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Pod koniec pa!dziernika redakcja miesi$cznika „(l'sk” zmienia adres. Dzi$ki uprzejmo%ci i go%cinno%ci prof. Jana Malickie"
go – dyrektora Biblioteki (l'skiej, wspó#wydawcy pisma, przeprowadzamy si$ do pi$knego zabytkowego gmachu Biblioteki
(l'skiej przy ulicy Juliusza Ligonia 7 (I pi$tro, pokój 103). Wkrótce znajdzie tam równie& swoj' now' siedzib$ Górno%l'skie
Towarzystwo Literackie – wydawca „(l'ska”. Przy ulicy Dworcowej 13 pozostawiamy nasz' blisko 20"letni' histori$ i setki
pi$knych wspomnie). Mamy nadziej$, &e pod nowym adresem b$dziemy trwa* przez kolejne lata, a duchy niegdysiejszych
w#a%cicieli tego pi$knego obiektu b$d' nam sprzyja*.

Foto. Lucyna Sadzikowska

9 pa!dziernika 2016 r. w katedrze Chrystu"
sa Króla w Katowicach odby#a si$ mi$dzy"
uczelniana inauguracja roku akademickie"
go 2016/2017. Podczas uroczysto%ci metro"
polita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc
wr$czy# profesorowi Janowi Miodkowi Na"
grod$ Lux ex Silesia. Przyznanie tego presti"
&owego wyró&nienia, symbolizuj'cego „%wia"
t#o ze (l'ska” jest – jak powiedzia#a w lau"
dacji profesor Helena Synowiec – „wyrazem
najwy&szego uznania dla s#u&by s#owu ojczy"
stemu a zarazem przejawem docenienia
warto%ci j$zyka polskiego z ca#' ró&norod"
no%ci' jego odmian jako no%nika kultury i na"
rodowego dziedzictwa”.
Zespó# redakcyjny „(l'ska”
sk#ada serdeczne gratulacje Laureatowi
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IZOLDA KWIEK

JESIE
Drzewa licie gubi
szaro zote brzowe miedziane
Tu rzucasz sowa
zabiera je wiatr
Twe sowa s czarne jak smoa
Bo wiesz serce e okamujesz cay wiat
Nie kam
Powiedz mi prawd
Prawda rozpali wiat
doda Ci uroku
bez prawdy ciko y
bez prawdy w yciu nie osigniesz nic
11.09.2013

Izolda Kwiek – urodzia si w Siemianowi
cach lskich, mieszka w Rudzie lskiej.
Pochodzi z królewskiego rodu Kelderasze,
z którego wywodzili si przywódcy romscy.
Jej ojciec Woszo peni w Rudzie lskiej
funkcj wójta rudzkiej spoecznoci rom
skiej. Poetka, tancerka, asystent edukacji
romskiej, kierownik zespou „Tabor” oraz
„May Tabor”, prezes Stowarzyszenia Ro
mów „Gandi”. Braa udzia, jako aktorka,
w filmach „Czarne Serce” oraz „Komedian
ci z wczorajszej ulicy”. Czonek jury Midzy
narodowego Festiwalu Piosenki i Kultury
Romów w Ciechocinku. Wydaa kilkanacie
tomików poezji, wród nich: al, Powrót
do przeszoci, Martwe licie, Z taborem pa
mici, Na gorco, Gdyby jutra nie byo,
Gorzka mio, Zakochani w Istebnej.
Jej poezja jest znana w wielu krajach, m.in.
w Anglii, Niemczech, Czechach.
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Foto. Biuro Prasowe UW

Z MAGDALEN SZEWCZUKSZTURC
dyrektorem Wydziau Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców lskiego
Urzdu Wojewódzkiego i Penomocnikiem Wojewody lskiego
do Spraw Mniejszoci Narodowych i Etnicznych
rozmawia MARIA SZTUKA

lsk
jest rónorodny
i gocinny
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– O lsku zwyklimy myle w kon
tekcie wielokulturowoci, ale nasza
wiedza na temat mniejszoci narodo
wych i etnicznych zwykle ogranicza
si do wymienienia kilku znanych grup,
tymczasem okazuje si, e niezalenie
od liczby danej spoecznoci s to
wspólnoty pieczoowicie chronice
swoje dziedzictwo narodowe, pami
tajce o swoich korzeniach. Powoanie
przez wojewod w 2011 r. penomoc
nika do spraw mniejszoci narodo
wych i etnicznych potwierdza koniecz
no roz to cze nia opie ki nad ty mi
wspólnotami, jaka jest jego rola?
– Moe zacznijmy od kompetencji wojewody w tym zakresie. Zgodnie z ustaw o mniejszociach narodowych i etnicznych wojewoda nie tylko koordynuje
na terenie województwa dziaania organów administracji rzdowej realizujcych zadania na rzecz mniejszoci, ale
take czuwa nad respektowaniem praw
mniejszoci, przeciwdziaa ich naruszaniu czy dyskryminacji osób nalecych do mniejszoci. Kompetencj wojewody jest równie rozwizywanie
problemów tych spoecznoci na przykad w dziedzinie wspierania de
do zachowania i rozwoju jzyka mniejszoci narodowych a take opiniowanie
dokumentów dotyczcych wniosków
gmin o ustanowienie dodatkowych nazw
miejscowoci lub obiektów fizjograficznych w jzyku mniejszoci. I teraz
moemy przej do roli penomocnika,
jego zadaniem jest koordynacja i realizacja tych celów na obszarze województwa. Peni t funkcj od 2012 r. bdc równoczenie dyrektorem Wydziau
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
lskiego Urzdu Wojewódzkiego, co
zdecydowanie pomaga, poniewa zakresy dziaa w obu obszarach s nierozerwalnie ze sob zwizane a bywa, e
wzajemnie si uzupeniaj. To szczególnie owocuje w przypadku realizacji
programów integracyjnych, pozwala

na pen koordynacj dziaa i unikanie
ewentualnego powielania niektórych
inicjatyw i przedsiwzi.
– Ostatni spis powszechny mielimy
w 2011 r., by on zarazem pierwszym
od wstpienia Polski do Unii Europej
skiej, uwzgldnia wic efekty wzmo
onej migracji. Jakie mniejszoci naro
dowe i etniczne zamieszkuj na terenie
województwa lskiego?
– Najliczniejsza jest mniejszo niemiecka, liczy bowiem blisko 35 tysicy
osób, na drugim miejscu plasuj si Romowie, których wedug spisu mamy 1733
osoby, w naszym województwie mieszkaj take, Ormianie, Rosjanie, Ukraicy, ydzi, Sowacy, Czesi, Biaorusini, Litwini a take nalecy do mniejszoci
etnicznych, Karaimi, emkowie i Tatarzy.
– Czy w porównaniu z rezultatami
uzyskanymi podczas spisu powszechne
go w 2002 r. mona zauway due
zmiany?
– Mamy gównie do czynienia z wiksz liczb osób deklarujcych przynaleno do mniejszoci narodowych lub
etnicznych. Najwikszy wzrost odnotowujemy w spoecznoci romskiej, poniewa jednak s to dane sprzed piciu lat,
moemy wic przypuszcza, e liczba ta
dzi jest znacznie wysza. Przybyo
take czonków spoecznoci ukraiskiej,
ormiaskiej, Rosjan, ydów, Czechów
i Sowaków. Mniejszo niemiecka,
która w 2002 r. liczya 30 531, w cigu
tych blisko dziesiciu lat dzielcych
oba spisy, powikszya si o ponad
cztery tysice. W 2002 r. w województwie lskim odnotowano tylko jedn
gmin, w której mniejszo stanowia
wicej ni 20 procent ogóu ludnoci, byy to Krzanowice, gdzie licznie zamieszkuje mniejszo niemiecka. Po spisie w 2011 r. doczyy jeszcze dwie:
Pietrowice Wielkie i Rudnik. Warto doda, e w naszym województwie mieszkaj 43 osoby posugujce si jzykiem ka szub skim. Ogól nie licz ba

mniejszoci zwikszya si z omiu
w 2002 do trzynastu w 2011 roku. Wane, abymy jednak zdawali sobie spraw ze skali tego zjawiska. Mniejszoci
narodowe i etniczne stanowi 0.88 procenta ludnoci województwa lskiego,
jest to niecae 41 tysicy osób.
– Najliczniejsz jest mniejszo nie
miecka, jaka jest pozycja tej grupy
w spoecznoci regionu?
– To najlepiej obrazuje szereg organizacji, które dziaaj na terenie województwa. Blisko poowa czonków mniejszoci niemieckiej uczestniczy w pracach
najstarszego, liczcego ponad 26 lat Towa rzy stwa Spo ecz no -Kul tu ral ne go
Niem ców Wo je wódz twa l skie go
(DFK), wprawdzie jego gówna siedziba mieci si w Raciborzu, ale towarzystwo ma okoo stu kó terenowych i dziewi od dzia ów, jest zrze szo na
w ogólnokrajowym Zwizku Towarzystw Niemieckich (VDG). Efekty ich
pracy s widoczne. Sycha ich w Polskim Radiu Katowice, gdzie przygotowuj „Praesent” – audycj dla mniejszoci
niemieckiej a w Raciborzu w prywatnym
radiu Vanesa prezentowane s niedzielne audycje „Deutsche Stimme”, które
przekazuj wiadomoci z regionu i koncert ycze, w telewizji katowickiej
ukazuje si magazyn „Schlesien Journal”.
Du popularnoci cieszy si na przykad coroczny Festiwal Kultury Mniejszoci Niemieckiej. W terenie dziaaj
liczne grupy taneczne, piewacze, chóry, orkiestry, zespoy dziecice i modzieowe, które wspiera DFK.
– Ile w skali roku takich przedsiwzi
integracyjnych proponuje DFK?
– Duo, cznie realizuj ponad tysic
projektów kulturalnych, s wród nich
take wyjazdy edukacyjne, warsztaty, seminaria, kolonie dla dzieci i wiele innych. Szereg tych przedsiwzi zarówno w sferze kulturalnej jak i edukacyjnej
DFK przygotowuje wspólnie z miejscowymi samorzdami.

– Nie tylko DFK ma swoje audycje
w Radiu Katowice.
– To prawda, na przykad Stowarzyszenie Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszo prowadzi Górnolski
Magazyn Mniejszoci Niemieckiej „Pojednanie i Przyszo”, jest on emitowany na antenie radiowej, czonkowie
stowarzyszenia udzielaj si take w chórze. Wiele organizacji podejmuje szczegóowo sprecyzowane zadania, choby
Górnolska Fundacja Kultury i Spotka
im. J. von Eichendorffa, która otoczya
pamici spucizn po poecie, opiekuje si take ruinami zamku w ubowicach, parkiem, cmentarzem, mogi
Eichendorffów w Nysie. Fundacja prowadzi równie szerok dziaalno wydawnicz, drukuje midzy innymi: roczniki ubowickie, kwartalne zeszyty
Einchendorffa, publikacje naukowe,
dziea literatury niemieckiej zwizanej
z regionem. Przy Centrum dziaa równie rada naukowa zrzeszajca naukowców z Polski, Czech i Niemiec. Natomiast Fundacja Mniejszoci Niemieckiej
Województwa lskiego, która ma swoj siedzib w Rybniku zajmuje si pielgnowaniem i popularyzacj jzyka
niemieckiego, dorobku kulturalnego,
historycznego, sztuki oraz tradycji krajów niemieckojzycznych.
– W kilku miejscowociach pojawiy
si nazwy w jzyku polskim i niemiec
kim.
– T kwesti reguluj zapisy zawarte
w ustawie o mniejszociach narodowych
i etnicznych z 2005 r. Od momentu wejcia w ycie ustawy trzy gminy: Krzanowice, Sonicowice i Rudnik, zostay
wpisane do prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji Rejestru Gmin, na obszarze których uy wa ne s na zwy w j zy ku
mniejszoci. Tak wic w tych trzech gminach pojawiy si tablice z dodatkowymi nazwami w jzyku niemieckim.
– Drug co do wielkoci mniejszoci
narodow w regionie s Romowie.
– Na podstawie danych GUS w województwie lskim zamieszkuje obecnie blisko dwa tysice osób narodowoci romskiej. Osiedlili si oni gównie w:
Zabrzu, Bytomiu, Chorzowie Gliwicach, Katowicach, Rudzie lskiej, Siemianowicach lskich, Tarnowskich
Górach, ywcu i Zawierciu. Najliczniejsz grup s Romowie Bergitka…
– Zwani inaczej Romami Karpackimi,
przybyli tu przed wiekami z Wgier…
– W naszym województwie mieszkaj take inne grupy: Polska Roma, Kederasze i Lowarzy… a wic przybysze
z rónych stron Europy. W wikszoci
s to osoby ubogie, korzystajce z rónych form pomocy spoecznej. Najwikszymi problemami Romów i to
nie tylko w naszym województwie s:
bezrobocie, edukacja, bezpieczestwo
i sytuacja bytowa. Wikszo osób
w wieku produkcyjnym jest bezrobotna,
wynika to najczciej z braku wyksztacenia i likwidacji w latach 90. duych zakadów produkcyjnych, które dyspono-

way stanowiskami nie wymagajcymi
wysokich kwalifikacji. Dzisiaj trudno ju
znale przedsibiorstwa, które oferuj
prac kotlarzom, czy kowalom a to jest
wanie gówne tradycyjne rzemioso
romskie. Nie jest te tajemnic, e nie ma
wielu chtnych do zatrudniania Romów. Cz wic z nich utrzymuje si
z handlu, cz pracuje, ale to niewielka grupa a cz pobiera renty. Tylko nieliczni maj wypracowane emerytury.
– Gdzie zwykle znajduj zatrudnie
nie?
– Sta prac posiadaj na przykad
asystenci edukacji romskiej, ich wynagrodzenie finansowane jest ze zwikszonej subwencji owiatowej, okresowo niektó rzy Ro mo wie tak e znaj du j
zatrudnienie w ramach prac subsydiowanych. Niestety, ogólnie dostpne zasady i formy aktywizacji zawodowej s
czsto „poza zasigiem” Romów nie tylko z przyczyn edukacyjnych, ale take
barier kulturowych.
– Romanipen, czyli niepisany ko
deks postpowania Romów zabrania
midzy innymi kontaktów z osobami
chorymi i wszelkiego typu nieczysto
ciami.
– Dlatego romskie kobiety nie mog
wykonywa na przykad zawodu pielgniarki, czy salowej a mczyni pracowa w domach pogrzebowych. Te
kulturowe obwarowania to jeden z powodów, dla których Romowie, jako
jedyna mniejszo narodowa zostali
objci specjalnym wieloletnim programem integracji spoecznej. Zosta on zainicjowany w caym kraju w 2004 r.
Pierwszy etap zakoczy si w 2013 r.
a obecnie jestemy w trakcie realizacji
zada przewidzianych na lata 2014–
2020. Gównymi obszarami, do których
kierowana jest pomoc s: edukacja,
praca, zdrowie i mieszkalnictwo. Realizacj poszczególnych zada zajmuj si
gminy, które przy pomocy MOPS, rónego typu placówek owiatowych, organizacji pozarzdowych, w tym take
stowarzysze romskich staraj si rozwizywa wiele problemów tej spoecznoci. Kadego roku Minister Spraw
Wewntrznych i Administracji ogasza nabór wniosków w ramach programu integracji spoecznoci romskiej
w Polsce, których celem jest pomóc Romom w odnalezieniu si we wspóczesnych standardach cywilizacyjnych.
Zadania programu integracji s finansowane z budetu wojewody ze rodków
rezerwy celowej budetu pastwa: Pomoc dla spoecznoci romskiej. Od 2004
do 2015 roku w województwie lskim
zrealizowano ponad 900 projektów,
w zdecydowanej wikszoci miay one
charakter edukacyjny. Bardzo dobrze
funkcjonuj wietlice integracyjne,
efekty ich pracy s widoczne, uczszcza do nich coraz wicej dzieci w wieku szkolnym. A to szczególnie wana
grupa wiekowa.
– Wspomniaa pani o asystentach
romskich, kim s i jakie zadania spe
niaj?

– Asystenci edukacji romskiej z niewielkimi wyjtkami s to Romowie
i co warto doda, wród nich jest wiele
kobiet romskich, które znacznie czciej
ni mczyni podejmuj t prac. Rol asystenta jest utrzymywanie staych
kontaktów z dziemi i ich rodzicami, peni oni funkcj cznika midzy szko
a rodzin. Organizujemy szereg doksztacajcych spotka, konferencje i,
szkolenia w których aktywnie uczestnicz asystenci edukacji romskiej. To
procentuje. Coraz wicej dzieci chtnie
uczestniczy w yciu szkoy. Tak wzorcow szkol mamy na przykad w Zabrzu, gdzie nauczyciele od pocztku realizuj program integracyjny, dziki
czemu udao im si rozwiza podstawowe problemy.
– Z kim wspópracuje penomocnik?
– To bardzo duga lista, otwieraj j
oczywicie samorzdy poszczególnych
gmin i podlegle im jednostki wiadczce pomoc spoeczn. Zainicjowalimy
i stale poszerzamy wspóprac z Kuratorium Owiaty i z Policj, szczególnie
z Penomocnikiem lskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw
Ochrony Praw Czowieka. Przykadem
moe by wspólna organizacja konferencji szkoleniowej pod tytuem „Wiedza – dla integracji i bezpieczestwa”,
w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji i rodowisk mniejszoci narodowych i etnicznych, komendanci stray miejskich, policji, prokuratorzy,
nauczyciele, przedstawiciel Fundacji
Klamra. Tego typu spotkania su
przede wszystkim wzajemnej edukacji
a w efekcie przeciwdziaaniu wszelkim
przejawom ksenofobii, które cho incydentalnie, ale wystpuj.
– lady kultury ydowskiej moemy
spotka niemal wszdzie, natomiast
spoeczno ydowska jest coraz mniej
widoczna w naszym regionie.
– Na terenie województwa istniej
dwie gminy wyznaniowe ydowskie
dziaajce w oparciu o ustaw o stosunku Pastwa do gmin wyznaniowych
ydowskich: w Bielsku-Biaej i Katowicach (Gmina Wyznaniowa ydowska
w Katowicach obejmuje swym zasigiem obszar dawnych województw: katowickiego, czstochowskiego i kieleckie go). Dzia a j te od dzia y
Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego
ydów w Polsce (Katowice, Czstochowa, Gliwice, Bielsko-Biaa) oraz Bytomskie Stowarzyszenie Kultury ydowskiej. Dzia a nia na rzecz kul tu ry
ydowskiej prowadz fundacje, instytucje kultury i stowarzyszenia. Przykadem
moe by Fundacja Brama Cukermana.
Zarówno Oddziay TSK, jak i Gminy Wyznaniowe s bardzo aktywni zarówno w sferze spoecznej, kulturalnej
jak i edukacyjnej. Prowadz dziaalno
statutow na rzecz swoich czonków
oraz wspópracuj z instytucjami, organizacjami pozarzdowymi, kocioami
i innymi zwizkami wyznaniowymi
oraz samorzdami, dziaajc na rzecz
upowszechnienia wiedzy o kulturze
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i tradycji ydowskiej oraz upamitnienia ofiar Holocaustu.
Wanym, dla caej mniejszoci ydowskiej z regionu przedsiwziciem, by
projekt pod nazw „Utracone nadzieje.
Ludno ydowska w województwie
lskim/katowickim w latach 1945–
1970”, przygotowywany przez Muzeum
Górnolskie w Bytomiu, Instytut Pamici Narodowej Oddzia w Katowicach,
fundacj Brama Cukermana w Bdzinie
oraz Ghetto Fighter’s House z Galilei Zachodniej.
Pomimo e obecnie w województwie lskim odnotowujemy bardzo niewielk liczb osób nalecych do mniejszoci ydowskiej, to zaledwie 557
osób, jednak w przeszoci ydzi licznie zamieszkiwali na terenie obecnego
województwa lskiego. wiadectwem
tej obecnoci s 42 cmentarze ydowskie
(w tej liczbie uwzgldniono tylko obiekty, co do których istnieje jakikolwiek lad
materialny lub przy braku takowego s
przekonujce dowody na jego istnienie
i lokalizacj).
– Otwarte granice, zjednoczona Eu
ropa… coraz wicej ludzi migruje…
– To naturalny przejaw, ale tych nawet
czasem bardzo licznych grup, które
zmieniaj miejsce zamieszkania nie naley myli z mniejszociami narodowymi. Efek tem mi gra cji jest na pyw
cudzoziemców. Moe wic warto przypo mnie, e w ro zu mie niu usta wy – mniejszoci narodow jest grupa
obywateli polskich, która spenia cznie wiele warunków, jednym z nich jest
wymóg, aby jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat i aby
grupa ta utosamiaa si z narodem
zorganizowanym we wasnym pastwie. W Polsce wyróniamy dziewi
mniejszoci narodowych: biaorusk,
czesk, litewsk, niemieck, ormiask,
rosyjsk, sowack, ukraisk i ydowsk. Na lsku mieszkaj reprezentanci kadej z nich.
– Nie wszystkie mniejszoci s tak wi
doczne jak niemiecka, ydowska, czy
romska. O wielu z nich bardzo mao jest
nam wiadomo.
– Spis powszechny z 2011 r. po raz
pierwszy ujawni istnienie w naszym regionie mniejszoci etnicznych karaimskiej i tatarskiej oraz mniejszoci narodowych, biaoruskiej i litewskiej… s to
liczebnie niewielkie grupy, ale fakt deklaracji przynalenoci wiadczy o silnym przywizaniu do tradycji i kultury
przodków. Przykadem takiej pamici
o swoich korzeniach i dziedzictwie mog by Ormianie. Bardzo wanym aspektem narodowej tosamoci Ormian jest
wiara chrzecijaska i Koció. W Gliwicach siedzib parafii jest zabytkowa
witynia, jedyny w Polsce obiekt kocielny obrzdku ormiaskiego. Naboestwa odbywaj si tam w jzyku staroormiaskim, trzeba jednak doda, e
jest to wycznie jzyk liturgii a nie
wspóczesny ormiaski. Przy kociele
w Gliwicach zasta kilka lat temu posa-

dowiony Chaczkar, krzy powicony
pamici Polaków i Ormian pomordowanych w ubiegym stuleciu, to dar narodu ormiaskiego sprowadzony do Gliwic za porednictwem Fundacji Ormian
w Polsce.
– Przybywa na lsku Ukraiców.
– Wprawdzie w cigu ostatnich dziesiciu lat ich liczba zwikszya si trzykrotnie, ale mniejszo ukraiska liczy
w naszym regionie niewiele ponad tysic
osób. Po dramatycznych wydarzenia
na Majdanie przybyo do nas wielu
Ukraiców, aby leczy si w Polsce.
Rol penomocnika byo wówczas udzielenie im pomocy prawnej, zorganizowanie legalnych pobytów. Na terenie woje wódz twa dzia a ka to wic kie ko o
Zwizku Ukraiców w Polsce, które
wspópracuje z parafi grekokatolick
pod wezwaniem Zanicia Przenajwitszej Bogurodzicy. Mimo e tylko niewielka cz mniejszoci jest zrzeszona
w kole, stanowi rzeczywist wspólnot.
Organizuj spotkania witeczne, inicjuj wiele wydarze kulturalnych, ich
„wieczory” powicone twórczoci esi Ukrainki czy wieszcza narodowego Ta-

rasa Szewczenki s niezwykle interesujce. Zwizek pielgnuje jzyk, ukraiskie tradycje i kultur. Spoeczno
ukraiska organizuje uroczystoci z okazji wita niepodlegoci Ukrainy oraz innych wanych rocznic, jak na przykad
upamitnienie ofiar wielkiego godu
na Ukrainie w latach 1932-33. Od wielu lat dba o zachowanie pamici ofiar komunistycznego obozu pracy w Jaworznie, wród których byo wielu Ukraiców.
Kadego roku wspólnie z wadzami Jaworzna i parafi greckokatolick przygotowuje pod Pomnikiem ofiar terroru
komunistycznego uroczystoci upamitniajce ofiary Centralnego Obozu Pracy.
Wszystkich, którzy interesuj si histori, kultur mniejszoci narodowych
i etnicznych zachcam do lektury stron
internetowych, gazet i coraz liczniejszych wydawnictw poszczególnych organizacji. Warto równie zaglda do aktualnoci na stronie lskiego Urzdu
Wojewódzkiego.
– Znajomo innych kultur wzboga
ca nas i otwiera na dialog i tolerancj,
a tego potrzebujemy wszyscy. Dziku
j za rozmow.


WARTO WIEDZIE, E:
Mniejszoci narodow, w rozumieniu ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005r., jest
grupa obywateli polskich, która spenia cznie nastpujce warunki:
– jest mniej liczebna od pozostaej czci ludnoci Rzeczypospolitej Polskiej;
– w sposób istotny odrónia si od pozostaych obywateli jzykiem, kultur lub tradycj;
– dy do zachowania swojego jzyka, kultury lub tradycji;
– ma wiadomo wasnej historycznej
wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyraanie i ochron;
– jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
– utosamia si z narodem zorganizowanym we wasnym pastwie.
Mniejszoci narodowe:
• biaoruska;
• czeska;
• litewska;
• niemiecka;
• ormiaska;
• rosyjska;
• sowacka;
• ukraiska;
• ydowska.
Mniejszoci etniczn, w rozumieniu
ustawy, jest grupa obywateli polskich,
która spenia cznie nastpujce warunki:
– jest mniej liczebna od pozostaej czci ludnoci Rzeczypospolitej Polskiej;

– w sposób istotny odrónia si od pozostaych obywateli jzykiem, kultur lub tradycj;
– dy do zachowania swojego jzyka, kultury lub tradycji;
– ma wiadomo wasnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyraanie i ochron;
– jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
– nie utosamia si z narodem zorganizowanym we wasnym pastwie.
Mniejszoci etniczne:
• karaimska;
• emkowska;
• romska;
• tatarska.
W województwie lskim zamieszkuj nastpujce mniejszoci narodowe
i etniczne:
Niemcy
– 34 799 osób
Karaimi
– 42 osoby
Ormianie
– 167 osób
Romowie – 1 733 osoby
Rosjanie
– 829 osób
Ukraicy
– 1 041 osób
ydzi
– 557 osób
Sowacy
– 264 osoby
Czesi
– 580 osób
emkowie – 126 osób
Biaorusini – 352 osoby
Tatarzy
– 74 osoby
Litwini
– 188 osób
oraz spoeczno posugujca si jzykiem regionalnym:
kaszubskim – 43 osoby.

Fot. Arkadiusz Gola
Fot. Arkadiusz awrywianiec

Fot. Ryszard Bednarczyk

Rodzina romska z okolic Rudy lskiej

Fot. MBP w Katowicach

Kazanie proboszcza gliwickiej parafii ormiaskiej

Joshua Ellis – byy rabin Gminy Wyznaniowej ydowskiej w Katowicach

Musa Czachorowski (poeta, tumacz i dziennikarz) na spotkaniu w Miejskiej
Bibliotece w Katowicach opowiada o tosamoci wspóczesnych Tatarów
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Foto. Jerzy Stemplewski

Opcja niemiecka
na lsku Opolskim
MICHA LIS

dowiadczeniach wywoanej agre
sj III Rzeszy Niemieckiej na Pol
Po
sk II wojny wiatowej, która pochon
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a ok. 6 mln obywateli polskich, w tym
prawie ca liczc ponad 3,2 mln osób
ludno ydowsk oraz poddan szcze
gólnej eksterminacji – znaczn cz
stanowicej elit spoeczestwa inteli
gencji, na podatny grunt paday hasa
Polski bez Niemców jako jej mieszka
cówobywateli. Pod koniec wojny, gdy
na pocztku stycznia 1944 r. przesuwa

jca si na zachód Armia Czerwona prze
kroczya wschodni granic II Rzeczypo
spolitej, Niemcy masowo zaczli ucieka
przed nadchodzcym frontem. Exodus
ten nasili si, gdy walki, poczwszy
od Prus Wschodnich, szybko przenosiy
si na zachód. Ucieczk Niemców posuy si rok póniej Józef Stalin w Poczdamie, postulujc wschodni granic powojen nych Nie miec na Od rze i Ny sie
uyckiej. Wykorzystywa j zaczli take przedstawiciele organizujcej si pol-

skiej administracji na formalnie niemieckich obszarach przekazywanych przez radzieckie komendantury wojenne. Ju
wówczas na zachodnich obszarach przygranicznych rozpoczto akcj usuwania
tych, którzy przetrwali przejcie frontu, nie
opuszczajc miejsc swego ycia lub zdyli wróci do swych domostw po ustaniu dziaa wojennych. W miejsce niemieckich mieszkaców zaczto osadza
ludno polsk wyrzucon z ojcowizn
na wschodnich terytoriach II Rzeczypo-

zowa Stalin, wyznaczajc Lini Curzona
jako wschodni granic Polski, a zachodnia niemiecko-polska granica miaa zosta
oparta na linii Odry–Nysy uyckiej. Decyzje te potwierdzone zostay oficjalnie dopiero w konkluzji poczdamskiego spotkania przywódców zwyciskich mocarstw.
Ostatecznie miay zosta rozpatrzone podczas konferencji pokojowej majcej oficjalnie koczy wojn. Formalnie dopiero
zgodnie z punktem XIII ogoszonego
w Poczdamie 2 sierpnia 1945 r. komunikatu, który przyjo si nazywa umow
poczdamsk, polskie wadze uzyskay
podstaw do wysiedlenia dotychczasowych
mieszkaców na terytorium okupowanych przez wojska zwyciskich mocarstw
pokonanych Niemiec.
Organizujca powojenn odbudow
ycia w nowych granicach, polska administracja postanowia, na zasadzie wyjtku, zostawi na jaki czas w kraju tylko
Niemców uznanych za „niezbdnych fachowców” wraz z ich rodzinami. Najwiksza ich liczba znalaza si na Dolnym
lsku – gównie w okrgach górniczych. Badajca zagadnienie Beata Ociepka ustalia, i w 1950 r. byo to 51 578
osób, którzy najwiksze skupisko (47,8%)
tworzyli w orodku wabrzyskim; w powiecie wabrzyskim mieszkay wówczas 17 204 oso by, a w Wa brzy chu – 7403 osoby. Drugim orodkiem
z ludnoci niemieck na Dolnym lsku
byo Kodzko z 5259 osobami100.

spolitej zaanektowanych przez Moskw
za zgod zachodnich sojuszników.
Co naprawd niesie wojna, mieszkacy przedwojennego lska Opolskiego
przekona si mieli dopiero po rozpoczciu w styczniu 1945 r. przez Armi Czerwon kolejnej ofensywy. Najpierw wic
wadze niemieckie zarzdziy ewakuacj
mieszkaców Górnego lska. Znaczna ich cz sama – w wyniku goebbelsowskiej propagandy, której zasadno zaczli potwierdza m.in. uciekinierzy
z Prus Wschodnich – zacza opuszcza
swoje domy, szukajc w Czechach i na zachodnich obszarach Niemiec warunków
do przeycia ostatniej fazy wojny. Cz
z nich zgina w drodze podczas ostrej zimy na pocztku 1945 r.
Wraz z przekazywaniem w drugiej poowie marca 1945 r. przez Armi Czerwon terytorium po prawej stronie Odry, organizujce si wadze polskie rozpoczy
akcj wysiedlania yjcych tu Niemców.
Miao to miejsce w czasie trwajcej jeszcze wojny, przed decyzjami zwyciskich
mocarstw o losach pokonanych Niemiec.
Jedyn podstaw tych dziaa byy przyjte na pocztku lutego 1945 r. w Jacie
uzgodnienia przywódców koalicji antyfaszystowskiej w sprawie zapowiadanego ju
w kocu listopada 1943 r. w Teheranie
„przesunicia” Polski na zachód, co reali-

Pozostawieni w Polsce Niemcy nie mieli
w pierwszych powojennych latach ad
nych praw – z wyjtkiem prawa posya
nia dzieci do szkó z niemieckim jzykiem
nauczania. Pierwsze dokumenty osobiste
w postaci tymczasowych zawiadcze tosamoci otrzymali dopiero w 1957 r.,
po zaamaniu si stalinowskich metod rzdzenia, czego przejawem stay si zmiany rozpoczte w padzierniku 1956 r.
Wówczas te zaczli na Dolnym lsku
tworzy infrastruktur niemieckiego ycia organizacyjnego i kulturalnego w postaci ogniw Niemieckiego Towarzystwa
Spoeczno-Kulturalnego, czyli bibliotek,
wietlic i domów kultury oraz zespoów
artystycznych. Miao to umoliwi utrzymanie i pielgnacj niemieckiej kultury.
Wadze zapewniy te wydawanie w jzyku niemieckim gazety „Arbeiterstimme”, a dla górników pisma „Wir Bauen
Auf” – obsadzonych przez wyznaczonych
polskich redaktorów, poddanych nadto
cenzurze politycznej – jak wszystkie
czasopisma w kraju.
Popadziernikowa odwil polityczna
przyniosa te zatrzymanym w Polsce
Niemcom moliwo uzyskania paszportu
i udania si do NRD, co zapocztkowao
w rezultacie narastajc emigracj. W efekcie – stwierdza Thomas Urban – do koca
lat pidziesitych Niemcy niemal w caoci opucili kraj101. Zgodnie z ustaleniami
badajcej zagadnienie wspomnianej ju
B. Ociepki, w 1961 r. pozostao na Dolnym
lsku jedynie 2910 Niemców, z których 1000 mieszkao w Wabrzychu i powiecie, a 300 w Kodzku102.

Inaczej rzecz si miaa na wczonym
ju wiosn 1945 r. do województwa lskiego obszarze przedwojennej rejencji
opolskiej. Tu dla wyselekcjonowania
osób narodowoci niemieckiej, które
miay zosta wysiedlone, zarzdzono
weryfikacj narodowociow. U podoa
tej idei leao zaoenie, e przewaajca cz mieszkaców lska Opolskiego, czyli przedwojennej rejencji opolskiej,
to etniczni Polacy, którzy cho w czci
ulegli germanizacji, to jednak zachowali
wiadomo zwizków z polskoci. Teza ta miaa dowodzi, e Polska wraca
na ziemie w rzeczywistoci ju wczeniej
zamieszkane przez Polaków. yjcych tu
Niemców potraktowano jako etnicznie obcy element napywowy103.
Po trwajcych do koca lat czterdzie
stych wysiedleniach Niemców (co w Niem
czech Zachodnich zaczto okrela „zbrod
ni wypdzenia”), wadze polskie a
do upadku systemu realnego socjalizmu
zaprzeczay istnieniu mniejszoci niemiec
kiej w Polsce. Potwierdzali to badajcy zagadnienie pracownicy naukowi, szacujcy
liczebno Niemców w Polsce pod koniec
lat 50. na 3–4 tys. osób104. W RFN liczb
Niemców yjcych na ziemiach zachodnich,
okrelanych jako obszar administrowany
przez Polsk, obliczali w 1960 r. na 87 425
osób, w tym w województwach górnolskich – na 54 322 osoby (w województwie
katowickim 34 104 i opolskim 20 218), co
stanowio 62,1% ogóu105.
Legalizacja dziaalnoci
mniejszoci niemieckiej
Przyjte podczas wizyty Helmuta Kohla
w Polsce ustalenia stworzyy sprzyjaj
cy klimat do zmiany stosunku wadz
wobec dcej do legalizacji mniejszoci
niemieckiej w kraju, w tym na historycz
nym Górnym lsku jako obszarze zwar
tego zamieszkania jej liczebnie najwik
szej ba zy spo ecz nej. W tej no wej
atmosferze politycznej ju 19 stycznia 1990 r. w Katowicach, a 23 stycznia
w Czstochowie sdy podjy decyzje
o zarejestrowaniu Towarzystw Spoeczno-Kulturalnych Ludnoci Pochodzenia Niemieckiego. Najliczniejsze – nie tylko
na Górnym lsku, ale take w kraju – Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne
Mniejszoci Niemieckiej na lsku Opolskim (TSKMN) sd zarejestrowa 16 lutego 1990 r. Poza Górnym lskiem organi za cje mniej szo ci za re je stro wa ne
zostay – w Olsztynie (Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne Mniejszoci Niemieckiej na Warmii i Mazurach), w Gdasku
(Stowarzyszenie Obywateli Polskich Pochodzenia Niemieckiego) oraz w innych
czciach kraju. Poza tymi organizacjami
sensu stricto politycznymi, zaczy od koca 1989 r. po wsta wa in ne ma j ce
realizowa okrelone w statutach cele – gównie kulturalne, turystyczne czy
gospodarcze. Jako jedne z pierwszych tego rodzaju naley wymieni Towarzystwo
imienia Josepha Eichendorffa w Nysie,
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Stowarzyszenie Turystyki Zagranicznej
(Fremdenverkehrsverein) w Jemielnicy,
czy Stowarzyszenie Rolników Niemieckich na lsku (Bauernverband der Deutschen in Schlesien) w Raciborzu.
Po wizycie kanclerza Kohla, aktyw
ziomkowski zintensyfikowa kontakty
z proniemieckimi rodowiskami na Górnym lsku. Ju w grudniu 1989 r. w Wysokiej, koo Góry w. Anny, podczas
zorganizowanego przez miejscowe DFK
spotkania lzaków, Ortwin Lowack, jeden z czoowych polityków Ziomkostwa Schlesierów i deputowany do Bundestagu, podkrela celowo pomocy
dla lska ze strony Niemiec, gdy – jak
mówi – tylko przy pomocy Niemców
mona z powodzeniem ten „przedsionek
biedy w Europie” przeksztaci w kwitnc i atrakcyjn krain, co powinno sta
si zadaniem wszystkich Niemców i lzaków rozproszonych w Niemczech135.
Szczególn aktywno zacz okazywa
wspomniany ju sekretarz generalny
BdV Hartmut Koschyk, który wykorzystujc majce si odby w 1990 r. obchody 40-lecia Karty Niemieckich Wypdzonych ze Stron Ojczystych, podkrela
m.in.: „W roku 1990, podobnie jak
w 1950, Niemcom wypdzonym ze stron
ojczystych chodzi o urzeczywistnienie ich
prawa do stron ojczystych i do swobodnego samostanowienia w ramach […] porzdku europejskiego.
W 1990 r., podobnie jak w 1950 r., oznajmiaj, e prawa te powinny by realizowane tylko przy uyciu pokojowych rodków
i nie s wymierzone w nikogo, zwaszcza
w Niemców, mieszkajcych dzi na ojczystych ziemiach wypdzonych wspólnie
z ludmi, na których spoczywa odpowiedzialno polityczna w Niemczech, a take ze wschodnimi ssiadami. Niemcy
wypdzeni ze stron ojczystych chc wykaza si ideowo-polityczn, by swoje
suszne i chronione przez Powszechn Deklaracj Praw Czowieka ogoszon przez
ONZ oraz przez Midzynarodowy Pakt
Praw Oby watelskich i Po litycznych
z 16 grudnia 1966 r. prawa pogodzi
z niezaprzeczalnym prawem nie-Niemców
mieszkajcych na ojczystych ziemiach
wypdzonych do swobodnego rozwoju
i zapewnionej egzystencji. Tego zaangaowania, tej siy ideowo-politycznej nie
wykazuj ci, którzy obecnie prowadz niepotrzebne dyskusje o granicach zamiast
myle o strukturalnych elementach moliwego do przyjcia kompromisu w otwartych kwestiach terytorialnych i granicznych. […] Otwarte kwestie terytorialne
i graniczne nie mog z braku pomysów
rozwiza przeksztaci si w potencja zakócajcy pilnie potrzebne porozumienie
europejskie. Nie zapobiegnie si wszake
temu, jeeli bdzie si te problemy przemilcza albo bdzie si je chcie rozwizywa przez jednostronny dyktat. […]
Równie Niemcy wschodni, Niemcy Sudeccy i Niemcy poudniowo-wschodni
nale do narodu niemieckiego. Nie mog zosta wyrzuceni poza nawias, kiedy zegary historyczne w Niemczech i Europie
na nowo si nastawia”136.

W warunkach zaamania si systemu re
alnego socjalizmu, czyli wyzwalania si
narodów rodkowej i wschodniej Euro
py spod kurateli Moskwy i postpujcej
demokratyzacji ycia na wschód od a
by, Koschyk uwaa, e rzd RFN powi
nien opowiedzie si za midzynarodo
wym prawem grup narodowociowych,
które mniejszociom narodowym i gru
pom narodowociowym przyznaoby
maksimum samorzdnoci i autonomii.
Umoliwioby to m.in. rozwiza nadal
otwarte kwestie terytorialne, czy zapewni, np. Niemcom yjcym w Europie
Wschodniej, tworzenie autonomicznych
prowincji i republik, co gwarantowaoby
im egzystencj i swobodny rozwój, w tym
nowe perspektywy gospodarcze. Podczas wizyt na Górnym lsku Koschyk
stara si m.in. proniemiecko nastawionych lzaków utrzymywa w przekonaniu, e s nadal obywatelami pastwa niemieckiego. Do rzdu w Bonn kierowa
postulaty dotyczce potrzeby opracowania programu pomocy kulturalnej i gospodarczej dla „wschodnioniemieckiej mniejszoci”, czyli „300 000 Niemcom, którzy
duchowo siedz na spakowanych walizkach”. Grozi to wybuchem „paniki na moment przed zamkniciem bram”, w wypad ku spo dzie wa ne go osta tecz ne go
uznania powojennej granicy polsko-niemieckiej. Z kolei odnoszc si do kampanii wyborczej do Senatu RP na pocztku 1990 r. – podkrela alarmistycznie, e:
„Na lsku grozi znowu wybuch regularnej walki narodowociowej”137.
Podczas gdy kierujcy rzdem RFN
kanclerz Kohl wykorzystywa sytuacj
do wprowadzenia w ycie zjednoczenia
Niemiec, dziaacze BdV przypominali, i
ostateczne decyzje w sprawie granicy
niemiecko-polskiej mogyby by wynegocjowane tylko na zasadach prawa do samostanowienia w traktacie pokojowym.
W tekcie pt. Schlesien soll unser bleiben,
z lutego 1990 r. w gazecie „Frankfurter
Rundschau” Herbert Hupka podkrela, e:
„opowiadamy si za lskiem, walczymy
o nasz lsk wszystkimi pokojowymi
rodkami, ze lska nie zrezygnujemy”.
Z kolei przewodniczcy BdV Herbert
Czaja w tym czasie w biuletynie organizacji tak pisa: „W kwestiach terytorialnych ostrzegamy przed pokojem narzuconym moc dyktatu, bez uwzgldnienia
woli zainteresowanych. Jeli Polsce przypadnie wszystko, a Niemcom nie pozostanie nic, to bdzie w tym tkwi zalek nowego rewizjonizmu i staego niepokoju”.
Proponowa wic drog kompromisowego rozwizania poprzez ogoszenie plebiscytu, stwierdzajc: „W takim niezbd nym ple bi scy cie o przy szo ci
naszych stron ojczystych i zapewnieniu
prawa do stron ojczystych musz mie
prawo uczestniczy – pod kontrol midzynarodow – wszyscy urodzeni w tych
stronach ojczystych wypdzeni Niemcy
i ich potomkowie oraz Polacy mieszkajcy tam 1 stycznia 1990 r. Gosowanie
dotyczyoby konstruktywnych alternatyw,
np. przekazanie caego obszaru wypdzenia i plebiscytu lub jego czci Niemcom

albo Polsce, a w Prusach Wschodnich
Zwizkowi Radzieckiemu, w poczeniu
z mi dzy na ro do wo gwa ran to wa nym
i nadzorowanym zakazem wypdzenia
i dyskryminacji oraz szeroko zakrojon
autonomi na mocy praw grup narodowociowych dla Polaków i Niemców, o ile
nie nale do narodowoci stanowicej
wikszo; albo stworzenie terytorium europejskiego z jednakowymi zabezpieczeniami dla mieszkajcych tam grup narodowociowych”138.
Po powstaniu na lsku Opolskim
TSKMN dziaalno zintensyfikowa aktyw BdV, obejmujc swoim zasigiem oddziaywania wszystkie szczeble organizacji, od gogoliskiej centrali po ogniwa
podstawowe – koa funkcjonujce w zamieszkanych przez ludno rodzim
wsiach nad Od r i po jej pra wej
stronie. Dla tych kó – jak napisze niemiecki publicysta – „organizacje wypdzonych
byy sprzymierzecami wspierajcymi
je finansowo ze rodków federalnych”139.
Najbardziej widocznym efektem pomocy
znad Renu stay si wielokulturowe spotkania dawnych i aktualnych mieszkaców, tzw. Heimattreffen. Wystpujce
podczas ich trwania zespoy artystyczne
i chóry w swoich programach miay
utwory w gwarze lskiej oraz w jzyku
niemieckim i polskim. Charakter zwieczenia tej akcji miao w 1991 r. pierwsze
spotkanie lzaków na Górze w. Anny,
w którym uczestniczy przewodniczcy
Ziomkostwa lzaków Herbert Hupka.
Podczas tej imprezy kolportowano ulotki z wezwaniami, typu: „Zostacie Niemcami! Strzecie swojej Ojczyzny”, czy
„Niemcy na lsku, Pomorzu, Wschodnich i Zachodnich Prusach, w Poznaniu”.
W tej ostat niej, au tor stwa Zwiz ku
Wschodnioniemieckiego, zniechcajc
do emigracji, wskazywano na najwaniejsze zadania, do których zaliczano: „Budowa aparatu organizacyjnego, powoanie
kulturalnych i politycznych organizacji,
[…] utrzymywanie wasnej tosamoci!
Kady Niemiec musi mówi po niemiecku. Musz ody tradycje, a osignicia
kulturalne musz by pielgnowane. Rodziny, ulice, miejscowoci musz znowu
otrzyma swoje stare niemieckie nazwy.
[…] Jedno czyni silnymi! […] Bez
Niemieckiej pilnoci, Niemieckiego porzdku i Niemieckich talentów organizacyjnych nasza Ojczyzna oddana zostanie
gospodarczemu chaosowi. Do tego nie dopucimy, poniewa wiemy, e Niemcy s
tam, gdzie s silne serca!”140.
Na lsku Opolskim pierwsz okazj
do zaprezentowania si mniejszoci nie
mieckiej, a take ujawnienia si stosun
ku reszty mieszkaców regionu do fak
tu jej ist nie nia, sta y si jed nak
wspomniane ju wybory uzupeniajce
do Senatu RP po mierci Edmunda Ja
na Osmaczyka. Cho w kampanii wyborczej o wakujcy mandat ubiegao si
czworo kandydatów, to – jak stwierdza
autor przygotowanej dla niemieckiego
czytelnika, a nastpnie przetumaczonej
take na jzyk polski, monografii o Niem-

cach w Polsce w XX w. – Thomas Urban:
„Sondae w tygodniach poprzedzajcych elekcj przypadajc na 4 lutego 1990 roku wskazyway na wyrównan ry wa li za cj mi dzy Krol lem
a kandydatk Komitetu «Solidarnoci»,
profesor folklorystyki Dorot Simonides.
Kroll, którego ona jest Polk, córk repatriantów z okolic Lwowa, stara si unika jakichkolwiek antypolskich tonów.
Wystartowa pod hasem «Jestem lzakiem», swoje przemówienia wygasza
po polsku – take i dlatego, e jego niemiecki by niekiedy jeszcze nieporadny.
Miejsca spotka z wyborcami we wschodniej czci województwa byy przepenione. Polscy obserwatorzy zauwayli, e ze
strony publicznoci coraz czciej paday hasa w rodzaju «Wyrzucie Polaków!».
Atmosfera stopniowo si zagszczaa.
W wielu miejscowociach wybite zostay
szyby w domach kó mniejszoci,
na cianach pojawiy si swastyki i hasa
w rodzaju: «Kroll do vaterlandu», «Kroll
do Bundestagu», «Nie gosuj na szkopa».
W Opolu skinheadzi spalili niemieck
flag. Lecz sympatycy mniejszoci
w niczym nie ustpowali przeciwnikom.
Smarowali takie hasa, jak na przykad:
«Polacken raus» (Polacy precz) lub
«Polackenpack, ab hinter den Bug»
(Polaczki, jazda za Bug) na murach
i filarach mostów”141.
W dokumentacji towarzyszcej kampanii wyborczej „wojny na murach” znalazy
si nadto napisy – „Nie chcemy Niemca – lsk – Polski”, „Kroll na szubienic!”,
„Szwaby do domu”. Objaniajc zaistnia sytuacj, socjolog Danuta Berliska
twierdzaa: „Dla indyferentnych narodowo
lzaków reprezentant mniejszoci by
pierwszym liderem, który nie zosta narzucony przez Polaków. By po prostu jednym
z nich. Deklarowa, e bdzie reprezentowa zarówno tych, którzy o sobie mówi
„Ich bin Schlesier”, jak i tych, co okrelaj si «jestem lzakiem». Wyraa w ten
sposób postaw typow na pograniczu,
gdzie znaczenie identyfikacji narodowej jest
drugorzdne wobec poczucia wizi grupowej, opartej na wspólnocie losów historycznych i emocjonalnym stosunku do swojego terytorium. Dobrze wyczuwa nastroje
spoeczne i podkrela konieczno politycznych dziaa, aby zmieni pooenie
lzaków w Polsce. Dramatyczny przebieg
kampanii wyborczej wskazuje, e w sytuacji zagroenia mona niezwykle atwo
przeksztaci wzajemne uprzedzenia i niechci w nacjonalistyczne postawy i zaangaowa spoeczno regionaln”142.
W drugiej turze gosowania, 18 lutego 1990 r., w której wzio udzia 55%
uprawnionych wyborców, Henryk Król
uzyska 124 498, a Dorota Simonides 258 135 gosów. Wynik ten w wyborach porównywanych przez niektórych
obserwatorów do plebiscytu narodowociowego, uzmysowi, e w województwie opolskim kandydat mniejszoci niemieckiej moe liczy na poparcie co
trzeciego politycznie aktywnego mieszkaca. Wedug danych opublikowanych

przez docierajce na lsk z RFN czasopismo „Schlesische Nachrichten”.
Król w 23 gminach uzyska poparcie
w granicach 79,6–95,2%, a w 8 gminach
w granicach 51,3–68,5%, czyli odniós
zwycistwo w 31 gminach (na 63 ogóem).
Biorc pod uwag stosunek otrzymanych gosów do liczby uprawnionych, reprezentant mniejszoci niemieckiej uzyska poparcie w 16 gminach, a popierana
przez „Solidarno” profesor Simonides
w 22 gminach143. Jak si póniej okazao,
by to najlepszy wynik, jaki udao si uzyska mniejszoci w wyborach parlamentarnych. Analizujcy charakter wyborów
uzupeniajcych do Senatu RP, socjolog
z Uniwersytetu Wrocawskiego konstatowa: „W pierwszej turze wzio udzia
31,4%, w drugiej 54,8% uprawnionych
do gosowania. Na H. Króla oddano
w pierwszej turze 84 601 gosów, a na jego kontrkandydatów 127 808 gosów,
w drugiej turze proporcje byy nastpujce: 124 498 gosów na H. Króla i 258 135
na D. Simonides. Tym samym polski
elektorat wzrós o 101,9%, a niemiecki jedynie o 47,1%. Moe to wiadczy o tym,
e w Opolskiem nie ma ju wicej Niemców ani sympatyzujcych z nimi lub te
o braku zaangaowania w «polskie wybory» ze strony ludzi mylcych czsto
o emigracji albo przynajmniej o duszych
«saksach» w Niemczech”144.
Na mapie województwa opolskiego
wyniki uzyskane przez H. Króla pokryway si z obszarem, na którym po II wojnie
wiatowej dotychczasowi obywatele niemieccy postanowili przyzna si do polskoci lub zwizków z ni w zarzdzonej
weryfikacji narodowociowej i uznani
zostali za Polaków, w efekcie uniknli wysiedlenia za Odr i Nys uyck. Spotkao to ich niemieckich ssiadów oraz prawie wszystkich mieszkaców yjcych
w górnolskich powiatach – gubczyckim,
grodkowskim, niemodliskim, nyskim,
a czciowo take w kluczborskim i prudnickim, nie mówic o caym Dolnym
lsku – z wyjtkiem wabrzyskiego
orodka górniczego, gdzie zatrzymano
zatrudnionych w kopalniach Niemców
wraz z rodzinami. Zarówno starania
o uznanie i legalizacj, jak przede wszystkim nagonienie aktywnoci organizujcej si mniejszoci niemieckiej na lsku
Opolskim – szczególnie za kandydowanie jej przedstawiciela do fotela senatorskiego – wywoao w zauwaonej spoecznie skali negatywn reakcj nie tylko
w regionie opolskim. Wrogie wrcz gosy odezway si na politycznej prawicy
w wielu miejscach w kraju. Ich charakter
dobrze oddaje kolportowana w województwie opolskim w 1990 r. ulotka pt.
Owiadczenie Komitetu Politycznego Narodowego Odrodzenia Polski w sprawie zagroenia niemieckiego na lsku Opolskim,
które
rozpoczynao
si
od stwierdzenia: „1. W Polsce nie ma adnej mniejszoci niemieckiej – s tylko lzacy, autochtoni niewtpliwie sowiaskiego pochodzenia, aczkolwiek na skutek
wielowiekowej niewoli – pozostajcy
pod wpywem niemieckiej kultury”, a ko-

czyo deklaracj: „3. Polski ruch nacjonalistyczny uznaje odrbno lskiej regionalnej wspólnoty etnicznej jak równie jej
prawo do tosamoci kulturowej i samorzdu terytorialnego na równi z innymi
«szczepami» Narodu Polskiego (jak
Kaszubi, Kurpie czy Podhalanie). Naród
Polski nie mo e jed nak po zwo li
na istnienie V Ko lumny – no wych
Volksdeutschów – zaprzaców przygotowywanych do przejcia stanowisk kierowniczych w wykupywanej przez zachodnioniemiecki
kapita
go spo dar ce”.
Owiadczenie koczyy hasa: „POLACY
MUSZ POZOSTA GOSPODARZAMI W SWYM WASNYM KRAJU!!!
LAZCY – TAK!!! VOLKSDEUTSCHE – NIE!!!”145.
Od marginalizacji
do wspóodpowiedzialnoci za region
Poza powoywaniem si na midzynaro
dowe standardy gwarantujce ludziom
prawo do decydowania o narodowej
tosamoci oraz do pielgnowania i roz
wijania wasnej kultury, liderzy ruchu
zapewniali, e zalegalizowanie mniejszo
ci przerwie zagraajc stabilizacji regio
nu emigracj. By to argument istotny,
zwaszcza e od 1989 r. w RFN zaczto
ograniczanie napywu „wysiedleców”
przy jednoczesnych postulatach oddziaywania na popraw ich pooenia w krajach
pochodzenia oraz domagania si w nich
uznania jako mniejszoci niemieckiej, której naley zapewni ochron oraz wszechstronn pomoc w miejscu ich dotychczasowego ycia146.
Migracje zarobkowe z Górnego lska
sigaj czasów przynalenoci do Prus,
a póniej Rzeszy, a ich intensywno
wie si z dob dziewitnastowiecznej industrializacji, kiedy zaczy wystpowa
widoczne rónice w poziomie zarobków
w przemyle midzy centralnymi i zachodnimi a wschodnimi obszarami Niemiec.
Migracje te ze wzgldu na swoj intensywno powodoway stay odpyw ludnoci
take znad górnej Odry. W nauce niemieckiej zjawisko to okrelone zostao jako
„Ostflucht” – ucieczka ze Wschodu147.
Po utracie przez Niemcy obszarów
na wschód od Odry i Nysy uyckiej oraz
ucieczce mieszkaców w ostatniej fazie
wojny, po wojnie za po wysiedleniach – najpierw prowadzonych przez
wadze polskie dla uzyskania miejsc dla ludnoci polskiej z terytoriów zaanektowanych
(przy akceptacji zachodnich mocarstw)
przez ZSRR, skutkowao to faktami dokonanymi. Nastpnie, po zawartym przez
zwyciskie mocarstwa na konferencji
poczdamskiej porozumieniu o usuniciu
Niemców z Polski, Czechosowacji i Wgier (cz. III Komunikatu z 2 sierpnia 1945
r.), do wysiedle akceptowanych na arenie
midzynarodowej. Na historycznym Górnym lsku ju pod koniec wojny usunicia Niemców domagali si zwizani ze lskiem Opolskim liderzy polscy doby
midzywojnia. W praktyce znalazo to
swoje odzwierciedlenie w skierowanych
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do tworzonych pod kierownictwem Polskiej
Partii Robotniczej wadz wojewódzkich
w Katowicach memoriaach Komitetu
Obywatelskiego Polaków lska Opolskiego i Wrocawskiego. Na pocztku lutego 1945 r. domagali si oni rozpoczcia natychmiastowej akcji „wysprawiedliwiania
stosunków socjalnych i narodowociowych na lsku Odrzaskim” polegajcego na „radykalnym usuwaniu elementów
niemieckich z terenu Nadodrza”148.
Celowi temu miaa suy przeprowadzona po wojnie weryfikacja narodowociowa yjcych na obszarze nalecym do koca wojny w Niemczech,
która zakoczy miaa usunicie Niemców i przyznanie obywatelstwa polskiego osobom, które zadeklaroway swoj
polsko i lojalno wobec pastwa i narodu polskiego149.

Foto. Jerzy Stemplewski

ycie wkrótce pokazao, e nie wszyscy,
których starania zakoczyy si uzyska
niem pozytywnego wyniku weryfikacji,
podtrzymuj deklaracj polskiego poczu
cia narodowego. W praktyce uatwiay to
wadze warszawskie, które w kolejnych
latach godziy si na coraz liczniejsz emigracj osób przyznajcych si do niemieckoci. Komentujc w ostatnim stadium narzu co ne go przez Kreml sys te mu
polityczno-ekonomicznego, podczas gorcego lata 1981 r., odnoszc si do na-
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rastajcej emigracji ze lska Opolskiego, E. J. Osmaczyk podkrela, i emigrujcy do RFN Opolanie s ludnoci etnicznie polsk150. W widocznym ju
wyranie kryzysowym roku 1988 – odnoszc si krytycznie do polityki wadz,
pisa, e w relacjach z RFN: „spadlimy
do roli rezerwuaru siy roboczej coraz selektywniej dobieranej przez naszych potencjalnych partnerów”151.
Liderzy organizujcej si mniejszoci
niemieckiej na lsku Opolskim deklarowali, e dopuszczenie do legalnej dziaalnoci zatrzyma emigracj. W agodniejszej formie, jako: „Przyhamowanie fali
wzmoonych wyjazdów na pobyt stay
do RFN” wpisany zosta ostatni z czterech
celów w zarejestrowanym w Sdzie Wojewódzkim w Opolu 16 lutego 1990 r. statucie TSKMN152.
Szybko si jednak z tego owiadczenia
wycofali. W Deklaracji Programowej przyjtej 7 kwietnia 1990 r. podczas pierwszego zebrania wyborczego nie byo ju bowiem mowy o hamowaniu emigracji,
podkrelono natomiast, e: „Ludno niemiecka zamieszkujca w Polsce winna
otrzyma obywatelstwo niemieckie, zachowujc zarazem obywatelstwo polskie”153.
Natomiast w przyjtej uchwale zapisano:
„Towarzystwo widzi uzasadnion potrzeb zorganizowania na lsku Opolskim: a)
niemieckiego oddziau wydziau zatrudnie-

nia, b) przeniesienia Konsulatu Generalnego RFN z Krakowa do Opola”154. W praktyce obydwa te postulaty dotyczce uatwie w znalezieniu pracy w RFN oraz
nabyciu paszportu miay zatem na celu uatwienie emigracji, a nie jej powstrzymanie,
czy nawet przyhamowanie. Jeli co mogo j ograniczy, to ogoszone przez wadze w warunkach demokratyzujcego si
pastwa prawo do zachowania przez migrantów polskiego paszportu, otwierajcego moliwo powrotu do kraju i ewentualnych kolejnych wyjazdów.
Odchodzenie kierownictwa mniejszoci od zamiaru skutecznego wpywania
na intensywno migrowania w warunkach transformacji ustrojowej, której
jednym z ujemnych spoecznych efektów
bya likwidacja w kraju nieuzasadnionych
ekonomicznie miejsc pracy, i w konsekwencji poszerzajce si bezrobocie, byo przejawem bezradnoci wobec nowego problemu.
Spoeczno mniejszociowa wymuszaa dziaania majce uatwi wyjazd i zapewnienie pracy w RFN. Sprzyjaa temu
dodatkowo bogata sie powiza rodzinnych oraz regionalnych, znacznie poszerzona emigracj lat siedemdziesitych
i osiemdziesitych XX w.
Wyrazem nowego stanowiska Towarzystwa staa si poprawka w statucie,
kiedy w 1993 r. zmieniano jego nazw

na Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne
Niemców na lsku Opolskim. Liczba dotychczasowych celów zostaa powikszona do dziewiciu, z tym e „zahamowanie” emi gra cji za st pio no za pi sem:
„4. Udzielenie pomocy osobom powracajcym na stae z Niemiec”.
Taki stosunek TSKN na lsku Opolskim do pro ble mu ce cho wa tak e
drug kampani przed wyznaczonymi
na 19 czerwca 1994 r. wyborami do wadz
samorzdowych. U progu kampanii,
w marcu 1994 r., parlamentarzyci reprezentujcy mniejszo przekazali przedstawicielom rzdów polskiego i niemieckiego memorandum z wykazem problemów,
którymi yje mniejszo niemiecka.
W poowie kwietnia zoone z siedmiu
punktów memorandum w niemieckiej
i polskiej wersji jzykowej opublikowaa mniejszociowa gazeta155. Take w obydwu jzykach dwa tygodnie póniej zamieszczony zosta, zoony z 10 punktów,
katalog problemów zatytuowany „Zestawienie problemów dotyczcych mniejszoci niemieckiej w Polsce”, podpisany
przez przewodniczcego Prezydium Centralnej Rady TSKN Gerharda Bartodzieja i przewodniczcego Koa Parlamentarnego Mniejszoci Niemieckiej Henryka
Krolla156. Dokument zosta ponownie
opublikowany w gazecie krótko przez wyborami157.

Znaczna cz najwaniejszych dla
mniejszoci kwestii zawartych w pakiecie wiadczya, e w rzeczywistoci dono do uatwienia emigracji. Zaliczy
do nich naley oczekiwania (w kolejnoci rejestru): pkt 4 „udostpnienia kontyngentu 500–2000 miejsc pracy w Niemczech do dyspozycji Fundacji Rozwoju
lska, […] utrzymania uprawnie osób
nalecych do mniejszoci niemieckiej
do podejmowania pracy w Niemczech
[…]”. Dodawano do tego: „7. Stwierdzamy, e dla ustabilizowania sytuacji mniejszoci niemieckiej w Polsce konieczne jest
nieograniczanie jej dotychczasowych
uprawnie w obydwu pastwach, szczególnie w zakresie prawa do wyboru miejsca zamieszkania i obywatelstwa”. Porednio migracji mia suy postulat
wynikajcy z pkt 2 „uzyskania monoci
ksztacenia i doksztacania w Niemczech
dla modej generacji mniejszoci niemieckiej”. Ograniczeniu emigracji miay za suy postulaty zawarte w pkt 1,
w któ rym do ma ga no si: „do st pu
do sprawowania urzdów, […] inwestycji zagranicznych, a zwaszcza niemieckich na terenach zamieszkaych przez
mniejszo niemieck”, oraz pkt 4: „Oczekujemy rozwoju gospodarczego regionów
zamieszkaych przez mniejszo niemieck. Potrzebujemy […] wspierania inwestycji z udziaem kapitau zagranicznego, a zwaszcza niemieckiego”. Kolejna
kampania przed wyborami samorzdowymi wyznaczonymi na 11 padziernika 1998 r. rónia si od poprzednich,
bowiem obejmowaa wybory przedstawicie li do ma j cych funk cjo no wa
od 1 stycznia 1999 r. trzech szczebli samorzdu: gminy, powiatu i województwa.
Na lsku Opolskim dodatkowe pitno
na jej przebiegu odcisna walka o utrzymanie na administracyjnej mapie kraju
województwa, którego liderzy mniejszoci bronili, m.in. groc wzmoon
emigracj w przypadku jego likwidacji.
Odwoywali si przy tym do zobowiza
Polski wynikajcych z przyjcia Europejskiej Karty Samorzdu Terytorialnego.
Mówi o tym pose Kroll podczas debaty sejmowej 3 kwietnia 1998 r.: „Jeli
Opolszczyzna zniknie, moemy si spodziewa wyjazdu tysicy czonków mniejszoci niemieckiej. Czy o to chodzi?”158.
Podczas rozpocztej w maju kampa
nii wyborczej liderzy mniejszoci spo
strzegli, e pracujcy w Niemczech sta
nowi w niektórych gminach jedn
czwart mniejszociowego elektoratu,
o który naley zabiega. Jeden z nich uzasadnia to argumentacj potrzeby uwiado mie nia pra cu j cym w Niem czech
czonkom mniejszoci: „W kocu to ich
niemiecki paszport umoliwia im osignicie dobrobytu. By moe naleaoby
przemówi do nich za porednictwem
ulotki, nie w formie pouczenia, bo to i tak
nie ma sensu, lecz w formie pytania: Zastanów si, czy mimo wszystko nie zawdziczasz czego mniejszoci niemieckiej? Masz moliwo wspomoenia
tych, którzy na miejscu prowadz walk

o swój dzie codzienny, podczas gdy ty,
majc niemiecki paszport, zarabiasz pienidze w Niemczech”159.
W ogoszonym trzy tygodnie przed gosowaniem programie wyborczym Niemców na lsku Opolskim pt. „Europ
zbudujemy tutaj”, w pierwszym filarze pt.
„Rozwój gospodarki regionu”, stwierdzano: „My lscy Niemcy, bylimy i jestemy
ludmi praktycznymi. Nie chcemy, aby celem naszych wspómieszkaców bya praca w Niemczech. Chcemy, aby zarobione
dziki moliwociom pracy w Niemczech
pienidze byy inwestowane tu, na Ziemi
Opolskiej. Aby przy ich pomocy pobudza
nasz rynek. W tym celu za porednictwem
Fundacji Rozwoju lska bdziemy wspiera ludzkie inicjatywy zmierzajce do usamodzielnienia si, budowy pomylnoci
yciowej poprzez prac na swoim”160.
Do kolejnych wyborów, wyznaczonych na 27 padziernika 2002 r., kierownictwo ruchu postanowio rozpocz
przygotowania ju na pocztku roku,
decydujc w lutym, i na czas kampanii
„struktury gminne i powiatowe” Towarzystwa stan si gminnymi i powiatowymi
sztabami wyborczymi. Kampani objto
przede wszystkim obszar zamieszkany
przez elektorat mniejszociowy, tj. siedem
powiatów: opolski ziemski (11 gmin),
strzelecki (7 gmin), kdzierzysko-kozielski (5 gmin i stolica powiatu), krapkowicki i oleski (po 5 gmin) oraz kluczborski
i prudnicki (po 2 gminy). Podczas jej trwania pojawi si take problem migracji.
Podnosi go m.in. Józef Koty – burmistrz
Kolonowskiego i przewodniczcy Klubu
Mniejszoci Niemieckiej w Sejmiku Województwa Opolskiego, który na stwierdzenie niemieckiej dziennikarki, e:
„Po 13 latach od przeomu w jesieni 1989 roku, gruntownie zmieniajcego
oblicze Europy, Górny lsk wydaje si
bardziej rozbity ni kiedykolwiek. Bezrobocie wici triumfy, za sia nabywcza
osiga najnisze wskaniki. Emigracja
modych ludzi grozi wyludnieniem regionu”, mia potwierdzi, i „emigracja
w ubiegych miesicach ponownie si nasilia”, dodawa jednoczenie: „Teraz nasta czas, aby wszelkimi dostpnymi
rodkami zapobiec dalszemu odpywowi
ludzi z regionu”161. Dziennikarka przytaczaa nastpnie stwierdzenia Kotysia, e
z powodu odpywu „ludzi i pracowników”
gmina Kolonowskie „osiga coraz nisze
przychody z podatków”. Ocenia te, e
poniewa od roku 1989 ok. 100 tys.
Górnolzaków wyjeda na zarobek
do Niemiec, a wic „Podatek od wynagrodze generowany przez t si robocz
wspomaga Uni Europejsk, która z tego powinna paci górnolskim gminom
opaty wyrównawcze”. Mia te doda, e
tylko inwestycje prowadz do oywienia
gospodarczego, które moe zatrzyma ludzi w regionie.
W wyborach samorzdowych w 2002 r.
w programie wyborczym do Sejmiku Województwa Opolskiego, zatytuowanym
„Kompetencja przede wszystkim”, który
ogoszono na dwa tygodnie przed gosowaniem, wymieniono „11 obszarów” – od po-

13

lityki regionalnej po promocj regionu, zagadnienie powstrzymania lub ograniczenia
migracji nie znalazo w ogóle odzwierciedlenia. Jedynie w pkt 2 – infrastruktura i gospodarka – wspomniano zamiary porednio korespondujce z nim – „wypracowanie
koncepcji rozwizywania specyficznych
problemów na lokalnych rynkach pracy
na obszarze zamieszkanym przez MN”
i „wypracowanie procedury przekonujcej
osoby pracujce w Niemczech do inwestowania w województwie. Stworzenie warunków do rozwoju maych i rednich przedsibiorstw” oraz „wspieranie dziaa
zmierzajcych do zmniejszenia bezrobocia,
szczególnie wród kobiet, absolwentów
szkó, mieszkaców wsi”162.
W przywoywanym programie znalazo si
podkrelenie koniecznoci uaktualnie
nia Strategii województwa na lata 2000–
2015 dla ustalenia dugofalowego progra
mu rozwoju regionu w „podanym
spoecznie kierunku”. W przyjtym w 2005
r. programie, który powsta przy udziale elity mniejszociowej, w czci IV – „Wyniki analizy SWOT” w pkt 116 wród szans
rozwoju województwa wymieniono: „Kontakty zagraniczne umoliwiajce zwikszenie napywu kapitau zagranicznego i krajowego wspierajcego inwestycje”,
a nastpnie: „Wykorzystanie kontaktów
z Niemcami dla rozwoju sieci turystycznej”,
a w pkt 117 – wród zagroe dla rozwoju, wymieniono wzrost bezrobocia oraz
du migracj zarobkow. W czci V – „Gówne kierunki rozwoju województwa opolskiego” w pkt 132 stwierdzano: „W procesie rozwoju regionu naley
wykorzystywa dowiadczenia i kapita
Przypisy:
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Swoi wród
obcych.
Obcy wród
swoich
Sami swoi: fascynacja i lk
przed obcymi
Od zarania dziejów istniay i byy odnotowywane relacje „obcy i swój”. Zwizki
takie zawsze o wyjtkowym i rónorodnym
charakterze byy obecne w pimiennictwie,
sztuce, ale szczególne miejsce zajy
w sztuce filmowej. Wspomnie wypada
chociaby klasyczny ju dzisiaj obraz Ridley’a Scotta: „Obcy – ósmy pasaer Nostromo” z roku 1979. Akcja filmu rozgrywa si w od le gym wszech wie cie,
w którym na niewielkiej planetoidzie lduje statek kosmiczny Nostromo a jeden
z czonków zaogi zostaje zaatakowany
przez obc – nieludzk – form ycia. Relacje z obcym pojawiaj si równie w rodzimej kinematografii. Wystarczy spojrze
na klasyk polskiej komedii „Sami swoi”
z 1967 roku. Film wyreyserowany przez
Sylwestra Chciskiego ukazuje losy
przesiedleców z kresów Polski, którzy
chcc unikn ssiedztwa obcych osiedlaj si obok siebie „Po co szuka obcych
wrogów, jak mona mie swojego”. To jedno z kluczowych zda wypowiedzianych
w pocztkowych kadrach filmu.
Eksodus nasz dzisiejszy
Krótko mona powiedzie, e relacja obcy
i swój to fascynujca tematyka naznaczajca zarówno przeszo, jak i teraniejszo.

W tym wymiarze o obcym i swoim mówimy w kontekcie wspóczesnego wychodstwa, które stao si wanym przedmiotem
analiz socjologicznych, chocia nie wycznie. To wiat Zachodu wskaza jako obcych
przede wszystkim uchodców najwieszej
daty oraz muzumanów mieszkajcych
w Europie a siebie definiuje jako swoich.
Do obcych zaliczani s te ydzi czy Romowie, którzy yjc, dla przykadu w Polsce, od dziesicioleci wci s postrzegani i definiowani jako inni szczególnie
w kontekcie preferencji odrbnych systemów kulturowych, jzyka czy religii.
Ksenofilia i ksenofobia
– powrót do historii
Ale wracajc do pocztków naley sign
do ródosowu obcego, czyli greckiego sowa xenos bd Ksenia, które charakteryzuje si dwoistoci rzeczy, znaczenia. Z jednej strony oznacza imi eskie a take
gocinno, yczliwo wobec obcych.
Prosto mówic to czowiek miujcy obcych. Z drugiej to kseno i fobia (ksenofobia) czyli lk, strach. Odnoszc takie rozumienie do prezentowanej analizy uznajemy,
i to lk przed obcymi – nosicielami odmiennych kultur. Pamita naley, i ta boja jest czsto irracjonalna i opiera si
na braku wystarczajcej i prawdziwej wiedzy o obcym. Przykadem jest wspóczesna
islamofobia, czyli postawa przejawiana przez wielu wspóczesnych Europejczyków wobec wyznawców Proroka. Analiza relacji obcy i swój wiedzie nas take
na karty Biblii (Stary Testament) ze szczególnym uznaniem dla Ksigi Ezechiela,
w której pojawia si wyrocznia o obcych narodach, takich choby jak Ammonici: A ty,
synu czowieczy, prorokuj i powiedz. Tak mówi Wszechmogcy Pan o Ammonitach i ich
urganiu, powiedz: Miecz, miecz jest dobyty na rze, jest wygadzony na zniszczenie,
aby byszcza jak byskawica. W podobnym
duchu kary mówi Ksiga Ezechiela o Edonitach, Sydoczykach, Tyryjczykach czy Filistyczykach: Poniewa Filistyczycy dziaali mciwie i peni zoliwoci w duszy
mcili si, siejc zniszczenie w bezustannej
wrogoci. […] Oto ja wycign rk przeciw Filistyczykom. Filistyni to od jzyka
hebrajskiego Plisztim, czyli wanie „obcy,
wdrowcy”. By to lud zamieszkujcy
w staroytnoci tereny poudniowego wybrzea Kanaanu pooone na zachód od Judei. Odniesie do obcego nie brakowao
równie w staroytnym Rzymie, gdzie
kady kto nie by Rzymianinem bd Grekiem pozostawa barbarzyc. Równie dynastyczne rody wadców Egiptu byy pene obcych, którzy przybywali przede
wszystkim z innych obszarów Lewantu,
czyli Bliskiego Wschodu.
Obcy – dzisiaj przychodzi,
jutro zostaje
Peregrynacje w poszukiwaniu relacji obcy
i swój doprowadziy nas w konsekwencji
do postaci niemieckiego filozofa i socjologa Georga Simmla, uczonego z przeomu
dziewitnastego i dwudziestego stulecia,
który w najbardziej czytelny sposób nakre-

li relacje oraz zdefiniowa obcego i swojego. Uczyni to przede wszystkim w eseju o czytelnym tytule „Obcy”, w którym
okreli go jako czowieka, który dzisiaj
przychodzi, jutro za zostaje. Taki obcy moe potencjalnie odej, gdy nie naley
od pocztku do tego krgu kulturowego i nie
wnosi wartoci, które s tutaj rdzenne.
Obcy czy w sobie blisko i dystans, obojtno i zaangaowanie, ale przede wszystkim posiada umiejtno obiektywnej oceny zdarze dziejcych si w nowej
rzeczywistoci. Tymczasem nie jest obcym
cudzoziemiec, wdrowiec czy turysta – gdyby przywoa sowa wspóczesnego socjologa polskiego Zygmunta Baumana – którzy zatrzymuj si tylko na chwil
i wyruszaj w dalsz drog. Obcy nie posiada take ziemi w sensie terytorialnej kotwicy, ale staje si bliszy kiedy mieszkacy zaczynaj odczuwa z nim podobne
cechy narodowe, etniczne czy spoeczne.
Bliszym obcym jest Polak mieszkajcy
w jakim pastwie europejskim ni bdcy w podobnej sytuacji muzumanin. Naprzeciw obcego staje swój, czyli czowiek
od pocztku nalecy do okrelonego krgu kulturowego, wyznajcy jego rdzenne
wartoci. To czowiek, który nie chc odchodzi, chocia czasami musi. Swój w rozumieniu Georga Simmla to wóczga
w jzyku Zygmunta Baumana, który nawet
jeli chciaby odej to z powodu nie posiadania waciwych kompetencji odej nie
moe. Swoi to ludzie, których cz zwizki organiczne z konkretnym miejscem,
wynikajce te z akceptacji lokalnego systemu wartoci i norm. Swój to ten, z którym mog si porozumie, gdy pochodzimy z tego samego krgu kulturowego.
Zrónicowania i etykiety:
my i oni, tutejsi czy nietutejsi
Relacje swoi i obcy mona take wyrazi
uywajc innych podziaów, jak tutejsi
i nietutejsi czy my i oni lub – gdyby uy
terminologii cieszyskiej – stela i niestela. Szczególnie wane jest rozrónienie
na my i oni, gdy podkrela si w nim dystans i istnienie kompetencji wyróniajcych jedn grup od drugiej. Na bazie my
i oni ksztatowana jest tosamo zarówno spoeczna, jak i indywidualna. Trzeba
jednak pamita, e relacja swoi i obcy moe oznacza równie dynamik wielu
procesów spoecznych. Mylimy tutaj
o antagonizmach prowadzcych do konfliktu bd przeciwnie integracji czy asymilacji. Nie pozbawiona miejsca w spoecznej rzeczywistoci jest take wyniosa
izolacja obcych, która najwyraniej wpywa na dezintegracj adu spoecznego.
Wspóczesny wiat uwikany w rewolucj
migracyjn coraz wyraniej ksztatuje si
na bazie relacji swoi i obcy. Relacje te s
nieuniknione i tylko od nas zaley jaki bd miay one charakter. Czy bdzie to pokojowa koegzystencja czy konflikt a nawet wojna? Oto jest pytanie. Po raz
kolejny godne Szekspira.
Felieton powsta we wspópracy
z dr hab. Ann liz,
prof. Uniwersytetu Opolskiego,
dyrektorem Instytutu Socjologii UO
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lskie
chochoy

przez jednych nazywanych „de
niem do autonomii” przez innych
okre la nych ja ko „se pa ra tyzm”.
W specyficznych historycznie krajach takich jak Belgia, Hiszpania czy
Wielka Brytania bez wikszych przeszkód rozwijay si tendencje autonomiczne: podzia flamandzko-waloski,
kataloska droga do suwerennoci
czy odrodzenie poczucia szkockiej
tosamoci. Belgia ju wczeniej bya aren silnych konfliktów etnicznych,
co doprowadzio do autonomii flaMARCIN GACEK mandzkiej. Animozje byy tak silne, e
ju w 1968 roku wydzielono z francuskojzycznego i znanego na caym
wiecie Uniwersytetu w Louvain jego
flamandzki odpowiednik. Dzisiaj, poDla wielu faszywych proroków idei odrbnoci politycznej i etnicznej za Bruksel, trudno mówi o wspólnobdzie to obrazoburcze i skandaliczne, ale brutalna prawda jest taka, cie belgijskiej, a i tutaj nie brak problee przecitnej lskiej rodzinie program 500+ pomaga realnie w odró mów z tosamoci kulturow, jak
w przypadku synnej dzielnicy Molennieniu od trwajcej ponad dekad retoryki etnicznej.
beeck. Jednoczenie we Francji ani
przez chwil nie zaprzestano zwalcza
separatyzmu korsykaskiego czy te
alka o dusz lska nie bdzie materialnej, jak i duchowej regionów baskijskiego. Dla Parya wystarczajodbywaa si na poziomie pu- niegdy odrbnych od centrów pastw, cym problemem jest mniejszo relistych hase. lzacy byli nimi karmie- a pod koniec dwudziestego wieku tak gijna emigrantów z krajów Maghrebu.
ni wielokrotnie i s na nie odporni. Kto rachitycznych, e bez pomocy rodków Francuskojzyczni Arabowie z bychce zbi kapita polityczny na podli- budetowych czy unijnych odeszyby ych kolonii francuskich wydawali si
zywaniu si tym, którzy uznaj t w zapomnienie. Dziki tej modzie bliscy kulturowo Francji. Zaznaczy
ziemi za swój Heimat, zawiedzie si zachowano od zapomnienia jzyki trzeba tutaj francusk specyfik repuniezalenie od swoich barw plemien- i kultur np. francuskiej Bretanii, blikaskiego definiowania narodu.
nych i od tego czy miejscem powsta- iberyjskiej Galicji, polskich Kaszub Francuzem jest ten, który chce by
nia jego ugrupowania byy Katowice a we Woszech signito nawet da obywatelem republiki.
czy te Warszawa.
lej, bo przypomniano sobie o dawno
lski projekt polityczny (w duym
Rozbudzony na pocztku nowego wymarych Etruskach. Oczywicie ta uproszczeniu) rozpocz si od zaprostulecia renesans lskoci przechodzi pogo za regionaln odrbnoci by- po no wa nia pro gra mu uzy ski wa obecnie w stan hibernacji spoeczno- a nierozerwalnie poczona z jednej nia – czy szanujc pogldy prezento-politycznej. Ci, którzy najgoniej strony z chci odrestaurowania atrak- wane przez czonków RA powrotu
odegnuj si od polskiej tradycji cyjnej rónorodnoci, która napdza- do stanu sprzed 1939 roku – autonomii
popadli w jej najbardziej romantycz a koniunktur w brany turystycznej lskiej poprzez regionaln parti ponoutopijn wersj. We wspóczesny (zawsze mio spdzi czas w regional- lityczn czyli wspomniany Ruch Auregionalny taniec chocholi. Rol czap- nej i niespotykanej gdzie indziej restau- tonomii lskiej wspierany przez inne
ki z pawich piór peni wyniki spisu racji, czy w hotelu urzdzonym w sty- stowarzyszenia. Temu ugrupowaniu
ludnoci. Jest i róg w postaci mediów lu rustykalnym), z drugiej bya efektem pomoga koalicja z Platform Obywaprzychylnych etnicznym inicjatywom. ubocznym upojenia si okresem zo- telsk na poziomie regionu. I to bya
Có z tego, gdy przynajmniej od kil- tej dekady lat dziewidziesitych. pierwsza rafa, na której rozbi si proku lat nie wiadomo, co z tymi atrybu- Wydawao si wtedy, e dla Europy jekt polityczny zwany autonomi. Plat
tami zrobi.
i caej zachodniej cywilizacji nasta formie Obywatelskiej zabrako odwa
Idea mniejszoci lskiej domaga czas fetowania upadku murów zimno- gi do jasnej deklaracji czy bdc parti
jcej si autonomii wypyna na pol wojennych. Zapanowao poczucie wadzy opowiada si za utrzyma
sk scen polityczn i osiada na mie triumfu liberalnej wolnoci, które niem silnego pastwa centralnego, czy
li nie re gio nal ne go, wsob ne go mona wykorzysta do osabienia na- te jej recept na przyszoci Polski jest
i prowincjonalnego dyskursu kto jest rodowych wizi po to, by zbudowa popieranie ruchów regionalnych i d
prawdziwym lzakiem, a kto nie. solidarno europejskiego spoecze- enie do zmiany ustroju RP opieraj
Dzisiaj niektórzy widz przyszo stwa obywatelskiego. Tak przynaj- cego si na powoaniu silnych, auto
odrbnoci regionalnej w Nowych mniej widzieli to mdrcy Unii Euro- nomicznych regionów z zachowaniem
lzakach tzn. dzieciach przybyszów pejskiej Gellner, Dahrendhorf, czy dla kompetencji rzdów federalnych
z innych regionów Polski, w sercach Habermas. W tym kontekcie naley decyzji w obszarach: obronnym, bez
których ma pono narodzi si imma- zoy hod lzakom, którzy do ro pieczestwa i polityki midzynarodo
nentnie wi z autonomi lsk.
ku 1989, wbrew pastwu, zachowali wej. Niemoc polityczna PO, wyraaOdrodzenie lskoci mona po- swoj odmienno kulturow i kulty jca si midzy innymi w odmiennych
dzieli na dwa projekty: kulturowy wowali j w okresie komunistycznej koncepcjach goszonych przez ekip
i polityczny. Ten pierwszy zrodzi si smuty.
premiera Donalda Tuska i rodowisko
na fali ogólnoeuropejskiej chci deTa tendencja przyniosa w niektó eks-prezydenta Bronisawa Komorownia do utrwalenia spucizny zarówno rych regionach wybuch procesów skiego bya wrcz groteskowa. Nie ma
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nic bardziej habicego dla polityka jak
postawa typu „chciabym ale boj
si”. W obecnej sytuacji sprawa jest
prosta: RA musi sta w opozycji
do konserwatywnych rzdów Zjednoczonej Prawicy. Osignicie celu
(autonomii) jest moliwe jedynie
na drodze pozyskania koalicjanta o charakterze ogólnopolskim. Chyba, e
kto liczy na pomoc z zewntrz np.
Brukseli.
Nasz region z historyczn wielokul
turowoci i prozachodnim kursem
wpisanym w jego tosamociowe
DNA zawsze bdzie wspiera te par
tie polityczne, które d do wspie
rania wartoci proeuropejskich. Trzeba jed nak do strzec dy na mi k
spoeczn, która przejawia si w zjawisku kontrreakcji politycznej na nasilajce si zjawiska spoeczno-polityczne. Nieumiejtne, zbyt nachalne
goszenie odrbnoci lskiej wsparte hasami denia do autonomii moe zosta le odebrane przez tych
mieszkaców lska, którzy nie utosamiaj si z tym projektem. Regionalizm etniczny moe (cho nie musi)
by traktowany jako separatyzm.
Najwaniejsz grob dla projektów
politycznych opierajcych si na budowaniu tosamoci mniejszociowej
jest zmiana otoczenia politycznego
w Europie. Najlepszym tego przykadem jest Hiszpania. Jeszcze kilka lat
temu monarchia parlamentarna ze
spokojem i penym zrozumieniem
traktowaa denia Katalonii do ma
nifestowania swojej odrbnoci. Jed
nake gdy autonomia okazaa si
pocztkiem drogi do ogoszenia nie
podlegoci tego najwaniejszego re
gionu Hiszpanii, Madryt zaczyna si
budzi z letargu. Coraz goniejsze s
pomruki niezadowolenia dobiegaj
ce ze stolicy królestwa a nikt nie
chce, by w Unii doszo do gorcego
konfliktu. Nie ma co wspomina ju
o Ukrainie.
Zagroenie terroryzmem w sposób
naturalny wzmacnia oczekiwania obywateli co do wypeniania przez pastwo swej roli organizatora ycia
spoecznego i zapewnienia bezpieczestwa jednostce. Unia Europejska
stana przed diabelsk alternatyw:
jak integrowa Europ bez jednoczesnego rozbijania wspólnot narodowych na razie niezbdnych do walki
z wyzwaniami takimi jak masowa
emigracja i terroryzm. Tu i teraz. Nie
mona czeka na nieistniejc armi
europejsk, tylko trzeba polega na narodowych siach zbrojnych. Unijna
ochrona strefy Schengen jest usprawiedliwiana tam, gdzie korupcja strawia te suby np. W Grecji i we Wo-

szech. Szukanie dla naszego regionu
drogi rozwoju poprzez odwoywanie
si do spucizny Korfantego czy szu
kanie lskiego Jaume’a Cabré (kata
loski pisarz i filolog) jest – delikat
nie mówic – narzdziem nie z tej
epoki i bdn drog poczenia tra
dycji z nowoczesnoci.
Konserwatywne tradycje lzaków
wywodzce si z wartoci takich jak:
ora et labora, walki o swoje bezpieczestwo socjalne wbrew nowinkom
postliberalnym, denie do zachowania spokoju w ewolucyjnym rozwoju
stoj na przeszkodzie wszystkim, którzy pragnliby zaprzc idee odrbnoci kulturowej tego regionu do awantur politycznych. Nie wystarczy skaka
na mównicy wykrzykujc frazesy
o autonomii. Wielowiekowa mdro
mieszkaców Górnego lska wynikajca z ycia w wielokulturowym tyglu jest gwarancj spokoju.
Takim twardym socjologicznym dowodem na to, e lzaków nie da si
zapa na lep pustych hase odwoujcych si do tosamoci etnicznej bya
klska ugrupowania Europa Plus w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 roku. Znakomity reyser Kazimierz Kutz, którego poparcie zapewniao wczeniej zwycistwo na lsku
kademu politykowi – nawet wczeniej
niezwizanemu z regionem – przegra
wtedy z Januszem Korwinem Mikke,
bo straci wiarygodno popierajc
Palikota. Ten ostatni z wymienio
nych polityków, o utrwalonej reputa
cji czowieka o jednoznacznie ela
stycznych pogldach, podkrela swoje
przywizanie do lskiej mniejszo
ci. Pomimo bilbordów z Kutzem wy
borcy szybko zrozumieli, e milioner
z Lublina moe równie atwo i powa
nie zadeklarowa przywizanie np.:
do kiebasy lskiej.
Zreszt opisywana powyej kampania wy bor cza po win na po su y
wszystkim liderom politycznym naszego regionu za drogowskaz w tworzeniu programów politycznych. Naley
zada sobie pytanie czego chc mieszkacy województwa lskiego i opolskiego? Czy taplania si w zaszociach i prób otwierania nowych drzwi
starymi kluczami, czy te konkretnych,
pragmatycznych rozwiza uatwiajcych codzienne ycie. Obywatel mówicy „bez napinki” lskim dialektem, (naukowcy cigle si spieraj czy
lzacy mówi gwar, dialektem czy
jzykiem) yjcy w kulturze lskiej
dla którego jest ona rodowiskiem naturalnym chce w pierwszej kolejnoci
mie zapewnion prac, mieszkanie,
dostpn i skuteczn sub zdrowia,
kompetentnych urzdników, sprawny

wymiar sprawiedliwoci i bezpieczestwo na ulicach a nie tak czy inn flag powiewajc na urzdach.
Ludzie oczekuj konkretów. Kultur lsk bd kultywowali sami,
w swoich domach i w zakadanych
spontanicznie stowarzyszeniach, mogc wychowywa nastpne pokolenia
bez lku o byt. Ostatnio lska tosamo najmocniej wyraaa si w strajkach w obronie miejsc pracy w kopalniach w 2015 ro ku. Zna la za
zrozumienie w innych czciach naszego kraju i dobitniej od marszy „krzyczcych o autonomi” przypomniaa
o problemach lska. Co najwaniejsze, nawet tak nieprzychylne staremu
przemysowi liberalne gazety zauwayy, e 70% Polaków wyrazio zrozumienie dla manifestujcych rodzin
górniczych. Prawdziwym fenomen
socjologicznym jest to, e pomimo
dwudziestu piciu lat szykan i wy
miewania etosu „gruby ywicielki”,
zwyczajni ludzie mieli gdzie frazesy
o nowym modelu gospodarki i sku
tecznie walczyli o stabilne miejsce
pracy.
Kto zaproponuje faktyczn realizacj potrzeb yciowych lzaków ten
wygra bitw o ich dusze. Samorzdy
oraz struktury pastwa maj rozwizywa problemy, które przerastaj
moliwoci jednostek. Z innymi trudnociami te ostatnie dadz sobie rad
same. Politycy i liderzy regionalni, którzy zapominaj o tej prostej zasadzie
staj si jedynie chochoami historii.
Pielgnacj lskoci pozostawmy
tym, którzy robi to ze znakomitym
skutkiem od wieków. lzakom.
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wymi publikowa w kwartalniku
kulturalnym Opcje i miesiczniku
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Zdjcia: Ryszard Bednarczyk
Koció w. Trójcy, Sanktuarium Matki Boskiej ysieckiej w Gliwicach

Terbo hormia
dla gliwickich Ormian
RYSZARD BEDNARCZYK
niedzielne przedpoudnie w gliwicW
kim kociele w. Trójcy nie ma toku, niektóre awki wiec pustkami.
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Nieco ponad 40 osób – gównie starszych i zaledwie kilkoro modych,
w tym dwoje dzieci – zgromadzio si
na comiesicznej mszy witej lskich
Ormian. Ksidzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu odprawiajcym naboestwo w kapaskiej koronie na gowie i barwnych liturgicznych szatach
obrzdku wschodniego oraz ozdobnych
pantoflach asystuje dwóch dorosych ministrantów. W powietrzu unosi si wonny nieco mdlcy dym z kadzida. Zaraz
na pocztku celebry najstarszy parafianin podchodzi do otarza i cauje Najwitszy Sakrament przechowywany
w zoconym pudeku trzymanym przez
kapana – to tzw. „pocaunek pokoju”
nieznany w aciskiej mszy w. Jzykiem

liturgicznym jest grabar, staroormiaski
jzyk, w którym wierni odmawiaj
Ojcze Nasz i modami odpowiadaj
ksidzu. Po staroormiasku piewa
z akompaniamentem organów eski
chór. Podczas licznych bogosawiestw
udzielanych przez duchownego zoconym krucyfiksem najczciej powtarza
si pozdrowienie Terbo Hormia. Ormiaskie obrzdy przeplatane s take
polszczyzn. Oprócz ogosze i kazania
w jzyku polskim czytane s ewangelia
i odmawiane wyznanie wiary.
– W Samktuarium Matki Boskiej ysieckiej, która te zostaa wypdzona, ale
do Gliwic, nie do Kazachstanu, módlmy
si za ksidza Wadysawa Bukowiskiego beatyfikowanego w Karagandzie
– nawouje po polsku z ambony ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz
Ormian.

Podczas mszy ormiaskiej nie klczy si
jak w Kociele rzymskokatolickim, nawet
w trakcie podniesienia i adoracji sakramentu nie sycha dzwonków ministrantów. Cze witoci wyznaje si stojc.
Komuni jest hostia umaczana w winie.
Tym razem naboestwo nie koczy si
po bogosawiestwie. Ormiascy parafianie wypiewuj jeszcze swojemu proboszczowi yczenia z okazji 60. urodzin.
– Tym bardziej zapraszam na spotkanie po mszy witej – mówi umiechnity ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Skd w Gliwicach znaleli si Ormianie, nacja wczeniej zupenie nieznana
w miecie? Do grodu nad Kodnic
pierwsi przesiedleni zostali w 1945 roku – w wyniku umowy przywódców
zwyciskich mocarstw w Jacie i Poczdamie – wraz z kilkudziesicioma tysicami mieszkaców z utraconych kresów

poudniowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
– Byo ich co najmniej kilkuset – zapewnia Anna Olszaska, prezes Zwizku Ormian w Polsce im. arcybiskupa Józefa Teodorowicza w Gliwicach.
Przywieli ze sob swoj wiar – katolick, ale nieco inn ni rzymskokatolicka Górnolzaków, która nieformalnie zgrupowanym Ormianom pozwolia
si zidentyfikowa.
Powtórne wypdzenie
Polskich Ormian
ierwsi uchodcy z Armenii, która byP
a krajem chrzecijaskim od IV wieku, po ja wi li w Ki jo wie i Lwo wie

po 1080 roku, gdy podkaukaskie pastwo stopniowo zaczli zajmowa wadcy bizantyjscy i tureccy. Kolejni ormiascy emigranci, zajmujcy si handlem
i rzemiosem, najchtniej osiedlali si
w miastach na poudniowo-wschodniej
Rusi. Pierwsze przywileje sdownicze
i religijne przyzna ormiaskiej diasporze w 1356 roku Kazimierz Wielki
po zajciu Grodów Halickich. Polski król
zezwoli take Ormianom na budow
wasnej katedry we Lwowie, który sta

Przyszpitalna kaplica w. Trójcy. Zdjcie archiwalne.

niu II wojny wiatowej cae spoecznoci z ormiaskich parafii na kresach poudniowo-wschodnich przesiedlone zostay na lsk.
– Przyjci byli bardzo serdecznie
i yczliwie. Wtopili si nawet w rodowisko do zamknitych na obcych lzaków, z którymi znaleli wspólny jzyk

9 lipca 2011 r. zosta odsonity i powicony Chaczkar – kamienny krzy or
miaski – dar narodu ormiaskiego dla parafii ormiaskokatolickiej dla Pol
ski poudniowej. Krzy ten, wykonany w oryginalnym tufie wulkaniczny,
sprowadzony zosta drog lotnicz z Armenii dziki staraniom artystyplasty
ka Gagika Parsamiana z Gdaska i Stowarzyszenia „Sztuka bez granic” z Ery
wania, przy wydatnej pomocy ormiaskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.
si do XVI wieku gównym orodkiem
ormiaskim na terenie Rzeczypospolitej. Ormianie z biegiem lat polonizowali
si, zachowujc przy tym odrbno obyczajów i wiary. Uwaani pocztkowo
za schizmatyków uporzdkowali w 1630
roku kwestie religijne. Biskup ormiaskiej diecezji lwowskiej Mikoaj Torosowicz zoy wyznanie wiary biskupowi aciskiego obrzdku Andrzejowi
Pruchnickiemu a pi lat póniej powtórzy je przed papieem Urbanem V.
Po zawarciu unii z Kocioem rzymskokatolickim w Polsce powsta Koció ormiaskokatolicki. Zwani Polskimi Ormianami wierni byli polskiej koronie, co
uwidocznio si zwaszcza podczas odsieczy wiedeskiej, gdy w wojskach króla Jana III Sobieskiego suyo ich prawie pi tysicy.
W okresie midzywojennym ormiaski arcybiskup Józef Teodorowicz, yjcy w latach 1902–1938, zlatynizowa
obrzdki kocielne, dbajc równoczenie
o zachowanie rytu ormiaskiego. W samym Lwowie mieszkao wówczas ponad pi tysicy spolonizowanych Ormian. Silnymi orodkami ormiaskimi
byy przede wszystkim miejscowoci,
gdzie istniay ich kocioy i parafie, m.in.
Kamieniec Podolski, Kuty, Stanisawów, Tarnopol, Horodenka i ysiec.
W okresie repatriacji po zakocze-

i dzielili wspólnot niektórych dowiadcze – przekonuje Anna Olszaska.
W tumie przesiedleców w czerwcu 1945 roku przybyli nad Kodnic
wierni z zaoonej w 1706 roku ormiaskiej parafii w Horodence. Przywieli ze
sob kocielne wyposaenie, ksigi, a nawet obrazy – pochodzcy z XVII wieku

Zapalanie zniczy pod krzyem wotywnym

wizerunek w. Kajetana oraz malowido
Matki Boskiej Czstochowskiej ufundowane przez rodzin ukasiewiczów.
Na czele parafialnej spoecznoci Ormian,
wypdzonej do Gliwic, sta byy proboszcz
z Horodenki ksidz Kazimierz Roszko,
który po krótkim pobycie w Pyskowicach
osiad na stae w miecie nad Kodnic.
Kapan ten urodzony we Lwowie 9 lutego 1916 roku jako syn kupca Michaa
i Marii z domu Schneider, by prawnukiem synnego ormiaskiego duchownego i jzykoznawcy Stefana Roszki. Zapewne po dalekim przodku odziedziczy
zainteresowanie kapastwem i nauk jzyka ormiaskiego. W 1932 roku wysany zosta przez arcybiskupa Józefa Teodorowicza do papieskiego Kolegium
Ormiaskiego w Rzymie. Ze wzgldu
na saby stan zdrowia Kazimierz Roszko wicenia kapaskie w obrzdku ormiaskim otrzyma jeszcze w Rzymie
w 1938 roku z rk arcybiskupa Sarkisa
Der Abrahamiana. Pocztkowo by wikariuszem w Stanisawowie. Od 1942 roku obj probostwo w Horodence. W cza-
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Ksidz Tadeusz Isakowicz-Zaleski bogosawi wiernych

Obraz Matki Boskiej ysieckiej

sie okupacji prowadzi tajne nauczanie
i konspirowa w Armii Krajowej; midzy
innymi przechowywa bro za kocielnym otarzem. Dziaalno w partyzantce przyczynia si do umieszczenia go

rach 136 cm na 98 cm w XVI wieku
przez kapana Kolumba z yca. Bya to
kopia (po mierci twórcy zaopiekowa
si ni i wystawi na widok publiczny ysiecki ksidz Grzegorz), synnego obrazu, który od XV wieku eksponowany by
w kociele w Kamiecu Podolskim.
Orygina przedstawiajcy wizerunek
maryjny pochodzi z warsztatu maopolskiego „odmiany piekarskiej” nie przetrwa bolszewickiej naway w 1920 roku. Kopia obrazu – zachowujca cechy
pierwowzoru: ikoniczn twarz Madonny o wskich ustach i dostojnym spojrzeniu z lekko przechylon gow w stron Dzie cit ka oraz jej po zio mo
wycignit do z dugimi i wskimi
palcami – nie zagina ukryta przez
Ormian katolików w Stanisawowie
a póniej po repatrianckiej tuaczce
w Starych Budkowicach pod Opolem.
Cztery lata po wystawieniu obrazu
w ormiaskim kociele witej Trójcy
w Gliwicach obraz Matki Boskiej ysieckiej poddany zosta renowacji. Kult przeniesiony z kresów poudniowo-wschodnich na dobre rozwin si w Gliwicach.
W wito Wniebowstpienia Najwitszej
Marii Panny zachowa si wród pielgrzy-

z dzwonnic. Na naboestwa uczszczali do niej okoliczni mieszkacy.
O budynek wkrótce spór zaczli toczy
starokatolicy i rzymskokatolicy. Swary
zakoczy w 1872 roku gliwicki bur-

Silnymi orodkami ormiaskimi byy przede wszystkim miejscowoci, gdzie
istniay ich kocioy i parafie, m.in. Kamieniec Podolski, Kuty, Stanisawów,
Tarnopol, Horodenka i ysiec. W okresie repatriacji po zakoczeniu II woj
ny wiatowej cae spoecznoci z ormiaskich parafii na kresach poudnio
wowschodnich przesiedlone zostay na lsk.
w jednej z pierwszych grup repatriowanych w 1945 roku na Górny lsk.
Zakorzeni si nad Klodnic
swojej nowej maej ojczynie,
W
w odmiennych warunkach politycznych uksztatowanych po II wojnie
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wiatowej, Kazimierz Roszko – znajcy
ormiaskokatolick liturgi – postanowi
od two rzy pa ra fial n spo ecz no
Ormian na wzór istniejcej od stuleci
w przymusowo opuszczonej Horodence.
Starania szybko uwieczy powodzeniem. Sta si administratorem opuszczonego przez niemieckich starokatolików
gliwickiego kocióka witej Trójcy,
który Starostwo Powiatowe przekazao
wspólnocie Ormian 28 wrzenia 1945 roku. Darowizn zaakceptowa take
14 padziernika biskup Bolesaw Kominek, kocielny administrator na lsku
Opolskim, co zapocztkowao zupenie nowy etap w dziejach wiekowej wityni.
Szpital i kaplic witej Trójcy, w.
Marii i w. Bartomieja ufundowa
w Gliwicach w 1409 roku Micha Bynky. Mimo wielu poarów i zniszcze
szpital przetrwa do XIX wieku. W latach 1836–1838 wzniesiono murowan
ka pli c w sty lu kla sy cy stycz nym

mistrz Teuchart, przyznajc budynek wyznawcom starokatolicyzmu. Dopiero
w 1922 roku kaplica przejta zostaa
przez liczniejszych wiernych wyznania
rzymskokatolickiego i bya fili parafii
w. w. Piotra i Pawa w Gliwicach.
W 1927 roku przed kociókiem parafianie ustawili figur w. Jana Nepomucena wyrzebion przez artyst z Opawy
Jana Nitschego. Podczas II wojny wiato wej ów cze sny bur mistrz Gli wic
w 1941 roku ponownie podarowa wityni starokatolikom, którzy opucili j
wraz z kocem wojennej zawieruchy.

W tumie przesiedleców w czerwcu 1945 roku przybyli nad Kodnic wier
ni z zaoonej w 1706 roku ormiaskiej parafii w Horodence. Przywieli
ze sob kocielne wyposaenie, ksigi, a nawet obrazy – pochodzcy
z XVII wieku wizerunek w. Kajetana oraz malowido Matki Boskiej Czsto
chowskiej ufundowane przez rodzin ukasiewiczów.
Ranga ormiaskiego kocióka w Gliwicach wzrosa w 1950 roku, gdy proboszcz sprowadzi syncy cudami obraz – Matki Boskiej ysieckiej, budujc
dla malowida specjalny marmurowy otarz. Wizerunek w. Marii z Dziecitkiem
na rku namalowany zosta na pótnie
roz ci gni tym na de sce o wy mia -

mów zwyczaj skadania pisemnych prób
i palenia ich przez kapana a nastpnie
wznoszenia modów w intencjach zoonych Matce Boskiej. Miejscowi Ormianie maj nawet swoj modlitw, któr odmawiaj przed malo widem. Jeden
z wersów brzmi: „Pociesz i mnie o ysiecka Pani”. Znaczenie obrazu doceni

Gliwiccy Ormianie id na msz w.

w 1987 roku papie Jan Pawe II, powicajc korony, jakimi dwa lata póniej
ozdobi wizerunek Matki Boskiej ysieckiej patriarcha Jan Piotr XVIII Kasparian.
Tak powstao Sanktuarium Matki Boskiej
ysieckiej w Gliwicach.
Jeszcze za rzdów Kazimierza Roszki – który zmuszony zosta w 1964 roku przez ówczesne wadze do emigracji
i zmar w Chicago w 1987 roku – budynek ormiaskiej wityni w Gliwicach
przeszed w latach 1959–1962 gruntowny remont. W kocióku zbudowano nowy elbetonowy strop i wib dachow oraz szczytow cian. Do wanych

w latach 1985–2004. W otrzymanej
od miasta kamienicy stworzy ormiaskie centrum oraz sklep tekstylny, z którego dziaalnoci zyski przekazywane
byy na potrzeby ormiaskiej parafii. Jednak w latach 90. XX wieku Józef Kowalczyk popad w konflikt z wiernymi, narzu ca jc na bo e stwa od pra wia ne
w rycie libaskim zamiast po polsku
w jzyku staroormiaskim. Ukarany
nawet by roczn suspens. Do prawdziwego skandalu doszo w 2004 roku, gdy
proboszcz sprzeda majtek parafii i wyjecha z pienidzmi i eksponatami.
Po zgoszeniu przez wiernych naduy

Ranga ormiaskiego kocióka w Gliwicach wzrosa w 1950 roku, gdy pro
boszcz sprowadzi syncy cudami obraz – Matki Boskiej ysieckiej, budujc
dla malowida specjalny marmurowy otarz. Wizerunek w. Marii z Dziecit
kiem na rku namalowany zosta na pótnie rozcignitym na desce o wy
miarach 136 cm na 98 cm w XVI wieku przez kapana Kolumba z yca.
wydarze zaliczy mona take konsekracj otarza w 1974 roku oraz postawienie w 2011 roku przed kocioem wotywnego krzya kamiennego ku czci
Ormian wymordowanych w 1916 roku
przez Turków i umczonych Polaków.
Pod krzyem zwanym Chaczkarem
zapala regularnie znicz 79-letnia Wadysawa Filipowicz. Ormianka przybya
do Gliwic w 1946 roku wraz z rodzicami ze Lwowa. Miaa wtedy osiem lat.
– Jako maa dziewczynka niewiele zapamitaam z tamtych czasów, ale od pocztku chodziam na msze do ormiaskiego kocióka – zapewnia sdziwa
kobieta, uczestniczka urodzinowego
naboestwa ksidza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Z saw – mimo niepodwaalnych
zasug dla rozwoju ormiaskiej parafii
w Gliwicach – pozostawi po sobie
ksidz Józef Kowalczyk, proboszcz

prymas Józef Glemp 12 listopada 2004
roku odwoa go z funkcji proboszcza.
Józef Kowalczyk odnaleziony zosta
przez organa cigania w wiebodzinie,
gdzie by rzymskokatolickim ksidzem.
Za malwersacje sd skaza go na cztery lata wizienia. Nowym proboszczem
w gliwickim kociele witej Trójcy zosta Artur Awdalyan. Zastpi go w 2009
roku Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kiedy
to dekretem arcybiskupa Kazimierza
Nycza koció w. Trójcy w Gliwicach
sta si siedzib ormiaskokatolickiej parafii Polski poudniowej.
Mimo upywu czasu
zachowali odrbno
ziki ponad siedemdziesicioletniemu
D
istnieniu w kociele w. Trójcy ormiaskokatolickiej parafii, Gliwice stay si jed-

nym z trzech – poza Gdaskiem i Krakowem – silnym orodkiem Ormian w Polsce. Jednak po tylu latach stopniowo
wykruszyli si – umierali bd wyjedali – Polscy Ormianie repatriowani na Górny lsk tu po II wojnie wiatowej.
– Na msze ormiaskie uczszcza
przecitnie od 40 do 100 osób, w zalenoci od wanoci liturgicznego wita
czy uroczystoci – martwi si Anna
Olszaska.
Wedug jej rozeznania w Gliwicach
mieszka obecnie od kilkudziesiciu
do kilkuset osób o ormiaskich korzeniach. W niektórych rodzinach pamita si jeszcze o pochodzeniu babci albo dziadka, mimo e nazwiska
nosz ju zgoa inne, bo zanikaj typowo ormiaskie Minasiewicz, Bohosiewicz, Kasprowicz, które w wersji oryginalnej brzmiay Minasjan, Bohosjan,
Kasparjan.
Oprócz parafialnej wspólnoty w Gliwicach o umacnianie ormiaskiej tosamoci dbaj take czonkowie Zwizku
Ormian w Polsce im. ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Organizacja zaoona w 1995 roku ma siedzib w gliwickiej
kamienicy przy ulicy Wyszyskiego 7.
Z jej inicjatywy organizowane s co roku Dni Kultury Ormiaskiej, w ramach
których prezentowane s wystawy zdj
i obrazów, naukowcy wygaszaj referaty na temat dziejów i obyczajów Ormian.
Serwowane s take charakterystyczne
ormiaskie potrawy: sodkie ciasta orzechowo-miodowe, marynowane bakaany i pieczenie z baraniny i jagniciny.
Pami o mniejszoci ormiaskiej w Gliwicach podtrzymuje Muzeum, urzdzajc se mi na ria i wy sta wy, wy da jc
foldery. Temat ten czsto czy si z problematyk kresow poruszan przez gliwickich muzealników.
– Stale kontaktujemy si z Ormianami, otrzymujemy od nich czasopisma
i wydawnictwa. W grudniu 2016 roku
zorganizujemy spotkanie o „Kresowych
Mariach i Chrystusach” – mówi Boena Kubit, kierowniczka Dziau Etnografii Muzeum w Gliwicach.
Niekorzystnie dla Ormian przedstawiaj si dane statystyczne. W spisie powszechnym z 2011 roku przynaleno
do Polskich Ormian zadeklarowao jedynie 1684 ankietowanych w caej Polsce.
W województwie lskim do ormiaskiego pochodzenia przyznao si jedynie 167 osób. Jednak statystycy szacuj,
e w kraju yje jeszcze okoo osiem tysicy Ormian ze starej tu powojennej
wywózki. Natomiast do Polski przybyo prawie 90 tysicy nowych emigrantów
z Armenii, którzy regularnie przyjedali
z powodów ekonomicznych do naszego
kraju od lat 90. XX wieku. Pomimo takiej liczebnoci, nowi emigranci, którzy
s wyznania apostolskiego, nie integruj si ze sta ry mi re pa trian ta mi
przynalecymi do obrzdku ormiaskokatolickiego. Dlatego Polscy Ormianie
w Gliwicach nadal zachowuj wasn odrbno i pami o wypdzeniach.
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(ksiciem halickim) brali udzia w wyprawie na ziemie polskie, docierajc
pod Racibórz.
W 1474 roku chorgwie tatarskie
uczestniczyy w nieudanej wyprawie
polskiej na lsk. Obecno Tatarów – muzumanów w wojsku polskim,
bya wówczas wykorzystywana w propagandzie antypolskiej prowadzonej
przez Zakon Krzyacki w Europie.
Jednak Tatarzy wielokrotnie okazywali swoj lojalno wzgldem polskiego króla. Tak byo na przykad podczas
rokoszu Lubomirskiego w latach 16651666, w którym Tatarzy walczyli przeciwko zbuntowanej szlachcie m.in.
w bitwie pod Czstochow.
W 1683 r., chorgwie tatarskie przechodziy przez lsk w drodze na Wiede. Wtedy Jan III Sobieski zatrzyma
si na krótko na zamku w Raciborzu.
W woj nie suk ce syj nej au striac kiej 1740-1748 oraz wojnie Prus
z Saksoni 1756-1763, po stronie saskiej walczyy puki tatarskie gen.
Czymbaja Murzy Rudnickiego i pk.
Alek san dra Mu sta fy Ko ryc kie go.
W wojnie siedmioletniej na lsku
i Saksonii walczy take gen. Józef Bielak (1729-1794), jeden z najwybitniejszych tatarskich dowódców.
Tatarski rodowód mia gen. ukasz
Biegaski (1755-1839). W czerwcu 1794 r. (w stopniu majora), bra
udzia w bitwie pod Szczekocinami,
jednej z najwikszych bitew powstania
kociuszkowskiego.
Pierwsi przybysze

Tatarskie lady
na Górnym lsku

Z tatarskim rodowodem
Górnym lsku pojawili si
TkonjuataktarzywtyIznapo.
XIII w. Jednak pierwsze
nimi nie miay pokojowego

charakteru. W styczniu 1241 r. tatarskie

22 czambuy dokonay gbokich wypadów

ierwsi Tatarzy zaczli przybywa
P
na tereny obecnego województwa
lskiego w II po. XIX w. Wizao si

to zarówno z rozwojem przemysu, jak
i stacjonujcymi w zaborze rosyjskim
garnizonami i oddziaami (m.in. Dbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czstochowa). Jednym z oficerów tatarskich, który suy w jednym z miejscowych
garnizonów by Piotr Mikiewicz. Jego syn, Tadeusz Mikiewicz urodzi si
w 1895 r. w Dbrowie Górniczej. By
SAWOMIR HORDEJUK zawodowym pilotem wojskowym
w stopniu kapitana. Bra udzia w I wojnie wiatowej, jako pilot 7 i 15 Eskadry Myliwskiej. W okresie midzywojen nym su y m.in. w 3 Pu ku
Lotniczym w Poznaniu. Zatrudniony
by równie w Centralnych Zakarozpoznawczych z Rusi a po Racibórz. dach Lotniczych w Warszawie. NastpPrzed uderzeniem na lsk dokonali nie komendant Parku 5 Puku Lotnikilku akcji zwiadowczych w okolicach czego w Lidzie. W latach 30. XX w.
Wodzisawia. Po zwyciskiej bitwie mieszka w Katowicach. Bra udzia
pod Legnic, 9 kwietnia 1241 r., Tatarzy w wojnie obronnej 1939 r. Jeniec nieprzez Bram Morawsk, Racibórz i Gro- mieckich oflagów II B Arnswalde
dziec wkroczyli na Morawy. Natomiast i II D Gross-Born. Nieznane s jego lona pocztku 1291 r. wspólnie z Lwem sy powojenne.

Mao znana kwesti jest suba wojskowa Tatarów w jednostkach wojskowych na terenie województwa lskiego, zarówno przed, jak i po II wojnie
wiatowej. Krótko po zakoczeniu
dziaa wojennych, w rozminowywaniu lska bra udzia pk dypl. in.
Adam Szegidewicz (1924-1995). Mona te przypuszcza, e pewna grupa

Foto. z mat. Teatru lskiego

Krótk wzmiank o Tatarach w Zagbiu Dbrowskim na przeomie
XIX/XX w. podaje historyk Dariusz Walerjaski: Najlepszym przykadem wielonarodowoci w Zagbiu jest zachowany z drugiej poowy XIX wieku
kompleks czterech cmentarzy wyznaniowych – prawosawnego, ewangelickiego, katolickiego i ydowskiego. Równie

Obecnie na Górnym lsku mieszka kilkadziesit rodzin pochodzenia
tatarskiego. Niestety, prawdopodobnie nikt ju nie kontynuuje tra
dycji etnicznoreligijnych. Tatarzy, którzy osiedlali si na Górnym
lsku w latach powojennych, najczciej wchodzili w mieszane
zwizki maeskie. Zerwanie wizów ze wspólnot powodowao,
e z czasem zmieniali te wyznanie. Warto nadmieni, e od 2007 r.
istnieje w Katowicach Centrum Kultury Islamu, jednak na pitkowych
modlitwach nie ma polskich Tatarówmuzumanów.

Tatarów z byego Imperium Rosyjskiego, sucych w Armii Czerwonej, braa udzia w wypieraniu wojsk niemieckich z Katowic w styczniu 1945 r.
Na cmentarzu radzieckim w Parku Kociuszki w Katowicach spoczywa Wasilij Murza Afanasjewicz (1922-1945).
Emir Buczacki i inni
1945 r. na Górnym lsku osie
Po
dlia si nieznana liczba osób
pochodzenia tatarskiego. Brak jest da-

nych statystycznych, co do iloci Tatarów z Kresów Wschodnich, którzy
przybyli tutaj w ramach repatriacji.
Wiadomo, e kilkanacie rodzin tatarskich osiedlio si wówczas na Dolnym
lsku (Wrocaw, Olenica, Jelenia
Góra, Zgorzelec). We Wrocawiu Tatarzy powoali gmin muzumask,
która istniaa do lat 50., po czym spoeczno ulega rozproszeniu.
W latach 50. i 60. kilku Tatarów zamieszkao w Katowicach oraz ssiednich miastach. Byli to m.in. Emir Buczacki (1935-1990), aktor filmowy
i teatralny, znany z filmów „Noce
i dnie”, „Faraon”, „Pera w koronie”.
Od 1963 r. do 1987 r. (z krótkimi przerwami) aktor Teatru lskiego im.
St. Wyspiaskiego w Katowicach.
W 1960 r. w Katowicach zamieszka
kpt. Jan Jakub Szegidewicz (19061983), przedwojenny pilot-instruktor,
wizie KL Auschwitz i KL Neuengamme. Przez kilka lat pracowa w Zakadach Produkcji Czci Zamiennych „Zremb” w Ka to wi cach.
W latach powojennych w Chorzowie
mieszka Józef Tuhan-Murza Baranowski. Jego córka, Aleksandra Kuberska, jest lekarzem-anestezjologiem

Ppor. obs. Tadeusz Mikiewicz
Foto. ze zbiorów dr. Dominika Abamowicza

oprócz wyej wymienionych grup etnicznych np. w Zagbiu mona byo spotka
zamieszkaych muzumanów – pracujcych w górnictwie Tatarów.
Warto nadmieni, e jednym z uczestników III powstania lskiego by
Wodzimierz Abamowicz (1891-1974),
ps. Tatar, kpt. WP, dr prawa i adwokat.
W czasie powstania dowodzi 3 dywizjonem pocigów pancernych. Od 1922
r. by czynnie zaangaowany w rodowisku byych powstaców lskich.
W zbiorach rodziny Abamowiczów
z Katowic przechowywany jest maszynopis wspomnie mjr. dr. Wodzimierza Abamowicza. Pisa w nim: Rodzina moja pochodzi z Litewskich Tatarów,
którzy za czasów Wadysawa Jagiey
brali udzia w bitwie pod Grunwaldem
i w spisie rodzin tatarskich figuruje jako „Abam”, który potem uzyska kocówk polsko-litewsk. Ród nasz suy
wojskowo w chwilach potrzeby Kraju.
(...) Dumny jestem z tego, e pochodz
z tych Tatarów Litewskich, o których
mówiono, e „s to najwierniejsze psy
stojce na stray granic Rzeczypospolitej Polskiej” i dlatego w 1921 roku
skoczyem do Powstania a w 1939 roku przydzielony do dowództwa okrgu V w Krakowie, zgosiem si do suby frontowej broni pancernej.
Niewiele wiadomo równie o obecnoci Tatarów na Górnym lsku
po I wojnie wiatowej. Pierwszy powszechny spis ludnoci z 1921 r. nie
obj województwa lskiego z przyczyn praw no -mi dzy na ro do wych.
Z kolei powszechny spis ludnoci
z grudnia 1931 r. dla woj. lskiego nie
uwzgldni narodowoci, za w podziale na wyznania nie figuruj wyznawcy islamu („mahometanie”, jak ich
bdnie wówczas okrelano).

Foto. 1919 r. Ze zbiorów autora

Emir Buczacki, 1971 r.

Kpt. Wodzimierz Abamowicz

23

Foto. ze zbiorów autora
Leon Brunon Abdank-Abakanowicz w okresie
suby w Polskich Siach Powietrznych w Wielkiej
Brytanii

jest zaoycielem Stowarzyszenia Historycznego ydów Miasta Czstochowy. W czasach PRL by opozycjonist
oraz jednym z zaoycieli Solidarnoci Rolników Indywidualnych i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Z Czstochow pod koniec ycia
zwizany by Aleksander Achmatowicz (1865-1944), prawnik, prezes
Zwizku Tatarów Polski, Litwy, Biao ru si i Ukra iny, a w la tach
1928-1930 senator. Tutaj te zmar
07.03.1944 r. jego syn, dr Leon Achmatowicz (1894-1974), lekarz-chirurg, pod koniec II wojny wiatowej
dyrektorem szpitala w Czstochowie.
Natomiast firma Budimex Dromex S.A., której prezesem zarzdu by
mgr in. Stefan Bekir Assanowicz, realizowaa na Górnym lsku kilka inwestycji, m.in. budow autostrady A1
(odcinek Pyrzowice-Piekary), czy
wielofunkcyjne centrum handlowousugowo-mieszkaniowe w Bielsku-Biaej. Na marginesie warto doda, e
w miej sco wo ci Ja wo rze Dol ne
k. Bielska-Biaej od 1982 r. funkcjonuje firma „ukbis”, która zajmuje si
produkcj sportowego i tradycyjnego
sprztu uczniczego, w tym zdobionych uków krymsko-tatarskich.
Oprócz tego na lskich uczelniach
wykadao (lub wykada) kilka osób
pochodzenia tatarskiego. Czonkiem
rady naukowej Górnolskiej Wyszej

Foto. ze zbiorów archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau

W jednym z przedwojennych przewodników po województwie lskim,
pod hasem „Mszana” autor zapisa: Ludno tej wsi zwana „tatarczy
ki” wedug tradycji ludowej ma rzekomo pochodzi od Tatarów, któ
rzy rozgromieni pod Wodzisawiem tu si osiedlili”. Chocia na popar
cie prawdziwoci wydarze sprzed blisko 800 lat brak pewnych
róde historycznych, faktem jest, e potomkowie tamtych Tatarów
yj nadal w Mszanie.

Jan Jakub Szegidewicz
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w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Obecnie nazwisko Tuhan-Murza Baranowski wystpuje jedynie
w województwie lskim.
Tatarskie pochodzenie mia Leon
Brunon Abdank-Abakanowicz (19111988), mieszkajcy po wojnie w Gliwicach. We wrzeniu 1939 wzi
udzia w wojnie obronnej (w stopniu
kaprala). 15 listopada 1939 r. znalaz
si w Septfonds (Francja). W maju 1940 r. trafi do polskiej bazy
w Blackpool. Po wojnie powróci
do Polski. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Gliwicach przy ul.
Kozielskiej.
Kilka osób pochodzenia tatarskiego
przybyo na Górny lsk z Podlasia.
Jedn z nich jest Elbieta Szahidewicz
z Biaegostoku, emerytowany pracownik zakadów graficznych w Katowicach-Wenowcu. Z Biaegostoku
pochodzi te prof. Aleksander Abamowicz, romanista i literaturoznawca,
w latach 1973-2002 kierownik Instytutu Filologii Romaskiej Uniwersytetu lskiego w Katowicach oraz dziekan Wydziau Filologicznego tego
uniwersytetu. Od 1945 r. mieszka
w Bytomiu. W 1969 r. w Rydutowach
zamieszka Bogumi Pirogowicz (19432008), absolwent historii na Uniwersytecie lskim w Katowicach, wieloletni dyrektor Szkoy Podstawowej
nr 3 w Rydutowach. Pochodzi ze Stu-

dzianki na Pd. Podlasiu. Jego mama
wywodzia si z tatarskiego rodu Bajrulewiczów.
Nie licz ni Ta ta rzy pra co wa li po
II wojnie wiatowej w lskich kopalniach. Jednym z nich by zmary
kilka lat temu Dafar Radkiewicz.
Pochodzi ze Sonimia (dawne woj. nowogródzkie). Po wojnie mieszka
w Jeleniej Górze. Na pocztku lat 50.
nalea do podziemnej organizacji
niepodlegociowej, za co skierowano
go do pracy w kopalni.
Nieliczni Tatarzy zajmuj si biznesem. Pre ze sem spó ki Pa pa tia
w Czstochowie jest Selim Tuhan-Baranowski. Jego ojciec, Janusz Baranowski, dr chemii Politechniki ódzkiej, autor kilku patentów, byy senator,

Szkoy Pedagogicznej w Mysowicach jest prof. Józef Póturzycki. W latach 1973-2002 Instytutem Filologii
Romaskiej Uniwersytetu lskiego
w Katowicach kierowa wspomniany
prof. Aleksander Abamowicz. Nieznana liczba Tatarów podejmuje studia
na uczelniach wyszych woj. lskiego. Wród nich s take Tatarzy z Tatarstanu i Krymu.
Obecnie na Górnym lsku mieszka kilkadziesit rodzin pochodzenia tatarskiego. Niestety, prawdopodobnie
nikt ju nie kontynuuje tradycji etniczno-religijnych. Tatarzy, którzy osiedlali
si na Górnym lsku w latach powojennych, najczciej wchodzili w mieszane zwizki maeskie. Zerwanie
wizów ze wspólnot powodowao, e

z czasem zmieniali te wyznanie. Warto nadmieni, e od 2007 r. istnieje
w Katowicach Centrum Kultury Islamu, jednak na pitkowych modlitwach nie ma polskich Tatarów-muzumanów.
Nazwy i nazwiska
„tatarsko” brzmice
ród legend, przekazów i trady
W
cji lska, czsto pojawiaj si
nazwy (zarówno miejscowe, jak i to
pograficzne), których pochodzenie
wie si z pobytem Tatarów. Problematyka ta poruszana jest w rozprawach
monograficznych miast, wsi i regionów, przewodnikach krajoznawczych.
O randze problemu wiadcz choby
dziesitki nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych, zawierajcych
rdze „tatar”, czy „tatarski”.
I tak mamy np. Tatarskie Okopy czy
Dolin Tatarsk (gm. Niemcza, pow.
dzieroniowski); Tatarsk Gór; Tatarskie Wykopy (pow. trzebnicki); Tatarskie Wzgórza (Niemodlin,); Wiea
Mongoów (gm. Grodków, pow. brzeski). W gminie Rajcza (pow. ywiecki) jest miejscowo Tatarki, a w kilku lskich miastach mamy ulic
Tatarsk (Legnica, Wrocaw).
Z kolei Chorzów i Katowice-Db
wprost powouj si na historyczne
korzenie z okresu najazdów tatarskich. Nazw Orzegowa (obecnie
dzielnica Rudy lskiej) niektórzy tumacz jako pochodzc od wyraenia
„orze gowy”. Wedug legendy podczas orki pugi wyoryway z pól wiele czaszek ofiar tatarskiego najazdu.
Natomiast w miejscowoci Góra jest
Tatarski Grób, gdzie jeszcze przed stu
laty staa kamienna kolumna. Wedug
legendy na kolumnie znajdowa si
obrazek przypominajcy okres tatarski. Gdy miejsce to miao zosta zabudowane, w czasie robót, koo kolumny znaleziono mnóstwo koci
oraz czci metalowych pochodzcych
z hemów i mieczy. Wedug opowieci w okolicy Góry zostali pogrzebani Tatarzy, którzy zginli w czasie powro tu do Azji. Reszt ki ko ci
pozbierano i pogrzebano pod krzyem,
który stoi w Górze. Miejsce, skd Tatarzy atakowali Grodzisko, zwie si
Tatarskim Polem.
Wród nazwisk pojawia si wiele
„tatarsko” brzmicych nazwisk, jak np.
Abamowicz (Katowice, Bytom); Bajra szew ski (Ty chy); Ba za re wicz
(Gliwice); Kryczyski (Katowice,
Czstochowa); Murzicz (Zabrze);
Rodkiewicz (Chorzów, Bieru, Ldziny, Czstochowa); Safarewicz (Gliwice, Rybnik, Racibórz, Wodzisaw l.);

Szczsnowicz (Chorzów, Tychy); Talkowski (Dbrowa Górnicza); Tuhan-Murza Baranowski (Chorzów, Czstochowa); Uan (Tychy, Cieszyn).
Tatarom zawdziczamy take narodziny tradycji uaskich. Nazwa tej
formacji wojskowej stworzona zostaa w I po. XVIII w. przez Tatara, pk.
Aleksandra Uana. Wprowadzi on
do kawalerii m.in. lance z proporczykiem, które szumic wywoyway
popoch koni przeciwnika. Podlegych mu onierzy nazywano uana-

Polskiej Akademii Umiejtnoci. Przepro wa dzi li oni wni kli we ba da nia
wród czonków rodzin Tatarczyków.
Wyniki w peni potwierdziy ich mongolski rodowód i azjatyckie cechy, zacho wa ne mi mo upy wu sied miu
wieków i zwizków z ludami sowiaskimi. Zreszt i obecnie w rysach
twarzy niejednego mskiego potomka
Tatarczyków mona jeszcze dostrzec
tatarskie rysy, za u kobiet swoiste
ce chy uro dy ko biet Wscho du.
Od 2002 r. w Mszanie organizowany

Chorzów i KatowiceDb wprost powouj si na historyczne korze
nie z okresu najazdów tatarskich. Nazw Orzegowa (obecnie dzielni
ca Rudy lskiej) niektórzy tumacz jako pochodzc od wyraenia
„orze gowy”. Wedug legendy podczas orki pugi wyoryway z pól wie
le czaszek ofiar tatarskiego najazdu.
mi i nazwa ta pozostaa nawet po jego mierci. Z czasem uanami zaczto
nazywa onierzy wszystkich tatarskich puków. Uani stosowali nowe
rozwizania taktyczne, jak np. uderzenie kawalerii lekkiej mas (wzorem
dawnej husarii) i amanie oporu przeciwnika za pomoc brawurowej szary przy uyciu samych tylko lanc.
Od II po. XVIII w. puki „uaskie”
zaczto tworzy w armiach zachodnich.
Mszana – najbardziej tatarska
miejscowo
okresu najazdów tatarskich po
ZW 1241
chodzi wiele legend i historii.
r. w okolicy dzisiejszego Wo
dzisawia lskiego doszo do bitwy.
lzacy wcignli w zasadzk tatar
ski podjazd. Wikszo najedców
zgina. Wzitych do niewoli miano
osadzi w dolinie rzeczki, w okolicy
dzisiejszej Mszany. Okazali si potrzebni ksitom raciborskim jako
wiet ni ho dow cy ko ni. Si  ich
ochrzczono, a z biegiem lat wroli
w miejscow spoeczno.
W jednym z przedwojennych przewodników po województwie lskim,
pod ha sem „Msza na” au tor
zapisa: Ludno tej wsi zwana „tatarczyki” wedug tradycji ludowej ma rzekomo pochodzi od Tatarów, którzy
rozgromieni pod Wodzisawiem tu si
osiedlili. Chocia na poparcie prawdziwoci wydarze sprzed blisko 800 lat
brak pewnych róde historycznych,
faktem jest, e potomkowie tamtych
Tatarów yj nadal w Mszanie. Wykazay to badania antropologiczne prowadzone w latach 30. XX w. przez
pracowników Wydziau Antropologii

jest Zlot Rodu Tatarczyków. Impreza ma charakter festynu, którego wanym momentem jest przemarsz przez
wie delegacji Tatarczyków z rónych stron Polski i wiata. Zlot organizowany jest co 5 lat. Poza tym,
na Górnym lsku oprócz Tatarczyków spotyka si take nazwiska: Tatar, Tatara, Tatarzyn, Tatarski, Tatarczak, itp.


Sawomir Hordejuk – (ur. 1979 r.
w Terespolu n/Bugiem). Absolwent
Wydziau Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
w Lublinie, gdzie obroni prac magi
stersk nt. Wpyw Tatarów na kszta
to wa nie kra jo bra zu kul tu ro we go
na wschodnim pograniczu Polski.
Ukoczy studia podyplomowe w Insty
tucie Informacji Naukowej i Studiów Bi
bliologicznych UW (bibliotekoznaw
stwo) oraz studia podyplomowe dla
nauczycieli wiedzy o kulturze i anima
torów kultury w Instytucie Kultury
Polskiej UW. Jego zainteresowania
obejmuj m.in. histori i kultur Tata
rów polskolitewskich oraz tradycje lot
nicze Poudniowego Podlasia.
Wspópracuje m.in. z „Rocznikiem Bial
skopodlaskim”, „Podlaskim Kwartalni
kiem Kulturalnym”, „Rocznikiem Tata
rów Polskich”, „Przegldem Tatarskim”,
„yciem Tatarskim”. Autor kilkunastu
biogramów pilotów do ksiki „Lotni
cy Podlasia. Sownik biograficzny”,
oprac. i red. T. Demidowicz (Biaa Pod
laska 2005). Czonek m.in. Towarzystwa
Mioników Podlasia, Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami. Od 5 lat miesz
ka w Katowicach. Pracuje w dziale
promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach.
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TYTUS KAMIL ROLSKI
CZEDË DINIE ÒGARD
nierôz sã wëdôwô
e ëjemë w ùbëtkù
a szczescé rozspiéwao sã
w mùrach bazyliczi
ë dzes kòl drodi
abò kòl wòdë
z zamkima na suce òczama
le diôbelsczé skrzëpczi
ëj tim samim
kòl wrotków krôjnë
dze le ksk òctu
le kùsk
le zdebo trôwë
jakbë nigdze nikògò…
12 strëmiannika 1994, Zabrze

GDY GINIE OGRÓD
nieraz si wydaje
e yjemy w pokoju
a szczcie rozpiewao si
w murach bazyliki
i gdzie po drodze
bd przy wodzie
z zamknitymi na soce oczami
ledwie diabelskie skrzypce
yj tym samym
u wrót krainy
gdzie tylko yk octu
ledwie ks
tylko dbo trawy
jakby nigdzie nikogo...
Rys. Wojtek uka

12 marca 1994, Zabrze
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Tytus Kamil Rolski – urodzi si w 1970 r. w Gdasku. Pochodzi z rodziny o wielokulturowej tradycji. Silny zwizek z ro
dzinnymi Kaszubami oraz utworami Jana Drzedona wywar ogromny wpyw na jego twórczo. Od debiutu prasowego
w 1986 r. utwory Rolskiego ukazyway si m.in. w: „Kamenie”, „FoksSztyme” (po polsku i w tumaczeniu Michaa
Friedmana), „Moim wiecie”, „Okolicach”, „Kresach Literackich”, „Pomeranii”, „Odrodzie”. Debiutanckim arkuszem po
etyckim by NIKT (Medytacje), wydany przez Galeri Dziaa KREKOT w 1989 r. Kolejne opublikowane tomy to: Mio (1990),
Wszystko (Spowied szarlatana) (1992), Przytuek powieki ronicej (1993), Zapiski podpalacza winnic (1994), Kruganek
w Maulbronn (1995), Skrawek brzegu (1996), Srebrny ptak (1996), …a o sobie milcz (1997), Pod morwow gazi (1997).
Pisze po polsku, angielsku, kaszubsku i lsku. Jest laureatem wielu konkursów literackich. W 2007 r. wyda tomik w jzy
ku kaszubskim Krëjamczi Drón, który zosta nagrodzony na VIII Kocierskich Targach Ksiki COSTERINA 2007. Od 1994 r.
pracuje jako nauczyciel jzyka angielskiego, obecnie w szkole podstawowej w Chorzowie. Mieszka w Rogoniku.

Fot. ze zbiorów autora

Nie bybym
tak kaszubski
TYTUS KAMIL ROLSKI
Od 1979 roku mieszkam na lsku,
gdzie przywiody mnie losy kaszubskiej
ro dzi ny przy by ej „za szyn k” (nie
za chlebem), gdzie wychowaem si, do
rastaem oraz poznaem moj przysz
on, gdzie te przyszli na wiat moi sy
nowie: Kasper i Bruno.
Urodziem si w rodzinie o korzeniach
wieloetnicznych i wielonarodowych, ale
fakt ten w aden sposób mnie nie ograniczy, przeciwnie, wpyn na wiksz
wra li wo i wzmo o n to le ran cj,
zwaszcza wobec mówicych, mylcych czy wygldajcych inaczej.
W rodzinnych stronach do swoich
mówilimy po kaszubsku, do pozostaych
(na lsku bymy powiedzieli: goroli)
po polsku. Nie byo w tym nic z wywyszania si, przecie przyjezdni, którzy
szturmowali Gdask z okolicami w sezonie letnim, nie mieli pojcia o naszym jzyku. Nie byo w zwyczaju upartego mrukliwego Kaszuby pouczanie reszty wiata,
nawet, jeli ta reszta wiata bya w bdzie. Zupenie inn postaw zauwayem
jako dziewicioletnie dziecko w Zabrzu,
gdzie przyszo mi y na skutek decyzji
moich rodziców. Gdy wysany do zabrzaskiego Domu Chleba po buki nie
byem w stanie ich kupi, bo sprzedawczyni mówia co niezrozumiaymi sowami o ymach, rozpakaem si i dopiero matka dajca dostpu do Ksiki
zaale i wniosków wiszcej na oblizgym sznurku w widocznym miejscu
sklepu spowodowaa, e ze sklepu wyszlimy z bukami. Zrozumiaem wówczas,
e miejsce, do którego trafiem, to zupenie inna bajka.
Pocztki w krainie, gdzie co drugi kole
ga mia rodzin w Efie i dostp do nutelli
z paczek od ujków z Reichu, nie byy a
twe. Kady dzie jednak sprawia, e wrastaem w t ziemi coraz gbiej, korzeniami czepiajcymi si tej twardej i z pozoru
nieprzyjaznej gleby. Dzi nie widz dla siebie miejsca poza moj drug ojczyzn, poza lskiem, którego mow i dusz, upór
i zamiowanie do tradycji oraz kult cikiej pracy, która powinna by doceniana,
uwaam za uzupenienie mojej kaszubskiej
natury. Bez lska nie bybym paradoksalnie tak kaszubski, jak obecnie. To tu

uwiadomiono mi rol i znaczenie maej
ojczyzny, tego miejsca pod socem, które jest ludziom pisane i to nie z wyboru,
lecz z dziedzictwa, z tego, co nazywa si
zakorzenieniem, wroniciem w tkank,
od czu waniem bliniaczo po dob nym
do wielu minionych pokole. lsk da mi
wicej ni wzi. Jestem dumny i wdziczny, e czuj si czci tego wiata, z pozoru mao atrakcyjnego, le wygldajcego zza odrapanych cian naszych
familoków, ale to wanie dogbne spojrzenie umoliwia prawdziwe pokrewiestwo, dopiero wtedy uczucie wspólnoty
z tym wiatem opiera si na szczeroci.
Podczas spisu powszechnego w 2002 r.
zostaem zapytany, podobnie jak wie
lu lzaków, o jzyk ojczysty i narodo
wo. Podobnie jak wielu z nich oparem
si na wyniesionej z domu wiadomoci
i przewiadczeniu o mówieniu tego,
z czym si identyfikujemy i co uwaamy
za suszne. Podaem jzyk kaszubski jako swój ojczysty oraz narodowo kaszubsk jako t, któr odczuwam jako
wasn. Mieszkam od kilkunastu lat
w Rogoniku, wiosce za Piekarami lskimi, i to wanie tam dziewczyna dokonujca spisu wpisaa moje odpowiedzi
we waciwe rubryki. I co? I nic. W „Informatorze Gminnym”, który ukaza si
po ogoszeniu wyników spisu, w gminie
Bo brow ni ki po da no, e miesz ka
w niej 100% Polaków i ich jzykiem ojczystym jest jzyk polski. Poczuem si
jakbym by w zupenie innej epoce,
susznie minionej. Kto mia interes w tak
ohydnej manipulacji i czemu miaaby ona
suy? Do dzi zadaj sobie to pytanie,
podobnie jak inne, zawierajce w sobie
moje niezbyt mie dowiadczenia: ile jest
wobec tego nas, nadmorskich kaszubskich potomków rozsianych po miastach i gminach Górnego lska?
Sdz, cho s to tylko moje prywatne
przypuszczenia, e moe nas by cakiem
sporo, zwaszcza, e wikszo woli nie
uwypukla swej innoci, nie pozostawia
adnego ladu, adnej informacji o swych
korzeniach. Wtedy tylko nazwiska mog wiadczy o kaszubskim powinowactwie. Gdy spotykam si z Szultkami,

Stegnami, Stenkami, Bawatami, Borzyszkowskimi, muda-Trzebiatowskimi, Pelpliskimi, Pryczkowskimi etc.,
wiem od razu, skd przybyli ich przodkowie i dla mnie te dwiki brzmi jak
sony, nadmorski powiew hulajcy w olinowaniach starych ajb. Czuj wtedy
dreszcz i gardo ciska jaki specyficzny
rodzaj dumy z przynalenoci do spoecznoci, której nie day rady zniweczy wysi ki ger ma ni za to rów, któ rych te
na szczcie nie zuinifikoway zakusy polonizacyjne tych, którym si zdawao, e
jzyk kaszubski, nasz skarb najwikszy,
przejciowe ogniwo pomidzy wymarymi jzykami poabskimi a jzykiem polskim, to tylko „zepsuta” polszczyzna.
Pielgnuj na swój skromny sposób
ów skarb i pisz równie w ojczystej mo
wie, po kaszubsku. W 2007 r. ukaza si
mój debiutancki tomik poezji pisanej
po kaszubsku Krjamczi drón (Tajemny cier), który zosta nagrodzony na Kocierskich Targach Ksiki Pomorskiej
i Kaszubskiej COSTERINA 2007. Przygotowuj równie kolejny tom, w którym
pragnbym zawrze najnowsze utwory
powstae oryginalnie w jzyku kaszubskim. Prócz wtku kaszubskiego w mej
twórczoci nie brakuje lskich ech i odniesie – pracuj nad powieci, której
akcja dzieje si w midzywojennym Zabrzu, wówczas ju Hindenburgu O/S. Jest
to dramatyczna historia mioci modego gimnazjalisty do córki dyrektora zabrzaskiej gazowni, historia o tyle porywajca, co w istocie tragiczna, bo jake
inaczej moe si koczy platoniczne
uczucie pochodzcego z zasymilowanej
rodziny ydowskiej chopca do piknej,
lecz niedostpnej dziewczyny ze sfer ówczesnego zabrzaskiego establishmentu?
To wszystko, co mnie pochania w twórczoci i yciu, wydaje si by wyborem
dla mnie jedynym, wyborem serca i duszy. Jest to mój lski lad kaszubskiej
obecnoci, bo tylko bdc tu i teraz widz, jak bardzo w swej kaszubskoci jestem lski i jak mej lskiej modle
wtóruj odlege, a tak w gruncie rzeczy
bliskie Kaszuby. Me dwie ojczyzny, poczone nierozerwalnie we wspóln,
bliniaczo brzmic jedno.
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IZOLDA KWIEK
***
Chciaam Ci ofiarowa
swój maleki wiat
tymczasem si czuj jak
zamknity w klatce ptak
cho przejedziam tyle dróg
cho tyle lenych cieek
zaroso mchem
ja egnam si z yciem
swobodnie
jakby jutro mia nastpi
nastpny dzie
umiech si koczy
cisza si wiat
ja znikam
Ty zostae sam

SPOJ RZE NIE
spojrze w twe siwe oczy
dotkn twych biaych wosów
poczu dotyk twej rki
spokojnie mog odej
zap chwil szczcie
mio ukon nam skada
do stóp rzuca nam wiosn
List miosny wiosna nam ukada
zakwity kwiaty na mej drodze
zniszczy je zima
która si jeszcze nie skoczya

PUCH
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Kiedy powróc – inaczej
Lepsza albo gorsza bd
Albo wcale nie zd wróci
Zatrzymam si w czasie
Poczekaj
Wyl Tobie pust kopert
myli biegn – list
pustka
miejesz si zwyczajnie
Widz Twe rozemiane oczy
Lekko jak puch zmruone
I serce, serce moje na doni
Rozpadnite na tysice
drobnych czsteczek
Odmie to Zycie
Wracaj – tskni
Noc za mn pacze
Ty czekasz

Grafika: Wojtek uka

***
Nadchodzi wiatr
Rzuca licie z drzew
Dokd je rzuci
Gdzie powieje
Inne burze wiata
Moe lene drogi
I cieek Taborów odnajd lad
Popdz licie w daleki wiat
Jak kiedy pdzili konie
wieci cygaski czas
Gdzie jest to ycie
Gdzie soca blask
Który ogrzewa nam stopy
Szczliwa byam
Obok miaam las
Kady kwiat umiecha si do mnie
Drzewa ukony oddaway nam
Wieczorem wród gwiazd
Wysoko do nieba ognisk bi blask
Iskry przybieray ksztat gwiazd
Ogrzeway noc las
Jake piknie wtedy pachnia czas
cieki i pola zroszone
cieka gwiazd
Która prowadzia do nieba bram nas.
Szpital Godula, 8.12.1993

PRD
A kiedy z wiatrem
szam pod prd
Zrozumiaam, e ten sen to bd
e rzeka i las
to przyjaciel mój i brat
Cho minie wiele lat
Bd miaa domek z kart
Z kart przyjedziesz Ty
z kartami przyjdzie las
Czekaam na Ciebie tyle lat
Król czy dama to mój brat
Walet pik to jest mój swat
Lesie lub nam dzisiaj daj.

Wybrane za zgod poetki wiersze pochodz z tomików:
Tabor Izoldy. Antologia poezji Izoldy Kwiek (Ruda lska 2009) oraz Gorzka Mio (Tarnów 2013).
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Miri rani
kamaw tut
(romskie impresje)
TYTUS KAMIL ROLSKI
Z kultur i obyczajowoci Romów spoty
kaem si wielokrotnie. Po czci z racji ssiedztwa w miejscu zamieszkania, po czci
z powodu pracy w placówkach owiatowych
Zabrza i Rudy lskiej. Jednak najdawniejsze wspomnienie dotyczce Romów czy si
z osob romskiego chopca o imieniu Gienek,
z którym w latach siedemdziesitych i osiemdziesitych minionego stulecia chodziem
do Szkoy Podstawowej nr 43 im. Leona
Kruczkowskiego w Zabrzu, mieszczcej si
przy ulicy Buchenwaldczyków. Osoby z Zabrza zaraz pokiwaj gowami ze zrozumieniem: no, tak Buchenwaldczyków, Sienkiewicza czy Opolska to romskie rewiry. Nic
bardziej bdnego. W 1979 r. na tych ulicach
nie widziao si Romów, bo ich wówczas
zwyczajnie w Zabrzu nie byo zbyt wielu. Fale znaczcej migracji przyjd na pocztku lat
dziewidziesitych, wywoane upadkiem
wadzy Ceauescu w 1989 r.
Gienek, który doszed do naszej klasy, by
od nas starszy, bardzo zdolny, lecz – jak to
si dzisiaj mówi – niedostosowany spoecz
nie. Generalnie rzecz ujmujc, sprawia problem. A to komu przyla, a to z racji solidnej bu do wy cia a i star sze go wie ku
wykorzystywany by do egzekwowania
„nalenoci”, bd wszelakich haraczy
u modziaków z niszych klas. Uderzyo
mnie, e mimo swej niesfornoci i odmiennoci z nauk, jeli si ni zaj (czytaj: zainteresowa), nie mia wikszych problemów. Najbardziej jednak zapamitaem

stosunku modziey romskiej do wielu
spraw: wydawali si by zanurzeni w tymczasowoci, z tym, co obecne, nie wizali wikszych nadziei, ich los by przewanie naznaczony takim bagaem cikich
dowiadcze, e wystarczyoby na kilka innych osób. Musieli sobie jednak radzi
w czsto niewyobraalnie przeludnionych
domach, bez kta do nauki, czasami nawet
bez wasnego óka.
Moi romscy uczniowie z Zabrza i ich rodzi
ny, których uczyem jzyka angielskiego
i których spotykaem na zajciach w szkol
nej wietlicy, czsto toczyli heroiczn wal
k o przetrwanie, w najdosowniejszym te
go sowa znaczeniu. Jednak to nie brak
drugiego niadania doskwiera im najdotkliwiej, lecz o wiele czciej brak akceptacji
wród reszty spoecznoci szkolnej. Ich odmienno, podkrelana przez „janiejszych”
uczniów na kadym kroku, przy kadej okazji, przypominanie o ciemniejszej karnacji
i czsto artykuowane podziay: my, Polacy i wy – Romowie, rodziy konflikty i zatargi.
Wielokrotnie mona usysze o tym, e
nieufni Romowie nie chcieli obcych, których
nazywaj gadzio (‘nie-Rom’), uczy swego jzyka, zaznajamia ze swoj kultur. Widocznie wzbudziem wic ich sympati
i swoj postaw, zawsze fair, zawsze pitnujc szkodliwe stereotypy, sprawiem, e
dali mi szans pozna nieco jzyka romskiego (ze szczepu Bergitka, bo tych uczyem),

To nie brak drugiego niadania doskwiera im najdotkliwiej, lecz o wiele cz
ciej brak akceptacji wród reszty spoecznoci szkolnej. Ich odmienno, pod
krelana przez „janiejszych” uczniów na kadym kroku, przy kadej okazji,
przypominanie o ciemniejszej karnacji i czsto artykuowane podziay:
my, Polacy i wy – Romowie, rodziy konflikty i zatargi.
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jego odpowied udzielon na pocztku
wiosny wychowawczyni zatroskanej o tak
czste wagarowanie Gienka. Bez namysu
wypali, e tak cudownie jest wiosn
na dworze, jest tyle zieleni, tyle si dzieje,
e al mu siedzie w szkole i marnowa czas
na nauk. Nie pojawi si ju wicej na lekcjach do koca roku szkolnego i musia powtarza klas, zreszt kolejny raz.
To wtedy pewnie odezwaa si w nim cygaska dusza, zamiowanie do swobody
i marzenie o wdrówce. W póniejszych latach czsto dowiadczaem podobnego

a take wnikn cho odrobin w zakamarki cygaskiej duszy i tradycji. Czstokro
dla Polaków i innych narodów dziwny
wydaje si swoisty kodeks, zbiór tradycji
romskich zwany romanipen. Zasady dotyczce wszystkich czonków spoecznoci
romskiej, ich wzajemnych relacji, zakazy,
nakazy i sankcja „nieczystoci”, swoistego
wykluczenia w przypadku zamania norm
uwiconych tradycj – to wszystko moe
brzmie bardzo odlegle, nie jest ju jednak
tak restrykcyjnie stosowane przez wszystkie romskie rodziny.

Procesy asymilacyjne nastpuj, moe nie
tak szybko, jak chcieliby niektórzy, zwasz
cza ci, którym zaley, by cygasko ozna
czaa ledwie zamiowanie do taca, piewu
i urokliwych strojów, ale chyba Romom uda
si ocali dziedzictwo pokole wyrastajcych
w taborach przemieszczajcych si z miejsca na miejsce. Goym okiem wida jednak,
e coraz wicej modziey romskiej, jeli si
im zapewni w miar normalne warunki, zachci do samodoskonalenia i stawiania sobie wyzwa, jest w stanie ukoczy szkoy,
ksztaci si dalej, zdoby zawód i podj prac. Na wasne oczy widziaem podobne
metamorfozy: ilu to moich uczniów miao
babcie i dziadków analfabetów, a sami dzi
pokoczyli szkoy, realizuj swe pasje, myl o zaoeniu zespoów muzycznych czy
osigniciu wysokiego poziomu w jakiej
dziedzinie, która moe im zapewni godne,
a na pewno godniejsze ycie od tego, które
wiedli ich bliscy.
Mnóstwo osób w polskiej edycji programu
„Mam talent” trzymao kciuki za wspaniale
taczcego Santiaga Gila, brata mej uczennicy. W brawurowym wystpie podbi serca
nie tylko pani Foremniak z jury, ale milionów
widzów przed telewizorami. Jego siostra
Ewelina Gil zdobywa trofea w konkursach
i festiwalach muzycznych, a jej gbokiego,
wibrujcego gosu po prostu si nie zapomina. Myl, e o tym niezwykle utalentowanym rodzestwie moe by gono w najbliszych latach. W kadym razie mocno ciskam
kciuki za rozwój ich kariery.
To tylko kilka przykadów, a jest ich znacznie wicej, ale najbardziej budujce wydaje si
to, e modzi Romowie zachceni przykadem
swych „pionierskich” pobratymców, którzy
przetarli szlak, podaj wci nowymi drogami do osignicia coraz to ambitniejszych
celów. Ich sukcesy bd cieszy nie tylko takich jak ja, zaangaowanych emocjonalnie
w ich uporczywe stawianie czoa stereotypom,
ale powinny take wzbudzi zdrowe i yczliwe zainteresowanie wszystkich gadziów.
W tomiku bdcym pokosiem trzeciej
edycji Konkursu Poezji Romskiej im. Papuszy w Tarnowie w 2015 r. redaktorzy
umiecili take mój wiersz zgoszony do rywalizacji. Jest to moja artystyczna wizja,
kwintesencja tego, co gra w duszy wielu
mym romskim przyjacioom:
Miri Rani (moja pani)
Dziewczyna
przy studni
w gorcy dzie
ma rozpalone
usta
i smuke donie
Cicho piewa
o nocy
Dotyka kamiennej
cembrowiny
i pieci chodn wod
Soce patrzy na jej
twarz
w lustrze mioci
Dziewczyna
przy studni
czeka w gorcy dzie
na nastpn
noc.

Romowie wród nas
Zdjcia: ARKADIUSZ GOLA
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Z

Fot. Agnieszka Gola

djcia skadajce si na cykl „Romo
wie wród nas” powstaj od po
cztku lat 90. XX w. na terenie
Zabrza, Rudy lskiej, Katowic i Bytomia,
czyli w miejscach, gdzie cigle mieszkaj
najwiksze skupiska romskich rodzin
w lskiej aglomeracji. Realizujc ten cykl
chc pokaza jak najpeniejszy wachlarz
ich ycia codziennego i zdarze, skadaj
cych si na ywot romskiej rodziny
na przeomie wieków.
Gówn zalet tego dokumentu jest je
go konsekwentna realizacja od ponad
25 lat. Dziki temu powstaje niemal kilku
pokoleniowa saga opowiadajca o tej
hermetycznej spoecznoci. Cel, jaki
od pocztku mi przywieca, to blisze po
znanie tej spoecznoci przez odbiorców
moich zdj, to amanie – przy pomocy
obrazu – zadawnionych stereotypów,
a take spoeczna warto tych obrazów
dla nastpnych pokole. Wikszo z tych
zdj dotyczy rodziny Kwiek z Rudy l
skiej – Orzegowa. Te fotografie powstay
przede wszystkim dziki yczliwoci Izol
dy Kwiek, znanej poetki, zaoycielki ze
spou „Tabor” – mona powiedzie
czowieka instytucji w spoecznoci cyga
skiej na lsku.
ARKADIUSZ GOLA
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Zdjcia: Adrian Siwulec

Z PRZEMYSAWEM ISROELEM SZPILMANEM rozmawia JACEK KUREK

„Wchodziem w t rzeczywisto powoli, ale konsekwentnie, a wiadomo tego, kim jestem, dojrzewaa we mnie przez lata”

yd ze lska
Najwikszego w Europie cmentarza ydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie strzee jeden czowiek,
yd ze lska, od najwczeniejszych lat kibic „Ruchu” Chorzów. Jak mówi, praca jego polega na tym, by strzec
dziedzictwa i pamici. Ma pod opiek okoo 200 tys. nagrobków. To miejsce pochówku rabinów, cadyków,
ale te polityków, naukowców i artystów, wybitnych przedstawicieli polskich elit minionych dwóch wieków.
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– Jak to si stao, e urodzony na l
sku, wychowany w Katowicach i wi
tochowicach, studiujcy na Uniwersy
tecie lskim (jednakowo w Sosnowcu)
Przemysaw Szyszka sta si Przemysa
wem Isroelem Szpilmanem?
– Urodziem si na Nikiszowcu w Katowicach. „Nikisz” jest „niebieski” i byo to naturalne, e od pocztku kibicowa em „Ru cho wi” Cho rzów. Nie
zmienio si to, gdy z tat i mam zamieszkalimy na katowickiej Koszutce
i potem, kiedy ostatecznie przeprowadzilimy si do witochowic na Hugoberg
[miech!].
Ale odpowiadajc na Twoje pytanie:
gdybym wierzy w przypadki, powiedziabym, e Szpilmanem staem si
przez przypadek, ale w przypadki nie
wierz. A sprawa wydaje mi si nie a
tak skomplikowana. Do trzynastego roku ycia nazywaem si tak jak rodzice – Szyszka. Mama zawsze bya Szpilman-Szyszka, od tego czasu kady

w rodzinie nazywa si inaczej. I to oni
zdecydowali, bym zmieni nazwisko
na panieskie mamy. Ja na to specjalnie
wpywu nie miaem. Dlaczego podjli tak decyzj? W gruncie rzeczy nie wiem,
ale podejrzewam przyczyn. Ród Szyszków mia swoje przeduenie w innych
osobach w rodzinie, natomiast Szpilmanowie na mnie si koczyli. Najpewniej
wic byem jedyn szans na przeduenie rodu [miech!]. Znikno te ju
wówczas ryzyko, e ydowskie nazwisko mogoby przysporzy mi kopotów.
Myl, e jeeli rodzice mojego pokolenia ukrywali przed dziemi przeszo, korzenie, tradycj, czynili to
z obawy, bymy nie dowiadczali ich
traum i tego wszystkiego, co kojarzyli
z wasn modoci, a co znamy z naszej
historii. I nie myl tu o wojnie, wystarczy sign do dowiadcze roku 1968.
– I to wtedy odkrye, e pochodzisz
ze Szpilmanów, a wic take swoje y
dowskie korzenie?

– Co do Szpilmanów tak, ale co
do korzeni, jeszcze nie wtedy. Jakie dwa
lata póniej dowiedziaem si, e mój
dziadek sta na czele gminy ydowskiej
w Katowicach. No i zaczem si tym interesowa, z wolna zbliaem si do tradycji przodków ze strony mamy. W Katowicach dziaaa Gmina Wyznaniowa
ydowska. Kontakt z ni otwiera przede
mn zupenie nowe horyzonty.
– A co na to Twoi rodzice?
– Mama waciwie nic nie mówia, ale
myl, e w gruncie rzeczy bya pozytywnie nastawiona do mojej aktywnoci,
której zamysem byo dociec korzeni
i róde. Natomiast tata, czowiek o gbokiej katolickiej tosamoci, chyba
na pocztku by zaskoczony i pewnie
uwaa, e to jaka moja modziecza fanaberia. Z biegiem czasu coraz bardziej
si przekonywa do mojego wyboru. Rozumia, e nie odwracam si od niego
i od wartoci, ale ku wartociom. Wspiera mnie, a w 2003 roku prowadzi

do lubu i za to bd mu ju na zawsze
wdziczny.
– A jak Przemysaw sta si Isro
elem?
– ydowskie imi nadano mi w roku 1992, podczas obrzezania w USA.
Uywam go w kontakcie ze spoecznoci ydowsk, w innych sytuacjach pozostaj przy Przemysawie. A dlaczego
wybraem wanie to imi, nawizujce
od starotestamentalnego Izraela, szczerze
powiedziawszy nie wiem [miech!]. Podobao mi si? Dobrze brzmiao? Tak czy
inaczej nadal mi si podoba, no i niesie
z sob pikn tre. Jakub otrzyma je
po walce z anioem. Sta si wtedy kim
nowym, innym, odrodzonym dla nowej
rzeczywistoci. Jego nowe imi dao nazw narodowi, którego czstk jestem i ja.
Wiesz, kiedy zrozumiaem, jakie stoi
za mn dziedzictwo i jaka odpowiedzialno, pomylaem, e skoro jestem
ydem, to powinienem nim by w peni i do koca, na sto procent… W ten sposób wiedziaem ju, którdy pójd dalej…
– Ta historia, w której Jakub staje si
Izraelem, to jeden z moich ulubionych
frag men tów Pi ciok si gu. Izra el
po przeprowadzeniu przez potok Jab
bok caej rodziny zostaje sam i wtedy
spotyka Boga twarz w twarz... Odkry
e to w ten sam sposób?
– Ludzi bdcych w mojej sytuacji jest
wicej. ydzi polscy z pokolenia, które reprezentuj, z zaciekawieniem odkrywaj swoje ydostwo. Waciwie wszyscy prze cho dz t sa m dro g.
W którym momencie dowiaduj si
o swoim pochodzeniu – tak jak byo to
u mnie. Czasem to odkrycie jest ródem
dylematów i trudnoci, no bo co tu
zrobi z tak nowo odkryt prawd
o swoim pochodzeniu? Ci ludzie staj

przed wyborem. Ja zdecydowaem si
pój w stron róde, inni pewnie podejmuj róne decyzje.
– No wanie... Jeste swoistym para
doksem, bo ydem z wyboru i z urodze
nia… Twój wybór nie by wynikiem
impulsu, jednego wydarzenia, to by
proces… Musiae odby pewn drog...
– Tak. To nie byo jednorazowe olnienie. To by proces. Na Taglit (wycieczka organizowana przez Jonit Distribution
celem zaznajomienia modych ydow
z Izraelem) pojechaem do Izraela jako
osiemnastolatek. Odwiedziem tam kibuc. Potem bya szkoa rabinacka w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wróciem,
rodzice stwierdzili, e chyba powinienem
pój w kocu na jakie studia [miech!],
wic poszedem. Wybraem Kolegium
Jzyka Biznesu Uniwersytetu lskiego,
gdzie studiowaem w latach 1993-1996.
Po paru latach dziaalnoci w biznesie,
w 2001 roku znalazem si w Warszawie.
Potem bya Jesziwa… Jak widzisz,
wchodziem w t rzeczywisto powoli, ale konsekwentnie, a wiadomo tego, kim jestem, dojrzewaa we mnie
przez lata. Teraz ju wiem, e chc pozosta na tej drodze. ydowskie wita lubi obchodzi z moimi chasydzkimi przyjaciómi w Nowym Jorku, gdzie
gboko czuj zwizek z kultur i religi ydowsk. To moje miejsce.
– To, co mówisz, uwiadamia mi, e
nie ma w Tobie nic neofickiego. Neo
fita raczej doznaje „olnienia”, a potem
naj cz ciej ra dy kal nie od ci na si
od przeszoci.
– Dla mnie moja przeszo jest i pozostanie czci mnie. Ci, którzy byli
moimi przyjaciómi w modoci, nadal
nimi s, a chrzecijaska rodzina nadal
pozostaje rodzin. lsk jest moim

wiatem, a „Ruch” Chorzów moim klubem… I ciesz si, e nie spotkaem
si z odrzuceniem w rodowisku, z którego wyszedem, a zmian z pewnoci
kady zauway. Kiedy miaem dugie
wosy, a teraz mam dug brod, kiedy w rce trzymaem gitar, a teraz
na gowie nosz jarmuk, cho na gitarze wci gram w zespole.
– W jakim zespole?
– Wraz z chopakami z gminy gramy
sobie covery rónych grup z lat szedziesitych, siedemdziesitych i osiemdziesitych. Beatelsi, Stonesi, Dire Straits… a take Dem (ten stary z Rykiem
Riedlem).
– Rozumiem, e takiej te muzyki su
chasz…
– Tak… Sucham najchtniej staroci
typu Dem, The Doors, Iron Maiden,
King Diamond, Marcyful Fate.. Stary dobry rock, ale i innej muzyki, tej, która bez
wzgldu na gatunek mi si podoba…
– Jak oceniasz kondycj polskiego
spoeczestwa w powszechnie rozpa
trywanej dzi kwestii tolerancji, otwar
toci na Innego...
– Wiem, co masz na myli… Lk
zwizany z masowymi migracjami jest
moim zdaniem zrozumiay i nie dziwi
mnie, e si pojawia. Zawsze jednak wierzyem, e my Polacy zrobilimy w ostatnich dekadach ogromny postp w kwestiach tolerancji i wspóistnienia z innymi.
Widz, jak ronie zainteresowanie kultur ydowsk, w naturalny sposób rozwija si i pogbia dialog. Z drugiej strony
coraz czciej daj o sobie zna postawy
ksenofobiczne, organizuje si marsze
nacjonalistyczne, ale mimo wszystko
gboko wierz, e s to marginalia. Ja nie
dowiadczam tych zych postaw osobicie. Ludzie z mojego otoczenia zarów-

Isroel Szpilaman i Estera wzili lub w Dynowie, w 2014 roku. Ceremoni prowadzi Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich (z lewej)
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– To byo w roku 2001. Zaproponowano mi t prac chyba dlatego, e dziaaem wczeniej w chewra kadisza, czyli
bractwie pogrzebowym. To byy wita Paschy, a zmar wtedy zasuony
czonek synagogi i bardzo religijny
czowiek, chciano mu zapewni peny
ydowski pochówek, zgodziem si, by
uczestniczy w tych obrzdach.
– Co naley do Twoich obowizków
jako stranika pamici?
– Przede wszystkim ratowanie dziedzictwa kultury ydów, pielgnowanie
pamici, take zwyczajne zapobieganie
kradzieom, pyty z piaskowca po zdrapaniu napisów spokojnie suy mog
za nowy nagrobek. W praktyce praca,
a to mudna inwentaryzacja, cige
poszukiwanie i spisywanie. Groby s
mocno zaronite gstwin, czego nie
zmieniamy, bo zgodnie bowiem z religi ydowsk nie rusza si ziemi,
w której znajduj si szcztki ludzkie.
Kiedy miaem dugie wosy, a teraz mam dug brod, kiedy w rce trzymaem gitar, a teraz na goChodz z aparatem, fotografuj, spisuwie nosz jarmuk, cho na gitarze wci gram w zespole
j. Mój po przed nik, po kon flik cie
z gmin, ca swoj prac zabra ze sono tego dawnego, jak i obecnego, ze zro– Tak. W duym stopniu tak, ale nie po- b i wyjecha. Zaczynaem wic wacizumieniem podchodz do moich wybo- lityczna. Chodzio mi raczej o to, by za- wie od pocztku...
rów. Przynajmniej tak to widz.
manifestowa swoj lsko. Tu, gdzie
– Wracasz czasem na lsk?
– A nie odnosisz wraenia, e gdy Pol yj i pracuj – w Warszawie – czsto mó– Zawsze chtnie, ale coraz rzadziej.
sk odwiedzaj ydzi z Izraela i ograni wi si, e lzacy chc si oderwa Po mierci taty, zabraem mam do sieczaj program wizyt jedynie do miejsc od Polski i przyczy do Niemiec. Prze- bie, do Warszawy.
zwizanych z kultur ydowsk, to za cie to bzdura. Jak wspomniae jestem te
– To te ju rzadko pewnie ogldasz
mykaj si na polsk rzeczywisto, bo potomkiem powstaca lskiego i wiem, mecze „Ruchu”?
gactwo kulturowe? Wszak mogliby te o jaki lsk walczy
– Ale nadal mam kart „Ruchu”.
zobaczy jego wielkie wartoci...
– O jaki?
Na mecz „Legii” – co pewnie rozu– Dotykasz ciekawej kwestii. Pewnie,
– Polski i po swojemu odrbny, tzn. miesz – to bym nie poszed. Mam z pierwe tak. Powiem wicej – program tych dbay o swoj kultur i tosamo, ale szego maestwa córki bliniaczki. Niewizyt jest narzucany z góry i nie obej- z Polsk zczony: narodowociowo stety jedn mi „popsuto” [miech!], no
muje nawet wspóczesnego ycia wspól- i kulturowo po czci te polski, niemiec- i kibicuje „Legii” (po mamie), ale druga
not ydowskich w Polsce. Modzi ydzi ki, czeski… ydowski… Otwarty i wie- jest za „Ruchem”. Jak jeszcze moja maprzyjedaj i zwiedzaj Polsk wedle lojzyczny, ale i wyrazisty, istniejcy ma mieszkaa w witochowicach i pocisych dyrektyw. W ten sposób maj w granicach Polski.
jechaem tam z Dwork, poszlimy
wybiórczy obraz polskiej rzeczywisto– Syszaem opini, e w Berlinie nie s na mecz („Ruch” wtedy zremisowa
ci, widzc gównie – eby nie powie- gromadzone róda dotyczcego ydów z „Podbeskidziem” 1: 1). Dworka wietdzie wycznie – martyrologi i daw- z czci lska przed wojn przynale nie si bawia w sektorze rodzinnym
n wielko, która zostaa zniszczona. cej do Polski, bo s domen Polski, ale i z dum nosia szalik „Ruchu”.
Przyznasz, e po takiej wizycie ich z kolei w Warszawie kwestie ydowskie
– Na youtube mona zobaczy blisko
zwizek z Izraelem jeszcze bardziej si z terenów lska traktowane s jako na szeciominutowy filmik z Twojego lu
pogbia. Bo tam jest wszystko, czego lece do kompetencji historyków i ar bu z Ester… Ceremoni prowadzi Na
tu nigdy ju nie bdzie i co w dramatycz- chiwistów niemieckich. No i mamy pat... czelny Rabin Polski Michael Schudrich,
nych okolicznoci zniszczono.
– To bardzo moliwe i rzekbym typo- a wszystko we wspaniaej ortodok
– To chyba nie buduje dialogu?
we dla spraw lskich w naszych czasach. syjnej obrzdowoci. No i wasza zaba
– Nie buduje.
– Jeste spokrewniony z urodzonym wa weselna… prawdziwa eksplozja
– Twój dziadek ze strony matki prze tu za lsk miedz – w Sosnow szczcia i entuzjazmu…
wodzi ydowskiej gminie w Katowi cu – Wadysawem Szpilmanem. Jaki to
– Tak, to uroczysto, która miaa
cach, a pradziadek ze strony taty by po stopie pokrewiestwa? Czy mama miejsce 21 grudnia 2014 r. w Centrum
wstacem lskim. Interesujcy splot… utrzymywaa kontakty ze sawnym Historii Polskich ydów w podkarpac– Myl, e to takie bardzo lskie. pianist? Wikszo jego rodziny w cza kim (dawniej galicyjskim) Dynowie. To
W wielu miejscach Polski ludzie nie ro- sie wojny zgina.
miejscowo o piknej historii i tradyzumiej lskiej rzeczywistoci, tej kultu– Wadysaw Szpilman zmar w 2000 cji ydowskiej w naszym kraju, ale
rowej polifonii. Ze mnie zawsze troch r. i nie miaem okazji nigdy go pozna. take miejsce zagady spoecznoci ydowcipkuj w warszawskiej gminie, e je- Zreszt nie byoby to atwe. Mój dzia- dowskiej dokonanej z rk Niemców
stem tym „ydem ze lska”. Nawet dek, Leon Szpilman, twierdzi e byli hitlerowskich we wrzenia 1939 r. Tak,
w Nowym Jorku mi to artobliwie wypo- z Wadysawem Szpilmanem kuzynami, jak Ci mówiem, wszystko, co dotyczy
minaj. Stanowi ciekawostk. W Warsza- ale o ile mi wiadomo, nie utrzymywali mojej wspólnoty, mojej ydowskiej,
wie nale wszak do zdecydowanej mniej- ze sob kontaktów. Rzadko te w domu polskiej i lskiej tosamoci zawsze jest
szoci (wrcz pojedynczy jestem), mojego dziadka padao imi Wadysa- na sto procent…
a do tego sam wiesz, e nie jest mocn stro- wa. Nigdy nie dowiedziaem si, dlacze
n Warszawy wiedza o lsku [miech!]. go i pewnie tak ju pozostanie.
– Naprawd byem zdziwiony, gdy zo
– Jak do tego doszo, e zostae opie
baczyem na twoim facebooku lskie kunem cmentarza przy Okopowej, jed
Zdjcia prezentujemy za zgod ich
barwy, napis Górny lsk i „naród l nej z najwaniejszych na wiecie nekro autora oraz Przemysawa Israela
ski”. To Twoja deklaracja?
polii ydowskich?
Szpilmana.

Zdjcia: Arkadiusz awrywianiec
Cafe Jerozolima mieci si przy najbardziej ydowskiej ulicy Bdzina – Modrzejowskiej

Do zobaczenia
w „Cafe Jerozolima”!
WIESAWA KONOPELSKA

Ulica Modrzejowska
– jak powiadaj,
niegdy
najbardziej ydowska
w caym w Bdzinie,
chocia miasto przed wojn,
nazywane byo
„Jerozolim Zagbia”,
bo zamieszkiwaa je
niezwykle liczna
spoeczno ydowska.

zi czas miniony przypomina miejD
sce szczególne: powstaa zaledwie
rok temu kawiarnia pod nazw „Cafe Jerozolima”. Do jej wntrza prowadzi
wejcie z ulicy Modrzejowskiej wanie.
Kamienica – taka sobie, szara, niczym
szczególnie si nie wyróniajca, tylko
w zmatowionych witrynach wypiaskowano siedmioramienne menory i umocowano napis nad drzwiami – nic wicej. Prosta, bez zdobie brya kamienicy,
jakich wiele w tym zaktku miasta.
Na przeciw niej stoi opustoszaa pokana kamienica z czerwonej cegy. W znajdu j ce si na par te rze pu ste okna
wsta wio no zdj cia Rut ki La skier
– dziewczynki, któr pochon Holo-

caust. Zostawia po sobie pamitnik. Ale
to zupenie odrbna historia, któr
przed kilku laty y Bdzin, cae Zagbie i niegdysiejsi mieszkacy Bdzina,
od lat bdcy obywatelami Izraela.
Stworzy miejsce wyjtkowe
afe Jerozolima” zaledwie w ci„C
gu roku staa si miejscem szczególnym, magicznym, w którym czas

z jednej strony zatrzyma si, a z drugiej biegnie nowym torem – wspóczesnego ycia tych, którzy ceni ten,
jake istotny, fragment historii tego miasta oraz tych, którzy zjedaj tu spe-
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Adam Szydowski: – Chciaem stworzy miejsce magiczne, miejsce powrotów, spotka, bez Holocaustu, ale z histori w tle.

cjalnie, by poby, odetchn przeszoci i pozostawi swój lad – lad nowego, trzeciego pokolenia w miecie
swych ojców i dziadków.
Na pomys utworzenia swoistego „domu przeszoci i dnia dzisiejszego”
wpad Adam Szydowski, od lat zabiegajcy o zachowanie pamici o spoecznoci ydowskiej w Bdzinie.
Siedzimy przy niewielkim, okrgym
stoliku, jakich niegdy byo wiele w prywatnych domach, otoczeni licznymi
sprztami – szafami, kredensami, krzesami, naczyniami kuchennymi i takimi
wprost z niekoniecznie zamonego salonu., zdjciami, wiecami w lichtarzach, makatkami, figurkami, drobiazgami osobistymi, nad którymi góruje
fragment autentycznej Tory oprawionej
w ramach jak najcenniejszy obraz, a ze
zdj spogldaj na nas przeróne oso-

by, a kada z nich zapewne potrafiaby
opowiedzie przejmujc swoj histori. S te zote hebrajskie litery ukadajce si w niemoliwe dla mnie
do rozszyfrowania teksty. Siedzimy
wród zapachu rónych kaw i ciast...
Có to za miejsce?
Zabrako, niestety, kawy z izraelskim
kardamonem. – Niedugo polec do Izraela – mówi Szydowski – to znów przywioz… Jak tu ludzie wchodz, to
od progu mówi, e nie spodziewali si,
e tu jest zupenie inny wiat, i nie chc
std wychodzi – zaczyna opowie
waciciel „Cafe Jerozolimy”.
I, jak si szybko okazuje, niezwyko
nie polega na specialité de la maison
w stylu ydowskim, lecz na autentyzmie. – Chciaem stworzy miejsce,
w którym spotykaj si trzy pokolenia – pierwsze sprzed czasu wojny,

drugie – to ich potomkowie i trzecie – najmodsi, którzy wyruszaj w poszukiwaniu swoich korzeni. To miejsce
po czci ydowskie i polskie. Bo jeli
mówimy o ydach, to trzeba pamita,
e to byli Polacy – dodaje.
Nieprzypadkowo zostao wybrane
miejsce na kawiarni – to kamienica Lemelów, która i przed wojn, i po niej, naleaa do tej rodziny. To bya znaczca
rodzina dla Bdzina – kamienicznicy,
waciciele nieruchomoci i sklepu z nabiaem – dzi t przestrze zajmuje
„Cafe Jerozolima”. Zreszt u wejcia
widnieje stara fotografia przedwojennego sklepu Lemelów. No i ulica Modrzejowska – najbardziej ydowska w Bdzinie. – Dla te go mój wy bór by
oczywisty – dopowiada Szydowski.
Nazw kawiarni zasugerowa Beni Lemel, bo sam mieszka w Jerozolimie.,
walczy o ni bdc ju na emigracji, dlatego to bliskie mu miejsce. No i oczywicie Bdzin – Jerozolima Zagbia!
Wic to miejsce yje!
Wntrze kawiarni wypeniaj fotografie – te nieprzypadkowe, zakupione
na bazarze czy w antykwariacie – to posta ci zna ne, ma j ce swo je imio na
i nazwiska, czsto podarowane przez najblisz rodzin, by powróciy do najdroszego im miejsca na ziemi. To symboliczne powroty. Wród portretów i zdj
rodzinnych s twarze tych, którzy mieszkali w tym domu, albo w pobliu. Zdjcia przy wo  dzie ci lub wnu ko wie – niech w taki sposób powróc
do domu, bo inaczej nie mogli.
– Gocie, którzy tu zagldaj podpowiadaj: zrób pieroki, takie jak robia
moja babcia... Przyjedaj z caej Europy i caego wiata – nie specjalnie
do „Cafe Jerozolima”, chocia ju wielu wie o tym miejscu. – kontynuuju swoj opowie Szydowski. Wybieraj si
w objazd po Zagbiu i trafiaj do Bdzina oraz do okolicznych miast: Czeladzi i Sosnowca. Ale Bdzin przyciga nadzwyczajnie. S ydami, znaj
historie rodzinne i pragn pozna swoj przeszo, zrozumie j. Nie musz
pochodzi std, ale z Ukrainy, Biaorusi, Serbii, Argentyny. W Bdzinie odnajduj swoj tosamo, zapach i atmosfer domu – znanego ju coraz czciej
wycznie z opowieci i starych zdj,
strzeonych czsto jak najcenniejsze
relikwie.
Ta prawdziwa Jerozolima to miejsce
wielu kultur, miejsce magiczne. Ta bdziska, polska, chce by tylko jej mikroczsteczk, ale równie wan.
– Nie przemawia przez mnie pycha,
ale to odrobin taki krakowski Kazimierz, tylko w mikroskali. Ale spotkaem takich, którzy powiedzieli mi, e tu
jest autentycznie. O to mi chodzio…
Tu nie ma wojny
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Fragment wystroju – cz kuchenna

rzez dziesitki lat ydom przyjazd
P
do Zagbia, kojarzy si gównie
z odwiedzaniem miejsc pochówku – kir-

kutami w Bdzinie czy Czeladzi, spotkaniami pod obeliskami i odmawianiem
kadiszu za zmarych, z odwiedzinami
w Auschwitz i Marszami ywych.
Bdziska „Cafe Jerozolima” staa si jedynym miejscem na mapie tych powrotów, gdzie rozmawia si o dniu dzisiejszym, gdzie si wspomina historie
rodzinne, radosne, opowiada o dniu dzisiejszym, gdzie sycha miech dzieci
i nawoywanie ich matek i ojców, gdzie
przesiaduje si przy stoliku, albo wpada
na chwil, by odetchn tym niezwykym
klimatem, zostawi lad w prowadzonej
przez waciciela kronice, zrobi zdjcie – i zostawi, na pamitk.
– wiadomie wprowadziem cezur
czasow w tym wntrzu – to 39 rok. Nie
ma tu czasu wojny i okruciestwa, jakie
dotkno bdziskich i zagbiowskich
ydów. Miejsc Holokaustu jest duo – nawet w pobliu s obeliski i pomniki upamitniajce dziejce si wtedy zo. Tu ma my si ra do wa ze
spotkania, Cieszy si sob, rozmawia i podtrzymywa rozmaite kontakty. Ostatnim akcentem z 1939 roku
jest obwieszczenie o meczu piki nonej
rozgrywanym w sierpniu pomidzy druyn ydowsk a Czarnymi Sosnowiec.
„Cafe Jerozolima” dla Adama Szydowskiego to tylko przystanek w jego
wieloletnich dziaaniach. – Kolejnym
krokiem byo utworzenie Fundacji Rutki Laskier, której gównym zadaniem bdzie powoanie muzeum jej powicone,
a co za tym idzie Muzeum ydów Bdzina, bo temu miasto si to naley. Dzi
najwicej judaików zgromadzonych jest
w „Cafe Jerozolima”. I jeszcze na tym nie
koniec. Chc powoa teatr ydowski.
Na pocztek moe by amatorski – zdradza swoje plany Szydowski.
Pami
zy w Bdzinie mieszkaj jeszcze
C
ydzi? – Niewielu, zaledwie kilka rodzin. Oczywicie, czsto pod zmienio-

nymi nazwiskami – bo taki by ydowski los.
Na upamitnianie spoecznoci ydowskiej Adam Szydowski powici ju
wiele lat – z rónym skutkiem, ale nie zrezygnowa. Dlaczego?: – Moje zainteresowanie t spoecznoci zawdziczam
babci, która mieszkaa na roduli – dzi
dzielnicy Sosnowca, skd bya eksmitowana, bo w tym miejscu Niemcy zaoyli
getto. Wychowywaem si na tzw. Starej
roduli. O ydach mówiono w domu,
wszdzie, bo tam yli.
Od zawsze wiedzia, e musi co zrobi, by zachowa pami o bdziskich ydach – bo tu zamieszka. W wiele przedsiwzi udao mu si wcign
wadze miasta. I tak m.in. powsta pomnik na Placu Bohaterów, odrestaurowano bram cmentarn na Wzgórzu
Zamkowym, ufundowano tablice pamici. Potem przyszed czas na pokazanie
historii – rekonstrukcje zdarze, organizowane s Dni Kultury ydowskiej. Naj-

Jeden z wpisów do ksigi pamitkowej

goniej byo o odnalezionych trzech domach modlitwy – na ulicy Potockiego,
w Bramie Cukermana i na ulicy Modrzejowskiej. Jest jeszcze na ulicy Kotaja, ale bardzo zniszczony. Wedug wspomnie Menachema Liwera (Liora),
bdzinianina, którzy przewodniczy wiatowemu Zwizkowi ydów Zagbia
Dbrowskiego, majcego sw siedzib
w Tel Avivie, takich domów byo dziewitnacie. Odzyskiwanie ich nie jest atwe – dodaje Adam Szydowski, bo to
najczciej s dawno zagospodarowane
czyje piwnice, komórki, których nie bardzo si chc pozbywa dzisiejsi waciciele. A e tam byy domy modlitwy?...
Jest czasem strach, e przyjad, zabior, albo bd przyjeda jakie tumy
ludzi, a kady chce y spokojnie. Czasem si udaje, no i jest satysfakcja, e to
w „mojej” piwnicy odkryto takie niezwyke miejsce. Nie znam drugiego
miasta, w którym byyby trzy domy modlitwy – wyznaje Szydowski. Czy marzy o szlaku kultury ydowskiej w Zagbiu? – Oczywicie, bo zostao jeszcze
troch do odkrycia, i to nie tylko judaica bdziskie ale w okolicznych miastach.
Pytam mojego rozmówce, czy zna hebrajski? – Mówiony po czci – mieje
si. – W „Cafe Jerozolima” mona si
nauczy, bo prowadzimy kursy zarówno hebrajskiego biblijnego, jak te mówionego. Mona tu te posucha muzy ki kle zme rów, czy wzi udzia
w rónorodnych spotkaniach, nie zawsze
zwi za nych z kul tu r y dow sk.
To jest ywe miejsce.
Jedna ze cian „Cafe Jerozolima” powicona jest pamici rodziny Lemel, ale
swoje miejsce maj tu córka Wygodzkiego, zdjcia rodziny Kiwkowicz, Rutka,
rodzina Werner i Herszkiewicz, i wielu

innych – oprowadza mnie po swojej „Jerozolimie”. – O, tu wisi zdjcie znalezione w getcie w domu Rutki – stamtd te
pochodzi radio – wskazuje kolejne fotografie i sprzty. – S fragmenty posadzki i zdobione gzymsy z pieca kaflowego, z komórek na Modrzejowskiej,
dro bia zgi do mo we, cen ne pu de ka
po gwodziach, ogoszenia, zdjcia
z odrcznie napisanymi notkami biograficznymi i dedykacjami. A w ogóle – jedna z sal jest nakierowana na mizrach – czyli wschód, std obrazy
Kotela. Nad drzwiami wisz zdjcia córki bdziskiego fabrykanta, waciciela fabryki lin i powrozów, który yje
w Izraelu. A tu rachunki bdziskich
kupców ze skadu metali. W drugiej czci – butelki po piwie produkowanym
w browarze przedwojennym, papieronica z getta z gwiazd Dawida. Cz eksponatów kiedy wyjechaa z Bdzina – a po latach wrócia. Jest te opaska
na rk – „zagraa” w „Licie Schindlera” Spielberga – przyniosa j pani,
która bya tam statystk. Wszechobecne stare reklamy, napisy, kafle z pieców – piknie zdobione w symbolik reli gii y dow skiej, ta blicz ki, krze sa
– z ydowskiej fabryki mebli gitkich,
maszyna do szycia, wyciskarki do owoców – w Izraelu to obowizkowe wyposaenie kuchni do dzisiaj, zrekonstruowany napis ze spalonej bdziskiej
synagogi – teraz jest u nas, zapisany zotymi zgoskami –
Adam Szydowski judaica zbiera prawie od 30 lat. S wród tych eksponatów te stare ksigi, fragment Tory…
gdyby kto chcia przeczyta... Ksigi
wieckie i zwizane z kultem, codzienne i odwitne, wykwintne i zwyczajne.
Jak ycie…
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Godej
do mie po naszymu
40

JOANNA KERN

– Dziocha, godej do mie po naszymu – mówi do mnie Mauga, moja przyjacióka malarka, gdy rozpoczynam z ni rozmow „czysto po polsku”.
Mauga i ja mieszkamy w Krefeld, niemieckim miecie oddalonym jakie 1000 km od Katowic, z których obie pochodzimy.
Naleymy do tej grupy lzaków, która niedugo po zakoczeniu stanu wojennego opucia Polsk. Rozczarowanie sytuacj w kraju, mowie i ony czekajce od dwóch lat w Niemczech, bo tam zasta ich stan wojenny, ich strach
przed powrotem i tego konsekwencjami, wreszcie niejasna przyszo tych, którzy tak jak ja, dziaali w Solidarnoci – to tylko niektóre przyczyny naszego wyjazdu z kraju.
Z moimi lskimi korzeniami, wyksztaceniem polonistki, nigdy nie przyszo mi
wczeniej do gowy, e te kiedy bd pakowa walizk i wsiada do pocigu
na dworcu w Kdzierzynie, z biletem do Duisburga w kieszeni. W tej samej kieszeni miaam kartk z jednym zdaniem napisanym przez moj mam po niemiecku, bo tyle bya jeszcze w stanie sobie przypomnie: „Ich möchte in Duisburg
aussteigen”. Moja znajomo niemieckiego ograniczaa si wtedy do sowa
Aschenbecher, które zapamitaam z pobytów u teciowej mieszkajcej na wsi
koo Kola. Widzc, e zapalam papierosa, stawiaa mi przed nosem popielniczk i mówia: „Dziocha, tu mosz Aschenbecher”.
Jechaam do ma, którego nie widziaam dwa lata. Miaam paszport z wiz
na kilka tygodni i tydzie urlopu ze szkoy. Ten tydzie mia zadecydowa o moim dalszym yciu.
I zadecydowa.
Rozczarowania ostatnich 15 lat oraz „dobra rada” funkcjonariusza SB udzielona w rozmowie przed wydaniem mi paszportu byy na tyle skuteczne, e uatwiy mi podjcie decyzji o pozostaniu w Niemczech. „Nielegalnym” – jak si wtedy
mówio.
Kiedy w 1968 rozpoczy si rozruchy studenckie, byam na drugim roku polonistyki w Opolu. Wraz z innymi braam udzia w demonstracjach, strajku okupacyjnym uczelni, pracowicie pisaam i roznosiam ulotki z hasami o zniesieniu
cenzury i wprowadzeniu prawdziwej demokracji. Do koca ycia nie zapomn
momentu, gdy jak zbite psy, w wyniku postawionego nam ultimatum, opuszczalimy uczelni po strajku okupacyjnym. Teren uczelni otoczony by przez milicj
i ZOMO, w bezporednim starciu z nimi nie mielimy adnych szans, w dodatku
kilku kolegów i moja przyjacióka Magda siedzieli ju w milicyjnym areszcie lub
opolskim wizieniu. Gdy ich sdzono potem z paragrafu o chuligastwo, sdzia
chcia usun nas z sali sdowej, bo gono protestowalimy przeciwko takiemu
zakwalifikowaniu sprawy. My bylimy chuliganami? To byo nie jak policzek, to
by potny kopniak. Dopiero po latach zrozumiaam, e nasi koledzy mieli szczcie, e byli „chuliganami”, a nie „politycznymi”. Pojam, e bylimy tylko pionkami wykorzystanymi do rozgrywek „na górze”. Mylelimy, e gramy gówne
role, a bylimy tylko statystami. Kurtyna zapada, przedstawienie si skoczyo.
I tylko si potem dziwilimy, e nagle z uczelni znikno kilku wykadowców,
po ktach szeptano co o Izraelu, a niektóre miernoty zajy wysze stanowiska.
Tematem mojej pracy magisterskiej by folklor lski. Zbieraam do niej materiay w opolskich wsiach. Moi narratorzy mówili gwar, pielgnowali swoje tradycje i cieszyli si, e my modzi chcemy sucha, „jak to piyrwyj bywao”.
Przebywajc z nimi zrozumiaam, e nie musz si wstydzi moich lskich korzeni, mojej gwary, mojego lskiego akcentu, który i tak by rozpoznawalny, chocia wtedy jeszcze bardzo staraam si go pozby.
To byy lata, które ugruntoway moj tosamo, uwiadomiy mi moje pochodzenie, nauczyy by lzaczk. To, e uczelnia nie zgodzia si na mój doktorat
z folklorystyki, bo podobno nie byo takiego zapotrzebowania spoecznego, jeszcze bardziej te uczucia umocniy. Jakby na przekór, zaczo mnie wszystko, co lskie interesowa, ale jak te wkrótce mogam si przekona, poza oficjaln wersj
z podrcznika niewiele wicej mona byo si dowiedzie. Pozostay ustne przekazy yjcych jeszcze wiadków historii, chocia wielu z nich nie chciao mówi. Dlaczego – tego powoli dowiadujemy si dopiero dzisiaj.
Jestem wstrznita fragmentem ksiki „Pita strona wiata” Kazimierza Kutza o „lubowaniu wiernoci Polsce”:
„Ci, których do lubowania nie zapraszano, albo im prawa do niego odmawiano,
szykowali si do wyjazdu. Ale w wielu przypadkach ldowali w poniemieckich lagrach – w Mysowicach, Siemianowicach lub w witochowicach – tracili w nich
ycie bez poszanowania praw, jakie nale si istocie ludzkiej. Mam nadziej, e nadejdzie czas, kiedy wolno bdzie mówi o polskim Auschwitz dla lzaków.”

Grafika. Wojtek uka
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Gdy 27 lat temu opuszczaam lsk, ta cz historii bya
skrztnie ukrywana take przez samych lzaków; strach
przed represjami by wikszy, ni rozpowszechnianie prawdy. Ci, którzy wiele lat po zakoczeniu wojny wsiadali
do pocigu jadcego w stron zachodniej granicy nie robili
tego dlatego, e czuli si Niemcami, nie, oni byli dalej lzakami – oszukanymi, ponianymi i wykorzystanymi w powojennej ojczynie. Czy o taki polski lsk walczyli i ginli
nasi dziadkowie w powstaniach?
Ten fragment ksiki Kutza czytaam w Krefeld moim
starszym znajomym z Katowic, Chorzowa, Bytomia. Nikt
z nich nie by tym zaskoczony. Wszyscy z nich mogli wymieni kogo z rodziny lub ssiadów, który w takim obozie
si znalaz i z niego nie wróci. My, urodzeni po wojnie, histori lska znamy tylko we fragmentach, piknie skrojonych wedug potrzeb polityków z Warszawy, którzy
po Niemcach pokazuj lzakom, gdzie ich miejsce.
Tym bardziej wic pocieszajcym jest fakt, e lzacy byli
w stanie zachowa swoj tosamo, pomimo tamszenia,
„udupiania” – jak mówi Kutz – „... wyprostowali plecy”.
Mowa tu o 173 tysicach lzaków, którzy w czasie spisu
powszechnego w 2003 roku wpisali w ankiecie narodowo
lsk.
Od 27 lat obserwuj w Niemczech swoich rodaków. Zachowanie wasnej tosamoci na obczynie jest trudniejsze
ni by si wydawao: atwo wtopi si w tutejsz wielonarodowociow spoeczno, zapomnie o wasnych tradycjach,
mówi i czyta tylko po niemiecku. Wród moich znajomych nie ma takiej osoby, a przynajmniej ja takiej nie znam.
Mówimy lsk gwar i po polsku, bo mamy te przyjació
„goroli”, spotykamy si na lskich imprezach, czytamy polskie ksiki i gazety, w domach mamy polsk telewizj i radio, dzieci ucz si w szkole jzyka polskiego, a z domu
znaj gwar. Niby to takie proste i oczywiste, racja, ale dla
tych, którzy mieszkaj w Polsce. Tutaj trzeba tego chcie,
samemu trzeba si o to postara. Nic z tego te nie dostalimy od Niemców w prezencie.
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Decydujc si wtedy na „nielegalne” pozostanie w Niemczech wiedziaam, e na dugo, a moe na zawsze zamykam
sobie drog do Polski. Na lsku pozostaa rodzina, przyjaciele, urzdzone mieszkanie. Co naprawd oznaczaa ta decyzja przekonalimy si z mem po raz pierwszy, gdy zmar
jego ojciec, potem jeszcze inni krewni, a my nie moglimy
pojecha na ich pogrzeby.
Wiedziaam, e osoby osiedlajce si w Niemczech legalnie, które przyjeday w ramach czenia rodzin, a nie zrzeky si przed wyjazdem polskiego obywatelstwa,
wymieniaj w ambasadzie polskiej swoje paszporty na konsularne. Dla „uciekinierów” takiej moliwoci nie byo. Rozpowszechniane plotki, e kto z takich jak my przekroczy
teren ambasady, jest wsadzany do samochodu i odwoony
na lotnisko, a stamtd odlatuje prosto do Polski, skutecznie
odstraszay od osobistych tam odwiedzin. Zaczam wic
z ambasad korespondowa. Wiedziaam, e nie istnieje oficjalnie w polskim prawie paragraf, który by kara polskiego
obywatela za osiedlenie si w innym kraju. To by mój gówny argument. W odpowiedzi na mój pierwszy list polscy
urzdnicy poradzili mi zrzec si polskiego obywatelstwa
i postara si o niemiecki paszport. O niemiecki paszport nie
musiaam si stara, bo go ju miaam, z racji urodzenia
w dawnym powiecie pszczyskim, nalecym do 1945 roku
do ksicia von Pless.
W nastpnych listach pisaam o swoich prawach jako obywatel polski, udowadniaam dalej brak przepisów i oficjalnego uregulowania statusu „uciekinierów” w wietle prawa,
powoywaam si na prawa czowieka, tumaczyam, e za-

mieszkanie w innym kraju nie oznacza zdrady i nie jest przestpstwem.
I sta si cud!
Po trzech latach korespondencji nadesza ta tak dugo
upragniona odpowied.
Polecono mi zaatwienie tak zwanej „obiegówki” w ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce. Chodzio o zawiadczenia z miejsca pracy, spódzielni mieszkaniowej i banku,
e nigdzie z niczym nie zalegamy. Te zawiadczenia zdobya dla nas rodzina. Wysaam je do ambasady, a po roku, dokadnie 8 padziernika 1987, staam si posiadaczk
paszportu konsularnego.
Byam pierwsz w Niemczech „uciekinierk” z takim
paszportem i w ten sposób otworzyam drog innym. Nastpnym by mój m, bo nawet on nie wierzy, e mi si to
uda i czeka na zakoczenie moich wysików, pukajc si
w czoo.
Wtedy jeszcze nawet nie bylimy w stanie sobie wyobrazi, e ju za kilka lat wszystko si zmieni, e przestanie istnie socjalizm, e runie berliski mur, znikn granice,
a nasze tak gorco podane konsularne paszporty stan si
tylko pamitk po tamtych nie najlepszych czasach.
Co oznaczao to dla nas „uciekinierów”?
Dla wielu, którzy przedtem mieli do sporadyczny kontakt z krajem, bya to moliwo nawizania zerwanych wizi, odnowienia przyjani, w dziwny sposób te 1000
kilometrów od rodzinnego domu stao si nagle krótsze. Niektórzy jechali do Polski po raz pierwszy od wielu lat, nawet
ci, którzy przedtem zarzekali si, e tego nie zrobi, rozgoryczeni i zniechceni trudnociami przy wyrabianiu wiz
wjazdowych.
Przed laty, gdy zdecydowaam si tutaj pozosta, czsto
zastanawiaam si nad tym, jaka bd ja sama za lat dziesi, dwadziecia, trzydzieci. Jakim jzykiem bd si posugiwa, w jakim jzyku myle, jakie ksiki czyta?
Zrezygnowaam z zawodu nauczycielki, zdobyam inny,
który daje mi wiele zadowolenia i satysfakcji. W pracy mówi po niemiecku, w domu gwar lsk, z przyjaciómi lzakami po lsku, z przyjaciómi „gorolami” po polsku.
Czytam ksiki po niemiecku i po polsku, tych po polsku
jednak wicej. Z kadej podróy do Polski przywo ich sporo, zamawiam te w ksigarniach wysykowych, jestem
na bieco z nowociami. Ostatnio polecaam mojej znajomej mieszkajcej w Katowicach ksik Kutza, co mnie sam rozbawio. Ksiki powoli nie mieszcz si na pókach,
stoj „podwójnie”, cz powdrowaa ju do miejskiej biblioteki na pók z polskimi ksikami.
Po tych 27 latach wiem jedno. Czowiek pozostanie
do mierci tym, kim si urodzi. Urodziam si lzaczk
i lzaczk pozostan. Nie zmieni tego fakt, e nie mieszkam na lsku, bo miejsce zamieszkania nie ma z tym nic
wspólnego. To jest to co, co tkwi w wiadomoci czowieka i kae mu tskni za miejscem urodzenia, kae do tego
miejsca wraca i o nim myle.
No bo jak wytumaczy fakt, e ludzie w podeszym wieku podejmuj uciliw podró, eby po raz ostatni zobaczy rodzinny dom, lub to, co z niego zostao? Co skania
modych, tutaj urodzonych, do odwiedzania rodzinnych
stron rodziców, do uczszczania na kursy jzyka polskiego?
Dlaczego moja znajoma, amerykaska poetka Linda Nemec-Foster, po upywie niemale wieku od wyjazdu jej dziadków do Ameryki, przyjeda do Polski i szuka ladów
po rodzinnym gniedzie, szuka krewnych, uczy si historii
rodziny i Polski? Oto jak pisze o niej Marta Fox w ksice
„wita Rito od rzeczy niemoliwych”:
„Linda – dziewczynka uwielbia z rana truskawki ze mietan, dwa talerze krupniku na obiad oraz «tyskie». Take dugie

nocne rozmowy – jak hanys z jankesem.” Tu mowa o spotkaniu w Katowicach. „Linda – marzycielka tskni za Posk jak
szalona, wielbi Szymborsk i Zagajewskiego, ruskie pierogi
i lskie kluski, a jej marzeniem jest cichy kcik z widokiem
na Wawel i praca z polskimi studentami.
Ponad wszystko jest jednak podrónikiem w czasie. Jako
pierwsza i jedyna powraca po dziewidziesiciu latach
do miejsc, z których wyruszyli jej dziadkowie po swe amerykaskie marzenie. Ona urzeczywistnia ich i swoje marzenie o powrocie do Domu.”
Ten powrót Lindy do Domu – to powrót do korzeni.
I tu nie chodzi o to, czy musielimy albo nie musielimy
wyjeda. Wolno polega na tym, e czowiek sam decyduje o tym, kiedy i dokd chce pój, sama tukam to moim
uczniom do gów omawiajc – nomen omen – „Niemców”
Kruczkowskiego. Zdradza dopiero wtedy, gdy wyrzeka si
samego siebie, odcina si od tych wanie korzeni. I to byo
to, co usiowaam wytumaczy urzdnikom polskiej ambasady, gdy walczyam o paszport konsularny, a oni doradzali
mi zrzeczenie si polskiego obywatelstwa.
Wród moich znajomych przewaaj lzacy. Wiem, e
nie czuj si Niemcami, ale nie czuj si te tak naprawd
Polakami. Inaczej nie istniaby dalej ten podzia na hanysów
i goroli. Nawet tutaj. Pomimo, e ci z Pomorza czy innych
stron Polski wyemigrowali na tych samych prawach. Sowo
gorol u lzaków ma wydwik pejoratywny, jest sowem
obraliwym i uywa si go tutaj w takim samym znaczeniu
jak na lsku. Chocia udao mi si te usysze to okrelenie w sytuacji bardzo komicznej. Otó m ssiadki lzaczki jest Iraczykiem. Maestwem s ju od wielu lat, wic
si rzeczy nauczy si mówi troch po lsku. Kiedy jechaam z nim i z jego iraskim koleg wind i gdy winda
stana, a kolega guzdra si przy wychodzeniu, nagle usyszaam jak Iraczyk mówi do Iraczyka po lsku: „Wya
wreszcie, gorolu!”.
Ale nie tylko mówic gwar, wiadomie okrelamy nasz
przynaleno. lzacy w Niemczech s bardzo czynni, prowadz rónego rodzaju dziaalno z poytkiem dla wszystkich.
Wtedy, gdy nie mielimy jeszcze takiego powszechnego
dostpu do polskiej prasy, pierwsz gazet w jzyku polskim
zacz wydawa lzak.
Rodzice dzieci w wieku szkolnym wystpili do ministra
szkolnictwa z prob o nauczanie w szkole jzyka polskiego. Irena Zejmo, polonistka i poetka, uczy w Krefeld jzyka
polskiego ju od dziesiciu lat. W wierszu „Emigracja” z tomiku „Nasionko dmuchawca” tak pisze o sobie:
W caym upadku
wiata najbardziej
al mi
dzbanuszka z utuczonym
dziobkiem
i zaczytanej ksiki
o Nemeczku
Wspomniana na pocztku Mauga to Mauga Houba-Hausherr, malarka pochodzca z Katowic, potem zwizana z Opolem. Od wier wieku mieszka w Krefeld, ale

od kiedy znikny granice, swoje ycie dzieli pomidzy Krefeld i opolski Biestrzynnik. Maluje w Niemczech i na lsku.
Powstaj cykle obrazów ze lskimi pejzaami, obrazy
przedstawiajce ludzi, scenki rodzajowe, cykl powicony
wiejskim kapliczkom. Mona je oglda na licznych wystawach w wielu niemieckich miastach, a od 2008 roku równie i na lsku.
Mauga – uznana i ceniona w Niemczech malarka, nigdy
nie zapomniaa swoich korzeni, podkrela to zawsze w czasie wernisay, a jej obrazy ze lskimi motywami wisz nie
tylko w prywatnych domach, ale równie w pastwowych
instytucjach.
O tym, jak bardzo to poczucie lskoci jest w nas zakorzenione, mówi te inne zjawisko, które obserwuj od kilku
lat. Od kiedy dostp do internetu sta si codziennoci, jak
grzyby po deszczu zaczy powstawa w Niemczech lskie
internetowe rozgonie radiowe. Prowadzcy audycje mieszkaj w rónych miejscowociach, nadaj z wasnych mieszka, zsynchronizowanie programu przez szefa redakcji
wymaga nie lada sztuki i wysiku. A programy s nadawane
codziennie. Do tych najbardziej popularnych nale Radio
Bercik, lskie Radio i Radio Wesoe lonzoki.
Na swojej stronie internetowej tak promuje si lskie Radio:
„Kochani Suchacze!
Serdecznie witomy na stronie lskiego Radia. Stworzyli
my radio, kere mo czy wszystkich Suchaczy poprzez lsko kultura, godka i muzyka. Bydymy Wom przypomina
Wasze rodzinne strony – pielyngnowa wspomnienia, ale ty
podowa wiee nowiny. Zaproszomy Wos do suchanio naszego radyjka.”
Jeden z redaktorów pokusi si nawet do napisania „Ody
do lskiej gwary”, która zaczyna si sowami:
„Gwaro nasza, lsko gwaro,
zabi Cie nie idzie.
Kto tu rzdzi, to próbowo
i zawsze plajtowo.”
Doda naley, e audycje ciesz si bardzo du popularnoci. Dziaalno redakcji radiowych nie ogranicza si wycznie do audycji, organizuj równie rónego rodzaju
spotkania, festyny lub koncerty, na które zapraszaj zespoy
z Polski.
Kim wic waciwie jestemy, tutaj, na niemieckiej ziemi,
oddaleni setki kilometrów od miejsca urodzenia, od naszej
maej Ojczyzny, naszego Heimatu?
Nasza sytuacja przypomina troch t ze lska. Dla lzaków przyjezdni byli gorolami – takimi „gorolami” jestemy
teraz my dla Niemców. yjemy wród nich, ale tak naprawd obok nich. Mówimy innym jzykiem, mamy inne tradycje, inne problemy. I nawet wier wieku nie byo w stanie
wiele zmieni. I dalej w wigili jemy karpia i makówki zamiast Würstchen mit Kartoffelsalat, w kociele przyjmujemy
komuni „na jzyk” zamiast „do rki”, a przed witami stoimy w dugiej kolejce po szynk u lskiego rzenika.
I moe to wanie o to chodzi?
Marzec 2010

Joanna Kern – autorka esejów zamieszczonych w ksice pt. „Hajer Blues i inne historie” (Mamiko 2012); publikowaa
take w miesicznikach: „lsk”, „Indeks” i „Strony.” Jej miasta to: Katowice, w których si urodzia i do których wraca;
Opole, w którym studiowaa polonistyk pod piecz prof. Doroty Simonides; Racibórz, gdzie pracowaa jako nauczyciel
ka jzyka polskiego i Krefeld (Pn. NadreniaWestfalia), gdzie mieszka od 1983 roku, pracuje, pisze i dziaa w rodowisku
artystycznym jako organizatorka wystaw, reyserka spektakli teatralnych, autorka tekstów i fotoreportay.
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Zdjcia: z arch. ks. A. Hanicha

Opowie o ksidzu profesorze AN DRZE JU HA NI CHU
– proboszczu w Prószkowie i Przysieczy na lsku Opolskim

W dniu 18 maja 2015 roku obcho
dzi 40lecie kapastwa, za w 2016 ro
ku 65lecie urodzin, ks. praat prof.
dr hab. Andrzej Hanich, jeden z niezwy
kych, wieloletnich, wspópracowni
ków ar cy bi sku pa Al fon sa Nos so la.
W wydanej z tej okazji, maej, zaledwie
dwudziestostronicowej pamitkowej
broszurce, przytoczona zostaa senten
cja w. Franciszka z Asyu, jak by sku
tecznym w dziaaniu: Najpierw róbcie to,
co konieczne, a potem to, co moliwe.
A si okae, e wyszo to, co byo nie
moliwe!
I ta sentencja sprawdza si w przypadku ks. Andrzeja Hanicha, bo tego „niemoliwego” w jego yciu jest wiele, a
trudno uwierzy, i to dzieo jednego
czowieka.

Pierwsze zaskoczenie

Ksidz Andrzej Hanich, 11 maja 2014 roku

Niemoliwie
nadzwyczajny
ksidz, uczony,
spoecznik
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JAN COFAKA

W styczniu 2010 roku w czasie promo
cji jednej z moich ksiek o pogmatwa
nych dziejach lska i losach lza
ków w Muzeum lska Opolskiego,
nieznana mi osoba przekazaa mi poda
runek od ksidza Andrzeja Hanicha,
dwie je go ksi ki: roz pra w
habilitacyjn Czas przeomu. Koció kato lic ki na l sku Opol skim w la tach 1945-1946 (Opole 2008) oraz Martyrologium duchowiestwa na lsku
Opolskim w latach II wojny wiatowej
(Opole 2009).
Okazao si bowiem, e z ks. Andrzejem Hanichem miaem, w do
szczególnych okolicznociach, okazj si ze tkn w 1968 ro ku. By
wów czas uczniem ma tu ral nej kla sy II LO w Opo lu, ja za star szy
od niego 11 lat, przewodziem jednej
z ówczesnych wojewódzkich organizacji modzieowych na Opolszczynie, które organizoway co roku Olimpia dy Wie dzy o Pol sce i wie cie
Wspó cze snym, z eli mi na cja mi
w szkoach, powiatach, województwach, i finaem w Telewizji Polskiej.
Jednym z uczniów, którzy przebili
si wysoko w eliminacjach tej olimpiady by wanie Andrzej Hanich. Wówczas jednak kto, pragnc wymusi
na nim wstpienie do którego ze zwizków modziey (na co Andrzej Hanich
nie mia najmniejszej ochoty) owiadczy
mu, e nie bdzie móg, jako niezorganizowany element, uczestniczy w kolejnym etapie tej olimpiady. Przyszed
wic do mnie z pytaniem, czy rzeczywicie brak przynalenoci do organizacji
moe stanowi tak przeszkod. Pono
wytumaczyem komu naleao, e wspomniana olimpiada jest organizowana
dla modziey, a nie dla czonków organizacji modzieowych. Potem w 1970
roku wywiao mnie z Opola do stolicy,
za Andrzej Hanich poszed za swoim
powoaniem.
W dniu 18 maja 1975 roku przyj
w Opo lu wi ce nia ka pa skie
i po dwóch la tach by cia wi ka rym
w Strzelcach Opolskich, kiedy biskupem

diecezjalnym diecezji opolskiej mianowano ks. prof. Alfonsa Nossola, zosta notariuszem opolskiej Kurii Diecezjalnej i sekretarzem biskupa, którym by
do 1999 roku, a wic 22 lata.
Kolejne zaskoczenie
Byem przekonany, e ks. Andrzej Hanich,
na co by wskazywao jego nazwisko, jest
lzakiem z dziada pradziada, tymczasem
on, co prawda urodzi si 12 maja 1951
roku w Opolu, ale jego rodzice przybyli
tu po drugiej wojnie wiatowej z wielk
rzesz repatriantów z dawnych wschod
nich Kresów Rzeczypospolitej, z Potoku
Zotego k. Buczacza. Tym bardziej wic
zaskakujc, lecz z pewnoci przemylan, bya decyzja zatrudnienia go w Kurii
Biskupiej, gdy w pewnym sensie otwieraa jego przeoonemu kontakt z licznym
na Opolszczynie rodowiskiem Kresowiaków.
W rodzinne strony rodziców trafi ks.
Andrzej Hanich dopiero po latach, przychodzc z pomoc proboszczowi ks. Ludwikowi Rutynie i dekanatowi w Buczaczu w podnoszeniu z ruin tamtejszych
polskich kocioów katolickich. Osobicie zawióz tam, do wyremontowanego kocioa w Zotym Potoku, replik zabyt ko we go ob ra zu Mat ki Bo skiej
Zotopotockiej, wywiezionego w czasie
powojennej repatriacji na Dolny lsk.
W 2010 r. wyda te ksik Pami
o kresowych korzeniach tosamoci.
Sam za coraz gbiej zanurza si w dzieje tej ziemi, gdzie si urodzi, nasikajc jej nieatwymi problemami.
Trylogia historyczna
Korzystajc z dostpu do róde archiwal
nych Kurii Biskupiej przygotowa
monumentaln trylogi historyczn po
wicon wojennym i bezporednio po
wojennym dziejom Kocioa katolickie
go na lsku Opolskim, na któr zoyy
si, oprócz dwóch powyej wymienionych
ofiarowanych mi monografii: Czas przeomu... i Martyrologium duchowiestwa
lska Opolskiego... jeszcze trzecia ksika: Dekanatyi parafie Administracji lska Opolskiego w latach 1945-1946, któr po jej wydaniu w 2009 roku, gratisowo
przekaza do wszystkich parafii, instytucji diecezjalnych i zakonnych i bibliotek
na terenie diecezji opolskiej i nowo powstaej gliwickiej.
Szczególnego wysiku wymagao
zwaszcza opracowanie Martyrologium...
opisujce okolicznoci mierci lskich
duchownych zamordowanych: w okresie II wojny wiatowej; przy zdobywaniu lska Opolskiego przez Armi
Czerwon; ksiy lzaków ofiary powojennej represji wobec Niemców
po 1945 roku i opolskich ksiy werbistów zamordowanych przez onierzy japoskich na Dalekim Wschodzie.
Nieco wczeniej, w zwizku z Rokiem 2000-lecia chrzecijastwa, opra-

cowa i ofiarowa wszystkim parafiom
diecezji, wydan wasnym sumptem
cienn map diecezji opolskiej.

mu móg odprawi pamitne nieszpory na Górze w. Anny z udziaem milionowej rzeszy pielgrzymów.

Fascynacja Gór w. Anny

Jan Pawe II by i jest
na Górze w. Anny

W 1991 roku ks. Andrzej Hanich uzy
ska na KUL w Lublinie tytu doktora
nauk teologicznych na podstawie dy
sertacji pt. Ruch pielgrzymkowy na Gó
rze w. Anny w latach 19451985.
Wcze niej, w 1985 ro ku, jesz cze
przed doktoratem, apisa tekst do ilustrowanego albumu: Góra w. Anny
– sanktuarium diecezji opolskiej, którego trzy wydania polskie i jedno
w wersji niemieckojzycznej, rozeszy
si szybko w cznym nakadzie 70 tys.
egzemplarzy.
Potem jako przedstawiciel Kurii Diecezjalnej do biecych kontaktów z wadzami pastwowymi na szczeblu województwa i rzecznik prasowy Kurii, bra
udzia w organizacji pielgrzymki papiea Jana Pawa II na Górze w. Anny
21 czerwca 1983 roku, a póniej take
Mszy Pojednania polsko-niemieckiego
w Krzyowej 12 listopada 1989 r.
Doskonale wic pamita, ile zachodu arcybiskupa Alfonsa Nossola wymagao eby ta, pierwotnie w ogóle nie
planowana na Górze w. Anny papieska
wizyta, moga doj do skutku. Musiao przede wszystkim dotrze do Jana
Pawa II ewentualne rozgoryczenie
wiernych na Opolszczynie, gdyby
mieli zosta pominici w papieskim
pielgrzymowaniu z Dolnego lska
na Górny lsk z pominiciem Opolszczyzny. W kocu, za przyzwoleniem papiea, udao si skróci o dwie godziny je go wi zy t we Wro ca wiu
i o godzin w Katowicach, dziki cze-

Po tych papieskich nieszporach Góra w.
Anny nadal pozostaa w krgu zainte
resowa ksidza Andrzeja Hanicha i to
w dwójnasób. W 1999 roku wyda monografi historyczno-pastoraln pt. Góra w. Anny – centrum pielgrzymkowe
lska Opolskiego – 1945-1999, potem
sta si pomysodawc i inicjatorem budowy pierwszego na lsku Opolskim
pomnika papiea Jana Pawa II odsonitego 25 czerwca 2000 roku, jako votum
Opolszczyzny za jego ówczesny pobyt.
Pomnik ten uchodzi za jeden z najbardziej udanych. Jest on posadowiony na specjalnie wybudowanym kopcu, w samym
centrum miejscowoci.. Autorem rzeby
jest prof. Gustaw Zema, za projekt architektoniczny pomnika jest dzieem Krystyny i Jacka Kucharzewskich.
Pomnik papiea, dzi ju witego, jest
artystycznym wyrazem teologii papiestwa, z czyteln aluzj do sów Jezusa
Chrystusa, skierowanych do apostoa w.
Piotra: Ty jeste Piotr – Opoka (imi
Piotr pochodzi od greckiego i aciskiego sowa – skaa, opoka) i na tej Opoce zbuduj mój Koció. Std Jan Pawe II, w sza tach pon ty fi kal nych
z pastoraem w lewej doni i z praw rk uniesion wysoko w gecie pozdrowienia, wyania si ze skay, która z posta ci pa pie a sta no wi lo gicz nie
obmylon cao.
Kiedy w 2007 roku ks. Andrzej Hanich zostanie proboszczem w Prószkowie i w Przysieczy, filialny koció

Koció parafialny w. Jerzego w Prószkowie k. Opola
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Ks. prof. Andrzej Hanich z Platynowym Laurem Umiejtnoci i Kompetencji za 2014 r. Zabrze, Dom Muzyki i Taca, 17 stycznia 2015 r.

w tej drugiej miejscowoci, chyba jako
pierwszy na Opolszczynie od dnia
beatyfikacji Jana Pawa II (1 maja 2011
r.) sta si lokalnym sanktuarium wite go Pa pie a, z je go wi ze run kiem
w gównym otarzu wityni i piknie
oprawionymi relikwiami. Odprawiane
s tu kadego miesica, przy licznym
udziale wiernych, naboestwa ku czci
Jana Pawa II, jako patrona maestw
i dzietnoci rodzin. W zwizku z tymi
naboestwami i Jubileuszowym Rokiem Miosierdzia w 2016 roku ks.
Andrzej Hanich zredagowa i wyda
wasnym sumptem kilkudziesiciostronicowy kieszonkowy modlitewnik Mój
Jezu, miosierdzia! bdcy zbiorem
prywatnych modlitw Jana Pawa II.
Mo dli tew nik ten tra fi, bez pat nie,
do wszystkich parafian.
„Wojna pomnikowa”
na Opolszczynie po 1989 roku
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Ks. Andrzej Hanich by przedstawicie
lem Kurii Diecezjalnej do biecych
kontaktów z wadzami pastwowymi
szczebla wojewódzkiego, a dziao si
wówczas bardzo wiele, szczególnie
po ujawnieniu si w 1989 roku, na masow skal, mniejszoci niemieckiej
na lsku Opolskim, kiedy ona coraz
bardziej zdecydowanie zacza domaga
si dla siebie praw publicznych, wcznie z prawem upamitniania bliskich polegych jako onierzy niemieckich
na frontach I i II wojny wiatowej, co od-

bijao si mocnym echem w kraju,
do Sejmu wcznie.
Take w parafii, któr przyszo póniej obj ks. Andrzejowi Hanichowi,
w podopolskim Prószkowie mniejszo
niemiecka postawia w samym centrum, przy gównej szosie, spory pomnik
wojenny z dwujzyczn inskrypcj „Naszym polegym”, na dole pomnika
umieszczajc sporej wielkoci sylwetk
polegego onierza Wehrmachtu. Wkrótce pomnik ten zosta podpalony przez
nieznanych sprawców.
W innych lskich miejscowociach
na pomnikach umieszczano Krzye elazne, bdce niemieckim symbolem
wyrónienia w walce, co równie wywoywao liczne polskie protesty.
W rezultacie tej „pomnikowej wojny”
opolskie wadze wojewódzkie powoay tzw. komisj pomnikow w której
uczestniczy ks. Andrzej Hanich. Miaa ona na celu nadanie powstaym kilkudziesiciu pomnikom, które wywoay
emocje w Polsce, bardziej stonowanej,
chrzecijaskiej wymowy, by nie raziy polskiej pamici historycznej, przez
akcentowanie symboli kojarzcych si
z krzywdami doznanymi od Niemców
podczas wojny, której w kocu ofiarami, a nie bohaterami, byli take zwykli
niemieccy onierze czsto o lskim rodowodzie.
Niebagateln pomoc w prowadzeniu
dialogu z mniejszoci, z wypracowaniem nie zbd ne go kom pro mi su,
odegraa opolska Kuria Biskupia, która wyrazia publicznie pogld, i na po-

mnikach tych naley umieci zrozumiae dla wszystkich, dwujzyczne
napisy, a ich charakter powinien by
jednoznacznie chrzecijaski, bez niemieckich symboli wojskowych, gdy
pomniki nie maj drani a skania
wszyst kich do mo dli twy za ofia ry
wojny i stanowi przestrog przed jej
powtórzeniem.
W rezultacie tego stanowiska, prowadzonego dialogu oraz trudnych negocjacji, czsto bardzo gorce animozje, mocno naganiane przez polskie rodowiska
„narodowe”, udao si jako okiezna
i w kocu uporzdkowa – w interesie adu etnicznego na Opolszczynie.
Twórca i dyrektor radia
diecezjalnego
Ks. Andrzej Hanich by te zaoycie
lem oraz w latach 19932003, pierw
szym dyrektorem opolskiego radia
diecezjalnego. Dla tego radia udao mu
si stworzy nowoczesn baz techniczn oraz siedzib w zaadaptowanych dla
jego potrzeb, zgodnie z wymogami
konserwatorskimi, w dwóch zabytkowych ka mie ni cach miesz cza skich
w samym centrum opolskiej starówki.
Jako organizator i redaktor naczelny radia wypracowa równie jego koncepcj programow, z zapewnieniem mu finansowych podstaw. W kocu temu
radiu przekaza w darze swoj bogat,
liczc kilka tysicy woluminów, prywatn bibliotek.

Profesorskie ksiki
Od 1 kwietnia 2009 roku ks. Andrzej
Hanich jest pracownikiem naukowym
w Instytucie lskim w Opolu, najpierw
jako docent, potem profesor nadzwyczajny i wreszcie profesor zwyczajny.
Tytu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych w zakresie historii ks.
Andrzej Hanich otrzyma w 2014 r.
za caoksztat dorobku naukowego,
z najwikszym po habilitacji osigniciem, dwutomow „profesorsk ksik” wydan w 2012 roku, o opolskim
okresie ycia i dziaalnoci jednej z najznakomitszych postaci powojennego
Kocioa w Polsce, syna ziemi lskiej, kardynaa Bolesawa Kominka.
Pierwszy tom to monografia pt. Ksidz
infuat Bolesaw Kominek, pierwszy
administrator apostolski lska Opolskiego (1945-1951), drugi to edycja
omówionych w pierwszym tomie enuncjacji pastoralnych z jego opolskiego
okresu. Ten mdry, koncyliacyjny pasterz, szanujcy „inno” lzaków
i polskich Kresowian, zosta w 1951 roku zmu szo ny przez wa dze PRL
do opuszczenia diecezji. Niemcy uwaali go za polskiego nacjonalist, a polskie wadze napitnoway go za rzekomy antypolonizm.
Ks. Bolesaw Kominek sta si póniej,
inicjatorem i autorem ogoszonego
w 1965 roku Ordzia biskupów polskich
do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzdzie pasterskim, ze synnymi
sowami „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”, które uznane zostay przez
wielu, wrcz za akt zdrady narodowej.
Parafia w Prószkowie i Przysieczy
W poowie 2003 roku. ks. Andrzej Ha
nich wyróniony zosta przez Stolic
Apostolsk, na wniosek arcybiskupa
Alfonsa Nossola, papieskim tytuem
Kapelana Jego witobliwoci, to jest
godnoci praata przyznawan za „prac i zasugi duszpasterskie w Kociele lokalnym”, po czym od dnia 18 marca 2007 r, obejmuje jako proboszcz
podopolsk parafi w. Jerzego w Prószkowie, z filialnym kocioem w Przysieczy. Czeka go tu mnóstwo pracy zwaywszy na ko nieczno rato wania,
przy pomocy gruntownych kosztownych remontów obu kocioów, szczególnie zabytkowego parafialnego w Prószkowie z 1687 roku, który jest per
architektury sakralnej lskiego baroku
a take kocioa filialnego w Przysieczy
z 1925 roku. W kilka lat póniej, w 2014
roku, musiano koniecznie przeprowadzi
niezwykle trudny remont wzmocnienia
skarpy i najbardziej uszkodzonej i zagroonej czci muru oporowego wokó
zabytkowego kocioa w Prószkowie, poprzez wykonanie tzw. „paszcza” elbetowego na który zuyto 200 ton betonu.
Coraz trudniej byo zdoby na te niezbdne prace potrzebne rodki finanso-

we, tym bardziej e aby odsoni cae
pikno zabytkowej barokowej wityni
postanowiono wymieni nawierzchni
na caym placu przykocielnym i otworzy go na rynek miejski.
Ugotuj z ksidzem profesorem
Wtedy ujawni si jeszcze inny talent
ksidza profesora – talent kucharski.
Okazao si, e lubi w wolnej chwili
wpa do kuchni, aby co upichci
a take zbiera, gdzie si dao, przepi
sy kulinarne, które rycho wypeniy mu
kilkadziesit kajetów. Kiedy wic zaczo brakowa pienidzy na dokoczenie
koniecznych remontów, postanawia si
dooy, przeznaczajc na ten cel dochód
ze sprzeday, wydanej przy pomocy
Urzdu Marszakowskiego, pierwszej
ksiki kucharskiej pt. Opolszczyzna
w wielu smakach. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2200 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni do mo wej (Opo le 2012), któ ra
byskawicznie si rozesza. Ogromne powodzenie pierwszej – jak j nazwano – „parafialnej ksiki kucharskiej”,
w której krok po kroku przejrzycie tak
aby nikt nie mia kopotu z przygotowaniem danej potrawy czy deseru, opisane s sposoby ich przyrzdzania, wszystkie za pochodz z kuchni opolskiej,
zachcio autora do przygotowania kolejnej, poszerzonej o trzysta dodatkowych, nieznanych mu wczeniej, przepisów przysanych mu gównie przez
odbiorców pierwszej, ale tym razem ju
z caego kraju.
Dru ga ksi ga pt. Sma ki pol skie
i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni
do mo wej (Opo le 2014), na zy wa na
naj grub sz i naj ci sz (wa y po nad 2,5 kg), ksik kucharsk, okazaa si take bestselerem i trzeba

byo zdecydowa si na jej dodruk.
Wspomniany remont muru oporowego zosta pomylnie zakoczony, ale
przecie czekaj parafi dalsze remonty zabytkowej wityni na które
dochód z kolejnej, trzeciej, przygotowywanej do druku ksiki kucharskiej Opolszczyzna w wielu smakach,
która ukae si w listopadzie 2016 r.,
na pewno si przyda.
***
Niestety, ramy tego artykuu nie pozwalaj na zaprezentowanie wielu innych
dokona ks. prof. Andrzeja Hanicha
np.: wspomagania materialnego domów
dla samotnych matek, dzieci niepenosprawnych, schronisk dla bezdomnych
lub domów starców uszkodzonych przez
powód stulecia w 1997 roku; wymienienia sprawowanych rónych innych funkcji spoecznych i naukowych; przypomnienia, e by kilka lat kapelanem
Pa stwo wych Stra y Po ar nych
na Opolszczynie, oraz wyliczenia
wszystkich otrzymanych wyrónie.
Musz poprzesta na wymienieniu
kilku zaledwie: za opiek nad zabytkami, za zasugi dla Województwa Opolskiego, Zotego Lauru Umiejtnoci
i Kompetencji przyznanego przez Katowick i Opolsk Izb Gospodarcz,
nagrod im. Karola Miarki, czy te- co
sobie bardzo ceni- Platynowego Lauru
Umiejtnoci i Kompetencji za wkad
w nauk i kultur lska, wrczony mu
podczas uroczystej gali w Sali Muzyki i Taca w Zabrzu 17 stycznia 2015
roku.
Kiedy powstawa ten artyku ks. Andrzej Hanich mia za sob 40 lat kapastwa i 65 lat ycia, myl jednak, e jeszcze niejednym dokonaniem w subie:
ludziom, Kocioowi i nauce, moe nas
zaskoczy, czego naley jemu i nam yczy.


To tylko wyimek z bogatego dorobku ks. prof. Andrzeja Hanicha
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Fot. Witold Kociski

Przywracanie
pamici
WITOLD KOCISKI
Zamku Sieleckim w Sosnowcu na nieduej, ale bardzo
Na
ciekawie zaaranowanej wystawie, wskrzeszono ycie
ydowskiej spoecznoci sprzed II wojny wiatowej. Kurator
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wystawy Monika Kempara powiedziaa: „Chcemy przywróci pami tamtych miast i tamtych czasów”. Ja z satysfakcj
stwierdzam, e to si udao. Na maej przestrzeni umieszczono wiele wspaniaych pamitek – niemych wiadków przeszoci, jak choby nadpalona Tora wyniesiona z bdziskiej
synagogi. Wanym elementem ekspozycji s liczne fotografie
i dokumenty. Przywoano pami o wybitnych Zagbiakach
ydowskiego pochodzenia: Wadysawie Szpilmanie, Maksymilianie Lubelskim i najwaniejszej postaci sosnowieckiej
wystawy Rutce Laskier, której pamitnik sta si wiatowym
bestsellerem (jego obcojzyczne wydania prezentowane s w
szklanej gablotce).
Peny tytu wystawy w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki brzmi „Róne wiaty – jedna historia. Dzieje ludnoci ydowskiej w Zagbiu Dbrowskim”. Tytu jest jedynie mocnym sygnaem, gdyby ambitne zaoenia twórców
wystawy chcie zrealizowa, naleaoby przeznaczy na prezentacj znacznie wiksz powierzchni. Uwaam jednak, e
autorom ekspozycji nale si sowa najwyszego uznania. Przypominanie dobrej, wspólnej historii jest koniecznoci, nie wolno o niej zapomina, w przeciwnym wypadku cakowicie zawadn nami ze mity.
Dzisiaj w Zagbiu Dbrowskim pozostao ju niewielu ydów. Wystawa przywraca pami o ich yciu przede wszystkim w Bdzinie i Sosnowcu. Zgromadzone judaika pochodz
z Muzeum w Sosnowcu, ze zbiorów znanego kolekcjonera ydowskich pamitek Adama Szydowskiego, s tu równie zdjcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego i z rodzinnego archiwum Szpilmanów (dziki uprzejmoci Haliny Szpilaman,
wdowy po wielkim kompozytorze).
Uwag przycigaj balsaminki – ozdobne pojemniki na wonne zioa lub korzenie uywane zarówno w domu, jak i synagodze na zakoczenie szabatu, szczególnie ta w ksztacie rybki. Obok mezuza – may, poduny pojemnik wykonany
najczciej z metalu lub drewna, zawierajcy zwinity w rulonik pergamin (klaf), na którym zapisane s rcznie dwa fragmenty z Tory i dwa z Ksigi Powtórzonego Prawa. Jest i mod-

litewnik ydowski (selichot), obowizkowo jarmuka (kipa) –
mae okrge nakrycie gowy dla mczyzn uywane podczas
modlitwy, na co dzie bya skromna, czarna a od wita okazaa, czsto aksamitna, ozdobiona haftem. Trudno nie powici
duszej uwagi naczyniu na etrog (w hebrajskim znaczy tyle,
co owoc cytrusowy), suyo ono do przenoszenia owocu do
synagogi w wito Sukkot, najczciej przybierajc ksztat owocu, czasami form szkatuki.
Niezwyk historyczno-sentymentaln warto przedstawia wspomniany ju nadpalony dziewitnastowieczny zwój Tory
z jagnicej skóry wyniesiony ze zgliszcz bd z poncej bdziskiej synagogi. Potna brya tej ydowskiej wityni usytuowana u stóp zamku widoczna jest na fotografiach. Jest i jad,
czyli wskanik w ksztacie rki z wycignitym palcem wskazujcym, uywany podczas publicznego czytania Tory. Talmud
Babiloski ley obok Ksigi pamici osoby zmarej (Szymszon
Kuperman, 1922 r.) – oba cymelia, jak i wiele innych przedmiotów, pochodz ze wspaniaej kolekcji Adama Szydowskiego. Przykadem doskonaoci ydowskich artystów-rzemielników s lampy chanukowe, zwaszcza ta z przeomu
XVIII i XIX w. ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu. Lampa chanukowa (chanukija) o omiu zbiorniczkach na oliw (zapalano take wiece) umieszczonych na prostoktnej podstawce z
ozdobn ciank tyln i ciankami bocznymi. Po bokach tylnej cianki znajduj si dodatkowe zbiorniczki, zwane szames.
Palone s w domach na wito Chanuki (przez osiem dni) a take w bónicach. Jest take zwyczaj palenia w sobotni wieczór
dwóch wieczek w bocznych lichtarzykach przy tylnej ciance.
Warto na duej zatrzyma si przy ciance powiconej wybitnemu sosnowiczaninowi Wadysawowi Szpilmanowi. Rozsawi go na cay wiat swoim genialnym filmem „Pianista” Roman Polaski. Szpilman urodzi si w Sosnowcu w 1911 r. w
ydowskiej rodzinie, jako najstarsze dziecko Samuela Szpilmana i Edwardy z domu Rappaport, mia troje rodzestwa. Niezwykle utalentowany muzycznie studiowa w Warszawie, Wiedniu i Berlinie. By uznanym w wiecie pianist i kompozytorem,
pozostawi ponad 500 popularnych piosenek, w tym takie niemiertelne przeboje jak „Tych lat nie odda nikt”, „Trzej przyjaciele z boiska”, „W maym kinie”, „Przyjdzie na to czas”, „Jutro bdzie dobry dzie” i wiele, wiele innych. Posta niezwykle
barwna i przez to kontrowersyjna. Wadysaw Szpilman zmar
w Warszawie w 2000 roku. Kolejn postaci, której winnimy
dobr pami jest Maksymilian Lubelski, jeden z najstarszych
obywateli Sosnowca, znany przedsibiorca budowlany. Wzniós
wiele kompleksów mieszkalnych i reprezentacyjnych gmachów
bdcych ozdob miasta. Peni funkcj prezesa Stowarzyszenia
Wacicieli Nieruchomoci, by radnym miejskim, spoecznikiem wspomagajcym instytucje o charakterze socjalnym. Zasyn w czasie wojny polsko-bolszewickiej patriotyczn postaw, co zjednao mu uznanie i szacunek mieszkaców
miasta. Jego sylwetk zamieci w 1934 r. wychodzcy w Warszawie „Nasz Przegld”.
Kolejn bohaterk sosnowieckiej wystawy jest bdzinianka
urodzona w Gdasku Rutka Laskier. Losy modziutkiej dziewczyny i jej pamitnik to temat na osobny artyku. Rutka ukrya zielony, 60-kartkowy zeszyt pod schodami domu, w którym
mieszkaa w Bdzinie w getcie na Warpiu przy ul. 1 Maja (Kasernestrasse) 13. Stanisawa Sapiska, która po likwidacji getta w 1943 roku i powrocie do mieszkania odnalaza pamitnik
ujawnia go wiatu dopiero po 63 latach. Z pomoc wspominanego ju Adama Szydowskiego, prezesa Zagbiowskiego
Centrum Kultury ydowskiej, przekazaa go do druku. Ksika wydana nakadem Dziennika Zachodniego szybko staa si
sensacj. W Polsce dziennik Rutki mia ju kilka wyda. Zosta przetumaczony take na: angielski, hiszpaski, woski, hebrajski, portugalski, holenderski i francuski. Losy dziennika budz nadal emocje – czy Stanisawa Sapiska, która go
upublicznia miaa prawo wywie go do Izraela? Na wystawie w Zamku Sieleckim podjto ciekaw prób odtworzenia
mieszkania Laskierów.
Jednym zdaniem: to wystawa godna polecenia. W miecie,
które latami szczycio si tym, e jest tworem czterech kultur
trzeba mozliwie najczciej przypomina te, które odchodz
w niepami!


Róne wiaty
– jedna
historia
Zdjcia: Witold Kociski

SCS – ZAMEK SIELECKI

Sosnowiec, ul. Modrzejowska, lata 20. ubiegego wieku

Talmud Babiloski 1886 r. (1), ze zbiorów Adama Szydowskiego; Lampa
chanukowa, przeom XIX/XX w. (2), ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu; Ksi
ga pamici osoby zmarej. Szymszon Kuperman (3), ze zbiorów Adama
Szydowskiego

Obcojzyczne wydania Pamitnika Rutki Laskier

Wspomnienie o rodzinie Laskierów

Pamitki z mieszkania ydowskiego
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Zdjcia: Wiesawa Konopelska

Koo, papier wypreparowany
z wókien rolinnych, nici baweniane, 2016

MARIA
MATYJA-ROZPARA

Impuls
GALERIA
SZTUKI WSPÓCZESNEJ
„ELEKTROWNIA”
CZELAD
Kolumna, papier wypreparowany
z wókien rolinnych, 2016
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Kierunki, papier wypreparowany
z wókien rolinnych, 2016

Pierwotne tkanki, papier wypreparowany z wókien rolinnych, 2016

Korona, instalacja, 2016

rym zaistniaa, jak „Impuls” Marii
Matyi-Rozpary. Na pierwszy rzut oka
tej ekspozycji prawie... nie wida! Nie
jest to dzieem przypadku, bowiem artystka ukoczya architektur wntrz,
zatem inaczej postrzega przestrze.
Zazwyczaj do prezentacji dziea malarskiego czy graficznego, ale te rónego rodzaju instalacji, najbardziej nadaj si wntrze neutralne – wybielone
ciany z wyrafinowanym owietleniem. Maria Matyja-Rozpara dla potrzeb tej wystawy wybraa obiekt poindustrialny, jakim jest Galeria Sztuki
Wspóczesnej „Elektrownia” w Czeladzi na terenie dawnej kopalni „Saturn”. Do zatoczonego wntrza, w którym zostay zachowane gigantyczne
maszyny, z zabytkow podog pokryt w geometryczne wzory pytkami,
wprowadzia, a raczej rozprowadzia
w rozlicznych miejscach subtelne obiekty wykonane z papieru pozyskanego
z wókien rolinnych. Wikszo bry
zostaa nanizana na rozcigajce si we
wszystkich kierunkach sznurki, co niektóre zadzierzgnite s na metalowe pale i stercz jak wócznie, inne spadaj
(ledwo podtrzymywane przez cienkie
linki) z wysoka, jak krople krwi. Czym
s owe bryki – ostrociany, rozwieszone w rónych kierunkach, krzyujce
si, podajce jedne za drugimi, opadajce z wysokoci do krgu wiata...
Zdaj si wspógra z rozoon na pododze instalacj, ukadajc si w obiekt
nazwany Koron, albo z niewielkich
rozmiarów Koem z wpisanym w jego
rodek trójktem. To zaledwie pltanina ni tek ba we nia nych uo o nych
na biaym podou, usytuowana nieco
z boku, na jednej ze cian tego niezwykego wntrza. O czym opowiadaj? Co
przekazuj nam wykonane z wókniny
i z betonu miseczki – wyznaczajce drog od jednej instalacji do drugiej?
A po drodze ulokowano nagranie video,
przedstawiajce odbijajce si od brzegu morskie fale, a przestrze wypenia
ich szum i przetworzone elektronicznie
dwi ki. Co ta kie go Ma ria Ma ty ja – Rozpara chce przekaza wdrujcym od obiektu do obiektu, starajcym
si poskada je w jak opowie
(o czym?), odczyta przesanie.
Jak mówi artystka, czasem wystarczy
impuls, by przy pomocy wasnej wraliwoci i wyobrani rozwin ledwie zasygnalizowany problem.
Tym impulsem s ceglano-czerwone
obiekty i szaro-biae muszlo-kamienie.
Ogarniajc wszystkie te elementy szybko mona odgadn, e tematem przewod nim wy sta wy s roz my la nia
nad istot wiary, bardzo intymne, niedopowiedziane, niedookrelone, przekazane w niewiarygodnie subtelny
sposób. Bo có moe skrywa krg

Czasem
wystarczy impuls
WIESAWA KONOPELSKA
Foto. Wiesawa Konopelska

awno nie widziaam w lskich gaD
leriach wystawy, która tak znakomicie wpisywaaby si we wntrze, w któ-

krzyujcych si ze sob czarnych patyków, czerwone nitki Koa czy papierowe krople: czy nie kojarz si
wprost z koron cierniow, gow
Ukrzyowanego, drog na Golgot
i morzem – Jeziorem Genezaret, które byo wiadkiem cudów Chrystusa,
wtpliwoci jego uczniów, ródem
wiary? Czy sterczce wócznie zatytuowane Kierunki nie maj inspirowa
naszych myli o transcendencji, zdajc mylami ku nieogarnitym prawdom, do bardzo osobistych refleksji
o sobie samym.
Wystawa „Impuls” Marii Matyi-Rozpary to – moim zdaniem – bodaj najciekawsza realizacja tematu sakralnego
w sztuce w minionych latach. Jeli
zderzy „Impuls” z miejscem – elektrowni, która na przestrzeni wieku,
od pocztku industrializacji tego miasta, bya miejscem pracy dziesitek
ludzi, którzy pracowali tu w pocie czo-

a, którzy – zwyczajem górniczym – witali si sowami „Szcz, Boe”, którzy wykuwali tu swoje drogi krzyowe
dnia codziennego, trudno o wspanialsz metafor, ni t, zaproponowan
przez Matyj-Rozpar.
Artystka wystaw zaprojektowaa
specjalnie do tego wntrza. Poprowadzona we wszystkich kierunkach sie
sznurkowych linii ma – niczym przewodnik – kierowa nasz uwag na kolejne obiekty, powodowa odkrywanie
kolejnych elementów, zaskakujcych
sw niebywa, wyrafinowan prostot. To niezwyka lekcja wyobrani,
zbudowana z czstek elementarnych,
bdcych ródem ycia i mierci, prowadzcych dyskurs teologiczny midzy
sob i z nami samymi. Warto pody
ladem rozrysowanym przez Mari
Matyj-Rozpar, by spotka na tej drodze siebie samego.


Maria MatyjaRozpara – studiowaa w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie
na Wydziale Architektury Wntrz, a nastpnie na Wydziale Malarstwa (stu
dia podyplomowe w tej samej uczelni). Prowadzi dziaalno artystyczn w za
kresie malarstwa, rysunku i projektowania. Tworzy obiekty z papieru unika
towego oraz prowadzi dziaalno dydaktyczn. Jest czonkiem Stowarzyszenia
Pastelistów Polskich i Zwizku Polskich Artystów Plastyków.
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Foto. Akademia Muzyczna w Katowicach

Z profesorem WADYSAWEM SZYMASKIM,
rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach
rozmawia MAREK LYSZCZYNA

Wpisa
nasz akademi
w europejsk
wiadomo
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– Najpierw chciaem bardzo podzi
kowa, e znalaz pan czas na rozmo
w w takim napitym momencie, bo
wanie trwa kolejna edycja konkursu
organowego.
– Ja równie chciaem si podzieli radoci, e mog si wypowiedzie dla tego znakomitego, tak silnie osadzonego
w naszym regionie pisma. Bardzo sobie
cenimy moliwoci kontaktu ze spoe-

czestwem naszego regionu poprzez to
pismo.
Rzeczywicie, trwa wanie konkurs
organowy, który odbywa si nie tylko
w naszej Akademii Muzycznej, ale równie w kilku innych miejscach w Katowicach. Dotychczas nie byo w Katowicach takiego konkursu organowego.
Wizao si to z trudnociami logistycznymi, poniewa w Katowicach

mamy bardzo duo znakomitych instrumentów, natomiast przesuchania
konkursowe rodz pewne trudnoci natury organizacyjnej. Obecnie, kiedy mamy wspaniay, nowy instrument w auli
im. Bolesawa Szabelskiego, moemy
sta si centrum tych dziaa konkursowych. Mamy nadziej, e ten konkurs
bdzie si rozrasta, jak wiele innych
konkursów wykonawczych, w tym take organowych.
– Zaczlimy nasz rozmow od kon
kursu organowego nie przypadkowo,
bowiem ten instrument jest panu bar
dzo bliski.
– Tak, przede wszystkim jestem zwizany z organami – tak naprawd od dziecka, ojciec by organist w Bielsku, ale
take z pokrewnymi dziedzinami muzycznymi: teori czy kompozycj osadzam
w odniesieniu do tego instrumentu. Uwaam, e taka spoisto dziaa artystycznych wspartych teori, badaniami naukowymi, kompozycj, daje mi lepsz
podstaw do wiarygodnej interpretacji
dzie organowych. I rzeczywicie jest to
najblisza mojemu sercu dziaalno,
take i przez to, e dziaam jako organista bazyliki w. Wojciecha w Mikoowie
od wielu lat. Znajduje si tam znakomity instrument z epoki wczesnoromantycznej, jeden z najlepszych w tej skali, nie tylko w Polsce, ale w caej Eu ro pie.
Widziaem wiele zabytkowych instrumentów z pierwszej poowy XIX wieku
w Niemczech, we Woszech, w Szwajcarii i w Skandynawii – i naprawd, porównujc je z tymi w Mikoowie, uwaam, e
jest to jeden z najpikniejszych zabytków
budownictwa organowego. Tym bardziej e jest to zabytek zbudowany przez
znakomitego organmistrza lskiego, Johanna Hassa, który mia swój warsztat
w Gubczycach.
– Od wielu lat angauje si pan
w wielodniowy cykl znakomitych kon
certów Mikoowskich Dni Muzyki. Czy
po objciu urzdu rektora bdzie pan
kontynuowa t dziaalno?
– Byem jednym z inicjatorów Mikoowskich Dni Muzyki, które istniej
od 1991 roku. W dalszym cigu bd
sprawowa funkcj dyrektora festiwalu,
który w 2017 roku odbdzie si ju
po raz 27.
– O tym, e lsk to wyjtkowe miej
sce na organowej mapie wiata, moe
my si przekona schodzc do piwnicy
Akademii Muzycznej, do Muzeum Or
ganów lskich, które niedawno, bo
w 2014 r. obchodzio swoje 10lecie. Czy
istnieje szansa na znalezienie nowej,
wikszej siedziby dla tego wyjtko
wego muzeum?
– Trzeba rozróni dwie rzeczy – stan
dzisiejszy i przyszo w dziaalnoci
Muzeum Organów lskich, którego
szefem jest prof. Julian Gembalski. Muzeum, które powstao z jego inicjatywy,
jak i zgromadzone przez niego eksponaty, to jest wielkie osignicie, na skal
nie tylko polsk, ale take europejsk. To
muzeum istnieje w Akademii Muzycznej i korzysta z jej bazy lokalowej,

i bardzo dobrze, ale rodzi si pytanie
o przyszo: co dalej, bo liczba eksponatów bardzo szybko ronie, a wród
eksponatów s instrumenty o niezwykej
wartoci. Prowadzimy rozmowy z prof.
Gembalskim o przyszoci muzeum
i dooymy wszelkich stara, eby ta placówka rozwijaa si dynamicznie, i eby znalaza take godn siedzib lokalow dla tak wanych dla naszej kultury
mu zycz nej zbio rów. Na l sku,
od XIII wieku organy byy jednym,
z najwaniejszych instrumentów, zwizanych nie tylko z kultur ycia codziennego, religijnego, ale z ca przestrzeni
kulturaln lska.
– Niedawno zosta pan profesor rek
torem katowickiej Akademii Muzycz
nej. Jaka bdzie ta uczelnia pod pana
zwierzchnictwem?
– Trudno w tej chwili o jakie deklaracje. Na pewno s dwa wane elementy, dwa filary istnienia: korzystanie
z tradycji tego miejsca, tworzonej,
ksztatowanej przez tak znakomite grono twórców, profesorów, wykonawców – to jest olbrzymia lista ludzi wysokiej klasy, którzy niemal od 90. lat
tworz to miejsce. Zatem po pierwsze,
to osadzenie naszej dziaalnoci w tradycji. Zachowanie tego wszystkiego,
czego dokonali poprzedni rektorzy
od samego pocztku, od pierwszego rektora Witolda Friemanna, poprzez kolejne lata, a po dorobek, który jest dzieem bezporednich moich poprzednich.
Mam na myli procesy rozbudowy i renowacji, które miay miejsce w ostatnich
latach. Wszystko to sprawia, e osignicia rektorów, ale take caej kadry dydaktycznej i artystycznej, s znakomite.
Istot dziaalnoci uczelni s badania naukowe, artystyczne oraz dziaalno
dydaktyczna, i w tej przestrzeni szczycimy si wielkimi osigniciami. To
wszystko chcemy ochrania i prezentowa wiatu.
Z drugiej strony, jako nowe kierownictwo uczelni, chcielibymy dooy wasne pomysy, które bd si ksztatowa
i krystalizowa. Jednym z nich jest zapewnienie bardziej intensywnej i wiadomej obecnoci uczelni w przestrzeni
europejskiej. To, e jest to uczelnia
znakomita, w Polsce powszechnie wiadomo, ale chciabym, aby ta wiadomo
bya szersza. Chciabym, aby ludzie
dziaajcy w Europie wiedzieli, e tu,
w Katowicach, istnieje uczelnia na tak
wysokim poziomie, e jest to uczelnia,
która nie odbiega od znakomitych akademii europejskich, a wiele z nich nawet
prze wy sza po zio mem na ucza nia
i ksztacenia. Chcielibymy, eby to
odczucie w wiadomoci europejskiej
byo jeszcze silniejsze.
– A czy owa europejska wiadomo
nie jest czci szerszego problemu, bo
Katowice, mimo wspaniaej i bogatej
tradycji muzycznej, wci nie s po
strzegane przez pryzmat dokona mu
zycznych.
– To jest wynik istniejcych wci stereotypów i schematów w wiadomoci,

wedug których lsk to czarna ziemia,
która przede wszystkim bya siedzib
przemysu, natomiast mniej naganiano sfer kultury, która tutaj jest przecie
znakomicie rozwinita. Przeksztacenia Katowic i regionu w ostatnich kilkunastu latach nastrajaj bardzo optymistycznie. Mam na myli dynamiczn
dziaalno wadz miasta, która doprowadzia do signicia po tytu Miasta
Kreatywnego Muzyki UNESCO. Co
bardzo istotne, powstay nowe inwestycje kulturalne, sale koncertowe, prowadzone s remonty obiektów ju istniejcych. To wszystko stworzyo znakomit
baz, i rzeczywicie trzeba zintegrowanej postawy, nie tyle wadz centralnych w Warszawie, bo na to chyba raczej nie moemy liczy, ale jeszcze
wikszej integracji i konsolidacji wszystkich si regionu, po to, aby pokaza si
w Europie jako region o niezwykle bogatych tradycjach kulturalnych.
Warto doda, e nasze tradycje i bogaty dorobek jest take dzieem czci
spoecznoci innych narodów. To jest bogactwo tego regionu. Nie mona tej, czasem trudnej historii traktowa jako obcienia – przeciwnie, szukajmy jasnych
i dobrych punktów – traktujmy je jako
bogactwo. Z punktu widzenia analizy
rzeczowej wielokulturowo wpywów
niemieckich, czeskich, ydowskich, polskich a nawet rosyjskich jest naszym
wielkim bogactwem, które moemy
pokaza wiatu.
– To nie bdzie atwe. Obserwujc
dzisiejsz sytuacj w Europie, trudno
o jakie optymistyczne perspektywy.
– To jest dobre pytanie i bardzo suszna refleksja. Zawsze powinnimy si zastanawia, co dalej – take w skali makro. Natomiast niewtpliwie dzisiaj s
takie moliwoci, e silny orodek regionalny jest w stanie oddziaywa – take na inne regiony – nie tylko kraju, ale
i caej Europy. Dziki moliwociom komunikacyjnym i promocyjnym, jest to
realne. Abstrahujc od sporów dotyczcych przyszoci Europy w kwestii
struktury czy organizacji politycznej, bdc poza sporami natury systemowej,
moemy tworzy wizerunek naszego regionu jako regionu dynamicznego. To
wydaje mi si cakowicie realne..
– Wspomnielimy o jubileuszu Mu
zeum Organów. A przed nami kolejny,
wielki jubileusz, dziewidziesiciole
cia istnienia Akademii Muzycznej.
– Tak. 2019 rok bdzie rokiem obchodów dziewidziesiciolecia istnienia
Akademii Muzycznej, która rozpocza dziaalno jako lskie Konserwatorium Muzyczne, przeksztacone w Pastwow Wysz Szko Muzyczn,
a nastpnie, w 1979 roku, w Akademi
Muzyczn. Przez wszystkie lata zachowana zostaa cigo dziaalnoci struktury uczelni, dziaalnoci artystycznej
i twórczej w oparciu o katedry, klasy pedagogów, którzy z pokolenia na pokolenie przekazuj wiedz i umiejtnoci.
Oczywicie, przygotowujemy si do tego jubileuszu ju teraz. Chcielibymy,

aby w ramach przygotowa do obchodów, wykorzysta bardzo dynamiczn
promocj tej zasuonej uczelni, aby j
jeszcze szerzej pokaza w Europie.
Oczywicie promocja prowadzona jest
przez cay czas, bowiem przyjedaj
do nas studenci z innych krajów i jest ich
coraz wicej, a to jest dla nas bardzo pozytywne zjawisko. Przy tym mamy
wiadomo, e to jest projekt wieloletni i dugoterminowy.
– Podstawow dziaalnoci kadej
uczelni jest dziaalno naukowa i ba
dawcza.
– Dziaalno naukow w przypadku
dyscyplin artystycznych rozumiemy take jako szeroko pojt dziaalno twórcz. Oczywicie, kada przestrze czasowa niesie nowe wyzwania. Cay czas
musimy myle o tym, aby nasza uczelnia bya atrakcyjna dla przyszych pokole, które tu bd pracoway artystycznie, naukowo i bd ksztaciy kolejne
pokolenia – miejmy nadziej – wybitnych
artystów. W lad za tym powstaj wizje
nowych kierunków. Mylimy, aby dostosowa ofert do oczekiwanych profilów
ksztacenia i wymogów formalnych.
Bdziemy si starali odnale takie przestrzenie muzyki, które nie byy do tej pory zagospodarowane od strony naukowo – badawczo – dydaktycznej. Takim
obszarem jest na przykad, dotd niezagospodarowana przestrze, jak jest
muzyka ludowa i folkowa. Dotychczas
bya badana jedynie jako zjawisko historyczne, w sposób wycznie muzykologiczny. Ale widzimy, jak wielkie jest zain te re so wa nie t mu zy k wród
kompozytorów a take odbiorów. Jest to
przestrze, nad któr si trzeba bdzie powanie zastanowi. Mona czerpa
na przykad z dowiadcze wgierskich
czy ukraiskich, gdzie ksztacenie na instru men tach lu do wych od by wa si
w sposób usystematyzowany.
– Pewnie przeoy si to równie
na praktyk koncertow w Akademii
Muzycznej.
– Nie wiem, czy w tym roku, ale musimy powanie zastanowi si nad sposobami wczenia tej dziedziny w dziaalno naukow i artystyczn naszej
uczelni.
– Na koniec pozwol sobie wróci
do pana osobistej drogi artystycznej,
która jak dotd najsilniej zwizana
jest z organami. W pana yciu pojawi
y si te.... orkiestry dte.
– W pewnym momencie zainteresowaem si orkiestrami dtymi, ukoczyem
podyplomowe studium dla kapelmistrzów, które kiedy istniao przy naszej
uczelni i miao bardzo due zasugi dla
ksztacenia kadr dla orkiestr dtych.
W ostatnich lata rozwina bardzo dynamicznie swoj dziaalno nasza Akademicka Orkiestra Dta, która na koncertach
osiga wielk liczb wykonawców – to
pewnego rodzaju ewenement na skal
krajow. Chodzi take o to, aby orkiestra
dta nie kojarzya si tylko z graniem
na festynach. To jest znakomita i bogata tradycja, któr mona rozwin poprzez
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bardziej koncertowe opracowania wielu
utworów i wykonywanie ich przez wielk orkiestr dt, wyksztacon i zoon z profesjonalnych muzyków.
Natomiast w kulturze naszego regionu
orkiestry dte zawsze byy bardzo silne
i do tego zjawiska nawizujemy, chociaby poprzez to, e dyrygenci czy kompozytorzy tworz opracowania i aranacje
przeznaczone na wielk orkiestr dt.
Chcielibymy, eby taki zespól na stae
dziaa przy naszej uczelni, podobnie
jak nasza wielka, akademicka orkiestra
symfoniczna. To przejaw nawizania
do bardzo bogatej tradycji tego regionu.
– Podsumowujc: muzyczno Kato
wic i lska ma wie le wymiarów
– od muzyki organowej po orkiestry d
te. A czy pana zdaniem, istnieje swego
rodzaju genius loci Katowic, które powo
duje, e tytu przyznany przez UNESCO
jest faktycznie uzasadniony?
– Z pewnoci, jeli signiemy pamici do historii – znajdziemy znakomit
Filharmoni lsk z wieloma wielkimi
nazwiskami, wród których Karol Stryja to najwiksza osobowo powaanego na wiecie czowieka, wizjonera,
który pielgnowa to miejsce, dyrektora, ale i czowieka, który sam dla siebie
by instytucj, którego moemy porówna chyba tylko do Herberta von Karajana w Berlinie. To by czowiek wielkiego formatu! A w Filharmonii dziaao
przecie równie wielu innych, wybitnych dyrygentów. Mamy w Katowicach
NO SPR, przed la ty zna ny ja ko
WOSPRiTV, niezwykle zasuon dla
polskiej kultury muzycznej, a dzi postrzegan jako jedna z najwaniejszych
orkiestr w Europie. Nieopodal Katowic – w Bytomiu jest Opera lska ze
znakomitymi zespoami artystycznymi.
W wityniach znajduje si sporo bardzo
dobrych organów, a koncerty muzyki kocielnej prezentuj relatywnie wysoki poziom. W cigu roku odbywa si niezliczo na ilo kon cer tów w trzech
salach – NOSPR, Filharmonii lskiej
i Akademii Muzycznej. Liczna obecno
melomanów na tych wszystkich koncertach jest fenomenem na skal wiatow.
Zawsze si zastanawialimy, czy przy tak
bogatej ofercie, uda nam si przycign
do Akademii ludzi na koncerty. Inni zastanawiali si, czy Filharmonia po renowacji bdzie w stanie przycign ludzi, czy NO SPR b dzie w sta nie
wypeni wielk sal... Okazuj si, e
tak, i wszystkie te instytucje znakomicie prosperuj i uzupeniaj nawzajem
swoj ofert koncertow. Dodajc do tego wielk ilo koncertów organizowanych przez Instytucj Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA czy
przez katowickie parafie, to rzeczywicie
moemy powiedzie, e yjemy w miejscu, które jest fenomenem muzycznym.
Przyznanie tytuu Miasta Muzyki Katowicom, a w symbolicznym sensie caemu regionowi, to znakomite ukoronowanie tych wszystkich dziaa.
– Dzikuj bardzo za rozmow.


Cudzoziemcy w Czstochowie
W czasach oywionej dyskusji o emigracji na arenie midzynarodowej,
zwaszcza europejskiej, rzadko zauwaamy fakt, e Polska staa si schronieniem
dla wielu Ukraiców, przyjazdy te szczególnie nasiliy si po wybuchu konflik
tu zbrojnego na wschodzie Ukrainy w 2014 r. Wedug danych Urzdu ds. Cudzo
ziemców od tego czasu liczba legalnie mieszkajcych w Polsce obcokrajowców
zwikszya si o 50 tysicy, z czego ponad poow stanowi Ukraicy. A jak jest
w Czstochowie?

Tutaj jest mój
drugi dom
ELBIETA PISARCZYK

Emigranci nad Wart
becnie w Czstochowie mieszka okoo
O
tysica obcokrajowców zameldowanych na pobyt stay lub czasowy. Najlicz-

niejsz grup stanowi obywatele Ukrainy,
sporód których 98 posiada stae zameldowanie i a 625 meldunek na pobyt czasowy.
Tak statystyk Czstochowa nie odbiega od trendów krajowych i wojewódzkich.
Bo wród cudzoziemców przebywajcych
w Polsce najwikszy odsetek to wanie
obywatele Ukrainy. Wystarczy spojrze
na dane dotyczce obcokrajowców, którzy
chc pracowa w Polsce. Okresowe raporty przygotowuje resort pracy i polityki spoecznej. Mona si z nich dowiedzie
m.in., ile osób, jakiej narodowoci, w jakich województwach i sektorach gospodarki stara si o zezwolenia na prac.
Zezwolenie na prac

nad 20 tysicy dla obywateli Ukrainy.
Na terenie województwa lskiego udzielono 710 zezwole, w tym a 534 dla obywateli ukraiskich. Najwicej z nich znalazo zatrudnienie w brany transportowej,
budownictwie, handlu, rolnictwie. Kilku
w nauce. Liczba zarejestrowanych owiadcze obywateli Ukrainy rozpoczynajcych
prac w Polsce, jest jeszcze wysza.
W pierwszym póroczu 2015 r. na okoo 410
tysicy owiadcze obywateli szeciu
wspomnianych pastw, ponad 402 tysice
stanowiy owiadczenia ukraiskie. W naszym województwie w tym samym okresie na wszystkie owiadczenia przypado
okoo 13,5 tys. dokumentów ukraiskich.
Ukraicy s te odnotowywani przez poredniaki. Z danych Powiatowego Urzdu Pracy w Czstochowie wynika, e
mamy zarejestrowanych 11 bezrobotnych
obywateli Ukrainy.
Czym zajmuj si cudzoziemcy
w Czstochowie?

dane nie daj jednak penego obraracuj w instytucjach kultury, zakadach
zu. Powodów jest kilka. Jednym
Te
z nich jest fakt, e nie wszyscy musz po- Pprzemysowych, jako pomoce domowe.
siada zezwolenie. Nie jest ono wymaga- Niewielu, bo zaledwie kilkunastu znalazo

ne np. od tych, którzy maj status czonka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
czy pobyt stay w Polsce, a wyjtków jest
wicej. Po drugie, obywatele szeciu
pastw: Ukrainy, Rosji, Biaorusi, Gruzji,
Armenii i Modawii mog pracowa
w Polsce przez pó roku bez zezwolenia.
Wystarczy umowa i owiadczenie pracodawcy zarejestrowane w miejscowym
urzdzie pracy. Resort wprawdzie publikuje statystyk takich owiadcze, ale
uprzedza, e ich liczba nie musi by tosama z liczb cudzoziemców.
Jednak z danych resortowych mona „narysowa” pewien obraz. Dla przykadu  w pierwszym póroczu 2015 r. w Polsce wy dano ob co krajow com ponad
27 tysicy zezwole na prac, w tym po-

zatrudnienie w ISD Hucie Czstochowa,
któr 10 lat temu kupi ukraiski Donbas.
Liczba pracujcych tu obywateli Ukrainy
nigdy nie przekroczya 30 osób, zatrudnieni s oni gównie na kierowniczych stanowiskach. Obywateli Ukrainy nie brakuje
take wród studentów czstochowskich
uczelni pastwowych. Na Akademii im. Jana Dugosza uczy si 56 cudzoziemców.
Najwicej wanie z Ukrainy, ale s te studenci z Biaorusi, Rosji i Kazachstanu. Podobnie jest na Politechnice Czstochowskiej, gdzie w tym roku akademickim
bdzie studiowa ponad 100 obcokrajowców, w tym wielu Ukraiców. S oni
te w grupie odwiedzajcych uczelni
w ramach wymiany. W marcu 2015 r. przyjechao na politechnik 21 ukraiskich stu-

Co pod Jasn Gór robi Wosi
i Meksykanin?
to jeszcze, oprócz Ukraiców, zabiega
K
o prac w Polsce? W województwie lskim odnotowano podobne tendencje jak

w caym kraju. Z danych resortu pracy wynika, e w ostatnim póroczu wiele zezwole na prac wydano m.in. obywatelom
Chin, Indii, Uzbekistanu i Wietnamu.
Nieco inaczej przedstawia si sytuacja
z owiadczeniami obywateli szeciu uprzywilejowanych pastw. O ile w skali kraju, poza Ukraicami, najwicej owiadcze
zostao zarejestrowanych od obywateli
Modawii, to w naszym województwie wyprzedzaj ich obywatele Biaorusi. Wida
to take w Czstochowie, gdzie na pobyt
czasowy zameldowao si 20 Biaorusinów.
Taki meldunek ma te w Czstochowie
a 34 obywateli Woch, chocia w statystykach resortu pracy, mieszkaców Italii
mona szuka ze wiec. Skd wic taka
liczba w Czstochowie? Mona przypuszcza, e ma to zwizek z firmami woskimi, które dziaaj na naszym rynku. To
zarówno due fabryki brany motoryzacyjnej takie jak CF Gomma i Brembo, jak
i mae zakady produkujce np. damskie
torebki czy akcesoria do butów, jak równie brana gastronomiczna.
Nieco mniej jest Rosjan: 11 z pobytem
staym i 11 z czasowym. Pobyt stay
w Czstochowie ma take 13 obywateli Armenii. A czasowy 17 obywateli Turcji,
11 Wietnamu, 10 Niemiec.
Pozostali cudzoziemcy w Czstochowie
to nieliczni przedstawiciele rónych pastw.
S to obywatele: Albanii, Algierii, Austrii,
Australii, Bangladeszu, Belgii, Brazylii,
Bugarii, Chin, Chorwacji, Czech, Danii,
Egiptu, Ekwadoru, Estonii, Filipin, Francji,
Ghany, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii,
Indii, Iraku, Iranu, Irlandii, Jordanu, Kamerunu, Kanady, Kazachstanu, Kolumbii, Korei Poudniowej, Korei Pónocnej, Kuby, Litwy, otwy, Maroka, Meksyku, Modawii,
Nigerii, Norwegii, Pakistanu, Portugalii, Rumunii, Senegalu, Serbii, Sowacji, USA, Syrii, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Tunezji,
Turkmenistanu, Uzbekistanu, Wgier i Wielkiej Brytanii.
Cudzoziemców wida w biznesie, nauce,
sporcie. W czstochowskim Rakowie gra
dwóch Brazylijczyków i Sowak, w AZS
podobnie  dwóch Brazylijczyków (w tym
jeden z obywatelstwem francuskim) i Sowak. Na Akademii im. Jana Dugosza jednym z doktorantów jest Meksykanin.
Walenty Brezicki
ieszka w Polsce od okoo 10 lat.
Na studia do Krakowa przyjecha
M
z Ukrainy z okolic ytomierza. Politolo-

gi na „Ignatianum” rozpocz w 2007 r.
By rocznikiem eksperymentalnym, bo
wtedy po raz pierwszy zaczto przyjmowa cudzoziemców. „Dobrze byo na studiach. Wszyscy katolicy. A ja nie miaem
wikszych problemów z jzykiem, bo j-

Walenty Brezicki

zyka polskiego uczyem si w szkole
podstawowej, gdzie organizowano nawet
konkursy w jzyku polskim a laureaci wyjedali w nagrod do Polski”. Po ukoczeniu studiów zosta w Polsce. Zamieszka w Czstochowie, gdzie w 2011 r.
znalaz prac. Zaangaowanie w ycie
Duszpasterstwa Akademickiego czy chóru katedralnego, gdzie znalaz wielu przyjació pomaga mu przetrwa nostalgi
za ojczyzn i rodzin. Na ulicach Czstochowy spotyka wielu swoich rodaków,
zwaszcza studentów.

szkoy w rodzinnym Monastyrze koo
Drohobycza. Wczeniej odwiedzia wujka w Czstochowie, który zaproponowa
jej studia na politechnice. „Potem przywióz mnie ojciec, pobogosawi i zostawi”  mówi Julia. W tym roku ukoczyam Zarzdzanie Kadrami na Politechnice
Czstochowskiej. Szukajc zatrudnienia
podejmuj róne prace. Obecnie jestem
niani 3-letniej Marysi. W cigu tych szeciu lat dowiadczyam od Polaków wiele yczliwoci, dobrze mnie przyjmuj.
Tutaj jest mój drugi dom. Tutaj dojrzewaam, poniewa gdy wyjechaam z Ukrainy miaam 17 lat. Pomaga mi w tym
wspól no ta „Ru chu wia to -y cie”,
do której nale. We wspólnocie przeywam wszystkie wane chwile, takie, jak
imieniny czy urodziny.
Mam nadziej, e znajd prac w swoim zawodzie.
Fot. archiwum Julii

Fot. archiwum Walentego

dentów, którzy uczestniczyli w rocznym
programie stypendialnym „Polski Erasmus dla Ukrainy”.

Ludmia Teslenko
ochodzi z poudnia Ukrainy, z okolic
P
Nikoajewa. Ukoczya Zarzdzanie
na uniwersytecie w Odessie. Do Polski

przyjechaa 15 lat temu w poszukiwaniu
pracy. Razem z koleank  pomimo
ukoczenia studiów – nie mogy znale
zatrudnienia w ojczynie (jak dodaje
p. Ludmia, ju wtedy w 2001 r., na dugo przed wybuchem wojny, na Ukrainie
bya wielka bieda)  postanowiy wic szuka szczcia u swoich zachodnich ssiadów. Wybray si do Sieradza, ale przyjechay do odzi. Tam p. Ludmia poznaa
swojego przyszego ma, który pochodzi
z Czstochowy. Po polubieniu Polaka, nie
od razu jednak otrzymaa kart pobytu.
Na to przyszo jej czeka kilka lat. W tym
czasie razem z maym synkiem musiaa
wyjecha na Ukrain. Po otrzymaniu obywatelstwa polskiego wrócia do ma.
W Czstochowie podejmowaa róne prace. Od dziewiciu lat jest zatrudniona w Muzeum Czstochowskim.
Dobrze czuje si w Polsce. Ma tutaj,
oprócz rodziny, znajomych, przyjació, koleanki… „Polacy nie daj mi odczu, e
jestem Ukraink. Nie spotykaj mnie z tego powodu adne przykroci, przeciwnie
doznaj yczliwoci i pomocy”  mówi p.
Ludmia. „Polacy wyjedaj do pracy
na Zachód, a ja mówi  zobaczcie jaka
bieda jest na Ukrainie”.
Julia Wysoczaska

est absolwentk Politechniki Czstochow skiej. Do Pol ski przy je cha a
Jprzed
szecioma laty po ukoczeniu

Julia Wysoczaska

Sergio Polis
rzyjechaem do Polski i Czstochowy,
P
poniewa wczeniej studiowaem w seminarium, chciaem by ksidzem (póniej
zmieniem zdanie) i wówczas mój Biskup
z die ce zji Ode ssko -Sym fe ro pol skiej
na Ukrainie zdecydowa, abym przez par lat studiowa w Polsce. Nie zabiegaem
wtedy o polskie obywatelstwo, w tym czasie nie byo to moim celem. Teraz, po zmianie decyzji, bd si o nie ubiega. Zobaczymy, jak to si skoczy.
Obecnie pracuj w Agencji Pracy Tymczasowej. Zatrudniamy na Ukrainie pracowników do pracy w rónych przedsibiorstwach w Czstochowie i Krakowie.
Stosunki z Polakami ukadaj si cakiem dobrze.
Mam bardzo dobre relacje zarówno
z kolegami, których mam z seminarium,
jak i ze wszystkimi innymi ludmi, których
spotykam na co dzie. Szczególnie chciabym podkreli nastawienie i sposób zachowania si sprzedawców w sklepach.
W porównaniu z Ukrain s rzeczywicie
bardzo uprzejmi. Chocia nie nale
do adnych organizacji wiele mnie czy
z Katolickim Stowarzyszeniem Modziey. Rozpoczynam starania o pobyt stay
w Polsce.
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chwa Senatu Akademii Sztuk PikU
nych w Krakowie rok 2016 jest Rokiem Konstantego Laszczki (1865–
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1956), rzebiarza, ceramika, medaliera,
malarza, grafika, pedagoga i rektora
Uczelni. Artystycznie zafascynowany, co
tak wyrane, czytelne, Augustem Rodinem, symbolizmem, sztuk ludow i mitami pozostawi znaczcy lad w sztuce
modopolskiego Krakowa, ale te da si
pozna jako oddany dydaktyk, bo pedagogiem by w niemniejszym stopniu
ni twórc. Wykaz jego uczniów obejmuje 193 nazwiska. S wród nich m. in. Xawery Dunikowski i chorzowski rzebiarz
Reinhold Tomasz Domin – autor kilku
pomników w miecie (np. Juliusza Ligonia, Adama Mickiewicza i Fryderyka
Chopina). Z okazji Roku Laszczki w specjalnie wydanej przez krakowsk ASP
publikacji wznowiono niektóre z tekstów
artysty, a wród nich Gawdy z uczniami, które po raz pierwszy ukazay si
w roku 1927 nakadem Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. Ich tre to raptem niespena czterdzieci stron, ale nawet teraz, po blisko stu latach, zdumiewa
aktualnoci w dzisiejszym bezideowym
czasie traconych wartoci, niszczonych
zawici, a take biurokracj rozpanoszon i rozros na wyszych uczelniach
do bizantyjskich rozmiarów, w dotkliwej
pustce po mistrzach, których nie potrafi zastpi nowe pokolenia, w pdzie
do tworzenia (cho tworzenie, którego
pochodnym sowem jest przecie twórczo, wydaje si w tym kontekcie
sporym naduyciem) coraz wymylniejszych, nowych kierunków studiowania,
sucych czasem tylko rozpaczliwemu
wabieniu studentów. Niewane, co bd
potem robili, i niewane, czy potrafimy
ich nauczy tego, co im obiecujemy.
Wszak gotowi jestemy znale pomys
na zaliczenie przedmiotu nawet dla studenta, który ani raz nie by na zajciach
(tu dwa cytaty, student: „nie zauwayem
ich na planie”, profesor: „nie moemy dopuci do tego, e nam si wykrusz”).
Trzeba zrobi wszystko, by studentów nie
straci, no bo co to bdzie, jak zabraknie
godzin dla pracowników. Trudno oprze
si wraeniu, e tak wiele wanych
z punktu widzenia dobra uczelni, studenta, zaoe buduje si, rozpoczynajc
od dymu z komina. I to nie w ujciu Mistrza Staffa.
Nieatwo dzi znale odwag, by
pamita sowa Laszczki: „Bez prawdziwego umiowania jeszcze nikt niczego
nie dopi. Chcc cokolwiek pocz,
trzeba pokocha szczerze, a wtedy pokona si wszystko, przecignie si tych,
którzy skarbu mioci nie posiadaj.
Mio jest podstaw wszelkiej cnoty,
czyni czowieka silniejszym i wytrwalszym nawet w znoszeniu trudów cielesnych, szlachetniejszym i odporniejszym”. To so wa i do pro fe so rów,
i do uczniów. „Bez serca, bez ducha – pisa Laszczka –bez marze i zudze,
przesyceni nud, wieczni grabarze radoci, burzyciele wszystkiego, co zdrowe
i pikne. Kade wzniose uczucie staje

Gawdy
z uczniami...
niemal
wiek póniej
(kilka myli na pocztek
roku akademickiego)
JACEK KUREK KAMIE  D RO GO C E NNY

im na zawadzie, wszystko ich mieszy
i napawa szyderstwem. Zgraja ta przebiega z kraca na kraniec z krzykiem
i haasem, od czasu do czasu ukazujc
gminowi strzpy cudzych zdobyczy,
podajc j za swoj, lecz tak okaleczon przez handlarzy, e nikt prawie rozpozna nie moe jej pochodzenia”.
Uogól niam? Oczy wi cie, e tak!
Wszak nie pisz o wszystkich… Ale obawiam si, e niestety teraz ju o wikszoci, wszak trudno liczy tych, którzy
pozostaj niemi. Choroba – postpuje…
Sprzyjaj jej wiernopoddacze zachowania w sprawie naukowych i dydaktycznych rozlicze z dyrektywami pyncymi nie po ha mo wa nym stru mie niem
z samej góry. Wymarzona przestrze dla
technokratów nie potraficych oceni
rzeczywistych wartoci, indywidualnoci, ale zdolnych do tego, by z dugopisem w rku trzyma si najbardziej
nonsensownych nawet wytycznych. Panie i panowie naukowego ycia i mierci. Urzdnicy „odtd dotd” odwróceni
od szerokiego horyzontu. Bezkarni (bronieni przez procedury) recenzenci. Z jak precyzj mówi o tym wszystkim ks.
prof. Micha Heller: „Wszyscy widz
nonsens dziejcy si pod tym wzgldem
na naszych uniwersytetach i w instytutach badawczych. I wszyscy pozwalaj
si wcign w ten wsysajcy lej. Nie da
si procesu nauczania i badania zamieni na klikanie w odpowiednie rubryki
na ekranie komputera” (por. mier
uniwersytetów. Rozum i sia inercji.
„Tygodnik Powszechny” 2012, nr 28,
s. 16–17). Rzeczywisto to: sigajce
absurdu zasady rozlicze naukowego dorobku, patologiczne wrcz zbieranie
punktów do awansów i arbitralne sdy
coraz mniej kompetentnych i coraz
mielszych recenzentów, dokonywane
w gruncie rzeczy bez jakiejkolwiek odpowiedzialnoci. To w ostatecznym rozrachunku take zwyczajny brak przy-

zwoitoci. Rezultaty takich dziaa nie
dadz – obym si myli – dugo na siebie czeka. Bd przynosiy powolny zanik elit. Pamitamy, do czego doprowadzia ich drastyczna i byskawiczna
likwidacja...
I jeszcze raz Laszczka: „Szkoa ma
obowizek rozwija zdolnoci kadego znajdujcego si w niej osobnika
i uspoeczni go, aby nie by ciarem
dla siebie samego, swoich blinich
i caej ojczyzny”. I dalej, ju na kocu
Gawd… pisanych wprawdzie o szkoach artystycznych, ale przecie trudno
nie dostrzec, e odnie mona albo te
raczej trzeba sowa te do wszelkich innych: „Nieraz nasuwa si pytanie,
po co u diaba otwiera si u nas szkoy sztuk piknych, skoro nikt nie interesuje si ludmi, co si tam uczyli, ani
ich prac! Czyby nie lepiej byo mie
odwag powiedzie publicznie, szkoy
pozamyka, bo tym sposobem uniknie
si wielu przykrych nieporozumie
spoecznych? Jeeli nas nie sta na krzewienie ducha, to musimy powiedzie
wyranie wszystkim tym, którzy si
u nas rodz z talentem, e dla nich miejsca nie mamy; inaczej bowiem bierzemy odpowiedzialno przed caym
wiatem”. Dobrze jest uczy si na mdroci autorytetów. Na wasnych bdach boleniej... Najgorzej jednak, gdy
poranieni uczy si ju nie chcemy, gdy
wygrywaj lk i rezygnacja, a w kocu obojtno.
Spraw niestety uatwia przesd, e
w przestrzeni nauki nie ma miejsca dla
uczu. Jednak rzecz nie tylko w bezdusznoci i zarozumialstwie, skrztnie i czsto wykorzystywanym alibi kryteriów
oraz rubryk, ale przede wszystkim
w braku dbaoci o prawd, warto sowa, uczciwo i trosk o innych, a take o wolno, bez której ani nauka, ani
edukacja nie s moliwe.


ybitny flecista Grzegorz OlkieW
wicz, zwizany niegdy z Katowicami (absolwent tutejszej Akademii

Muzycznej) wyda nakadem znakomitej firmy DUX dwie pyty CD zawierajce wybór wybitnych utworów fletowych kompozytorów lskich. Tak
wanie brzmi tytu publikacji. Nagrane utwory, skomponowane przez przedstawicieli trzech pokole twórców (liczc we dug kon cep cji Al fre da
Lorentza, czyli biorc po 30 lat na jedno pokolenie), zostay zestawione ze sob na zasadzie kontrastu, std chronologiczne i stylistyczne zamieszanie.
Gdyby jednak uoy je w kolejnoci
powstawania, zoyyby si na logiczny cig ilustrujcy typowe fazy rozwoju polskiej muzyki XX wieku. W tym
ukadzie na pocztku wysuchalibymy
dwóch niemal bliniaczych utworów
napisanych przez Bolesawa Woytowicza (Sonata, 1952) i jego studenta
Wojciecha Kilara (Sonatina, 1951).
Obie (wykonuje je Grzegorz Olkiewicz
z towarzyszeniem Teresy Baczewskiej)
reprezentuj „naiwn” odmian neoklasycyzmu: s silnie osadzone w dziewitnastowiecznym jzyku muzycznym
i wypracowanych w tym stuleciu zasadach konstrukcji. Sonata Woytowicza
wabi ucho „pastoralnymi”, sodkimi
i nieco banalnymi melodiami, z których
cz jest oparta na ludowych rytmach tanecznych (echa kujawiaka
w czci pierwszej, zadzierzysty krakowiak na fina). Jej zalet jest wietne
opanowanie warsztatu kompozytorskie go – roi si tu od po my sów
konstrukcyjnych i fakturalnych, niema rol odgrywa najbardziej profesjonalna z technik – polifonia. Zna te, e
utwór pisa wietny pianista. Sonatina Kilara jest miejscami bardziej „niegrzeczna”. Cz pierwsza ma charakter artobliwy, w fakturze jest sporo
efektów popisowych. rodek zajmuje
ulubiona przez polskich neoklasyków
koysanka, fina za jest motoryczny,
oparty na rytmie krakowiakowym, podobnie jak u Woytowicza. Partia fortepianu jest przez Kilara traktowana raczej podrzdnie, przez co utwór brzmi
bardziej „cienko” ni Sonata jego pedagoga.
Pokolenie rednie, które rozpoczo
dziaalno u progu lat 60. XX wieku,
reprezentowane jest na pycie przez
Henryka Mikoaja Góreckiego, Witolda Szalonka i nieco modszych
od nich: Ryszarda Gabrysia i Aleksandra Glinkowskiego. Jak przystao na dekady poodwilowe, gównym wyzwaniem stao si dla przedstawicieli tego
pokolenia przyswojenie estetyki i rodków awangardowych. Trudno obserwowa dzieje recepcji awangardy na przykadzie prezentowanych na pycie
utworów fletowych wymienionych
czterech twórców, gdy powstaway

Midzy
nutami
MAGDALENA DZIADEK

Utwory fletowe
lskich
kompozytorów
one na przestrzeni ponad trzech dekad.
Z pocztkowego etapu awangardowego przebudzenia muzyki polskiej pochodz 3 diagramy Henryka Mikoaja
Góreckiego. Mody twórca wypróbowa tu Cage’owski pomys formy
otwartej, a narracj zapeni mikroskopijnymi „zdarzeniami muzycznymi” à
la Webern, rozplanowanymi w czasie
na zasadzie kontrastu.
Witolda Szalonka Gowa Meduzy
z roku 1992 to klasyk Szalonkowego
sonoryzmu w jego wersji póniejszej,
kiedy kompozytora zaczy silnie interesowa archaiczne brzmienia beskidzkich instrumentów ludowych. Znajdujemy si w krgu ludowoci pasterskiej,
u róde muzyki rodzcej si z tajemnego zwizku z przyrod. Jest to najlepszy utwór z fletowej lskiej kolekcji, oryginalny, imponujcy czystoci
inwencji, genialnie zaprojektowany
od strony dramaturgicznej.
Napisana specjalnie dla Grzegorza
Olkiewicza Syrinx Parku Starowiejskiego Ryszarda Gabrysia (1986) czerpie inspiracj, podobnie jak utwór Witolda
Szalonka, z sonoryzmu. Wykorzystane
zostay nietypowe sposoby wydobycia
dwiku, a take efekty wokalne. Du rol peni tu improwizacja.
Aleksander Glinkowski jest na pycie reprezentowany dwukrotnie: Intermezzem na flet i orkiestr kameraln
(1983, parti orkiestrow wykonuje
Orkiestra Kameralna Filharmonii lskiej pod dyrekcj Jana Wincentego Hawela) oraz Dialogos II na flet, wiolonczel i fortepian (1986, na wiolonczeli

towarzyszy solicie Mirosaw Makowski, na fortepianie gra Eugeniusz Knapik). Oba utwory nale ju stylistycznie do innej epoki – odywaj w nich
klimaty romantyczne, narracja jest
spowolniona, quasi-medytacyjna, powra ca za ufa nie do „nor mal ne go”
brzmienia fletu i klasycznych faktur fletowych. Gdzieniegdzie sycha wyrane echa muzyki Góreckiego.
Pyt wiecz dwa modziecze
utwory Eugeniusza Knapika: Sonata
na flet solo z 1972 roku oraz Corale,
Interludio e Aria na flet i orkiestr kameraln (1978 – na pycie wykorzystano nagranie z Orkiestr Kameraln
„Amadeus” pod dyrekcj Agnieszki
Duczmal). Sonata, stanowica 8 pozycj pytowej kolekcji, jest nie lada wyzwaniem dla znuonego ucha. Jest to
utwór szkolny, pozbawiony jakich indywidualnych pomysów i jakiego
osobistego klimatu, stanowicy wszake wia dec two in ten syw nej pra cy
mo de go twór cy nad warsz ta tem.
W Corale, Interludio e Aria dostrzegamy ju zarys indywidualnego stylu:
pojawia si tu charakterystyczny dla
muzyki Knapika dramatyzm, uzyskiwany tradycyjnymi rodkami retoryki muzycznej.

Modzieowa orkiestra LYO
zakoczenie festiwalu „Sierpie
Na
ta len tów”, zorga ni zo wa ne go
przez Instytucj „Silesia”, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej wystpia (31 sierpnia) Lutoslawski Youth
Orchestra – zespó zoony z uczniów
polskich szkó muzycznych, wybranych
w drodze konkursu. Dziaa on od 2013
roku i corocznie realizuje trasy koncertowe, poprzedzone specjalnymi zajciami, warsztatami itp. Tegoroczna trasa
wioda przez miasta lskie i zakoczya si wanie w Katowicach, a program
wystpów obejmowa Koncert wiolonczelowy h-moll Dvoáka (solist
by wybitny mody muzyk Bartosz
Koziak), V Symfoni Beethovena oraz
kompozycj zbiorow czonków orkiestry utrzyman w stylu popularnym.
Dyrygowa Adrián Varela – kapelmistrz pochodzenia urugwajskiego,
wyksztacony w Stanach Zjednoczonych. Gdybymy mieli do czynienia
z orkiestr profesjonaln, naleaoby
„powybrzydza” na niewaciwe proporcje brzmienia, a przede wszystkim
brak pynnoci, który spowodowa, e
gry suchao si jako cigu oderwanych
zdarze muzycznych, a nie dwikowej
opowieci. Jednak w przypadku, kiedy
uczniowie nie pracuj ze sob na co
dzie, lecz zbieraj si krótko przed tras, osignite wyniki naley uzna
za do dobre.
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ami o Pani Profesor ywa jest naP
dal w lskim rodowisku polonistycznym (gównie jzykoznawczym)

Wspomnienie
o profesor
Alinie Kowalskiej
(u róde przeszoci jzykowej lska)
BOENA CZSTKASZYMON, HELENA SYNOWIEC
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W styczniu br. mina 15. rocznica mierci p. profesor Aliny Kowalskiej
– uczonej, która wniosa powany wkad w badania lskoznawcze, bez reszty
oddanej subie nauce i regionowi, wychowawczyni kilku pokole polonistów,
wspaniaego czowieka.

wród starszego i redniego pokolenia.
Do Jej dorobku naukowego odwouj si
historycy jzyka, dialektolodzy i studenci, podejmujcy w pracach dyplomowych zagadnienia przeszoci jzykowej,
w tym gwary lskiej. Katowiccy jzyko znaw cy i ich wspópracow nicy
z innych orodków powicili prof. Kowalskiej kilka tekstów wspomnieniowych oraz publikacj monograficzn.
Z dokonaniami tej Uczonej warto wszake zaznajamia szersze, nie tylko polonistyczne, grono odbiorców, po to, by
uwiadomi mu wano bada historycznojzykowych – opartych na rzetelnych i uczciwych analizach archiwaliów – dla zrozumienia wspóczesnego
kulturowo-jzykowego zrónicowania
regionu lskiego oraz dla przeciwdziaania, do czsto upowszechnianym
nieuzasadnionym, pochopnym opiniom
o niepolskim rodowodzie lskich gwar.
Wanie temu celowi ma suy nasz artyku, dedykowany pamici profesor Aliny Kowalskiej. Czujemy si bowiem Jej
uczennicami – to Ona wprowadzaa
nas podczas studiów filologicznych
(wówczas w budynku Wydziau Humanistycznego Uniwersytetu lskiego
przy ul. Wita Stwosza w Katowicach)
w tajniki gramatyki historycznej, dialektologii, take historii jzyka polskiego.
Bya te póniej krytyczn, lecz yczliw konsultantk oraz recenzentk naszych artykuów oraz opracowa o dialek cie l skim i sow ni ka gwa ry
Górnego lska. Do dzi mamy w pamici Jej rady i sugestie, a zwaszcza zacht do kontynuowania prac dialektologicznych. Spotkania wokó spraw
lskich i na pó prywatne rozmowy
z prof. A. Kowalsk sprawiy, e zaczymy inaczej ni w latach studenckich
postrzega Jej osob. Bdc studentkami, podziwiaymy Jej wiedz, uwaaymy – tak jak inni koledzy i koleanki
– e jest osob zasadnicz i powcigliw w okazywaniu emocji. Wszyscy
studenci darzyli J wielkim szacunkiem, niektórzy nawet czuli przed ni respekt. Bya powszechnie ceniona gównie za pro fe sjo na lizm, rze czo we
i komunikatywne przekazywanie trudnej wiedzy historycznojzykowej na wykadach (pewnie dlatego artobliwie
nazywalimy J Komputerkiem, cho
czciej okrelalimy J familiarnie
Alink) oraz za sprawiedliwe, obiektywne ocenianie przy egzaminie.
Bdc ju pracownikami Instytutu
J zy ka Pol skie go (któ rym pó niej
Pani Profesor równie przez wiele lat
kierowaa), a nastpnie Katedry Dydaktyki Jzyka i Literatury Polskiej, poznawaymy J w rónych, take nieoficjal-

nych kontaktach. Rozmawiaa wówczas
o codziennych sprawach, w sytuacjach
trudnych staraa si wspiera dobrym
sowem, zawsze zachowywaa dyskrecj, okazywaa serdeczno i yczliwo. Bywao, e – jakby mimochodem
– wspominaa o swoich troskach i radociach, opowiadaa o podróach
po Polsce i Europie (a odbya ich wiele, bya wytrawn turystk!).
Przewaay, oczywicie, naukowe i for
malne kontakty z Pani Profesor (udzia
w zebraniach, konferencjach, dysku
sjach). Pozwalay one „podpatrywa”
Jej warsztat badawczy, który odzwier
ciedla si wyranie w dorobku publi
kacyjnym. Znaczn cz sporód prawie 100 prac powicia Ona dziejom
jzyka polskiego na lsku. Fakt ten moe zaskakiwa, poniewa korzenie rodowe Prof. Kowalskiej nie byy lskie,
lecz zagbiowskie – urodzia si w Czeladzi, szko redni ukoczya w Sosnowcu, po studiach w Uniwersytecie
Jagielloskim powrócia do rodzinnego
miasta i na stae tam zamieszkaa. Zawodowo jednak zwizaa si ze lsk
uczelni: najpierw Wysz Szko Pedagogiczn, a od roku 1968 – Uniwersytetem lskim w Katowicach. lskowi suya, prowadzc badania naukowe
i ksztacc studentów. Jej rozprawa
doktorska, przygotowana pod kierunkiem prof. Witolda Taszyckiego na Uniwersytecie Jagielloskim, dotyczya
problematyki lskoznawczej – jzyka
polskiego w ksigach miejskich Tarnowskich Gór z 2. poowy XVI wieku. Zauwamy, e problematyka ta – ujmowana na tle jzyka ogólnego i w kontekcie
jzykowym innych regionów – interesowaa w latach 60. i 70. gównie badaczy ze rodowiska wrocawskiego (S.
Rosponda i S. Bka), a ponadto opolskiego (H. Borka) i krakowskiego (A.
Zarb). Warto nadmieni, e narzecza
lskie byy w II po. XIX w. podstaw
pierwszych na terenie Polski zainteresowa gwaroznawczych (prace Lucjana Malinowskiego i Jana Bystronia).
W 1909 roku ukazaa si – dotd jedyna – pena monografia gwar lskich autorstwa Kazimierza Nitscha. Pod koniec XIX i I poowie XX wieku gwarami
lskimi badawczo interesowali si auto chto ni, gów nie ksi a, m.in.
M. Przywara, E. Nikel, P. Gob.
Zarówno rozprawa doktorska, jak i ko
lejne prace prof. A. Kowalskiej dowo
dz, jak wielk wag przywizywaa
Ona w swoich badaniach do penetra
cji róde archiwalnych, dokumentów
historii i jzykowych wiadectw prze
szoci utrwalonej w tekstach. Nie
ograniczaa si do podkrelenia, e to
wanie na lsku powstao pierwsze

polskie zdanie, wydano psaterz, pojawiy si pierwsze polskie modlitwy, ale
podja gruntowne badania ladów polszczyzny w innych ródach, docieraa
do materiaów sprzed kilku wieków – jako pierwsza ich czytelniczka. Niewykluczone, e wynikao to – jak zauwaa
w swoim szkicu Aleksandra Janowska – z wewntrznej potrzeby studiowania „zagadek tkwicych w starych zapisach”. Dlatego prowadzia mudne
i czasochonne poszukiwania w archiwach pastwowych i parafialnych. Ekscerpowanie materiau wymagao wielkiego wysiku, a nawet ofiarnoci, m.in.
„odszyfrowywanie” rkopimiennych
róde i zapisów w ksigach cechowych,
parafialnych – miejskich i wiejskich, nie
za wsze w do god nych wa run kach,
zwaszcza w zimie (w nieogrzewanych
pomieszczeniach). Trzeba byo niezwykej siy woli, motywacji, odpornoci (take fizycznej), by przeprowadzi
tego typu kwerendy w kilkunastu oddalonych znacznie od miejsca zamieszkania miejscowociach. Dziki temu Badaczka odkrya dla rodowiska lskich
j zy ko znaw ców cen ne do ku men ty
od XVI do XVIII i I poowy XIX wieku. Zgromadzia bogaty materia jzykowy, który nastpnie opisaa i zinterpretowaa. Przedmiotem Jej penetracji
byy midzy innymi ksigi cechowe
w Tosz ku, So ni co wi cach, Gli wi cach, XVII-wieczne rkopimienne akta miejskie w Bytomiu, akta miejskie
i ksigi sdowe w Tarnowskich Górach,
a ponadto akta miejskie z lat 1674-1747
w Bieruniu, archiwalia pszczyskie
w jzyku polskim (od XVII do I poowy XIX wieku), Protokolarz albo tzw.
czerwona ksiga miejska Mysowic;
ponadto archiwalia parafialne Bogucic,
Chorzowa, Katowic, Lipin, Mysowic,
Piekar (ksigi metrykalne, wród których
byy akta sporzdzone po polsku), protokoy posiedze zarzdu stowarzysze, teksty ogosze i zapowiedzi
przedlubnych, inwentarze i umowy).
Skrztnie odnotowywaa lokalizacj
badanych dokumentów i wystpujcych w nich zjawisk jzykowych. Stay si one nie tylko podstaw analiz, opublikowanych przez Ni w licznych
rozprawach, ale i skarbcem jzykowo-kulturowej przeszoci, z którego mog korzysta badacze kolejnego pokole nia. Trze ba za zna czy, e
charakterystyk górnolskich archiwaliów w jzyku polskim oraz archiwaliów parafialnych Badaczka szczegóowo przed sta wi a w od dziel nych
artykuach. Opracowaa te i przygotowaa do druku obszerny (268 stron) zbiór
pt. „Akta miejskie Tarnowskich Gór
od koca XVI wieku do roku 1740”, zawierajcy cenny dla bada interdyscyplinarnych materia ródowy.

Bya niezwykle skrupulatna w charakteryzowaniu bazy materiaowej – nie poprzestawaa na ustalaniu frekwencji
form jzykowych (do danych ilociowych podchodzia ostronie), zawsze
starannie je opisywaa, a nastpnie konfrontowaa je z materiaami pochodzcymi z innych regionów oraz z tekstami ogólnopolskimi. Prowadzio to
do wiarygodnych wniosków, które pokazyway sytuacj jzykow na lsku.
Przykadowo: na podstawie analizy
materiaów archiwalnych prof. Kowalska ustalia, e w yciu publicznym Górnego lska polszczyzna stopniowo
zdobywaa nalene miejsce od wieku XVI; jedn z pierwszych dziedzin,
w której uywano jzyka polskiego, bya administracja miejska (szczególnie
w maych miasteczkach wschodniej
czci Górnego lska).
Rezultaty rzetelnych bada materia
ów archiwalnych znalazy pene od
zwierciedlenie w monografii pt. „Dzie
je jzyka polskiego na lsku w okresie
habsburskim (15261742)”, a w artykuach Autorka rozpatrywaa wybrane
aspekty zagadnienia, np. opisywaa
dialektyzmy w redniowiecznych rkopisach bytomskich czy ksigach cechowych Toszka; terminologi prawnicz
w szesnastowiecznych ksigach sdowych Tarnowskich Gór i w ksidze
miejskiej Mysowic z lat 1590-1762. Jej
prace przekonuj, e sporód archiwaliów ksigi cechowe s cennym materiaem do bada nad przeszoci gwar
lskich, gdy lepiej ni inne róda rkopimienne odzwierciedlaj dialektaln wymow. Zapisów w tych ksigach
nie sporzdzali bowiem pisarze zawodowi, ale majstrzy i czeladnicy, pochodzcy z terenów lska, politycznie oderwanego od Polski.
Z kolei kwerenda Badaczki w archiwach parafialnych przyniosa interesujcy materia nazewniczy, pozwalajcy
opisa procesy nazwotwórcze, ustali
róny stopie nasycenia tekstów waciwociami regionalnymi, przedstawi
sposób adaptacji germanizmów (nazw
zawodów i zwizanych z przemysem)
do systemu polszczyzny, odkry w warstwie lskich regionalizmów leksykalnych wyrazy staropolskie.
Na podstawie analizowanych archiwaliów prof. Kowalska próbowaa zrekonstruowa stan gwary lskiej okrgu pszczysko-bytomsko-gliwickiego
od XVI a do poowy XIX wieku (gdy
rozpoczto na lsku badania dialektologiczne i folklorystyczne). Dosza
do istotnej, popartej materiaem jzykowym konkluzji, i wikszo cech
gwarowych w lszczynie stanowi innowacje charakterystyczne take dla innych gwar polskich. Na przestrzeni
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wieków wzrastaa liczba dialektyzmów
o genezie archaicznej wskutek izolacji
lska oderwanego od Macierzy. Pogbiay si zatem rónice midzy gwar
lsk a jzykiem literackim; w gwarze
bowiem zakrzepy lady dawnej wymowy i odmiany wyrazów, a take dawne
ich znaczenia. Wpywy obce zaznaczay si w leksyce, zwizanej z rozwojem
techniki i funkcjonowaniem niemieckiej
administracji. Autorka zauwaya tylko niewielkie rónice midzy mow
mieszkaców miast i wsi (w opowieciach ludowych spisanych przez L.
Malinowskiego i w rkopisach rzemielników miejskich wystpoway te
same zjawiska gwarowe). Przywizanie inteligencji do gwary okazao si silniejsze na lsku ni w innych regionach; znajomo polskiego jzyka
literackiego nie bya tu bowiem czynnikiem warunkujcym awans spoeczny – co mocno podkrelaa prof. Kowalska. Gwara pozostaa tutaj nie tylko
podstawowym rodkiem porozumiewania si, ale staa si oponentem wobec
niemczyzny.
Autorka powicaa równie uwag
problemom ogólniejszym, np. ksztatowaniu si normy jzykowej w XIX-wiecznych dokumentach górnolskich, uwarunkowaniom zewntrznym
(socjolingwistycznym, religijnym, politycznym) rozwoju polszczyzny lskiej. Jej badania wyranie uzmysowiy, e w archiwaliach odbijaj si jak
w lustrze: zoono sytuacji jzykowej na Górnym lsku na przeo-

mie XIX i XX wieku, a take obraz ycia kulturowego w parafiach (np. dziaalno bibliotek, amatorskiego ruchu piewaczego i teatralnego, polskich
stowarzysze religijnych).
Opisujc w artykuach losy polszczyzny
na lsku w okresie pruskim, podkre
laa rol rodzimej gwary w podtrzy
mywaniu wizi z Macierz, akcentowa
a udzia szkoy i duchowiestwa
katolickiego w obronie jzyka pol
skiego, zwracaa uwag na przejawy
troski o poprawno jzykow ksiek,
wydawanych na lsku w II poo
wie XIX wieku. Wskazywaa zasugi ks.
Emila Szramka dla jzyka polskiego
na lsku, a powoujc si na jego publi ka cje, oma wia a wkad ksi y:
Norberta Boczyka i Konstantego Damrota w ksztatowanie postaw patriotycznych na lsku. Doceniaa te znaczenie dziaalnoci ks. J. A. Ficka dla
inspirowania ycia kulturowego w regionie górnolskim. Interesoway J
ponadto problemy pimiennictwa popularnonaukowego w latach 1900-1922,
a take teksty folkloru – tworzywo jzykowe górnolskich pieni ludowych
ze zbiorów J. Rogera.
Nage odejcie prof. Aliny Kowalskiej
przerwao prac nad monografi o polszczynie lskiej okresu pruskiego, która miaa stanowi kontynuacj publikacji o polszczynie na lsku w okresie
habsburskim.
Syntez lskoznawczego nurtu Jej
twórczoci naukowej jest wydany po-

miertnie staraniem Jej brata, ks. Jerzego Kowalskiego, zbiór rozpraw pt.
„Z bada nad dziejami jzyka polskiego na Górnym lsku”.
Po mierci Badaczki ukazaa si drukiem
opracowana przez Ni wspóautorsko
ksika o charakterze dokumentacyj
nym „Protokolarz albo Czerwona Ksi
ga Mysowic”, „tworzca – jak to okrela A. Janowska – swoist klamr,
spinajc dziesiciolecia mudnej pracy nad dawnymi rkopisami”.
Profesor Alina Kowalska pozostawia
potomnym solidny warsztat pracy badawczej nad przeszoci jzykow lska – metodologi bada, zbiór dogbnie zanalizowanych tekstów ródowych,
a przede wszystkim – przesanie, by
w dociekaniach naukowych dochowa
wiernoci prawdzie. Badaczka udowodnia, jakim jzykiem na lsku posugiwali si w przeszoci i rajcy miejscy, i rzemielnicy, i ksia, i ludzie zeznajcy
w sdzie. Jej ogromn zasug jest odsonicie prawdy o polszczynie regionalnej
lska.
Profesor Alina Kowalska pozostawia po sobie licznych uczniów lskiej
szkoy historycznojzykowej. W nurt Jej
prac wpisuje si te wydana niedawno
publikacja historyka prof. Idziego Panica o jzyku archiprezbiteratów lskich do poowy XIX wieku „Jak my
ongi godali” (Kraków 2016). Miejmy
wic nadziej, e diachroniczne badania nad polszczyzn regionaln na lsku bd kontynuowane.


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

Wielkie Katowice byy do mae. Naprawd powikszyy si po wchoniciu okolicznych
miejscowoci. Przez to te rozrastaa si ich historia. Dzi przykad – gospoda w Giszowcu.
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apytany niedawno o typowo
lskie negatywne okrelenie
ludzi, wymieniem spontanicznie trzy rzeczowniki umieszczone w tytule dzisiejszego odcinka.
Z pierwszym z nich zetknem si jako dziecko we wspomnieniu Ojca z jego przedwojennych uczniowskich czasów w tar no gór skim Se mi na rium
Nauczycielskim. Oto jeden z nauczycieli
tego seminarium zmuszony zosta
do uzupenienia etatu w podstawowej
szkole wicze. Po paru dniach praktyki pe da go gicz nej w wi cze niów ce
owiadczy krótko dyrektorowi: „Ja soroni uczy nie bd” i... przeszed
na emerytur. Soro (soró), nieobecny
w ogólnych sownikach jzyka polskiego, przywoywany we wszystkich gwarowych leksykonach, znaczy tyle, co
„czowiek le wychowany” (Niy rób sie
soróniym, prziwitej sie ino z gociami),
„odludek, czowiek stronicy od ludzi”
(Do nikogo niy azi taki soró), „kto porywczy, narwany” (Z mojigo Hyniusia
sie taki zrobiy soró, e niy umia  nim
wytrzima) – informuje „May sownik
gwary Górnego lska” z roku 2000 Boeny Czstki-Szymon, Jerzego Ludwiga i Heleny Synowiec. Sysz go czsto
w opowieciach uczestników corocznych
zmaga konkursu „Po naszymu, czyli
po lsku”.
Sysz te o przychlibkach (przichlybkach, przichlybcach), uywanych na co
dzie w czasach mego tarnogórskiego
dziecistwa, oznaczajcych „lizusów”
(Ta Ola to taki przichlybek, za sie dzisiej przychlybiaa pani od polskiygo),
czasem równie „przymilne dzieci”
(Z tyj naszej wnuczki jest taki przychlybek – siado mi na klin i cisko za kark).
Rzeczownik ten jest derywatem urobionym od czasownikowej podstawy przychlibia si (przichlybia si) – „podlizywa si, schlebia komu” (Ty mi sie
niy przichlybiej, ino si lepij ucz. Niy
ciyrpia tego synka, co sie tak przichly-
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Soronie,
przychlibki
i asiki
bio naszyj pani), „dogadza” (Chciaach
sie przichlybi mojymu wnuczusiowi – dziynniech mu warzya kakao).
W stosunku do ogólnopolskiej postaci
przypochlebia si lski wariant odznacza si brakiem przedrostkowej czstki
„po-”. Jej nieobecno utrzymana jest
w formie rzeczownikowej przychlibek
(przichlybek). Gdyby taka funkcjonowaa w jzyku standardowym, miaaby
z pewnoci posta przypochlebek.
Przychlibianiu si i przychlibkom dorównyway w negatywnych emocjach
sowa asi si „chwali si, szczyci si,
wywysza si nad innych, mie o sobie wysokie mniemanie”, asik „wywyszajcy si nad innych” i – troch
rzadziej uywana – aska „wywyszajca si nad innych”. Co sie asisz?!, niy a
sie!, czyli „dlaczego si chwalisz, wywyszasz, robisz z siebie kogo lepszego?”, „nie chwal si, nie wywyszaj si,
nie rób z siebie kogo lepszego!” – to
konstrukcje, które odznaczay si bardzo
du frekwencj. Znacznie mniej byo
asików i asek, grzeszcych aszeniem si
tak czsto, e doczekiwali si takiego staego epitetu (ze szkoy podstawowej
przypominam sobie... jednego). Mona
by z tego stosunku frekwencyjnego – troch artobliwie – wysnu pozytywny
wniosek, e lzacy tak czsto przestrzegaj przed aszeniem si – „chwaleniem
si, wywyszaniem si nad innych”, e
nie dochodzi zbyt czsto do utrwalenia
si tej cechy w zachowaniach jednej konkretnej osoby.
Gdy pisz te sowa, mam przed sob
ksik wydan przez Archiwum Pastwowe w Opolu w roku 2015 o rozbudowanym tytule „Ty bestya! Ty kamelo! Agresja jzykowa w polszczynie
lskiej (1845-1938). Wypisy ródowe
z akt sdów rozjemczych powiatu strzeleckiego przechowywanych w Archiwum Pastwowym w Opolu” mojej
dawnej studentki wrocawskiej Magorzaty Iykowskiej i Aleksandry Star-

czewskiej-Wojnar. Tytuowa bestia jest
wyzwiskiem kierowanym pod adresem
„zego, bezwartociowego czowieka”,
a ka me la (z niem. Ka mel „wiel bd”) – „czowieka wysokiego, wielkiego – zwaszcza kobiety” (imi Kamela
nosia najwiksza krowa w gospodarstwie mojej babci; balimy si jej, bo potrafia postraszy swymi potnymi roga mi). Do opi sa ne go wy ej asi ka
nawizuje znaczeniowo zarejestrowany
w przywoanym opracowaniu chlubnik. „Kobieta chuda, mizerna” to chudyka, a „brudas, flejtuch, take czowiek
wykonujcy sw prac niedbale” to dobrze mi znany ciarach. Fonetycznie
podobny ciarach oznacza „czowieka
obcego, nietutejszego, niegodnego zaufania, przybd”, a fajnica i fajnioszek – „kobiet strojc si, dbajc – czsto przesadnie – o sw urod”.
Czasownika fanzoli – „mówi niedorzecznie, bredzi, ple gupstwa, mówi
trzy po trzy, mówi bez sensu” – uywam do dzi, a przeja go równie moja wrocawska rodzina. W ksice opolskich autorek mamy rzeczownik fanzol
okrelajcy „czowieka, który duo
i niemdrze mówi”. „Czowiek o duych
oczach lub je wytrzeszczajcy” to ekspresywny gao (por, ogólnopolskie
gay „oczy”), „czowiek ubogi, ndzarz” natomiast to goorzyt, nawizujcy do staropolskiej i doskonale na lsku znanej rzyci (rzici) – „d... y” (mój
wrocawski profesor Stanislaw Bk
– 1900-1981 – napisa przed laty artyku o lskim nazwisku Rzitka). Nie mogo, oczywicie, zabrakn w przywoanej pracy motyki „kobiety lekkich
obyczajów”, ale towarzyszy jej take
w tym znaczeniu uywana gonica.
ywe wspomnienia wreszcie wywoa we mnie haderlak (haderlok) – „czowiek zbierajcy szmaty” (z niem. Hader),
bo nale do pokolenia dobrze go pamitajcego, w funkcji pejoratywnej oznaczajcy „oberwaca”.
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Foto. Muzeum w Chorzowie
Uczestnikami panelu dyskusyjnego o muzyce w Chorzowie byli m.in. prof. Jan Szmatloch (z lewej) i prof. Julian Gembalski

Pod patronatem „lska”

Muzyka w Chorzowie
ANNA PIONTEK
Miasta muzyki – nie tylko Katowice… Tak mogoby brzmie haso promocyjne lska. Regionu, którego
tradycja i kultura od wieków byy wypiewywane przez mieszkaców. Moe to codzienne obcowanie z y
wioami ognia (huta) i ziemi (kopalnia) zbliao lzaków do wartoci pozazmysowych i niewyraalnych,
a tym samym do muzyki, która – jak pisa Aldous Huxley – „oznacza tylko sam siebie” oraz „po milczeniu – naj
lepiej wyraa to, co niewyraalne”. Mylc w ten sposób o lsku i o muzyce, uzmysawiam sobie,
e Chorzów – miejsce, które yo w rytmie symfonii dwóch hut elaza („Królewskiej” i „Batory”) – musi by
miastem muzyki, przestrzeni sprzyjajc jej suchaniu, tworzeniu i (wbrew rozsdkowi) mówieniu o niej.
onferencja „Muzyka w Chorzowie”
K
zro dzi a si wa nie z my le nia
o wartociach dla lska i dla wiata lo-
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kalnego podstawowych, ale take z potrzeby powrotu do róde i do rozmowy – o historii i kulturze miejsca nam
da ne go. 21 wrze nia br. Mu zeum
w Chorzowie stao si przestrzeni
spotkania historyków, muzyków (teoretyków i praktyków), animatorów
kultury i pasjonatów, którzy wspólnie
zgbiali róne paszczyzny muzycznoci Chorzowa. Nadmieni naley, e
wydarzenie zostao objte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Chorzów oraz patronatami medialnymi:
TVP3 Katowice, Radia eM, portalu
Chorzowianin.pl, czasopism „Jazz Forum” i „Twój Blues” oraz oczywicie
miesicznika „lsk”.

Chorzów mona scharakteryzowa
czterema hasami: „Chorzów – miasto
organów”, „Chorzów – miasto eduka
cji muzycznej”, „Chorzów – miasto jaz
zu” i w kocu najbardziej znane z nich:
„Chorzów – miasto bluesa”. A zatem
muzyka w miecie czy miasto w muzy
ce? Miasto uwikane w muzyk?
W wystpieniu otwierajcym konferencj, prof. Julian Gembalski postawi
tez o cigle niewykorzystanym potencjale chorzowskich organów. Zachowane w miecie – przynajmniej czciowo ory gi nal ne – in stru men ty s
ródem wiedzy o warsztatach trudnicych si wykonaniem organów oraz
o stanie parafialnych budetów, a nawet sytuacji spoeczno-politycznej.
Szczególnie interesujcym przykadem, omówionym przez Profesora, s

organy kocioa pw. w. Józefa w Chorzowie, zbudowane w 1907 r. przez
firm „Martin Binder und Sohn” z Regensburga. Do tej pory nieprzebudowany instrument jest szczególnie wartociowy ze wzgldów muzycznych,
technicznych, architektonicznych i historycznych. Profesor przypomnia,
e organy s nie tylko elementem wyposaenia kocioów, instrumentem
bd (ze wzgldu na kunsztowne wykonanie i architektur) dzieem sztuki,
ale take narzdziem edukacji muzycznej wiernych.
To wanie tematowi edukacji muzycznej powicone zostay kolejne dwa
wystpienia – konserwatora miejskiego
Ryszarda Szopy i dr. Jacka Kurka.
Prelegenci z odmiennych perspektyw
omówili znaczenie dla miasta Szkoy

Muzycznej im. G. Fitelberga. Ryszard
Szopa skupi si na architektonicznej
wartoci budynku placówki dla przestrzeni publicznej, specjalnie zaadaptowanego i przebudowanego na ten cel. Jacek Ku rek z ko lei od niós si
do ksztatowania przez szko dwóch obszarów – edukacji i kultury muzycznej.
Dodajmy: nie tylko Chorzowa, o czym
wiadcz kadra placówki i dalsze losy jej
absolwentów, wród nich Adama Buczka, Józefa Klyty, Stanisawa Kotyczki,
Joanny Kciuczyk-Jdrusik czy Grzegorza Spyry.
W jazzowej odsonie konferencji wysuchalimy dwóch wystpie powiconych kolejno: yciu i twórczoci
Zygmunta Wicharego oraz legendarnemu klubowi „Kocynder”. Prelekcja
przybliajca losy i artystyczn dziaalno „jazzmana z Wielkich Hajduk”
zwizana bya z przypadajc w padzierniku 50. rocznic mierci Zygmunta Wicharego. Autorka, dziki zebranym
ródom oraz wspomnieniom, zwaszcza córki muzyka – Darii, szczegóowo
wyjania wtpliwoci dotyczce mierci artysty, a take scharakteryzowaa jego dorobek muzyczny i metody pracy,
uzasadniajc postawion tez o chorzowskich ródach polskiego dixielandu. Nastpnie Jolanta Król przybliy a hi sto ri klu bu „Ko cyn der”
z perspektywy osoby bezporednio zaangaowanej w jego dziaalno. Wystpienie obfitowao we wspomnienia
i anegdoty dotyczce pracowników
klubu i wystpujcych na jego scenie artystów. Jolanta Król zabraa suchaczy
za kulisy funkcjonowania „Kocyndra”,
co pomogo zrozumie jak wielk strat dla chorzowskiej kultury byo jego
zamknicie.

Nikt lepiej nie mówiby o Chorzowie ja
ko miecie bluesa ni Andrzej Maty
sik – redaktor naczelny kwartalnika
„Twój Blues”, wyrónionego najbardziej
prestiowymi w swojej brany nagroda
mi, jedynego ogólnopolskiego magazy
nu powiconego muzyce bluesowej,
a wydawanego wanie w Chorzowie.
W swoim wystpieniu Andrzej Matysik
przytoczy liczne przykady – od Bluestracji przez Blues Alive, Front Porch
Blues, czyli Lauba Peno Bluesa a
po „Leniczówk” – dowodzce, e
Chorzów jest najchtniej odwiedzanym
przez gwiazdy bluesa miastem w Polsce
i miejscem, do którego zjedaj mionicy tej muzyki. Wieloletnie bluesowe
tradycje Chorzowa przemawiaj za utworzeniem w miecie „Gruby Bluesa”,
której otwarcie zaplanowano jeszcze
w tym roku.
Ostatnie z konferencyjnych wystpie – dr. Bogusawa Tracza – przybliyo zagadnienia zwizane ze lsk (w tym
chorzowsk) scen muzyki alternatywnej
lat 80. XX w. Prelegent szczegóowo zdefiniowa pojcie „alternatywy”, a take organizacj i metody dziaania rodowisk
skupionych wokó tej sceny muzycznej.
Bogusaw Tracz wskazywa na kluby
i miejsca w Chorzowie, w których gray
zespoy, przede wszystkim zakadowe
(przeczuwajce swój upadek w latach 90. XX w.) domy kultury. Budzca
estetyczne kontrowersje alternatywna
scena muzyczna lat 80. jest niedocenionym przez historyków (i nie tylko) wiadectwem swoich czasów.
Podczas konferencji poruszono tylko
wybrane zagadnienia, by doda, e muzyczno Chorzowa wyraa si równie
w kompozycjach filmowych (Franz
Waxman czy Hanna Schygulla), muzyce

klasycznej (m.in. Tadeusz mudziski),
chóralnej (liczne chóry i aktywno
na tym polu Rajmunda Hankego) czy
dziaalnoci festiwalowej (obok wspomnianych ju festiwali bluesowych, Midzynarodowy Festiwal Stróów Poranka,
Festiwal Jazz&Literatura czy wieloletni
cykl koncertów Inne Granie). Zwieczeniem spotkania w Muzeum w Chorzowie bya dyskusja panelowa „Fenomen
lskiej muzyki” moderowana przez
dr. Jacka Kurka. Rozmawiali: prof. Julian
Gembalski, prof. Jerzy Jarosik, prof. Jan
Szmatloch i Leszek Winder. Wszyscy
uczestnicy dyskusji s zwizani nie tylko
z muzyk (przez teori i/lub praktyk oraz
pasj), ale take (a moe przede wszystkim) z Chorzowem i lskiem. Wsuchujc si uwanie w wystpienia prelegentów odnosz wraenie, e stanowiy one
zaprzeczenie tezy – sformuowanej
przy innej okazji przez prof. Aleksandr
Kunce – o tym, e lzak muzyki si lka, gdy „w muzyce czowiek si traci”.
Rozmówcy wskazywali na róne inspiracje i sposoby wyraania si muzycznoci
lska (od dwiku po sztuki plastyczne,
od grania amatorskiego po profesjonalne
i zinstytucjonalizowane), ale przede
wszystkim na jej zakorzenienie w lskiej
tradycji i w lskich rodzinach – a zatem
nie w lku, lecz w mioci. lsk jako
dwik drogocenny.
Uniwersalna refleksja o fenomenie
muzycznym na lsku stanowia warto
dodan konferencji. Szczliwie dla
nieobecnych organizatorzy przewidzieli
publikacj tekstów wystpie. Czekajc
zatem na sowo drukowane i zachceni
tegorocznym spotkaniem w Muzeum,
mamy nadziej na kolejne konferencyjne i kulturalne odsony Chorzowa – ju
nie tylko muzyczne.
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Sportowe yciorysy lzaków

Józef Wieczorek, 1928 r.

HENRYK MARZEC

Pan Józef

W Katowicach, przy ulicy Plebiscytowej, by przed laty sklep motoryzacyjny.
Mona w nim byo kupi róne akcesoria samochodowe, gównie do fiata. A mnie
byo potrzebne boczne lusterko do „malucha”, które oderwali mi „zbieracze”.
No i przyjaciel, Funio Imielski, skierowa mnie do tego sklepu. Doda przy tym,
e poznam w nim ciekawego czowieka – przedwojennego boksera, reprezen
tanta Polski, a póniej trenera – Józefa Wieczorka.
daem si do tego sklepu, kupiem
U
lusterko i poznaem – Józefa Wieczorka. Nie przypuszczaem wtedy, e

wkrótce rozszerzymy nasz znajomo.
Wspomniany Funio Imielski – prezes
okrgowego zwizku bokserskiego,
wcign mnie do dziaalnoci bokserskiej. Po jakim czasie zaproponowa mi
napisanie czego w rodzaju historii lskiego boksu. Zadanie nie byo atwe,
poniewa nie byo zbyt wielu dokumen-
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tów zwizanych ze lskim boksem
przed 1939 r. Ale powstaa publikacja,
któr zatytuowaem Drzewiej na ringu.
Podczas zbierania materiaów udaem si
do wspomnianego Józefa Wieczorka.
Okaza si wspaniaym informatorem,
wiedzia o boksie wszystko. On, a póniej take Maksymilian Gburski, te bokser w Policyjnym Klubie Katowice,
dostarczyli mi ciekawych i istotnych informacji, a take zdj, dzi ju histo-

Druyna Policyjnego Klubu Sportowego. Od lewej: Leon Pawlica, Franciszek Nowakowski,
Wilhelm Cichy, Tadeusz Matuszczyk, Alojzy Kerner, Maksymilian Gburski, Teodor Wrazido,
trener Józef Wieczorek.

rycznych. Ta skromna publikacja skonia mnie do dalszego zbierania materiaów. Efektem bya publikacja z okazji 80lecia lskiego Zwizku Bokserskiego,
a nastpnie ksika pt. Na ringu, Leksykon lskiego boksu. Odtworzenie pocztków lskiego boksu nie byo by
moliwe bez pomocy Józefa Wieczorka,
a take Maksymiliana Gburskiego. Za to
im wielkie dziki.
Niezwykle bogate s pocztki bok
su – bardzo popularnego sportu w regio
nie lskim. Warto pamita, e 8 lutego 1923 r zawiza si lski Zwizek
Bokserski i ju tego roku, we wrzeniu odbyy si pierwsze mistrzostwa lska,
w których startowao 55 zawodników. I by
to pierwszy turniej w Polsce rangi mistrzowskiej. Przypomnijmy, e dopiero
w grudniu 1923 r. powsta Polski Zwizek
Bokserski, a pierwsze mistrzostwa Polski
odbyy si w poowie roku 1924 r., w których startowao 23 zawodników.
Wrómy jednak do Józefa Wieczorka
i jego dokona sportowych. Swoj
sportow przygod rozpocz niemal
równoczenie z organizowaniem si
boksu na lsku. Urodzi si w Rybniku 19 wrzenia 1905 r. w rodzinie bardzo pozytywnie nastawionej do sportu.
Starsi bracia dziaali w sportowych organizacjach. Wadysaw by jednym
z zaoycieli Bokserskiego Klubu Sportowego w Katowicach, a w latach trzydziestych ub. wieku peni funkcj
prezesa Okrgowego Zwizku Bokserskiego. Ryszard przez kilka lat by sekretarzem w okrgowym zwizku. Alfred
z kolei wybra sdziowanie. Mia wic
Józef dobre wzory do naladowania. Wybra jednak boksowanie.
Mia 15 lat kiedy stoczy pierwsz
swoj walk. Namówi go do niej Jerzy
Riszke, zaoyciel Prywatnego KS Katowice. Byo to w poowie 1920 r. I tak

w ogródku restauracji pana Dugajczyka przy placu Miarki w Katowicach,
zmierzy si ze starszym o kilka adnych
lat znanym ju w Katowicach bokserem
o nazwisku Franke. Ku zaskoczeniu
widzów, nastolatek posadzi na mat rywala. Od tego momentu rozpocza si
bokserska przygoda. Boks by popularnym sportem w lskim rodowisku.
Na pocztku byy to walki o charakterze pokazowym, a take i zawodowym,
w których zwycizcy otrzymywali pewne wynagrodzenie lub nagrody. Pojedynki trway od 4 do 9 rund. Walki odbyway si na cyrkowych arenach, podczas
festynów, a take w ogródkach przy restauracjach. W takich walkach uczestniczy Józef Wieczorek, i to z duym powodzeniem.
Na pocztku walczy w Prywatnym KS,
który przeksztaci si w Bokserski
Klub Sportowy. I w tym klubie rozwi
ny si bokserskie umiejtnoci Józe
fa Wieczorka. W latach 1929 – 1933
piciokrotnie zdoby tytu mistrza lska w wadze redniej. W mistrzostwach Polski mia troch pecha. W jego wadze, w redniej, walczy jego
gówny rywal, wymienity bokser z Poznania Witold Majchrzycki. Ich pojedynki poryway widowni. Byy niezwykle zacite i wyrównane. Józef
Wieczorek potrafi pokona rywala
w rónych zawodach, ale w turniejach
o mistrzostwo Polski wygrywa Witold
Majchrzycki. Dlatego Józef Wieczorek
musia zadowoli si tytuami wicemistrza kraju (1929,1931).
Zespó Bokserskiego KS toczy zacite pojedynki o druynowe mistrzostwo
Polski z Wart Pozna. Czterokrotnie
Bokserski KS musia uzna wyszo
Warty, zdobywajc wicemistrzostwo.
W 1931 r. Bokserski KS wygra rywalizacj. Mistrzowski tytu, po kuluarowych machinacjach poznasko-warszawskich, odebrano Katowiczanom
poniewa walczyli nieuprawnieni zawodnicy. Nie przyznano go nikomu.
Józef Wieczorek trafi do reprezentacji
kraju. Nie mia szczcia do rywali. Trafia ma czoowych bokserów europejskich. Przegra m.in. z Tobeckiem i Teuer kau fem (Niem cy) i Ko stri czem
(Czechosowacja). Wystpi take w mistrzostwach Europy w Budapeszcie
1930 r. Trafi od razu na zawodnika gospodarzy Szigethiego. Bya to dobra walka Polaka. Mia minimaln przewag.
Sdziowie przyznali jednak zwycistwo Wgrowi. Po tym pojedynku Feliks
Stamm, który prowadzi nasz reprezentacj, powiedzia Józefowi Wieczorkowi – bye lepszy, ale nie znokautowae rywala, wic musia wygra Wgier.
Bokserski KS ze wzgldów finansowych musia si rozwiza. Boks w Katowicach jednak nie upad. Powstaa
sekcja bokserska w Policyjnym Klubie
Sportowym. Wród zaoycieli tej sekcji by Józef Wieczorek. Na pocztku
jeszcze walczy, ale skoncentrowa si

na szkoleniu modszych kolegów. Szybko Policyjny KS sta si jednym z najsilniejszych klubów bokserskich w Polsce. Józef Wieczorek, jako trener, mia
przyjemno pracowa z wieloma medalistami mistrzostw Polski i lska,
m.in. z Teodorem Wystrachem, Stanisawem Piaten, Leonem Pawlic.
Jako ciekawostk naley przytoczy,
e w latach dwudziestych ub. wieku popularna bya przypiewka, traktowana jako nieoficjalny hymn lskiego Zwizku Bokserskiego, w którym potny by
adunek patriotyzmu. Oto ona.
Niech si chwali stan bokserski,
mocnych ludzi Polsce trzeba.
Takich da nam szkoa boksu
oraz lska czarna gleba.
Twarde koci, harde ciao
i duch niczym nieugity.
Oto cechy s boksera,
Oto skarb jego wity.
A pragnienia? Laur dla Polski,
Dla barw lska medal zoty.
Imi swoje niose w dal
pod dwik Konopnickiej roty.
Bokser to wspóczesny szlachcic,
to dzisiejszy stan rycerski
Wiwat przeto niech si wici
Dziarski, mski stan bokserki
Przysza wojna. Jak wielu innych
mieszkaców lska Józef Wieczorek zosta wcielony do armii niemieckiej. Trafi na front woski. By kierowc poczty polowej. Pod Weron zakoczy
sub w niemieckiej armii. Tam dosta
si na krótko do amerykaskiej niewoli. Nastpnie wstpi do armii gen. Andersa. Po zakoczeniu dziaa wojennych
trafi do Wielkiej Brytanii. I tam podj
decyzj o powrocie do domu, do rodziny i bliskich, do Polski i na lsk.
W sierpniu 1946 r. powróci do Katowic.
Odradza si lski boks i Józef Wieczo
rek wczy si do dziaalnoci. Jego
sportowe i organizacyjne dowiadczenie
okazao si bardzo pomocne w ponownej organizacji lskiego boksu. Nie
mia atwo. lski i powstaczy rodowód
rodziny, czonkostwo w przedwojennym
Policyjnym Klubie Sportowym, suba
w niemieckiej armii i na dodatek jeszcze u gen. Andersa, nie uatwiay mu ycia i dzia al no ci spor to wej. Mia
w zwizku z tym róne kopoty. Nigdy
jednak w naszych rozmowach nie chcia
o tym wspomina. Mia swoje zasady,
swój honor.
W rodowisku bokserskim robi swoje, a robi to dobrze: szkoli zawodników
rónych klubów. Czsto podejmowa
prac trenersk w sekcji, która chylia si
ku upadkowi. I potrafi wyprowadzi j
na prost. Pracowa w Kolejarzu Katowice, Górniku Bogucice, Ruchu Radzionków, Górniku Katowice. To Józef
Wieczorek przyczyni si do stworzenia
bardzo silnej sekcji bokserskiej w TS
abdy, która zaliczaa si do cisej czoówki krajowej.

W cigu jego trenerskiej pracy przez
jego rce przeszo wielu zawodni
ków, którzy odnosili cenne zwyci
stwa na krajowych i midzynarodo
wych ringach. To Józef Wieczorek
doprowadzi Wadysawa Jdrzejewskiego do pierwszego tytuu mistrza
Polski i walnie przyczyni si do jego
olimpijskiej nominacji. U niego zdobywali boksersk wiedz m.in. Piotr Guzy, Jan Bry chlik, An drzej Woj cie chowski, Tadeusz Bauerek medalici
mistrzostw Polski i lska. Równoczenie przekazywa swoj wiedz modym i pocztkujcym instruktorom.
U niego praktykowa m.in. Franciszek Kik, póniejszy trener reprezentacji Polski i wychowawca wielu dobrych zawodników.
Jest Józef Wieczorek niespotykanym re
kordzist. W swojej bokserskiej ka
rierze stoczy a 586 walk. Wygra 457,
zremisowa 21, przegra 108. Wikszo
przegranych zanotowa na pocztku
swojej przygody z boksem. To niemoliwe, moe kto powiedzie. Taka jednak jest prawda. Tyle ma zanotowanych
w bokserskiej ksieczce. Uzupenijmy,
e w latach dwudziestych XX. wieku
walki bokserskie organizowano na lsku niemal bez przerwy. Uczestniczy
w nich Józef Wieczorek. Bywao, e
w cigu jednego dnia walczy dwukrotnie, a w tygodniu zalicza po 5-6 pojedynków.
Wszyscy, którzy si z nim zetknli
wspominaj go bardzo ciepo. By zawsze zdyscyplinowany i tego wymaga
od swoich podopiecznych. Bez nerwów
potrafi tumaczy i przekazywa elementy bokserskiej walki i poprawia
bdy. By dla zawodników przyjacielem, a w wielu przypadkach ojcem.
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iblioteka, skarbnica sowa
B
pi sa ne go, by a uzna wa na
przez wieki za niezwyk prze-

Z YCIA
BIBLIOTEK

Zdjecia: z archiwum BP Miasta Rydutowy

raz czstsze pytania o moliwo
otwarcia kolejnej grupy. Sami te
popularyzujemy nasz propostrze, przeznaczon dla wyzycj poprzez organizowanie
branych, nielicznych. Majestazaj otwartych i festynów.
tyczne miejsce, w którym mona
Na prob rodziców we wrzebyo oddawa si lekturze dzie
niu 2015 r. utworzylimy drug
oraz kontemplacji. Biblioteka
grup zabawow „Wesoe nutki”,
i cisza to zwizane ze sob skoktóra spotyka si w rydutowjarzenia. Czy wspóczesn biskiej Mediatece. Od tego robliotek odbiera si wanie w taku – zajcia bd si odbywa
ki sposób?
w trzech zespoach (w ponieJeli mowa o bibliotekach spedziaki w Mediatece, w rody
cjalistycznych, naukowych – tui czwartki w bibliotece centralnej).
taj cigle obowizuj cisza i skuBibliotekarze prowadzcy grupy
pienie. Nato miast biblio teki
zabawowe musz cechowa si
publiczne od wielu lat s swoistynie tylko ogromn kreatywnomi centrami kultury, miejscami,
ci, ale take odpowiedzialnoci
w dalszym cigu wyjtkowymi,
i dyspozycyjnoci. Wiele zabaw
w których spotykaj si ludzie
ze wzgldów logistycznych i poo rónorakich zainteresowaniach
rzdkowych nie moe odbywa
i upodobaniach. W ksinicy
si w domu, dlatego te spotkania
gro madzimy, opraco wu jemy
w bibliotece s tak atrakcyjne.
i udostpniamy zbiory, zgodnie
Uczestnicy grup zabawowych
z potrzebami uytkowników, ale Grupy zabawowe to propozycja dla najmodszych uytkowników biblioteki
staj si automatycznie czytelte organizujemy spotkania autornikami rydutowskiej ksiniskie, wystawy, prelekcje, warszcy, a rodzice – w ramach zadaBiblioteka
Publiczna
Miasta
Rydutowy
taty czy koncerty. Zatem wspónia domowego – s zobowizani
czenie cicha biblioteka publiczna
do czytania dzieciom. Dbajc
im. H.M. Góreckiego
byaby – mona powiedzie
o wysoki poziom zaj, promu– martw bibliotek.
jemy bibliotek oraz czytelnicNasza oferta jest zrónicowatwo i przychodzimy z pomoc
na, zarówno pod wzgldem forrodzicom. Pomidzy opiekunamy, jak i tematu. Podejmujemy
mi a bibliotekarkami zawizuj
dziaania w przestrzeni biblioteczsi przyjanie. Jest czas na nanej i poza ni, zawsze jednak s
uk, zabaw, ale i na rozmow.
one zwizane z ksik. PracujeZachceni i zaktywizowani romy z czytelnikami w kadym
dzice czsto sami staj si autowieku. Organizujemy zajcia dla seniorów, w lutym 2015 r. ruszya inicjatywa pod na- rami pomysów i we wspópracy z bibliotechtnie uczestniczcych w warsztatach lite- zw: „Moliki ksikowe”.
karzem prowadzcym uatrakcyjniaj przebieg
Do wspólnej pracy zaprosilimy dziesi- zaj.
rackich, artystycznych, komputerowych. Nasze propozycje kierujemy take do ludzi ak- cioro dzieci (najmodszy uczestnik mia 3 mieNie ukrywamy, e organizacja grup zabatywnych zawodowo, modziey oraz dzieci sice) wraz z opiekunami. Nie spodziewali- wowych wie si ze zmianami w funkcjomy si, e przedsiwzicie spotka si z takim nowaniu wypoyczalni dla dzieci. Musieliszkolnych i przedszkolnych.
Zdobywamy nowych uytkowników, by zainteresowaniem. Cotygodniowe zajcia my usta li har mo no gram spo tka
wiadomie przemieni ich w czytelników. Po- gromadziy coraz liczniejszych obserwatorów, w bibliotece w taki sposób, by zajcia dla najszukujemy nowych miejsc i grup docelo- którzy zgaszali ch udziau w projekcie i za- modszych nie kolidoway z ca gam prowych, by popularyzowa ksik i wyrabia pisywali si na list rezerwow.
pozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym
Wypoyczalnia dla dzieci zmienia swoje ob- i szkolnym. Zachcamy inne biblioteki
nawyki czytelnicze. Zastanawiamy si, gdzie
i dla kogo jeszcze mona czyta, ju nie tyl- licze, stajc si jeszcze bardziej przyjazna do zmierzenia si z tym zadaniem.
ko w samej bibliotece, ale te w centrach han- maluchom. Zabawy poczone z nauk, poznaDbajc o najmodszych uytkowników, zywanie ksztatów, dotykanie nieznanych przed- skujemy przyszych czytelników, dla których
dlowych czy w parkach.
Dziki udziaowi w projekcie „Cooltura miotów, oswajanie si z obecnoci innych dzie- literatura bdzie przewodnikiem, inspiracj
ksiki”, realizowanym przez Bibliotek ci i dorosych – skadaj si na program do zabaw i nieodcznym elementem ycia
lsk, dotyczcym grup zabawowych dla nietypowych zaj, sucych szeroko pojte- codziennego. Przebywanie w przestrzeni
dzieci najmniejszych (od kilkumiesicz- mu uspoecznieniu dzieci. W ramach klubu or- bibliotecznej i wspólna lektura ucz najmodnych po kilkuletnie – nieuczszczajcych ganizowane s te konsultacje ze specjalista- szych, e do szczliwego i satysfakcjonujeszcze do przedszkola), bibliotekarze zna- mi: fizjoterapeut, logoped, dietetykiem.
jcego ycia niezbdna jest ksika. NajleNasze dziaania szybko zyskay rozgos piej ta wypoyczona w bibliotece.
leli nowy sposób na popularyzacj kultury
czytelniczej. Przy ogromnym zaangaowa- w lokalnych mediach. Artykuy oraz audyBARBARA LASZCZYSKA
niu caego zespou rydutowskiej biblioteki cje radiowe i telewizyjne spowodoway co-

Jak zadba o przyszo
bibliotek?

66

Do zaj chtnie wczaj si...

...opiekunowie

Zdjcia: Zbigniew Sawicz

Pamici Jerzego Moskala – czowieka teatru

22

wrzenia w dawnej
siedzibie Centrum
Scenografii Polskiej
odbyo si spotkanie powicone
pamici Jerzego Moskala, który
t wyjtkow placówk zaoy.
Znakomity malarz, plakacista,
grafik prasowy („kolae” m.in.
w Pogldach) i – a moe przede
wszystkim – czowiek teatru, sce
nograf. Spotkanie byo senty
mentalne, jak zwykle przy takich
okazjach, kiedy dociera do nas
wiadomo, e znowu nam kogo
zabrako. Poza wspominkami po
jawia si jeszcze myl, e jego wi
zerunek powinien znale si
w galerii artystów przy placu
Grunwaldzkim. Choby tylko
za to, e dla pokole ocali sztuk
tak ulotn jak scenografia, która,
mimo caej swojej wietnoci,
znika z przeminiciem spektaklu.
CSP, które jest oddziaem Mu
zeum lskiego, przez umiejsco
wienie si w budynkach dawnej
KWK „Katowice”, samo w sobie
stao si scenografi.


Znaki i twarze miasta
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Zdjcia: Jerzy Stemplewski

Jubileusz
Jerzego Stemplewskiego
erzy Stemplewski – artysta fotografik, nauczyciel, kronikarz ycia spo
Jarecz
nokulturalnego lska Opolskiego, znana posta rodowiska
tystycznego obchodzi jubileusz 50lecia pracy twórczej. Z wykszta

Widok z Wyspy Pasieka na Koció Franciszkanów w Opolu

cenia jest mgr. in. budownictwa, a z zamiowania fotografikiem o re
portaowej „duszy”, std bierze si jego dugoletnia wspópraca z licz
nymi tytuami prasowymi: Now Trybun Opolsk, Sowem
Powszechnym, Katolikiem, Tygodnikiem Opolskim i Panoram Opolsk,
a obecnie równie z Gociem Nie
dzielnym i miesicznikiem lsk.
Od roku 1978 do 1993 by nauczy
cielem fotografii w Pastwowym
Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana
Cybisa w Opolu. Na pocztku lat
dziewidziesitych szerzej zainte
resowa si fotografi krajoznaw
cz – co zaowocowao wykonaniem
dla Poczty Polskiej ponad trzystu
wzorów pocztówek przedstawiaj
cych Opole oraz inne miejscowoci
województwa opolskiego. Na zle
cenie Kurii Diecezjalnej w Opolu sfo
tografowa wszystkie diecezjalne
kocioy parafialne (blisko 400), ich zdjcia zostay zamieszczone
w Roczniku Diecezji Opolskiej z 1996 r. Fotografie wykonane przez
Jerzego Stemplewskiego opublikowano w licznych ksikach i albu
mach: Zamek w Mosznej, Powód tysiclecia – Opole, w lipcu 1997
roku, Dzieje Ziemi Korfantowskiej, Nasza Maa Ojczyzna – Strzelecz
ki, Wrocaw – Opole oraz w ksice dr Joanny Banik Rody Opolskie. Jest
równie wspóautorem wikszoci fotografii folderów reklamujcych
Opole i województwo. Jego zdjcia zostay wykorzystane na piciu
pocztówkach prezentujcych Opolszczyzn podczas wiatowej
Wystawy EXPO – Hannover 2000. Fotografie Jerzego Stemplewskiego
ozdobiy równie tak znaczce publikacje ksikowe jak Opole – 150 lat
fotografii Urszuli Zajczkowskiej oraz lsk Opolski – dziedzictwo
i wspóczesno pod redakcj prof. Doroty Simonides. Jubilat jest
czonkiem ZPAP Polska Sztuka Uytkowa od 1996 r. Od pó wieku do
kumentuje wydarzenia kulturalne regionu, fotografuje wybitne oso
bowoci wiata kultury i nauki, dziki temu posiada unikalne zbiory iko
nograficzne w swoim bogatym archiwum. Z okazji jubileuszu pówiecza
pracy artystycznej Jerzy Stemplewski zaprezentowa swoj twórczo
dwukrotnie w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
na wystawach: „Impresje kresowe – 2016” oraz „Opolskie w podczer
wieni”, zdjcia z tej wystawy publikujemy obok.
(jiw)

Opolska Wenecja nad kanaem Mynówka

Villa Academica w Opolu

lski Wawel – Zamek Piastów lskich w Brzegu

Widok Zamku w Mosznej
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ludzi na miejsce starych osadników. Szczcie mu dopisao. Gdzie tam, za górami,
za lasami w krainie (jak si zdaje flamandzkiej) bya miejscowo nawiedzana
strasznymi powodziami, przez co jej
mieszkacy marzyli o jednym: eby si
stamtd wynie. I tak trafili do Polski (której zreszt wtedy nie byo) i zaoyli Wilamowice. Od imienia wyej wymienionego feudaa. Przybya do nas „mniejszo
etniczna” bya bogata. Zajmowaa si kupiectwem, rzemiosem, w tym tkactwem.
To ostatnie nie jest bez znaczenia, bo wilamowianki byy strojnisiami. Okoliczne
kobiety miay waciwie dwa stroje. Ten
na co dzie, do roboty w polu i drugi – lepszy, na niedziel do kocioa. Wilamowianki miay inne spódnice na niemal kady
dzie tygodnia i jeszcze par na róne wita. Sukna miejscowe ceniono tu najmniej.
Modne byo sprowadzanie materiaów
zagranicznych (na przykad z Turcji, cho
i paryskimi nie gardzono).
Niestety Pani Historia i tych „uchodców” flamandzkich dopada. Winien by jzyk, absolutnie nie polski ani nawet sowiaski. Trzeba ich byo „zrepolonizowa”.
Ju jednak w czasie II wojny wiatowej
Niemcy uznali, e to bracia germanie, mona ich zatem wciela do Wehrmachtu.
Po wojnie takie zaoenie przejli komunici, którzy zakazali mówienia po wilamowsku, bo to jzyk niemiecki. Nieprawda. Kiedy suchaem tej historii, nie
mogem si oprze wraeniu, e ju j
znam, e syszaem o tym, jak wcielano
lzaków przymusowo do niemieckiego
wojska, jak ich repolonizowano, jak zwalczano posugiwanie si gwar.
Udao si doprowadzi do tego, e jzyk wilamowian znik, przesta istnie.
Dzisiejsze pokolenie w wieku rednim
praktycznie go nie zna. Co si jednak stao. Maa Justynka siadywaa pod stoem
swojej babci, która ze swoimi koleankami plotkowaa po wilamowsku. Ze swojego dowiadczenia wiem, e wiele sów
niemieckich zrozumiaem, bo tym jzykiem mówili rodzice, kiedy omawiali jakie sprawy „nie dla dzieci”. Wierz
wic, e dziecica ciekawo pozwolia
maej dziewczynce uzyska dostp do zakazanej mowy. Od starszych ludzi, od wiekowej rodziny uczy si te wilamowskiego Tymek.
To by pocztek poszukiwania odpowiedzi na pytania najwaniejsze: Skd przychodzimy? Kim jestemy? Dokd zmierzamy? I pocztek wspaniaej przygody.
Sojusznikiem Tymoteusza okaza si stary nauczyciel. Zachowa si zarys sownika. Znalaz si poeta zapisujcy swoje
odczucia i wiedz w zapomnianym, zdawaoby si, jzyku. Tymek jest na studiach,
specjalizuje si w bliskim sobie temacie.
Z Justyn rozmawiaj po wilamowsku
(wiczenie czyni mistrza). Czasem prowadzi to do komicznych wydarze. Gdzie
w Belgii ogldali w sklepie koronki.
Pikne. Ale drogie. O tym sobie rozmawiali. W tym momencie odezwaa si nieocze-

Musielimy tu trafi. Przygotowujc z red. Beat Tomanek audycje z cyklu Czy to
prawda, e… opowiadajce o historii, kulturze, przyrodzie oraz rozmaitych cieka
wostkach dotyczcych regionu, bylimy na to miejsce niejako skazani. Relacj z tej
naszej „wizji lokalnej” moja radiowa koleanka opublikowaa par lat temu
w lsku. Nie chc jej powtarza, wic swoje wspomnienie ujem w form bajki.

Zdjcia: z archiwum

awno, dawno temu by sobie pan feuD
dalny. Niestety jego woci spustoszya zaraza. Pragn zatem znale nowych

Stripz
w Bibliotece lskiej
BOGDAN WIDERA
kiwanie ekspedientka: „Po jakiemu wy gadacie? Bo ja wszystko rozumiem”!
Koronki, i to takie najlepsze, s elementem wilamowskiego stroju. Tymoteusz
Król i Justyna Majerska nie ograniczyli si
bowiem do reaktywowania zaginionego jzyka. Staraj si ocali take dobra nalece do kultury materialnej. Przede wszystkim stroje ludowe, ale równie narzdzia,
sprzty domowe, elementy wyposaenia
mieszka. Ich zbiory licz si w setkach,
czasem tysicach. Zapytalimy, czy powstao jakie muzeum zainteresowane ich zbiorami. Nie. Eksponaty przechowuj w swoich domach. „Póki nas rodzice nie wygnaj”.

Z Beat Tomanek robimy audycje radiowe, ale ju od kilku lat, dziki gocinnoci
profesora Jana Malickiego, dyrektora lskiej ksinicy, spotykamy si w Bibliotece lskiej z naszymi suchaczami. W tym
miejscu chc wytumaczy si z tytuu.
W szacownej Sali Parnasos nie doszo
do adnej gorszcej rozbieranki. Wilamowianki nosiy zawsze sze-siedem czepców
(moe czepków). Z nich to bya rozdziewana Justyna Majerska, a pomaga jej w tym
nie Tymoteusz (mia zajcia na studiach),
ale modszy kolega i chyba ucze. Okazao si bowiem, e sporo modych ludzi chce
pozna jzyk swoich pradziadków.


Justyna Majerska

Tymoteusz Król
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Karpie z...
opolskiego lasu
JOLANTA KARMASKA
Hodowla ryb w stawach siga czasów zamierzchych. Prowadzona ju bya w sta
roytnych Chinach. Stamtd przenieli j do Europy mnisi zakonni. W Polsce pierw
sze stawy dla ryb hodowlanych budowano pomidzy XI i XII wiekiem. Kilkaset
lat póniej zagociy u nas na dobre. Niektóre z nich trwaj do dzi.
S wród nich te nalece do Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej
na Opolszczynie. To prawdziwe królestwo karpia hodowlanego. Niezwykego
z wielu powodów. Choby swoich zwizków z lasem, dziedzictwem kulturowym
tego regionu, ekologi i wigilijn tradycj.
istoria Gospodarstwa Rybackiego
H
Krogulna, nalecego od 1958 roku
do Lasów Pastwowych, funkcjonujce-

Fot. Magda Grajner

go w strukturze RDLP w Katowicach,
siga drugiej poowy XVIII wieku.
Wówczas to ksi Carl Christian Erdmann, spadkobierca piknych, ale i do
podmokych obszarów lenych pónocnej czci dzisiejszego województwa
opolskiego, postanowi mdrze je wyko-

rzysta. Osiedli si tutaj. W 1748 roku
zaoy osad (póniej nazwan Pokojem), z paacykiem myliwskim i promienicie krzyujcymi si alejami. Postanowi te da miejscowym ludziom
prac, zlecajc im kopanie stawów
pod hodowl karpia. Najwicej ich powstao w okresie wojny siedmioletniej.
Wkrótce te zrodzi si pomys stworzenia rozlegego parku.
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Widok na jeden ze stawów hodowlanych w Krogulnej

Te niezwyke w tamtych czasach
przedsiwzicia zapocztkoway bujny, niezwyky rozkwit okolicy. I cho zabytków materialnych po czasach najwikszej wietnoci pozostao niewiele,
nie liczc zespoów parkowych, ewangelickiego i katolickiego kocioa czy
cmentarza ydowskiego – to unikatowe
dziedzictwo kulturowe i historyczne
w gminie Pokój jest pielgnowane
w sposób szczególny. A gwiadziste
zaoenie architektoniczne rozbudowywanej osady myliwskiej, nabierajcej
z czasem charakteru miejskiej, obecnie
z najwikszym rondem w kraju, nadal
pozostaje jej niepowtarzalnym wyrónikiem.
Jednak najbardziej dobroczynnym,
odziedziczonym walorem tego terenu pozostaje przyroda. Nieprzypadkowo przecie zarówno obszar 200-hektarowego
zabytkowego parku w Pokoju, jak i ca gmin, objto statusem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W jego granicach znalazy si istniejce tutaj rybne stawy hodowlane, których znaczenia przeceni nie sposób. Nie
tylko z racji ich lenej lokalizacji czy
ozdrowieczy mikroklimat, czyste powietrze i cisz.
Stawy ksice
nakomicie funkcjonujce GospodarZjedstwo
Rybackie w Krogulnej, jest
nym z dwu (obok tego w Niemodlinie), zarzdzanych przez Regionaln
Dyrekcje Lasów Pastwowych w Katowicach. Jego zgrupowane w omiu
obiektach rybackich stawy to 54 zbiorniki ródlene, o ponad 660-hektarowej

Karp w roli gównej...

powierzchni rozlokowane na terenie
kilku nadlenictw, takich jak: Kup,
Brzeg, Turawa, Namysów i Strzelce
Opolskie. Jeden z tych obiektów obejmuje dawne stawy ksice w samym
Pokoju o nazwach: Zofia, Matylda,
Fryderyka. Wera, Olga, Wilhelmina
Augusta, Maria i staw Szwedzki.
Stawy rybne zasilane s gównie
wodami ze zlewni rzeki Stobrawy, dopywu Odry. Ale nie tylko. Ich zasoby
uzupeniaj równie wody z opadów
i roztopów. Dlatego w sposób naturalny peni one rol zbiorników retencyjnych na tym terenie. Magazynuj wod, pochaniajc jej wiosenny nadmiar.
Czsty na Opolszczynie, ze wzgldu
na podtopienia. Chroni te przed powodzi jesieni, gdy s opróniane.
Równoczenie s wodopojem dla licznych tu zwierzat. Poprawiaj mikroklimat, a take jako wód poniej stawu.
Wzmacniaj leny ekosystem, wzbogacaj przyrod, jej biorónorodno i …
co nie jest bez znaczenia – s lokalnym
atutem nie tylko miejscowej, ekologicznej gospodarki.
O rodowisku naturalnym w Krogulnej, ze stawami hodowlanymi w zielonym tle lasu, najlepiej wiadcz rzadkie,
chronione okazy rolin jak grzybie
biay, grel óty, salwinia pywajca,
kotewka orzech wodny czy lindernia muowa. I obecno ptaków wodno-botnych. Bytuj tu urawie, bki i ggoy;
orliki krzykliwe i nieme abdzie, dzikie
gsi, czaple biae i perkozy, bocian
czarny i zimorodek. eruje te bielik
zwyczajny, bdnie nazywany orem
i ryboerne kormorany.
Te ostatnie, podobnie jak wydry wyrzdzaj niemae szkody w stawach,
w których bez wtpienia króluje karp.
A przecie zdrowy las to take miejsce
do ycia dla wielu innych zwierzt jak
choby bobrów czy osi.
Hodowla tej królewskiej ryby rozpoczyna si wiosn....

W rytmie natury
…. gdy wody roztopowe zlewni Stobrawy wy pe ni sta wy go spo dar stwa.
Zwykle w drugiej poowie maja, gdy
temperatura osiga 18 stopni Celsjusza
jest najlepszy czas na taro. Po kilku
dniach odawia si tarlaki i przenosi
w workach foliowych z tlenem do wybranych, obronitych traw zbiorników
i dokarmia. W cigu jednego roku wyrasta narybek, który w drugim roku staje si kroczkiem. Dopiero po trzech latach jest gotowym karpiem na sprzeda.
Odawianym w padzierniku i przechowywanym w specjalnych magazynach
w drzemicej postaci. A do wigilii
i duej.
Warunkiem powodzenia takiej hodowli jest rygorystyczne pilnowanie
reimów hodowlanych, zakócanych
czsto z pogod czy nieodpowiedni
temperatur na kadym jej etapie.
To dlatego w stawach Krogulnej hoduje si w odpowiednich proporcjach
take suma, szczupaka, wgorza, amura i topyg. Z korzyci dla biorónorodnoci i... ekonomii tego przedsibiorstwa. Sprzedaje ono nie tylko karpie
handlowe, ale równie materia zarybieniowy do wylgu kroczka oraz pozostae gatunki ryb sodkowodnych.
Produkcja samego karpia to 400 ton
rocznie. Prawdziwe niwa rybne rozpoczynaj si, co oczywiste, przed wigili
Boego Narodzenia. Wówczas krogulskie ryby, wyrastajce na lenych terenach, chronionych prawem ochrony
przyrody, ywione pszenic, czyli smacznym chlebkiem i najlepszym miskiem

z dna stawu, trafiaj do marketów Górnego i Dolnego lska.
Wraz z hodowl karpia i innych ryb
mu towarzyszcych kwitnie interes Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej,
z korzyci nie tylko dla lokalnej spoecznoci. Dziki wiedzy, pasji i pracowitoci caej jego 22-osobowej zaogi.
Dobre gospodarowanie wida nie tylko
w przepiknym otoczeniu stawów, ale
i caym gospodarstwie rybackim.
Janusz Preuhs, dyrektor w tym gospodarstwie, specjalista ochrony wód i rybactwa ródldowego, wielki mionik i obserwator przyrody, zwizany z tym
miejscem od 1979 roku, nie ukrywa, e
w tak niezwykych okolicznociach natury nie mona inaczej gospodarowa ni...
moliwie najlepiej. I trzeba si tym dzieli. Dlatego jest ono równie miejscem niezwykej edukacji ekologicznej nie tylko dla
odwiedzajcych je dzieci i modziey.
Jego zastpca Zbigniew Borek z dum
pokazuje gospodarstwo, które w optymalnym stopniu skorzystao z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównowaony
rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich” w rónych jego wariantach. Zarówno pomocy finansowej na dziaania wodno-rodowiskowe
oraz tej na zrównowaony rozwój obszarów zalenych od rybactwa. Udao si te
pozyska pienidze na zmodernizowanie
placu sucego sprzeday ryb i restrukturyzacj urzdze technicznych gospodarstwa rybackiego.
Kto raz je odwiedzi, na pewno tu powróci, by zachwyci si piknem tego
miejsca i zobaczy na wasne oczy niezwyk harmoni przyrody i gospodarki.
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zeami. Ale to moe te denerwowa, szczególnie staych bywalców, którym niedziwne s ju wszystkie kontrasty, którzy nie dostrzegaj w nich niczego magicznego, a raczej zwyky urbanistyczny niead powstay przez nagromadzenie
setek przypadków przez pótora wieku miejskiej historii Katowic.
Turant pozostaje troch na skrzyowaniu obu stanowisk – zachwyca si i równoczenie próbuje urwa, jak sam
to okrela. Penetruje poszczególne dzielnice i zauki, nakadajc na ich topograficzny opis tkank osobistych wspomnie
i przey, a zarazem co chwila ucieka i z samego miasta za jego granice, a nawet granice kraju, i z gównego cigu narracji w dygresyjne rozwaania. Ksika Turanta jest z tego powodu podobna do swego gównego bohatera – czasami wydaje
si by zbiorem przypadkowych refleksji, traci spójno,
po czym znowu j odnajduje, jest nierówna niczym katowicki krajobraz. By moe taki by zamiar autora, a moe miasto to wci wymyka si literaturze, cho byo ju kilka prób
poskromienia go? Trzeba tu wspomnie chociaby Dysharmoni cælestis (2004) Feliksa Netza, Katowice-blues czyli Kattowitzer-Polk (2010) Henryka Waka, Wie spadochronow (1947) Kazimierza Goby, Przygod na Tylnej Mariackiej
(2009) Witolda Turanta, Spotkanie z jutrem (1962) Aleksandra Baumgardtena, Siedem krów tustych (1962) Marii Klimas-Bahutowej, Pit stron wiata (2010) Kazimierza Kutza, Czarny ogród (2007) Magorzaty Szejnert czy Czas
beboka (2015) Richarda A. Antoniusa. Jak Niobie… – opowie górnolska (2016) Alojzego Lyski take zahacza o Katowice, a niedawno Lech Majewski podj si z kolei ukazania pew ne go nie chlub ne go frag men tu ka to wic kiej
KSIKI
KATARZYNA KUROCZKA rze czy wi sto ci w nie wiel kiej ksi ecz ce Ma riac ka 5
(2016). I cho Tadeusz Kijonka od lat postuluje, by ogosi
konkurs na powie o centralnej metropolii Górnego lska,
ierwszy raz jestem w sytuacji, gdy pisz o ksice au- gdy taka wedug niego dotd nie powstaa, ja osobicie cetorstwa osoby, z któr przyszo mi zasiada przy tym ni najbardziej opasy tom Antoniusa Czas beboka, utrzymasamym redakcyjnym stole. Co wicej, bya ona mo- ny w surrealistycznej konwencji.
Biorc pod uwag obraz, jaki wykreowa Turant w swoim
im szefem; i jeszcze wicej – spuentowaa w ksice m. in.
moje przyjcie do redakcji znamiennym proroctwem, prze- zbiorze wspomnie, a wic pewn przypadkowo wpisan
czuciem (?), i zapewne nie zestarzej si w tym zespole, ale w DNA miasta, przemieszanie stylów architektonicznych i fakt,
moe czego naucz. Rzeczywicie nie zestarzej si, a na- i zaskoczenie jest niejako drugim imieniem Katowic, surreuk wyniosam mnóstwo, ale to ju materia na inn okazj! alistyczna poetyka wydaje si by najlepszym wyborem.
Czytajc Miasto z przypadku Witolda Turanta zrozumiaam Oprócz Antoniusa sign po ni w równie udany sposób Netz
jeszcze jedn prawd, e Katowice musz pozosta in statu w Dysharmonii…, szczególnie w rozdziale Wyjcie z kotliny
nascendi, bo ta ciga fluktuacja i towarzyszca jej tymcza- dinozaurów. Take w recenzowanym tomie mona odnale
sowo, czasami prowizoryczno, które tak denerwuj po- nieliczne fragmenty z elementami onirycznymi czy fantastyczszukujcych solidnych korzeni oraz pejzay estetycznie nymi, zwaszcza tam, gdzie autor opisuje swoje sny czy dzieuporzdkowanych, wykazujcych szacunek do historii, dla wie- cice marzenia, ale a prosi si, by byo takiej narracji wilu jest tym czym, co przyciga ich do stolicy lska z si cej. Oczywicie nie czyni z jej braku zarzutu formalnego, gdy
mam wiadomo, e pisarzowi chodzio raczej o stworzenie
magnesu.
Stanowiska byy i pozostan podzielone, bo od zawsze stali swego rodzaju pamitnika, zbioru wspomnie czy nawet esemieszkacy poszukiwali trwaoci, pewnoci, solidnoci, jów, jednak dostrzegajc lekko jego pióra oraz skonno
chcieli wiedzie, e yj w miejscu, które nie wyszo sroce do artów, przeczuwam, i byby w stanie opisa Katowice
spod ogona, ale zostao zbudowane wysikiem mini, inte- take surrealistycznym jzykiem i wtedy by moe rozpralektu i ducha, e mieszkaj w metropolii, która nie przypo- wiby si z mackami przeszoci, które tak natrtnie go obmina niezamierzonej brudnej plamki na mapie wiata, ale jest apiaj, nabraby wikszego dystansu i nie musiaby si obarozpoznawana take w innych szerokociach geograficznych wia wpadnicia w intonacj regionalnego piewcy, która wobec
jako urbanistyczny, gospodarczy i kulturowy fakt. Od zawsze ogromu literatury sakralizujcej lsko wydaje si szczete przyjezdni poszukiwali, owszem, z jednej strony jakich gólnie niebezpieczna i irytujca.
Hagiografii, martyrologii, wiców, berów i bojek mamy ju
majestatycznych zabytków, lokalnych ciekawostek, urokliwych
zaktków, ale z drugiej jednak czego innego ni oferuj im wiele, ale brakuje nam obrazów surrealistycznych, oniryczich wasne miasta, a wic braku przewidywalnoci, swoiste- nych, absurdalnych, groteskowych, brakuje lskowi pióra,
go diabelskiego myna, w którym widoki zmieniaj si które byoby w stanie udwign tak narracj. Antonius, któw optaczym tempie i dostarczaj wci nowych wrae, bo ry podj prób, jest spoza regionu, a Szczepan Twardoch,
wanie w celu dowiadczenia silnych bodców wybieramy którego Dracha kto mógby wskaza jako utwór najbliszy
si w podró, wyjedamy z najsynniejszych nawet stolic, moim postulatom, poda o wiele bardziej w stron brutalizacji jzyka, a to zupenie inna konwencja. Katowice czekaby przey co nowego.
Katowice do takiej wanie turystycznej impresji nadaj si j wic nadal na kogo na miar Michaia Buhakowa, kto zabardzo dobrze. Kraków zwiedza si jak muzeum, w którym mieni demona przypadku w posta formatu Wolanda.
spocony turysta próbuje „zaliczy” przynajmniej najwaniejsze dziea, by zrobi sobie przy nich obowizkowe selfie.
Po Katowicach wdruje si z nieustannym zadziwieniem, skd
w tym miejscu akurat taka kamienica, taki styl, tutaj turysta
czuje si raczej jak bohater kolay Szymborskiej. I to si moWitold Turant: Miasto z przypadku. Katowice 2016, ss. 239.
e podoba, zwaszcza modym i znudzonym miastami-mu-

Niewykorzystany
demon przypadku
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Jedynie skóra
pachnie poezj
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owiedzie o Henryku Cierniaku, e lubi posugiwa
si pastiszem, to tylko cz prawdy, która zuboyaby wymow wierszy zamieszczonych w tomiku Wydmuszka. Wprawdzie ju otwierajcy ksik tekst Introdukcja. Wieczór pana Henryka jest przewrotnym, autoironicznym
opisem spotkania autorskiego – w domyle samego poety – wypenionym schematycznymi cytatami z mowy potocznej
i jzykowymi sloganami, które dziki intencjom autora
ostrzegaj przed mylowymi banaami i stereotypami oraz jednostronnym postrzeganiem rozmów z czytelnikami. Henryk
Cierniak posuwa si nawet do odwoa do wirtualnego
wiata internetu i w zakoczeniu sugeruje lajkowanie. W caym sownym i pojciowym galimatiasie mona jednak
w wierszu wyowi i odrobin szczeroci, zwaszcza gdy poeta pisze: „jedynie skóra – mówi autor – pachnie stuprocentow poezj / kade za wntrze mierdzi wntrznociami i wychodkiem”. I mogoby sta si to stwierdzenie mottem jego
poezji, bo podzia na skorup i to co w niej, powtarza si w skdind udanym wierszu Wydmuszka. Jednak pojcie wntrza
nie ogranicza si tylko do niezbyt przyjemnie kojarzcych si
organów wewntrznych, lecz poszerza si o sfer uczu i pikna, nalecych ju do strefy zmysów i umysu. Ciao pozbawione ogrodów mioci i erotyzmu jest dla podmiotu lirycznego tego wiersza tylko tytuow wydmuszk.
Mógby zatem sta si ów podzia na psychik i ciao przewodnikiem po poezji Cierniaka, ale byby wrzuceniem jego
twórczoci w kolejny schemat, bo nijak nie pasuje do tego strychulca na przykad wiersz Modlitwa, w którym autor podejmuje polemik z fikcyjnym wiatem filmu i swoistym faszywym sacrum stworzonym przez telewizj. W tym tekcie poeta
nakada na siebie obrazy filmowych aktorów Johna Wayne’a i Clinta Eastwooda oraz sceny potwierdzajce prost moralno kinowych idoli. Brutalne, prostackie rozwizania suce zaprowadzaniu prawa rodem z kinematograficznych
scenariuszy nakadane na obrazy zapamitane z rzeczywistego wiata wzbudzaj bunt autora wyraony w wersach: „patrze ju si nie da / jak cigle pokazuj nam dobrych ludzi
/ wijcych si w bólu / jak przypalane robaki”. I to wyczulenie na filmowy falsyfikat sprawiedliwoci oraz bdn wito postaci odgrywanych przez aktorów nakazuje Cierniakowi spuentowa ten wiersz: „gapic si na figury na otarzu
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/ przed snem o to co zrobi masz z nimi, Harry / kady z nas
modli si arliwie”. Niejedyny to zreszt wiersz z tego tomiku nawizujcy do hollywoodzkich fabu. Do takiej grupy tekstów nale jeszcze Scenariusz czy Odlot na waltorniach, chocia ten ostatni bardziej powicony jest muzyce Mozarta.
Zreszt przywizanie do form ze wiata kultury przejawia
si w poezji Cierniaka nie tylko poprzez kinematografi i muzyk. Obecne s i okowy literatury oraz malarstwa. Oto jak
poeta opisuje w swoich strofach, obraz – którego reprodukcj zamieci w ksice – namalowany przez syna Beniamina, studenta gdaskiej Akademii Sztuk Piknych: „na trotuarze w podwórzu / niespiesznym ogniem ponie / codzienne
ycie / ja widz tylko / odupane tynki / ale pokaza mi syn”.
Natomiast poetyckie fascynacje Henryka Cierniaka – anglisty i tumacza – wida w wierszu Grundy, którego pastiszowy charakter mocno przytumiony przez wierszowan inwencj autora gubi si i bardziej staje si angielski wierszyk
o dniach tygodnia wyznaczajcych rytm ywota inspiracj oryginalnego utworu. wiat widziany w tekcie Grundy w konwencji domku lalek wcale nie traci okrutnego oblicza bezwzgld ne go nisz czy cie la za ba wek i lu dzi. Po dob ne
urzeczowienie czowieczych bytów pojawia si w wierszu Suknie i marynarki, w którym pobrzmiewaj dalekie echa znane z twórczoci Wisawy Szymborskiej. Czy muzealna suknia, która tak bardzo chciaaby y duej ni ludzkie
istnienie, nie przypomina Cierniakowych sukienek i marynarek? Pomys niby ten sam, ale jednak realizacja sowna inna,
co ratuje przed posdzeniem o plagiat. Oto dowód: „wisielce twoich sukien smutne jak moje / sportowe marynarki ukrzyowane na wieszakach / choruj z braku tlenu i czuoci”.
Moe wic kluczem do otwarcia skarbca znacze wierszy
autora zbioru Wydmuszka jest wspomniane zafascynowanie
zwizkiem kobiety i mczyzny, bo po lekturze nikt nie ma
wtpliwoci, e poeta jest heteroseksualny, o czym wiadcz
choby takie strofy z wiersza W zawieszeniu: „czy ja jeszcze
jestem z t kobiet / z któr byem na pierwszym roku / czy
ju moe chodz z tamta drug / któr tak samo drczyem /
i która daa mi dzieci”. Mamy tu posta niezbyt staego w uczuciach mczyzny, rozpamitujcego po latach wasne ycie.
Pojawia si w wierszu Pochodnia i kochanek spalajcy si
w namitnoci zmysów i przemawiajcy w lirycznym wyznaniu do ukochanej, ale zdajcy sobie spraw z cielesnoci
wasnych dozna: „prosz nie przestawaj si podnieca / widz jak z wntrznoci / ordynarnie wyciekaj jakie soki”. Nie
brak jednak w miosnych wierszach Cierniaka i tsknoty za metafizycznym spenieniem, wiecznej tsknocie za androgynicznym zespoleniem cia i dusz partnerów o odmiennej pci. Takie podskórne marzenie zawarte jest w wierszu Physis, gdy
autor pisze: „najwaniejsze jednak / e tak do mnie pasuje /
kad wypukoci / i kadym wgbieniem / i nie chodzi wycznie / o jej pikne ciao”.
Nie sposób take pomin obecnego w tekstach Cierniaka – wrcz ekologicznego – zauroczenia wiatem przyrody.
W wielu wierszach dostrzec mona zachwyt piewem kosów,
smakiem liwek, wygldem drzew i k oraz latem – najpikniejsz por roku. Wszechobecna natura wspóistniejca
obok przemysowych produktów: asfaltowych dróg, samochodów, betonowych domów zdaje si mie przewag nad wytworami ludzkich umysów. Pikno naturalnego krajobrazu
skania poet do tworzenia w prostych supkowych wierszach – jak chociaby w tekcie Lato 2014 – intrygujcych
metafor w rodzaju: „spienione kufle oboków” czy „z chmur
na park zrzucony / warkocz cieek rozplata si”. Z tej fascynacji bierze si te zapewne ch przeistoczenia si w ryb
i powrót do wodnego prapocztku dziejów dostrzegalne
w wierszach Przygody ryby i Formy.
Lepiej wic nie szuka jednego klucza do zrozumienia poezji Cierniaka, bo jest ich cay pk, w którym tkwi moe
te – jako przestroga – interpretacyjny wytrych.

Henryk Cierniak: Wydmuszka. Katowice 2016, ss. 81.
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lica Mariacka w Katowicach jest niepowtarzalnym zjawiskiem. Po pierwsze, ma swoj brzydsz siostr, któr ukrywa wcinit w przestrze pomidzy tylnymi
kamienicami a torami kolejowymi. Po drugie, po latach estetycznego staczania si zyskaa nowy wygld i charakter, albowiem z zaniedbanej ulicy przelotowej staa si deptakiem
i scen muzyczn dla licznych imprez i koncertów. Po trzecie, pomimo swej zej sawy, zwaszcza w dwudziestoleciu midzywojennym, jej pocztek i koniec zanurzone s w sacrum.
Pocztek, bo przecie nazwa ulicy pochodzi od parafii Mariackiej, czyli kocioa pod wezwaniem Niepokalanego Poczcia
Najwitszej Maryi Panny, w którym duszpasterzem by sam
b. Emil Szramek. Oczywicie trzeba doda, e nie zawsze Mariacka bya Mariack, niegdy nosia imi Richarda Holtzego,
ale tych czasów prawie nikt z yjcych ju chyba nie pamita. No i jej koniec jest wity, bo perspektyw cigu kamienic zamyka brya kocioa, o którym bya mowa wyej.
Mona powiedzie, e wszystko tu zmierza wprost do zawsze otwartych drzwi odrestaurowanego budynku sakralnego, a ten niejako czeka na t rzek ludzkich problemów, saboci, grzechów, wad i zalet, a przepynwszy przez
kamieniczny kanion, spieni si u jego bram i rozleje po zacienionym, chodnym i cichym wntrzu, które gotowe jest ukoi, oczyci, rozgrzeszy, wzmocni, ale i upomnie. Wiedzia
ju o tym ks. Emil Szramek, gdy w latach trzydziestych zamawia u Adama Bunscha witrae, które do dzi zachwycaj trafnym i artystycznie udanym ujciem grzechów z jednej
strony i cnót z drugiej strony wityni. Jake gbokie musiao by zrozumienie ówczesnego proboszcza istoty tej ulicy,
jej sprzecznoci, moralnych pkni, jasnych i ciemnych stron
ludzkiej natury, upadków i zwycistw nad wasn saboci.
To przecie w tamtych latach Mariacka okrya si z saw
jako miejsce pracy prostytutek, które wystaway na skrzyowaniu z ulic Stanisawa.
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Ów kontrast, a nawet swego rodzaju paradoks Mariackiej
zauway równie Lech Majewski, który w niewielkiej ksieczce pt. Mariacka 5 nakreli w dwunastu pieniach spowiednich pani Heli tragikomiczny obrazek z ycia pewnej dowiadczonej kurtyzany. Ta napisana gwar historyjka z pozoru
trci banaem i irytuje epatowaniem brutalizmem sownym
i estetycznym. Do momentami pornograficznych opisów Majewskiego doczone s równie pikantne rysunki Andrzeja Czeczota. Cao budzi wic zarówno zastrzeenia moralne, jak
i poczucie braku pewnego wysublimowania. Gdy jednak wejdzie si w tekst gbiej, mona dostrzec wol autora, by posugujc si bardzo konkretnym szczegóem, jakim jest ponura egzystencja prostytutki spod numeru 5., na dodatek
posugujcej si nie tyle lsk gwar, co raczej jzykiem ulicy, opowiedzie co o ludzkim losie jako takim, o jego kruchoci, o skonnoci czowieka do taplania si w bocie, a zarazem do odwoywania si do pozaziemskich witoci.
W tym kontekcie zarówno utwór Majewskiego, jak i sama ulica jawi si jako symbol czy moe nawet metafora rozszczepienia czowieczej natury, odwiecznej walki dobra ze
zem, jaka toczy si w naszej duszy. To take dwa wyobraenia drogi, któr przechodzi miertelnik od upadku do powstania, od grzechu do zbawienia, dlatego u koca tej penej
ulicznego haasu i niechlubnych zachowa Mariackiej jest koció i to nie byle jaki, bo z bogosawionym proboszczem
w swej historii; dlatego te pani Hela z opowieci Majewskiego po caym smutnym yciu penym nieczystoci, kamstwa,
pijastwa, a nawet witokradztwa, ostatecznie zostaje wzita do nieba przez witego Antoniego.
Mieszkaniec Katowic i zwiedzajcy je oraz czytelnik
Mariackiej 5 przekonuj si zatem, e tutaj, w tym wyjtkowym kwartale, koegzystuje wito i grzeszno, mieszkaj obok siebie prostytutki, pijacy, zodzieje, duchowni i bogosawieni, jak wszdzie. Jak na caym wiecie. Nie ma miejsc
wyjtych spod prawa za i nie ma miejsc do cna zych. S zawsze takie i takie. Kady z nas jest i dobry, i zy. Co wicej,
nie moemy nikogo sdzi po pozorach, bo nawet osoba, która upada na samo moralne dno, moe w sobie mie jeszcze
resztki czowieczestwa, moe odczuwa al, wstyd, upokorzenie i one mog by drog czycow do nieba, jak u pani
Heli.
Z tego te powodu, chocia dwanacie pieni Majewskiego ma wydwik tragikomiczny, co dodatkowo zostao
wzmocnione lsk gwar wymieszan z rynsztokowym jzykiem, to jednak jest to dla mnie nade wszystko bardzo smutna opowiastka filozoficzna o kondycji ludzkiej egzystencji,
w której miesza si wiat tarota ze wiatem ludowej religijnoci, pragnienie mioci znajduje zaspokojenie jedynie w przygodnym seksie, a wyrzuty sumienia s uciszane przerysowany mi i cz sto nie uda ny mi ge sta mi po kut ny mi. Ta ki
egzystencjalny bigos, którego opary unosz si z kadej bramy. Majewski wybra t spod 5. numeru, bo przechodzc kiedy obok usysza ale pewnej kurtyzany, które ta wlewaa
po lsku do ucha swej koleanki po fachu. Tak narodzia si
historyjka o pani Heli, a w rzeczywistoci portret ludzkiego
ywiou.
Warto wic czasami przej si Mariack, by zrozumie to
i owo z zawioci tego wiata, cho na darmo szukaby kto
podobnych bezecestw, jak powiedziaaby babcia Oswalda
z Angelusa, pod wskazanym w tytule adresem. Podczas spaceru moe si oczywicie zrodzi take pytanie o sens tworzenia takich wrednych obrozków, uywajc okrelenia tej samej
filmowej bohaterki, ale to ju pytanie o sens sztuki w ogóle,
sztuki, któr nomen omen sprzedaje si wanie na Mariackiej 5.

Lech Majewski: Mariacka 5 czyli dwanacie pieni spowiednich pani Heli.
Il. Andrzej Czeczot. Pozna 2016, ss. 72, ok. twarda.

KRÓTKOOKSIKACH
BOGDAN WIDERA

Roald Dahl: BFG.
[Prze. Katarzyna
SzczepaskaKowalczuk]
Wyd. „Znak”, Kraków 2016, s. 256.

Catharina IngelmanSundberg:
Seniorzy w natarciu.
[Prze. Patrycja Wóczyk]
Wyd. Sonia Draga,
Katowice 2016, s. 414.

sierpniowym numerze lska zachwycaem si poW
wieci o holenderskim orodku opieki nad ludmi
starymi Mae eksperymenty ze szczciem. Jej bohatero-

wie staraj si umili sobie „jesie ycia” (waciwie „zim”) wycieczkami, nauk gry w golfa oraz innymi
„eksperymentami ze szczciem”, które pozwalaj oderwa si od monotonii doywania swoich dni w – mówic
bez ogródek – domu starców. Seniorzy z powieci Ingelman-Sunberg take s pensjonariuszami „orodka”. I równie chc odmieni swoje ycie. Jak? Wkraczajc na drog
przestpstwa, do czego skania ich medialna informacja
o nakadach pastwa na wizienia. Skoro w kryminale daj lepiej je, organizuj tam ciekawe zajcia, trzeba zrobi co, eby da si zamkn. Staruszkowie zakadaj
zatem szajk. Trafiaj do upragnionego wizienia. To
punkt wyjcia do opowieci awanturniczej, kryminalnej
i miejscami niesychanie zabawnej, cho stale trzymajcej w napiciu.

FG to skrót od sów Bardzo Fajny Gigant. Niedawno pojaB
wia si w kinach ekranizacja tej opowieci, ale znajomi,
którym ufam, odradzili mi zobaczenie tego filmu. Kilka lat

przed lektur zobaczyem sceniczn wersj przygotowan
przez sowacki teatr PIKI. Spektakl by fenomenalny, dwuosobowy zespó zgarn wtedy wszystkie nagrody podczas
midzynarodowego festiwalu Katowice Dzieciom organizowanego przez katowicki lalkowy teatr „Ateneum”. Bohaterami przedstawienia s bardzo samotna dziewczynka
z sierocica Sophie i dobry olbrzym (wydaje mi si to sowo
szczliwsze ni „gigant”), który te jest jako tam odrzucony – ma tylko 21 stóp wzrostu (czyli troch ponad 6 metrów).
Inne, ze olbrzymy s o wiele wiksze, nawet osiemnastometrowe. Gigant musi porwa Sophie z poddasza domu dziecka,
bo go zobaczya. Dziewczynka, po chwili przestrachu, orientuje si, e dla niej jest to wyzwolenie. Mao tego – ta para
„wykluczonych” zaprzyjania si i jednoczy w walce o dobro.
To wzruszajca opowie. Jej autor, Roald Dahl by szpiegiem,
asem lotniczym, historykiem czekolady (!) oraz wynalazc
medycznym. Przede wszystkim jest – jak o nim pisz – mistrzem w opowiadaniu historii. Niekoniecznie dla dzieci. Opisywany przez niego w innej ksice wuj Oswald naley
do literatury mocno erotycznej. W BFG jednak postara si
opowiedzie bajk ze szczliwym zakoczeniem, pochwa
przyjani, empatii, wspódziaania w dobrym celu, a i o tym, e
mona dokona rzeczy pozornie niemoliwych. Mimo to nie
ma w tym utworze natrtnej, przesodzonej dydaktyki. Na zakoczenie jeszcze informacja: ksik zilustrowa Quentin
Blake. Nie bez powodu jego nazwisko znalazo si na stronie
tytuowej, bo te rysunki tak uzupeniaj tekst jak równie wietne obrazki innych plastyków z pierwszych wyda Kubusia Puchatka, czy Alicji w krainie czarów.

Dzieje Bogucic w kronice szko
y 18651975. [Red. Zygfryd No
wak, tum. tekstów niemieckich
Robert Borowy] Wyd. „lsk” Sp.
z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Ka
towice 2016, s. 372.

czasie swojej pracy nauczyem si ceni kroniki, paW
mitniki, relacje pisane przez nauczycieli, proboszczów, pasjonatów swojego zakadu pracy. Wielka Historia

opowiada nam o wodzach, wielkich bitwach, wiatowych
przywódcach itd. Natomiast w tamtych amatorskich i niekoniecznie poprawnych naukowo zapiskach znale mona prawd o tym, jak wygldao ycie codzienne zwykych
ludzi w jakim miejscu, które si w ksigach nie zapisao.
Ciesz si wic, e to nasz miesicznik obj swoim patronatem wydawnictwo o bogucickiej szkole. Jest w tych
zapisach kawa historii lska, ale czytelnika cieszy te
jzyk. Przykad: „Dnia 3 IX 1923 r. rozpocz si rok
szkolny naboestwem, za które dziatwa szkolna wszystkich szkó miejscowych zapacia z dobrowolnych skadek.” Rado czyta.

Catharina Ingelman Sunberg:
Poyczanie jest srebrem,
a rabowanie zotem...
[Prze. Patrycja Wóczyk]
Wyd. Sonia Draga, Katowice 2016,
s. 374.

alszy cig przygód blisko osiemdziesicioletnich przeD
stpców, którzy – jako, e bogate pastwo i system
w ogóle nie speniaj swojej roli – zostaj Robin Hoodami.

Zabieraj bogatym, okradaj zodziei, aby rozda up biednym, czyli orodkom opieki nad seniorami, placówkom kulturalnym, wspomagaj nawet ubog policj, która ich ciga.
Autorka nie dba zbytnio o prawdopodobiestwo, potrafi natomiast budowa napicie i z humorem wymyla niesamowite przygody bohaterów. Czekam na tom trzeci.
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OSZCZDNOCI w wyso ko ci 1,6 mld
zo tych w la tach
2016-2025 oraz ok.
436 mln z oszczdnoci w pierwszym roku
funkcjonowania JSW
po przeniesieniu ruchu Jas-Mos i kopalni
Krupiski do Spóki
Restrukturyzacji Kopal przewiduje plan
ratujcy spók JSW.
Do ce lo wo na ko niec 2017 r. w spóce
po win no pra co wa
ok. 20 600 pracowników. To o ponad 2,5 tys.
mniej pracowników
ni jest dzi (ok. 23
tys.).
REWOLUCJI w lskim
Planetarium nie bdzie. 6 wrzenia w Kato wi cach spo ród
Zapis wydarze 19 prac wybrano proz miesica jekt przebudowy najpoprzedzajcego starszego planetarium
zamknicie w Polsce. Nie Tomasz
numeru Konior, nie projektanci Muzeum lskiego, lecz autorzy przebudowy Filharmonii
lskiej w Katowicach bd mie szans
na przebudow Planetarium lskiego. Firma Consultor Sp. z o.o. z Poznania wygraa konkurs na sporzdzenie koncepcji architektonicznej, w myl której obiekt zostanie
przebudowany i zmodernizowany. Zwyciski projekt to koncepcja, która w niewielkim stopniu zmieni zabytkowy obiekt
z 1955 roku.
PODCZAS ostatniego posiedzenia sejmowej
Komisji ds. Energii i Skarbu Pastwa posowie przyjli poprawk zwikszajc limit
wydatków z budetu pastwa na restruktury za cj gór nic twa – z pla no wa nych
3 mld z do a 7 mld z. Proponowane zmiany musz zosta jeszcze przegosowane
przez Sejm.
AUTOSTRADA pónocna, drogi, elektryczne autobusy, lski Bank Inwestycyjny no
i jak zawsze kolej Katowice – Pyrzowice
– to niektóre projekty zawarte w nowej strategii dla lska, któr przygotowa zespó
dziaajcy przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Spoecznego. To ju trzecia strategia
dla regionu, która powstaje w cigu ostatnich kilkunastu miesicy.
CUD, e nikt nie zgin – mówi wiadkowie wypadku, do którego doszo w pitek
9 wrzenia, okoo godziny 7, na DK1
w Tychach. Wyglda bardzo gronie. Droga bya zablokowana przez osiem godzin. Pijany 56-letni kierowca lawety
przewozi 10 nowych samochodów. Mia
zawie je do Woch. Nie zdy. W jego
organizmie stwierdzono prawie 2,5 promila alkoholu.
BISKUP ordynariusz diecezji bielsko-ywieckiej odwoa proboszcza z Koniakowa oskaranego przez byych ministrantów o molesto wa nie w la tach osiem dzie si tych
i dziewidziesitych ubiegego wieku. Ponad 20 lat temu koniakowski duchowny mia
zaprasza ministrantów na plebani na Kubalonce, podawa im alkohol i puszcza filmy pornograficzne. Jako pierwszy publicznie o sprawie powiedzia pochodzcy
z Koniakowa lewicowy dziaacz, Krystian

MIESIC
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Legierski. Spraw zajmuje si take cieszyska prokuratura.
NAJSYNNIEJSZY parowóz w Raciborzu
zosta zdemontowany. Czeka go teraz remont. Waca 32 tony lokomotywa „Halinka” zostaa przetransportowana sprzed
dworca PKP w Raciborzu na baz jednej
z lokalnych firm. Tam przejdzie gruntowny re mont. Pa ro wóz o ozna cze niu
Tw53-2570 to symbol raciborskiego kolejnictwa i tutejszych kolejarzy. Lokomotywa
wyprodukowana zostaa w 1955 roku,
na plac przed dworcem w Raciborzu trafia 30 lat póniej, jako dar kolejarzy. Parowóz swój przydomek zyska na cze Haliny Tarkoty, zastpczyni naczelnika stacji
PKP w Raciborzu.
WEDUG Izby Gospodarczej Wodocigi
Polskie, wzrost cen wody od stycznia przyszego roku moe wynie nawet 25 proc.,
co odczuj zwaszcza budety domowe
zwykych odbiorców. Górnolskie Przedsibiorstwo Wodocigów ma poda na pocztku padziernika nowe hurtowe ceny wody, które bd obowizywa odbiorców
od stycznia 2017 r. Cho brak jeszcze
szczegóów, prezes GPW, ukasz Czopik,
nie wyklucza drastycznej podwyki. Powodem jest rzdowy projekt nowelizacji prawa wodnego, które zakada kilkuset-, a nawet tysic procentowy wzrost opat za pobór
wody ze rodowiska.
BYTOM moe straci szans na rekordow
dotacj – 100 milionów euro. Tak kwot
miasto miao uzyska z Unii Europejskiej
na dofinansowanie inwestycji i dziaa
zwizanych z rewitalizacj. Najpierw jednak bytomscy urzdnicy musz wskaza,
na co pienidze s potrzebne, przygotowa
stosowne dokumenty i przedstawi w Urzdzie Marszakowskim Gminny Program
Rewitalizacji (GPR). Z uwagi na opieszao urzdników, 19 wrzenia marszaek województwa lskiego Wojciech Sauga zaapelowa do prezydenta Bytomia, Damiana
Bartyli, o przyspieszenie prac nad tym
istotnym dla Bytomia dokumentem.
KATOWICE chc zawojowa Dolin Krzemow, gdzie planuj ju wkrótce otworzy
wasne biuro. Za promocj miasta w tym
najwikszym na wiecie centrum nowych
technologii bdzie odpowiada prof. Piotr
Moncarz z Uniwersytetu Stanforda, którego Maciej Krupa, prezydent Katowic, mianowa swoim doradc. Katowickie biuro bdzie to punkt informacyjny w siedzibie
Polsko-Amerykaskiej Rady Wspópracy
w PaloAlto, w którym bdzie mona uzyska informacje na temat moliwoci wspópracy z Katowicami.
Z KOCEM wrzenia zdemontowany zosta
kultowy napis nad bram wejciow prowadzc do lskiego Wesoego Miasteczka.
Powód? Przebudowa zwizana z tak zwan tematyzacj lunaparku. Napis bdzie czeka na terenie lskiego lunaparku na zakoczenie prac budowlanych, co nastpi
powinno jeszcze przed rozpoczciem nowego sezonu, czyli w czerwcu przyszego roku. Kultowy wrcz napis – stylizowany
na odrczny podpis – nad wejciem do wesoego miasteczka najprawdopodobniej
wróci na swoje miejsce. Zosta zawieszony
na bramie lunaparku 10 lat temu. Wbrew pozorom, nie jest to jednak ten pierwszy napis, od pokole kojarzony ze lskim Wesoym Miasteczkiem.
LIKWIDACJA gimnazjów, ostatecznie ju
przesdzona, przyniesie „mier” nie tylko
temu szczeblowi szkolnictwa, ale równie

patronom tych szkó. O ile Jerzy Kukuczka czy Alfred Szklarski pozostan w naszej
zbiorowej pamici nawet kiedy przestan
by patronami, bo nazwano ich imieniem
wiele szkó, ulic czy skwerów, o tyle wielu nazwiska takie jak Emilia Zawidzka, Helena Pramowska z Dbrowy Górniczej czy
Andrzej Kubicki z Mstowa albo ks. Bonawentura Metler z Parzymiechów znane s
tylko w swoich maych ojczyznach, bo
wanie w nich postacie te stay si bohaterami zbiorowej wiadomoci.
DEBIUTANCKI film absolwenta Wydziau
Radia i Telewizji Uniwersytetu lskiego
Jana P. Matuszyskiego – opowiadajcy
mroczne i tragiczne dzieje rodziny Beksiskich – wygra 41. Festiwal Filmowy
w Gdyni zdobywajc Zote Lwy. Obraz
Macieja Pieprzycy pt. „Jestem morderc”,
równie absolwenta katowickiego wydziau, zdoby drug nagrod – Srebrne
Lwy.
ZDZIWIA si mocno 77-letnia mieszkanka
gminy Czerwionka-Leszczyny, gdy dowiedziaa si, e zostaa uznana przez ZUS
za zmar. Przekonaa si o tym 21 wrzenia,
kiedy nie dostaa na swoje konto emerytury. Zdesperowana – e przecie yje i ma si
cakiem dobrze dziki Bogu – zadzwonia
do ZUS w Rybniku, gdzie bezskutecznie
próbowaa wyjani spraw (wida nie lubi tam petentów zza wiatów – nawet tych
pozornych). Po interwencji dziennikarzy lokalnej prasy, którzy przyszli na pomoc
miertelnie przeraonej staruszce, okazao
si, e bezmylny bd popeni pracownik
ZUS, bo to zupenie inna kobieta – ale
o identycznym jak mieszkanka Czerwionki-Leszczyny imieniu i nazwisku, a take dacie urodzenia – zmara. Odpowiednich danych pracownik nie zweryfikowa i... stao
si. Bezduszny ZUS przyj w kocu
do wiadomoci, e 77-latka yje i nadal czeka na swoj emerytur.
NOWE rehabilitacyjne óka szpitalne, aparat EKG, inhalatory pneumatyczne i materace przeciwodleynowe – to tylko cz
sprztu, który Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. otrzyma od Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. To ju kolejny raz,
kiedy Wielka Orkiestra witecznej Pomocy wspiera sosnowiecki szpital, który tylko
w cigu ostatnich dwóch lat otrzyma
od WOP sprzt o wartoci ponad 400 tysicy zotych.
SYSTEM stworzony przez firm Future
Processing z Gliwic bdzie przeomem
w diagnozowaniu nowotworów. Firma ta
wspólnie z Instytutem Onkologii w Gliwicach rozpocza prace nad przedsiwziciem, którego celem jest zwikszenie skutecz no ci dia gno stycz nej to mo gra fii
komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w spersonalizowanej diagnostyce
chorób nowotworowych. Ich program „nauczy si”, jak najdokadniej znajdowa
podejrzane zmiany na podstawie wzorca
charakterystycznego dla okrelonych nowotworowych komórek.
RAWA Blues Festival – wito fanów dobrego bluesa znów w Katowicach odby si
w ostatni weekend wrzenia. Gwiazd tegorocznej edycji festiwalu by amerykaski artysta Keb” Mo” z orkiestr NOSPR pod dyrekcj Krzesimira Dbskiego. Kolejn
gwiazd by Corey Harris, gitarzysta i wokalista.

KRONIKARZ

Polecenie przelewu / wpata gotówkowa

*

nazwa odbiorcy

Dzikujemy wszystkim dotychczasowym
prenumeratorom, zapraszamy nowych!

„lsk” ukazuje si przez 12 miesicy w roku.

*

*
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*
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nazwa zleceniodawcy cd.

nazwa zleceniodawcy
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nazwa odbiorcy cd.
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Opata:

nazwa odbiorcy
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nazwa zleceniodawcy cd.
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nr rachunku odbiorcy

Cena jednego egzemplarza wynosi 7 zotych.

U L .

*

l.k.

Cena prenumeraty, podobnie jak cena pojedynczego
egzemplarza nie ulega zmianie!
L I T E R A C K I E

*

nazwa odbiorcy cd.

*
Prenumerata roczna – 84 zote
Prenumerata póroczna – 42 zote
Prenumerata kwartalna – 21 zotych
*

T O W A R Z Y S T W O

Prenumerata redakcyjna gwarantuje
systematyczn dostaw pisma
do osoby zamawiajcej!

G Ó R N O  L  S K I E

Zapraszamy do zaprenumerowania
miesicznika „lsk” na 2017 rok!
Wystarczy wyci i wypeni
zamieszczony obok blankiet, a nastpnie dokona
przelewu na wskazane konto.
odcinek dla instytucji przyjmujcej zlecenie

POLE „LSK” SWOIM ZNAJOMYM
I PRZYJACIOOM – WSZYSTKIM,
KTÓRYCH INTERESUJE LSK!
Polecenie przelewu / wpata gotówkowa

Zachcamy take do odwiedzenia strony internetowej
www.slaskgtl.com



Drodzy Czytelnicy!

77

odcinek dla instytucji przyjmujcej zlecenie

NOTATNIK
KULTURALNY
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Janusz Wójcik
Maria Sztuka

Niezwyka wystawa w Muzeum lskim
KATOWICE. Niezwyk wystaw jednego dziea, bdcego swoistym eksperymentem twórczym, mona oglda przez cay rok (do 17 padziernika 2017) w Muzeum lskim. „Refleksja” jest dzieem Daniego Karavana, wybitnego rzebiarza izraelskiego. Jest efektem inspiracji artysty
fragmentami Szekspirowskiego Hamleta oraz bogat histori lska. Kuratork tej niezwykej wystawy jest Anda Rottenberg. Daniel (Dani) Karavan znany jest w wiecie sztuki jako autor monumentalnych zaoe rzebiarskich. Pochodzcy z Tel Awiwu artysta tworzy instalacje rzebiarskie
w Izraelu, Francji, Niemczech, Korei Poudniowej czy Japonii. W Polsce
po raz pierwszy zaprezentowa swoj twórczo na wystawie MAKOM w krakowskim Midzynarodowym Centrum Kultury w 2015 roku. Edukacj artystyczn rozpocz w wieku 13 lat od nauki malarstwa w szkole artystycznej Bezalel w Jerozolimie, a nastpnie studiowa technik fresku we
Florencji i w Paryu. Od pocztku lat 60. tworzy reliefy oraz dekoracje
cienne zdobice publiczne gmachy Tel Awiwu i Jerozolimy. Równolegle przygotowywa scenografie do przedstawie teatralnych i baletowych,
m.in. wspópracowa ze synn choreografk Marth Graham. Artysta by
wielokrotnie honorowany prestiowymi nagrodami za osignicia
w dziedzinie rzeby, m.in. Nagrod Izraela w 1977 roku. W roku 1998
zosta laureatem japoskiej Praemium Imperiale (równolegle z Andrzejem Wajd), a w 2016 rzd Katalonii przyzna mu nagrod Conca za prac Pasa powicon pamici Waltera Benjamina. Wyniesione z rodzinnego Tel Awiwu reguy architektoniczne stay si dla jego sztuki
naturalnym punktem odniesienia. Zarówno jego wczesne reliefy, jak i kompozycje scenograficzne poddane byy tym samym modernistycznym zasadom, na jakich opiera swoje rzebiarskie zaoenia plenerowe. Wyraay si one w stosowaniu prostych form geometrycznych i klasycznych,
nawizujcych do staroytnoci kompozycyjnych rytmach i podziaach.
Wczenie te wcza do swoich rozbudowanych struktur rzebiarskich
symboliczne elementy natury: wod, ziele, drzewa oliwne, fragmenty
pejzau, bkit nieba, a take rzeb terenu, która zwykle stanowi punkt
odniesienia dla jego prac. Dziki temu uzyskuje efekt harmonijnego przenikania si natury i sztuki w taki sposób, e tworz one nierozerwaln,
nacechowan znaczeniami cao, a jednoczenie wywouj poczucie spokoju i harmonii. Wyczulony na przemoc i niesprawiedliwo, wiele swoich dzie powici upamitnieniu ofiar ostatniej wojny wiatowej, wiele in nych re ali za cji wy po sa y w moc per swa zyj n, zwi za n
z przestrzeganiem elementarnych praw czowieka. Podobne przesanie
odczyta mona ze sposobu budowania narracji jego wystaw, zawsze stanowicych okrelon wizualn, sensualn i pojciow cao. Pod wzgldem zwartoci i jednorodnoci jest to najbardziej radykalna aranacja ze
wszystkich dotychczasowych projektów Daniego Karavana. Rozwin
w niej charakterystyczne dla jego pónej twórczoci rodki wyrazu. Nale do nich lustrzane refleksy, pomylane jako negatywowe odbicie fragmentów rzeczywistoci „wykrojonych” z ta i zagarniajcych wizerunek
widza, który w ten sposób staje si nieodcznym elementem dziea. Podobnie symboliczn rol speniaj te wysmuke drabiny wprowadzane
w obszar jego artystycznych penetracji. Skomponowana z luster praca
Reflection / Odbicie / 
  pozbawia betonow Galeri jednego dziea jej monumentalnego charakteru, oferujc w zamian poczucie obcowania z totaln fikcj, w której mona si odnale dziki wnikliwej obserwacji wasnego odbicia i odkry swoj nierozpoznan dotd natur.
Pod patronatem „lska”

Kostiumy Barbary Ptak w chorzowskim Muzeum
CHORZÓW. W fiolecie Jej do twarzy… Chorzowskie kostiumy Barbary Ptak to nowa wystawa czasowa, któr mona oglda w Muzeum
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Fot. Teatr „Ateneum”
Teatr „Ateneum”, laureaci: (od lewej): Beata Zawilak, Ewa Reymann,
Katarzyna Kuderewska, Marek Dindorf, Krystyna Kajdan,
Piotr Janiszewski, Renata Chudecka, Zbigniew Mdrala, Piotr Gabriel

w Chorzowie. Barbara Ptak – urodzona w Chorzowie wybitna artystka,
kostiumolog, autorka projektów do ponad 200 sztuk teatralnych i filmów.
Efekty jej pracy mona byo oglda midzy innymi w ekranizacjach
Nó w wodzie, Pera w koronie czy Faraon. Na wystawie prezentowane s chorzowskie wtki w biografii oraz twórczoci artystki – zwaszcza projekty przygotowane dla Teatru Rozrywki. Wystaw mona oglda do lutego 2017 r. Autork scenariusza jest Anna Piontek, natomiast
aranacj zaprojektowa Krystian Banik.

„Ateneum” odznaczone
KATOWCE. W ubiegym sezonie lski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
obchodzi 70-lecie swego istnienia. Nowy sezon w katowickie „Ateneum”
rozpoczo wyjtkowo uroczycie – od wrczenia prestiowych odznacze, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Brzowe medale Zasuony kulturze „Gloria Artis” otrzymali: lski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Krystyna Kajdan – dyrektor teatru i Renata Chudecka – kierownik literacki teatru. Odznaki honorowe Zasuony dla Kultury Polskiej odebrali aktorzy: Katarzyna Kuderewska, Ewa
Reymann, Beata Zawilak, Marek Dindorf, Piotr Gabriel, Piotr Janiszewski oraz kierownik Galerii Ateneum Zbigniew Mdrala. 23 wrzenia,
przed premier spektaklu „Animacje”, laureaci przyjli odznaczenia z rk
wiceprezydent Miasta Katowice, Marzeny Szuby.

Malarstwo Magorzaty Stpniak
KATOWICE. lski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza do Galerii Ateneum na wystaw malarstwa Magorzaty Stpniak. Autorka jest
absolwentk Wydziau Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Piknych. Dyplom zrealizowaa w 1998 r. w pracowni prof. Wodzimierza
Kunza. Jest wiceprezesem Regionalnego Towarzystwa Zachty Sztuk
Piknych w Czstochowie oraz pomysodawc i kuratorem wszystkich
edycji wystawy 8 KOBIET. Mieszka i tworzy w Czstochowie. Magorzata Stpniak jest laureatk Nagrody Ministra Kultury i Sztuki
na IX Ogólnopolskim Przegldzie Malarstwa Modych Promocje w Legnicy (1999) oraz beneficjentk stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Czstochowy (2002), uczestniczya w kilkudziesiciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic (m.in.
w Austrii, Holandii i Woszech).
Pod patronatem „lska”

Do widzenia rokoko…
GLIWICE. W Willi Caro na zwiedzajcych czekaj dwie wystawy powicone ceramice polskiej powstajcej od koca lat 50. XX w. do czasów nam wspóczesnych: „Do widzenia rokoko! Polska ceramika uytkowa z lat 50. i 60. XX w.” oraz „362… Ceramika Bogdana Kosaka”.
W ramach ekspozycji prezentowane s zarówno wyroby o przewadze
cech uytkowych, jak i obiekty, dla których ceramika jest materi umoliwiajc realizacj przede wszystkim wypowiedzi artystycznej. Obie
wystawy czy tworzywo – ceramika oraz korzystanie z dorobku historii projektowania uytkowego.
Na ekspozycji Do widzenia rokoko!… znajduj si ceramiczne wyroby uytkowe z lat 50. i 60. XX w. – gównie porcelanowe i porcelitowe serwisy do kawy i herbaty, a take wazony, popielniczki, tace, które zostay zaprojektowane przez wybitnych artystów jako wzory dla
produkcji seryjnej w wiodcych polskich wytwórniach ceramiki. Obiekty zaprezentowane na wystawie, której kuratorem jest Anna Kwiecie,
historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach, to efekt dziaal-

noci kolekcjonerskiej gliwickiego Muzeum, rozpocztej w 1961 r. Jest
to pierwszy pokaz obiektów udostpniony zwiedzajcym. Tytu wystawy Do widzenia rokoko! jest nawizaniem do tytuu filmu „Do widzenia, do jutra…” z 1960 r., ze Zbigniewem Cybulskim w roli gównej.
Film powsta w czasach odwily, po odrzuceniu obowizujcych kanonów sztuki socrealizmu. Podobnie w pozostaych dziedzinach sztuk, take uytkowych, w myleniu twórczym nastpi wtedy intensywny okres
poszukiwa i denie do nowoczesnoci, czsto zainspirowanej sztuk
zagraniczn.
Lata 50. i 60. XX w. to niewtpliwie bardzo wany okres w historii
polskiego wzornictwa przemysowego. Produkcja naczy opartych
o nowe fasony i dekoracje bya jednym z przejawów „nowoczesnoci”.
W 1950 r. zosta zaoony w Warszawie (funkcjonujcy do dnia dzisiejszego) Instytut Wzornictwa Przemysowego (IWP), który by – jak podaj znawcy – jedn z pierwszych powojennych europejskich instytucji
promujcych wzornictwo.
Zaoycielka i organizatorka IWP prof. Wanda Telakowska bya inicjatork tworzenia i rozpowszechniania nowego wzornictwa oraz propagatork idei cisej wspópracy artystów-projektantów z technologami, podkrelaa i dobre projekty – wzory wyrobów masowej
produkcji – s wartoci gospodarcz i kulturow. Wanda Telakowska
bya autork synnego hasa „Pikno na co dzie dla wszystkich”. Te dziaania miay nada dizajnowi charakter masowy i demokratyczny, mia
by on pikny i funkcjonalny, a take tani, w odrónieniu od wyrobu unikatowego, czy krótkoseryjnego. Programowe zaoenia i hasa Instytutu Wzornictwa Przemysowego stay si w latach 50. i 60. impulsem do nowych wypowiedzi projektantów. Wystawa jest dostpna dla zwiedzajcych
do 31 grudnia 2016 roku.
Pod patronatem „lska”

„362…” czyli ceramika Bogdana Kosaka
GLIWICE. Muzeum w Gliwicach zaprasza do zwiedzania refleksyjnej
wystawy „362…” Ceramika Bogdana Kosaka, której motywami przewodnimi s wspomnienia, przeszo, ich splot z teraniejszoci, osadzenie przedmiotów w czasie, przemijanie. Bogdan Kosak – projektant
porcelany uytkowej i rzeby ceramicznej, w latach 1995–2006 kierujcy modelarni w Porcelanie lskiej w Katowicach, a obecnie pracujcy we wasnej pracowni w Cieszynie, laureat wielu prestiowych nagród krajowych i zagranicznych, jest midzy innymi twórc nagrodzonego
w konkursie lska Rzecz serwisu do kawy i herbaty Tomaszów. We wntrzach Willi Caro mona zobaczy oryginaln rzeb ceramiczn jego
autorstwa zoon z mnóstwa niepowtarzalnych pojemniczków, Stroiki
sentymentalne ze zniszczonej porcelany, uamki naczy wyowione z rzeki czy wieczniki ze starej porcelany przemysowej.
Kuratorami wystawy s historycy sztuki Muzeum w Gliwicach
– dr Dagmara Wójcik i Anna Kwiecie. Ekspozycja koresponduje z wystaw „Do widzenia rokoko”, wpisujc si w projekt ceramicznej jesieni w gliwickim Muzeum.
Centralnym punktem, od którego wystawa wzia swój tytu, jest instalacja – wieloelementowa rzeba ceramiczna: „362…”. Tworz
j 362 pojemniki, z których kady jest unikatowy, niepowtarzalny. Uoone w symetrycznym cigu i wypenione sol budz skojarzenia z pojedynczymi porcjami, czy te dawkami nieokrelonej substancji na kady dzie. Od widza zaley jak nada im funkcj. Czy w jego wyobraeniu
bd to szczypty soli, która jest jedn z gównych przypraw wydobywajcych smak – w biblijnych opisach kojarzon z substancj yciodajn, czy te pojemniki na medykamenty, bez których czsto nie moemy normalnie funkcjonowa. Wymowny wielokropek na kocu i cyfra,
która nie dopenia iloci dni w roku sugeruje nam, e ten cig z jakiej
przyczyny nie zosta dokoczony. Dodatkowo wyeksponowane s
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Fot. Marcin Korczak
Magorzata Stpniak, Trio, 60x80

czarne i biae misy (Misa B5) na postumentach, wypenione wod. Swobodny dostp do instalacji, moliwo dotknicia wody i faktury
przedmiotu s elementem majcym wcign widza w dowiadczenie
wody jako pocztku oraz kolejnego etapu, któremu wszystkie kultury
zgodnie naday wymiar sakralny. W ten sposób sól i woda wprowadzaj odwiedzajcych wystaw w wiat, gdzie przeplataj si pocztek, koniec, trwanie i wspomnienia, dajce widzom materia i inspiracje
do budowania wasnych dowiadcze – do tworzenia.

Premiera w teatrze „Ateneum”
KATOWICE. 23 wrzenia w lskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum,
na scenie Galerii Ateneum, odbya si pierwsza w tym sezonie premiera – Animacje wg scenariusza i w reyserii Wiesawa Czopiskiego
i Agnieszki Makowskiej, ze scenografi Agnieszki Makowskiej i muzyk Piotra Klimka. Konwencja teatralna, oparta na animacji wykorzystujcej przede wszystkim ciao aktora, pobudza wyobrani i inspiruje (szczególnie najmodszych widzów) do samodzielnego poszukiwania
i twórczej zabawy. Przedstawienie jest okazj do pokazania szerokich
moliwoci teatru lalek, innego spojrzenia na ciao ludzkie i otaczajce czowieka przedmioty. Kameralny spektakl bez sów kryje w sobie
czytelne dla kadego widza, bez wzgldu na wiek, uniwersalne mikro
historyjki – czasem dynamiczne i zabawne, czasem wyciszone i refleksyjne – czce si ze sob poprzez stylistyk i zabaw form. Na scenie troje aktorów – Katarzyna Kuderewska, Ewa Reymann i Piotr Janiszewski.

Nowoci w Muzeum Prasy lskiej
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PSZCZYNA. Promocja najnowszej publikacji Muzeum Prasy lskiej
w Pszczynie i Towarzystwa Mioników Ziemi Pszczyskiej pt. „Kazanie pastora Bartelmusa z 1765 roku na zaoenie kocioa w Golasowicach” odbya si w pszczyskiej Izbie u Telemanna. Publikacja
ukazaa si w cyklu „Pery sowa polskiego na ziemi pszczyskiej”,
a przedmow napisa prof. Jan Miodek, który wczeniej omówi „kazanie…” na amach miesicznika „lsk”. Wydawcy przygotowali równie bibliofilskie wydanie „Kazania…” drukowane na czerpanym papierze. Publikacja ta poszerzya o wyjtkow pozycj ten niezwykle
cenny cykl. Publikacja Muzeum i TMZP wpisuje si w rozpoczynajcy si w styczniu Rok Reformacji ogoszony przez Sejmik Samorzdowy Województwa lskiego.
Wieczór uwietni koncert w wykonaniu Elbiety Grodzkiej-opuszyskiej (sopran) i Juliana Gembalskiego (pozytyw), którzy wykonali utwory kompozytorów renesansu i baroku. Po spotkaniu mona
byo zobaczy odsonite i odrestaurowane poddasze Muzeum. Wykonano niezliczone prace, od tych porzdkowych po cile specjalistycz ne, wy ko cze nio we. Zli kwi do wa no utwo rzo ny w la tach 80. XX wieku sufit, odkryto szczyty, na których wyeksponowano
surow ceg. Przy okazji wymieniono podog oraz stolark okienn. Zakonserwowano konstrukcj non dachu, wymieniono instalacj elektryczn oraz zainstalowano nowoczesne owietlenie, zmodernizowano centralne ogrzewanie. Sala zostaa wyposaona w nowe
gabloty, owietlone wiatem ledowym. Obecnie trwaj prace nad przygotowaniem ekspozycji w tym nowym miejscu. Warto przypomnie,
e budynek pochodzi z koca XVIII w. i zosta wybudowany jako wypenienie pomidzy budynkami zlokalizowanymi na uku istniejcego
traktu.

Fragmenty serwisu do kawy „Epos”, projekt Eryka Trzewik, 1959 r.;
wytwórnia: Zakady Porcelany Bogucice w Katowicach-Bogucicach, 1961 r.;
porcelana, dekoracja natryskowa

Kto lepszy?
BielskoBiaa. Od 7 do 28 padziernika w galerii Okrgu Bielskiego
Zwizku Polskich Artystów Plastyków trwa bdzie wystawa drzeworytu sztorcowego Jadwigi Marii Smykowskiej. Urocza cieszynianka urodzona 1 marca 1945 r. w okupowanym Cieszynie Zachodnim naley
do najlepszych specjalistów tej trudnej dyscypliny plastycznej. Niektórzy uwaaj, e nie ma sobie równych na wiecie ju od niemal pówiecza. Jest m.in. laureatk najwyszej wiatowej nagrody Midzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON w Szwajcarii (8
edycja, 1979) za tryptyk „Pod Twoj obron”. Ze sztuk zetkna si ju
w dziecistwie, gdy rodzice przyjanili si z Ludwikiem Konarzewskim juniorem i jego rodzin, Czesawem Kuryatt, Zofi Kossak-Szatkowsk, Gustawem Morcinkiem czy Janem Gawlasem. Ju w dziecistwie pobieraa nauk u Józefa Klimka, póniejszego wykadowcy
National Art School i East Sydney Technical College. Chodzia do jednej klasy bielskiego liceum plastycznego m.in. z Michaem Klisiem, Janem Kruczkiem i Igorem Mitorajem. Komisja egzaminacyjna ASP w Krakowie przyja j od razu na drugi rok studiów. Tam korzystaa
z wiedzy takich profesorów jak Emil Krcha, Hanna Rudzka-Cybisowa,
Jerzy Nowosielski, Maria Rzepiska, Adam Siemianowicz, Adam Stalony-Dobrzaski, Mieczysaw Wejman, Witold Chomicz czy bielszczanin Franciszek Bunsch. Na wystawie przy bielskim Rynku mona si
przekona, jak perfekcyjne drzeworyty wykonuje Jadwiga Smykowska.

Laureat w Ksinicy Beskidzkiej
BielskoBiaa. Jubileusz 30-lecia debiutu poetyckiego Piotra Zemanka zgromadzi 22 wrzenia w Ksinicy Beskidzkiej ok. 50 osób. Piotr
Zemanek – poeta i bard, od urodzenia mieszka w Bielsku-Biaej. Jest
absolwentem Politechniki Krakowskiej i ódzkiej oraz Uniwersytetu lskiego. Jest laureatem ponad 150 ogólnopolskich konkursów poetyckich,
a mimo to wyda tylko tom wierszy. W 2014 r. ukaza si jego „Poudnik Greenwich”, nagrodzony w II edycji konkursu im. Henryka Berezy. Zdoby m.in. takie nagrody jak „Nagrod Georga Trakla”, „Laur Sarbiewskiego”, „Pióro pelikana”, „Zot Buaw Hetmask”, „Zote
Lubaskie Pióro”, „Zot Wie Piastowsk” (dwukrotnie) czy „Nagrod Tyskiego Lata Poetyckiego”. Zwycia w slamach poetyckich i turniejach jednego wiersza, konkursach piosenki poetyckiej i autorskiej. Podczas wieczoru zaprezentowa si jako poeta, bard i gawdziarz.

Wspomnienie Ala
BielskoBiaa. Zmarego par miesicy temu Alfreda Biedraw
wspominali jego koledzy, wspópracownicy, rodzina. Okazj bya wystawa jego prac w Galerii Bielskiej BWA, której wernisa odby si 30
wrzenia. Al – jak nazywali go przyjaciele – urodzi si w 1923 r. w Ktach. Studiowa na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie. Wskutek kopotów finansowych i zdrowotnych dyplom zdoby jednak dopiero w 1969 r. jako 46-letni czowiek. Mia wielkie kopoty z utrzymaniem
zaplanowanej kompozycji obrazu, gdy nie widzia na jedno oko, a na drugie – coraz gorzej. Mimo to przez dugie lata prowadzi samochód. Zwizany by pocztkowo z bielskim Studiem Filmów Rysunkowych, a nastpnie z cieszyskim Instytutem Sztuki Uniwersytetu lskiego
w Katowicach i bielskim Pastwowym Liceum Sztuk Plastycznych. – Szybko wyczulimy niezwyko Alfreda i mimo formy „ty” trak-

Fot. Wiesawa Konopelska

Fot. Kamil Budziarz

Bogdan Kosak, 362..., rzeba ceramiczna

towalimy go z niezmiennym przez lata szacunkiem. Znajomo uczelniana przeniosa si szybko do bielskiej pracowni Alfreda. Pozornie bya to wilgotna suterena zagracona starymi, zakurzonymi sprztami, dla
nas jednak stanowia forum dyskusyjne, centrum terapii przez sztuk
i miejsce rozrywek zrozumiaych tylko dla tego rodowiska – powiada
artystka Teresa Sztwiertnia.

Wtroba w „Kubiszówce”
BielskoBiaa. Grubo ponad sto osób przybyo na promocj najnowszej ksiki Juliusza Wtroby „Blisko oddale” 15 wrzenia br
do bielskiej „Kubiszówki”. O wspaniae barwne ilustracje 21 lirycznych
wierszy miosnych postaraa si bielszczanka Agnieszka Nowiska (doktorat ze sztuki na uniwersytecie w Walencji), stale przebywajca
w USA. Na jzyk angielski przetumaczya je natomiast katowiczanka
Renata Cygan, od wielu lat mieszkanka Watfordu k. Londynu. Wiersze
recytowali Tomasz Lorek i Piotr Skucha. Promocji tomu towarzyszyy
m.in. wystpy taneczne zespou Art Dance Elbiety Barwickiej, popisy wokalne dyr. placówki Iwony Kusak, zespou Anny Majeranowskiej
oraz podopiecznych Joanny Jatkowskiej, która skomponowaa melodie
do tekstów rudzickiego poety. Scenograficzne to stanowiy energetyczne obrazy Agnieszki Nowiskiej. By to kolejny maria sowa, obrazu,
dwiku i ruchu w bielskiej „Kubiszówce”.

Z La Manchy do BielskaBiaej
BielskoBiaa. 30 wrzenia w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej odbya si premiera „Czowieka z La Manchy”, synnego spektaklu o Don
Kichocie i jego twórcy Miguelu de Cervantesie. Muzyk skomponowa Mitch Leigh, libretto napisa Dale Wasserman, a teksty piosenek
Joe Darion. Przekadu dokonali Antoni Marianowicz i Janusz Minkiewicz. Adaptacji i reyserii podj si dyr. Witold Mazurkiewicz. Scenografi stworzy Damian Styrna, kostiumy Barbara Guzik, a choreografi Jarosaw Staniek. Kierownictwo muzyczne obj Mateusz Walach.
W rol Miguela de Cervantesa wcieli si Rafa Sawicki, a Sancho Pansy Tomasz Lorek. Na Broadwayu spektakl wystawiano ponad dwa tysice razy. Ile razy zobaczymy go na deskach bielskiej sceny dramatycznej?

Paragraf 64 w Altanie
CZSTOCHOWA. Wakacyjne koncerty organizowane co roku w parku im. S. Staszica przez OPK Gaude Mater zakoczy w tym roku Zespó Paragraf 64 z Zakadu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Wród
wystpujcych dominuj orkiestry dte. Tymczasem grupa z ostatniej
niedzieli sierpnia zaliczana do nurtu mocnego rocka z elementami hip
hopu zaproponowaa ballady z mdrymi tekstami o relacjach z rodzin, ukochan, o codziennoci wiziennej i próbach powrotu do normalnoci. Nie by to pierwszy wystp zespou w podjasnogórskim parku,
ale i tym razem zgromadzona publiczno przyja go owacyjnie. Formacj tworz: Maciej „wity” Jankowski, Adrian Sfora „Ryjek”, Mariusz Siwy „Kiler” oraz Adam „Ozzy” Pietrzak. Od 2014 r. muzykami
opiekuje si Aneta Zalejska oraz Janusz Yanina Iwaski. W czerwcu 2015
r. ukaza si ich debiutancki krek Mój Anio Stró. Lider Paragrafu 64
wystpi take 3 wrzenia podczas kolejnego spotkania ywa biblioteka. W ten sposób zainaugurowa projekt solowy, promowany singlem
Prostownik myli. Do wspópracy zaprosi Dari Pacud (skrzypce), Marcina „Martineza” Grodzkiego (perkusja) oraz Maka „Kora” Korzeniewskiego (klawisze).

Aleksander Spyra, kustosz Muzeum Prasy lskiej,
opowiada o nowej publikacji i rekonstrukcji odsonitego poddasza

ART.eria
CZSTO CHOWA. W tym ro ku Fe sti wal Sztu ki ART.eria
(7–11 IX) odbywa si pod hasem Obszar wspólny, obszar miejski. Organizatorzy szóstej odsony poza rodkami z budetu miejskiego oraz ze
zbiórki publicznej otrzymali take dotacj z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Tradycyjnie gówn przestrzeni pozostaway aleje, o artystyczna przebiegaa wic od instalacji Szymona Motyla na Starym Rynku a po park im. S. Staszica, gdzie odby si m.in.
koncert Sylwii Chutnik z zespoem PSM. W tym roku jednak przyczókami artystów byy take Skwer Solidarnoci oraz Centrum Promocji Modych. Po tegorocznym festiwalu zostan w miecie dwa malowida na cianach budynków – na rogu ulic Nowowiejskiego i Waszyngtona Our Rust
o przemijaniu materii, wykonany przez grup Monstfur, a na tarasie MGS
praca xO=: O;> dwóch czstochowianek, obecnie studentek ASP we Wrocawiu – Agaty Lankamer oraz Emilii Dudziec. Artystki inspiroway si
twórczoci Wodzimierza ciegiennego, znanego w Czstochowie
choby z mozaik zdobicych budynki miejskie. Wród dziaa pojawiy si m.in. wspólne spacery i grillowanie w centrum miasta zorganizowane przez grup FRiKO, lektura listów czstochowian zbieranych przez
Bogn Bursk czy wykad Mikoaja Ratajczaka na temat wspóczesnego kapitalizmu. W porównaniu z poprzednimi spotkaniami, wydaje si,
e tegoroczny festiwal nie strzela tak gono jak zwykle, a artyci byli
nieco mniej widoczni w miecie ni w poprzednich latach.

wito Miasta
CZSTOCHOWA. W ostatni weekend wakacji odbyy si Dni Czstochowy, które w tym roku wpisyway si w kampani odzyskiwania przez
miasto statusu województwa. W sobot za ptl tramwajow wystpili
artyci wywodzcy si z naszego miasta: Agata Dziarmagowska, Sarius,
Shamboo, Habakuk, Formacja Nieywych Schabuff i wreszcie T. Love. Koncert mienicy si stylami muzycznymi poprowadzi Ireneusz Bieleninik. Natomiast dzie póniej na placu Biegaskiego wystpia Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czstochowskiej. Oczywicie,
witowanie zaczo si ju 26 sierpnia. Tego dnia mona byo obejrze
ekspozycj w Parku Miniatur Sakralnych. W kolejne dni odby si take jarmark staroci, 31. Czstochowski Rajd Pojazdów Zabytkowych (pojawi si tu m.in. McLaughlin z 1919 r.), Czstochowska wiartka dla
fanów szybkich samochodów, Festiwal Kolorów w parku na Lisicu;
otwarto Gabinet Wybitnych Czstochowian powicony jednej z najwaniejszych dyscyplin sportowych w miecie – ulowi. wito zakoczya gala wszech walk, uwietniona wystpem Edyty Górniak.

Zwycizcy miniaturzyci
CZSTOCHOWA. Jednym z wanych punktów tegorocznych Dni Czstochowy byo rozstrzygnicie 9. Midzynarodowego Biennale Miniatury w OPK Gaude Mater. Sporód 887 prac 325 autorów na wystaw
wybrano 277 miniatur. Jury: prof. Adam Romaniuk (ASP Kraków) – przewodniczcy, dr hab. Anna Wysocka (Toru), Anna Trochim
(Warszawa), dr hab. Tomasz Chudzik (AJD Czstochowa), przyznao 5
nagród i 11 wyrónie. Grand Prix (1500 euro) zdobya Marzena Zacharewicz z Radomska. Nagrodzono równie: Mariusza Daskiego z Radomia (1000 euro), Cleo Wilkinsona z Australii (750 euro), Magorzat Strzelec z Radomia (500 euro) oraz Alexandru Jakobhazi z Rumunii
(nagroda Dziekana Wydziau Sztuki AJD – 1500 z). Na wystaw, której komisarzem bya Justyna Warwas, zakwalifikowano take prace artystów czstochowian, m.in.: Aleksandry Kowalskiej, Lecha Ledeckie-
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Fot. Aneta Zalejska
Jadwiga Smykowska Anno Domini 1988,
drzeworyt sztorcowy

Piotr Zemanek

go, Agnieszki Póroli, Rafaa Stpniaka, Matyldy losarskiej oraz Grayny Tarkowskiej. Wystaw mona byo oglda do 10 padziernika. Potem zacza objeda: Kraków, Kalisz, Pi, Rzeszów, Warszaw, Wrocaw, Tarnów, Pforzheim oraz Bruksel.

Jedyna taka noc
CZSTOCHOWA. 17 wrzenia po raz trzynasty odbya si Noc Kulturalna. W tym roku promowa j czarny kot Nocur wraz z grup trzydziestu wolontariuszy. Wystpili m.in.: Karolina Czarnecka, Krzysztof
Niedwiecki, Superpaka, AmperA, Teatr Papahema z Mateuszem
Trzmielem przedstawi spektakl Moral Insanity. Tragedia ludzi gupich.
Byy filmy, w tym prace eksperymentalne czstochowskich artystów, ukadanie poezji, wykady, wspólne zwiedzanie wystaw, a take warsztaty.
Tej nocy odby si take wernisa wystawy Kobieta w twórczoci Szymona Wypycha w Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica, a take pokaz mody przygotowany przez uczniów Zespou Szkó Przemysu
Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta Wyj z cienia, ju po raz kolejny
odbywajcy si w przestrzeni MGS. Wszystkie wydarzenia odbyway si
midzy 3.30. Przedsiwzicie koordynowaa Katarzyna Strojec.

Nagrody Marszaka dla animatorów kultury
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OPOLE. Marszaek Andrzej Bua podczas gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu wrczy nagrody i wyrónienia animatorom
i twórcom kultury z województwa opolskiego. Uhonorowani zostali: ks.
praat Bernard Joszko z Biskupic – spoecznik, animator kultury, popularyzator lokalnej historii i kustosz dziedzictwa kulturowego, Wojciech
Dominiak – dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, Bogdan Jasiski – kustosz Muzeum Wsi Opolskiej, dziennikarz Edward Pochro i Dorota Witoszyska – nauczycielka Zespou Szkó Zawodowych nr 1w Brzegu oraz Alexander Devosges-Cuber – dyrektor Muzeum Regionalnego
w Gogówku.
Gratulujc nagrodzonym marszaek Andrzej Bua powiedzia: do krzewienia kultury potrzebna jest odwaga, wraliwo i pasja, bowiem im wicej jest tych cech, tym ycie kulturalne naszego regionu jest barwniejsze.
ycz, aby Pastwa zaangaowanie przycigao modych ludzi, aby wspótworzyli oblicze regionalnej kultury, która wspóuczestniczy w dziele tworzenia piknego pejzau kultury lska Opolskiego. Po wrczeniu laureatom pamitkowych statuetek, nastpia cz, podczas której honorowe
wyrónienia otrzymali kolejni animatorzy i twórcy kultury. Jolanta Begiska – nauczycielka jzyka polskiego w PSP w ubnianach, Maria Korzonek – twórczyni ludowa ze Staniszczy Maych, ukasz Litwinowicz – prezes Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Dbrowie, ks.
Grzegorz Poniak – dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kocielnej, Lidia Szpak – nauczycielka z Branic, Rodzina Trbczyskich (Anna, Barbara, Ewa – rzemioso artystyczne) z ubnian oraz Romuald Babicki – kronikarz historii Kdzierzyna-Kola. Nastpnie z okazji
jubileuszu 70-lecia Pastwowej Szkoy Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu, Marszaek wrczy dyrekcji Odznak Honorow „Za Zasugi dla Województwa Opolskiego”. Warto podkreli, e PSM w Opolu wyksztacia wielu znakomitych muzyków, odnoszcych sukcesy
artystyczne i pedagogiczne w kraju i za granic. Uroczyste spotkanie animatorów i twórców kultury lska Opolskiego zakoczyo wspólne zdjcie laureatów i wyrónionych oraz spektakl teatralny „Uroczysto” w wykonaniu aktorów Teatru im. Jana Kochanowskiego, wyreyserowany przez
Norberta Rakowskiego.

Tegoroczne wakacyjne koncerty w Czstochowie
zakoczy Zespó Paragraf 64

Europejskie Dni Dziedzictwa w Opolskim
OPOLE. Sukcesem zakoczya si tegoroczna edycja imprezy pod hasem „Gdzie duch spotyka si z materi”, popularyzujcej dziedzictwo
kulturowe regionu. Organizatorzy odnotowali ponad 41 tysicy uczestników i blisko 200 wydarze, które odbyway si w 56 miejscowociach.
Jednak nie tylko statystyki zrealizowanych przedsiwzi mog cieszy
wspóorganizatorów EDD (samorzdy, instytucje kultury oraz stowarzyszenia), ale przede wszystkim rosnce zainteresowanie ze strony lokalnych spoecznoci, które s coraz bardziej wiadome odpowiedzialnoci za los obiektów zabytkowych, aktywnie dziaajc na rzecz ich
odbudowy, konserwacji oraz popularyzacji wiedzy o ich historii. Narodowy Instytut Dziedzictwa (koordynator krajowy EDD) doceni organizatorów najciekawszych wydarze przyznajc nagrody poszczególnym
osobom oraz instytucjom. Otrzymali je: Dariusz Ziba – Stowarzyszenie „Zielony Most” w Skorogoszczy, Roman Jarosiski – Stowarzyszenie „Dolina Maej Panwi” w Ozimku, Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu, Adrian Dwornicki – portal „Otmuchowskie zabytki
i osobliwoci”, Informacja Turystyczna w Nysie – Bastion w. Jadwigi.
Inauguracja wojewódzka EDD odbya w Prudniku na pograniczu polsko-czeskim, gdzie prezentowano wielokulturowe dziedzictwo miasta
ze szczególnym uwzgldnieniem jego tradycji przemysowych. Jednym
z najciekawszych wydarze byo równie wito Mostu i eliwa w Ozimku poczone ze zwiedzaniem Muzeum Hutnictwa doliny Maej Panwi
oraz plenerow inscenizacj dziewitnastowiecznej bitwy o most, który zbudowano w 1827 roku, jest on najstarszym elaznym mostem wiszcym w Europie kontynentalnej.

W Sosnowcu rozdano nagrody i nominacje
SOSNOWIEC. 12 wrzenia w sali widowiskowej Muza w Sosnowcu
odbya si inauguracja roku kulturalnego. Podczas uroczystoci wrczone zostay nagrody kulturalne miasta Sosnowca. Tegorocznymi laureatami zostali: Magorzata Dajewska i Sawomir Korczyski. Profesor Akademii Sztuk Piknych we Wrocawiu Magorzata Dajewska
(nagroda za caoksztat twórczoci) jest sosnowiczank. Artystka wykorzystuje w swojej twórczoci gównie szko zarówno w formach uytkowych, jak i np. rzebach. Jest jednym z prekursorów nurtu polegajcego na tworzeniu dzie przestrzennych z wielu szklanych fragmentów.
Nagrodzona miedzy innymi: Nagrod Ministra Kultury i Sztuki za dorobek artystyczny i pedagogiczny, Odznak Zasuony dla Kultury Polskiej, medalem „Zasuony Kulturze Gloria Artis” … Dziea artystki
znajduj si w wielu polskich muzeach, jej twórczo znana jest i doceniana w caym wiecie. Sawomir Korczyski (nagroda za upowszechnianie i ochron kultury) znany jest szerokiej publicznoci regionu. Konfe ran sjer, pie wak, au tor pio se nek, po eta, orga ni za tor im prez
artystycznych. By jednym z inicjatorów budowy sali koncertowej
przy Szkole Muzycznej im. J. Kiepury w Sosnowcu. Zosta uhonorowany wieloma nagrodami, a take medalem „Za Zasugi Dla Kultury
Polskiej”. Doceniano równie jego dziaalno na rzecz kocioa. Sawomir Korczyski jest spoecznikiem, zaangaowanym m.in. w ycie
sosnowieckiego Hospicjum im. w. Tomasza. Wspiera te dziaalno
Caritasu. W 2015 r. otrzyma medal „Za Zasugi Dla Kultury Polskiej”.
Wrczono take nominacje do miejskiej rady kultury. Otrzymali je dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki Jolanta Skorus, fotografik Zbigniew Podsiado, prezes fundacji im. Jana Kiepury
Jolanta Szczurek, radna Renata Zmarzliska-Kulik, prezes Forum dla

Fot. z mat. Muzeum Zagbia w Bdzinie
Esther Nisenthal Krinitz Czarne niebo nad nami

Zagbia Dbrowskiego Dariusz Jurek, dyrektor Teatru Zagbia Zbigniew Leraczyk, poeta Sawomir Matusz, pracownik Wydziau Kultury i Komunikacji Spoecznej Urzdu Miejskiego w Sosnowcu Wojciech
Skiba oraz Marek Zieliski, dyrektor Ars Cameralis, który jest przedstawicielem Urzdu Marszakowskiego Województwa lskiego.
Artystycznie imprez uwietni Marek Dyjak.

Niezwyka historia Esther Nisenthal Krinitz
BDZIN. Esther Nisenthal Krinitz podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, podajc si za polsk katoliczk, córk rolnika z pónocy kraju przetrwaa wojn. Ponad 30 lat po jej zakoczeniu kobieta postanowia za pomoc wasnych prac opowiedzie bliskim o swoich wojennych losach.
Esther bya krawcow, ale nie posiadaa wyksztacenia artystycznego.
Mimo to, przy uyciu rónych rodzajów materiau, igy i nici, stworzya seri 36 kolay, charakteryzujcych si ywymi kolorami i dbaoci
o szczegóy oraz realizmem waciwym sztuce ludowej. Precyzyjnie wyszyte pod obrazami sowa skadaj si na poruszajc opowie o przetrwaniu. Cho jej kolorowe obrazy na pierwszy rzut oka wydaj si niemal radosne, ich blisza analiza ujawnia uderzajcy kontrast pomidzy
sielskimi krajobrazami a przemoc, przeraeniem i zdrad, które je wypeniaj.
Prace Esther Nisenthal Krinitz s regularnie wystawiane w muzeach i galeriach w Stanach Zjednoczonych. Jednake ona sama zawsze
mówia, e nie tworzya ich, by prezentowa je na wystawach, ale by
przekaza bliskim swoje wspomnienia, stworzya je dla swoich córek.
W 1999 r. Esther przyjechaa do Polski, by pokaza swoim córkom
i wnukom wszystkie miejsca, które znali tylko z jej obrazów. Esther
Nisenthal Krinitz zmara w 2001 r. Muzeum Zagbia w Bdzinie zaprasza na t wyjtkow wystaw: „Obrazy przetrwania. Opowieci Esther Nisenthal Krinitz”, która prezentowana jest w Podziemiach Bdziskich do 30 listopada. Eksponaty pochodz ze zbiorów ydowskiego
Muzeum Galicja z Krakowa.

W SKRÓCIE…
 Wystaw „Memento Mori. Pochówki panów pszczyskich”
otwarto w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
 Z okazji 10-lecia wspópracy Akademii Sztuk Piknych w Katowicach z BPSC SA przygotowana zostaa w galerii Rondo Sztuki w Katowicach wystawa najlepszych dyplomów ASP ostatniego dziesiciolecia.
 Miasto Zabrze i Muzeum Miejskie w Zabrzu zapraszali na wernisa wystawy Gianni Turella. Kolor nieujarzmiony.
 W galerii Polskiego Radia Katowice gocia wystawa malarstwa
Grayny Zarzeckiej.
 W katowickiej Galerii Sztuki Wspóczesnej BWA otwarta zostaa
wystawa „Atelier 34 zero Muzeum prezentuje”, która prezentowaa zbiory sztuki wspóczesnej (malarstwo, rzeb, rysunek i fotografi), jakie
na przestrzeni 35 lat zgromadzio Atelier 340 Muzeum w Brukseli.
 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu oraz Stowarzyszenie MYbytomianie byli organizatorami spotkania autorskiego z Leszkiem Engelkingiem, który zaprezentowa swój nowy tomik wierszy zatytuowany „Suplement”.
 Konferencja pt. „Bytom – nasza tosamo. Ludzie, kultura, rodowisko” odbya si z okazji wiatowego Zjazdu Bytomian, a odbya
si w Muzeum Górnolskim w Bytomiu.

 „W sercu staroytnego miasta” to tytu wystawy fotografii Roberta Saboskiego, któr pokazao Muzeum lskie.
– W Muzeum Historii Katowic gocia wystawa fotografii Krzysztofa Szlapy pt. „Refleksje. Fotografie z lat 2006–2016”.
 Okrg Katowicki Zwizku Polskich Artystów Plastyków zaprasza
do galerii Art. Nova 2 na wystaw grafiki „Odbicie” z udziaem kilkunastu autorów.
 4. Festiwal Nowej Scenografii pt. „Miejsca – nie – miejsca” odbywa si w Muzeum lskim. Przy tej okazji wrczone zostay nagrody w konkursie o Nagrod Scenograficzn im. Jerzego Moskala.
 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bdzinie odby si wieczór powicony pamici prof. Wodzimierza Wójcika, zatytuowany „Takim go pamitamy”.
 Muzeum w Chorzowie zaprasza na X Spotkania z numizmatyk,
podczas których odbdzie si m.in. wykad Sawomira Liszewskiego „Motywy nieislamskie na wczesnych monetach kalifatu” oraz „Jak czyta
redniowieczne dirhemy arabskie”. Spotkaniu bdzie towarzyszy
wernisa wystawy „Od drachmy do dinara. Pienidz arabski w pierwszych wiekach islamu”.
 W galerii „Wejciówka” w Czstochowie gocia wystawa fotografii Cezarego Miosia.
 W czstochowskim Odwachu w ramach akcji Aleje – tu si dzieje! odbyo si spotkanie ze Sawomirem Sierakowskiem.
 Okrg Gliwicko-Zabrzaski Zwizku Polskich Artystów Plastyków
zorganizowa wystaw w gliwickim Centrum Organizacji Kulturalnych
przy ul. Studziennej 6. Tym razem goci kolegów z Bielskiego Okrgu ZPAP. Wernisa ekspozycji bielskich artystów odby si 12 padziernika 2016 r.
 10 padziernika na scenie Teatru Lalek Banialuka zaprezentowano spektakl pt. Ba o Rycerzu bez Konia Marty Guniowskiej w re.
Janusza Ryla-Krystianowskiego. Widowisko byo transmitowane „na ywo” do sieci internetowej do uprawnionych szkó na terenie caego kraju w ramach projektu Internetowego Teatru TVP dla Szkó.
 30 wrzenia i 1 padziernika w Bielsku-Biaej odby si Festiwal
Kabaretowy Fermenty 2016. W pierwszej czci wieczoru wystpi laureat zeszorocznego konkursu Antoni Gorgo Grucha. Kabaretow gwiazd gali bya natomiast formacja Hrabi. Wystpiy ponadto najlepsze polskie mode formacje kabaretowe „wybrane w drodze selekcji wedle
kryterium miesznoci”: Kabaret A Jak, Szymon tkowski, David Mbeda Ndege, Magda Kubicka, Trzecia Strona Medalu, Nomen Omen, gwiazda wieczoru: Kabaret BudaPesz – laureat jednej z nagród specjalnych
tegorocznej PAKI.
 24 wrzenia w Bielsku-Biaej odby si „Mappfest” 2016” – festiwal mappingu przestrzennego. W programie znalazy si m. in. projekcje mappingów – wielkoformatowych animacji wywietlanych na fasady zabytkowych bielskich budowli zwizanych z kultur.
 We wrzeniu swoje dziea prezentowali artyci z Bielska-Biaej: Joanna Rzenik w Galerii Akademickiej ATH, Teresa Sztwiertnia w Galerii Ars Nova, a Micha Kli w Galerii w Rogu w Regionalnym Orodku Kultury.
 13 wrzenia 2016 r. w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej przy
ul. 11 Listopada miao si odby spotkanie z pisarzem Michaem Witkowskim, które odwoano. 21 wrzenia z pótoragodzinnym wyprzedzeniem wobec pierwotnego terminu odbyo si natomiast w Ksinicy Beskidzkiej spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem i mgr Michaem
Ogórkiem. Przybyy tumy.
 20 wrzenia w Ksinicy Beskidzkiej tumów niestety nie byo
na spotkaniu autorskim Jerzego Kronholda. Szkoda, gdy cieszyski
mistrz sowa zaprezentowa wiersze ze swego tomu „Skok w dal”, w którym we wzruszajcy sposób opowiada o mioci.
 Nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”
w Skoczowie zostaa znana dziaaczka kultury Julia Raszka z d. Broda.
Jej dziadkiem by synny skoczowski bibliofil Jan Broda, a ojcem artysta plastyk i pedagog Jan Broda jr.
 2 wrzenia w parku im. Stanisawa Staszica w Czstochowie w altanie odbyo si Narodowe Czytanie; fragmenty Quo vadis Henryka Sienkiewicza prezentowali politycy, przedstawiciele wadz miasta, stowarzysze kulturalnych oraz modzie szkó noszcych imi noblisty;
 W II Otwartych Mistrzostwach Czstochowy w Fotografowaniu „Fotomaraton nagrodzono: Sylwi Gór z Sulmierzyc, Joann Mrówk z Krakowa oraz Agnieszk Ty z Czstochowy; prace oceniali: Tomasz Tomaszewski oraz Arkadiusz awrywianiec.
 W Energe tycz nym Cen trum Kul tu ry w So snow cu
5 wrzenia uroczycie zainaugurowa dziaalno klub artystyczny KOMIN, recital Beaty Przybytek, jazzowej wokalistki, pianistki i kompozytorki zapocztkowa w podziemiach ECK nowe wydarzenia jazzowe
(i nie tylko) w miecie.
 25 wrzenia z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Pastwa Podziemnego, Paac Schoena Muzeum w Sosnowcu oraz Fundacja „Sztafeta” zaprosili na koncert pieni onierskich, partyzanckich i powstaczych pt. „piewajmy onierzom Wolnoci”.
 W Galerii Sztuki Wspóczesnej „Elektrownia” w Czeladzi gocia wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Twórców Zagbia Dbrowskiego.
 30 wrzenia w sosnowieckiej Muzie wystpi zespó Acid Drinkers.
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JAROSAW STARZYK

sali dla palcych kawiarenki Donego (cigle nie wiemy dlaczego
W zna
jomi tak go nazywaj) byo ciepo i przytulnie. Siedziaem tam
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z ssiadami przy irlandzkiej kawie. Profesor z naszej klatki jest skoczonym humanist. Tak opini wyrobia mu ona, która opowiadaa wszystkim ssiadkom, jak to chciaa, eby naprawi sznur od elazka (dawniej
takie rzeczy si naprawiao). Powiedzia jej wtedy: „Kochanie, ale przecie w tym kablu zosta moe kawaek prdu! Chcesz, eby mnie porazio?”. Niestety, mimo swojego humanizmu nasz osiedlowy uczony
interesuje si równie naukami cisymi i postpem. Niedawno zmczy
nas opowieci o tym, jak zrozumia topologi czsteczek, dziki buce,
obwarzankowi i preclowi, których uy jaki Szwed, eby wytumaczy
szerszej publicznoci, za co dali w tym roku jednego „nobla”. Teraz profesor zafascynowa si Marsem.
– … i ten amerykaski miliarder chce uratowa ludzko – opowiada. – Ju w 2030. albo 2040. wyle tam swoj rakiet pierwszych Ziemian!
– Mnie to ju nie dotyczy, wic nic mnie to nie obchodzi – pomylaem.
– Ju jest gotowa pierwsza, najwiksza na wiecie rakieta – entuzjazmowa si profesor. – Pokaza jej zdjcia…
– Nie takie rzeczy da si zrobi w fotoszopie – prychn nasz osiedlowy biznesmen.
– Trywialny komentarz – z dezaprobat orzek naukowiec. – A tymczasem ci kosmonauci bd bohaterami! Bd musieli planet ociepli,
stworzy, czy raczej przetworzy albo dostosowa do naszych potrzeb
jej atmosfer, odsoli wod, która tam pynie sona, bardzo sona, bo inaczej by zamarza, bd musieli zacz upraw rolin… Co za wyzwanie!
– Ludzie to schrzani jak Australi – orzek nasz osiedlowy przedstawiciel klasy redniej. – Jakem chodzi do szkoy, to mnie uczyli, e ci,
co zasiedlali Australi, sprowadzili tam jak rolin, bardzo poyteczn
w innych miejscach wiata. Zapomniaem, co to byo… Kukurydza? Nie
wiem. W kadym razie uprawa tej roliny bardzo si tam udaa. Za bardzo, bo ona wykaczaa wszystkie miejscowe. I musieli sprowadzi króliki. Jak si te króliki naary, to zaczy si mnoy i re wszystkie inne
zielstwo. To Australijczycy sprowadzili na nie psy. Psy, po królikach
(a moe jeszcze wczeniej), zabray si za inne stworzenia, mogy wic
w tej Australii cakiem wygin te – jak si to teraz mówi – gatunki zagroone. To próbowali te psy wystrzela, ale psy nie s gupie, wic si
zrobiy óte, eby ich nie byo wida na tej pustyni, i nazway si „dingo”. Nie wiem, jak si to dokadnie skoczyo, bo z biologii to najlepszy
nie byem.
– Przestanie pan sobie kpi, kiedy uczeni panu dowiod, e czas Ziemi si koczy, e przetrwa nasz gatunek, który te jest zagroony, tylko
na Marsie – powiedzia profesor.
– Ja tam si nie boj, bo mam krewnych na wsi – ripostowa biznesmen. – W stanie wojennym, jak nic nie byo, to kilka razy maluchem pó
wini em przywióz. Zreszt pastwo wiecie, bo emy wam i krupnioków dali. Za darmo – podkreli.
– Nie mówi tylko o Polsce – polemizowa uczony. – O Ziemi mówi.
Przegrzanej, bez wody, zatrutej, zatopionej przez wod z biegunów…
– Jeszcze trzy kawy po irlandzku poprosz – odezwaem si po raz
pierwszy tego popoudnia, ale nie do ssiadów, tylko do Donego. Kady z nich bowiem wiedzia swoje. Z czuoci pomylaem o Sokratesie,
który wiedzia tylko, e nic nie wie.

Mistrzowie fotografii
W kolejnym cyklu „lska”, który zatytuo
walimy po prostu „Mistrzowie fotografii”,
prezentowa bdziemy wybitnych przed
stawicieli tej dziedziny sztuki.
Bd to artyci zwizani ze Zwizkiem Pol
skich Artystów Fotografików i twórcy niezrze
szeni, przedstawiciele kilku pokole. Kady
z nich przedstawi jedn wan w swoim do
robku prac. Czytelnicy otrzymaj w ten spo
sób kolekcj fotografii, których autorami s
twórcy zwizani z regionem lskim, a si
gniemy take do pobliskiego Opola. Tworzc
jak najbardziej reprezentatywny zbiór chce
my pokaza, e lsk to od lat zagbie foto
grafii na najwyszym, europejskim poziomie.

Fot. Bogdan Kuakowski
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Urodzony w 1942 r. w Praszce. Dyplom z fotografii na Akademii Sztuk
Pieknych w Poznaniu. Od 1973 roku
jest czonkiem ZPAF. a take – czwart kadencj – Rady Artystycznej ZPAF.
W 2004 r. otrzyma tytu profesora. Prowadzi fotografi na Akademii Sztuk
Piknych w Katowicach i Gdasku.
Uprawia fotografi inscenizacyjn
i dokument.
Autor wielu wystaw indywidualnych i uczestnik znaczcych zbiorowych w kraju i za granic. Otrzyma
medal im. J. Buhaka za wybitne osignicia twórcze w fotografii (1997 r.).
Jego prace znajduj si w zbiorach wielu muzeów i osób prywatnych. Jest rzeczoznawc fotografii przy Ministrze
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stypendia artystyczne MKiS w dziedzinie fotografii w 1981 i 1998 r.
W 2009 r. otrzyma srebrny medal Zasuony Kulturze „Gloria Artis”.

Waldemar Jama, Manekin, 1966

