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Jubileusz ANTONIEGO WITA
Teatr bez makija$u
– rozmowa z JERZYM G%YBINEM
Godka uszlachetnia, a co z polszczyzn&?
Czarna legenda Kreuzritterów
Poezja i proza: JOANNA KERN, RENATA
PUTZLACHER, SABINA WAWERA-D%UGOSZ

Fot. Archiwum Biblioteki !l"skiej

20 lutego w Bibliotece "l#skiej odby$ si% benefis architekta Henryka B. Buszko, wspó$twórcy – wraz z Aleksandrem Frant# – m.in.
osiedli: Tysi#clecia, Ro&dzie'skiego (tzw.
gwiazdy) w Katowicach oraz sanatorium
w Ustroniu Zawodziu (tzw. piramidy).
Laudacj% na cze() Nestora wyg$osi$ dr Jacek Owczarek, dyrektor "l#skiego Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
Uroczysto() u(wietni$y wyst%py artystyczne
oraz fragmenty filmu „Portret mówiony
– H. Buszko” a tak*e wystawa po(wi%cona
twórczo(ci architekta. Benefis ten zainaugurowa$ cykl „Twórcy "l#skiej Architektury.
Portrety”, którego celem jest prezentacja dokona' architektów dzia$aj#cych na "l#sku
po 1945 r.

Nasz!partner

RENATA PUTZLACHER
Anna do Josifa. Za!wiaty
Josifie kochany! Poniewa" liczba moich
nie wys#anych listów niedostrzegalnie uros#a
do setki, postanowi#am napisa$ do Pana prawdziwy…
Achmatowa do Brodskiego (1965)

Rys. Wojtek !uka

Patrz, oni teraz pisz% do siebie maile,
a my kiedy& mieli&my sw% sekretn% poczt!.
Strz!pki poezji wsuwane pod drzwi
le&nej „Budki”. Tropy wiewiórki
nagle przerwane przez &lad m!skiego
buta. Tajemne szyfry przemycane
zawsze gdzie& mi!dzy wierszami.
Bez tego wszystkiego dopad"aby nas
proza $ycia, a wcze&niej pewnie jaki&
nadgorliwy funkcjonariusz z biura cenzury.
Oni teraz widz% swoje twarze
na ekranach, cho' dziel% ich tysi%ce mil.
A ja po raz pierwszy zobaczy"am twoj% twarz
za szyb% i tak ju$ zosta"o. Nas nie ma,
a ona tam jest. Jej odbicie, szklana "%ka
z wiewiórkami.

Renata Putzlacher – urodzona w Karwinie (RC), od lat
dzieli swój czas mi!dzy Czeski Cieszyn i Brno, gdzie prowadzi zaj!cia na temat wspó"czesnej literatury polskiej
oraz teorii i praktyki przek"adu w Instytucie Slawistyki
Wydzia"u Filozoficznego Uniwersytetu Masaryka. Poetka,
autorka opowiada# i sztuk teatralnych, t"umaczka, publicystka, autorka tekstów piosenek. Jako aktywna animatorka kultury jest wspó"za"o$ycielk% kawiarni literackiej
AVION (przygotowa"a i prowadzi"a 50 programów poetycko-muzycznych w latach 1996-2009) oraz za"o$onego w roku 2000 polsko-czeskiego stowarzyszenia
artystycznego Spolek-Towarzystwo AVION w Czeskim
Cieszynie (od roku 2000 jest jego prezesk%). W tym roku
ujrzy &wiat"o dzienne jej najnowsza, dziewi%ta publikacja,
ksi%$ka prozatorsko-poetycka pt. „W kawiarni AVION,
której nie ma”, z której pochodz% nast!puj%ce fragmenty.
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Fot. Bogdan Ku!akowski

Drodzy Czytelnicy

O

to do!"czyli#my, dla niektórych niepostrze$enie, do grona narodów emigrantów. Przyczyn jest wiele, ale na czo!o wysuwa si% zdecydowanie jedna-ekonomiczna. Mo$na dzieli& w!os na czworo i zastanawia& si%, jak bardzo
to zjawisko jest niekorzystne, czy jest trwa!e i co nale$y zrobi&, by po!o$y& mu
kres. Jednak jest ono faktem, a jego skala jest tak powa$na, i$ politycy ani socjolodzy nie mog" go nie zauwa$a&. Ci pierwsi powinni z niego wyci"gn"&
praktyczne wnioski w oparciu w!a#nie o socjologiczne badania i obserwacje.
Zastanawiaj"ce, $e bardzo liczna spo!eczno#& wyje$d$aj"cych za chlebem Polaków wybiera kraj po!o$ony nieco na uboczu, kraj, który w pierwszym dziesi%cioleciu naszego stulecia dokona! niebywa!ego skoku gospodarczego.
A jednak Irlandia w nie tak dawnej historii sama zapisa!a si% jako kraj emigrantów, dostawca si!y roboczej dla rozwijaj"cej si% gwa!townie gospodarki
Stanów Zjednoczonych; Irlandczycy stwarzali podwaliny australijskiej i kanadyjskiej nowej rzeczywisto#ci. Czy wobec tego lepiej rozumiej" d"$enia
i potrzeby emigrantów z innych krajów, którzy zasilaj" ich rynek pracy? Jak
w irlandzkim #rodowisku, ró$nym od kontynentalnego, czy brytyjskiego, ale
jednak wyspiarskim, odnajduj" si% Polacy, w tym tak$e spora grupa mieszka'ców (l"ska – o tym w relacji jednej z tych osób, które s" w samym #rodku
tamtejszego $ycia, po raz pierwszy goszcz"cej na naszych !amach, Lidii Górki („Barbarzy'cy na Wyspie”). Jan F. Lewandowski natomiast w swym szkicu historycznym ukazuje Irlandczyków na (l"sku – irlandzkich $o!nierzy,
którzy w ramach brytyjskiego kontyngentu rozjemczego stacjonowali tu
w okresie powsta' #l"skich. Jerzy Illg, redaktor naczelny wydawnictwa
„Znak”, opowiada o swojej podró$y po „szmaragdowej wyspie” ze #l"skimi
Celtami, zespo!em „Carrantuohill” oraz wspomina Seamusa Heanneya,
irlandzkiego poet% noblist% oraz jego zauroczenie Krakowem a tak$e… muzyk" „Carrantuohill”. I wreszcie, by wyczerpa& irlandzko-#l"ski w"tek, przyjrzymy si% pradawnym reliktom celtyckiej przesz!o#ci, jakie zachowa!y si%
m.in. w Beskidzie (l"skim.
Ponadto proponujemy wiersze znakomitej zaolzia'skiej poetki, Renaty Putzlacher oraz ciekaw" opowie#& Johanny Kern zatytu!owan" „Zeszyt w szkock" krat%”. Marian Buchowski opowiada o #l"skich postaciach oraz w"tkach
w $yciu Edwarda Stachury. Przedstawimy tak$e histori% pewnej katowickiej
kamienicy oraz nieznane fakty z $ycia najbogatszej sierotki w dziejach (l"ska.
Poza tym chcia!bym zwróci& Pa'stwa uwag% na rozmow% Marka Brze)niaka
z Antonim Witem – jednym z najwybitniejszych polskich dyrygentów, postaci wpisanej trwale w $ycie muzyczne naszego regionu. Na stronach barwnych – kolejne #wiadectwo kreatywno#ci #rodowiska plastycznego oraz
relacje z wystaw i wernisa$y.
Tym z Pa'stwa, którzy po raz pierwszy wezm" do r%ki nasz miesi%cznik
polecamy nasze sta!e pozycje: felietony, aktualne recenzje ksi"$ek oraz spektakli teatralnych. Zapraszam do lektury tego nieco nietypowego wydania, którego symbolem mog!aby by by& zielona koniczynka, shamrock, któr" pos!u$y!
si% pono& #w. Patryk, t!umacz"c mieszka'com Zielonej Wyspy istot% Trójcy
(wi%tej.
WITOLD TURANT
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! NOWY rok 2014
powita! nas informacjami o podwy"kach
op!at za gaz (o kilka
z!otych), niewielkim
ale wzro#cie cen "ywno#ci (o 1 procent),
dro"szym paliwie. Koniec te" z odliczaniem
VAT-u na zakup materia!ów budowlanych.
Palacze do ka"dej
paczki dolicz$ z!otówk% akcyzy, a i pij$cy alkohol a" dwie. Ale
za to p!aca minimalna wzros!a do 1680 z!
brutto, a op!aty za pr$d
maj$ zmale& o ok. 2,5
proc.
!
CZ'STO CHOWSKIE sanktuarium maryjne na Jasnej Górze odwiedzi!o
w 2013 roku 3,5 mln
osób, którzy pielgrzymowali tu z 77 krajów m.in. z Niemiec,
W!och, USA. W 200.
ogólnopolskich pielgrzymkach uczestniZapis wydarze, czy!o ponad 805 tysi%z miesi$ca cy osób. Pieszo na
Jasn$ Gór% przy poprzedzaj$cego sz!o 260 grup – w suzamkni%cie mie 133 tys. osób.
! TRAGICZNIE
numeru
rozpocz$! si% Nowy
Rok w Rudzie (l$skiej, gdzie w po"arze
starej kamienicy w Bielszowicach zgin%!a kobieta
i trzech m%"czyzn. Po"ar spowodowa!a wadliwie
dzia!aj$ca kuchenka gazowa.
! WYGODNIEJ je)dzi si% przez Pszczyn%,
gdzie jeszcze w sylwestra otwarto d!ugo oczekiwan$ 4,5 km obwodnic% miasta, omijaj$c$ centrum
miasta i skracaj$c$ tras% (DW 935) na *ory-Rybnik-Racibórz. Jej budowa trwa!a 21 miesi%cy,
a rozpocz%!a si% po trwaj$cych dekad% negocjacjach
i dyskusjach. Obwodnica wraz z bezkolizyjnym w%z!em na Drodze Krajowej nr 1 to jedna z najwi%kszych inwestycji drogowych samorz$du województwa #l$skiego. Kosztowa!a 115 mln z!.
! OSOBA, która przyczyni si% do z!apania podpalacza grasuj$cego pod Kaplicówk$ mo"e liczy&
na 5 tysi%cy z!otych nagrody. Wyznaczy!a j$ burmistrz Skoczowa Janina *agan, bo w ostatnim czasie na terenie gminy dosz!o do kilku po"arów – pali!y si% stodo!y oraz niewielkie budynki gospodarcze
w Pogórzu, Wilamowicach, Kowalach i Kiczycach,
a tak"e Pier#cu.
! POGRZEB kompozytora Wojciecha Kilara
mia! miejsce w sobot% 4 stycznia. Urn% z jego prochami po mszy w archikatedrze Chrystusa Króla
odprowadzono w uroczystym kondukcie pogrzebowym na cmentarz przy ul. Sienkiewicza.
! ORSZAKI Trzech Króli widziane by!y w 18
miastach naszego województwa (w tym i w sto!ecznych Katowicach), w ca!ym kraju takich przemarszów zorganizowano a" 180. Jedynie w Tarnowskich Górach królów by!o czterech, bo oprócz
Kacpra, Melchiora i Baltazara pojawi! si% równie"
król Jan III Sobieski, co by!o uk!onem organizatorów w stron% historii i tradycji tego miasta.
! INGRES nowego biskupa diecezji bielsko-"ywieckiej, ks. prof. Romana Pindla, mia! miejsce
w poniedzia!ek 6 stycznia. Przewodniczy! mu kardyna! Stanis!aw Dziwisz. To drugie w historii XV-wiecznej katedry w Bielsku-Bia!ej #wi%cenia biskupie. Dwa lata temu przyj$! sakr% biskupi$
w tej #wi$tyni bp pomocniczy Piotr Greger.
! TRWA wielki remont DK 94 w D$browie
Górniczej. W!a#nie znika wiadukt nad ul. Puszkina. A po nowym asfalcie w stron% Sosnowca pojedziemy wiosn$.
! PYRZOWICOM uby!o w 2013 roku pasa"erów, a ich bliskiej konkurencji, lotnisku w Balicach
za to przyby!o. Ostatni taki spadek ilo#ci pasa"erów
#l$ski port lotniczy odnotowa! w 2009 r. Wtedy ob-

MIESI!C
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s!u"ono 2 mln 364 tys. pasa"erów. W 2012 r. Katowice Airport osi$gn%!y poziom 2 mln 550 tys. obs!u"onych osób, cho& prognozowano 2 mln 700
tys. I tej granicy nie przekroczono w zesz!ym roku, w którym przez pyrzowickie lotnisko przewin%!o si% 2 mln 544 tys. pasa"erów. Krakowskie Balice odnotowa!y wzrost, co prze!o"y!o si% na liczb%
3 mln 647 tys. odprawionych pasa"erów.
! NOWOCZESNY gmach Uniwersytetu Ekonomicznego CNTI, czyli Centrum Nowoczesnych
Technologii Informatycznych, otwarty zosta!
9 stycznia. Kosztowa! 47 mln z!. To „pi%& pi%ter naszpikowanych elektronik$”. Jest tu system BMS (zarz$dzania tzw. inteligentnym budynkiem), sie&
wi-fi, serwerownia, laboratoria komputerowe, biblioteka multimedialna z dost%pem do baz danych
i specjalistycznego oprogramowania oraz dwupi%trowa aula dla 200 s!uchaczy wyposa"ona w ekrany LCD. Budynek nie tylko !adnie wygl$da, ale jest
i ekologiczny. Wyposa"ony jest m. in. w systemy
solarne, a magazynowana na dachu woda deszczowa s!u"y& ma do obs!ugi sanitariatów i podlewania.
! WP+YWY z op!aty #mieciowej, czego nale"a!o si% spodziewa&, zasilaj$ z powodzeniem gminne bud"ety. Bo obliczano je „na wyrost”. Samorz$dowcy si% ciesz$, ludzie mniej. Niektóre w!adze
obni"aj$ #mieciowe podatki – dzieje si% tak np. w Bytomiu (z 11,2 z! na 9 z! dla osoby segreguj$cej #mieci), Mys!owicach (z 12 z! na 9 z!), Rudzie (l$skiej
(z 11 z! na 9 z!), Chorzowie (z 11 na 10 z!). Obni"k% zapowiada Sosnowiec. Przedsi%biorcy skupieni
w Krajowej Izbie Przedsi%biorców szacuj$, "e obywatel powinien p!aci& mi%dzy 10 a 17,5 z!, by system odbioru funkcjonowa!. Dodajmy – funkcjonowa! z odpowiednim zyskiem dla przedsi%biorców.
Na kiesze, zwyk!ych obywateli nikt nie patrzy.
! ARCHIWUM Pa,stwowe w Katowicach pomaga rodzinnym archiwistom. Placówka ta uruchomi!a specjalny, bezp!atny punkt konsultacyjny
dla wszystkich amatorów historii. Jej dyrektor, dr
Piotr Greiner, zapowiedzia! udost%pnienie za darmo nie tylko archiwów, ale tak"e zapewni! o bezp!atnej opiece konserwatorskiej nad takimi rodzinnymi pami$tkami. Katowiccy archiwi#ci pomog$
zainteresowanym pozna& sposoby poszukiwa,
w!asnych przodków, a tak"e tworzenia archiwum
rodzinnego i metody jego konserwacji. Poradz$, jak
usystematyzowa& odnalezione dokumenty i zdj%cia. Obecnie po!ow% u"ytkowników katowickiego
archiwum stanowi$ historycy amatorzy, a tak"e
przedstawiciele firm genealogicznych.
! SERIA wypadków drogowych z udzia!em pijanych kierowców nie omin%!a równie" naszego regionu. Tomasz M., 41-letni ksi$dz z Gaszowic ko!o Rybnika, jad$c przez Zwonowice zjecha! oplem
na drugi pas ruchu i uderzy! w volkswagena.
Na szcz%#cie w kolizji nikt nie ucierpia!. Sprawca mia! dwa promile w wydychanym powietrzu. Pijanemu duchownemu gro"$ dwa lata wi%zienia.
Ksi%dza natychmiast ukara!a katowicka kuria nak!adaj$c zakaz wykonywania jakichkolwiek aktów
wynikaj$cych ze #wi%ce,.
! SIEDEM na dziewi%& so!ectw gminy So#nicowice ma lub b%dzie mia!o dwuj%zyczne tablice,
gdy" 6,3 procent mieszka,ców deklaruje narodowo#& niemieck$. Gmina So#nicowice (po niem.
Kieferstädtel) jest trzeci$ w woj. #l$skim z dwuj%zycznymi tablicami. Najpierw stan%!y one w +ubowicach w gminie Rudniki i w ca!ej gminie Krzanowice.
! SPECJALISTYCZNY o#rodek onkologiczny otwarto 10 stycznia w Uniwersyteckim Centrum
Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Dzi%ki
wielomilionowej inwestycji mo"liwe by!o utworzenie oddzia!ów: onkologii, radioterapii i chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej oraz
wyposa"enie o#rodka w supernowoczesny sprz%t,
w tym w drugi w Polsce Gamma Knife – to warte ok. 4 mln euro urz$dzenie s!u"$ce do leczenia
zmian nowotworowych w obr%bie mózgu.
! PRZESY+KI z s$du odbieramy nie na poczcie, jak si% przyzwyczaili#my, ale przewa"nie
w kioskach – i to powoduje du"$ zawieruch%. Przesy!ki nie docieraj$ do adresatów, a ci sami s$ zdezorientowani, gdzie w zasadzie maj$ dotrze&. No
i na jakiej podstawie prawnej kioskarz ma prawo
nas legitymowa&?
! WICEPREMIER El"bieta Bie,kowska, obieca!a – cho& w tym temacie pad!o ju" za du"o s!ów

bez pokrycia – "e w ci$gu najbli"szych dwóch miesi%cy og!oszony zostanie przetarg na budow% autostrady A1 mi%dzy Pyrzowicami a Cz%stochow$.
Powsta& ma równie" sama obwodnica Cz%stochowy. My pani premier – bo krajanka – wierzymy bardziej ni" innym politykom [cho& ona sama twierdzi, "e jest tylko urz%dnikiem].
! ZMAR+ 10 stycznia Zbigniew Messner
(rocznik 1929), wicepremier ds. ekonomicznych
i premier PRL (1985-88), ekonomista, d!ugoletni
rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor ksi$"ek i publikacji z zakresu ekonomii. Prezes
Stowarzyszenia Ksi%gowych.
! KONIEC Inteko, nies!awnej spó!ki-córki Kolei (l$skich. Jeszcze 23 grudnia wp!yn$! wniosek
do s$du w Katowicach o jej upad!o#&. Wci$" nie
wiadomo, ile publicznych pieni%dzy poch!on%!a jej
dzia!alno#& (nie ujawniono wyników jej audytu).
Za spraw$ dziwnych operacji finansowych z udzia!em Inteko, Górno#l$skie Przedsi%biorstwo Wodoci$gów utraci!o ponad 30 mln z!, a Koleje (l$skie
kilka poci$gów, które przej%!o GPW za nieuregulowane zobowi$zania. Inteko mia!a stworzy& dla
K( system sprzeda"y biletów.
! (L-ZACY, godzina „S” wybi!a! 13 stycznia
w ten w!a#nie sposób, na konferencji prasowej, proklamowano obywatelsk$ inicjatyw% zmierzaj$c$
do ustawowego uznania (l$zaków za mniejszo#&
etniczn$ (www.13stycznia.pl). Zbiórk% stu tysi%cy podpisów w tej sprawie zapowiedzia! lider RA(,
dr Jerzy Gorzelik. Akcj% wspiera swoim autorytetem re"yser Kazimierz Kutz.
! KOLEJNY rekord Wielkiej Orkiestry (wi$tecznej Pomocy w naszym regionie – zebrano
3,6 mln z! podczas 22. Fina!u WO(P.
! TAKI mamy klimat – wymskn%!o si% niechc$cy pani premier Bie,kowskiej, kiedy przysz!y
pierwsze przymrozki i kilka sk!adów poci$gów,
gdzie# w Polsce, zacz%!o mie& astronomiczne opó)nienia. To g!%bokie, bo bardzo uniwersalne powiedzenie odnie#& mo"emy do panuj$cych anomalii pogodowych. Bo w styczniu – mimo tygodniowego
mrozu – wariuje przyroda. Budz$ si% nied)wiedzie,
w Jele#ni zakwitaj$ "onkile, w *ywcu kalina korea,ska, w Koconiu pierwiosnki, a w +odygowicach
stokrotki. Taki mamy klimat w!a#nie.
! LEKARZE z Centrum Onkologii w Gliwicach
otrzymali Medycznego Oskara, nagrod% Ameryka,skiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej
i Mikronaczyniowej, za przeszczep twarzy, jaki dokonano w po!owie maja zesz!ego roku u pacjenta
z Dolnego (l$ska.
! KO.CZY si% remont Pa!acu Kultury Zag!%bia w D$browie Górniczej, który w obchodzi 56.
urodziny. Jest najwi%ksz$ w kraju, po warszawskim
Pa!acu Kultury i Nauki, per!$ epoki socrealizmu.
! NAJWI'KSZA na #wiecie moneta z wizerunkiem Jana Paw!a II jest wykonana z nieskazitelnego srebra najwy"szej próby i jest pierwsz$ monet$ w historii numizmatyki, która ma kszta!t
Polski. Wa"y 100 uncji, czyli ponad 3 kg, i ma wymiary 13 na 10 cm (grubo#& 33 mm). Jest zdobiona 27 diamentami symbolizuj$cymi 27 lat pontyfikatu JPII. Do jej wybicia potrzebna by!a
specjalna prasa o nacisku 890 ton. Monet% zaprezentowano w cz%stochowskim Muzeum Monet
i Medali. Mennica Papieska przygotowa!a jedynie 99 sztuk tych monet, z czego 55 b%dzie dost%pne w Polsce – reszta dla kolekcjonerów zagranicznych. Wybito j$ specjalnie na zbli"aj$c$ si%
kanonizacj% Ojca (wi%tego.
! PREZYDENT Komorowski wymy#li!, "eby
w Warszawie postawi& pomnik Korfantego – i s!usznie. Ale sfinansowa& go ma w ca!o#ci… (l$sk (ze
zbiórek publicznych). „No to by si% nawet wpisywa!o w nasze dzieje i relacje” – zauwa"y! trafnie
Jerzy Gorzelik. Relacje kolonialnej podleg!o#ci.
! KUTZ jedynk$ Twojego Ruchu Palikota, Gierek jedynk$ SLD – zacz%!a si% ju" kampania
do europarlamentu, cho& same wybory 25 maja.
! WYCINKA 238 drzew kosztowa& b%dzie Park
(l$ski, dawniejszy WPKiW, a" 3,3 mln z!. Taka jest
wysoko#& na!o"onej przez w!adze Chorzowa kary za nielegaln$ wycink% drzew, której zdaniem
w!adz Parku… nie by!o, bo mia!a ona „charakter
piel%gnacyjny”. Spraw% rozstrzygnie Samorz$dowe Kolegium Odwo!awcze.

KRONIKARZ

Fot. Zbigniew Sawicz

Rozmowa z maestro ANTONIM WITEM

Jak nak#oni'
orkiestr!
do entuzjazmu?
– W tym roku obchodzi pan dyrektor dwa jubileusze: 70-lecia urodzin
i 50-lecia pracy artystycznej. 70-lecie
do!" #atwo ustali", bo to „dyktuje” metryka. Trudniej jest z 50-leciem pracy artystycznej. Co wyznaczy#o ten
drugi, m#odszy, ale bardziej „okr$g#y”
jubileusz?
– W czerwcu 1964 roku, b!d"c jeszcze
studentem I roku, po raz pierwszy wyst"pi#em jako dyrygent i poprowadzi#em or-

kiestr! Filharmonii Krakowskiej. Orkiestr!, przy której si! w#a$ciwie wychowywa#em – wszak od najm#odszych lat
chodzi#em na jej koncerty, którymi dyrygowali Bohdan Wodiczko, pó%niej Andrzej Markowski, wreszcie Henryk Czy&.
– Jak to? Du%$ orkiestr& symfoniczn$ dosta# pan „do r$k”, co prawda nie
jej dyrekcj&, ale jakby nie by#o prawdziwy, „pe#ny” koncert, ju% na I roku
studiów?

– Skoro tak uwa&a# mój pedagog
Henryk Czy&… By# to wspania#y wychowawca, który mówi#, &e aby by' dobrym
dyrygentem wszystko nale&y temu celowi po$wi!ci'. Jak mo&esz nak#oni' orkiestr! – pyta# – by gra#a z entuzjazmem,
skoro w tobie nie b!dzie tego entuzjazmu? W jakiej$ mierze to dzi!ki niemu
kontynuowa#em równie& studia prawnicze – poniewa& liceum uko(czy#em rok
przed $redni" szko#" muzyczn", zda#em
na prawo. Henryk Czy& uwa&a#, &e to
bardzo dobrze i sugerowa#, abym nie
przerywa# studiów na UJ, ale studiowa#
równolegle na obu uczelniach. Mobilizowa# mnie te& skutecznie do nauki j!zyków obcych, co okaza#o si! w pó%niejszym moim &yciu ogromnie przydatne,
wr!cz niezb!dne. Natomiast do studiowania kompozycji namawia# mnie,
jeszcze w szkole $redniej Franciszek
Sko#yszewski – posta' tego pedagoga
muzycznych przedmiotów teoretycznych zawsze wymienia w swych biogramach Krzysztof Penderecki. Ale kompozycja specjalnie mnie nie interesowa#a,
cho' dzi!ki temu kierunkowi ju& podczas
studiów nawi"za#em kontakt z Pendereckim, którego dzie#ami mia#em pó%niej
wielokrotnie dyrygowa' i je nagrywa'.
– A wi&c zadebiutowa# pan w czerwcu 1964 roku…
– A w czerwcu obecnego roku, prawie
dok#adnie 50 lat po debiucie znów stan! przed filharmonikami krakowskimi
i poprowadz! m.in. utwór, którym dyrygowa#em w 1964 roku – IV Koncert organowy krakowskiego kompozytora,
urodzonego we Lwowie, Tadeusza Machla. Zreszt" od obecnego sezonu jestem
dyrygentem honorowym Filharmonii
Krakowskiej. Bardzo sobie ceni!, &e orkiestra, przy której si! wychowa#em,
chcia#a mnie tym tytu#em uhonorowa'.
Z jej dyrektorem, Bogdanem Tosz",
by#ym dyrektorem Teatru )l"skiego
w Katowicach, umówili$my si!, &e b!d! prowadzi# tam dwa, lub trzy, programy w sezonie.
– W takim razie po koncertach
w Katowicach i w Warszawie to chyba b&dzie trzeci tegoroczny pa'ski
koncert jubileuszowy…
– Ca#kiem sympatyczna triada. Swoje rocznice $wi!tuj! w mie$cie, w którym si! urodzi#em i wykszta#ci#em,
a tak&e w mie$cie, w którym obecnie
mieszkam i w mie$cie, w którym najd#u&ej kierowa#em jedn" orkiestr".
– By# pan dyrektorem Narodowej
(dawniej Wielkiej) Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia a% 17 sezonów.
Jednak obecny koncert jubileuszowy
mia# pan nie z NOSPR, ale z orkiestr$
Filharmonii (l$skiej. Czy%by postanowi# pan „zamieni" si&” rolami ze Stanis#awem Skrowaczewskim, który
po krótkiej pracy etatowej w Fiharmonii (l$skiej i wieloletniej karierze zagranicznej dzi! ma tytu# g#ównego
dyrygenta NOSPR, a wi&c te% katowickiej orkiestry, ale nie „swojej” dawnej.
– Zawsze ch!tnie przyjmuj! zaproszenia, je$li kto$ chce mi stworzy' takie wa-
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runki, bym móg! z owego zaproszenia
skorzysta". Z Filharmoni# $l#sk# i jej dyrektorem Miros!awem B!aszczykiem
mam kontakty wcze%niejsze i bardzo dobre. Przed dwoma laty by!em przewodnicz#cym jury, organizowanego przez
Filharmoni&, IX Mi&dzynarodowego
Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Po raz pierwszy zobaczy!em
wtedy now# sal& koncertow# Akademii
Muzycznej, która zrobi!a na mnie ogromne wra'enie i ciesz& si&, 'e mog!em obecnie w tym miejscu poprowadzi" „swój”
koncert i 'e styczniowy termin zbieg! si&
prawie dok!adnie z moimi urodzinami,
wyprzedzaj#c je zaledwie o kilka dni.
W programie wieczoru umie%ci!em
obok IX Symfonii Beethovena tak'e
utwór Wojciecha Kilara „Angelus”, którego prawykonaniem dyrygowa!em
w Katowicach 30 lat temu – poniek#d to
kolejny, a wi&c chyba ju' czwarty jubileusz. Planuj#c ów program, wiosn# zesz!ego roku, nie dopuszcza!em my%li, 'e
w dniu koncertu Wojciecha Kilara nie b&dzie ju' w%ród nas.
– Sala koncertowa Akademii Muzycznej istnieje ju! od kilku lat,
a w tym roku, prawie równocze"nie,
zostan# oddane do u!ytku dwa nast$pne wn$trza koncertowe: nowa siedziba NOSPR i rozbudowany obiekt
Filharmonii %l#skiej. Zbiegiem okoliczno"ci gmach NOSPR powstaje
kilka kroków od dawnego pa&skiego
katowickiego mieszkania.
– Bardzo si& ciesz&, 'e $l#sk tak pi&knieje i to od podstaw. Przecie' 'adne miasto w Polsce nie ma tak dogodnych po!#cze( autostradowych, jakie s# tutaj.
Do tego dochodzi infrastruktura kulturalna z przekszta!caniem i ponownym wykorzystaniem obiektów poprzemys!owych. Ciesz& si& te', 'e NOSPR, któr#
kierowa!em przez 17 lat, ale wspó!pracowa!em prawie 20, bo jeszcze za dyrekcji Mariana Wallek-Walewskiego i potem, przez pó!tora roku, przed obj&ciem
Filharmonii Narodowej, zmieni sw# siedzib& na now#, wi&ksz# i pi&kniejsz#. B&dzie to chyba najwi&ksza dzi% sala koncertowa w Polsce.
– Kiedy Katowice, po do"' d(ugim
„bezkrólewiu” na dyrektorskim fotelu WO SPR (wte dy jesz cze WO SPRiTV) zaproponowa(y panu t$ dyrekcj$ by( to pana pierwszy kontakt
z tym bardzo szarym wtedy miastem?
– O nie. W 1969 roku powierzy! mi
poprowadzenie orkiestry jej ówczesny
szef, Bohdan Wodiczko. A jeszcze wcze%niej, w 1963 roku, jako ucze( krakowskiej %redniej szko!y muzycznej otrzyma !em w Ka to wi cach III na gro d&
na konkursie solfe'u. Pami&tam, 'e nocowa!em wtedy w hotelu „Torkat”.
–?! Pan, który w swojej karierze pozna( chyba najbardziej ekskluzywne
hotele "wiata pami$ta jeszcze jaki"
ma(o wa!ny, ju! nieistniej#cy, obiekt?
– Redaktorze, to przecie' by!o w czasach m!odo%ci, prawie dzieci(stwa. A to
si& pami&ta, zw!aszcza 'e to wydarzenie

wp!y n& !o zna cz# co na mo j# przy sz!o%" – wtedy zdecydowa!em si& w!a%nie studiowa" dyrygentur&.
– Mimo !e Kraków nie le!y a! tak
daleko jednak przeniós( si$ pan na sta(e do Katowic. To by(o dla nas bardzo
mi(e.
– Wtedy nie by!o jeszcze autostrady.
Ale nie ukrywam, 'e nie wszyscy znajomi potrafili moj# decyzj& zrozumie".
Nie!atwa by!a ona tak'e dla mojej ma!'onki, Zofii. Mieszka(cem Katowic
by!em prawie 20 lat. Ba, nie tylko katowiczaninem, ale w ogóle $l#zakiem, skoro w r. 2000 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na najwybitniejszego $l#zaka
i Zag!&biaka zesz!ego stulecia zaj#!em 55 miejsce.
– O sympatii dla %l#ska mówi( pan
sporo podczas Konkursu Dyrygentów.
Podkre"la j# pan równie! w wywiadach, jak i fakt pewnej specyfiki "l#skich orkiestr symfonicznych.
– Ka'da orkiestra ma swoje cechy charakterystyczne, niezale'nie od tego, 'e
muzycy wszystkich orkiestr maj# przecie' podobne w!a%ciwo%ci. Na orkiestry
tutaj dzia!aj#ce rzutuj# dwa fakty – to,
'e istniej# na $l#sku i 'e g!ównie rekrutuj# si& z muzyków tu wyros!ych i wykszta!conych. Tutaj istnieje tradycja
dobrej roboty i szacunku do pracy.
W Filharmonii Narodowej, kiedy pe!ni!em tam obowi#zki asystenta dyrektora,
grali ludzie ze wszystkich regionów
Polski i naprawd& by!o trudno stopi" ich
w jeden organizm, a orkiestra jako ca!o%" musi by" jednym organizmem.
Z kolei orkiestry krakowskie, które te'
dobrze znam, bo pracowa!em i w Filharmonii i w Orkiestrze Radiowej, maj#
swoj# specyficzn#, sk#din#d bardzo
sympatyczn#, atmosfer&, nazwijmy j# galicyjsk#. Trudno to wyt!umaczy", ale krakowianie dobrze wiedz#, o czym mówi&.
NOSPR ma jeszcze t& wspania!# cech&: jej muzycy nigdy nie mówi# )le
o swoim aktualnym szefie. Pami&tam jak
po kilku latach mojej dzia!alno%ci na $l#sku, Witold Rowicki powiedzia! mi,
mo'e nie bez odrobiny zazdro%ci: No
Anto%, chwal# ci& w tych Katowicach.
– Wcze"niej kierowa( pan Filharmoni# Pomorsk# i krakowsk# „radiówk#”...
– A jeszcze wcze%niej, w 1967 roku zosta!em asystentem Rowickiego w Filharmonii Narodowej. Zbieg!o si& to ze stypendium u s!awnej Nadii Boulanger
w Pary'u, wychowawczyni ca!ej plejady polskich autorytetów muzycznych
na czele z Bacewiczówn# i Kilarem.
Otrzyma!em stypendium na rok, co
w tamtych czasach na pewno nie by!o !atwe, ale Rowicki, który sam, po przes!uchaniach, wybra! mnie na swojego asysten ta po zwo li! je dy nie na wy jazd
4-miesi&czny. Poniewa' doskonale zdawa!em sobie spraw&, jak# szans# jest dla
mnie asystentura u Rowickiego, decyzja
mog!a by" tylko jedna. Jeszcze przed wyjazdem do Pary'a zd#'y!em zadebiutowa" z orkiestr# Filharmonii Narodowej. Po latach my%l&, 'e to by! dowód

wielkiej odwagi dyrektora Rowickiego.
Gdyby ten koncert si& nie uda!, za kl&sk& odpowiada!bym nie tylko ja, ale
przede wszystkim on.
Po dwóch latach Jan Krenz zaproponowa! mi wspó!prac& z Teatrem Wielkim
w Warszawie, gdzie dyrygowa!em baletem „Romeo i Julia” Prokofiewa, a tak'e przedstawieniami „Aidy”, „Traviaty”
i „Cyrulika sewilskiego”.
W 1969 roku Ministerstwo Kultury wys!a!o mnie na festiwal „Praskie Jaro”. Tam
po raz pierwszy zobaczy!em Karajana,
a od znakomitej %piewaczki niemieckiej,
notabene urodzonej w Jarocinie ko!o
Poznania, Elizabeth Schwarzkopf, która
mieszka!a w tym samym hotelu, co ja, dowiedzia!em si&, 'e Karajan organizuje
konkursy dyrygenckie. I na ten konkurs
uda!o mi si& wyjecha" w 1971 roku.
Otrzyma!em wówczas II nagrod# ex
aequo z *otyszem Marissem Jansonsem,
a po konkursie zosta!em asystentem Karajana na festiwalu w Salzburgu.
W tym czasie by!em ju' szefem artystycz nym Fil har mo nii Po mor skiej
w Bydgoszczy. Dzi&ki %wietnemu dyrektorowi tej instytucji Andrzejowi Szwalbe praca w niej uk!ada!a mi si& wspaniale. Szwalbe – to wyj#tkowa posta".
Nauczy!em si& od niego mnóstwa rzeczy, które ogromnie przyda!y mi si&
w dalszej dzia!alno%ci, W Bydgoszczy
tak'e po raz pierwszy dyrygowa!em
m. in. symfoniami Mahlera I, II i V,
Brucknera III i VII, poematami Richarda Straussa „Tako rzecze Zaratustra”
i „+ycie bohatera”, mszami 'a!obnymi
Mozarta, Brahmsa i Verdiego, Miss# Solemnis oraz IX Symfoni# Beethovena – i placówk& te opuszcza!em w 1977
nie bez 'alu.
Ale skoro otrzyma!em propozycj&
kierowania Orkiestr# i Chórem PR
w „swoim” Krakowie oczywi%cie j#
przyj#!em. 6 krakowskich lat, to równie'
okres udany i dla mnie i dla orkiestry. Pami&tam jak w Rzymie zaledwie w kilka
dni po wyborze Karola Wojty!y na papie'a Jana Paw!a II uda!o nam si& wej%"
na audiencj& w Watykanie. Wsz&dzie we
W!oszech byli%my wtedy fetowani, jako orkiestra z Krakowa. Bardzo 'a!uj&,
'e w latach 90. zadecydowano o „przeniesieniu zespo!u poza struktury PR”, co
w praktyce oznacza!o jego likwidacj&.
W sumie kierowa!em orkiestrami
przez 38 lat, z czego 15 w dawnym
ustroju. I cho" nie nale'a!em do partii zawsze spotyka!em si& z 'yczliwo%ci#
w!adz. Chyba ówczesnym w!adzom
bardziej zale'a!o na kulturze i mo'na by!o za!atwi" wiele rzeczy.
– Przej"cie z jednej orkiestry radiowej do drugiej, na dodatek najwi$kszej
w Polsce i jeszcze w sytuacji wakatu
na stanowisku dyrektora artystycznego, to poniek#d oczywisto"'. 17 lat
z NOSPR – to pa&ski rekord i tak!e rekord orkiestry pami$taj#cej jeszcze
wielkiego Grzegorza Fitelberga. I okres
bardzo znacz#cy w dziejach zespo(u.
W czasie pana dyrekcji NOSPR sta(a
si$ znana nie tylko katowickim melo-

manom i s!uchaczom audycji Polskiego Radia, ale równie" p!ytomanom wielu innych krajów. Pami#tam, jak$
sensacj$ by!o w 1993 roku przyznanie
korea%skiemu piani&cie Kun Woo Paikowi i orkiestrze pod pa%sk$ batut$
nagrody Diapason d’Or za dwa kr$"ki CD z kompletem koncertów fortepianowych Prokofiewa.
– Wcze!niej jeszcze prasa brytyjska
wyró"ni#a nas za nagranie „Stabat Mater” Szymanowskiego. Gdy zaczynali!my te nagrania, niektórzy krzywili si$,
dlaczego nagrywamy dla ma#o znanej
firmy, a nie dla Decci, EMI, czy Deutsche Grammophon. Zrealizowa#em kilka nagra% dla EMI, ale ich tytu#y… bywaj& widoczne jedynie w katalogach.
Tymczasem nagrania firmy „Naxos”
s& dzi! dost$pne w sklepach ca#ego
!wiata, na obu pó#kulach i w najbardziej
egzotycznych krajach. Moje p#yty nagrane dla tej firmy sprzedano ju" w ponad
pi$ciu milionach egzemplarzy. To liczba imponuj&ca. Cieszy mnie, "e przy naszym udziale firma „Naxos” tak wspaniale si$ rozwin$#a. Wydana przez
„Naxos” III Symfonia Góreckiego w naszym nagraniu osi&gn$#a 250 tys. kr&"ków, a przecie" nie jest to najs#awniejsze nagranie tego dzie#a.
– Ma!o który dyrygent mo"e si#, tak
jak pan, poszczyci' nagraniem ponad 200 p!yt. I tak$ list$ nagród,
uwie%czon$ 7 nominacjami do Grammy Avard oraz przyznaniem w 2012
roku tej najwi#kszej p!ytowej nagrody za nagranie zestawu utworów
Krzysztofa Pendereckiego. Ale to ju"
jest nagranie z warszawiakami, a nie
z katowiczaninami.
– W Katowicach nagrali!my cztery p#yty z utworami Pendereckiego – t$ seri$
kontynuowa#em w Warszawie po obj$ciu
w 2002 roku dyrekcji Filharmonii Narodowej. Natomiast na 'l&sku zrealizowali!my 9 p#yt z muzyk& Lutos#awskiego.
Nagra#em te" – w Warszawie – wszystkie dzie#a symfoniczne Mieczys#awa
Kar#owicza i wszystkie, z wyj&tkiem
oper, Karola Szymanowskiego.
– Kompozytorzy, zw!aszcza katowiccy, asystowali przy nagraniach swoich
dzie!?
– Górecki nie bardzo, natomiast Kilar
bywa# w#a!ciwie zawsze, a ju" zw#aszcza gdy nagrywali!my muzyk$ do jego
filmów. To w Katowicach nagrali!my
„Pana Tadeusza” z jego wspania#ym polonezem. Polonez ten zrobi# karier$,
zanim jeszcze zosta# uko%czony film.
– Skoro tak pilnie uczestniczy! w nagraniach miewa! jakie& uwagi?
– Wojciech Kilar by# bardzo delikatny i swoje uwagi przekazywa# niekiedy
tak, jakby przeprasza#. Czasami trzeba
by#o od niego te uwagi „wyci&ga(”. Kilara zawsze uwa"a#em za swego „dobrego ducha”, który przyja)nie mnie wspiera#. Mo"e #&czy#o nas to, "e obaj byli!my
'l&zakami z Galicji, on ze Lwowa, a ja
z Krakowa.
To oczywiste, "e NOSPR gra#a utwory !l&skich kompozytorów, nie tylko Gó-

reckiego i Kilara, ale te" przedstawicieli
m#odszego, dzi! !redniego, pokolenia,
jak Eugeniusza Knapika i Aleksandra
Lasonia. I "e mieli!my do nich, ja i muzycy, bardzo osobisty stosunek
– Podczas pa%skiej kadencji katowickiej i dzi#ki panu mogli&my go&ci'
jednego z najwi#kszych kompozytorów &wiata – Oliviera Messiaena.
– To by#o w 1989 roku. Messiaen sp$dzi# w Katowicach prawie ca#y tydzie%
asystuj&c przy próbach do estradowego
wykonania jego opery „'wi$ty Franciszek”. By# to kompozytor znany z surowo!ci i wymaga%. Wyjecha# st&d zachwycony. To jedno z moich najcenniejszych
wspomnie% z Katowic.
– Czy jeszcze by! kto& mo"e nie a"
takiej rangi, ale te" znacznej?
– Szwajcarski kompozytor Rolf Liebermann. Grali!my jego koncert na orkiestr$ jazzow&.
– No i wreszcie skandal. Najwi#kszy, a ju" na pewno najbardziej medialny w dziejach NOSPR. Przypad!
na czas pa%skiej dyrekcji, a pan sta!
si# jednym z jego bohaterów. Cho'
chyba niekoniecznie marzy! pan wcze&niej o tej roli. Przypomnijmy m!odszym Czytelnikom. We wrze&niu 1993
roku Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii prof. Zbigniewa Religi „Serce
za serce” zorganizowa!a w Zabrzu
koncert, na którym gwiazdom &wiatowej wokalistyki – tenorowi José
Carrerasowi (wymieniam najpierw
przedstawiciela p!ci brzydkiej, bo to
on by! najwa"niejszym „magnesem”)
i sopranistce Montserrat Caballe
mia!a towarzyszy' WOSPR pod dyr.
hiszpa%skiego dyrygenta. Na afiszu
pojawi!y si# równie" utwory w wykonaniu samej orkiestry pod pa%sk$ batut$. Jednak bezpo&rednio przed koncertem &piewak za"$da!, aby z tych,
zapowiedzianych ju" utworów, zrezygnowa'. Pono' sam konflikt toczy! si#
w j#zyku hiszpa%skim, który pan
zna i znali niektórzy muzycy zespo!u,
a nie by!a to hiszpa%szczyzna salonowa. W rezultacie orkiestra zesz!a
z estrady, a &piewacy wyst$pili z towarzyszeniem „swojego” dyrygenta, tym razem w roli pianisty. Zdarzenie to od bi !o si# g!o &nym echem
na &wiecie. Oczywi&cie nie na ulicy, ale
w kr#gach muzycznych.
– Nawet pracownicy s#u"b granicznych
pytali mnie o szczegó#y tej historii. Wynik#a ona z nieprofesjonalnego zaanga"owania impresaryjnych po!redników. Dzi!
wspominam to z sentymentem. Postawa
!rodowiska muzycznego, a zw#aszcza orkiestry by#a dla mnie niezwykle cenna.
– Pami#tam, "e zarówno zespó! jak
i najwi#ksze autorytety polskiej muzyki zaprotestowa!y przeciw traktowaniu „z góry” polskich artystów.
– Dodam jeszcze, "e incydent ten mia#
miejsce 9 wrze!nia 1993, dok#adnie
w 10. rocznic$ obj$cia przeze mnie dyrekcji WOSPR.
– Chyba nie b#d# pana pyta!, czym
pan najbardziej lubi dyrygowa'. Ar-

ty&ci zazwyczaj odpowiadaj$ wtedy:
Tym, nad czym aktualnie pracuj#.
– A wie pan, to jest dobre pytanie. I dobra odpowied).
– Wi#c zapytam inaczej, nawi$zuj$c zreszt$ do pewnego, bardzo dawnego i nie swojego wywiadu. Gdyby
pan mia! zamkn$' si# w pokoju hotelowym bez radia, telewizora i internetu, jakie nagranie chcia!by pan
mie' przy sobie?
– Takim utworem, któremu wiele zawdzi$czam m.in. w pracy z WOSPR jest
Symfonia Alpejska Richarda Straussa. To
dzie#o, o którym d#ugo marzy#em, ma olbrzymi& obsad$. I po pomy!lnym wykonaniu w Katowicach prezentowali!my
Alpejsk& na tournée w Anglii, tak"e
w Warszawie i w Krakowie. Ze Staatskapelle Weimar nagra#em j& na p#yty „Naxosu”. Utworów, które darz$ wi$kszym
sentymentem jest zreszt& wi$cej. Przede
wszystkim wymieni#bym tu trzy msze
"a#obne: Mozarta, Brahmsa i Verdiego.
To bardzo pi$kna i g#$boka muzyka, któr& zawsze lubi$ dyrygowa( i jej s#ucha(.
– Rozumiem sympati# do Richarda
Straussa. Ze wszystkich oper najbardziej lubi# jego „Rosenkavaliera”.
– A ja „Tosc$”. Oczywi!cie opery
Straussa s& wspania#e, ale Puccini, to co!
niezwyk#ego. W ogóle fascynuj& mnie
opery tego kompozytora, a „Tosca”
najbardziej. Mo"e dlatego, "e jak przed
40 lat temu by#em na stypendium Fulbrighta w USA, ogl&da#em tam kilkakrotnie „Tosc$”, w Metropolita Opera,
w znakomitej obsadzie.
– Bo za cz#sto operami pan chyba
nie dyrygowa!…
– Ale troch$ dyrygowa#em.
– W Katowicach przygotowa! pan,
jak pami#tam, dwie realizacje koncertowe: „Rycersko&' wie&niacz$” Mascagniego i „Pajace” Leoncavalla.
– W Warszawie kontynuowa#em te
prezentacje i poprowadzi#em „Holendra
tu#acza” Wagnera, „Wolnego strzelca”
Webera, „P#aszcz” Pucciniego, „Dziecko i czary” Ravela, „Norm$” Belliniego i „Aid$” Verdiego.
– Od 2013 roku jest pan dyrektorem
artystycznym Orquestra Sinfónica
de Navarra w Pampelunie…
– A wcze!niej, na prze#omie lat 80.
i 90. szefowa#em Orquestra Filharmónica de Gran Canaria w Las Palmas.
Z hiszpa%skim zespo#ami jestem od dawna mocno zwi&zany. A znajomo!( j$zyka pomaga mi tak"e w krajach Ameryki Po#udniowej, na przyk#ad brazylijskie
orkiestry wol&, abym mówi# do nich
po hiszpa%sku, ni" po angielsku.
Natomiast w Polsce wreszcie mog$
uprawia( swój zawód bez dodatkowych
obowi&zków. Bo przez 40 lat nie wiedzia#em, czy bardziej jestem dyrygentem, czy dyrektorem. Sam okre!la#em
siebie dyrygentem-szefem.
– Dzi#kuj# za rozmow#.
Rozmawia#
MAREK BRZE*NIAK
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Barbarzy%cy
na Wyspie
(szkic mocno subiektywny)

Olga – pochodzi z ma"ego miasteczka niedaleko Gliwic. Do Irlandii
przyjecha"a ze swoj$ dziewczyn$. Mieszka tu od siedmiu lat. Otworzy"a si%
tu na ludzi i nauczy"a si% mówi&. Na razie zdecydowanie nie wróci do
Polski.
Barbara M$drela – 'wi%toch"owiczanka. W Irlandii mieszka z m%#em od siedmiu lat. Przyzwyczaili si%, zapu'cili korzenie. S$, bo potrzebuje ich rodzina.
Do Polski raczej nie wróc$.
arbarzy!ca (gr. !"#!$#%&'/,
B
!ac. barbarus – cudzoziemiec). Dla staro"ytnych s!owo to, pierwotnie

neutralne, oznacza!o cudzoziemca spoza ich
kr#gu kulturowego. Mówi! „bar-bar”, czyli
wydawa! niezrozumia!e d$wi#ki. Z czasem
barbarzy%ca nabra! cech niebezpiecznych – to
ten, co naje"d"a, jest zach!anny i nieokrzesany. Ka"dy emigrant jest w jakim& stopniu barbarzy%c'.
Dokonali&my inwazji na Zielon' Wysp#, maj'c' wielko&( dwóch wi#kszych polskich województw. W&ród prawie 550 tys. cudzoziemców (dane za: Central Statistics Office, [on-line]
www.cso.ie [dost#p: 20 II 2014]) z prawie 200
krajów, pierwsze miejsce zajmuj' barbarzy%cy-emigranci z Polski. Mieszka tu nas ok. 123
tys., ale mo"liwe, "e nawet dwukrotnie wi#cej.
Jeste&my tu tymczasowo – rok lub kilkana&cie
lat. Irlandia liczy ok. 4,6 mln ludzi, a s' tu miasta, w których prawie co dziesi'ty mieszkaniec
przyjecha! znad Wis!y. Polski, po angielskim,
to drugi najcz#&ciej u"ywany j#zyk w tym kraju, i z czasem nawet dla Irlandczyków zaczyna brzmie( swojsko. Polskich dzieci, po irlandzkich, rodzi si# te" najwi#cej.
Barbarzy!ców podzia" w"asny
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Emigranci-barbarzy%cy dziel' si# tu, wed!ug
mego subiektywnego odczucia, na trzy grupy.
Pierwsza to wielbiciele Zielonej Wyspy. Dla
nich przyjazd tutaj to przewa"nie przygoda, wyzwanie, do&wiadczenie. Wiedz', "e Irlandia jest
krajem o bogatej kulturze i staraj' si# jak najlepiej wykorzysta( swój czas tutaj (pracuj', studiuj', odkrywaj' nowe pasje) i integruj' si#
z otoczeniem.
Grupa druga: polscy malkontenci. Ma!o co
im si# tutaj podoba, ma!o co interesuje i najcz#&ciej chc' tylko zarobi( i szybko wyjecha(.
Funkcjonuj' przewa"nie w polskich enklawach
i raczej nie inwestuj' tutaj w swój rozwój.
Trzecia grupa – barbarzy%ca zadomowiony.
Zastanawia si# latami nad decyzj' o powrocie.
Wielu kupuje tutaj mieszkania, domy i nie traktuje tej zmiany planów jako pora"ki. Przychodzi moment, kiedy tak oczywisty kiedy& powrót

staje si# fikcj'. Mieszkaj' tu co najmniej kilka lat, s' przewa"nie zadowoleni i... zadomowieni.
W przyrodzie rzadko co& funkcjonuje w idealnie czystym stanie. Czas i Irlandia zmienia
Polaków. Skrajno&ci si# u!adzaj'.
Poniewa# jest "atwiej
Kiedy zapyta( przypadkowo napotkanych
w Irlandii Polaków: dlaczego tu mieszkaj', zawsze pojawia si# stwierdzenie: – bo tutaj jest
(atwiej. )atwiej jest znale$( prac#, wychowywa( dzieci, dzieciom jest !atwiej w szkole. )atwiej by( lesbijk' lub gejem, !atwiej, kiedy my&lisz o swojej emeryturze.
Single i ca"a reszta
Supermarket. Ojciec rodziny pcha du"y
wózek wype!niony... dzie(mi. Trójka w &rodku, dwójka skacze dooko!a. Rodzina z czwórk', a nawet pi'tk' dzieci to nic niezwyk!ego
w Irlandii. A standardowy emigrant na pocz'tku jest sam…
Wi#kszo&( emigrantów to osoby m!ode
i single. Wydaje si#, "e cz#&ciej nale"'
do grupy wielbicieli Irlandii. Pracuj', bawi'
si# – prowadz' normalne "ycie. Tu "ycie singla jest swobodniejsze, bo Irlandia jest bardzo liberalna; nikogo nie interesuje za bardzo
"ycie prywatne drugiej osoby, ani orientacja
seksualna.
– Irlandia jest )yczliwa osobom takim jak
ja – mówi Olga. W ka)dym mie*cie t+czowe flagi wska), ci miejsca, w których mo)na si+ swobodnie spotka-. [...]. Kiedy Irlandczycy, widz,c
mnie z dziewczyn,, pytaj, – Jeste*cie par,? – nie ma w tym )adnego nacechowania!
Tylko zwyk(e ludzkie pytanie, na które zawsze
tu otwarcie odpowiadam. Na co* takiego
w Polsce trzeba b+dzie jeszcze d(ugo poczeka-.
Wielu wyjecha!o z Polski z powodu problemów rodzinnych. Tutaj dochodz' psychicznie do siebie, z czasem tworz' zwi'zki albo daj' sobie wi#cej czasu na pobycie
os!awionym singlem. S' tu anonimowi i zaczynaj' nowe "ycie.

Ponad 20% emigrantów przyjecha!o ze
wspó!ma!"onkiem, a z czasem &ci'gn#!o reszt# rodziny. Bywa, "e przylatuje si# na chwil#,
a potem nast#puje zmiana planów:
– Przyjechali*my do Irlandii z m+)em na pogrzeb szwagra. Teraz mieszkamy tutaj, pracujemy i opiekujemy si+ dzie-mi mojej siostry. [...]
Ja znalaz(am prac+ w ci,gu pierwszego tygodnia, m,) po miesi,cu i postanowili*my zosta-.
[...] Pozamykali*my wszystkie sprawy [w Polsce] i jeste*my. Gdyby*my wynajmowali wi+kszy dom, chyba nawet mój tato by tutaj przyjecha(. [...] jest sam w Polsce. Jedyne, czego tu
brakuje, to rodzina i przyjaciele. [...]. W czasie rozmowy podchodzi ma!y szkrab i mówi – pani do nos przysz(a i goda(a… Pani
Barbara promienieje. – A to jest chyba najwa)niejszy powód naszego pozostania tutaj. Córeczka niespodzianka – Paulinka!
Rodziny wynajmuj' domy, czasami te" kupuj', a zaci'gaj'c kredyt na kilkana&cie, czy kilkadziesi't lat, podejmuj' decyzj# o pozostaniu.
Maj'c rodzin# sp#dza si# czas raczej z innymi
rodzinami, przewa"nie polskimi. Korzysta si#
te" us!ug polskich znajomych prowadz'cych
tutaj swoje biznesy.
Doro&li id' do pracy, dzieci do szko!y. Irlandzkie maluszki sp#dzaj' czasami ca!y dzie%
w "!obku ju" od 10 miesi'ca "ycia. Polscy rodzice najcz#&ciej nie oddaj' tak ma!ych dzieci do "!obków, ale w ka"dej grupie wiekowej
jest co najmniej jedno, dwoje polskich maluchów. Standardowa polska rodzina ma tutaj
dwójk# dzieci. Bywa, "e pracuje tylko jedna osoba, a druga zajmuje si# dzie(mi, prowadzi dom czy pracuje dorywczo.
Olga – pochodzi z ma!ego miasteczka niedaleko Gliwic. Do Irlandii przyjecha!a ze
swoj' dziewczyn'. Mieszka tu od siedmiu lat.
Otworzy!a si# tu na ludzi i nauczy!a si# mówi(.
Na razie zdecydowanie nie wróci do Polski.
Barbara M'drela – &wi#toch!owiczanka.
W Irlandii mieszka z m#"em od siedmiu lat.
Przyzwyczaili si#, zapu&cili korzenie. S', bo potrzebuje ich rodzina. Do Polski raczej nie
wróc'.
Hard working…
Je&li zapyta( Irlandczyków o pierwsze skojarzenia ze s!owem „Polak”, to zawsze si# us!yszy – hard working people. Mo"na powiedzie(,
"e dobrze pracujemy za dobre pieni'dze, ale to
chyba pewne uproszczenie.
Pracujemy wsz#dzie: od sektora us!ug
po specjalistów, którzy nie czuj' si# emigrantami, bo s' w stanie poradzi( sobie w ka"dym
miejscu na &wiecie. Opiekunki w przedszkolach, nauczyciele, wyk!adowcy uniwersyteccy – to te" cz#sto nasi rodacy. Wyrastaj' te" polskie biznesy – sklepy, punkty
gastronomiczne, warsztaty samochodowe,
punkty naprawy komputerów, biura rachunkowe, studia fotograficzne, firmy kurierskie, przedszkola. Rejestracja jednoosobowej
firmy zajmuje 15 minut, a pracownicy urz#dów s' "yczliwi.
Bez pracy te" si# da wy"y(... W Irlandii, jak
wsz#dzie, nast#puj' ci#cia, ale wci'" z zapomogi mo"na "y( na przyzwoitym poziomie. S'
tacy, którzy takie wsparcie dobrze wykorzystuj', podnosz'c kwalifikacje w ramach oferowanych kursów, potem znajduj' prac#. Pewien procent Polaków jednak przy pomocy os!awionej
naszej „zaradno&ci” doskonale wykorzystuje
system.
Wi#kszo&( Polaków ci#"ko i uczciwie tutaj
pracuje, prowadz'c normalne "ycie, na jakie nie
by!oby ich sta( w Polsce, przy podobnej pracy. Ten, kto chcia! tylko zarobi( i wróci(, cz#sto pracowa! na dwa etaty lub bra! du"o nadgodzin. Pracowa! sze&( lub siedem dni

Fot. Katarzyna Fra(czak

w tygodniu, mieszkaj!c najtaniej, oszcz"dzaj!c i prowadz!c #ycie skrajnego barbarzy$cy.
Je%li zosta&, to z czasem si" zmieni& i ju# nie chce
tak #y'.
Emigranta, zw&aszcza tego ze %rodka, cz"sto dopada syndrom spocz"cia na laurach. Znalaz& pierwsz! prac", to nic, #e nie jest to praca
marze$, adekwatna do polskiego wykszta&cenia, ale na pocz!tek przecie# trzeba cokolwiek.
– Pracuj! jako bin man [...] W Polsce w "yciu nie pracowa#bym jako $mieciarz [...].
Po pierwsze, nikt nie traktuje tej pracy jako
poni"aj%cej [...]. Na pocz%tku [...] wstydzi#em
si! podnie$& g#ow!. Z czasem zauwa"y#em,
"e ludzie nie udaj%, "e nas nie ma – mówi
Wojtek.
Tutaj ka#dy cleaner ma imi" i jego praca jest
wa#na, a nikt, oprócz bin mana, nie cieszy si"
tak! sympati! dzieci i rodziców, jak lollipop lady czy lollipop man (osoba przeprowadzaj!ca
dzieci przez ulic" obok szko&y).
– Zaczyna#am, tak jak wi!kszo$&, od sprz%tania i opieki nad dzie&mi. Obecnie pracuj! jako personalny doradca, stylista w ekskluzywnym butiku, a tak"e jako dyrektor
kreatywny przy ró"nych projektach na zlecenie przewa"nie projektantów mody. [...] Ten
kraj jest przystankiem w mojej drodze – mówi Patrycja. – Nie, nie czuj! si! emigrantem
w Irlandii, ale te" nie jestem obywatelem tego kraju, to wida&. ‘Emigrant” – to s#owo
ma jaki$ smutny, negatywny wyd'wi!k dla
mnie. Jestem… sob%, i tak chc!, by mnie
traktowano.

Fa#szywy kontra cham

Zuch z Polskiej Szko#y w Galway

kane przez Polaków cz"sto wskazuj! anteny z logo jednej z naszych komercyjnych stacji. Szczególnie starsi Polacy kochaj! telewizj", daje ona namiastk" ojczyzny, ale te#
nie pozwala wyj%'. Cz"%' z nich nie wychodzi, nie wydaje pieni"dzy i s&abo cieszy si"
#yciem.

Pobo!ny jak Polak

Razem, a jednak osobno

Jeste%my w kraju katolickim: ponad 90%
szkó& w Irlandii to szko&y katolickie. W ka#dej jest k!cik z figurk! Matki Boskiej, a nauk" zaczyna si" od modlitwy. Bywa, #e nawet msze s! odprawiane w szko&ach.
Na terenie ca&ej Irlandii, w ka#dym wi"kszym skupisku Polaków s! polskie msze,
mo#liwo%' spowiedzi oraz udzia&u w inicjatywach organizowanych przez duszpasterstwa. Wszystko jest, a wierny lud? Starsze
pokolenie emigrantów, zw&aszcza maj!ce problem z j"zykiem, aktywnie uczestniczy
w #yciu polskich parafii. Znajduj! tu poczucie wspólnoty. M&odsi, oboj"tnie, z której grupy emigrantów, przewa#nie na pocz!tku
manifestuj! sw! wolno%' wobec Ko%cio&a.
Prze ci"t ny emi grant -bar ba rzy$ ca idzie
na msz", kiedy czuje potrzeb" zanurzenia si"
w polsko%ci.
Polacy nie uczestnicz! t&umnie w polskich
mszach. W jednym z wi"kszych miast w Irlandii, z kilkoma tysi!cami naszych rodaków,
na mszy %rednio mo#na zobaczy' oko&o stu
osób. Apogeum polskiej pobo#no%ci, a raczej
przywi!zania do tradycji nast"puje w Wielk! Sobot".

Patrz!c na malutkich Oisinów czy Rosine, którzy s! dwuj"zyczni, nie mo#na mie'
w!tpliwo%ci, #e pewien procent Polaków zintegrowa& si" bardzo dobrze. To najcz"%ciej
wielbiciele Irlandii: znaj! nawet lepiej od niektórych miejscowych kultur" irlandzk!. Ta
grupa %wiadomie promuje te# polsk! kultur" i wp&ywa na proces integracji. Od wieczoru dla znajomych z polskim kinem, a#
po dni kultury polskiej w najwi"kszych
miastach. Jednak, jak na tak du#! Poloni", takich akcentów w irlandzkim #yciu kulturalnym nie jest zbyt wiele.

Craic and gas!
W pi!tkowy wieczór w Irlandii ulice zaczynaj! by' t&oczne, a puby p"kaj! w szwach. Tam
pieni si" Guinness, s&ycha' Craic and Gas
(z gelickiego craic: zabawa, dzianie si"; gas:
co% zabawnego, kto% zabawny). M&ode pokolenie Polaków, z ka#dej grupy barbarzy$ców,
bywa w pubach. Dla malkontentów to strata
pieni"dzy i czasu, a wielbiciele irish pubs szukaj! miejsc z dobr! muzyk! i wielokulturowym towarzystwem. Przedstawiciel barbarzy$skiego %rodka w pubie bywa nie za cz"sto,
z czasem si" przekonuje, zw&aszcza #e mo#na znale(' puby, które s! prawie polskie.
Tradycja sobotnich wyj%' jest bardzo
mocna w%ród Irlandczyków, cho' te# czasem
lubi! posiedzie' przed TV. Domy zamiesz-

swemi”. Jednak nawet ci, którzy zapewnili sobie namiastk" Polski na miejscu, musz!
czasem wej%' w irlandzkie %rodowisko.
Stopie$ integracji jest adekwatny czasami te#
do liczby lat tu sp"dzonych. Na pocz!tku
czuj! si" bezpieczniej ze swoimi, a z czasem
chc! pozna' innych. Ale nawet po latach
mieszkania na Wyspie b"dziesz cz"%ciowo
obcy za spraw! niuansów j"zykowych i braku zanurzenia w konteksty historyczne,
kulturowe.
Wydaje si", #e jest ma&o bliskich przyja(ni mi"dzy Polakami a Irlandczykami. Raczej
przyja(nimy si" z emigrantami z innych
pa$stw. Solidarno%' emigrantów, poczucie
obco%ci, kompleksy przybysza-barbarzy$cy,
ró#nice kulturowe? Wszystkiego po troch".

Temperatura patriotyzmu
Jedn! z wad Polaków ujawniaj!c! si"
na obcym terenie jest krytykanctwo: nie
wp&ywa to dobrze na stopie$ integracji. To,
co swojskie, jest dobre, a obce jest mierne,
w&a%nie barbarzy$skie (w negatywnym znaczeniu). W pewnej grupie emigrantów patriotyzm czasami objawia si" w postaci prostackiego szowinizmu. Mówi!c o Irlandczykach,
dokonuj! podzia&u na „my” (wszystko normalne, jak nale#y, solidne, „jak w Europie”)
i „oni” ze swoim zapó(nieniem, prza%no%ci!
(„gdyby nie Unia, to co by tu mieli – tylko
ziemniaki i kamienie”). Nadal krytykuje
si" absurdy #ycia w ojczy(nie, ale tylko dopóty, dopóki Irlandczyk np. nie za%mieje si"
z naszych autostrad – wtedy wybucha patriotyzm. Dotyczy to niewielkiej, lecz g&o%nej
grupy emigrantów.
J"zyk
Poziom znajomo%ci j"zyka ma niew!tpliwie najwi"kszy wp&yw na stopie$ integracji ze %rodowiskiem irlandzkim. Statystyki
z 2011 roku podaj!, #e prawie 25% Polaków
mieszkaj!cych w Irlandii pos&uguje si" angielskim s&abo lub w ogóle go nie zna. Bariera j"zykowa wymusza zachowania skrajnie barbarzy$skie i funkcjonowanie „mi"dzy

Ró#nice kulturowe maj! znacz!cy wp&yw
na relacje polsko-irlandzkie i integracj". Irlandczycy s! zawsze grzeczni. Powtórz!
„thank you” wiele razy w ci!gu dnia, przy byle drobnostkach, bo tak byli wychowani. Dla
Polaka brzmi to sztucznie, a nawet fa&szywie.
Natomiast nasz brak wielu podzi"kowa$ lub
raz powiedziane jest odbierane jako gburowato%' i brak kultury.
Polak wyra#a wprost swoje pogl!dy, jest
bezpo%redni, a bywa te# potomkiem pradziadka Chama. Co mu le#y na sercu, jest na j"zyku. W kulturze irlandzkiej takie zachowanie jest nie do pomy%lenia. Tutaj prawie nikt
bezpo%rednio nie zwróci drugiemu uwagi. Je%li jest to w relacjach w pracy, to nale#y prosi' zwierzchnika o interwencj". St!d bywa,
#e przeci"tny Irlandczyk postrzega przeci"tnego Polaka jako „rude” (niegrzeczny, grubia$ski), bo ten bezczelnie mówi, jak mu si"
co% nie podoba, a Irlandczyk dla Polaka bywa przewa#nie fa&szywy: u%miecha si",
a potem idzie do szefa i si" skar#y. Polska
roszczeniowo%' równie# wp&ywa na s&ab! integracj".
Ponadto Irlandia ma si" gorzej ni# lata temu, Irlandczycy, mimo #yczliwo%ci dla obcokrajowców, cz"%ciej trac! cierpliwo%'
i szukaj! winnych zaistnia&ej sytuacji.
Barbarzy$ca bierze, barbarzy$ca daje
Emigrant przywozi swoj! kultur". Mo#e
wybra' i przyswoi' elementy nowej albo pozosta' tylko przy swojej. Dla emigrantów
%wiadomych cho' troch" swojego barbarzy$stwa konfrontacja wzbogaca. Tylko wyj!tkowo oporni niczego nie chc! od tej kultury,
oprócz lepszego #ycia.
Polacy lubi! w Irlandczykach pogod" ducha, wyrozumia&o%', to, #e potrafi! cieszy'
si" #yciem i poprzesta' na ma&ym. I jeszcze
potrafi! u%miechn!' si" do nieznajomego.
Zw&aszcza starsze pokolenie jest bardzo
#yczliwe, a wszyscy ceni! sobie swojsko%', lokalno%' i wolniejszy tryb #ycia. To
wszystko udziela si" te# mieszkaj!cym tutaj Polakom.
Wzrasta w nas te# stopie$ zaufania spo&ecznego. Nie zamykasz auta na dwie sekundy i zostawiasz kurtk" w pubie bez nerwowego zerkania.
Barbarzy$ca bierze, ale te# daje. Zmiana i w&asny rozwój s! warto%ci!, ale s! te#
czasem okupione poczuciem zdrady w&asnego kraju i t"sknoty.
Jednak na barbarzy$ców w Irlandii ju# si"
nie czeka. Parafrazuj!c Kawafisa „Ci ludzie
byli jakim% rozwi!zaniem”. Teraz trzeba
znale(' rozwi!zanie jak si" ich pozby'.
Przynajmniej cz"%ci.
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Fot. B. Chor"#y

Zaginione
$wiaty
– Celtowie
w Karpatach
Zachodnich

Ju& wtedy, pod wp!ywem impulsów
kul
turowych, p!yn"cych m.in. z terenu
BOGUS*AW
$ródziemnomorskich kolonii greckich
CHOR+,Y
(np. Massali – dzisiejszej Marsylii), oraz
dzi#ki rozwini#tej wymianie handlowej,
wyró&niali si# bogactwem oraz wysokim
poziomem wytwórczo$ci rzemie$lniczej.
Jeszcze przed rokiem 400 p.n.e. Celtowie
rozpocz#li powolny proces rozprzestrzeniania si#, docieraj"c do pó!nocnej Hiszpanii, Francji oraz Brytanii. Jednak najwi#ksza fala ich ekspansji nast"pi!a
w nast#pnych stuleciach. W tym czasie
Celtowie zasiedlili tereny Europy $rodkowej, dotar!szy na po!udnie – do pó!nocnej Italii i pó!nocnych Ba!kanów. W III w.
p.n.e. zagra&ali nawet Grecji, a niewielki ich od!am – Galatowie – w pó)niejszym czasie dotar! do Azji Mniejszej.
Okres dominacji Celtów w Europie dobieg! kresu w ko'cu I w. p.n.e. W Europie Zachodniej mia!o to miejsce za spraw" ekspansji imperium rzymskiego,
które w pocz"tkach naszej ery opiera!o
swoje granice na Renie i Dunaju. W Kotlinie Karpackiej gro)nym rywalem Celtów byli ju& od I w. p.n.e. staro&ytni Dakowie, a tak&e napieraj"ce od pó!nocy
plemiona germa'skie.
Trwaj"ca cztery stulecia doba dominacji kultury celtyckiej w Europie, znalaz!a swój wyraz równie& w periodyzacji
dziejów prehistorycznych Europy. W archeologii europejskiej okres ten nazwany jest late'skim (od nazwy jednego ze
stanowisk archeologicznych), a materialn" kultur# ludno$ci z tego czasu okre$la
si# mianem late'skiej. Nie tylko dominuje ona na terenach zamieszkanych
przez Celtów, ale tak&e, przez tzw. proces latenizacji, silnie oddzia!uje na inne
spo!eczno$ci zamieszkuj"ce tereny $rodkowoeuropejskie i pó!nocnoeuropejskie.
Niew"tpliwie tak" rol# odegra!y spo!eczno$ci celtyckie zamieszkuj"ce enklawy w po!udniowej cz#$ci obecnych
ziem polskich – okolice Wroc!awia,
Krakowa oraz P!askowy&u G!ubczyckiego. Olbrzymie znaczenie dla tego terenu mia !a rów nie& bli sko$% du &ych
centrów w Czechach, na Morawach
Zrekonstruowana zagroda kultury puchowskiej w Liptovskiej Marze na S!owacji
i w po!udniowo-zachodniej S!owacji
– obszarach zamieszkanych przez celtycjednych z najbar- ministracyjno-rzemie$lnicze, których kie plemiona Bojów i Wolków.
Jednym z terytoriów, które pozosta!o
dziej znanych pre- funkcje odpowiada!y o$rodkom miejhistorycznych ludów, które odegra!y skim. Sami za$ Celtowie, nazywani Gal- pod wp!ywem oddzia!ywa' kultury celszczególn" rol# w rozwoju cywilizacyj- lami, budzili swoimi osi"gni#ciami po- tyckiej by! obszar zachodnich Karpat. To
nym Europy, z pewno$ci" zaliczy% mo&- dziw tak wybitnych przedstawicieli tutaj znajdowa!y si# dogodne, naturalne
na staro&ytnych Celtów. To w!a$nie im, $wiata rzymskiego, jak Juliusz Cezar. przej$cia pozwalaj"ce na komunikacj# tejeszcze na d!ugo przed ekspansj" pa'stwa (wiadectwem tej fascynacji, a zarazem renów po!o&onych na pó!noc od !uku
rzymskiego na tereny Europy $rodkowej niezwykle wa&nym )ród!em informacji Karpat i Sudetów z Po!udniem. By!a to
i zachodniej, nale&y zawdzi#cza% upo- o $wiecie staro&ytnych Celtów jest dzie- przede wszystkim Brama Morawska,
wszechnienie metalurgii &elaza, powsta- !o Cezara Commentari de bello Galico, przez któr" prowadzi! wykorzystywany
nie wielu nowych ga!#zi wytwórczo$ci opisuj"ce drobiazgowo zwyczaje i kul- g!ównie w czasach cesarstwa rzymskieoraz intensywny rozwój wymiany han- tur# Celtów na terenie dzisiejszej Fran- go s!ynny szlak bursztynowy. Oprócz niej
funkcjonowa!y zapewne szlaki komunidlowej. (wiadectwem osi"gni#tego przez cji i Brytanii.
Celtów wysokiego poziomu cywilizacyjZanim jednak Celtowie stworzyli tak kacyjne przez prze!#cze karpackie – np.
nego by!o bicie w!asnej monety oraz rozwini#t" cywilizacj# i rozpocz#li okres Jab!onkowsk" czy Polhorsk".
Obszary karpackie nie by!y w tym
stworzenie na du&ych obszarach Europy dominacji na znacznych obszarach, stacywilizacji protomiejskiej, opartej na du- nowili jeden z wielu ludów prehistorycz- okresie bezludne. Zamieszkiwa!a je lud&ych, silnie umocnionych osiedlach, nej Europy. Pocz"tkowo zamieszkiwali no$%, która zapisa!a niezwykle interesutzw. oppidach. By!y to wielkie centra ad- teren górnego dorzecza Renu i Dunaju. j"c" kart# w spu$ci)nie kulturowej Kar-
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pat Zachodnich i do dzi! stanowi obiekt
zainteresowania wielu badaczy prehistorycznych dziejów tego rejonu. Chodzi
o tzw. kultur" puchowsk#, rozwijaj#c# si"
na terenach !ródgórskich i podgórskich
S$owacji, Moraw i po$udniowej Polski.
Nazwa pochodzi o miejscowo!ci Puchov
na S$owacji, gdzie odkryto jedno z jej
pierwszych stanowisk archeologicznych.
Powsta$a w wyniku po$#czenia elementów kultury celtyckiej oraz miejscowej
tradycji potomków ludno!ci zamieszkuj#cej ten teren ju% od czasów m$odszej
epoki br#zu, zwi#zanej z tzw. kultur# $u%yck#. Osadnictwo kultury puchowskiej
oparte jest na osiedlach obronnych zlokalizowanych na trudno dost"pnych formach terenowych oraz towarzysz#cych
im osadach otwartych.
Osiedla te umiejscowione s# bardzo
licznie na obszarach s$owackiej cz"!ci
Karpat, koncentruj#c si" w dorzeczu
górnego Wagu, Nitry i Hronu oraz w obr"bie !ródgórskich kotlin: Spisza, Liptowa i Orawy. Znacznie mniej !ladów tego osadnictwa rejestrujemy w polskiej
cz"!ci Karpat. Wyst"puj# one w Kotlinie
S#deckiej, Beskidzie Zachodnim oraz
na terenach podkrakowskich.
Z osiedli kultury puchowskiej pochodz# bardzo liczne przedmioty %elazne,
!wiadcz#ce o du%ej znajomo!ci obróbki
%elaza w!ród mieszka&ców tego obszaru. Inwentarz kultury w znacznej mierze
stanowi# wyroby celtyckie – naczynia toczone na kole z domieszk# grafitow# dodawan# do masy ceramicznej lub te%
przedmioty metalowe – ozdoby i uzbrojenie. Wyst"puj# tu równie% monety bite w miejscowych centrach osadniczych.
Wskazuje to na znaczny udzia$ ludno!ci
celtyckiej w rozwoju tej kultury. Jej pojawienie si" w Karpatach nale%y wi#za'
z migracj# z po$udnia od$amu Celtów zamieszkuj#cych Kotlin" Karpack#. Dosz$o
do tego prawdopodobnie pod wp$ywem
presji rywalizuj#cych z nimi Daków
oraz niepokojów zwi#zanych z przesuni"ciami ludno!ci germa&skiej.
ytuowanie w KarS
patach Celtów zgadza si" z in for ma cja mi za war ty mi

w rzymskich (ród$ach pisanych. W dziele pt. Germania, z I w. n.e., Tacyt wymienia celtycki (galijski) lud Kotynów.
Mieli oni zamieszkiwa' Karpaty, a ich
g$ównym zaj"ciem mia$o by' kopalnictwo oraz przetwórstwo rud %elaza.
W 2. po$owie II w. n.e. z Kotynami oraz
germa&skimi Kwadami starli si" Rzymianie w czasie tzw. wojen markoma&skich. W 179 r. n.e. dotarli oni na teren
obecnego Trenczyna – staro%ytnego
Laugaricio. )wiadczy o tym zachowana do dzi! inskrypcja wykuta w skale.
Akcja militarna legionów rzymskich
na tym terenie doprowadzi$a do opuszczenia zachodnich Karpat przez ludno!' kultury puchowskiej. Tylko nieliczne punkty osadnicze dokumentuj# jej
przetrwanie w III w. n.e.

Jak ju% wspomniano powy%ej, na terenie zachodniej strefy polskich Karpat
!lady osadnictwa kultury puchowskiej s#
bardzo nieliczne. W strefie obejmuj#cej
po$udniow# cz"!' obecnego województwa !l#skiego to niezwykle interesuj#ce
zjawisko kulturowe, b"d#ce przynajmniej w cz"!ci spu!cizn# karpackich
Celtów, jest reprezentowane przez dwa
osiedla: w Cieszynie na Górze Zamkowej oraz w *ywcu na górze Grojec
(612 m n.p.m.). W obydwu przypadkach
mamy do czynienia z tzw. osiedlami wy%ynnymi, usytuowanymi na wzniesieniach o naturalnych walorach obronnych.
)lady osadnictwa z tego okresu odkryto równie% na dwóch ni%ej po$o%nych
stanowiskach w rejonie Goleszowa.
Dalej na zachód, ju% na terytorium Republiki Czeskiej, znane s# dwa osiedla
wy%ynne: +ta,í- „+tandl” i +ta,í- „Okrouhlice”. Jeszcze dalej na zachód po$o%one jest osiedle w Hukvaldach oraz ca$e
skupisko osadnicze kultury puchowskiej w okolicach P,íbora, Kop,ivnicy,
+tramberka i Kojetina.
W otoczeniu puchowskiego osadnictwa w Bramie Morawskiej funkcjonuje
celtyckie oppidum na górze Kotouw +tramberku oraz osiedle równinne
w Kop,ivnicy „+utyrova studanka” – najdalej wysuni"ta w tym rejonie enklawa
„czystego” osadnictwa celtyckiego.
Przyjrzyjmy si" materia$om odkrytym
w trakcie bada& archeologicznych prowadzonych na osiedlach kultury puchowskiej w polskiej cz"!ci interesuj#cego nas obszaru.
Dominuj#cymi zabytkami, podobnie
jak na wielu innych stanowiskach, jest tu
ceramika. Obok naczy& lepionych r"cznie odkryto liczne fragmenty ceramiki toczonej na kole, grafitowej o formach i ornamentyce celtyckiej. W!ród form nale%y
wymieni' przede wszystkim ró%ne typy
naczy& baniastych i jajowatych ze zgrubia$ymi brzegami. Cz"sto spotykane s#
misy, w tym formy z brzegami zagi"tymi do !rodka. W!ród ceramiki odkrytej
na osiedlu na Górze Zamkowej w Cieszynie warto zwróci' uwag" na naczynia wykazuj#ce wyra(ne wp$ywy wytwórczo!ci ceramicznej kultury dackiej.
W mniejszej liczbie w stosunku do ceramiki, cho' nie tak rzadko, reprezentowane s# przedmioty metalowe. Na terenie osiedla w *ywcu-Grojcu odkryto
kilka egzemplarzy %elaznych no%y, zapinek oraz ozdób br#zowych. Warto zwróci' równie% uwag" na zabytki wskazuj#ce na szczególnie wysoki poziom
rozwoju cywilizacyjnego. S# to przedmioty pochodzenia celtyckiego – z$ota
moneta i fragment paciorka szklanego – odkryte na terenie osiedla na Górze
Zamkowej w Cieszynie. Znaleziono tam
równie% egzemplarz $y%ki odlewniczej.
Przedmiotem !wiadcz#cym o dalekosi"%nej wymianie handlowej jest bursztyn odkryty na %ywieckim Grojcu.
Efektem prac archeologicznych s#
nie tylko wymienione wy%ej zabytki.

Istotne s# równie% zarejestrowane pozosta$o!ci budownictwa. Zaobserwowano je g$ównie na terenie osiedla na Grojcu. S# to !lady po obiektach zag$"bionych
w grunt. W wi"kszo!ci przypadków to
ró%nego rodzaju jamy gospodarcze, np.
s$u%#ce do przechowywania produktów
spo%ywczych. Pojedynczo zidentyfikowano równie% pozosta$o!ci domostw
zag$"bionych cz"!ciowo w grunt, tzw.
pó$ziemianek.
go przeZ tegl#godukrótefekkietów
ba-

da& na stanowiskach w polskiej strefie
zachodnich Karpat wynika, %e ich problematyka przedstawia si" nader interesuj#co. Zarówno stanowisko na Górze
Zamkowej w Cieszynie, jak i Grojec %ywiecki s# wysuni"tymi na pó$noc punktami, zlokalizowanymi w strefach o istotnym zna cze niu ko mu ni ka cyj nym.
Znaczenie to potwierdzaj# równie% zabytki odkryte na obydwóch osiedlach.
Bardzo interesuj#cy jest problem chronologii osadnictwa na stanowiskach na Górze Zamkowej w Cieszynie oraz na Grojcu w *ywcu. Czas funkcjonowania osiedla
na Górze Zamkowej w Cieszynie przypada g$ównie na I w. p.n.e. Podobnie datowany jest g$ówny okres u%ytkowania
osiedla na %ywieckim Grojcu, cho' mo%liwe jest tu jego znacznie wcze!niejsze rozpocz"cie. Obydwa osiedla istnia$y jeszcze
w I w.n.e., jednak brak jest !ladów ich u%ytkowania w pó(niejszym czasie.
)wiadczy to o wyra(nie wcze!niejszym
zako&czeniu ich istnienia w stosunku
do wi"kszo!ci osiedli zlokalizowanych
po stronie s$owackiej. Koresponduje to
jednocze!nie z kresem u%ytkowania,
przypadaj#cym na I w. n.e., osiedli kultury puchowskiej w rejonie Bramy Morawskiej (m.in. upadek grodu Kojetin-Po.aha). Wskazywa$oby to na wspóln#
przyczyn" ich zaniku. Mog$a go spowodowa' sytuacja polityczna panuj#ca ówcze!nie w strefie przej!' komunikacyjnych
w zachodniej cz"!ci Karpat. Ju% pod koniec ostatniego stulecia p.n.e. na terenie
Czech oraz Moraw, a tak%e po$udniowo-zachodniej S$owacji pojawi$a si" nowa
ludno!', która zast#pi$a Celtów. By$y
nimi plemiona germa&skie Markomanów i Kwadów. By' mo%e zagro%enie militarne z ich strony, a nawet konkretna akcja mog$y by' przyczyn# wycofania si"
osadnictwa puchowskiego ze strategicznej strefy Bramy Morawskiej oraz jej pó$nocno-wschodniego przedpola.
Czy tak wygl#da$a jedna z nieznanych
kart prehistorii Karpat? Niestety, na ostateczne rozstrzygni"cie tej kwestii przyjdzie nam jeszcze poczeka'. Rozwi#zanie bowiem mog# przynie!' tylko dalsze
prace badawcze. Niemniej ju% dzi!, b"d#c na szlaku beskidzkim, wodz#c okiem
po pi"knych panoramach, warto odkry'
jego ukryty wymiar – zapis nieznanych
dziejów %yj#cego tu przed wiekami
cz$owieka.
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JERZY
ILLG

+l'scy Celtowie

U!wiadomi"em sobie
w"a!nie, #e nasza przyja$%
z zespo"em „Carrantuohill”
trwa ju# dziesi&' lat
– co jest wystarczaj(cym
powodem, #eby urz(dzi'
ma"y jubileusz.
Jak wiadomo,
w Krakowie uwielbiamy
jubileusze,
bo ka#da okazja
do wspólnej zabawy
jest dobra (to zbli#a nas
do Irlandczyków
– co z kolei nie powinno
nikogo dziwi',
gdy# jak mówi legenda,
w mitycznych pocz(tkach
historii naszych ziem,
wschodni( granic(
wp"ywów celtyckich
by"a Wis"a).
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acz!"o si! od przyjazdu Seamusa Heaneya na pro mo cj! wy da nych
w Znaku 44 wierszy w przek"adzie
Stanis"awa Bara#czaka. Zbli$a" si!
grudzie# 1994 roku i zaprzyja%nione wróble na dachach Sztokholmu
i Krakowa &wierka"y, $e irlandzki poeta jest w tym roku murowanym kandydatem do Nagrody Nobla. Maj'c
szanse na goszczenie w Krakowie
„jeszcze ciep"ego” noblisty, przyspieszyli(my prace nad ksi'$k', zapraszaj'c autora wraz z t"umaczem i Piotrem Sommerem – który t"umaczy"
Heaneya jeszcze przed Bara#czakiem. Niestety, nieuzgodniona z nami odmienna decyzja cz"onków Akademii Szwedzkiej pokrzy$owa"a nam
plany – jednak tylko do pewnego
stopnia. Nobla dosta" Kenzabur)
*e, a Heaney – zamiast kupowa& frak

i mobilizowa& si! przed maratonem
sztokholmskich ceremonii – w swetrze, rozczochrany i szeroko u(miechni!ty zszed" z trapu samolotu w podkrakowskich Balicach.
Pomy"ka szwedzkich akademików
sprawi"a, i$ magicznych w"a(ciwo(ci nabra"a moja kanapa, zwana potem „noblowsk'”. Na pami'tkowym, hi sto rycz nym ju$ zdj! ciu
siedz' na niej, obok m.in. Bronis"awa Maja oraz Ani i Stanis"awa Bara#czaków, Seamus Heaney i Wis"awa Szym bor ska – obo je nie s'
jeszcze noblistami; on zostanie nim
za rok, ona – za dwa lata. Podczas tego wieczoru Mi"osz zadzwoni" do nas
z Kalifornii i rozmawia" kolejno
z wszystkimi obecnymi. Heaney
swoim niskim g"osem powita" go:
„Hallo, Master!”*) (Pó%niej okaza"o si!, $e zamieszczony w jego tomie

pt. Station Island pi!kny wiersz The
Master po(wi!cony jest w"a(nie Mi"oszowi). Seamus wyzna" nam, i$
na koniec rozmowy Czes"aw powiedzia" mu: „Pami!taj, $e jeste(
w dobrych r!kach”. W czasie jednej
z kolacji Heaney wyrecytowa" nam
pi!kny i zabawny wiersz o kocie, napisany w VIII wieku przez irlandzkiego mnicha. Zrodzi"a si! idea, by
wiersz ten zaprezentowa& podczas jego wieczoru autorskiego w Dworku
,owczego. Pewn' przeszkod! stanowi" brak t"umaczenia tego niebywale regularnego wiersza na polski.
Czym$e wszak jest takie zadanie dla
Stanis"awa Bara#czaka? W czasie pogaw!dki w kawiarni, w"'czaj'c si!
od czasu do czasu do rozmowy,
na kartce papieru czy bodaj serwetce, w krótkim czasie przet"umaczy"
Kota Pangura w taki oto sposób:

PANGUR BÁN

KOT PANGUR
Written by a student of the monastery
of Carinthia on a copy
of St Paul’s Epistles, in the eighth century

Zapisane w VIII w. na egzemplarzu Listów "w. Paw#a
przez mnicha pobieraj$cego nauki
w klasztorze w Karyntii

I and Pangur Bán, my cat,
‘Tis a like task we are at;
Hunting mice is his delight,
Hunting words I sit all night.

Kot mój Pangur w mniszej celi
Obowi!zki ze mn! dzieli:
On po k!tach szuka myszy,
Ja – s%ów szukam w nocnej ciszy.

Better far than praise of men
‘Tis to sit with book and pen;
Pangur bears me no ill-will,
He too plies his simple skill.

W ksi"gach tkwi' – zacniejsza sprawa
Ni& #wiatowa cze#' i s%awa.
Wie to kot – i bez z%ej woli,
Jak ja – skromn! prac" woli.

‘Tis a merry thing to see
At our tasks how glad are we,
When at home we sit and find
Entertainment to our mind.

Widok wielce to nadobny:
Kot do pana tak podobny,
Gustuj!cy w ka&dej prawie
Jego pracy i zabawie.

Oftentimes a mouse will stray
In the hero Pangur’s way;
Oftentimes my keen thought set
Takes a meaning in its net.

Niech w pó%mroku mysz zaszura –
Padnie pastw! %ap Pangura.
Niech mnie nag%y sens o#wieci –
Wpadnie w my#li mojej sieci.

‘Gainst the wall he sets his eye
Full and fierce and sharp and sly;
‘Gainst the wall of knowledge!
All my little wisdom try.

Kot z pilno#ci! nies%ychan!
Czyha na swój %up pod #cian!.
Ja – pod murem wiedzy stoj";
Drabinami – my#li moje.

When a mouse darts from its den,
O how glad is Pangur then!
O what gladness do I prove
When I solve the doubts I love!

Nie zna kot szcz"#liwszej chwili,
Ni& gdy myszka nos wychyli.
Ja – gdzie& chwile znajd" s%odsze,
Ni& gdy my#l do sensu dotrze?

So in peace our tasks we ply
Pangur Bán, my cat, and I;
I our arts we find our bliss,
I have mine and he has his.

Tak to obaj bez szemrania
Wype%niamy swe zadania.
Sztuki nasze smutek koj!:
Kot ma swoj!, ja mam swoj!.

Practice every day has made
Pangur perfect in his trade;
I get wisdom day and night
Turning darkness into light.

Praktyka, natura wtóra,
Czyni kota wzór z Pangura.
Wiedzy b%ysk pod mroku wiekiem
M"drszym czyni mnie cz%owiekiem.

Translated from the Gaelic by Robin Flower.
Tekst angielski pochodzi
z antologii The Rattle Beg, Ed. S. Heaney
and T. Hughes, Faber and Faber, London 1982

Kontynuuj!c tradycj" promocji – intelektualnych happeningów, podczas
których go#cie wspinali si" w ogrodach
Znaku na sztuczn! #cian" do wspinaczki (Góry niewzruszone Jacka Wo$niakowskiego), palili na stosie kuk%" nietolerancji i ksenofobii (Mi!dzy Panem
a Plebanem Tischnera i Michnika),
oklaskiwali Jacka Kaczmarskiego
i Grzegorza Turnaua (pami"tam, z jak! dziwn! min! Mi%osz s%ucha%, i&
„nie ma Mickiewicza i nie ma Mi%o-

Na podstawie przek#adu Robina Flowera
t#umaczy# Stanis#aw Bara%czak

sza”), zastanawiali#my si", jak dodatkowo uatrakcyjni' wieczór Heaneya.
Pomys%, i& poezji irlandzkiej powinna towarzyszy' muzyka celtycka, wydawa% si" do#' oczywisty. Ba, ale sk!d
j! wzi!'? To bodaj Kasia Mach ze Znaku przynios%a mi „Magazyn Gazety
Wyborczej”, w którym by% niewielki artyku% o rosn!cej popularno#ci w Polsce
muzyki irlandzkiej, a w#ród wymienionych zespo%ów jako jeden z najciekawszych wskazano grup" „Carrantuohill”

ze (l!ska. Ze wzgl"du na bliskie s!siedztwo i wieloletnie zwi!zki ze (l!skiem postanowi%em zaprosi' w%a#nie
tych ch%opców z Rybnika i )or.
Sal" wype%ni%y ciasno ustawione
krzes%a, cz"#' publiczno#ci przys%uchiwa%a si" z sali s!siedniej, tym, którzy si" nie zmie#cili, pozosta%a sie*
i obszerna klatka schodowa. Przy stole zasiedli Heaney, Bara*czak i Sommer z Janem Kochanowskim i pisz!cym te s%o wa, w ro gu za na mi
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Fot. z arch. zespo#u

Jacka )odzi(skiego, oraz pami%tkowe
zdj"cia z irlandzkimi go#$mi i zespo!em.
***

M

Wyst"p na jednym z najwi"kszych festiwali w Irlandii, Cork, 1999 r.
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rozlokowa! si" „Carrantuohill” – jeszcze wówczas bez perkusji. Kilka
muzycznych „wej#$” #l%skich muzyków przyj"tych zosta!o z entuzjazmem przez publiczno#$, a co wa&niejsze – przez samego Heaneya,
któremu znajome d'wi"ki sprawi!y
wyra'n% przyjemno#$. Ch!opcy umiej"tnie przeplatali skoczne jigi i reele
z wolnymi, nastrojowymi melodiami,
tworz%cymi idealn% opraw" do przywo!ywanych w wierszach Heaneya irlandzkich pejza&y, realiów jego wiejskiego dzieci(stwa, obrazów stodó!
i mleczarni, opisów kopania torfu
i zbierania jagód. Nie wiedzia!em (ani
nie marzy!em) jeszcze wówczas, &e
za kilka lat dok!adnie takie pejza&e
ogl%da$ b"dziemy razem z muzykami „Carrantuohill” z wysokich klifów
zachodniego wybrze&a Irlandii…
Nieformalna cz"#$ wieczoru, w nieco mniejszym gronie, przeniesiona zosta!a do pokoi redakcyjnych
na pi"trze, gdzie muzycy mieli mo&no#$ porozmawiania z poet%. Przy pocz"stunku i winie „Carrantuohill” nadal przygrywa! go#ciom, których
cz"#$ – jak publiczno#$ na ka&dym
koncercie tej grupy – nie by!a w stanie usta$ spokojnie, tylko przyklaskuj%c do rytmu poderwa!a si" do ta(ca.
Heaney dobrze zapami"ta! ten wieczór – wspomina! go jeszcze wiele lat
pó'niej, przy okazji wyró&nienia i medalu, jaki wr"czono mu w polskiej ambasadzie w Dublinie. Zdarza!o mu si"
oczywi#cie wyst"powa$ przed znacznie wi"ksz% widowni%, twierdzi! jednak, &e w niewielkim wn"trzu Dworku )owczego odbiór jego poezji
by! – co wyra'nie czu! – wyj%tkowo
dobry. Wyznania tego nie podyktowa!a czysta kurtuazja, a do takiego w!a#nie wra&enia z pewno#ci% przyczynili
si" „#l%scy Celtowie.

***

K

olejne spotkanie z grup% „Carrantuohill”
i Heaneyem nast%pi!o równie& w Krakowie niespe!na dwa lata pó'niej.
Postanowili#my zaprosi$ Marie
Heaney, &on" Seamusa, i przygotowa$
na jej przyjazd polskie wydanie napisanej przez ni% ksi%&ki Za dziewi!t! fal!. Ksi"ga legend irlandzkich.
Irlandzkie klimaty poezji Seamusa
i legend spisanych przez Marie podsun"!y nam nazw" „Krakowskie Spotkania z Poezj% i Legend%”.
Na drewnianym pode#cie Seamus
czyta! wiersze, Marie – fragmenty
swej Ksi"gi legend irlandzkich. Po polsku prezentowali je Anna Dymna,
Jerzy Trela i Jan Nowicki. Opraw" muzyczn% tworzy! oczywi#cie „Carrantuohill” – tym razem wsparty zespo!em
tanecznym „Comhlan”, prezentuj%cym tradycyjne ta(ce irlandzkie.
Pod czcigodnymi sklepieniami fruwa!y zielone spódnice, z boku stan%!
tak&e kramik, w którym – ku zgorszeniu nielicznych ludzi nabo&nych – go#ciom serwowano zimnego Guinessa.
„Carrantuohill” jak zwykle zachwyci!
i rozgrza! zzi"bni"t% nieco publiczno#$
swymi skocznymi rytmami. Heaney
zrobi! s!uchaczom niespodziewany
prezent – przeczyta! wiersz Wis!awy
Szymborskiej przet!umaczony na angielski przez Jo sifa Brodskiego.
W symboliczny sposób nasze spotkanie sta!o si" zatem przynajmniej
na chwil" wymarzonym przeze mnie
Spotkaniem Noblistów. W mrocznych
kru&gankach d!ugo nie milk!y brawa
dla muzyków, tancerzy, aktorów i irlandzkich go#ci. Potem by! ju& tylko
Guiness, chleb ze smalcem dostarczony w cateringu przez niezawodnego
mecenasa artystów i sztuk wszelakich,

oja przyja'( z grup%
„Carrantuohill” zacz"!a si" zacie#nia$. Ch!opcy przysy!ali mi swoje nowe p!yty, informowali
o nowych projektach, radzili si" w ró&nych sprawach. Stara!em si" bywa$
na ich koncertach, gdy tylko grali
w Krakowie, obserwowa!em z satysfakcj%, jak rozwijaj% si" muzycznie,
z jak% energi% id% do przodu, koncertuj%, nagrywaj%.
Wiosn% 1997 roku w porozumieniu
z Jurkiem Owsiakiem, u którego
na „Przystanku Woodstock” „Carrantuohill” regularnie wyst"powa!, zrodzi!
si" plan odbycia podró&y po Irlandii.
Owsiak z dwoma operatorami nakr"ci$
mia! dla swojej telewizyjnej „Kr"cio!y” reporta& z Zielonej Wyspy, Tarantule – jak z w!a#ciw% sobie dezynwoltur% j"zykow% przemianowa! ich
Owsiak – mieli by$ bohaterami tego reporta&u, koncertowa$ w pubach, zwiedza$ swoj% przybran% ojczyzn", szuka$
inspiracji, a tak&e stara$ si" kupi$ dudy, o których marzyli od lat. Ja mia!em
by$ kronikarzem tej wyprawy. Wyruszyli#my z Katowic wieczorem Fordem
Transitem ozdobionym celtyckimi napisami „Carrantuohill – Irish and Celtic Music”.
Po dotarciu do Dublina, cz"#ciowo
sponsoruj%ce nasz% wypraw" firmy Jameson Whiskey i Guiness zapraszaj%
nas do zwiedzenia ich siedzib. W sobot" na pierwszy ogie( idzie destylarnia Jameso na. Po przej#ciu hal
z ogromnymi kadziami, zapoznaniu si"
z histori% najs!ynniejszej irlandzkiej
whiskey i nowoczesn% lini% produkcyjn%, l%dujemy w probierni, gdzie ubrany w tradycyjny uniform mistrz ceremo nii zaprasza nas do sto !ów.
Nast"pnie przenosimy si" do pubu
po drugiej stronie ulicy, gdzie kontynuujemy degustacj" tych samych trunków, a tak&e tradycyjnych irlandzkich
potraw – które, szczerze mówi%c, s!abo sobie przypominam.
Nazajutrz w podobny sposób zwiedzamy browar Guinessa, po czym, ju&
przed po!udniem niebywale pokrzepieni na duchu, zaliczamy miejsca w Dublinie obowi%zkowe: s!ynny budynek
G!ów nego Urz"du Poczto wego,
pod którym rozpocz"!o si" powstanie
w 1916 roku, pomniki Jamesa Joyce’a i Molly Mallone, Trinity College
z przepi"kn% D!ug% Sal% mieszcz%c% 200 tysi"cy bezcennych starodruków, w tym mityczn% Book of Kells.
Potem Anne zabiera nas na drugi

brzeg Zatoki Dubli!skiej, gdzie ogl"damy znan" z Ulissesa Martello Tower
i schodzimy na pla#$ w Forty Foot Pool, gdzie m$#czy%ni tradycyjnie za#ywali k"pieli nago. Na tym brzegu Zatoki panuje mikroklimat, rosn" tu
palmy i ró#ne egzotyczne ro&liny. Zapewne z tych powodów, a tak#e dla
pi$knych widoków na panoram$ oddzielonego Zatok" Dublina osiedlaj"
si$ tu gwiazdy takie jak Demi Moore,
Bruce Willis, Chris de Burgh, Def Leppard.
W Kinsale, w hrabstwie Cork, czeka na nas John Gately, który urodzi' si$
w tamtych stronach i poka#e nam
miejsca, do których bez niego nie
mieliby&my najmniejszych szans trafi(. Po drodze czeka nas wielka atrakcja – wyrastaj"ca z p'askich równin
Tipperary na wysokiej skale niewiarygodna twierdza Cashel, w V wieku odwiedzona przez &w. Patryka i przez
1000 lat pozostaj"ca symbolem w'adzy
królewskiej i ko&cielnej. Z trudem
udaje nam si$ opu&ci( wizyjne ruiny
i w rezultacie, po kilku godzinach szale!czej jazdy, spó%niamy si$ do Kinsale, gdzie, jak si$ okazuje, na „Carrantuohill” czeka w urz$dzie miasta
powiadomiona o naszym przyje%dzie
pani burmistrz wraz z grup" radnych.
Odbywa si$ zaimprowizowana uroczysto&( na cze&( „ambasadorów Irlandii
w Polsce”. Wypchni$ty na czo'o naszej
grupy, improwizuj$ niesk'adne przemówienie o tradycyjnej przyja%ni, pokrewie!stwach i kulturowych wi$zach polsko-irlandzkich. Otrzymujemy
wszyscy bordowe krawaty z herbem
Kinsale – jednego z najpi$kniejszych
miasteczek irlandzkich, o malowniczych zau'kach i d'ugich, burzliwych
dziejach. To tutaj w 1601 roku kl$ska
po'"czonych flot irlandzkiej i hiszpa!skiej zako!czy'a okres celtyckiej &wietno&ci wyspy. Panuj"cy tu od tego
czasu Anglicy wznie&li w XVII wieku na morskim brzegu imponuj"ce bastiony Fortu Karola, do 1922 roku u#ywanego przez wojska brytyjskie, za&
w latach 60. b$d"cego ulubionym
miejscem spotka! hippisów.
W urz$dzie miasta spotykamy si$
z Johnem, który odt"d b$dzie przez cztery dni naszym najwspanialszym przewodnikiem. W$drówk$ po kolorowych
uliczkach Kinsale i wypraw$ do Fortu
Karola ko!czymy wieczorem w pubie
„Spanyard”, gdzie „Carrantuohill” daje zaimprowizowany na poczekaniu
koncert. Nazajutrz ruszamy przez Bandon i Killarney w kierunku miejsca
szczególnego: najwy#szego szczytu Irlandii – czyli Carrantuohill. To prawdziwa pielgrzymka do %róde'. Zostawiamy
samochody na wiejskiej drodze i podchodzimy pod gór$ '"kami w&ród ka-

miennych murków i przera%liwie #ó'tych
krzaków kwitn"cego #arnowca. Szczyt
niknie w chmurach i rezygnujemy ze
zdobywania go, gdy# zaj$'oby to reszt$ dnia. Wystarcza nam, #e mogli&my dotrze( a# tutaj.
Pó%nym popo'udniem docieramy
do Dingle – pi$knego rybackiego miasteczka na zachodnim wybrze#u. Tutejsze schronisko m'odzie#owe stanie
si$ nasz" baz" wypadow" na najbli#sze
trzy dni i dwie noce. Pierwszego wieczoru „Carrantuohill” gra w jednym
z miejscowych pubów. Rych'o do'"czaj" si$ miejscowi muzycy, a wie&(
o wyst$pie polskich Celtów rozchodzi
si$ po miasteczku. Po jakim& czasie
w pubie panuje taki t'ok, #e z du#ym
trudem udaje si$ przechyli( kufel.
Wi"zanki melodii irlandzkich przechodz"cych nieoczekiwanie w ognisty
kawa'ek góralski wywo'uj" prawdziwy
entuzjazm zebranych. Przed zamkni$ciem pojawia si$ przed nami w'a&ciciel
lokalu. – „Who is in charge here? – pyta. – „Me” – odpowiadam, #eby nie
komplikowa( sprawy. Za to, #e zape'nili&my pub, wr$cza mi p$kat" kopert$ – odkrywamy z przyjemno&ci", #e
w &rodku jest 80 funtów. Na koniec do&wiadczamy czego&, co robi na nas silne wra#enie. Kilka minut przed 23.00
od kontuaru odzywa si$ dzwonek obwieszczaj"cy ostatni" kolejk$. Okazuje si$, #e w ca'ej Irlandii punktualnie
o tej godzinie zamyka si$ wszystkie puby i jest to egzekwowane z bezwzgl$dn" skrupulatno&ci". W'a&ciciel pubu,
który z'ama'by ten przepis, traci koncesj$.
Po powrocie do portu John zabiera
nas w miejsca, w które bez niego nigdy by&my nie trafili. W pewnym momencie skr$camy z asfaltowej szosy
na kamienist" drog$ i d'u#szy czas jedziemy w kierunku górskiej doliny.
Przeje#d#amy w bród rzek$ i zostawiamy samochody na drugim brzegu. Cisza, snuj"ce si$ w&ród wysokich ska'
mg'y. Id$ po kamieniach wzd'u# sp'ywaj"cego do rzeki strumienia, oddalam si$ od grupy. Po d'u#szym marszu pod gór$ samochody i pozostali
w dole ch'opcy wygl"daj" jak niewielkie ciemne punkciki. Ogarnia mnie absolutna, niewiarygodna cisza. Nie
s'ycha( nawet ptaków. Wokó' jedynie
majestat wynios'ej pustki, takiej samej
jak przed tysi"cami lat. Kamienne, nie
wiadomo przez kogo usypane stosy,
mchy, trawy. Rozkoszuj$ si$ t" chwil" samotno&ci i kompletnego wewn$trznego wyciszenia. W ko!cu
z oci"ganiem schodz$ w dó'. Przy samochodach spotykamy miejscowych
pasterzy z niewielkim czarno-bia'ym
pieskiem. John rozmawia z nimi w j$zyku gaelickim. Okazuje si$, #e pie-

sek taki przedstawia wielk" warto&(.
Miejscowi rolnicy za ka#d" owc$ dostaj" od pa!stwa spor" subwencj$
i hodowla jest dla nich w tej górskiej,
nieurodzajnej okolicy g'ównym %ród'em utrzymania. Twierdz", #e nie ma
lepszego pasterza od tego wytrwa'ego i poj$tnego stró#a – dlatego w tych
stronach lepiej pono( przejecha(
dziecko ni# takiego psa. Pasterze demonstruj" nam, co potrafi ich pomocnik. Jeden z nich wydaje gwizdkiem
przeci"g'y &wist. Piesek zrywa si$ i p$dzi pod gór$. Po chwili niknie w oddali. I wtedy dzieje si$ co& niezwyk'ego: nie ru cho me gór skie zbo cze
wysoko, na granicy wzroku, o#ywa.
Okazuje si$, #e tam w górze pasie si$
niedostrzegalne dla niewprawnego
oka ogromne stado owiec. Zaganiane
przez psa, który jest ju# na ich wysoko&ci, zaczyna pos'usznie przemieszcza( si$ na nowe pastwisko. Pono( jeden taki pies jest w stanie sprawowa(
opiek$ nad wielkim stadem, zagania(
je na gór$ i sprowadza( w dó'. Nas'uchawszy si$ ciekawych opowie&ci, #egnamy si$ z pasterzami i niech$tnie
opuszczamy mistyczn" dolin$.
Reszt$ dnia zajmuje nam jazda kr$t" drog" nad samym brzegiem Atlantyku wzd'u# wysoko wyniesionych,
kilkusetmetrowych klifów. Widoki
niewiarygodne. Co jaki& czas zje#d#amy w dó', na niewielkie, ukryte w&ród
ska' pla#e ze z'otym piaskiem, sk"d
wspina( si$ mo#na na wyszczerbione
ska'y, bezustannie oblewane bia'" kipiel". Po drugiej stronie drogi, nad naszymi g'owami rozpo&cieraj" si$ '"ki
poprzecinane niezliczonymi kamiennymi murkami. Co jaki& czas mijamy
niewielk" wiosk$, gdzie na rusztowaniach schn" remontowane 'odzie, których dna obci"gane s" krowi" skór".
W tym zak"tku Europy czas zatrzyma'
si$ nie wiadomo jak dawno temu.
W ton"cym w z'ocistej po&wiacie
oceanie jak przed wiekami spoczywaj" skaliste wyspy – jedna, o konturach
le#"cego rycerza, do z'udzenia przypomina przeniesiony tutaj przez tajemn"
moc Giewont. Wszystko to trwa
pod powiekami, gdy nasyceni tym
pi$knem pijemy piwo i posilamy si$
po zachodzie s'o!ca w przydro#nym
pubie.
Nast$pnego ranka po#egnanie z Dingle. Dzik" górsk" drog" w&ród jezior
odwozimy Johna przez Tralee do Kinsale, serdecznie dzi$kujemy mu za po&wi$cony nam czas i ruszamy wzd'u#
po'udniowego wybrze#a w kierunku
kolejnej destylarni Jamesona w Midleton, a po jej zwiedzeniu – ju# do portowego Rosslare, sk"d promem odp'ywamy do Anglii. )egnaj, cudowna,
niezapomniana Irlandio! Musz$ tu
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jeszcze powróci!, przecie" zaledwie
Ci# dotkn$%em.
***

W

16

pi#! mie si# cy po
na szym po wro cie
z Irlandii, 4 pa&dziernika 1997 r., dok%adnie w rok po koncercie u Dominikanów towarzysz$cym wieczorowi Marie i Seamusa Heaneyów,
„Carrantuohill” wyst$pi% w Krakowie na moje zaproszenie po raz
trzeci. Tym razem okazj# stanowi%o „Spo tka nie Po etów Wscho du
i Zachodu”, organizowane przeze
mnie w ramach Festiwalu „Kraków 2000” pod patronatem Wis%awy Szymborskiej i Czes%awa Mi%osza – pa ry no bli stów, ja k$ nie
mog%oby poszczyci! si# "adne inne
miasto. Irlandi# reprezentowa% tym
razem Paul Muldoon, najwybitniejszy obok Heaneya poeta, eseista,
dramaturg i t%umacz irlandzki, wyk%adaj$cy creative writing na presti"owym uniwersytecie w Princeton,
USA. Zdumiewaj$co podobny do
swego imiennika Paula McCartneya, Muldoon okaza% si# uroczym
kompanem poetyckich biesiad, niezwy kle mi %ym cz%o wie kiem, ale
przede wszystkim znakomitym poet$. Wyst$pi% na wspólnym wieczo rze w po ra"aj$cym su ro wym
pi#knem gotyckim ko'ciele 'w. Katarzyny – razem z takimi twórcami
jak Tomas Tranströmer, Jewgienij
Riejn i Czes%aw Mi%osz. Przed o%tarzem wzniesiono estrad#, na której
zasiedli poeci, po nich za' zaj#li
miej sca mu zy cy. Ze wzgl# du
na Muldoona oprawa by%a klasycznie cel tyc ko -ir landz ka. Gwiaz d$
wieczoru by% najs%ynniejszy irlandzki dudziarz, Liam O’Flynn, który
wyst$pi% z nale"$cymi do absolutnej
czo%ówki irlandzkich muzyków organist$ Rodem Mc Vey’em i gitarzyst$ Ar tym McGlyn nem. Ma j$ cy
w swoim dorobku nagrania z Eny$,
Markiem Knopflerem i najwi#kszymi gwiazdami trzej mistrzowie
dali fantastyczny popis opanowania
instrumentów, a solówki O’Flynna na dudach i male(kim fleciku
whistle wprawi%y publiczno'! w nastrój nieomal mistyczny. Co wspania%e, równie gor$co publiczno'! ta
przy j# %a gru p# „Car ran tu ohill”.
Ch%opcy, uskrzydleni obecno'ci$
irlandzkich mistrzów, wznie'li si#
na wyj$tkowe wy"yny i grali jak natchnieni. Utkwi% mi w pami#ci widok opatulonego w ciep%y p%aszcz
Mi %o sza, sie dz$ ce go obok Ca rol
z no ga mi na wol nym krze se% ku
przed nim (z obawy przed zim-

skiem ci$gn$cym od kamiennej posadzki), wpatrzonego w roz'wietlon$ scen# i z wyra&n$ przyjemno'ci$
ch%on$cego skoczne melodie grane
przez Darka Sojk# na akordeonie,
whistle i bodhranie, Ma!ka Paszka
na skrzyp cach, Zbysz ka Sey d#
na mandolinie i buzuki, Bogdana Wit# na gitarze i Adama Drewnioka na basie. Ten zachwyt Mi%osza za owo co wa! mia% nie d%u go
niezwyk%ym zaproszeniem…
***

W

kwietniu 1998 roku
przyjaciel Mi%osza
i znawca jego twórczo'ci, profesor
Robert Faggen zorganizowa% w Claremont McKenna College, opodal
Los Angeles czterodniowy „Czeslaw
Milosz Festival”. Zjechali si# na niego najwybitniejsi ameryka(scy poeci, kry ty cy i li te ra tu ro znaw cy,
w'ród nich Helen Vendler, Jane
Hir sh field, Ro bert Hass, Ro bert
Pinsky, Leonard Nathan, a tak"e wyk%adaj$cy na Harvardzie i Yale Seamus Heaney i Tomas Venclova.
Rów nie sil na by %a re pre zen ta cja
polska, z profesorami Janem B%o(skim i Aleksandrem Fiutem, Andrzejem Wa lic kim, Ada mem Za ga jewskim, Bronis%awem Majem, Adamem Michnikiem, Wojtkiem Karpi(skim. Przez cztery dni od rana do wieczora w przeszklonej sali
na ton$cym w kwiatach kampusie
wyg%aszano referaty, czytano wiersze, dyskutowano o poezji i najró"niejszych aspektach twórczo'ci Mi%o sza. On sam, ze s%u chaw ka mi
na uszach, w skupieniu wys%uchiwa%
wierszy i tocz$cych si# debat, samemu prawie si# nie odzywaj$c. Ostatniego wieczoru, wyra&nie wzruszo ny, ura czy% nas wspa nia %ym
zestawem wierszy. Wyzna% potem,
"e tych kilka dni by%o dla niego
znacznie przyjemniejszych ni" noblowski tydzie( w Sztokholmie.
Z dala od zgie%ku mediów, bez kamer i g$szczu mikrofonów, w stworzonej przez przyjació% atmosferze
"yczliwo'ci i podziwu dla Mistrza,
równie wa"nego dla nas, Polaków,
jak i dla Amerykanów, sp#dzili'my
u stóp o'nie"onej góry wznosz$cej
si# nad pobliskim Los Angeles pi#kne i wa"ne, wype%nione intensywno'ci$ i skupieniem chwile.
Na wy ra& ne "y cze nie Mi %o sza
Bob Faggen zaprosi% na Festiwal zapami#tany z Krakowa zespó% „Carrantuohill”. Ch%opcy przylecieli do
Claremont pó&n$ noc$ nocy i zanim
powali% ich jet lag, zd$"yli obudzi!
pó% hotelu, k$pi$c si# rado'nie w ba-

senie po%o"onym na wewn#trznym
dziedzi(cu „Claremont Inn”. Podczas przerwy w obradach dali plenerowy koncert na kampusie, podrywaj$c do ta(ca na trawie studentów
o wszystkich kolorach skóry. Po raz
drugi zagrali w czasie po"egnalnego bankietu – serdecznie oklaskiwani, szcz#'liwi i dumni, "e mogli
uczestniczy! w tym niezwyk%ym
wydarzeniu.
***

P

otem by%o jeszcze
wiele spotka( i koncertów. Najbardziej utkwi% mi w pami#ci niezwyk%y, cudowny wieczór 15
stycznia 2005 roku w zasypanej 'niegiem, roz'wietlonej w ciemno'ciach
Muzycznej Owczarni w Szczawnicy-Jaworkach. Ch%opcy zagrali z jazzmanami: Urszul$ Dudziak, Wojciechem
Karolakiem, Tomaszem Szukalskim,
Krzysztofem )ciera(skim, Markiem
Radulim, Bernardem Maselim, Robertem Czechem. Irlandzkie melodie
przechodzi%y w fantastyczne improwizacje. Drewniane 'ciany, pokryte
plakatami i zdj#ciami, niepowtarzalny kli mat, 'wiet na pu blicz no'!,
fantastyczna forma wszystkich muzyków – to wszyst ko z%o "y %o si#
na prawdziwe wydarzenie muzyczne.
Po d%u"szej przerwie Tarantule wydali
mi si# pe%ni tego samego ognia, co zawsze, ale jakby dojrzalsi, jeszcze bardziej perfekcyjnie zgrani, brzmi$cy
ciekawiej. Irlandzkie melodie, rewelacyjnie zaaran-"owane wspólnie z jazzowymi mistrzami, nabra%y niecodziennej przestronno'ci, poszerzone
znakomitymi improwizacjami stworzy%y muzyczn$ przestrze( o wiele
bardziej wielowymiarow$ i bogat$ – zachowuj$c jednocze'nie tradycyjn$ "ywio%owo'! i temperatur#.
Kiedy dzi' wychodz# z ich koncertu,
wiem, "e po dwudziestu sze'ciu
latach grania muzyki celtyckiej i irlandzkiej zespó% nie tylko osi$gn$%
w niej prawdziwe mistrzostwo, ale te"
ma jeszcze w sobie du"y potencja%,
energi# i potrzeb# rozwoju. Potem
jeszcze raz stan#li'my z zespo%em
Carrantuohill na jednej scenie. W krakowskiej Mandze odby% si# wieczór
wspomnie( po 'mierci Seamusa Heaneya. Niemal dok%adnie w dwadzie'cia lat od chwili pierwszego spotkania z irlandzkim noblist$ w Dworku
*owczego w gronie "egnaj$cych go
przyjació% nie mog%o zabrakn$! wspania%ych, wiernych )l$zaków.

!
*) Mistrzu

– Ile! to lat „Carrantuohill” sprawia przyjemno"# mi$o"nikom muzyki celtyckiej w Polsce i poza jej
granicami?
– Pocz!tek istnienia zespo"u datujemy na rok 1987, czyli istniejemy
w niezmienionym sk"adzie ju# 27
lat.
– To jeden fenomen. Drugi to
ten, !e w latach osiemdziesi%tych
ubieg$ego stulecia znale&li si' na (l%sku m$odzi ludzie, którzy zainteresowali si' muzyk% irlandzk%, zupe$nie wtedy w Polsce nieznan%.
– Nasze zainteresowanie muzyk!
celtyck! wi!#e si$ z filmem „Robin
Ho od” i prze pi$k n!, na stro jo w!
muzyk! zespo"u Clannad, jaka ten
film ilustrowa"a. Fascynacja muzyk! tego zespo"u spowodowa"a, #e zacz$li%my szuka& coraz g"$biej i docierali%my w tych poszukiwaniach
do twórczo%ci artystów b$d!cych coraz bli#ej 'róde" muzyki celtyckiej.
Tak w"a%nie dotarli%my do muzyki
zespo"u „The Chieftains” i innych,
a wtedy okaza"o si$, #e istniej! ca"e pok"ady przepi$knej muzyki, której w naszym kraju nikt nie zna.
Przeszli%my przez etap uczenia si$,
na%ladownictwa, a# wreszcie w 1992
roku po raz pierwszy pojechali%my
do Irlandii, do naszej wymarzonej Irlan dii, gdzie wzi$ li %my udzia"
w warsztatach muzycznych organizowanych corocznie dla obcokrajow ców w Sli go. Te warsz ta ty
do dzi% s! prowadzone przez najwybitniejszych znawców i wykonawców muzyki irlandzkiej i ludzie
z ca"ego %wiata tam w"a%nie si$
zje#d#aj!, by dotkn!&, nauczy& si$
tej muzyki. Te warsztaty da"y nam
bardzo wiele. Mo#na powiedzie&, #e
sta"y si$ tak! wyrzutni!, która wynios"a nas do takiego poziomu, #e
wszyscy odczuli%my, i# sta"a si$
nie tylko nasz! pasj!, ale tak#e sposobem na #ycie i tak pozosta"o a#
po dzie( dzisiejszy.
– Trzecim fenomenem zwi%zanym z dzia$alno"ci% zespo$u, jest
fakt, i! po którym" z kolei pobycie
w Irlandii zostali"cie uznani przez
tamtejsz% publiczno"# za swoich
i nie by$a to bynajmniej kurtuazja.
– Bywali%my tam wielokrotnie
i zdarza"y si$ nam sytuacje niezwykle mi"e: koncertujemy gdzie% na po"udniu kraju i podchodzi do nas cz"owiek, który mówi: – Wy to chyba
musicie by& gdzie% z pó"nocnej Irlandii, bo u nas na po"udniu to si$ gra troszeczk$ inaczej. – Nie przysz"o mu
do g"owy, #e jeste%my z innego kraju. Dowodów, #e nie'le nam to gra-

Z BOGDANEM WIT) (Carrantuohill)
rozmawia WITOLD TURANT

Irlandzka muzyka,
%l!ski temperament
nie muzyki celtyckiej wychodzi,
mieli%my naprawd$ wiele. Nawet
us"yszeli%my kiedy% w Sligo, #e kiedy si$ nas s"ucha, to chcia"oby si$ po"!czy& oba regiony w jeden, który
móg"by si$ nazywa& Sligolesia. My%l$, #e jest to sprawa naszego wczucia si$ w t$ muzyk$, jej nastrój i ten
drugi jej „pok"ad”, emocjonalny.
Wygl!da na to, #e nam si$ to uda"o.
Czasami gramy za szybko, ale to chyba sprawa naszego polskiego %l!skiego temperamentu.
– Kolor zielony, to kolor Irlandii.
Nie jest wi'c przy pad kiem, !e
wszystkie wasze materia$y promocyjne utrzymane s% w tej barwie.
– To prawda. Has"o „*l!sk – Zielona Wyspa” to tak#e tytu" naszej najwi$kszej produkcji koncertowej. Ale ta ziele( ma podwójne znaczenie. Chcemy
pokaza&, #e *l!sk, jak si$ cz$sto uwa-

#a, to nie same odcienie szaro%ci, ale tak#e ziele(, która tu jest tak potrzebna i doceniana. Nie wszyscy u%wiadamiaj!
sobie, #e to drugi w kraju region
pod wzgl$dem terenów zielonych. Ponad 30% powierzchni *l!ska, to s! lasy, to jest ziele(. Nasza zielona muzyka wybitnie nadaje si$ do promowania
zielonego *l!ska. St!d te# w pierwszych
dniach wiosny, w okolicach dnia %w. Patryka organizujemy ju# od kilku lat
w Zabrzu imprez$ b$d!c! podsumowaniem ró#nych dzia"a( artystyczno-ekologicznych prowadzonych przez ekologów i przez nas w ci!gu ca"ego roku.
Jest to rodzaj kampanii maj!cej na celu pokazanie znaczenia tej zieleni, ju#
nie symbolicznej, a rzeczywistej, dla naszego regionu.
– Dzi'kuj' bardzo za rozmow'.

!
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RENATA PUTZLACHER
W KAWIARNI AVION, KTÓREJ NIE MA
(fragmenty)
PISANIE
To w!a"nie pisanie, nie blond warkoczyki, które mi niebawem obci#to i nie perlisty "miech dziecka, który wkrótce brzmia!
dziwnie w domu, który na zawsze opu"ci! mój ukochany wujek; to pisanie, beztroskie rymy, które zawsze mia!am pod r#k$ i u%ywa!am ich w odpowiednich momentach; to w!a"nie pisanie pozwoli!o mi zaistnie& jako istocie odr#bnej, innej
od tych wszystkich dzieci z osiedlowego podwórka, mo%e !adniejszych, mo%e bardziej sk!onnych do szcz#"cia i do karania za winy niezawinione, na przyk!ad brak j#zyka w g#bie w momentach, kiedy trzeba by!o wyartyku!owa& po czesku to, co mi w duszy gra!o w innym j#zyku. Przelewanie na papier tego wszystkiego, co wisia!o w powietrzu i nade mn$,
by!o prób$ oswojenia rzeczywisto"ci i pogodzenia si# z tym, czego zmieni& nie mog!am. Pisanie – rytualne lizanie ran
i jednocze"nie kompres na rany przeze mnie zadane…
METAXU
Jestem Mohikank$. Moje india'skie imi# brzmi „Ta, Która Stoi Na Mo"cie”. W rodzinnych opowie"ciach zawsze pojawia! si# jaki" most, zmienia!y si# tylko rzeki, most by! zawsze, by mo%na by!o na nim sta& i wypatrywa&, sk$d przyjd$
nasi albo obcy. W czasie wojny, a potem ju% nawet w mi#dzyczasie, nasi cz#sto stawali si# obcymi, jak to na pograniczu. Czasem wystarczy!o sta& na mo"cie i zastanawia& si#, jakie po zej"ciu na sta!y l$d zastanie si# pa'stwo. Granice,
zw!aszcza te na rzekach, bywaj$ p!ynne.
Most zawsze kojarzy! mi si# z zawieszeniem, z niedookre"leniem. Stoj$c na "rodku mostu granicznego jeste" bezpa'stwowcem, bo to jest miejsce dla tych, którzy lubi$ balansowa& pomi#dzy. „Stoj# na granicy dwóch "wiatów, w %adnym
nie czuj# si# u siebie.” To z Tomasza Manna.
Wsiadasz do poci$gu, który ma ci# zawie(& z miejscowo"ci A do miejscowo"ci B. Robisz wdech i twoje %ycie ulega pozornemu zatrzymaniu. Siedzisz i jednocze"nie si# poruszasz. Nie ma jedno"ci czasu i miejsca. Podró% te% jest zawieszeniem, niedookre"leniem. Kim jeste" w tym czasie? Mieszka'cem jakiego miasta? Obywatelem jakiego pa'stwa? Bycie
„pomi#dzy”, metaxu – to z Simone Weil. Wreszcie przybywasz do celu i przychodzi pora na wydech. Mo%e westchnienie ulgi. Nie ma ju% niepewno"ci, jest sta!y l$d pod nogami.
Moja rodzina stanowczo zbyt wiele czasu sp#dza!a na mostach i w poci$gach. To jaki" nakaz? Zew? Der Zwang.
ONA
Ona przychodzi, siada na brzegu !ó%ka i z przekornym u"mieszkiem wyci$ga sen spod moich pleców jak pomi#te prze"cierad!o. Noc nabrzmiewa, a my patrzymy na siebie tak, jakby chodzi!o o jaki" pojedynek. Widz# nasze twarze w lustrach… Jej marzy si# to, co posiadam, a ja odda!abym jej wi#kszo"& tego wszystkiego za obietnic#, %e wróc# tam, sk$d
przysz!a i wszystko ponaprawiam. Wyprasuj# ca!uny, przywo!am poca!unki i radosny "miech, pozacieram nieszczególne wra%enia.
PÁLAVA. SK!D PRZYCHODZIMY I DOK!D IDZIEMY?
W Cieszynie mia!am tak$ tras#: dom – cmentarz – dom. Pytania zadawane wujkowi, potem wujkowi i dziadkowi, w ko'cu wujkowi, dziadkowi i babci. Gdzie spoczn$ moje ko"ci?
Pálava jak pytanie i odpowied(, pocz$tek i koniec. Ko"ci !owców mamutów i ich paleolityczna Wenus z V)stonic, do której z biegiem lat upodabnia si# ka%da kobieta, która nie ma si! lub ambicji, by walczy& z natur$ i si!$ grawitacji.
Pálava. Jak ostatnia podró% Achmatowej do W!och, w"ród winnic i bia!ych ska!. Jak lustro wody, na które lubi! patrze&
Brodski. „Twój czar nade mn$ trwa...”
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BONSAI

PÁLAVA. ZIMA

KRAJOBRAZY PO BITWIE

By!a wierzb" p!acz"c", przynudzaj"c".
I przyszed! los-ogrodnik z no#ycami.
Poprzycina!, co si$ da!o.

bia!y ko%ció! nad wodami
dzwon zapomnia! o swoim sercu
w tym zawieszeniu i ciszy
idziemy w%ród skamienia!ych winnic
które wyci"gaj" r$ce ku niebu

Od lat tam i z powrotem
przez pola Austerlitz
poci"giem samochodem
na prze!aj na bosaka

Teraz jest jak cool bonsai,
krzew modny.
Pouk!adany. Ch!odny.

bezdomni jak Adam i Ewa
po sezonie
gdy zamkni$to raj a jeszcze
nie otwarto %wiata

by po latach spojrze&
z dystansu na swój w!asny
krajobraz po bitwie
i pomy%le& z ulg"

Rys. Wojtek 0uka

Mog!am przecie# je(dzi&
tam i z powrotem
przez pola Waterloo

ANNA, KTÓREJ NIE MA…
„! "!#$%&' %()*. „&+,- )& ."(/( )(/...
)**+ ),-+./0+
1. Anna w Komarowie
Czego mog$ od ciebie oczekiwa&,
Josifie? 1e przyjdziesz, spojrzysz na portret
na %cianie, powiesz: „Modigliani”,
a ja b$d$ zachodzi& w g!ow$,
czy pomy%la!e% to samo: „Tak, on ju#
nie #yje, a ona go pozna!a
w tamtej epoce, kiedy j" malowa!.”
Na jednym brzegu m!odo%&, na drugim
ja, pomi$dzy wieje wiatr, ten sam,
który zatrzasn"! drzwi mojego domku
w Komarowie.
2. Anna jedzie po ostatni! nagrod"

3. Anna Wszechrosji

Wolna. Gdzie% w dali przede mn" majaczy
Taormina. Kto% tam teraz piecze chleb,
bo pewnie zechc" mnie przywita& po s!owia'sku.
Siedz$ w przedziale pierwszej klasy, cho&
w moim #yciu najcz$%ciej sta!am na korytarzu,
gdzie wia!o. Przygl"dam si$ cyprysom, kto% rze(bi!
te kszta!ty, gdy znudzi!a mu si$ pospolito%&
naszych drzew na pó!nocy. Poci"g mija Rovigo,
miejscowo%& bez strzelistych wie# i akweduktów.
W Italii ma!o jest miejsc, w których mo#na
na chwil$ zrezygnowa& z egzaltacji. Laureatka.
Przed%miertne zaszczyty. Jad$ do Taorminy,
a ju# my%l$ o powrocie. Tam czeka kto%,
kto jeszcze nie wyemigrowa!. Rosja
to szczególna klatka i wkrótce oboje j"
opu%cimy. Bella Italia, tu kiedy% si$ spotkamy,
Josifie, nad wodami.

Zasn$!a, trzeba schowa& t$ butelk$
po wódce. Tego by nam historia literatury
nie wybaczy!a. Reszty nie trzeba,
krytycy sami przypudruj" jej nos.
Wbrew pozorom by!a kruch" kobiet"
i ci"#y!a jej ta korona. Nawet bez tego
sztafa#u potrzebne jej by!o moje rami$.
Kiedy tak szli%my przez miasto,
czu!em pomimo p!aszcza jej puls.
To wraca w czasie bezsennych nocy
zamiast tykania zegara. Nasz czas,
cho& ju# dawno odesz!a.
By!em giermkiem królowej bez ziemi.
Dzi% jestem tu!aczem. Jej ber!o
turla si$ po kontynentach.

RENATA PUTZLACHER
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BOGUS(AW
KNISZKA

W maju 1947 roku ks. Ewald Kasperczyk zaproponowa" parafianom w Turzy #l$skiej Matk!
Bo%$ Fatimsk$ na patronk! budowanego nowego
ko&cio"a. Pomimo stawianych przez peerelowskie w"adze trudno&ci i stosowanych sankcji,
ju% 13 pa'dziernika 1948 roku parafianie powitali
w ko&ciele obraz Matki Bo%ej Fatimskiej namalowany przez górala, artyst! malarza z Rupienki ko"o Kamesznicy, (le%$cej obecnie w Koniakowie
w Gminie Istebna) Franciszka Worka – Wojarskiego. Miesi$c pó'niej, 14 listopada 1948 roku, bp Stanis"aw Adamski dokona" aktu po&wi!cenia ko&cio"a. Tym faktem godnie uczczono 30. rocznic!
objawie( fatimskich. To, co wydarzy"o si! sze&)dziesi$t pi!) lat temu, zainspirowa"o Ko"o Zwi$zku Górno&l$skiego w Turzy #l$skiej do zorganizowania pielgrzymki, b!d$cej zarazem spotkaniem
górali ze Zwi$zku Podhalan Oddzia"ów *ywieckiego i #l$skiego ze #l$zakami. +$czy nas bowiem
wiele. Jednak zagubieni w codziennych trudach %ycia, przyt"oczeni tera'niejszo&ci$, nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Braterstwo
Tu, gdzie nasz dom...
ulic!, przechodz!c obok sieI d!c
bie, pozdrawiamy si" skinieniem
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g#o wy lub zdaw ko wym „cze$%”.
Szcz"$% Bo&e, czy „... b"dzie pochwa lo ny” s! ju& co raz rzad sze.
Mieszkaniec od mieszka'ca odgrodzony szpalerem &ywotników cz"sto nie
wie, kim jest jego najbli&szy s!siad.
Niegdy$, gdy z pól pieczo#owicie
zbierali$my Bo&e plony, a ka&dy k#os
by# na wag" z#ota, gdy pogoda nie rozpieszcza#a, nasze d#onie pomagaj!c,
wzajemnie si" uzupe#nia#y. Jad!c
do pracy, szli$my do tego samego autobusu. By# czas na rozmow", bli&sze
poznanie. Obecnie, gdy wyje&d&amy z posesji samochodem, uwa&amy
na to, by tylko si" nie stukn!%. Nadchodzi jednak taki czas, &e zas#yszane s#owo z s!siedniego podwórka, pi#ka, która przelecia#a nad &ywop#otem
czy jakie$ inne zdarzenie spowoduj!,
&e zamieniamy zdanie. I okazuje si",
&e si" znamy.
W"druj!c po górskich $cie&kach,
wypoczywaj!c w góralskich izbach
czy obozuj!c w Rycerce, Ustroniu –

Nierodzimiu, w Jele$ni, Brennej, Bierach czy w innych górskich wioskach
niewykluczone, &e si" spotkali$my. Oni
znów pracowali w powsta#ych na naszej ziemi zak#adach, kopalniach
i u nas cz"sto zapu$cili swoje korzenie.
I znów si! znamy
by% i nie oprze% si"
T porudkunosiegdzie$
poznania tego miejsca.

Bez niego w"drówka czy wycieczka
nie by#aby pe#na, straci#aby swój
sens. B"d!c tam (w górach), w"druj!c po beskidzkiej ziemi poznawali$my jej przesz#o$%. I wiemy. Nie
do$%, &e przyroda surowa, ziemia
do uprawy trudna, to jeszcze okresy
zniewolenia; niemiecka okupacja.
Rodzimych mieszka'ców mia#o tam
nie by%. Wi"c ich wysiedlano. Stawiaj!cych opór rozstrzeliwano, cha#upy
palono, nieraz z ich mieszka'cami.
Podczas pobytu w Rycerce, pokazano nam te miejsca.
„Mojego krewnego znaleziono w pogorzelisku. Siedzia# skulony... Spalony. Bo nie chcia# odda% i opu$ci%

swojej ojcowizny”; rzuci# w rozmowie
obecnie ju& mieszkaniec naszej wioski.
Takich miejsc w Beskidzie by#o wi"cej. A jest to ziemia od wieków zasiedlona przez ludzi w"druj!cych jej
wzgórzami i dolinami, tu osiad#ych czy
szukaj!cych schronienia, wypasaj!cych byd#o czy owce. St!d mieszanka
kultur. Bo tak jak na Górnym )l!sku
gdzie wp#yw mia#y kultury polska,
czeska, niemiecka, &ydowska, tak
w górach, Beskidzie, rumu'ska, w"gierska, ukrai'ska, polska, czeska,
s#owacka, niemiecka i widoczne wp#ywy górali wo#oskich. Powsta#a strawa
jak bigos. Im wi"cej sk#adników, tym
lepsza.
Czy gdyby losy II wojny potoczy#y si" inaczej, polany Beskidu obecnie s#ysza#yby „Hej przez wójtowe
pole skoce sarna… i czy by niejedna tak przebiera#a nó&kami „kiebyk
takie mia#a”? Czy helokanie, uchwycone w górskim obrazie przez Stanis#a wa Ha dy n" ra do wa #o by na sze
uszy?
Niepokornych, niepos#usznych hitlerowskiej w#adzy górali z *ywieckiego, jak i mieszka'ców Zamojskiego,
z Zag#"bia i innych terenów Polski,
Niemcy wywozili i wi"zili w utworzonych i na naszej górno$l!skiej ziemi
Polenlagrach. Znajdowa#y si" one
w Gorzyczkach, w Gorzycach, w by#ej ko pal ni „Fry de ryk”. Za bi tych
i zmar#ych chowano na ich terenie byle gdzie, na przyk#ad wrzucano cia#a
do szybu. Na miejscowym cmentarzu
znajduje si" po ekshumacji masowy
grób oraz tablica upami"tniaj!ca te
ofiary. Jest te& tablica na terenie by#ego obozu.
Okoliczna ludno$% wi"+niów niby
„wynajmowa#a” do pracy, do pomocy w gospodarstwie. Celem by#a jednak pomoc; da% odetchn!%, nakarmi%,
chocia& zdarza#y si" równie& nieliczne przypadki z#ego traktowania. Przyjmowanie wi"+nia do pomocy stanowi#o dla mieszka'ców pewne ryzyko.
Gdyby wi"zie' zbieg#, przyjmuj!cy go
do pomocy móg# w zamian za niego
trafi% do obozu za druty.
Przechodz!cy obok murów i p#otu
z drutem kolczastym obozu (chocia&
mieli mo&no$% wyboru innej drogi),
szli tam te& i po to, by ul&y% niedoli
wi"+niów. Zapyta#em blisk! mi osob".
„Jak pomaga#a$, nie ba#a$ si"?” Wzruszenie ramion. „Wiysz, poprawia#ach
ni by dziec ko w wó zecz ku. Oczy
na prawo, to na lewo, kaj jest stra&nik
w wie&yczce..., i buch chlyb przez
p#ot”.

Foto: arch. !ród"o – www.sanktuarium.turza.pl

po wyro(ni$tym na „frydrychowskich”
ha#dach lesie, widz"c p#ot z resztkami
kolczastego drutu, przystan"# jak wryedne z przedwojennych harcerek ty i stwierdzi#, „mnie tu wi$ziono”.
z Turzy !l"skiej zalotnie zagady- Ocala#. Prze&y#. Pochodzi# z Nieledwi,
wa#y niemieckich wartowników, od- obecnie miejscowo(ci w Gminie Miwracaj"c ich uwag$, gdy inne w tym lówka w powiecie &ywieckim. Nazyczasie przerzuca#y bochenki chleba wa# si$ Franciszek Wolny.
przez p#ot. Chleb upieczony r$kami
Ilu by#o w tym obozie wi$zionych
„Pana Wilusia” Wilhelma Majzla, co mieszka%ców )ywiecczyzny? Nie zd"to pami$ci" czasów Powsta% !l"skich &yli(my policzy'. Gdy nasi przodkosi$ga#, w nich niejako uczestnicz"c, po- wie d"&yli (przed i w czasie Powsta%
wsta%cze meldunki przenosz"c. Zmar# !l"skich), do przy#"czenia tej ziemi
maj"c 105 lat. Piek# go z otrzymanej do Polski, pomagali im w tym „dziena „lewo” m"ki z „Henklinego m#yna”, le” mieszka%cy gór. Z Beskidu )ywiecznajduj"cego si$ w Turzy !l"skiej. Te- kiego i !l"skiego doliczyli(my si$ bligo m#yna od niedawna ju& nie ma.
sko trzystu powsta%ców.
By odda' sprawiedliwo(', pomagali
Pierwsze Powstanie !l"skie rozpocz$zarówno !l"zacy, którzy mieli polsk" #o si$ w niedaleko nas w Go#kowicach –
krew, jak i cz$sto i ci co czuli si$ Niem- obecnie miejscowo(ci w Gminie Godów.
cami. Bo przecie& aby umie' i chcie' Powsta%cy przyszli z Piotrowic, atakupomóc, trzeba po prostu by' cz#owie- j"c tamtejszy pa#ac, gdzie stacjonowa#
kiem! Podobnych przyk#adów i dowo- oddzia# Grenschutzu. Pot$&nym wydów jest tak wiele, &e nie sposób ich buchem dali zna' o jego rozpocz$ciu.
w tak krótkim wspomnieniu przytoczy'. Na pocz"tku powstania dowodzi# nimi
M#odemu cz#owiekowi trudno si$ Maksymilian Iksal pochodz"cy z Tuskupi' na czyje( opowie(ci. A Starszy rzyczki, która wtedy by#a cz$(ci" Turzy.
Pan, obok którego nie tylko ja cz$sto
Praca zwan" prac" u podstaw na teprzechodzi#em, gdy pracowa# na swo- renie obecnej naszej gminy rozpocz$im kawa#ku ziemi, bardzo nam chcia# #a si$ du&o wcze(niej. Ju& w roku 1910
co( przekaza'. Teraz ju& wiem co. zarejestrowane by#y tylko na terenie
W latach pi$'dziesi"tych ubieg#ego Gorzyc trzy polskie biblioteki. W rawieku pracowa# w Rybniku. O&eni# si$ mach Towarzystwa Czytelni Ludoz mieszkank" Turzy !l"skiej i tu za- wych, istnia#y; Towarzystwo (w. Jacmieszka#. Spaceruj"c po okolicy, w tym ka, te atr pol ski, pol skie chó ry...
Takich osób by!o wi"cej

J

W plebiscycie 1921 roku, za Polsk"
g#osowa#o 72 procent mieszka%ców terenu obecnej gminy. W walkach zgin$#o o(miu powsta%ców (w tym czterech z Turzy).
Wsz$dzie, zarówno w górach, jak
i na naszej ziemi, podczas okupacji
w latach 1939 – 1945 niemiecki naje*d*ca m(ci# si$ za odwag$ bycia Polakiem, za przywi"zanie do Ojczyzny,
do Polski, do swojej ziemi. Ta odwaga zosta#a przez wielu okupiona krwi"
i #zami. W naszej wiosce okupant
m(ci# si$ równie&. Nazwiska zamordowanych (oraz poleg#ych w III Powstaniu !l"skim), widniej" na tablicy
zawieszonej na Domu Gromadzkim
w Turzy !l"skiej. Natomiast na terenie
obecnej Bia#orusi Niemcy zamordowali
ksi$ dza sa le zja ni na W#a dy s#a wa
Wieczorka. Tablice to upami$tniaj"ce
znajduj" si$ na budynku hurtowni
Pa%stwa G$bów. Podobn" umieszczono na cmentarzu w Turzy !l"skiej.
Niezabli*nione u wielu rany z tamtych lat, s" obecnie coraz cz$(ciej zapomniane lub marginalizowane. Pozwolicie, &e nie wymieni$ tych osób
czy organizacji, dodaj"c, &e ich g#ównym celem jest negowanie wszystkiego co ma zwi"zek z polsko(ci" Górnego !l"ska. Odnosi si$ te& wra&enie, &e
m#odemu pokoleniu mówi si$ o tym
w ma#o przyst$pny i strawny sposób,
21
lub nie mówi w ogóle.
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!ycie, niezale"nie od powy"szych
wydarze#, ma to do siebie, "e toczy$o
i b%dzie toczy& si% dalej. Lata siedemdziesi'te ubieg$ego stulecia. Nie sposób policzy& ilu górników-górali wstawa$o o trzeciej nad ranem, schodz'c
górskimi (cie"kami w doliny, by uda&
si% do pracy w (l'skich kopalniach. Autobus za autobusem, jak gigantyczny
w'" wióz$ ich w g$uszy nocy kr%tymi
drogami górskich wiosek do pracy
w naszych zak$adach. A my, by pozna&
tajniki górskiej przyrody i krajobrazu,
przemycali(my si% tymi samymi autobusami do nich. Chocia"by w sobot%
na grzyby, by w poniedzia$ek z powrotem pój(& prosto do pracy. Przyjmowano nas tam serdecznie, i go(cinnie.
Jad'c przez Cisiec wspominali(my
i wspominamy legendarn' ju" histori%
budowy ko(cio$a, który stan'$ na przekór peerelowskiej w$adzy w przeci'gu jednej nocy. Trudno(ci z tym zwi'zane podobne do tych jakie mia$a
Turza )l'ska przy budowie swojej
(wi'tyni. Obydwa ko(cio$y s$u"'
do dnia dzisiejszego.
To te" by$ czas zniewolenia, ale
i czas niepokornych… Gdyby nie owi
niepokorni, a jak"e wtedy, w latach
osiemdziesi'tych ubieg$ego wieku solidarni, pomimo represji, uparci a"
do roku1989, mo"liwe by nam by$o
spotka& si% jak dzi(? Ile z tej, jak"e
(wie"ej jeszcze historii pami%ta m$ode pokolenie?
My, to znaczy pokolenie lat powojennych, urodzone, jak si% mówi „po wojnie”, pami%tamy star sze gó ralki,
w Turzy (akurat z Koszarawy), z przewieszonymi przez plecy i zawi'zanymi na piersiach p$achetkami, w których
znajdowa$ si% wiklinowy kosz z rogolkami, warzechami, $y"kami i innym
wystruganym z drewna sprz%tem kuchennym, jak i n%c'cymi nasze oczy
i wyobra*ni% zabawkami, z ptaszyskiem
bij'cym skrzyd$ami, wózkami drabiniastymi, ko$ysk'... Nocowa$y w wielu
z naszych domów, by nast%pnego dnia
pój(& dalej... Bo nie by$o $atwo, a "y&
z czego( trzeba by$o.
Nie masz ju" kolorowych jarmarków, ko ni ków bu ja nych, mo ty li
i ptaszków drewnianych. A w górach
i na rozstajach (cie"ek i dróg coraz
mniej drewnianych (wi%tych, kapliczek. Odnosi si% wra"enie, "e zarówno u nich, jak i u nas coraz bardziej
„na bakier z stylow' zabudow'”. Nie
musi by& taka sama jak sto czy wiele lat temu, bo "ycie p%dzi do przodu.
Lecz przecie" u nas nie brak zdolnych architektów z artystycznym za-

ci%ciem, stylistów zdolnych do zaproponowania czego( zwi'zanego z tradycyjnym budownictwem naszych
terenów. To samo mo"na powiedzie&
o pi%knych strojach górali, czy naszych (l'skich. Ile one maj' artystycznych inspiracji, jaki to potencja$ dla
projektantów mody. A" "al patrze&, jak
to ginie i jak', w porównaniu z nami
wag% do tego problemu przywi'zuj'
w s'siednich krajach.
Zmienia si% mieszkaniec gór, i u nas
zmienia si% okolica, wsz%dzie coraz
mniej ustron nych za k't ków, bo
za chwil% (czego przyk$adem jest
i Mount Everest), wsz%dzie b%dzie
mo"na dojecha& nowoczesnymi drogami, helikopterem lub samolotem. Co
i jak czyni&, by pogodzi& tradycj% z nowoczesno(ci', by wchodz'c w beskidzk' przyrod%, tradycj%, kultur%, nie
zniszczy& jej uroku, majestatu i pi%kna? To samo dotyczy i górno(l'skiej
ziemi.
Ciekawe, ilu mieszka#ców gór, Beskidu )l'skiego i !ywieckiego zamieszka$o u nas, w Turzy )l'skiej,
w naszej gminie i okolicy? Du"o?
O tak. Chyba starczy$oby na „Oddzia$
Znizinnia$ych Górali Turskich” a mo"e i na wi%cej, bior'c pod uwag%
gmin% i ziemi% wodzis$awsk'. A ilu ich
jest? Nie policzyli(my. Bo to nie tak
wa"ne.
Wa!ne, !e tworzymy
wspólnot"
ko co nas $'czy jednoczeW szyst
(nie integruje. Mamy wiele

cech wspólnych – chocia"by podobne
lub te same gwarowe wyra"enia, rado(&
ze (piewania i muzykowania, wytrwa$o(& w d'"eniu do celu, pracowito(&,
przywi'zanie do ziemi i religii. Do wielkiej i ma$ej Ojczyzny. Do ojcowizny.
Do tradycji. Dlatego si% spotykamy.
Gwoli sprawiedliwo(ci i prowdy. Wady te" mamy. Tylko o nich trudniej si%
mówi…
Ani w górach ani w kopalni (na dole), nie wolno krzycze&, gwizda& bez
potrzeby. Bo jak kto( pomocy b%dzie
wo$a$, to wtedy g$osu niebezpiecze#stwa nie us$yszysz. W kopalni tego porz'dku pilnuje Skarbnik. W górach?
Jest wiele legend, opowiada# z górskich i o górskich szczytach, dolinach,
stra"nikach tej ziemi... O zbójnikach
tych dobrych i tych z$ych; „.. a kierych
tych z$ych pono& *dziebko by$o mnij”.
+'cz' miejsca, do których pielgrzymujemy. A du"o ich i ko(cio$ów po-

(wi%conych Matce Bo"ej w naszej i beskidzkiej krainie. W niedalekim Boguminie (Bohumin), Matka Bo"a Starobo gu mi# ska, w Go rzy cach ma $a
kapliczka z obrazem Matki Bo"ej,
do której niegdy( pielgrzymowa$y
t$umy. Pszów z Matk' Bo"' U(miechni%t', miasto Wodzis$aw )l'ski Wniebowzi%cia Naj(wi%tszej Maryi Panny,
no i miejsce naszego spotkania, Turza
)l'ska z Matk' Bo"' Fatimsk'. A nie
nale"y zapomnie& o s'siedniej gminie
Godów i drewnianym zabytkowym
ko(ció$ku w +aziskach, czy o studzience w Jankowicach.
W Beskidzie... Konkatedra Narodzenia NMP w !ywcu, dalej Beskidzki
Szlak Maryjny i (ladami Jana Paw$a II,
Sanktuarium Maryjne w Rajczy, jubileuszowy Krzy" na B%doszce Wielkiej,
ko(ció$ w Kamesznicy, Krzy" Milenijny z drog' krzy"ow' na Matysk%, nowa Golgota Beskidzka, Sanktuarium
Maryjne na Jasnej Górce, krzy" papieski w Skoczowie, Sanktuarium Matki Bo"ej Rychwa$dzkiej...
Zaskoczeniem dla wielu, by$o przypomnienie (chocia" wszyscy wiedzieli), "e obraz Matki Bo"ej Fatimskiej
znajduj'cy si% w turskim ko(ciele
w Turzy )l'skiej, namalowany zosta$
przez artyst% malarza Franciszka Worka-Wojarskiego z Rupienki k. Kamesznicy, teraz przynale"nej do Koniakowa w gminie Istebna. W tym roku
(jak wspomniano na pocz'tku), przypada 65. rocznica konsekracji ko(cio$a w Turzy )l'skiej, ta sama namalowania obrazu. Fakt ten zainspirowa$
do zorganizowania spotkania. Do spotkania mieszka#ca gór z nami mieszka#cami górno(l'skiej, wodzis$awskiej
ziemi. Do wspólnego pielgrzymowania.
Bo niezale"nie czy to si% komu( podoba czy nie, czy tego chce lub nie, religia $'czy i wzmacnia wzajemne kontakty. A nie jest tajemnic', "e sztuka
w wi%kszo(ci religi' sta$a.
No i... Europa od zarania chrze(cija#stwem stoi, a Polska dwukrotnie tej
to"samo(ci broni$a. Pod Wiedniem
i w walkach „cudu nad Wis$'”. Nie
mamy si% czego wstydzi&.
O historii, przesz$o(ci, zabytkach
i tak dalej mo"na bez ko#ca. Bo ich
wiele, jak i innych ciekawych spraw
i u nas, i tam w Beskidzie, jak i patrz'c
w przysz$o(&, równie" tych do rozwi'zania i „za$atwienia”. Przedstawi&
wszystkiego nie sposób, a znów gdyby wszystko przedstawi&, b%dziemy
ciekawi, by znów przyjecha&?
Oni do nas, my do nich?
!

Niemiecki” wybudowano
„D om
na pami!tk" #redniowiecz-

nych „Deutscheshausów” jakie rycerze Zakonu Naj#wi"tszej Marii
Panny, w j"zyku Lutra i Schillera
zwa ni Kreu zrit te ra mi, wzno si li
w licznych miejscowo#ciach ówczesnej Europy. By$y zajazdami z niemieck! obs$ug! prowadzonymi wedle niemieckiego obyczaju. Otwarte
dla wszystkich, szczególne przywileje zapewnia$y rodakom. „Du%! popularno#& zdoby$ sobie „Deutscheshaus” w #rod ko wo nie miec kim
Wetzlarze nad Lahnem, powszechnie znany dzi"ki Goethemu i jego
powie#ci o cierpieniach m$odego
Wertera. Taki szyld cz"sto zawieszano nad wej#ciem do gospód i zajazdów. Te, któ re no si $y t" na zw"
od kilku wieków, wcze#niej z pewno#ci! by$y w posiadaniu zakonu” – zapewnia znawca przedmiotu, nie miec ki ba dacz Hart mut
Boockmann. W Katowicach, u progu XX wieku, go#cie mieli do dyspozycji pokoje, apartamenty, sale
bankietowe, restauracj" z dancingiem i kabaretem. W$a#cicielem
czterokondygnacyjnego budynku
wzniesionego przez Paula Frantziocha by$ Max Guttfeld. A% do
ko'ca I wojny #wiatowej odbywa$y si" tam wy staw ne przy j" cia
z udzia$em miejscowych elit i dygnitarzy.
Katowicki „Deutscheshaus” otworzy$ podwoje w 1900 r., jego inauguracja zapocz!tkowa$a wieloletnie
manifestacje poprzedzaj!ce ogólnoniemieckie obchody 500-lecia bitwy pod Tannenbergiem, przez cesarskich mistyfikatorów przedstawianej
jako powód do chwa$y krzy%ackiego
or"%a i ofiara poniesiona wskutek
podst"pnych knowa' polsko-litewskich barbarzy'ców. Nieca$e 2 lata
wcze#niej na Wilhelmsplatz (obecnie:
plac Wolno#ci) odby$o si" uroczyste
ods$oni"cie pomnika dwu cesarzy
z rodu Hohenzollernów: Wilhelma I Bia$obrodego zwanego „ksi"ciem kartaczy” i jego syna Fryderyka III. Ich spi%owe figury dumnie
spogl!da$y z wysoko#ci czerwonego,
marmurowego coko$u. Ojciec uchodzi$ za do bro czy' c" Ka to wic.
W 1865 r., jeszcze jako król pruski,
przyzna$ im prawa miejskie. Chlubili si" krzy%ackim rodowodem. Marzy li o ko lo nial nym im pe rium
pod rz!dami czarnego or$a z czerwonym dziobem.
Inicjatorami budowy hotelu i monumentu byli aktywi#ci Verein zur
Förderung des Deutschtums in der
Ostmarken (Zwi!zku dla Umacniania

Najwspanialszym pomnikiem jaki Niemcy z Katowic wystawili swoim pruskim protoplastom by! „Deutscheshaus”. Górowa! nad ruchliwym skrzy"owaniem pi#ciu ulic. Jak pot#"ne kulisy w monumentalnym przedstawieniu zamyka! prospekt ulicy $w. Jana. W ca!ej
okaza!o$ci by! widoczny z okien wagonów kolei "elaznej przeje"d"aj%cych przez pobliski wiadukt. Mia! budzi& podziw podró"nych przybywaj%cych od strony Sosnowca – z pa'stwa moskiewskich carów
i przypomina& o krzy"ackim rodowodzie „bastionu niemczyzny” na rubie"ach cesarstwa, ka"demu, kto z Berlina lub Pary"a jecha! kolej%
na wschód.

Czarna
legenda
Kreuzritterów
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Niemczyzny w Marchii Wschodniej), wkrótce przemianowanego
na Deutscher Ostmarkenverein. Przewodzi$ im adwokat Hugo Sachs, zi"&
dr. Richarda Holtzego. Organizacja
potocznie nazywana „hakat!” prócz
Niemców skupia$a równie% (ydów.
Przed wybuchem „weltkriegu” liczy$a oko$o 400 cz$onków. Ich tub!
prasow! by$a – drukowana w Katowicach – „Kattowitzer Zeitung”.
Zanim wybuch!a wojna
sywna germanizacja ludnoA gre
#ci polskiej przez Prusaków

rozpocz"$a si" w 1745 r. Zapocz!tkowa$ j! Fryderyk II Wielki po konkwi #cie )l! ska. Do ide olo gii
wynaradawiania ludno#ci ziem zaanektowanych nawi!zywa$y kolejne
pokolenia Prusaków i Niemców.
W ostatniej dekadzie XIX wieku jej
zwolennicy – „Bracia Zakonu” zrzeszyli si" w All Deutscher Verband
znanym jako Liga Wszechniemiecka lub Pangerma'ska. Kilkuset najbardziej zagorza$ych jej aktywistów
skupia$o – na po$y – zakonspirowane Towarzystwo „Thule” wspieraj!ce cesarskie starania o reaktywacj"
pruskiego militaryzmu, rasistowskiego panowania nad #wiatem, wyniszczenia (ydów i zniewolenia
S$owian. Piel"gnowali kult Prus
i ich w$adców. G$osili pochwa$" za-

konu krzy%ackiego i upowszechniali jego z$ot! legend". Zach"cali
do nienawi#ci wobec Polaków, dla
Niemiec równie gro*nych jak (ydzi.
Jednym z ideologów agresywnego
pangermanizmu by$ Heinrich Clas,
g$osz!cy, %e „wojna to wskrzesiciel
wszystkich zdrowych i mocnych si$
w narodzie”.
W 1894 r. w Poznaniu, trzej tamtejsi junkrzy – Hansemann, Kennemann Tiedemann, urzeczeni idea$ami pangermanizmu, zapocz!tkowali
dzia $al no#& orga ni za cji ma j! cej
na celu uprawianie antypolskiej propagandy, popieranie kolonizacyjnych inicjatyw rz!du pruskiego,
a szczególnie polityk" rugowania
ludno#ci polskiej. Jej emisariusze rych$o dotarli na Górny )l!sk i do Katowic, gdzie zwolenników znale*li
w#ród ludzi z kr"gu miejscowego establishmentu. Ich zawo$anie kierowane do prawowiernych Niemców g$osi$o: „Stoicie naprzeciw Polaków
– najgro*niejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla niemieckiej egzystencji, niemieckiego honoru oraz
niemieckiej reputacji!”
Na pocz!tku XX wieku do odkurzenia mi tu wo ju j! ce go Krzy %a ka
przyczyni$ si" cesarz Wilhelm II.
W 1902 r. podczas wizyty w Malborku wyg$osi$ toast, który potem cytowano nie tylko w Krakowie czy Warszawie ale we wszystkich stolicach
Europy:
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„Stary zamek malborski to starodawna twierdza na Wschodzie, to
!ród"o kultur krajów na wschód
od Wis"y – ma nadal pozosta# stra$nic% d%$e& niemieckich. Teraz znów
tak daleko dosz"o, $e polska zuchwa"o'# chce wyst%pi# przeciw
niemczy!nie, zmuszony wi(c jestem
we zwa# mój na ród, aby strzeg"
swych skarbów narodowych. I tutaj w tym zamku malborskim wypowiadam nadziej(, $e wszyscy bracia zakonu b(d% zawsze gotowi, gdy
ich zawezw(, aby bronili niemieckiego zwyczaju i obyczaju.”
Z zapisków biskupa Gawliny
mnianych historycznych poO zastapociach
i wydarzeniach, zna-
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miennych dla stosunków 'l%sko-krzy$ackich w 'redniowieczu przypomina"
ks. pra"at Józef Gawlina, w latach
1929-1933 notariusz i kanonik katowickiej kapitu"y a potem Ojciec Ko'cio"a i legendarny biskup polowy
Wojska Polskiego, do ostatnich dni $ycia zwi%zany z armi% genera"a Andersa. By" publicyst% i historykiem, redaktorem „Go'cia Niedzielnego”. Pisa"
na "amach prasy katolickiej i roczników Towarzystwa Przyjació" Nauk
na )l%sku.
Tam w"a'nie, w trzecim tomie
z 1931 r. opublikowa" szkic historyczny zatytu"owany „Zas"ugi )l%zaków oko"o starej Polski”. Przypomnia" mi(dzy innymi, $e walcz%c
z Krzy$akami u boku Kazimierza
Wielkiego dopomogli w odzyskaniu Pomorza a potem byli pe"nomocnikami Ojca )wi(tego w procesach
s% do wych prze ciw za kon ni kom
z Malborka. Na dzie& 4 lutego 1338
r., stosownie do postanowienia Benedykta XII zawezwali mistrza i zakon
przed s%d w Warszawie. W roli pos"a
s%du papieskiego wyst%pi" ks. Miko"aj, proboszcz 'w. Krzy$a w Opolu.
„Spr($yn% akcji przeciwkrzy$ackiej by" ks. Bartold z Raciborza,
magister praw i prokurator króla
polskiego – pisze ks. Kanonik Gawlina. – Na podstawie wr(czonych
przez niego materja"ów badali legaci papiescy przez pó"tora roku spraw( i 'wiad ków. Wy rok za pad"
dnia 15 wrze'nia 1339 r. w Warszawie. Jak z orzeczenia samego wynika, w g"ównej mierze do przeprowadzenia procesu przyczyni" si(
„pe"nomocnik króla polskiego Ks.
Bartold z Raciborza, który stawi" si(
obecnie i $%da", aby'my stanowczy
wyrok wydali”. S%d papieski pot(pi" nieludzkie post(powanie Krzy-

Deutschehaus, lata mi!dzywojenne. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Historii Katowic.

$aków, og"osi" ich za wykl(tych
i pod kar% zawieszenia w urz(dzie
kaza" dziewi(ciu biskupom (m.in.
równie$ wroc"awskiemu, lubuskiemu i che" mi& skie mu) og"o si#
ekskomunikacj( Krzy$aków. Ziemi( Che" mi& sk% i Do brzy& sk%
mieli Krzy$acy zwróci# Kazimierzowi.”

„W znanym z krzy$ackiego usposobienia mie'cie Lipsku, gdzie jest
g"ówna siedziba szowinizmu niemieckiego i gdzie grasuje najszowinistyczniejsze ze wszystkich szowinistycznych Towarzystw, os"awiony
«Alldeutscher Verband», rozpocz(to pierwsze zbiorowe wydanie dzie"
Sienkiewiczowskich i $e je rozpocz( to od t"u ma cze nia «Krzy $a ków»” – ju$ w maju 1901 r. inforPortret zakonnika z mieczem mo wa" war szaw ski „Ty go dnik
Ilustrowany”.
rzy$ak z czo"obitno'ci% przedstaDo upowszechnienia czarnej lewiany przez oficjaln%, prusk% gendy Krzy$aków przyczyni"a si(
propagand(, w odczuciu )l%zaków ni- matejkowska „Bitwa pod Grunwalgdy nie zyska" sympatii. Nie móg" jej dem” namalowana w 1878 r. )l%zacy
zdoby#, bo by" bohaterem negatyw- mogli j% ogl%da# w zagranicznym
nym polskiej literatury – co prawda wtedy Krakowie ale tak$e na wystazakazanej przez w"adz( ale wci%$ wach w Berlinie i Poznaniu. Jako arobecnej i czytanej z potrzeby serca. cydzie"o by"a pokazywana m. in.
W Katowicach po ksi%$ki polskich w Wiedniu, Mediolanie, Petersburgu,
autorów si(gali nie tylko Polacy ale Moskwie, Budapeszcie a podczas
tak$e Niemcy.
Wystawy Powszechnej w Pary$u
Do Polaków na )l%sku obraz Krzy- w 1878 r., Matejko zosta" nagrodzo$aka dotar" wraz z dzie"ami Mickiewi- ny Wielkim Medalem Honorowym.
cza, S"owackiego i Kraszewskiego. W'ród publiczno'ci kulturalnej EuroDzia"o si( to za spraw% ks. Damrota, py wzbudza"a zaciekawienie i stwarzaLompy, Miarki, Ligonia i wielu innych "a atmosfer( zainteresowania przeka„budzicieli ducha polskiego” zakocha- zem literacko-historycznym. Pisarskie
nych w polskiej ksi%$ce. )l%zacy nie- komentarze do niej stanowi"y ksi%$ki
mieckoj(zyczni, najpierw poznawali Józefa Ignacego Kraszewskiego.
go przez dramat romantycznego
Eichendorffa lub powie'ci prusocentrycznego Freytaga. Jednak prawdziW gminnej mowie i pie!ni
w% furor( zrobi" za spraw% Sienkiewicza. Z jego wyobra$eniem tej postaci
ako niepochlebny epitet u$ywany
Niemcy zapoznali si( dzi(ki renomow j(zyku potocznym, Krzy$ak
wanemu wydawnictwu Benziger ofe- wy st( po wa" w dru giej po "o wie
ruj%cemu swoje ksi%$ki w Niem- XIX wieku. Upowszechnia"y go mi(czech, Szwajcarii i USA, któ re dzy innymi proroctwa Wawrzy&ca
„Krzy$aków” Sienkiewicza w t"u- Hajdy (1844-1923). Wieszcz z Piekar
maczeniu Emmy i Rudolfiny Ettlinger, zwany )l%skim Wernyhor%, z przej(wyda"o ju$ w 1901 r., a zatem niemal ciem s"uchany przez )l%zaków oczenazajutrz po ich krakowsko-warszaw- kuj%cych zmartwychwstania Polski,
skiej ksi%$kowej premierze.
przepowiada", $e „ba"wan krzy$ackiej
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Za i przeciw
rzy&acy” stali si# nie tylko
„K lek
tur" polskiej i niemiec-

kiej inteligencji ale tak&e ulubionym
czytad%em ludu. Wielkonak%adowy
„Katolik”, w latach 1911-1912 opublikowa% powie$) w ponad 150 odcinkach. Potem, pe%ny jej tekst udost#pni%y, ukazuj"ce si# w Opolu „Nowiny
Codzienne”, pierwszy odcinek drukuj"c 11 lutego 1917 r.

Fot. Zbigniew Sawicz

przemocy” zostanie zdruzgotany
i Legnie „u nóg !l"ska”.
Joachim Glensk w „Czarnej ksi#dze prasy $l"skiej” ukazuj"cej sekrety prokuratorskich napa$ci na dzienni ka rzy i pra s# pol sko j# zycz n"
w rejencji opolskiej odnotowa%, &e
w 1906 r. przed Izb" Karn" s"du
w Bytomiu wytoczono proces za porów na nie nie miec kich cel ni ków
do Krzy &a ków. Tak wi#c epi tet
i wi"&"ce si# z nim skojarzenia
równie& i wtedy by%y w powszechnym u&yciu. W $wiadomo$ci Niemców i Po la ków mia %y ta kie sa mo – obra'liwe znaczenie. Ponadto,
prokuratorzy, komisarze nadgraniczni i policjanci czyhali na inne
jeszcze „dzie%a zabronione”. Pod koniec roku 1908 Bronis%awowi Koraszewskiemu wydaj"cemu „Gazet#
opolsk"” zarekwirowali 7 reprodukcji „Bitwy pod Grunwaldem”
przys%anych z Wszechnicy Polskiej
we Lwowie.
!l"zakom, którzy w niew%a$ciwym kontek$cie u&ywali okre$le(
„krzy&ak” b"d' „Grunwald” grozi%y sankcje z paragrafu 130 Kodeksu
Karnego inkryminuj"cego „podburzanie do gwa%tów”.
A jednak ci, którzy na piersi dumnie nosili bia%o-niebiesk" wst"&eczk#, emblemat Zwi"zku !l"skich Kó%
!pie wac kich, ju& co naj mniej
od 1910 r. znali melodi# i s%owa „Roty” napisanej przez Konopnick".
Najpierw jako wiersz ukaza%a si#
na %amach „Gwiazdki cieszy(skiej”.
Pocz"tkowo cz#$ciej j" nucili ni&
$piewali bo za to mo&na by%o dosta)
kilka lat wi#zienia. Pe%nym g%osem
prezentowali j" od 1918 r. „Krzy&acka zawierucha” – jako epitet i fragment tej pie$ni – go$ci%a na ustach
gimnastyków, p%ywaków i lekkoatletów ze $l"skich gniazd „Soko%a”,
któremu patronowa% Henryk Sienkiewicz.
W 1939 r. hitlerowcy skonfiskowali
tekst i partytur# hymnu. Ch#tnie prezentowali go jako przyk%ad „antyniemieckich uprzedze(” Polaków”.

Widok dzisiejszy kamienicy

W$ród powsta(ców $l"skich cz#sto s%ysza%o si# piosenk# $piewan"
na nut# „Gdy naród do boju wyst"pi% z or#&em”. Tu tak&e !l"zacy
uzna li za sto sow ne wspo mnie)
o Krzy&akach.
„Armaty pod Ann! lud zdoby"
roboczy,
R#kami czarnemi od m"ota.
Naje$d$ców krwi! wra%! obficie
kraj zbroczy
I pierzchnie krzy%acka ho"ota.”
Gdy zbli&a% si# plebiscyt Augustyn
!wider, w swoim miesi#czniku „Or#dzie Sokole” pisa% o „krzy&ackiej hydrze”, której %eb mo&na urwa) odpowiednio u&ywaj"c wyborczej karty
do g%osowania.
Jeszcze w latach weltkrieg wojow ni cy z Mal bor ka, na !l" sku
mieli te& apologetów. Jednym z najbardziej znanych pozosta% zniemczony duchowny ks. Paul Nieborow ski, pro boszcz z Rych ta la.
!l"zacy nazywali go „obro(c" krzy&aków”.
***
Wczesn" wiosn" 1920 r. Deutscheshaus, zgodnie z decyzj" niemieckich w%adz miasta, zosta% oddany
do dyspozycji Polskiego Komisariatu Plebiscytowego przyst#puj"cego do przeprowadzenia pami#tnego
referendum. W jego biurach pracowali przedstawiciele polskich towarzystw, organizacji i samorz"dów
lokalnych, przygotowuj"cy akcj#
wyborcz". Podczas wypadków sierpniowych tamtego gor"cego lata sie-

dziba Komisariatu sta%a si# obiektem
zbrojnego napadu niemieckich szowinistów. Nie dawali za wygran". Nie
mogli si# pogodzi) z faktem, &e „s%owia(scy barbarzy(cy” bezczeszcz"
pomnik krzy&ackiej tradycji.
Ostrzelali i podpalili budynek,
w którym zabarykadowali si# polscy
dzia%acze plebiscytowi. Po sforsowaniu bram i okien okaleczyli dr. Henryka Jarczyka, szefa Komisariatu.
W pobli&u zdemolowali lokal polsko j# zycz nej „Ga ze ty lu do wej”.
W trakcie tych zaj$) gen. Jules Gratier, komisarz wojskowy Mi#dzysojuszniczej Komisji Rz"dz"cej i Plebiscytowej zarz"dzi% wprowadzenie
rygorów stanu wojennego.
Wizerunek Kreuzritterów, Zofia
Kossak-Szczucka utrwali%a w „Bursztynach”, wydanych w latach 30.,
gdy na !l"sku o Grunwaldzie mówiono i pisano w trakcie sypania Kopca
Wyzwolenia w Piekarach. Dla !l"zaków sta% si# symboliczn" urn", w której z%o&ono ziemie z pól bitewnych
upami#tniaj"cych m#stwo polskiego
or#&a.
W tym czasie, nad *ab" i Sprew",
do nobilitacji prusackich i krzy&ackich tradycji sposobili si# nazi$ci.
Po wkroczeniu do Polski w 1939 r.
urz"dzali regularne ob%awy na ukryt" przez Po la ków ma tej kow sk"
„Bitw# pod Grunwaldem”. Joseph
Goebbels, prawa r#ka Hitlera, obiecywa% 2 miliony marek za wskazanie kryjówki. U$mierci% kilku polskich mu ze al ni ków strze g" cych
tajemnicy ale obrazu ukazuj"cego
kl#sk# krzy&actwa nie zdoby%.

!
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Zeszyt w szkock& krat"

en zeszyt by! w domu od zawsze. Pami"tam go z dzieci#stwa,
T
le$a! w kuchennym bifyju, w szafce z przyborami do szycia.
W czarnych, upstrzonych bia!ymi plamkami ok!adkach, z cz"%cio-
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wo zapisanymi kartkami po$ó!k!ymi ze staro%ci. Jako dzieci nie byli%my zainteresowani jego tre%ci&, czasami tylko po kryjomu wyrywali%my pust& kartk" do zabawy, chocia$ ojciec zabroni! nam go
rusza'. Wiedzieli%my, $e zeszyt przyw"drowa! wraz z ojcem ze Szkocji, tak samo jak kryszta!owa popielniczka z wygrawerowanym herbem i napisem Kosmos Sixta, a tak$e szeroki skórzany wojskowy pas,
który zawsze wisia! za drzwiami w kuchni i s!u$y! ojcu – w zale$no%ci od okoliczno%ci – do ostrzenia brzytwy przed goleniem lub przemawiania nam dzieciom do rozs&dku, gdy wszystkie inne metody zawiod!y.
Ojciec zmar! w 1992 roku, wkrótce potem z kuchni znikn&! stary bifyj, a z nim równie$ i zeszyt. Odnalaz! si" po 20 latach, w piwnicy, w%ród makulatury przeznaczonej do spalenia. I dopiero teraz,
po tylu latach, po raz pierwszy przyjrzeli%my si" dok!adniej zeszytowi i jego zawarto%ci. S& w nim notatki z kursu samochodowego
w Szkocji, na pierwszej stronie pierwsza lekcja „Zasadnicze cz"%ci samochodu”, prowadzona przez podporucznika Szyd!owskiego, oznaczona jest dat& 10.V.1945. Na tej samej stronie piecz&tka 16th SUPPLY COY. czyli 16 Kompanii Zaopatrywania, która
wchodzi!a w sk!ad 16. Samodzielnej Brygady Pancernej gen. Maczka, do której ojciec zosta! wcielony po przybyciu do Szkocji. Nast"pne strony to kolejne notatki z kursu z nazwiskami prowadz&cych, podporucznika (abi#skiego i porucznika Marka, pisane
wyra)nym, czytelnym pismem, z rysunkami i opisami cz"%ci samochodowych. Notatki te, pisane w j"zyku polskim, ko#cz& si" dat& 5 czerwca 1945 roku. Na kilku innych stronach podr"czny
s!ownik, wyrazy z j"zyka angielskiego, cz"sto u$ywane w j"zyku
potocznym, do porozumiewania si" z miejscow& ludno%ci&. Jednak$e najciekawsze wpisy w zeszycie to poezja emigracyjna, wiersze,
które powsta!y wtedy w Szkocji, przepe!nione t"sknot& za rodzin& i ojczyzn&. Nie posiadaj& du$ej warto%ci artystycznej, ale jest
w nich taki !adunek uczuciowy, $e stanowi& chocia$by z tego wzgl"du bardzo wa$ny dokument tamtych czasów i warto si" nimi zainteresowa'. Trudno dzi% powiedzie', kto by! ich autorem. Czy by!a to jedna osoba, czy s& one dzie!em zbiorowym, czy te$ by! nim
nasz ojciec. Musia!y kr&$y' w%ród $o!nierzy i ciekawym by by!o
odnalezienie tych samych tekstów w innych dokumentach. Ostatnim wpisem w zeszycie s& s!owa pie%ni „Czerwone maki na Monte Cassino” z dat& 28.VI.1946, która powsta!a w nocy z 17 na 18
maja 1944 roku w siedzibie 2 Korpusu Si! Zbrojnych w Campobasso we W!oszech, a jej autorem by! przedwojenny %piewak operowy i kompozytor piosenek, Feliks Konarski. Po raz pierwszy zosta!a wykonana 18 maja 1944 roku w kwaterze armii Andersa,
po zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. Pó)niej, wraz z $o!nierzami Andersa, przyw"drowa!a do Szkocji i sta!a si" jedn& z najpopularniejszych pie%ni wojennych. I gdy jest si" w maju we W!oszech, nie sposób nie przypomnie' sobie jej s!ów spogl&daj&c na pola
i stoki gór ton&ce w kwitn&cej makowej czerwieni.
Pozostawiony w spadku zeszyt sk!oni! mnie do prze%ledzenia biografii ojca, tak bardzo typowej dla wielu *l&zaków z jego pokolenia.
Ta cz"%' $yciorysu by!a zawsze skrz"tnie ukrywana przed obcymi,
tak$e w rozmowach z kolegami w kopalni, bo mog!a zaszkodzi' w pracy, szczególnie ju$ wtedy, gdy pracowa! na stanowisku sztygara. S!u$ba w Wehrmachcie i u Maczka by!y na *l&sku faktami w $yciorysie,
którymi nie nale$a!o si" chwali'. Po tamtych czasach pozosta!o w domu niewiele dokumentów – karta zameldowania z ameryka#skiego
obozu jenieckiego z dnia 15 marca 1945 roku, prawo jazdy w j"zyku polskim i angielskim z dat& 7 czerwca 1945 oraz dwa zdj"cia,
w mundurze Wehrmachtu i mundurze Polskich Si! Zbrojnych na Zachodzie.
Franciszek Parma urodzi! si" w 1917 roku w Moszczenicy, niedaleko czeskiej granicy, wtedy nosz&cej nazw" Moschczenitz, nale$&cej od XIX wieku do powiatu pszczy#skiego. Wioska by!a za-
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mieszkana w wi!kszo"ci przez autochtonów, co mia#o
pó$niej wp#yw na wyniki przeprowadzonego w 1921 roku plebiscytu. Franciszek zna# z domu tylko gwar! "l%sk%, tak jak jego rodzice, Emil i Katarzyna z domu Ranoszek. Katarzyna spokrewniona by#a blisko z tymi
Ranoszkami z Moszczenicy, którzy byli w#a"cicielami
m#yna i cegielni, by#a kuzynk% Rudolfa Ranoszka,
profesora polskiej sumerologii, asyrologii i hetytologii,
pó$niejszego profesora honoris causa Uniwersytetu
&l% skie go, ku zyn k% bo ha ter skich lot ni ków RAF -u w II wojnie "wiatowej. Gdy Franciszek rozpocz%#
w 1923 roku swoj% edukacj! w polskiej ju' szkole powszechnej, jego nauczycielem by# wujek Wiktor Ranoszek, brat Rudolfa. Moszczenica by#a do"( biedn% wiosk%, wtedy jeszcze nie by#o kopalni, ludzie utrzymywali
si! z roli i dorabiali w miejscowej cegielni Ranoszków,
tak jak Emil, ojciec Franciszka. On sam w pó$niejszych
latach pomaga# w gospodarstwie ciotki Gertrudy Górnej, siostry Rudolfa i Wiktora. Kontakt z ni% utrzymywa# do jej "mierci w latach osiemdziesi%tych, dzi!ki temu te' zd%'y#am pozna( t! cz!"( rodziny. Odwiedzali"my
j% w starym domu, który ju' nie istnieje, przy ulicy nosz%cej dzisiaj imi! jej brata Rudolfa, tak
samo jak moszczenicka szko#a.
Atmosfera, w której wzrasta# Franciszek by#a typowa dla ówczesnego &l%ska.
Zako)czenie wojny w 1918 roku nie
przy nio s#o spo dzie wa nych zmian, ta
cz!"( &l%ska pozosta#a w granicach Niemiec. Dzi!ki "l%skiemu so#tysowi, którym
by# Jan Ranoszek, przynajmniej cz!"(
mieszka)ców Moszczenicy mia#a prac!
w cegielni i m#ynie, inni utrzymywali si!
z ro li. Ju' zi m% 1918 – 1919 ro ku
w Moszczenicy pojawili si! dzia#acze
z Rybnika i zacz!li agitowa( za Polsk%.
Zacz!to zak#ada( polskie organizacje, takie jak Towarzystwo Polek, chór Lutnia,
Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó#”. Wi!kszo"( cz#onków „Soko#a”
nale'a#a równie' do istniej%cej od kwietnia 1919 roku komórki Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego &l%ska. W"ród
nich by# Emil Parma, ojciec Franciszka.
Gdy wybuch#y powstania, bra# w nich
czynny udzia#. Rozbrajanym 'o#nierzom
Grenzschutzu odbierano bro), która trafia#a do s#abiej uzbrojonych oddzia#ów
powsta)czych. I w#a"nie Emil by# jednym
z tych, który t! bro) przewozi#. W przebraniu kobiecym je$dzi# furmank% i dostarcza# karabiny powsta)com. Najbardziej tra gicz nie sko) czy #o si! dla
Moszczenicy I powstanie. Zgin!#o w nim
siedmiu mieszka)ców. Ci, którzy brali
w nim udzia#, byli represjonowani ze strony Niemców. Ci%g#e przeszukiwania domów i kilkudniowe areszty mia#y na celu zastraszenie i uspokojenie nastrojów.
Nie omin!#o to i rodziny Parmy. Aby
unikn%( cz!stych aresztowa), Emil zbudo wa# dla sie bie scho wek w do mu.
W pomieszczeniu, które s#u'y#o jako
komora, wykopa# w ziemi otwór, wymurowa# i zaopatrzy# w klap!. Tam si!
chowa#, kiedy do domu zbli'ali si! 'o#-

nierze Grenzschutzu. Schowek ten przetrwa# tak d#ugo,
jak d#ugo sta# dom i nigdy nie u'ywano go do niczego
innego. W 1920 w Moszczenicy wybuch# strajk szkolny, czego nast!pstwem by#o wyp!dzenie wojsk Grenzschutzu z pomieszcze) szkolnych i plebanii, gdzie
kwaterowa#y od 1912 roku. W kwietniu 1921 roku w plebiscycie 80% g#osów by#o za Polsk%, w maju powsta)cy znów ruszyli do walki. W walkach o Jastrz!bie oddzia# moszczenicki zdobywa# budynek za budynkiem,
potem bra# jeszcze udzia# w walkach w Rybniku, Gorzyczkach, Olzie i Nieboczowach. 13 lipca 1922 wie"
zosta#a przej!ta przez w#adze polskie. Sta#a si! cz!"ci%
województwa "l%skiego, które posiada#o uchwalon% jeszcze w 1920 roku autonomi!, w#asny Sejm, bud'et i inne przywileje.
Gdy w 1923 roku Franciszek poszed# do szko#y, by#a
to ju' polska szko#a z polskimi nauczycielami. Okresu
tego nie wspomina# nigdy dobrze. Budynek szkolny by#
stary, zniszczony, z ciasnymi pomieszczeniami, które
w dodatku sukcesywnie zamykano ze wzgl!du na bezpiecze)stwo uczniów. Dosz#o do tego, 'e nauka w szkole odbywa#a si! tylko 3 razy w tygodniu. By#a wprawdzie w bu do wie no wa szko #a,
jed nak 'e ci% g#y brak pie ni! dzy
w gminie opó$nia# jej uko)czenie. Tak
wi!c swoj% o"mioletni% edukacj! zako)czy# Franciszek jeszcze w starej
szkole.
Do wybuchu wojny w 1939 roku
przebywa# w domu, pracowa# w cegielni u Ranoszka, w gospodarstwie
ciotki i rodzinnym obej"ciu. Oprócz
niego w domu by#o jeszcze dwóch
braci i dwie siostry. W 1938 roku
otrzyma# wezwanie z Wojskowej
Komendy Uzupe#nie) w Pszczynie
do stawienia si! przed Komisj% Wojskow%. Sta#o si! to 4 czerwca 1938
roku w Radlinie. Otrzyma# kategori! „A”. Do s#u'by jednak nie zosta#
powo#any. Gdy wybuch#a wojna,
podzieli# los innych &l%zaków. Moszczenica znalaz#a si! znów w granicach Nie miec, ro dzi n! wpi sa no
na III Volks li st!, Fran ci szek by#
zdolny do pe#nienia s#u'by wojskowej, tak samo jak jego brat Józef.
Katowickie Wehrbezirkskomando
(niemiecka Okr!gowa Komisja Wojskowa) prowadzi#o ewidencj! ludno"ci województwa "l%skiego pod k%tem
poboru do Wehrmachtu, w jej rejestrach figurowali równie' synowie by#ego "l%skiego powsta)ca. Przesz#o"(
nie by#a wa'na, byli znowu obywatelami Rzeszy, podlegali obowi%zkowi s#u'by wojskowej, któr% okre"lono do k#ad ny mi prze pi sa mi ju'
w maju 1935 roku, kiedy to w hitlerowskich Niemczech tworzono now%
armi! maj%c% podbi( "wiat.
Wcielenia do Wehrmachtu na &l%sku rozpocz!#y si! w 1940 roku
i trwa#y do ko)ca 1944. Franciszek
skorzysta# z przys#uguj%cego mu prawa, które odracza#o s#u'b! w wojsku,
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je!eli pracowa"o si# w przemy$le lub na roli. W lipcu 1940
roku zatrudni" si# wi#c u swojego wujka w powiecie miko"owskim, a po 9 miesi%cach u innego, w powiecie rybnickim. W ten sposób uda"o mu si# odwlec do pa&dziernika 1942 powo"anie do wojska. W pa&dzierniku musia"
stawi' si# przed komisj% poborow% w Rybniku, a ju! 9
grudnia jako Franz Parma wyje!d!a" do Legnicy do koszar Wehrmachtu. Zosta" wcielony do Zmotoryzowanego Batalionu Grenadierów 51 Pu"ku Piechoty, która wchodzi"a w sk"ad 18 Dywizji Piechoty pod dowództwem
genera"a Hermanna Hoth. By"a to ta sama dywizja, która 1 wrze$nia 1939 roku przekroczy"a granice Polski
od strony zachodniej, a w 1944 roku jej 51 Pu"k Piechoty praktycznie przesta" istnie', zamkni#ty w kotle przez
Rosjan w Bobrujsku nad Berezyn% (Bia"oru$). Za t# akcj#, nazwan% Operacj% Bagration (Piotr Bagration – dowódca II armii rosyjskiej w wojnie napoleo(skiej), jej dowódca, Konstanty Rokossowski, zosta" awansowany
do stopnia marsza"ka ZSRR.
Franz Parma mia" jednak szcz#$cie. Jako )l%zak
i cz"onek III grupy Niemieckiej Listy Narodowej nie cieszy" si# pe"nym zaufaniem niemieckich w"adz, podlega"
te! specjalnym zarz%dzeniom. )l%zacy byli rozdzielani,
wcielani pojedynczo lub po kilku do plutonu. Za "amanie dyscypliny, sabota! i dezercj# grozi"a kara $mierci.
Za dezercj# by"a równie! karana rodzina dezertera,
najcz#$ciej wywo!ono ich do obozu koncentracyjnego,
dlatego ucieczki zdarza"y si# wtedy rzadko. Od 1943 roku powo"anych do s"u!by w Wehrmachcie )l%zaków, nazywanych kpi%co przez Niemców Beutegermanen (Beute – zdobycz), nie znaj%cych wcale lub tylko szcz%tkowo
j#zyk niemiecki, kierowano do ró!nych formacji w Rzeszy i pa(stwach okupowanych. Nim do tego dosz"o, przechodzili przeszkolenie w macierzystych jednostkach,
Franz przechodzi" je w Legnicy. Podstawowe szkolenie
z zakresu rodzajów i u!ywania broni, marszu, zachowania w przypadku u!ycia broni chemicznej, obrony i ataku, pe"nienia warty trwa"o od 8 do 12 tygodni i odbywa"o si# w j#zyku niemieckim. Pó&niej dochodzi"o jeszcze
szczegó"owe przeszkolenie zwi%zane z przydzia"em
do konkretnej grupy, w tym wypadku by"a to piechota,
i tutaj musia" Franz opanowa' zasady walki we wszelkich mo!liwych sytuacjach, zasady budowania okopów,
dzia"ania forpoczty i grupy zwiadowczej. Po okresie szkolenia i z"o!onej przysi#dze otrzyma" kilka dni urlopu. Odwiedzi" rodziców w Moszczenicy i skorzysta" równie!
z zaproszenia do odwiedzin kolegi z Kostuchny, który te!
jecha" na urlop. W Kostuchnie pozna" Mari#, swoj% przysz"% !on#. I to w"a$nie Maria odprowadza"a go wtedy
do koszar, pojecha"a z nim do Legnicy, nie wiedz%c, czy
si# jeszcze kiedy$ spotkaj%, czy Franz wróci !ywy
z wojny.
Latem 1943 roku, Franz wraz ze swoim oddzia"em piechoty, zosta" skierowany w g"%b Niemiec. Z jego wspomnie( wynika"o, !e jednostka stacjonowa"a najpierw
na wsi ko"o Düsseldorfu, gdzie !o"nierze nawi%zali
bardzo serdeczne stosunki z miejscow% ludno$ci%, pomagaj%c w pracy na polu. Pó&niej, ju! w 1944, przeniesiono ich na przedmie$cia Moers. Umacniali stanowiska artylerii, budowali okopy i zasieki, przygotowywali si#
do odparcia wojsk alianckich, które od momentu wyl%dowania 6 czerwca w Normandii nieub"aganie pod%!a"y w kierunku Pó"nocnej Nadrenii Westfalii. Ich zadaniem
by"a przede wszystkim ochrona rafinerii i zak"adów chemicznych, szczególnie nara!onych na ataki bombowe. 8
listopada 1944 prze!y" Franz najci#!sze bombardowanie

miasta, do dzisiaj okre$lane jako dies ater von Moers – czarny dzie( Moers. Atak z powietrza rozpocz%" si#
rano o godzinie 10, zgin#"o wielu pozosta"ych jeszcze
w mie$cie mieszka(ców, zniszczeniu uleg"y, oprócz prywatnych budynków, prawie wszystkie szko"y i instytucje pa(stwowe oraz w 50 % zak"ady chemiczne. Z tego
wzgl#du podj#to decyzj# o ich przeniesieniu na tereny
mniej nara!one na bombardowanie, tym bardziej !e po"udniowa cz#$' powiatu Moers by"a uwa!ana za Luftschutzgebiet (teren ochrony przeciwlotniczej), gdzie
od 1942 roku zbudowano ponad 1000 bunkrów. Bunkry
te, zwane „Moerser Topf” (garnek), by"y wynalazkiem
in!yniera budowla(ca z Moers, Ludwiga Eberleina.
By"y to ma"e, murowane, wpuszczane w ziemi# okr%g"e
bunkry, mieszcz%ce od 10 do 20 osób. Sta"y si# tak popularne, !e Niemcy budowali je na terenie ca"ej Rzeszy
i w pa(stwach okupowanych. Jeszcze teraz mo!na je spotka' w ró!nych zak%tkach Europy, równie! na )l%sku. Zak"adów chemicznych nie uda"o si# jednak uratowa', ostatecznie zosta"y zniszczone 2 marca 1945 roku, w ostatnim
nalocie bombowym na miasto. Pod ich gruzami zgin#"o 78 osób, w wi#kszo$ci je(cy wojenni i robotnicy przymusowi.
Pomimo strachu, który towarzyszy" Franzowi w czasie bombardowa(, powoli $wita"a nadzieja na zako(czenie wojny. Przygas"a nieco po kl#sce aliantów w Arnhem.
Zwyci#stwo Niemców, ostatnie zreszt% w tej wojnie, by"o druzgocz%ce. Ale sam fakt, !e wojska alianckie by"y
oddalone zaledwie o 116 kilometrów i jak twierdz% $wiadkowie, odg"osy kanonady da"o si# s"ysze' nawet w Moers, przepowiada" koniec III Rzeszy.
Zima 1944-1945 by"a d"uga i ci#!ka. Niskie temperatury, $nieg, $nieg z deszczem, zmienne wiadomo$ci z frontów napawa"y niepokojem. Dopiero nowa ofensywa,
pod nazw% „Veritable”, która rozpocz#"a si# 7 lutego 1945
roku i doprowadzi"a do ca"kowitego zniszczenia s%siednich miast – Wesel i Jülich, otworzy"a armii ameryka(skiej drog# do Moers. Miasto by"o ju! bardzo zniszczone po na lo tach bom bo wych, wi#k szo$' lud no $ci
ewakuowana wcze$niej do Magdeburga i Dessau. Stacjonowa" tutaj tylko oddzia" piechoty Franza i oddzia" Volkssturmu, sk"adaj%cy si# ze starych m#!czyzn i bardzo m"odych ch"opców. Gdy Amerykanie zbli!ali si# od strony
Krefeld i Mönchengladbach, Niemcom uda"o si# jeszcze 3
marca wysadzi' most na Renie. W tym dniu uciek"y te!
w"adze miasta, na czele z nazistowskim burmistrzem Linde i cz"onkami stra!y po!arnej, zabieraj%c z sob% wa!ne dokumenty. W poprzedzaj%c% noc przez miasto przeci%ga"y w rozsypce oddzia"y Wehrmachtu pozostawiaj%c
po drodze sprawny sprz#t, usi"uj%c dotrze' do mostów
prowadz%cych na drug% stron# Renu. W dzie( ten obraz
ucieczki wojska i bezsi"y jego komendantów sta" si# jeszcze bardziej widoczny, tym bardziej !e razem z wojskiem
na drugi brzeg usi"owa"a si# dosta' równie! ludno$' cywilna. Cz"onkowie Volkssturmu do"%czyli do grup !o"nierzy Wehrmachtu i równie! opu$cili miasto.
4 marca, w deszczow% niedziel# 1945 roku, o godzinie 7.30, do Moers wkroczy"y pierwsze czo"gi Ameryka(skiej 84 Dywizji Piechoty. Posuwa"y si# bardzo powoli, os"aniaj%c z prawa i lewa id%c% z nimi piechot#. W tym rejonie
nie pad" ju! !aden strza". Jednocze$nie do miasta wesz"y
nast#pne oddzia"y, zawsze poprzedzane dwoma pancernymi samochodami zwiadowczymi i tylko jeszcze we
wschodniej stronie dosz"o do krótkiej strzelaniny. Pozosta"a w Moers ludno$' cywilna wywiesi"a bia"e flagi. Wielu
z !o"nierzy Wehrmachtu, którzy ostatnie miesi%ce stacjo-

tywne schronienia zasypywano, nierzadko razem z lud*mi. Stra(nicy strzelali bez
ostrze(enia przy ka(dym podejrzanym ruchu, a czasami
dla zabawy, poprzez druty,
!lepo w t"um. Je'ców nie rejestrowano imiennie, notowano jedynie liczb& przyby"ych w tym dniu do obozu.
Po kil ku dniach wie lu
z nich, tak(e Franza, za"adowano na samochody ci&(arowe i wywieziono do obozu
na pó"nocy Francji. To nie
by"a przyjemna podró( dla
wycie'czonych ludzi. Kawalerski styl jazdy ameryka'skich kierowców sprawia", (e nie wszy scy
doje(d(ali (ywi na miejsce.
Franzowi si& uda"o i 15 marca 1945 roku wype"ni" oficjalnie swoj$ kart& meldunkow$ jako jeniec wojenny.
Kart& t& otrzymali poczt$
rodzice w Moszczenicy. Nadzie ja na lep sze wa run ki
w nowym miejscu okaza"a
si& p"onna. Tam te( by"a tylko "$ka otoczona drutem kolczastym i nic do jedzenia.
Pó*niej wspomina", (e gdy
po trzech tygodniach opuszcza" obóz, na "$ce nie by"o
ani jednego *d*b"a trawy.
Na mo cy po ro zu mie nia
pa'stw alianckich tysi$ce
je'ców trafi"o od 22 lutego 1945 do obo zów we
Francji, przede wszystkim ci
z nie wo li ame ry ka' skiej
i angielskiej. Francja potrzebowa"a ludzi do odbudowy kraju po zniszczeniach
wojennych, a tych, których
sama wzi&"a do niewoli, by"o za ma"o. Zg"osi"a zapotrzebowanie na 1,7 miliona
osób, do pa*dziernika 1945
we fran cu skich obo zach
przebywa"o ju( 1 065 000. W pierwszych miesi$cach
panowa"y w nich warunki podobne do tych w Niemczech. Te( by"y to "$ki i pola ogrodzone drutem kolczastym, bez mo(liwo!ci spania pod dachem, z niewystarcza j$ cym za opa trze niem w (yw no!%. Do pie ro
pod naciskiem rz$du ameryka'skiego sytuacja w obozach uleg"a poprawie.
Na pocz$tku kwietnia 1945 roku w obozie pojawili si&
oficerowie polscy werbuj$cy do Polskich Si" Zbrojnych
na Zachodzie. 5 kwietnia Franz zg"asza si& u polskich oficerów i wyra(a ch&% wst$pienia do polskiego wojska, 6
kwietnia zostaje wst&pnie przes"uchany i zarejestrowany przez porucznika Zygmunta Woytycha. Na kwestionariuszach do przes"uchiwania je'ców – Polaków, jednym w j&zyku polskim, drugim w j&zyku angielskim,
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nowali w mie!cie, pochodzi"o, tak jak Franz, ze #l$ska lub
Pomorza. I to w"a!nie oni,
po wspólnym porozumieniu,
postanowili poprzedniego dnia
zignorowa% rozkaz przeprawy
na drugi brzeg Renu i ukryci
w ruinach budynków oczekiwali Amerykanów. W t& niedziel& dla nich wojna si& sko'czy"a. Gdy w poniedzia"ek, 5
marca, przy przeczesywaniu
miasta (o"nierze alianccy dotarli do miejsca, w którym si&
ukrywali, wyszli z podniesionymi r&kami oddaj$c si&
dobrowolnie w niewol& Amerykanom.
5 marca piechota ameryka'ska zdobywa Rheinberg
i tam w"a!nie powstaje jeden
z najwi&kszych tymczasowych obozów dla je'ców
wojennych, zapami&tany jako najci&(szy, z najwy(sz$
kwot$ umieralno!ci. Tam te(
trafia Franz ze swoimi wspó"towarzyszami.
Obozy te tworzono wzd"u(
zdobytego ju( zachodniego
brzegu Renu. Potocznie nazywano je Rheinwiesenlager (obóz na "$ce nad Renem) lub Goldene Maile.
Ucieczka z nich na drugi
brzeg nie by"a mo(liwa, ponie wa( wszyst kie mo sty
w tym rejonie by"y zniszczone. Wytyczony teren, nadre'skie podmok"e "$ki, otaczano
drutem kolczastym, w jednym rogu budowano latryn&,
na zewn$trz ustawiano stra(e i obóz by" go to wy
do przyj&cia je'ców. Zwo(ono ich ze zdobywanych pobliskich miejscowo!ci, (o"nierzy razem z cywilami.
Pierwsze dni nie dostawali
nic do jedzenia i picia, chocia( magazy ny wojsko we
Wehrmachtu, które przej&li alianci, by"y dobrze zaopatrzone. )o"nierze niemieccy do 3 marca fasowali swoje
(elazne porcje na dwa dni, w tym 200g sucharów, konserw& mi&sn$, zup& w proszku i zmielon$ kaw&. Gdy szli
do niewoli, w plecakach nie by"o nawet tej cz&!ci, któr$ nazywano skrócon$ (elazn$ porcj$, spo(ywan$ tylko
z rozkazu w sytuacjach frontowych, gdy kuchnia nawet
w nocy nie by"a w stanie dostarczy% jedzenia. Te dni
wspomina" pó*niej Franz najgorzej. Z g"odu, tak jak inni, jad" traw&, m&czy"o go pragnienie, chocia( tylko 200 m dalej p"yn&"a rzeka, do której nie mo(na by"o
si& dosta%. Spali na go"ej ziemi, r&kami wygrzebywali
dziury, w których usi"owali si& chocia( troch& ochroni%
przed zimnem. Cz&sto jednak w dzie' przez obóz przeje(d(a"a koparka lub pojazd na g$sienicach i te prymi-
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wraca do swojego pierwotnego imienia – Franciszek. Nie
znaleziono wzgl!dem niego "adnych przeciwwskaza#
i zostaje umieszczony na li$cie do wyjazdu do Anglii. Jest
jednym spo$ród 89 300 je#ców Wehrmachtu, którzy stanowili najwi!ksz% cz!$& uzupe'nie# polskiej armii
na Zachodzie.
Ju" nast!pnego dnia, wraz z innymi ochotnikami, znalaz' si! na statku p'yn%cym do Edynburga. Jeszcze
w zniszczonym, brudnym do granic mo"liwo$ci niemieckim mundurze, niespokojny o przysz'o$&, coraz dalej
od rodzimej Moszczenicy i narzeczonej Marii, ale z nadziej% na rych'y koniec wojny i powrót do domu.
9 kwietnia 1945 statek przybi' do portu w Szkocji,
Franciszka skierowano do Obozu Rozdzielczego w Polkemmet, gdzie przebywa' do 16 kwietnia. Obóz znajdowa' si! na terenie wiejskiej posiad'o$ci arystokratycznej ro dzi ny Ba il lie, w bu dyn kach urz! do wa 'o
dowództwo, mieszkali "o'nierze, urz%dzono szpital.
Ostatni potomek z rodziny, sir Adrian Baillie, zmar'
w 1947 roku i zosta' pochowany w mauzoleum w parku. Od 1981 roku ogromny park o powierzchni 169 hektarów zosta' oddany do u"ytku publicznego.
W Polkemmet Franciszka poddano szczegó'owym
przes'uchaniom i weryfikacji. Ta wypad'a pozytywnie – ojciec powstaniec, uko#czenie polskiej szko'y, znajomo$& j!zyka polskiego, s'aba znajomo$&, i tylko
w mowie, j!zyka niemieckiego jak równie" najni"szy stopie# wojskowy – zdecydowa'y o pozytywnej ocenie. 11
kwietnia zostaje zarejestrowany pod numerem 89 417
i uzyskuje stopie# starszego szeregowca. 17 kwietnia rozkazem Nr. 90/45 pu'kownika Golachowskiego, szefa Komendy Uzupe'nie# Nr. 1, zostaje „Przydzielony pod ka"-

dym wzgl!dem do 16. Samodz. Bryg. Panc.” W tym samym dniu – a jest wtorek – zg'osi' si! w 3 Pu'ku Pancernym, gdzie w'%czono go do 1. szwadronu. Stamt%d,
rozkazem z 28 kwietnia jest „Przeniesiony pod ka"dym
wzgl!dem do 16. Kompanii Zaopatrywania 16. Samodzielnej Brygady Pancernej”, w której zg'osi' si! nast!pnego dnia i zosta' uj!ty w stan ewidencyjny. 10 czerwca, wraz z innymi „wehrmachtowcami” sk'ada uroczyst%
przysi!g!. W 16 Kompanii Zaopatrywania, stacjonuj%cej wtedy w Kelso, pozosta' do 11 lipca 1946 roku.
W dniu przysi!gi 16. Samodzielna Brygada Pancerna
wchodzi'a w sk'ad 1. Korpusu Pancerno-Motorowego
w Szkocji, jego dowódc% od 23 maja 1945 roku by' genera' Stanis'aw Maczek.
Pe'ni%cy w tym czasie obowi%zki Naczelnego Wodza
Polskich Si' Zbrojnych na Zachodzie gen. dyw. W'adys'aw Anders powierzy' gen. Maczkowi zadanie przegrupowania do Niemiec jak najwi!kszej ilo$ci polskiego wojska. Wraz z dowództwem i "o'nierzami mia' powróci&
ze Szkocji i obj%& dowodzenie nad ca'o$ci% polskich si'
okupacyjnych w Niemczech. (o'nierze byli szkoleni
pod tym w'a$nie k%tem, tak"e Franciszek. Plany te jednak nie dosz'y do skutku, genera' wraz z "o'nierzami pozosta' w Szkocji.
Tymczasem w koszarach toczy'o si! normalne "o'nierskie "ycie. Franciszek, ubrany ju" teraz w battledress i beret z or'em w koronie, nie musia' przechodzi& podstawowego szkolenia, bo zaliczy' je ju" w 1943 roku w Legnicy.
Zamiast tego odby' kurs dla kierowców samochodowych,
który trwa' od 9 maja do 8 czerwca 1945. Zako#czy' si!
egzaminem z elektroniki samochodowej (30 pyta#)
i konserwacji pojazdów mechanicznych (10 pyta#). Pyta nia te otrzy ma' jesz cze
przed rozpocz!ciem kursu wpi!te do zeszytu przeznaczonego
na notatki z lekcji. Zapisy prowadzi' bardzo starannie, najcz!$ciej pisa' najpierw o'ówkiem, a po lekcjach poprawia'
piórem. Notatki uzupe'nione s%
dok'adnymi rysunkami z mechaniki pojazdu. Po zdaniu egzaminu, jak pó)niej wspomina', je)dzi' wojskowym jeepem,
przewozi' oficerów lub meldunki pomi!dzy koszarami. Cz!sto
bywa' w Glasgow i Edynburgu.
Dla m'odego cz'owieka z ma'ej
$l%skiej wioski by' to wielki
$wiat. Na urlopach zwiedza'
oko li ce, cho dzi' z ko le ga mi
do miasteczka na pota#cówki,
relacje z miejscowymi lud)mi
by'y znakomite. Niektórzy z jego kolegów poznali tam dziewczy ny, po "e ni li si! i osie dli
na sta'e. Ale nie Franciszek. T!skni' za domem, szczególnie
za matk%, z Mari% nie widzia' si!
od wyjazdu z Legnicy, utrzymywali tylko korespondencj! listown%. Pomimo zaj!&, rozrywek, kolegów, poczucie obco$ci
na szkockiej ziemi nie opuszcza'o go. Wida& to wyra)nie w wierszach, które zapisywa' na pu-

stych kart kach ze szy tu z kur su sa mo cho do we go.
Wszystkie mówi! o t"sknocie za Ojczyzn!, za bliskimi, nawet dziewczyny polskie w porównaniu z Angielkami jawi! si" mu jako istoty nieziemskiej wprost urody. I w#a $nie te do k#ad ne szcze gó #y ana to micz ne
Angielek wyrzuca#a mu potem Maria przez wszystkie
lata ma#%e&stwa.
„Hej %o#nierze, kto jest %wawy,
Marsz do miasta na zabawy;
Bo dziewki #adne Pudrowane, i
Usta maj! Malowane.
S! i panny jakich chcesz, %e
Polaków lubi!, to o tem wiesz.”
Wiersze te s! na pewno wa%nym dokumentem historycznym tamtych czasów, odzwierciedlaj! nastroje panuj!ce w$ród %o#nierzy gen. Maczka. Z jednej strony niepew no$' ju tra w opa no wa nej przez ko mu ni stów
ojczy(nie, z drugiej ogromna ch"' powrotu do domu,
do rodziny. W jednym z nich pisze:
„A my$li nasze ci!gle id! w te strony Rodzinne
Znaczki pocztowe na listy #zami kleimy, i
$lemy z t"sknoty do naszej kochanej krainy”
(pisownia oryg.)
Ten sam nastrój w wierszu „Na Obczy(nie”:
„My doczekamy, Bóg dopomo%e,
Wiecznie nie b"dziem tu na obczy(nie.
Wrócimy do Polski naszej kochanej.
Bo umrze' jest mi#o w swojej Ojczy(nie!” (pisownia oryg.)
Gdy w lipcu 1945 roku Wielka Brytania uzna#a Tymczasowy Rz!d Narodowy w Polsce, a ten za%!da# cofni"cia uznania rz!du emigracyjnego, Polskie Si#y Zbrojne
przesz#y pod dowództwo brytyjskie. Brytyjczycy z kolei postanowili w ci!gu nast"pnego roku je rozwi!za'.
Do Wielkiej Brytanii zacz"#y przyje%d%a' polskie misje
wojskowe, które agitowa#y w$ród %o#nierzy i kadry do powrotu do kraju. W marcu 1946 roku Brytyjczycy powo#ali Komitet do Spraw PSZ i zacz"li przygotowania
do masowej repatriacji %o#nierzy do Polski. Z 249 tys.
%o#nierzy PSZ do Polski wróci#o 105 tys. Pozostali wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Ameryki Po#udniowej lub osiedli na sta#e w Wielkiej
Brytanii. Równie% gen. Maczek, wielki autorytet dla %o#nierzy, kochany przez nich i szanowany, nazywany
„Bac!”, nie wróci# do Polski i osiedli# si" w Edynburgu.
Z tego powodu Polska pozbawi#a go w 1946 roku obywatelstwa.
Na skutek przygotowa& do repatriacji zacz"to przegrupowania oddzia#ów. Do Wielkiej Brytanii zacz"#y nap#ywa' jednostki stacjonuj!ce do tej pory w Europie, 16.
Kompani" Zaopatrywania przeniesiono od po#owy stycznia 1946 do Wick, w pó#nocnej Szkocji. Franciszek wykonywa# dalej swoje obowi!zki kierowcy jeepa, a gdy
przysz#a na niego kolej, zg#osi# si" na list" do powrotu
do Polski. W wierszu „Na Obczy(nie” pisze:
„Hej! )o#nierze pos#uchajcie, ju% czas!!!
do Ojczyzny swej powracajcie.
)egnam Was, z tego brzegu
bo Wy ju% jeste$cie na Okr"cie,
a my jeszcze w szeregu.”

11 lipca 1946 roku, rozkazem dowódcy kompanii rotmistrza Wyganowskiego, zosta# przeniesiony do obozu
repatriacyjnego nr 100 w Prestonfield, 15 lipca 1946 zwolniony z Polskich Si# Zbrojnych poza krajem. Odchodz!c
z jednostki otrzyma# gratyfikacj" wojenn! i odpraw" demobilizacyjn! w wysoko$ci 48 funtów. Oczekuj!c
na transport do Polski, ostatnie dni w Szkocji sp"dzi# ponownie w Polkemmet, w 94th Polish Repatriation Camp.
Odp#yn!# w niedziel" 4 sierpnia 1946 roku, prawdopodobnie z Leith, statkiem „Clan Lamont”, na pok#adzie którego 1604 polskich repatriantów wraca#o do kraju.
W artykule prasowym z 5 sierpnia mo%na by#o przeczyta', %e pasa%erów statku %egna#y t#umy ludzi, niedzielni spacerowicze i przyjaciele odp#ywaj!cych do kraju %o#nierzy.
Franciszek po powrocie do kraju zamieszka# u rodziców
w Moszczenicy, ale przez nast"pne 5 miesi"cy bardzo cz"sto odwiedza# Mari". W styczniu w 1947 wzi"li $lub,
a w lutym nast"pnego roku urodzi#a im si" pierwsza córka. Potem przysz#o na $wiat jeszcze troje dzieci, dwie kolejne córki i d#ugo wyczekiwany syn. Zamieszkali w Kostuchnie, w domu rodziców Marii. Franciszek podj!# prac"
w kopalni Bo%e Dary i pracowa# na dole do emerytury.
Zmar# w wieku 75 lat w 1992 roku, jego %ona Maria
w 2007. W domu po rodzicach zamieszka# syn z rodzin!
i to on w#a$nie odnalaz# szkocki zeszyt, który sk#oni# nas,
dzieci, do pój$cia po $ladach ojca.
Odtworzenie po tylu latach drogi m#odego *l!zaka
z Moszczenicy, ma#ej wioski granicz!cej z Jastrz"biem
Zdrojem, od momentu wyjazdu w niemieckim mundurze na wojn" i powrotu z tej wojny w mundurze polskim,
wymaga#o wielomiesi"cznej, wr"cz detektywistycznej
pracy. Sta#o si" to mo%liwe dzi"ki nawi!zaniu kontaktu z brytyjskim Ministerstwem Obrony, przy którym dzia#a polska sekcja do spraw %o#nierzy s#u%!cych w Polskich
Si#ach Zbrojnych na Zachodzie (APC Polish Enquiries,
Ministry of Defence). Dokumenty te zawieraj! daty i nazwy jednostek, w których %o#nierz s#u%y# po wcieleniu
go do polskiego wojska, nie zawieraj! natomiast %adnych
nazw miejscowo$ci, gdzie stacjonowa#y. Na podstawie
otrzymanych z Anglii dokumentów, w ustaleniu szkockich nazw miejscowo$ci dopomóg# Robert Ostrycharz,
historyk od lat zajmuj!cy si" tematyk! poloników, syn
polsko-szkockiego ma#%e&stwa, urodzony w Szkocji i tam
zamieszka#y. Natomiast do odtworzenia okresu s#u%by
w Wehrmachcie pos#u%y#y notatki w dokumentach angielskich, zapoznanie si" z wojenn! dokumentacj!
w archiwach miejskich Krefeld i Moers, jak równie%
opracowania historyczne dokumentuj!ce wydarzenia
z ko&ca wojny i wypowiedzi naocznych $wiadków. Zdj"cia pochodz! z prywatnych zbiorów rodzinnych oraz ze
zbiorów osób, do których zwróci#am si" drog! internetow! o ich udost"pnienie. Niemieckie archiwum w Berlinie (Deutsche Dienststelle WASt) przes#a#o tylko
wiadomo$' o przej$ciu do niewoli i wst!pieniu do polskiego wojska.
W listopadzie otrzyma#am jeszcze jedn! przesy#k" z Anglii. Wys#ana z Gloucester, z nadrukiem Ministry of Defence Medal Office, zawiera#a medal dla ojca za udzia#
w wojnie i s#u%bie w Polskich Si#ach Zbrojnych na Zachodzie. 21 lat po jego $mierci. Powiedzia#am mu
o tym spaceruj!c po #!kach nad Renem.
Krefeld, 22.12.2013
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ajpierw pojawi!y si" oddzia!y
N
francuskie, potem w!oskie i brytyjskie. Jednostki francuskie obsadzi!y

podczas I wojny #wiatowej, które przynios!y mu ogromne straty. To w tym oddziale narodzi!a si" piosenka „D!uga
miasta górno#l$skie w pierwszej dekadzie
droga do Tipperary” (to miasteczko
lutego 1920 roku. Nieco spó%nieni przyw po!udniowej Irlandii), która zrobi!a
byli W!osi. Natomiast Brytyjczycy
na wielkiej wojnie w kr"gu anglosaskim
z przys!aniem wojska oci$gali si", t!umaniebywa!$ karier". Ciekawe, czy 'o!niecz$c to niepewn$ sytuacj$ w Irlandii. Porze tego irlandzkiego batalionu #piewali
nad dwa lata na Górnym &l$sku rz$dzili
j$ tak'e w Bytomiu, D$brówce Wielkiej
alianci, którzy pilnowali plebiscytowei w Szarleju, gdzie kwaterowali?
go porz$dku.
Bataliony irlandzkie stacjonowa!y poZatem Brytyjczycy pojawili si" nad
nadto g!ównie w pó!nocnej i zachodniej
Odr$ jako ostatni, na pocz$tku marcz"#ci Górnego &l$ska: w Dobrodzieniu,
ca 1921 roku, dwa tygodnie przed plebiOle#nie, Opolu, Krapkowicach, Tarnowscytem wyznaczonym na 20 marca 1921
skich Górach i Tworogu. W tym okresie,
roku. Jednak cztery brytyjskie bataliony,
od maja i czerwca, a zw!aszcza od wrzez!o'one z niespe!na 2 tysi"cy 'o!nierzy,
#nia 1921 a' do wiosny 1922 roku, to w!azaraz po plebiscycie wycofano. Dzi"ki God!o pu!kowe
#nie Irlandczycy stanowili wi"kszo#(
ich wyjazdowi mo'liwe by!y pocz$tkobrytyjskiego kontyngentu górno#l$skiewe sukcesy trzeciego polskiego powstago. Przebywali wi"c, wraz ze Szkotami
nia. Dodajmy, 'e nie by!o w pierwszym
ze s!ynnego batalionu Black Watch, najbrytyjskim rzucie 'o!nierzy z Irlandii, któd!u'ej na naszej ziemi, chocia' s!ysza!o
ra zmierza!a do niepodleg!o#ci.
si" o nich mniej ni' o 'o!nierzach ze SzkoPo wybuchu powstania w maju 1921,
cji. Mo'e i dlatego, 'e niektóre relacje myBrytyjczycy pojawili si" na Górnym
li!y Irlandczyków ze Szkotami.
&l$sku ponownie, tym razem na d!u'ej
Z irlandzkimi 'o!nierzami dowódcy
i w silniejszym sk!adzie. Pod koniec mamiewali problemy, bo zdarza!o si", 'e fraja i w czerwcu 1921 roku przys!ali najternizowali si" z polskimi powsta)cami,
pierw 6 batalionów, a we wrze#niu dwa
zdarza!y si" przypadki dezercji. Z reladodatkowe, w sumie niespe!na 5 tysi"cji z epoki wynika, 'e równie' oficerocy 'o!nierzy, w tym szwadron huzarów cy przys!ali dwa kolejne irlandzkie ba- wie oddzia!ów irlandzkich porównywali
i 4 czo!gi. Na czele nowej ekspedycji sta- taliony (pierwszy batalion Royal Mun- sytuacj" na Górnym &l$sku do równie
n$! genera! William Henecker, który za- ster Fusilliers i drugi batalion Royal In- skomplikowanej sytuacji w Irlandii,
!o'y! siedzib" w Strzelcach Opolskich, niskilling Fusilliers), które ulokowa!y si" a szczególnie w Irlandii Pó!nocnej,
a zamieszka! w pa!acu w Turawie.
w Opolu, Krapkowicach i w Tarnowskich gdzie relacje irlandzko – brytyjskie i weJe#li wspominamy bataliony brytyjskie, Górach. Z o#miu brytyjskich batalionów, wn"trzne irlandzkie by!y najbardziej
to dopowiedzmy, 'e by!y to tym razem które stacjonowa!y wtedy na Górnym powik!ane.
g!ównie bataliony irlandzkie, które do- &l$sku, a' pi"( stanowi!y bataliony irW drugim tomie „Pami"tników powództwo brytyjskie – z powodu tocz$- landzkie.
wsta)ców #l$skich”, wydanych w 1961
cej si" wtedy wojny w Irlandii – uznawaPrzewa'nie mia!y one d!ugie tradycje roku w Katowicach, znajdujemy wspo!o za niepewne. Dlatego wysy!ano je tak wojenne, nie tylko z niedawnej wojny mnienie by!ego powsta)ca Wiktora
ch"tnie do rozdzielania walcz$cych #wiatowej, ale i si"gaj$ce w czasy odle- Mrozka o tym, jak ju' w latach dwudziena Górnym &l$sku.
glejsze, w tym rozmaite misje kolonialne. stych spotka! jednego z dezerterów irJeszcze w maju i czerwcu 1921 roku Najcz"#ciej pochodzi!y z Irlandii central- landzkich w gmachu Sejmu &l$skiego
pos!ano pierwszy batalion Royal Irish Re- nej, katolickiej, ale nie wszystkie. Bo kró- w Katowicach. Jak si" okaza!o, Irlandgiment, drugi batalion Leinster Regiment lewscy fizylierzy (Royal Inniskilling czyk zosta! w Polsce, o'eni! si" w Soi drugi batalion Connaught Rangers, Fusilliers) pochodzili z pó!nocnego, pro- snowcu i stara! si" o koncesj" na handel
które wraz z trzema pozosta!ymi brytyj- testanckiego Ulsteru, a to znaczy!o, 'e domokr$'ny figurkami gipsowymi. Z reskimi batalionami stara!y si" najpierw w procesie kszta!towania si" Irlandii opo- lacji Mrozka wynika, 'e dezerterów
rozdzieli( walcz$cych ze sob$ polskich wiadali si" za jego pozostaniem przy Wiel- z batalionów irlandzkich by!o wi"cej.
i niemieckich powsta)ców, a potem ulo- kiej Brytanii, co istotnie nast$pi!o.
Niespe!na roczna s!u'ba irlandzkich bakowa!y si" w pó!nocnej cz"#ci regionu.
Natomiast w tradycji wojennej drugie- talionów na Górnym &l$sku dobieg!a
Ju' po zako)czeniu powstania, na po- go batalionu Connaughts Rangers prze- do ko)ca wiosn$ 1922 roku, gdy Brytyjcz$tku wrze#nia 1921 roku, Brytyjczy- chowa!y si" wspomnienia zaci"tych walk czycy dokonali ju' uznania niepodleg!o#ci Irlandii. Dlatego w kwietniu 1922
roku wszystkie irlandzkie bataliony wycofano z Górnego &l$ska i rozformowano. Na ich miejsce przyby!y wtedy
rdzennie angielskie bataliony.
Zastanawiaj$ce, 'e ponad dwuletnia
obecno#( francuskich, brytyjskich i w!oskich 'o!nierzy pozostawi!a tak niewiele
#ladów na Górnym &l$sku. Niewiele pozosta!o te' #ladów po Irlandczykach.
Nieliczne wzmianki wspomnieniowe,
nieliczne fotografie. Mo'e trzeba poszuka( informacji na temat, bo zapewne
niektórzy z brytyjskich (irlandzkich) oficerów i 'o!nierzy pozostawili wspomnieniowe zapiski. By!oby ciekawie poczyta(,
jak 'o!nierze irlandzcy wspominali i oceniali tamte wypadki na Górnym &l$sku.

Irlandczycy
nad Odr$
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Connaught Rangers

JAN F. LEWANDOWSKI

SABINA WAWERLA-D!UGOSZ
S!o"ce wystrzeli!o z procy dnia. Duszno, ospale, leniwie
Odpowiedzia!y cz!onki na takie zakusy, zaloty.
Patrz# na Mariana jak pow!óczy nogami dzielnie przyjmuj$c
na siebie kostk# brukow$, jak balansuje próbuj$c utrzyma%
powa&nie zachwian$ w$trob#, w jako takim !adzie.
Utrzyma% w ogóle.
Wieloletni kryzys i zmiany p!ynów ustrojowych, przyoblek!y
Go w znaczny ju& grymas, R#ce rozdarte pomi#dzy abolicj$
A dr&eniem nie daj$ cia!u najmniejszej pewno'ci.
Proceder zaprzestania potrzeb uczyni! z Mariana wi#(nia
Nieprzewidzianych nast#pstw, ofiar# bezwarunkowego uk!adu si!,
Gdzie: Oni, to dla niego wszyscy i ja, i ty, schowani pod kapturami
Mobilnie dobrych zasad.
Jedyne, w co Marian wierzy, to naturalne sk!adniki i destylacja.
Czysta przyjemno'% czerpana u (ród!a, wi#c modli si# Marian &arliwie
Niekiedy przez tydzie" bez przerwy i nieraz miewa! ol'nienia.
Teraz si# boi. Wychodzi przed dom i obserwuje.
Prawie wszyscy go znaj$, wi#c nic nie zmienia.
Dzisiaj Marian nie by! sam, nie da! rady, oparty na ramieniu
Wspó!towarzysza, dzielili powszedni chleb-wod# &ycia.
Moc by!a z nimi. Pokonali pó! rynku, dwie !awki i zacieniony róg.
To dobry wynik, dystansuj$cy przeciwników o jakie' kilkana'cie
Procent wzwy& i cho% trudno uzna% to za fart, uda!o si#, znów
Wykr#cili, co mogli z dnia.
Jutro st#&eje krew. Jutro mi#sie" zatamuje ruch.
Jutro b#dzie znów. Je'li Marian da.

Rys. Wojtek !uka

MARIAN I MOC

WYCI!GNIJ MNIE Z G"OWY
Wyci$gnij mnie z g!owy – mówi trzyletni Ksawery roz!o&ony na
kuchennej posadzce, przegl$daj$c si# w szybce piekarnika.
To wystarczy by dosz!o do dezintegracji istoty schematu i wywrócenia
Do góry nogami kilku zapijaczonych lat, co oznacza, &e nie wszystko
By!o fikcj$ i spokojnie mo&na przyst$pi% do rozwini#cia u'pionej akcji.
Patrz$ na mnie obumar!e kadry i wywo!uj$ nieko"cz$ce si# flesze. A& ciep!o
Od takiego przyspieszenia, g!owa wpad!a w szkwa! i 'nieg oblepi! ekran.
To jest mo&liwe i w!a'nie teraz ogl$dalno'% maksymalnie wzros!a, teraz, kiedy
Nie wida% ju& nic. Nie pytaj jak to si# dzieje, to jest i ju&, pi#kna mo&no'% jak
Pierwsza ujrzana zorza, zagarnia ci#, wch!ania, je po kawa!ku, mlasku mlask!
Ten sfatygowany efekt motyla dotar! w ko"cu zza siedmiu mórz i trzech lat.
Nie mog!o by% inaczej, ju& wiem, cz!owiek sk!ada si# ze s!ów i w!osów !onowych,
Gruczo!ów zachwytu i zniewolenia, z wszystkiego, czego by chcia! i wszystkiego
Czego nie ma. Ko'% z Odysei nie by!a mitem, dotar!a a& tutaj bez udzia!u Kubricka
Otworzy!a si# cz#stuj$c szpikiem, jakby' przez miliony lat nie móg! je'%. Smacznego.
Ostatnia, pierwsza wieczerza bez niestrawno'ci i wzd#%, spo&yta do syta, ta"czy
W umy'le jak spó(niony go'%.
Nie wyci$gaj mnie z g!owy, chc# podró&owa%, patrze%, wdycha%, smakowa% dopiero, co odkryty l$d.
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Fot. Krzysztof Lisiak

Z JERZYM G!YBINEM
rozmawia MARIA SZTUKA

Teatr
bez makija"u
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– W tym ro ku mi nie 25 lat
od trans formacji ustrojowej, to
!wier!wiecze w warunkach demokratycznej wolno"ci s#owa ale tak$e
bezlito"nie obowi%zuj%cych praw
wolnego rynku. W jakiej kondycji
postrzega pan teatr Anno Domini 2014?
– Teatr ma teraz do spe#nienia pot$"n% misj$. Pytanie – przeciwko czemu
lub o co ma walczy&? – zdaje si$ by&
zu"yte. Przed 1989 r. wszystko, ka"de
przemycone s#owo, które testowa#o ówczesn% w#adz$ by#o witane z uznaniem,
poparciem i zrozumieniem. W tamtych
czasach teatr przekracza# ramy sztuki,
wywo#uj%c cz$sto brzemienne w skutkach wydarzenia. Pojawia#o si$ wówczas mnóstwo znakomitych przedstawie',
zna ko mi tych
tak "e
pod wzgl$dem artystycznym, wystarczy wspomnie& „Dziady” Dejmkowskie czy „Dziady” Konrada Swinarskie go, cho& dzi( ju" ma #o kto
wspomina ich niebywa#y walor artystyczny. Czasy walki o polsk% podmiotowo(& mamy za sob% (mo"e pozornie).
My(l$ jednak, "e zach#y(ni$cie si$

europejsko(ci%, wprz$gniecie, cz$sto
bezkrytyczne, w mentalno(& i kultur$
zachodni%, doprowadzi#o do wielu
niepokoj%cych efektów i sprawi#o, "e
"yjemy w czasach wyj%tkowego relatywizmu i degrengolady warto(ci. Teatr nie mo"e oboj$tnie si$ temu przygl%da&. Zapewniaj%c widzom godzin$,
dwie oderwania od niezbyt mi#ej rzeczywisto(ci, musi jednak gwarantowa&,
"e to jest ucieczka do czego( warto(ciowego, nawet je(li ma tylko bawi&, musi to robi& w sposób najdoskonalszy,
wysoce estetyczny, wyrafinowany…
W#a(nie teraz teatr powinien wyst$powa& w obronie warto(ci ludzkich, humanistycznych.
– Powinien, ale czy na pewno to
robi?
– Zauwa"am niebezpieczn% tendencj$ w teatrze – odwracania si$ od warto(ci. Oczywi(cie ta demoniczna sk#onno(& nie wszystkimi zaw#adn$#a, ale
sam fakt, "e pojawiaj% si$ takie przypadki jest ju" niepokoj%cy. Wszelka powierzchowno(& czy ch$& tworzenia
pewnego typu fototapety powoduje, "e
teatr powoli traci swoj% funkcj$ wywo-

#ywania refleksji, wzbudzania wysublimowanych uczu&. Zaczyna bazowa&
na bardzo p#ytkich i mia#kich emocjach. I takie zabiegi mnie bol%. Czasami zadaj$ sobie pytanie – czy ja przypadkiem nie jestem produktem innego
postrzegania teatru, teatru, który si#%
rzeczy musi odej(&…
– Jest pan profesjonalist%, lata
do"wiadcze& w tym zawodzie nie powinny sk#ania! pana do takich pyta&.
– Baga" zawodowych do(wiadcze'
jest tu raczej obci%"eniem. Moje wyobra"enie o teatrze zrodzi#o si$ w okresie m#odo(ci, a to przecie" dla ka"dego czas mityczny. Wszystkie warto(ci,
które wówczas wyznawali(my bazuj%
na owej magii m#odzie'czego odczuwania i postrzegania (wiata. My(l$ jednak, "e bez wzgl$du na kontekst historyczny, ró"ni%ce nas do(wiadczenia,
rodzaje wra"liwo(ci, odmienne przecie" w ka"dym pokoleniu, niezale"nie
tak"e od poszukiwa' nowych form
(wszak teatr musi to robi& zawsze) nie
mo"e on zatraci& swojej najwa"niejszej
powinno(ci. Podstawowym pierwiastkiem, decyduj%cym o rozwoju cywilizacji jest… dobro! I w#a(nie dobro
powinno by& bardzo wyra)nie wyakcentowane i egzemplifikowane w teatrze. Mo"na je wyeksponowa& nawet
poprzez ujawnianie jego przeciwie'stwa. Je(li jednak utkniemy wy#%cznie
w kr$gu z#a, powierzchowno(ci, niezrozumienia, zabawy form%, zapomnimy, "e teatr musi pozosta& przede
wszystkim ostoj% humanizmu. Jego zadaniem, podobnie jak literatury, jest
wzbogaca&. Je(li si$gam po moje ulubione powie(ci, pierwsze z brzegu,
na przyk#ad „Czarodziejsk% gór$”
Manna, „Sto lat samotno(ci” Márqueza
czy „Imi$ ró"y” Eco – wiem po co czytam te ksi%"ki, co mnie w nich wzrusza… ale po lekturze „Malowanego
ptaka” Kosi'skiego zadaj$ sobie pytanie – po co takie powie(ci powstaj%?
Podobnie jest z teatrem. Czemu s#u"%
przedstawienia, które mówi% o niczym a na dodatek s% obrzydliwe,
z#e? Manifestuj% zasad$, "e jedyne co
warto jest w "yciu robi&, to burzy&, nie
uznaj%c "adnych warto(ci. Takiego
teatru nie lubi$.
– Wi'kszo"! publiczno"ci tak$e,
nerwowe wr'cz poszukiwanie nowych, oryginalnych form prowadzi
cz'sto do absurdu, powoduje, $e teatr zaczyna si' izolowa!.
– To prawda, takimi poczynaniami
troch$ si$ zaskorupia. Niestety bywa#y edycje „Interpretacji”, w których pojawia#y si$ nic nie znacz%ce przedstawienia. Patrz%c na nie trudno by#o
oprze& si$ wra"eniu, "e ludzie teatru zaczynaj% zjada& w#asny ogon. Zbiór obrazków, które nic nie #%czy, re"yser t#uma czy# ch$ ci% sprze da nia dna

Fot. z prywatnych zbiorów J. G$ybina

najde!szego swojej osobowo"ci. Z tego jednak nadal nic nie wynika. Rozumiem intencj#, ale wci$% nie jestem
w stanie zg&#bi' tej niezwyk&ej natury.
Nazwijmy wi#c takie przedsi#wzi#cie
po imieniu, to jest zwyczajny humbug.
Na szcz#"cie fala m&odych re%yserów, którzy wnie"li nowy powiew
przynios&a tak%e wybitne przedstawienia. Jednym z nich jest na pewno
„Krum” Le vi na, wy re %y se ro wa ny
przez Krzysztofa Warlikowskiego. To
znakomity spektakl.
– Troch! mnie pan podniós" na duchu, aktor od ponad 40 lat nie schodz#cy ze sceny, doktor, wyk"adowca
a przyznaje, $e czego% nie jest w stanie poj#&… Kiedy patrz! na obraz,
w którym niczego nie dostrzegam,
kiedy wychodz! ze spektaklu i czuj! pustk!, mam obawy, czy mog!
o tym g"o%no powiedzie&.
– J#zyk teatru pozostaje niezmiennie ten sam. Niestety cz#sto si# zdarza, %e przekaz ze sceny traci klarowno"'. Do"wiadczenie, zawodowstwo
nie ma tu nic do rzeczy. Teatr ma porusza'. I nie jest wa%ne tworzywo.
Mo%na gra' %ywy, wspó&czesny teatr,
poruszaj$cy %yj$cych „tu i teraz” tekstem Moliera czy Szekspira. Znakomicie robi$ to Rosjanie, którzy potrafi$ tak zagra', %e nie jest to ramota
i zabytek. Z wszelkimi eksperymentami, które s$ tylko manipulacj$ bez
uzasadnienia i %adnego przes&ania teatr sobie poradzi, poniewa% on zawsze
wygra. Albo da komu" mocno po nosie, al bo prze sta nie prze ma wia'
i wówczas widzowie zaczynaj$ si#
buntowa'. Swoboda wypowiedzi nie
mo%e usprawiedliwia' wszystkiego.
– Istnieje w teatrze granica wolno%ci?
– Niew$tpliwie tak. Teatr nie jest wy&$cznie dziedzin$ sztuki, jest tak%e
zjawiskiem spo&ecznym, w pewnych
okresach nawet bardzo masowym.
Ci$%y na nim ogromna odpowiedzialno"'. Zawsze „co"” musi by' dla
„czego"”. Mo%na pisa' wiersze do szuflady, mo%na komponowa' muzyk#
do szuflady, ale teatru tak robi' si# nie
da, poniewa% zawsze tworzy si# go dla
ludzi. I to w ko!cu widzowie decyduj$, jakiego teatru oczekuj$. Oczywi"cie
umiej#tne podsuwanie ró%norodnych
propozycji buduje ich apetyt, ale spektakularne formy sprzeciwu s$ sygna&em
ostatecznym i nie mo%na ich lekcewa%y'. Nie obawiajmy si# jednak, teatr
przetrwa wszystko. Boj# si# tylko, %e
owe hochsztaplerskie zabawy spowoduj$ daleko id$ce spustoszenie i m&ode pokolenie aktorów mo%e ju% nie
wiedzie', co to znaczy gra' tak, aby widzowie zapominali o Bo%ym "wiecie
i chcieli, aby ten spektakl nigdy si# nie
sko!czy&.

Za rol! Kaliguli Jerzy G$ybin otrzyma$ Z$ot&
Mask! (Albert Camus „Kaligula” re'. Jerzy
Zegalski, 1988).

– Wiele takich spektakli pan pami!ta?
– Z pewno"ci$ kilka. Pami#tam „Wesela Figara” de Beaumarchais’go, ramota. Wystawia& go Teatr Satyry z Moskwy.
Znakomita obsada. Mironow w roli Figara, Suchariewska w roli Marceliny.
Kiedy Figaro zacz$& mówi' (zwykle
pomijany przez re%yserów, jako nie pasuj$cy do komedii) monolog o Hiszpanii, sprawi&, %e spektakl nagle zacz$& %y'
zupe&nie nowym obrazem, przeobrazi& si#
w wielki teatr polityczny. Niezwyk&e
przedstawienie, wspaniali aktorzy, niezapomniane prze%ycie. Po co jednak szuka' a% tak daleko, tu w Teatrze (l$skim
nieraz prze%y&em podobne uczucie.
Ogromnie poruszy& mnie spektakl Villqista „Beztlenowcy”, „Trzy po trzy” Rudka Zio&y wg Aleksandra Fredry, „Krzes&a” Ionesco i zapewniam, %e nie tylko
dlatego, %e gra&a w nich moja %ona (Bogumi&a Murzy!ska otrzyma&a za t# rol#
„Z&ot$ Mask#”, 1996, przyp. red.), to by&o niesamowite przedstawienie.
– Zagl#da pan czasem na s#siednie
sceny?
– To oczywiste, je"li tylko czas na to
pozwala. Z ogromnym wzruszeniem
wspominam „(lady” Szajny w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, z przyjemno"ci$ obejrza&em ostatnio „Korze!ca” w Teatrze Zag&#bia i mimo %e
nie jestem zwolennikiem szpikowania
przedstawie! multimedialnymi ozdobnikami, w tym spektaklu nie przeszkadza&y mi, by&y zasadne i odpowiednio
dozowane…
– Powiedzia" pan, $e teatr powinien
by& piewc# dobra, dodajmy mo$e
jeszcze – %wi#tyni# pi!kna?
– Niew$tpliwie tak, ale pami#tajmy,
scena dysponuje tak rozmait$ palet$
"rodków, %e mo%e tak%e przewrotnie pi#t-

Jerzy G"ybin, aktor Teatru (l$skiego od 1975 r. (z przerw$ w latach 1977–1979, Te atr Pol ski
w Bielsku-Bia&ej). Urodzi& si# we
Lwowie, gdzie sp#dzi& wczesn$
m&odo"' i lata szkolne, by& tam tak%e aktorem Polskiego Teatru Ludowego. W 1975 r. uko!czy& PWST
im. Ludwika Solskiego w Krakowie (doktorat 2003). Zagra& oko&o 90 ról, z których za najwa%niejsze uwa%a: Oliwera w Jak Wam si!
podoba i Demetriusza w "nie nocy letniej Szekspira, Andrzeja Koseckiego w Popiele i diamencie
J. Andrzejewskiego, Alcesta w Mizantropie Moliera, Venticellego
w Amadeuszu Shaffera, Klaudiusza w Hamlecie, Zamachowc#
w Królu IV S. Grochowiaka, Judasza w #egnaj, Judaszu I. Iredy!skiego, Kaligul# w Caliguli A. Camu sa (Z&o ta Ma ska 1989),
Sexualne z$o wg K. Weilla, Iwana w Braciach Karamazow F. Dostojewskiego (nagroda Leny Starke (l$skiego oddzia&u ZASP),
dr. Gruna w Wariacie i zakonnicy
Witkacego, Dyrektora Filharmonii
w Rze%ni S&awomira Mro%ka, Perfekcjonist# w Glennie Younga,
Pozza w Czekaj&c na Godota
S. Becketta, Re%ysera w Wyzwoleniu S. Wy spia! skie go, Oj ca
w Przemianie F. Kafki, Jakuba
w Play – Schulz, sa na to rium
pod Klepsydr& B. Schulza (Z&ota
Maska 2004, nagroda Leny Starke), George’a w przedstawieniu
Tajemniczy Mr. Love K. Leecha,
George’a w Kto si! boi Virginii
Woolf? E. Albee’go (Z&ota Maska 2004), Regimentarza w "nie
srebrnym Salomei J. S&owackiego,
Pijaka w Domu przeznaczonym
do wy bu rze nia J. Ry ka &y, Ja na w Push up 1-3. Ostatnie pi!tro
R. Schimmelpfenniga, Panelouxa
w D'umie A. Camusa, Sta!czyka
w We se lu S. Wy spia! skie go,
Szambelana w Iwonie, Ksi!'niczce Burgunda W. Gombrowicza
(wyró%nienie na Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu 2010),
Poloniusza w Hamlecie W. Szekspira. Wspó&pracowa& z wybitnymi polskimi re%yserami, zagra&
równie% kilkana"cie ról i epizodów
filmowych. Wyk&adowca Akademii Muzycznej w Katowicach
i Studium Aktorskiego przy Teatrze
(l$ skim. (ci "le wspó& pra cu je
z Uniwersytetem (l$skim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
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nuj!c brzydot" i tandet" owo
ci!gle ma swoj! magi". Je%li
pi"kno eksponowa#. W tym
j! poczuj!, kiedy znajd! si"
momencie nie sposób jednak
na scenie – có& bowiem
nie odwo$a# si" do wspó$czeosiemnastolatek mo&e wczesnych kryteriów pi"kna. Tu
%niej wiedzie# o magii tenast!pi$a wr"cz eksplozja
atru – mo&e b"d! z nich akprzewarto%ciowania. Kiedy%
torzy. Gorzej z tymi, którzy
twórczo%# Dürrenmatta, dzieoczekuj! wy$!cznie s$awy,
$a quattrocento, muzyka Wasplendoru i fortuny.
gnera to by$a sztuka przez du– Brak zaj#% w szkole
&e „S”, teatr tak&e by$ i nadal
z plastyki, muzyki, popowinien by# tej du&ej „S”
wierzchowna znajomo"%
%wi!tyni!. Tymczasem coraz
literatury, bazowanie na
silniej post"puje rozchwianie
streszczeniach itp. to nie
warto%ci, nowe wzorce estenapawa optymizmem.
tyczne próbuj! przy#mi#
– Nie demonizowa$bym
a wr"cz wyeliminowa# dzietego zjawiska, cho# niepokój
$a niepodwa&alnej wielko%ci.
jest zasadny. Zalet! m$odoStawianie obok El Greca An%ci jest jednak przekora. Poddy Warhola, czy eksponowastawowym zadaniem na zanie ka&dego obrazu taszyj"ciach, które prowadz" jest
stów (chwa$a Jacksonowi
nauczy# warsztatu. To by$oPollockowi) w najlepszych
by jednak za ma$o, korzygaleriach %wiata tylko dlatego,
stam z okazji i, szczególnie
&e jest nowy – budzi sprzeciw,
na zaj"ciach w Studium Akzmusza do g$"bokiej refleksji,
torskim, próbuj" ocali# co%,
rodzi pytanie – jaki jest %wiat,
co – z ogromn! strat! dla
w którym &yjemy? Takie przewszystkich, nie tylko dla tewarto%ciowywanie si" wielu
Jerzy G!ybin w roli Perfekcjonisty w „Glennie” Younga (re". Tadeusza atru – odchodzi w niebyt. To
estetyk mo&e prowadzi# do Bradeckiego, 2001).
umiej"tno%# mówienia wier%lepego zau$ka. Teatr tak&e nie
szem, rozumienie metafory.
– Pos$u&" si" przyk$adem filmo- To niezwykle wa&ne nie tylko w katepowinien godzi# si" na efekciarskie
szokowanie, je%li nie ma do powiedze- wym, niezwyk$! ekranizacj! szekspi- goriach zawodu aktora. To zrozumiania niczego a jedynym jego przes$aniem rowskiego „Tytusa Andronikusa” (re&. $e, &e „Pana Tadeusza” nie czyta si" tak,
jest ch"# wywo$ania skandalu, to zdecy- J. Taymor, 1999 r., przyp. red.), przej- jak Joanny Chmielewskiej, ale j"zyk
dowanie za ma$o, aby podj!# dialog z pu- rzystym uwspó$cze%nieniem, podkre- Mickiewicza jest potoczysty, wiersz na%la j! cym po nad cza so wo%# te ma tu pisany tak, jak si" oddycha. Staram si"
bliczno%ci!.
– Jak w tej sko!owanej rzeczywi- i sztuki. Problem nie le&y w kostiumie, przywróci# m$odym ludziom Mickiesto"ci odnajduje si# m!odzie$, naszpi- ale w jako%ci inscenizacji. Nie ma wicza, Le%miana, liryk" angielsk!
kowana dosy% chaotyczn& wiedz&, znaczenia w jakiej scenografii, czy (wspania$ego Jonha Donne’a), rosyjsk!.
jak reaguje na spektakle teatralne? w jakim stopniu wierno%ci wobec two- Poezja sublimuje, pozwala oderwa# si"
Tradycja przedpo!udniowych przed- rzywa literackiego budowany jest od %wiata materialnego, w którym &yspektakl, poniewa& najwa&niejsi w nim jemy… to przykre, &e coraz mniej lustawie' nie zanik!a.
– Nie przecz", &e trudno mówi# s! ludzie, aktorzy i to, co maj! do po- dzi po ni! si"ga.
o g$"bokich prze&yciach artystycz- wiedzenia widzom. S$owo pozostaje
– Mo$e kiedy" znu$& ich rachunnych o dziesi!tej rano. O tej porze nie ponad wszystkim.
ki bankowe, wyniki na gie!dzie…
– Jest pan wyk!adowc& na Akadepowinno si" gra#, niemniej jednak
– … kiedy spostrzeg! jak ja$owe jest
pami"tam siebie, kiedy jako bardzo mii Mu zycz nej w Ka to wi cach &ycie up$ywaj!ce wy$!cznie na gonitwie
m$ody cz$owiek by$em prowadzany i w Studium Aktorskim przy Teatrze za podnoszeniem bytu ekonomicznedo teatru na poranne spektakle. Akto- (l&skim. Coraz cz#"ciej pojawiaj& si# go – wierz", &e wtedy na pewno powrórzy pocili si" i robili co mogli, aby mnie pytania, czy szkó! wy$szych kszta!- c! do poezji, teatru, dobrej literatury,
zaj!# i musz" przyzna#, &e nie zawsze c&cych przysz!ych aktorów nie jest wzrusze(, g$"bokich emocji… 'yjemy
dawa$em si" wci!gn!# w to, co dzia- zbyt du$o?
w okresie przej%ciowym, w którym rz!– Jest tyle szkó$, ilu jest ch"tnych, to dzi chaos i wy%cig do dóbr material$o si" na scenie. A jednak to „co%”
do mnie przenikn"$o i zafascynowa$o, podstawowe prawo wolnego rynku. nych. Przyjdzie jednak moment opanie mam w!tpliwo%ci, &e magi! teatru Do szko$y krakowskiej startuje tysi!c mi"tania, cho# mo&e trzeba b"dzie
zarazi$em si" w$a%nie wtedy. Dlatego pi"#set osób, a miejsc jest zaledwie dwa- dotrze# do jakiego% dna, ale pó)niej
uwa&am, &e te spektakle s! niebywa- dzie%cia pi"#. Wszystkim, którzy chc! mo&na ju& tylko pi!# si" w gór".
le potrzebne. Z uporem jednak powtó- uczy# si" rzemios$a, chc! obcowa# ze
– Zbli $a si# Mi# dzy na ro do wy
rz" – to musz! by# bardzo dobre, fra- sztuk!, realizowa# swoje marzenia, Dzie' Teatru, prosz# wi#c przyj&%
puj!ce wydarzenia spo$eczne, mówi!ce trzeba da# szans". Wielu z nich dopnie najlepsze $yczenia: wype!nionej
o czym%. To wa&ne, aby m$odych nie swego, ale s! w pe$ni %wiadomi, &e nie po brzegi widowni, d!ugich kolejek
jest to $atwe zadanie. Nasi wychowan- do kas biletowych, wspania!ych wyzniech"ci# do teatru.
– Wielu twórców „przebiera” kla- kowie realizuj! si" w ró&nych dziedzi- darze' teatralnych, spektakli, które
syk# we wspó!czesny kostium, aby nach, jedni trafiaj! na sceny zawodowe, pozwalaj& zapomnie% o Bo$ym "wieudowodni% nieprzemijalno"% pew- inni do telewizyjnych tasiemców a s! cie i du$o satysfakcji a tak$e wszelnych zachowa', podobie'stwo uczu%, i tacy, którzy otwieraj! w$asne ma$e te- kiej osobistej pomy"lno"ci.
konfliktów wewn#trznych… czy to atry, co wida# na przyk$adzie Teatru 'e!
nie nazbyt !opatologiczny zabieg? laznego na stacji w Ligocie. Ten zawód
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! Samuel Noah o migracji
W po#owie minionego wieku Samuel Noah Eisenstadt, izraelski socjolog, za#o$y#, $e na decyzj! o migracji sk#adaj% si! trzy etapy. Pierwszy, to budowanie motywacji do migracji. Pojawia si! poczucie braku
bezpiecze&stwa i nieodpowiednio'ci wynikaj%cych z warunków w jakich $y je po ten cjal ny emi grant.
Wówczas powstaje pytanie o 'wiat,
w którym te problemy mo$na rozwi%za". Opuszczenie miejsca dotychczasowego pobytu jest rodzajem ryzyka i g#!bokiego l!ku. St%d
decyzji o emigracji nie podejmuje
si! ad hoc, ale narasta ona wraz
z pog#!biaj%cym si! uczuciem nieodpowiednio'ci. Od nowego miejsca pobytu oczekuje si! poprawy
warunków $ycia w szerokim tego
s#owa znaczeniu, Po wtóre, drugim
etapem jest sama migracja. Motywowani ch!ci% opuszczenia kraju
znajduj% si! w nowym 'rodowisku
spo#eczno-kulturowym. W tym momencie przybysze rezygnuj% z dotychczasowego zakorzenienia i ucz%
si! na nowo $ycia w zmienionych
wa run kach spo #ecz no -kul tu ro wych. I po trzecie wreszcie, rozpoczyna si! d#ugofalowy proces w#%czania migrantów do spo#ecze&stwa przyjmuj%cego.
! Hindusi w Dolinie Krzemowej
W ostatnich dekadach dosz#o po raz
kolejny do masowych migracji, a zjawisko w!drówek, emigracji i imigracji dotyczy obecnie takiej liczby
krajów, jak nigdy przedtem. Charakterystyczn% cech% wspó#czesnych
przemieszcze& jest fakt, i$, w przeci wie& stwie do mi gra cji prze #o mu XIX i XX wieku, nie w!druj% wy#%cznie ludzie o niskich kwalifikacjach, znaj du j% cy za trud nie nie
w przemy'le i tradycyjnych us#ugach.
Dzisiaj coraz cz!'ciej spotykamy
migruj%cych, którzy posiadaj% wysokie kwa li fi ka cje i kom pe ten cje.
W kraju docelowym otrzymuj% prac!, gwarantuj%c% wysoki presti$ spo#eczny i stosowne dochody. Znakomitym tutaj przyk#adem s% hinduscy
programi'ci zatrudniani w legendarnej Dolinie Krzemowej w USA.
Rzadziej do Indii trafiaj% specjali'ci
ameryka&scy, cho" ich obecno'"
w pa&stwie M.K. Gandhiego nie
jest wcale marginalna.
! Boja"# nielegalnych
W'ród 'wiatowej masy emigrantów odnotowujemy z jednej strony

nowi% bowiem masow%, zazwyczaj
tani%, si#! robocz%, która postrzegana jest jako bezwzgl!dne zagro$enie
dla miejscowego rynku pracy.
! $wiat bez granic?

Dlaczego
Polacy
zacz!li
migrowa"?
(II)
tych, którzy opuszczaj% dotychczasowe miejsce swojego pobytu dobrowolnie. Jest to ich suwerenna oraz
mniej lub bardziej racjonalna decyzja. Z drugiej strony Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do
spraw Uchod(ców, podaje liczb! 20
milionów osób, skazanych na tu#aczk! i banicj!. Regiony, w których
odsetek takich osób jest najwi!kszy,
to Azja (8,8 mln), Europa (4,8 mln),
Afryka (4,1 mln), Ameryka Pó#nocna (1 mln), Ameryka )aci&ska i Karaiby (0,8 mln) oraz kraje Oceanii (80
tys.). Godnym podkre'lenia jest fakt,
i$ obok migracji legalnej wyst!puje
wci%$ szeroki wachlarz migracji nielegalnych. Ich uczestnikom towarzyszy l!k i niepokój, a urz!dnicy imigracyjni bywaj% wobec tej grupy
nierzadko agresywni. Imigranci sta-

D#ugiej historii migracji towarzyszy pytanie o motywy podj!cia takiej
decyzji. Odpowied( jest wielow%tkowa poniewa$ wieloczynnikowa jest
motywacja zach!caj%ca ludzi do wyjazdów. Wspó#cze'nie straci# na znaczeniu motyw zdobycia cudzego terytorium – podbój czy kolonizacja.
W okre sie po wsta wa nia spo #e cze&stw nazywanych dzisiaj imigracyjnymi, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, ten
motyw by# dominuj%cy. Wspó#cze'nie jednak granice pa&stwowe trac% na znaczeniu, a nawet ulegaj% politycznej atrofii. Zmieniaj% si! zatem
motywy w!drówek ludzi. Najcz!'ciej przyczyny migracji maj% pod#o$e ekonomiczne, rodzinne oraz te
zwi%zane z konfliktami lokalnymi
i 'wiatowymi czyli buntami, rewoltami i wojnami.
! Po%egnanie ojczyzny
prywatnej?
Migracyjna rewolucja najnowszej daty zmienia wspó#czesny 'wiat
nie tylko w skali globalnej, ale tak$e w spo#eczno'ciach lokalnych,
które od zawsze by#y, obok rodziny, podstawowym elementem struktury spo#ecznej. Dotyka to w szczególny sposób regiony o niskim poziomie rozwoju cywilizacyjnego
i wysokiej stopie bezrobocia. Migruj% w takich przypadkach, przede
wszystkim, ludzie m#odzi poszukuj%cy lepszych warunków w#asnej egzystencji. Osoby o wysokich kwalifikacjach i charakteryzuj%cy si!
wysokim kapita#em spo#eczno-kultu ro wym. Tak wy gl% da rów nie$
wspó#czesna emigracja Polaków.
Z Ojczyzn% $egnaj% si! ludzie m#odzi, którzy na rodzimym rynku pracy nie znajduj% pracy daj%cej im
mo$ li wo'" nor mal ne go $y cia.
Wprawdzie za granic% wykonuj%
nierzadko prac! poni$ej posiadanych kwalifikacji, ale lepiej p#atn%
ni$ w RP. Jak zawsze w takich
przypadkach prawdziwe jest twierdze nie, $e naj pierw trze ba !y",
a dopiero pó#niej filozofowa".
Felieton powsta$
we wspó$pracy
z dr hab. Ann% &liz,
profesor
Uniwersytetu Opolskiego
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MARIAN BUCHOWSKI

Czerwona
nitka
Stachury
Edward Stachura
2 stycznia 1976 r. zanotowa!
w dzienniku: „W moim "wiecie
pi#knie pracowa!em
kilka dni.”
(podkre"lenie M.B.)
W naszym "wiecie
Stachura te$ do"% d!ugo
przebywa!, w ró$nych
jego stronach i przejawach.
W naszym, czyli tym,
od którego Stachura,
najpierw powoli,
a potem mocno
przyspieszaj&c,
zacznie si#,
ku tragicznemu
ko'cowi, oddala%.
kto! chcia" prze w# dro wa$
G dypoby!ladach
tego pisarza, który swo-

38

j% „Ca"% jaskrawo!ci%” tylu ludziom skutecznie zawraca" g"ow# w dobr% stron#, to
niechybnie trafi i na Górny &l%sk. Cz#!$ !ladów, poodciskanych w pami#ci osób, z którymi, jak to on mówi", mo'na si# zabli(ni$,
zatarta ju' bezpowrotnie, mo'na nawet powiedzie$: zrównana z ziemi%. &p. Andrzej
Paw"owski, którego na pocz%tku lat siedemdziesi%tych pozna"em na jakiej! kilkudniowej imprezie !rodowisk m"odoliterackich, to tylko jeden przyk"ad. Andrzej,
fanatyk koni, ambasador Stachury w Katowicach na Mariackiej, jego wypróbowany
przyjaciel.
Kto mo'e, niech 'yje – mawia" Stachura.
Henryk Waniek, czyli pe"na talentów
dzielnica Katowic, od 1980 r. usytuowana 25
kilometrów od Warszawy; sto"eczni na razie
mówi% na ni% Brwinów. Waniek raz kiedy!
wystartowa" do wspomnie) o Stachurze, ale
ruszy" na hamulcu. Tekst w gazecie zacz%" tak:
„Ale jak tu wywo"a$ tego ducha, który
z up"ywem lat zmienia si# coraz bardziej
w zadrukowany papier? Ducha kogo!, kto dla

Edward Stachura w nieod!"cznym szaliku

mnie duchem by" jeszcze za 'ycia. Nasza znajomo!$ by"a intensywna i krótka. Odbyli!my
kilka 'arliwych rozmów. Jego twórczo!$ zna"em wyrywkowo.”
Stachurze zale'a"o na zawarciu znajomo!ci z Henrykiem Wa)kiem, bo wci%' nie ustawa" w wyszukaniu alchemików. „Na pewno
znacie Henryka Wa)k#. Ch#tnie bym go pozna"” – pisa" (ze z"% ko)cówk% fleksyjn% sugeruj%c% jakiego! Iwana) w li!cie do swych
!l%skich znajomych. Waniek w tamtych czasach jeszcze nie by" tak aktywny pisarsko,
rozg"os zyskiwa" jako malarz surrealista, Stachura musia" na niego trafi$, bo te' go, tak
jak Wa)ka, wci%ga"a ezoteryka, filozofia i religia Dalekiego Wschodu, i wci%' czego!
z nadziej% szuka".
Zahaczaj%c o Katowice Stachura nie móg"
omin%$ redakcji „Pogl%dów” i nie pogada$
z Tadeuszem Kijonk%, z którym znali si#
od do!$ dawna. Redakcja „Pogl%dów” mie!ci"a si# bodaj na siódmym pi#trze gmachu
prasowego na M"y)skiej 1. Po jednych z odwiedzin Stachura notuje: „Przepi#kny wieczór na ul. M"y)skiej i na ulicach Katowic
obsypywanych drobnym !niegiem.”

Feliks Netz ze Stachur% osobi!cie pozna"
si# w Budapeszcie, w tamtejszym O!rodku
Kultury Polskiej. Wysz"o w"a!nie wtedy
w#gierskie t"umaczenie „Siekierezady”, autor budzi" w!ród W#grów spore zainteresowanie, na kiermaszu sprzeda" prawie pi#$dziesi%t egzemplarzy, t"umacz Istvan Kovacs
serdecznie opiekowa" si# Polakiem. Ale to ju'
nie by" ten promienny, niezniszczalny Sted.
W po!wi#conym Stachurze „Epitafium”,
wydrukowanym w katowickim „Wieczorze”,
Feliks Netz przywo"uje jeden z dwu w#gierskich pobytów autora „Siekierezady”:
„Na spotkaniu przewa'ali W#grzy, studenci polonistyki. Znali jego utwory, to by" ich
autor! Chcieli dowiedzie$ si# ode) wiele rzeczy, pytali, ale on nie by" gadatliwy, odpowiada" monosylabami. Za to za!piewa" im kilka swoich piosenek. By" na tym spotkaniu,
ale jakby go nie by"o. Po spotkaniu pogadali!my d"u'ej, na koniec powiedzia": – Pozdrów Tadka Kijonk# i do zobaczenia w Katowicach. U!miechn%" si# pi#knie, przewiesi"
przez rami# gitar# i odszed".”
Na mapie w#drówek Stachury przyl%dki
dobrej nadziei oznaczone by"y nie tylko na-

zwiskami pisarzy, malarzy czy wybitnych,
cho! niekiedy dla otoczenia uci"#liwych, reprezentantów najtrudniejszej ze sztuk, sztuki #ycia po swojemu: dziwaków, nawiedze$ców, odmie$ców, których chorzy na
zwyrodnieniowy przerost normalno%ci nazywaj" psycholami.
Ludzi z pozaartystycznych bran# Stachura poznawa& tak#e przy okazji spotka$ autorskich, za którymi nie przepada&. Za pieni'dzmi zreszt" te# nie za bardzo, ale niekiedy bez
dorobienia paru z&otych bud#et mu si' nie domyka& i wia&o n'dz".
Wiele jego autorskich spotka$ mia&o swe
dalsze ci"gi w prywatnych mieszkaniach. Zapraszaj"cym pisarza by& najcz'%ciej znajomy,
który po%redniczy& w organizowaniu p&atnego wyst'pu w klubie, szkole, bibliotece czy
domu kultury, albo gospodarz spotkania, je%li mia& tak" ochot' i warunki. Takich „swoich ludzi” mia& Stachura w ca&ej Polsce. M.in.
w Bytomiu, w osobach Marii i Andrzeja Keyhów.
Ona – nauczycielka w szkole baletowej, on
pracownik bytomskiej Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Sami zauroczeni proz" Stachury i zaintrygowani autorem, a i znajomi
od pewnego czasu naciskali Andrzeja: zapro%cie# wreszcie tego Stachur' i do nas.
Spotkanie zorganizowano pod koniec 1975
roku, w okolicach Barbórki. Po spotkaniu
Keyhowie zaprosili Stachur' na nocleg
do domu, bo miejsc w hotelu nie by&o.
Rozmowa przy smacznej kolacji, nast'pny kieliszeczek, gitara, z któr" Stachura si'
nie rozstawa&… (ciany obszernego, przedwojennego mieszkania (zajmowanego w tamtych latach tak#e przez dwoje artystów malarzy – matk' Andrzeja, Ann', i jej m'#a,
Zygmunta Lisa) zape&nione ksi"#kami i obrazami ró#nych autorów.
Obrazy autorstwa Marii Keyhy s" wykonywane technik" polegaj"c" na wyszywaniu
na podk&adzie z aksamitu. Misterna robota,
#adne tam szablony zape&niane w&óczkowymi krzy#ykami. Te spod ig&y obrazy to dla pani Marii rodzaj wyszywanego pami'tnika
utrwalaj"cego nastroje, zdarzenia, marzenia,
sny. Niekiedy gotowe ju# prace po pewnym
czasie i z ró#nych przyczyn dostawa&y „doszywk'”. Tak by&o z czarodziejsk" &"k", darzon" przez autork' szczególnym sentymentem.
Wisia&a sobie ta &"ka spokojnie, a# tu pani Maria spostrzega, #e tym od niedawna
przez ni" zaczytywanym ksi"#kom Edwarda Stachury nie przeszkadza od&o#enie ich
na rega&, dalej si' w jej g&owie czytaj", nawet kiedy przymkn"! oczy. I wtedy postanowi&a dohaftowa! u do&u &"ki sylwetk' m'#czyzny w takiej, jak chadza& Stachura, kurtce
duglasówce, z szyj" os&oni't" d&ugim, bia&ym
szalikiem.
Stachura d&ugo sta& przed t" &"k", jakby
chcia& przypomnie! sobie nazwy wymy%lonych przez Mari' ro%lin porastaj"cych obraz,
a potem cicho powiedzia&::
– Na jawie w ka#dym szaliku mam czerwon" nitk'.
Kiedy mi Maria Keyha o tych odwiedzinach Stachury z lat siedemdziesi"tych i czerwonej nitce opowiada w 2013 roku, pierwsza my%l mej g&owy, nasi"kni'tej p&yn"cym
z niektórych mediów patriotycznym zatroskaniem, jest automatyczna: ta czerwona nitka na bia&ym szaliku to przecie# barwy narodowe. Ale dowiaduj' si' od pani Marii, #e
nitka by&a jednak w intencji prywatnej, po-

Andrzej Keyha

nadnarodowej: Stachura, który z szalikami
nie rozstawa& si' nawet latem, do ka#dego
swego prawdziwego szalika, bez wzgl'du
na jego kolor, wszywa w&asnor'cznie kawa&ek takiej w&a%nie nitki, wy&"cznie czerwonej, aby go strzeg&a przed z&ymi mocami. Musi koniecznie by! czerwona, bo tylko taki
kolor dawa& nitce czarodziejsk" si&'.
Pani Maria oczywi%cie doda&a czerwon"
nitk' szalikowi na czarodziejskiej &"ce.
Szalik, ulubiony detal stroju Stachury.
Tylko podczas srogich zim opatula& si' szalem starannie, a jakby dla jakiej% równowagi, ale nieracjonalnej – której przejawów w jego biografii jest sporo – czapki cz'sto nie
nak&ada& nawet w siarczysty mróz. W umiarkowanych porach roku nosi& szalik troch' tak,
jakby to by& mocno rozlu)niony krawat, cho!
o krawatach, a %ci%lej: o ich u#ytkownikach,
wyra#a& si' z kilometrowym dystansem.
Niektórzy, gdy #y&, #artowali, #e chyba sypia tak#e w szaliku, a inni, kiedy #ycie sobie
odebra&, kiwali ze smutkiem g&ow": nosi& te
szaliczki tak, jak jak"% ozdobn" p'tl', z któr" od dawna oswaja& szyj'.
Motyw szalika pojawia si' w jednym
z kolejnych listów do Keyhów, jest nawi"zaniem do otrzymanego z Bytomia rysunku:
„Na rysuneczku najbardziej podoba& mi si'
szalik. Bardzo d&ugod&ugi, ale k&opot w tym,
#e wsz'dzie trzeba by targa! za sob" pazia,
czy jakie% inne pachol', który by, czy które
by ten szal dzier#y&o jak welon panny m&odej. Kiedy% we Francji dzieci'ciem b'd"c,
trzyma&em welon pewnej panny na jej %lubie i tak si' przej"&em swoj" rol", #e &azi&em
za ni" wsz'dzie i nie chcia&em go pu%ci!. Musz' wzi"! Matk' na spytki, #eby mi opowiedzia&a dok&adnie, jak to by&o, je#eli b'dzie pami'ta!.” (list z 22 marca 1976 r.)
Okaza&o si' podczas tej wizyty w Bytomiu, #e te%! pani Marii, profesor Zygmunt
Lis i Stachura maj" wspólnego znajomego:
to mieszkaj"cy w Toruniu malarz Bogdan
Kra%niewski. Po jednej z wystaw prac Kra%niewskiego Stachura zanotowa& w dzienniku: „Co% mi si' w tym podoba, co robi Bogdan. Du#a autentyczna groza z tego bije.”
Za autentyzm artystycznie przetworzonej
grozy cen' p&aci niekiedy nie tylko nabywca obrazu. W jednym z listów do Keyhów
Stachura poprosi o pomoc: „Jad"c wolniutko z samej pó&nocy na same po&udnie zatrzyma&em si' m. in. w Toruniu, gdzie widzia-

&em si' z Bogdanem Kra%niewskim i opowiedzia&em Mu moje zachwycaj"ce odwiedziny w domu Pa$stwa. I tak dalej. Ale
rzecz nie w tym. Otó# Kra%niewski prze#ywa ostry tzw. kryzys i gdyby Pan Zygmunt
napisa& do niego kilka s&ów, to na pewno by
to Bogdanowi nie zaszkodzi&o. My%l' oczywi%cie, #e by pomog&o”.
Andrzej Keyha podejmuje si' po%rednictwa w zorganizowaniu Stachurze kolejnego
%l"skiego spotkania, tym razem w obros&ym
potem legend" studenckim klubie „Kocynder” w Chorzowie. Na tym spotkaniu poznali
wreszcie Stachur', n'kaj"cy Keyhów telefonami o termin wizyty pisarza, dwaj studenci medycyny, Jerzy Derkacz i Zbigniew
Zyska. W listach Stachury do Bytomia b'd" i dla nich s&ane pozdrowienia.
Tych listów, nigdzie dot"d niepublikowanych, jest kilkana%cie. Dok&adnej liczby
nie b'd' ryzykowa&, bo Keyhów obszerne
mieszkanie w przedwojennej kamienicy,
jak wi'kszo%! mieszka$ ludzi z artystycznej
bran#y, jest z gatunku tych, co to inwentaryzacja zawarto%ci trwa&aby ze sto lat, a mo#e i d&u#ej, bo przy niektórych przedmiotach
inwentaryzator trwoni&by czas na och&oni'cie z zachwytu.
A w listach, jak w #yciu pozapapierowym,
niez&y mix: wra#enia Stachury na temat po#yczanych u Keyhów kolejnych cz'%ci sagi
o Muminkach, podniebne wyprawy w przestworza zamy%le$ i refleksji, a ni#ej, przelatuj"cy przez g&ow' huk roboty i warkot prozaicznych k&opotów:
„Teraz my%l', to znaczy pomy%la&o mi si'
niedawno, czy wyprodukowanie poj'!: #ycia i %mierci i kra$cowe przeciwstawienie sobie tych poj'! – nie odwiod&o nas by!
mo#e od innej drogi: nie-tak-tragicznej. Nie
wiem.” (list z 8 marca 1976 r.).
„Doda&o mi odwagi powtórzenie oferty naprawienia d#insów i zrobi&em paczk' i wys&a&em do tego jeszcze koszul', któr" naby&em kiedy% w Oslo za ca&e 120 koron, czyli
za po&ow' sumy zarobionej za wyst'p
w „Club 7”. Ona – koszula ma przetarte r'kawy na &okciach i gdyby by&o mo#liwe naszycie jakich% owalnych &at, to bardzo bym
si' cieszy&.
Przeczyta&em „Opowiadania z doliny Muminków” i jeszcze wi'cej by&em zachwycony ni# „Zim" Muminków”. Wstrz"saj"cy s"
Haftinatowie (powinno by!: Hatifnato-
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wie – dop. M.B.), co to nigdy nie !pi", nic nie
mówi", ci"gle patrz" w horyzont i ta#cz"
pod muzyk$ piorunów. A W%óczykij, kiedy
uk%ada now" piosenk$, no to zupe%nie, zupe%nie, jak taki jeden facet, znany Wam nieco
i mnie znany nieco wi$cej. Zdziwi% mnie te&
„niejaki Edward”, który zdobywa I nagrod$
za t%uczenie porcelany (historia o starym Paszczaku który przecina bilety wst$pu do cyrku i czeka na emerytur$). (list z 9 stycznia 1976 r.)
W niektórych wyprawach po Polsce towarzyszy% Stachurze Janusz Anderman.
Umawia si$ z nim na dworcu PKP w Katowicach, a o planach informuje listem z 15
pa'dziernika 1976 r.: „Stamt"d skoczymy
tu i tam, a potem do Pa#stwa Keyhów
i Zygmunta Lisa do Bytomia (adres Ci da%em; tel. (…) jeden jest do domu, drugi
do Biblioteki, gdzie pracuje Andrzej Keyha – t%umacz tekstów Dylana, nie wiem, który jest który).”
Kolejna wizyta Stachury u Keyhów, jej !lad
w dzienniku pisarza: „W Bytomiu rozmawiamy. Troch$ pijemy. Przez pó% godziny by%em
pijany (nie spa%em ca%" noc i nie jad%em du&o). Potem mi przesz%o. Rozmowa jak zwy-

40

kle u Keyhów, bardzo ciekawa. Mówi%em niedu&o. Wi$cej s%ucha%em. Spa%em potem 12
godzin.”
Po nast$pnej wizycie !lad w dzienniku jest
niepokoj"co g%$boki, zostawiony przez co!
ci$&kiego: „Afera w Bytomiu”.
– Dawna sprawa, prosz$ nie podawa( nazwisk – mówi pani Maria opowiadaj"c mi
przebieg zdarzenia. Otó& podczas tamtej feralnej wizyty kolega towarzysz"cy Stachurze, te& pisarz, upar% si$ nak%oni( przyjaciela Keyhów do picia. A ten ci"gle nie i nie.
Pogarszaj"cej si$ dykcji namawiacz u&ywa%
coraz g%o!niej, by% uparty, tak&e w przyspieszaniu tempa konsumpcji, a przyszed% ju&
w stanie wskazuj"cym. I jak to z przynapitym bywa – nawet sen nie jest takiemu w stanie zatka( ust. W ko#cu natr$t si$gn"%
po epitety jak z prozy Himilsbacha, niepij"cy odpowiedzia% w podobnie wytwornej
poetyce… Wyrwany z drzemki Stachura, który tam by%, ale jakby nie ca%kowicie, poproszony przez gospodyni$ o pomoc – niewiele móg% i potrafi% zdzia%a(.
Bardzo to potem Stachur$ m$czy%o. Cho(
list z przeprosinami ma w pewnym momencie do!( dziwn", ale chyba popularn" argu-

List do Marii i Andrzeja Keyhów na okr(towym formularzu

mentacj$, z której wynika, &e jedno z praw
&yciowych brzmi: trze'wemu biada.
„Kochani,
Tak mi przykro. I nie mam !alu do nikogo,
tylko do siebie niebogo. "e nie potrafi#em opanowa$ tak prostej w ko%cu sytuacji. Ale czy
mo!na zrobi$ co& m'drego, kiedy si( ma
w czubie. Wódka jest m'dra bardzo krótko,
potem beznadziejnie g#upia. Wiem o tym bardzo dobrze od dawna i dlatego bardzo rzadko teraz pij(. Tylko w dobrej kompanii,
w&ród przyjació#. U was na przyk#ad.
Nie ulega w'tpliwo&ci, !e panowie A. i L.
nie przypadli sobie do gustu, nie zakochali si(
w sobie od pierwszego wejrzenia. Mówi#a&
mi, Ma%ka, w przedpokoju, !e pan A. by#
agresywny wobec pana L., ale to ju! do mnie
nie dociera#o. Us#ysza#em Twoje s#owa d#ugo potem, nazajutrz wieczorem. I oczywi&cie
wierz( Ci, !e tak by#o. Co mo!na by#o zrobi$?
To samo, tylko spokojnie. Wyprowadzi$ pana A. (!eby nie dopu&ci$ do mordobicia pomi(dzy nim a panem L.), a nie tworzy z nim
wspólnego frontu, jak mówi' stratedzy wojskowo&ci. Co do pana L. to móg# by# reagowa$ mniej ostro na zaczepki pana A. Powinien by# by$ m'drzejszy z tej prostej
przyczyny, !e by# trze)wy, czego nie mo!na powiedzie$ o panu A. Najwi(ksz' niesprawiedliwo&ci' w tej aferze jest to, !e ofiarami jej
padli nie panowie A. i L., lecz my wszyscy:
Wy, Zbyszek, Max i ja. Jak by nie by#o bardzo Was przepraszam.” (list z 28 pa)dziernika 1976 r.)
Incydent nie popsu# przyjaznych relacji
Keyhów ze Stachur'. Nadal wymieniali
&wi'teczne kartki z !yczeniami, Stachura cieszy# si(, !e za kolejn' wizyt' po!yczy nast(pne Muminki, informowa#, !e materia# na #aty do reperowanej koszuli trzeba odebra$
od Andrzeja Paw#owskiego w Katowicach,
dzi(kowa# za w#óczkowego Paszczaka od Marii, oferowa# pomoc w wydrukowaniu tekstów
Boba Dylana t#umaczonych przez Andrzeja
Keyh(, sondowa# zainteresowanie jednego
z warszawskich wydawnictw Andrzeja przek#adami prozy Jacka Kerouac’a. Sprezentowa# Keyhom zakl(cia Indian i do#'czy#
do nich komentarz: „To s' takie zakl(cia, które maj' pomaga$ cz#owiekowi zasn'$, a to
nie jest takie nieraz proste: zasn'$ wdzi(cznie i &ni$ pi(knie. Gdyby kto& z Waszych przyjació#, czy znajomych mia# takie trudno&ci,
to mo!ecie mu to podrzuci$. Ja sobie powiesi#em te zakl(cia przy #ó!ku. Bo z tych dwu
rzeczy: w ka!dej chwili i w ka!dym miejscu
móc pracowa$ i w ka!dej chwili i w ka!dym
miejscu móc zasn'$ – to ja umiem niestety
tylko t' pierwsz'.” (podkre!lenie Stachury).
Zasn"( bali si$ natomiast, stoj"cy na ca%odobowej warcie przy szopie z pryncypiami ustrojowymi, funkcjonariusze S%u&by
Bezpiecze#stwa. Jeden z nich mia% w tzw.
opiece, bardzo przez czytelników cenion",
dobrze zorganizowan" i dysponuj"c" szerok" ofert" us%ug Miejsk" Bibliotek$ Publiczn" w Bytomiu – t$, w której pracowa% Keyha. Doposa&enie bytomskiej biblioteki
w opiekuna nie wynika%o z jakiego! jej nag%ego ideologicznego zas%abni$cia, to by%a
norma, bo cenzura cenzur", ale r$k$ na pulsie obywateli, a zw%aszcza tych, którzy odczuwaj" zgubn" niekiedy ch$( czytania, trzyma( nie zawadzi.
Stachura nie by%, oczywi!cie, jedynym pisarzem zaproszonym do bytomskiej ksi"&ni-

cy. Bywali tu zreszt! nie tylko pisarze, ale tak"e przedstawiciele innych dyscyplin artystycznych. Andrzej Keyha mia# w zasadzie
woln! r$k$ w doborze bibliotecznych go%ci,
bo pani dyrektor, Jadwiga Rubiniec-Dachów, mia#a zaufanie do kompetencji swego pracownika.
Andrzej Keyha nie chce si$ chwali& swoimi ówczesnymi k#opotami, bagatelizuj!co
macha r$k!. Zdarzenie mog#o wi$c na przyk#ad wygl!da& tak:
Którego% dnia, zaproszony do dyrektorskiego gabinetu, zasta# tam tak"e pana, który siedzia# z boku poch#oni$ty lektur! jakiego% nudnego bibliotecznego biuletynu. Pani dyrektor
zapyta#a Andrzeja o kilka bie"!cych spraw,
Keyha odpowiedzia# co, jak i kiedy, i wsta#,
bo odnosi# wra"enie, "e przeszkadza go%ciowi, który przyszed# do dyrektorki z jak!% swoj! wa"n! spraw!. Ale wtedy pan go%& od#o"y# nudny biuletyn, pani dyrektor przeprosi#a
panów, "e na chwil$ musi ich zostawi&
i wysz#a.
Pan zacz!# jak jaka% biblioteczna szyszka
z wojewódzkiego co najmniej drzewa wiadomo%ci. 'e placówka bytomska dba nie tylko o katalogi, ale tak"e o czytelników, "e dobrze robi dok#adaj!c wysi#ków, aby nie
sprowadza& dzia#alno%ci do wypo"yczania
ksi!"ek, %wietnie, "e zaprasza ró"nych go%ci,
którzy wpisuj! si$, prawda, nie tylko do ksi$gi pami!tkowej, ale tak"e w umys#y uczestników spotka(, mo"e biblioteka powinna to
jako% utrwala&, filmowa&, nagrywa& chocia",
fundusze na odpowiedni sprz$t jakie% si$ przecie" znajd!…
Keyh$ co% tkn$#o, s#ucha dalej. Pan ubolewa, "e cenne my%li i refleksje, których
z pewno%ci! nie brak, zw#aszcza podczas dysput po oficjalnym spotkaniu w bibliotece, ju"
w w$"szym, elitarnym gronie przyjació#
pa(stwa, to znaczy waszym, pa(stwa Keyhów, mam na my%li pana, panie magistrze,
pana szanown! wspó#ma#"onk$, pa(stwa
Lisów oczywi%cie te" jako wspó#mieszka(ców, jakie% koszty ponosicie pa(stwo z prywatnej puli %rodków, "eby godnie podj!& i zainstalowa& ka"demu go%ciowi dobre wra"enie
z Bytomia u nas tu.
Pan dokluczy# wreszcie do puenty, której Keyha ju" zacz!# si$ domy%la&. Czeka#
na ni! nie bez obaw, bo wiedzia#, "e z tymi panami nie ma "artów. I kiedy pad#a
wreszcie ta propozycja, "eby Keyha nagrywa# pobyty bibliotecznych go%ci w jego prywatnym mieszkaniu, utrwala#, jak podkre%la# monologuj!cy oficer, bezcenny dla
historyka materia#, archiwizowa# te ulotne
chwile swobodnej rozmowy luminarzy
na pami!tk$ ich pobytu, cho&by dla wzbogacenia bibliotecznych zbiorów audiowizualnych, i kiedy Keha stanowczo odmówi#, pan – z tym sa mym "ycz li wym
u%miechem, cho& ju" troch$ innym tonem – bagatelizowa# ofert$.
– Gdyby%my mieli piln! potrzeb$ niektórych z tych pana go%ci, zapraszanych do biblioteki, mie& na uchu nie tylko w bibliotece, ale i po spotkaniu, ju" zaproszonych
do pa(stwa domu, i nie mogliby%my "y& bez
wiedzy o tym, jakie te" tam oni, przy kieliszku, nieraz do bladego %witu, wygaduj! ró"ne m!dro%ci, to mia#by pan ju" dawno
mieszkanie udekorowane operacyjnie. Go%ci radz$ dobiera& staranniej. Nie twierdzimy, "e co drugi przez pana %ci!gany do Bytomia to jaki% polityczny dywersant. Ludzie
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i bez takich wizyt maj! w g#owach nam!cone wystarczaj!co.
Pan, nie gubi!c sympatycznego u%miechu,
zerkn!# na swoje buty, przeniós# wzrok
na Keyh$, podzi$kowa# za interesuj!c! rozmow$, radzi# si$ zastanowi& i "yczy# powodzenia.
Ponownie panowie spojrzeli na siebie
w stanie wojennym. Andrzej Keyha, jako
dzia#acz „Solidarno%ci”, po 13 grudnia 1981
r. zaanga"owa# si$ w pomoc internowanym
i ich rodzinom. Bezpieka robi u Keyhów „kocio#”. Jednym z czekaj!cych w zasadzce
na kuriera jest ów sympatyczny pan, poznany kiedy% w gabinecie pani dyrektor. Andrzej
Keyha zostaje internowany na ponad rok.
Po powrocie do domu mieszkanie Keyhów
staje si$ skrzynk! kontaktow! i przechowalni! nielegalnych wydawnictw, czasopism,
ulotek i kaset.
W%ród ocala#ych kaset jedna ma wyj!tkow! warto%&. W 1976 r., po wieczorze autorskim w Chorzowie, strudzony Stachura odpoczywa# u Keyhów w bytomskim domu.
Zrelaksowany, ju" syty pod wzgl$dem jad#a
i napitku, w przyjaznym otoczeniu, w odpowiedzi na pro%by, "eby przeczyta# co% swojego, zaproponowa#, "e zarecytuje – „je%li
oczywi%cie szanowni p…pa(stwo wyra"! mi
zgod$” – swój, nie psuj!cy nastroju biesiady, poemat „Kropka nad ypsylonem”. Keyha przytomnie pokaza# palcem na stoj!c!
w k!cie skrzyni$ magnetofonu, Stachura skin!# g#ow!. I tym sposobem jest u Keyhów taki rarytas.
Kiedy powiedzia#em panu Andrzejowi, "e
nagranie ze Stachur! recytuj!cym „Kropk$
nad ypsylonem” ma te" Muzeum Literatury
w Warszawie (sygnatura M. 09821), zacz$li%my si$ zastanawia&, czy to aby– wcale nie
przypadkiem – nie jest czasem przejaw roboty did"ejów z SB, którzy Andrzejow! ta%m$-matk$, pod nieobecno%& domowników,
puszczali sobie w celach s#u"bowych i jaka%
kolejna wersja wersji trafi#a a" do muzealnych
zbiorów. Najpro%ciej by#oby porówna& nagranie bytomskie z warszawskim. Ba! Tylko gdzie, mówi pan Andrzej, znale)& tak
szybko odpowiedni sprz$t, bo ten nasz
gdzie% przepad#? Odpowiedni dla ta%my
obs#ugiwanej wtedy przez ówczesne cudo audiotechniki: szpulowy, cztero%cie"kowy, a"

siedem i pó# kilograma wa"!cy magnetofon
ZK 147 z Unitry-ZRK.
No i jest drugie pytanie, wa"niejsze, którego zasadno%& pozna#em na w#asnej, cierpn!cej wtedy skórze. Mia#em, przywiezione
z Olsztyna w roku 1985, przegrane tam
na kaseciaka – dzi$ki uprzejmo%ci dysponentów i po%rednictwu Tadeusza Burnewicza – fragmenty spotkania Stachury. S#ycha&
by#o na nagraniu, "e jest ju" w innym %wiecie, wie wszystko. Czterodniowy maraton
w olszty(skiej „Pracowni” odbywa# si$
w styczniu 1978 roku, na dwa i pó# miesi!ca
przed samobójczym wej%ciem w drog$ elektrowozowi pod Bednarami. Gdzie Stachura by#
tak naprawd$ wtedy, w tej olszty(skiej sali?
Na wielkiej górze – jak sam mówi#, u wierzcho#ka stanu mistycznego – jak chc! jedni, czy
u wej%cia do czarnej jamy, z cierpliwie czaj!c! si$ tam od do%& dawna chorob!?
Nieu"ywan! przeze mnie przez prawie
trzydzie%ci lat kaset$ z olszty(skim g#osem
Stachury w#o"y#em, w zwi!zku z przygotowywaniem si$ do tej ksi!"ki, w kasetowy magnetofon, "eby sobie przypomnie& tak"e
tamto.
Kaseta z olszty(skim nagraniem, na ca#ej
swej d#ugo%ci i obu %cie"kach, zademonstrowa#a jedynie lekko zaszumia#! cisz$,
przy akompaniamencie której d#ugo chcia#o mi si$ wy&.
Uspokoi#o mnie troch$, kiedy si$ dowiedzia#em, "e i to zdarzenie, z kawa#kiem nagranym na mojej ta%mie, jest w posiadaniu
warszawskiego muzeum: a" cztery kasety,
ka"da po 90 minut (sygnatury: M.O1823
– 26).
Trzeba wi$c koniecznie sprawdzi&, czy ta%ma u pa(stwa Keyhów odezwie si$ g#osem
Stachury, a jest tam na niej (powinno by&!)
tak"e spory kawa# rozmowy po jego recytacji.
Oby nie by#o jak z moj! ta%m!. Strasznie
)le si$ s#ucha nagrania, na którym g#os Stachury czas zamieni# w cisz$.
!
(Fragment ksi!"ki
o Edwardzie Stachurze
przygotowywanej
dla Wydawnictwa ISKRY)
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Historia fortuny hrabiny zacz!"a si! pewnej
lipcowej nocy roku pa#skiego 1848,
kiedy to w pokoju jednego z najstarszych
i najlepszych hoteli „Zur goldenen Gans”
przy Junkerstr. 29 w miejscowo$ci Breslau,
schorowany potentat przemys"owy
z Górnego %l&ska, w obecno$ci
swego przyjaciela prawnika
Maksymiliana Schefflera, spisa" sensacyjny
testament, w którym swój olbrzymi maj&tek
przypisa" sze$cioletniej pó"sierocie,
bawi&cej si! w pokoju obok.

Joanna
z Goduli
KRYSTIAN GA*USZKA
Dziewczyna z harf! – odrestaurowana rze"ba z pa#acu w Kopicach

mog!aby brzmie" kolejna ba#$
Tak
spisana przez Grimmów, ba#$
w której mo%na by odnale&" opowie#"
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o Kopciuszku, który jako pi'kna i niewinna córka s!u%(cej, zaskarbi! sobie wzgl'dy bestii, zakochuj(c si' pó&niej w pi'knym jak z obrazka ksi'ciu, z którym %y!a
d!ugo i szcz'#liwie. A% do #mierci. Jednak to nie ba#$, a prawdziwa historia przysz!ej %ony Hansa Ulryka Schaffgotcha, Johanny Gryczik von Schomberg-Godulla,
pani na Kopicach, najwi'kszej bizneswoman, jak( wyda!a ziemia #l(ska.
Wracajmy zatem do przypowie#ci.
Dwa dni po tym znamiennym wydarzeniu dla ma!ej dziewczynki, jej bajkowy
dobroczy$ca zmar!, a ona nie#wiadoma
ni cze go, zo sta !a po sia dacz k( jed nej
z wi'kszych fortun w kontynentalnej
Europie. Bulwarowa prasa okrzykn'!a j(
zaraz )l(skim Kopciuszkiem. Szacuje si',
i% wielko#" fortuny, któr( odziedziczy!a,
wynosi!a ok. 1,6 proc. bud%etu ówczesnego pa$stwa pruskiego. Co t!umacz(c
na dzisiejsze realia, czyli licz(c 1,6 proc.
ze wspó!czesnego bud%etu Niemiec daje
kwot' ok. 4 mld euro.
Jak to mawiaj(, cudów nie ma. Dlaczego wi'c Karol Godula ca!y maj(tek ofiarowa! obcej dziewczynce? Pierwszym
skojarzeniem jest to, i% by!a jego nie#lubn( córk(. Niestety %adne &ród!a nie potwierdzaj( tego faktu. Jedyn( poszlak( – poza odziedziczonym spadkiem
oczywi#cie – jest opinia o jakoby z!ym
prowadzeniu si' jej matki. Z drugiej strony istnieje niepotwierdzona &ród!owo legenda mówi(ca o tym, %e w niewyja#nio-

nych okoliczno#ciach Karol Godula dozna!
powa%nej kontuzji, z powodu której utyka! na jedn( nog' i mia! oszpecon( twarz.
Prawdopodobnie by!o to te% przyczyn( tego, %e nie móg! mie" dzieci.
Jakkolwiek by!o, przyjmijmy do#" rozpowszechnion( nast'puj(c( wersj': Joasia
Gryczik, która urodzi!a si' 29 kwietnia 1842 roku w Porembie obok Rudy
)l(skiej, znalaz!a si' w domu Karola Goduli w nast'puj(cy sposób – jej matka Antonina, po #mierci swego m'%a Jana,
komornika pracuj(cego w zak!adach cynkowych Goduli, poprosi!a gospodyni'
przemys!owca pani( Emili' Lukas o opiek' nad córk(. Kiedy Joasia znalaz!a si'
w domu Króla Cynku uwiod!a go do tego stopnia, %e nie tylko znalaz!a tam opiek', ale nawet dla jej potrzeb zosta! specjalnie zatrudniony domowy nauczyciel
M. Kulanka.
W kwietniu 1848 roku ci'%ko chory
Diabe! z Rudy uda! si' na leczenie
do Wroc!awia, zabieraj(c ze sob( Joasi'.
Po trzech miesi(cach walki z chorob(
zmar!, wcze#niej dokonuj(c swego sensacyjnego zapisu w testamencie. Wykonawc( jego ostatniej woli zosta! przyjaciel, doradca i prawnik – wspomniany
Maksymilian Scheffler. W testamencie
widnia! zapis, %e gdyby Joanna Gryczik
zmar!a bezpotomnie, to ca!y maj(tek
mia!y odziedziczy" dzieci sióstr Goduli.
Po og!oszeniu tre#ci tego% kontrowersyjnego dokumentu, testament sta! si' prawdziw( sensacj(. Spadkobiercy Goduli
próbowali obali" jego testament, a gdy to
si' nie uda!o, jawnie s!ali gro&by pod ad-

resem dziewczyny. Obawiaj(c si' o jej
bezpiecze$stwo opiekunowie za zgod( s(du umie#cili j( w klasztorze Urszulanek
we Wroc!awiu. Po opuszczeniu klasztoru Joanna zamieszka!a w domu Maksymiliana Schefflera, który rozpocz(! stara nia o uzy ska nie dla niej ty tu !u
szlacheckiego, co zako$czy!o si' sukcesem. Z r(k króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV otrzyma!a tytu! szlachecki i nazwisko Gryczik von Schomberg-Godulla
oraz herb, na którego tarczy wida":
skrzy%owane – pyrlik (ci'%ki m!ot do rozbijania bry! w'gla) i %elazko (krótki kilof do rozbijania bloków w'gla) wci'te
w b!'kitn( tarcz' na z!otym polu (barwy
Górnego )l(ska). Co ciekawe, tytu! szlachecki w swoim drugim cz!onie nie
wskazywa! na miejscowo#" Godula, bo takiej jeszcze nie by!o lecz na osob' Karola Goduli, dzi'ki któremu Joasia dysponowa!a tak wielkim maj(tkiem. Zatem
je%eli nie by!a córk( krwi Króla Cynku,
to na pewno by!a jego córk( serca.
W wieku 16 lat szlachcianka Johanna po#lubi!a Reischgrafa Hansa Ulryka von
Schaffgotscha, który pochodzi! ze starego
#l(skiego rodu szlacheckiego. Ten potomek
piastowskiej ksi'%niczki Barbary Agnieszki, poza nazwiskiem nie mia! wiele do zaoferowania. Ca!y maj(tek odziedziczy!
jego stryj Karol Gotard III wolny pan stanowy Cieplic. Pocz(tki rodziny tak zas!u%onej dla )l(ska przedstawia!y si' nast'puj(co. W XIII w. jeden z przodków rodu,
Siboth Schaff otrzyma! od Boles!awa Rogatki, ksi'cia legnickiego, zamek Stara
Kamienica. Z kolei jego potomek

Zdj!cia: K. Ga"uszka

Gotsch I Starszy, ok. 1360 r. doKiedy do pa!acu weszli #o!niesta! od ksi"#nej Agnieszki, wdorze Czerwonej Armii, wygl&wy po Bolku II $widnicko-jada! on jakby mieszkali w nim
worskim, zamek Chojnik wraz
jeszcze Schaffgotschowie. Zoz przyleg!ymi ziemiami. Jego
sta !y za byt ko we me ble,
syn Gocz II otrzyma! w 1399 r.
ogromna biblioteka, my$liww dzier#aw" zamek Gryf, któskie trofea, kolekcja zbroi.
ry kilkana$cie lat pó%niej przeKiedy zdobywcy opuszczali
szed! na dziedziczn& w!asno$'
sw& zdobycz, budowla p!on"jego rodziny. Ze wzgl"du na za!a. Nast"pnie przyszli pierws!ugi obu Goczów dla rodziny,
si szabrownicy, po ich wyjkolejne pokolenia rodu zacz"$ciu, per!a architektury p!on"!a
!y u#ywa' ich imienia jako
znowu. Potem przyszli wysieprzydomka i tak powsta!o nadle(cy z Kresów Wschodzwisko Schaffgotsch.
nich, osiedlaj&c si" we wsi.
Starym zwyczajem $lub JoOni te# lu bi li fa jer wer ki.
anny i Hansa Ulryka odby!
Ostatni raz pa!ac znalaz! si"
si" w poniedzia!ek. By!o to 15
we w!adaniu ognia w 1956 r.,
listopada roku pa(skiego 1858
wtedy to run&! dach i zawaliw ko$ciele parafialnym Naj- Herb w Kopicach – herb do dzi# znajduj$cy si! w kopickim pa"acu
!y si" wszystkie kondygnacje.
$wi"tszej Maryi Panny w ByKiedy z pa!acu zosta!y jedytomiu. Natomiast uroczysta Msza $wi"ta Zo sta li po cho wa ni w mau zo leum nie kikuty murów, nowi mieszka(cy zacelebrowana przez biskupa z Brna Anto- przy ko$ciele.
brali si" za mauzoleum mieszcz&ce si"
Joanna Schaffgotsch nigdy nie przepi- obok ko$cio!a, w którym pochowana
niego Ernesta Schaffgotscha w asy$cie proboszcza bytomskiego ks. Józefa Szafran- sa!a maj&tku swemu m"#owi. Niczym ro- by!a para hrabiowska. Czaszki s!u#y!y noka, kanonika Alojzego Ficka z Piekar dzona córka Goduli sama kierowa!a wym mieszka(com Kopic do gry w pi!)l&skich i mys!owickiego proboszcza ks. jednym z najwi"kszych koncernów prze- k". Co bardziej zabawowi ta(czyli z koMarkiefki odby!a si" w niedziel" i zgro- mys!owych w ówczesnej Europie, dobie- $ciotrupami hrabiny Joanny i hrabiego
madzi!a tak wielki t!um go$ci, #e zabra- raj&c odpowiednich doradców, zatrudnia- Hansa Ulryka wokó! ogniska, zmieniak!o miejsc zarezerwowanych w ko$ciele. j&c dy rek to rów, czy te# de cy du j&c j&c kilka nocy z rz"du w makabryczne baWieczorem w Dzie( Pa(ski pochód z!o- o sprzeda#y, zakupie lub otwieraniu no- le. Jedynie Kopciuszek nie gubi! ju#
#ony z pi"ciuset robotników, prowadzo- wych zak!adów przemys!owych. To ona swojego bucika, a zaczarowana kareta nie
ny przez orkiestr" i urz"dników – pracow- inicjowa!a budow" szkó!, ko$cio!ów i in- zjawia!a si" przed pó!noc&, aby odwie%'
ników hut i kopal( nale#&cych do Joanny, nych obiektów u#yteczno$ci publicznej, j& do domu.
urz&dzili m!odym owacj" i z!o#yli im da- s!u#&cych ludziom zamieszka!ym w jej
Szcz&tki po Schaffgotchach znalaz!y
dobrach i pracuj&cych w jej zak!adach pra- schronienie we wspólnym grobie mieszry i #yczenia.
Zaraz po $lubie pa(stwo m!odzi za- cy. Jak si" szacuje, pomno#y!a ona sied- cz&cym si" blisko wej$cia do kopickiemieszkali w zamku w Szombierkach, miokrotnie odziedziczony maj&tek, wy- go ko$cio!a pw. Podwy#szenia Krzy#a
który niestety nie dotrwa! do naszych cza- rastaj&c na niebywa!ego formatu kobiet", )wi"tego.
sów, albowiem zosta! zniszczony zaraz która sta!a si" wzorem do na$ladowania
Pami"' po hrabinie jednak nie znik!a.
po II wojnie $wiatowej przez waleczn& Ar- dla potomnych. Kobiet", która w historii W sto lat po jej $mierci otrzyma!a w Rumi" Czerwon& i rozebrany przez w!adze górno$l&skiego przemys!u by!a i jest dzie )l&skiej swoj& ulic" (acz nazwa nie jest
Bytomia. Na miejscu zamku wybudowa- gwiazd& najja$niejsz&.
pe!na, gdy# cho' mieszka(cy miasta wieNiestety. Przepi"kne imperium, które dz& o kim mowa, to na planie istnieje tylno przedszkole, które istnieje do dnia dzizbudowa!a, leg!o w gruzach. Symbolem ko ul. Joanny, a nie ul. Joanny Schafsiejszego.
Jednak na sw& siedzib" rodow& gór- totalnej katastrofy by!y i s& losy pa!acu fgotsch). Zosta!a tak#e patronk& rudzkiej
no$l&ska linia Schaffgotschów wybra- w Kopicach. Ostatnim dziedzicem gór- szko!y podstawowej. Nad jej niebywale bo!a Kopice. W 1863 r. przebudowano no$l&skiej fortuny oraz panem na zamku gat& histori& pochylali si" historycy, dzienXVIII-wieczny pa!ac. Autorem nowe- w Kopicach by! od 1943 r. Hans Ulryk, nikarze i arty$ci. Ostatnio odrestaurowano
go projektu by! dzia!aj&cy i mieszkaj&- prawnuk Joanny. Z powodu zbli#aj&ce- tzw. rze%b" harfistki, do której pozowa!a sacy we Wroc!awiu architekt Carl Lüdec- go si" frontu w roku 1945 w po$piechu ma hrabina. Pos&g zosta! zabrany z ci&gle
ke. Jednak ko(cowym wykonawc& by! wyjecha! wraz z ca!& rodzin& z pa!acu, popadaj&cego w ruin" pa!acu w Kopicach,
Carl Heidenreich, ten sam, który pó%- do którego ju# nie wróci!, nie tylko on, którego ostatnim w!a$cicielem zosta!a
niej zaprojektowa! ko$ció! w Goduli ale nikt z jego rodu. Ca!y maj&tek rozsia- chorzowska firma Zarmen. Obecnie – wy(obec nie dziel ni ca Ru dy )la skiej). ny po Górnym i Dolnym )l&sku – folwar- kut& w kamieniu podobizn" hrabiny – mo#Zgodnie z sugestiami fundatorów efek- ki, dwory, huty, kopalnie, pa!ace, przepa- na podziwia' na wzgórzu uniwersyteckim
tem ko(cowym przedsi"wzi"cia by!o za- d!y, jak przepad! $wiat, w którym #yli. w Opolu. Cho' jej doczesne szcz&tki nie za!o#enie parkowo-rezydencjozna!y spokoju, to nale#y pami"nal ne, w któ re go sk!ad
ta', i# nadal w jej intencji odprawchodzi! pa!ac wraz z kapliwiane s& msze $wi"te –
c&, park, grobla, sztuczne ruszczególnie w ko$cio!ach, któiny, nie wiel ka $wi& ty nia
rych by!a fundatork&.
Diany, pawilon chi(ski i paOd jej narodzin up!yn"wilon gotycki. W ten sposób
!o 171 lat. Jednak ci&g!e przyw pierwszej po!owie XIX w.
pomnienie w potocznej $wiadomo$ci jej imienia wydaje si"
powsta!a jedna z najwspanialszych rezydencji na )l&sku.
by' naturalne, gdy# jej jak#e
zas!u#ona posta' powinna znaPa(stwo Schaffgotschowie
le%' nale#ne miejsce w pantedo #y li w nim w ob fi to $ci
onie wielkich budowniczych
i szcz"$ciu pó%nej staro$ci.
)l&ska, do których Joanna
Hrabina zmar!a w Kopicach
z Goduli z ca!& pewno$ci&
dnia 21 czerwca, natomiast
nale#a!a.
jej po grzeb od by! si" 27
czerwca w roku 1910. Jej
!
m&# zmar! pi"' lat pó%niej. Joanna Gryzik w Kopicach – oryginalne usytuowanie rze%by harfistki
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NATALIA KORYNCKA-GRUZ, autorka „Amoku”, po latach przerwy wraca
na plan zdj!ciowy. Jej najnowszy film,
„Warsaw by Night”, opowiada histori!
czterech kobiet, których losy skrzy"uj# si!
pewnej nocy w jednym z warszawskich
klubów. Na swojej drodze spotkaj# ró"nych ludzi, ale towarzyszy$ im b!dzie zawsze ten sam taksówkarz. W obsadzie
znajd# si! mi!dzy innymi Izabela Kuna,
Joanna Kulig, Stanis%awa Celi&ska, Marta Mazurek oraz Roma G#siorowska.
Ostatni klaps pad% 12 listopada 2013 r.,
premiera zaplanowana jest natomiast
na jesie& tego roku.
Z re"yserk# „Warsaw by Night” i odtwórczyni# jednej z g%ównych ról, IZABEL'
KUN', o Warszawie, ludzkich ludziach
i o tym, jak to jest mie$ scenarzyst! za m!"a rozmawia MARTA BA(AGA.

Zdj!cia: Jacek Dryga"a

Noc na Ziemi

„Pi!tkowy wieczór.
Miasto zaczyna t"tni# swoim drugim, nocnym $yciem.
Zapada ciemno%#, w której mo$e si" zacz!# i sko&czy# wszystko.
W%ród tysi"cy %wiate' rodzi si" nadzieja.
Warszawa noc!. Warsaw by Night.”

Natalia Koryncka-Gruz
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Marta Ba%aga: W „Warsaw by
Night” mamy wprawdzie klub,
w którym przecinaj# si! drogi bohaterów, ale to raczej sama Warszawa stanowi pe%noprawn# bohater k! fil mu. Sk#d po ja wi% si!
pomys%, aby na stolic! spojrze$ inaczej ni" zwykle?
Natalia Koryncka-Gruz: To wyp'yn"'o w'a%ciwie z mojej potrzeby, jestem warszawiank! i bardzo lubi"
Warszaw". „Amok”, film na temat
gie'dy, który zrobi'am lata temu te$ by'
w pewnym sensie filmem o mie%cie.

Ja mam w sercu takie miejskie tropy.
Po prostu to lubi". Sama du$o chodz"
po mie%cie, mo$e nie a$ tyle po klubach, co mój syn, ale podoba mi si" to,
$e miasto si" zmienia, jestem szcz"%liwa, kiedy widz", $e s! jakie% nowe
miejsca, $e ludzie siedz! na ulicach,
$e to wszystko gdzie% zaczyna tak pulsowa#. My%l", $e nadesz'a pora, $eby
taki film powsta'. My akurat skupili%my si" na centrum, ale Warszawa ma
wiele bardzo, bardzo fajnych miejsc.
Nie sposób jednak w jednym filmie
wszystkiego pokaza#.

Izabela Kuna: Ja si" w Warszawie
nigdy nie zakocha'am, kiedy tu
przyjecha'am dwadzie%cia lat temu
Warszawa mi si" nie podoba'a. By'am przera$ona i zasmucona, z tym
miastem kojarzy'o mi si" wszystko
to, co z'e. Nie umia'am sobie tutaj
znale(# miejsca. Dopiero od kilku lat
mog" powiedzie#, $e lubi" to miasto. Bardzo. Coraz bardziej mi si"
podoba i ciesz" si", $e w tym filmie
opowiadamy o ludziach, którzy tu
mieszkaj!.
MB: Co jaki) czas s%yszymy, "e
powstaje „prawdziwy” film o jakim) polskim mie)cie, zwykle chodzi w%a)nie o Warszaw!. Ostateczny rezultat okazuje si! cz!sto
przesadnie wyg%adzony, wszystko
jest troch! zbyt czyste, zbyt %adne.
Swoim filmem chce pani od tego
odej)$.
NK-G: Staramy si" jako%, staramy
si" szuka# wn"trz, które s! prawdziwe, wchodzimy do prawdziwych
mieszka&, staramy si" te$ scenograficznie odda# to, co mamy w 2013
roku. Nie sposób jest opowiedzie#
wszystkiego, wi"c si'! rzeczy jest to
wybiórcze, ale bardzo bym chcia'a
$eby%my ogl!daj!c film mogli sobie
powiedzie#: aha, to jest w'a%nie
czas, w którym $yjemy, tak to wygl!da, tak mniej wi"cej to funkcjonuje.
Oczywi%cie przy za'o$eniu, $e nie robimy dokumentu tylko jednak film
fabularny (%miech).
MB: Czy takie podej)cie znajdzie
swoje odzwierciedlenie tak"e w bohaterach filmu?
IK: Moja posta# pracuje w muzeum sztu ki wspó' cze snej, ma
na co dzie& do czynienia ze sztuk!.
Ma m"$a, ma córk", ma siostr" i ma
te$ swoje pragnienia, do których si"
nie przyznaje My%l", $e jest wra$liw! osob! jak na t" Warszaw". Mo$e si" okaza#, $e zbyt wra$liw!
(%miech). Jak ka$d! z bohaterek
spotyka j! nieoczekiwana historia,
ale dzi"ki temu dowiaduje si" o sobie rzeczy, których w normalnym
kontek%cie nigdy by nie pozna'a.
My%l", $e te historie opowiadaj!
o takich w'a%nie przypadkach, nieprzewidzianych wydarzeniach, które mówi! nam, jacy jeste%my. Albo ja cy by wa my. Tro ch" jak
w moim zawodzie. Bardzo lubi" ten
zawód, bo jest oparty na s'abo%ciach. I ten film te$ te s'abo%ci obna$a, ale jest to… 'adne. Lubi" takie rzeczy, lubi", gdy cz'owiek
okazuje swoje s'abo%ci.
MB: Gdy jest obna"ony?
IK: Tak. Trudno jest mi mówi#
o rzeczach, które robi". Interesuje

mnie prawda, nie interesuje mnie czy
posta! jest dobra czy z"a, nie broni#
jej. Dla mnie ma by! ona prawdziwa, bez wzgl#du na to, czy jest g"upia czy m$dra, czy robi co% brzydkiego czy z"ego. Nie ma to dla mnie
znaczenia.
MB: Jak ta prawda przejawia si!
w postaci Igi?
IK: Przekonamy si# o tym na ekranie. Pracowa"am z Joasi$ Kulig,
z któr$ si# znamy i któr$ uwielbiam.
Jej sposób pracy bardzo mi si# podoba, to, co proponuje jest niezwyk"e.
Spotka"am si# ju& z Lechem Lichot$, z Agat$ Kulesz$ – to s$ wa&ni dla
mnie ludzie, z którymi ju& wcze%niej
gdzie% si# spotka"am w pracy i w &yciu. Nie jest to dla mnie bez znaczenia. Nie ma nic banalniejszego, ale
te& nic pi#kniejszego ni& opowiedzenie prostej historii o mi"o%ci. Ka&dy
z nas chce by! kochany, ka&dy chce
by! ak cep to wa ny, pi#k ny i &y!
wiecznie.
MB: Czy w filmie pojawi" si!
miejsca, z którymi jest pani w jaki# sposób zwi"zana?
NK-G: Wychowa"am si# na Powi%lu. Dla mnie %wiatem dzieci'stwa
i m"odo%ci jest w"a%nie Powi%le
i plac Trzech Krzy&y. Pocz$tkowo
chcia"am, &eby%my kr#cili w"a%nie
tam, ale z drugiej strony chcia"am pokaza! przeszklony klub, &eby miasto
„wcho dzi "o” do %rod ka. Kie dy
w kwietniu powsta"o miejsce, w którym teraz rozmawiamy, wiedzieli%my, &e nie ma ju& odwrotu. Roz%mieszy"o mnie te& to, &e w tym
samym budynku kr#cili%my przed laty „Amok”, wrócili%my jak bumerang na ten sam dziedziniec.
MB: Przeznaczenie?
NK-G: By"o to bardzo zabawne
(%miech). Dla mnie miejscem mojego &ycia jest plac Trzech Krzy&y,
mieszkam na Górno%l$skiej. W ogóle ca"e Powi%le. Lubi# mosty, rzek#,
zawsze staram si# &eby bohaterowie
je(dzili po jakim% mo%cie (%miech).
Z jedn$ bohaterk$ wyszli%my te&
na Prag#, chcia"am pokaza!, &e tam
te& rodzi si# nowe &ycie.
MB: Nie b!dzie wi!c w pani filmie tak zwanego „efektu Woody’ego Allena”? Pod"$ania szlakami turystycznymi?
NK-G: ()miech) Sama nie wiem.
Mam nadziej#, &e b#dzie to jednak
co% innego… Kiedy jest si# w trakcie kr#cenia filmu to czasami poszukujemy dróg. Ja nie mam jeszcze gotowych recept, po prostu codziennie
szukam na nowo. Wydaje mi si#, &e
mam jak$% tonacj# tego wszystkiego, ale codziennie co% mnie zaskaku-

je. A to mnie zaskoczy aktor, który
zagra %wietnie, ale inaczej ni& oczekiwa"am, a to mnie zaskoczy miejsce. Teraz to jest taka… przygoda.
Szczerze mówi$c najbardziej lubi#
zdj#cia. To okres, kiedy wszystko
mo&e si# przytrafi!.
MB: To ciekawe, ostatnio rozmawia%am z re$yserem, który powiedzia%, $e to dla niego najtrudniejszy etap.
NK -G: Ja to uwiel biam. Dla
mnie w robieniu filmów tak naprawd# esencj$ s$ w"a%nie zdj#cia.
Poszukiwanie pieni#dzy to koszmar, a potem po prostu obrabia si#
to, co powsta"o. Ten etap jest natomiast bardzo twórczy; co% mo&e si#
uda!, co% mo&e si# nie uda!, co% si#
dzie je. Jest to na praw d# fan ta styczne.
MB: Pragnie si! pani troch!
tym filmem pobawi&, muzyka ma
na przyk%ad wyró$nia& konkretnych bohaterów. Czy tak samo b!dzie ze zdj!ciami?
NK-G: Mamy dwóch operatorów, bo od pocz$tku za"o&y"am, &e
b#d$ dwie ró&ne konwencje. Musz#
przyzna!, &e sama jestem ciekawa
rezultatów. Jeden z nich to Micha"
Soboci'ski, który debiutuje tym
filmem, jest bardzo m"ody i proponuje ciekawe rozwi$zania. Ze Zdzis"awem Najd$ robi"am „Amok”
i wiele innych filmów, dobrze si#
znamy.
MB: To interesuj"ce podej#cie.
NK-G: Tak, jestem bardzo ciekawa, w jakim stopniu te zdj#cia b#d$
odmienne. Trudno%! polega na tym,
&e jest to film nocny. Najbardziej ba"am si# zrobi! film, który b#dzie
ciemny, do"uj$cy, trudny do wytrzymania. Na razie poprzez wybór
tego obiektu i przez to, &e przyj#li%my musz tar do w$ ko lo ry sty k#
wszystko wydaje si# do%!… ciep"e.
Ale jak b#dzie na ko'cu, czy widz
wytrzyma t# noc? Nie wiem.

Izabela Kuna w scenie z filmu „Warsaw by Night”

MB: Po raz pierwszy w karierze
zdecydowa%a si! pani na film epizodyczny.
NK-G: Wszyscy mi to odradzali,
ja te& bym odradza"a. Widz lubi
mie! jednego bohatera, z którym podró&uje przez ca"y film. Trudno jest
mu si# co dwadzie%cia minut przestawia! na bycie z inn$ osob$. Chocia&
z drugiej strony w Internecie, na facebooku ci$gle skaczemy i to nam
nie przeszkadza. W filmie widz lubi by! jednak w tym samym towarzystwie. Lubi# Altmana, Jarmuscha, „Babel”, lubi# taki rodzaj kina.
Wiem jednak, &e dla dystrybutora
stanowi to problem.
MB: Czyli postawi%a pani na eksperyment. I do tego jeszcze na histori! o kobietach.
NK-G: Musz# przyzna!, &e to
akurat by" przypadek. W pierwszej
wersji scenariusza, który napisa"
Marek Modzelewski, dwie bohaterki by"y kobietami, bohaterami
pozosta"ych historii byli natomiast
m#&czy(ni. Potem pojawi" si# norweski koproducent, ju& si# niestety
wycofa", ale wcze%niej zapyta", dlaczego nie s$ to historie czterech kobiet. Pomy%leli%my, &e skoro jest tak
ma"o ról dla kobiet, tak ma"o dobrze
skonstruowanych postaci to warto
zrobi! film o kobietach. Odwrócili%my role i okaza"o si#, &e jest lepiej,
&e przez to, &e bohaterkami s$ cztery kobiety w ró&nym wieku, film
opowiada o up"ywie czasu. O tym, &e
czas p"ynie, &e czas ucieka, &e w tym
czasie jeste%my uwik"ani w jakie% sytuacje emocjonalne. Bohaterem jest
i miasto, i te kobiety, i czas.
MB: Czy w%a#nie to zainteresowa%o pani" w tym filmie?
IK: Nie, zainteresowa"a mnie sama historia. Mia"a ona pewnie ró&ne wersje. Marek Modzelewski jest
moim m#&em, w zwi$zku z tym interesuje mnie scenarzysta, jest to
bardziej prozaiczne (%miech). Z Na-
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tali! pracowa"am ju# wcze$niej.
Mówi!c w skrócie przeczyta"am t%
histori% ju# trzy lata temu i bardzo
mi si% podoba"a, ale nie dlatego, #e
opowiada o kobietach, cho& to te#
jest bardzo interesuj!ce. Raczej
dlatego, #e wydaje mi si%, #e mówi
prawd%.
MB: Prawd! o stosunkach mi!dzyludzkich?
IK: Tak, o relacjach pomi%dzy
zwyk"ymi lud'mi. Cz%sto cz"owiek,
który mieszka w takim mie$cie jak
Warszawa, z takimi pi%knymi neonami i ulicami, ekskluzywnymi butikami jest tak samo samotny jak
kto$ niemaj!cy pieni%dzy i borykaj!cy si% z bol!cymi nas wszystkich
problemami. Mnie interesuje prawda o cz"owieku, w jakiejkolwiek
konfiguracji, mie$cie czy miejscu. To
mnie w tym filmie najbardziej zainteresowa"o.
MB: Bohaterki „Warsaw by Night” bez wzgl!du na wiek wci"#
udaj".
NK-G: Bez wzgl%du na wiek
udaj! i poszukuj!. Przebieg ka#dej
z tych historii jest taki, #e bohaterka jest uwi%ziona przez jaka$ swoj! emocje, s! to emocje ró#nego typu, na ogó" jed nak zwi! za ne
z uczuciami, jak to emocje ($miech).
Pod koniec wreszcie si% uwalnia.
Dotykamy strefy, któr! rzadko si%
w kinie porusza. To, co zainteresowa"o mnie w scenariuszu to sposób,
w jaki ludzie wchodz! ze sob! w relacje. Oprócz tego, #e same bohaterki s! interesuj!ce, interesuje mnie te#
to, jak wchodz! w relacje z innymi
lud'mi. To jest opowie$& o zwi!zkach. Zwi!z kach ró# ne go ty pu.
Wczoraj kr%cili$my scen% rozgrywaj!c! si% pomi%dzy dwoma kobietami, które graj! Iza Kuna i Joasia Kulig. To, co si% mi%dzy nimi dzia"o
by"o szalenie ciekawe, du#o mówi
o ludzkich poszukiwaniach, jak daleko si%gaj!.
MB: Do filmu uda$o si! zaanga#owa% gwiazdorsk" obsad!. Jak
du#o swobody zostawia pani aktorom?
NK -G: Spo ro. Uwa #am, #e
w momencie, kiedy wybieram aktora, obdarzam go pewnego rodzaju zaufaniem. Je$li ma si% dobr!
obsad%, je$li ma si% w"a$ciwie obsadzonego aktora, to warto zapewni& mu jak najwi%ksza wolno$&, bo
mo#e wnie$& co$ zupe"nie nowego.
Nie wierz% w to, #e mo#na go ustawi& za pomoc! tresury… cho& s!
ró#ne szko"y. Ja uwa#am, #e aktor
powinien mie& maksymaln! wolno$&.

MB: Tak#e, je&li chodzi o interpretacj! scenariusza? Czy dopuszcza pani ewentualne zmiany?
NK-G: Tylko pod warunkiem,
#e nie jest to jaka$ kompletna g"upota. Je$li s! sensowne, je$li odbywa j! si% w ra mach kon wen cji,
w której pracuj% – jestem na nie
otwarta. Jest to dla mnie ciekawe, bo
co mi z tego, #e narzuc% komu$ swój
punkt widzenia.
IK: Cz%sto mówi% re#yserom, #e
uwa#am, #e moja bohaterka by czego$ nie powiedzia"a.
MB: Czy jest to zwi"zane te#
z tym, #e pani pisze? (Izabela Kuna jest blogerk", felietonistk" i autork" ksi"#ki „Klara” – przypis
autorki)
IK: Nie z tym, #e pisz%, ale z tym,
#e staram si% o tej postaci my$le&
i mówi&. Bardzo zwracam uwag%
na j%zyk, cz%sto si% wi%c na ten temat k"óc%. Akurat tu nie by"o takiej
potrzeby, mo#e dlatego, #e napisa" to
mój m!# ($miech). Nie wypada"o.
Zrezygnowa"am ju# z pracy w teatrze w sztukach mojego m%#a,
powiedzia"am sobie, #e nie b%d% tego robi& i jestem konsekwentna. Kino jest jednak troch% innym j%zykiem, ale my$l%, #e by" to taki
eksperyment. Ja mam swój $wiat
i swoj! wizj% na temat tego, co
chcia"abym zrobi&, on ma swoj!.
W domu mo#na opowiada& sobie
o przyjemniejszych rzeczach ni#
o pracy ($miech).
MB: Scenariusz musia$ wi!c pani" naprawd! zainteresowa%, skoro zdecydowa$a si! pani na zmian! regu$.
IK: To bar dzo faj na hi sto ria.
Mam nadziej%, #e Marek b%dzie dalej pisa" i #e kto$ b%dzie robi" filmy
na podstawie jego scenariuszy, ale
ja ju# si% na to nie zdecyduj%. To
mnie bardzo du#o kosztuje. Mam
nadziej%, #e jeste$my takimi do$&
zwyczajnymi lud'mi i mamy du#y
dystans do tego, co dzieje i do tego,
co robimy. Dajemy sobie rad%, #eby o tym nie mówi&, ale to jest jego scenariusz, wi%c si"! rzeczy gdy
wraca do domu, chcia"by o tym porozmawia& a ja zawsze jestem niezadowolona. To jest dla mnie du#y
stres, jestem ju# za stara na takie historie.
MB: Czy taki rodzaj podej&cia
odpowiada pani jako aktorce?
IK: Z tym bywa ró#nie. Czasem
pracowa"am z re#yserami, którzy
wrzeszczeli, darli si% na mnie, a potem si% okazywa"o, #e mieli racj%.
A potem z tymi, co nic nie mówili
i te# mieli racj% ($miech). Ja w ogó-

le jestem raczej osob! narzekaj!c!
i wiecznie niezadowolon! z tego, co
robi%. Mog% jednak powiedzie&, #e
poniewa# ekipa sk"ada si% w wi%kszo$ci z ludzi, z którymi ju# si% znamy, atmosfera pracy jest naprawd%
cudowna. Ewa Kowalewska, charakteryzatorka, jest od wielu lat moj!
przyjació"k!, wcze$niej pracowa"am ju# z operatorem i z Natali!
(przy serialu „Barwy szcz%$cia”
– przypis autorki). Wczoraj dosta"am
propozycj% od studentów, z której
niestety musz% zrezygnowa&, bo
oni oczy wi $cie ma j! ter min na
ju#. I zacz%"am sobie wtedy my$le&,
#e ta wolno$&… ja lubi% mie& jasno
okre$lone zadanie. Albo zupe"ny
brak wolno$ci, albo zupe"n! wolno$&. Nie mam jednak ulubionych
typów, bo ostatecznie zawsze to
zweryfikuje pani albo kto$, kto
przyjdzie film zobaczy&.
MB: Przez d$ugi czas pracowa$a pani na planie serialu („Barwy
szcz!&cia” – przypis autorki), ostatni film, „Piek$o niebo”, powsta$ dla
telewizji w 2004 roku. Czym spowodowana by$a tak d$uga przerwa?
NK-G: To moja wina. Robi"am teatry telewizji, tego typu rzeczy. Nie
mog% powiedzie&, #e to po prostu
zbieg okoliczno$ci, troch% w tym mojej winy. Czego$ szuka"am, w"a$ciwie nie wiadomo czego i tak si% b"!ka"am po $wiecie ($miech).
MB: Postanowi$a pani przypomnie% o sobie do&% ambitnym projektem.
NK-G: No w"a$nie. „Warsaw by
Night” nie idzie po linii tego, co dotychczas robi"am. W naturalny sposób bra"am si% zawsze za tematy spo"eczne, a tu wesz"am w stref%, która
jest… trudna. Trudna, bo mo#na "atwo przechyli& si% w stron% komedii
romantycznej albo niedobrego sentymentalizmu. Mo#e w"a$nie dlatego jest ciekawa. Ciekawi mnie jak
b%dzie ($miech). Teraz sobie obiecuj%, #e zaraz zrobi% nast%pny film, ale
nigdy nie wiadomo jak to si% potoczy. Chc% #eby to by" film o ludziach,
nie o m%czennikach, nie o bohaterach, ale o ludzkich ludziach. Dla
mnie najciekawszy jest w"a$nie ludzki charakter. Je#eli uda si% dobrze
opisa& ludzki charakter to jest to naprawd% wielki sukces. Wielki. Nie
ma tego du#o w literaturze, nie ma tego du#o w filmie.
MB: Ale zawsze si! próbuje.
NK-G: No ja próbuj% ($miech).
Prosz% trzyma& kciuki.
!
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jakiej kategorii gramatycznej
nale!y sypanie? – Przeci"tnie obeznany z gramatyk#
u!ytkownik polszczyzny odpowie, !e
to rzeczownik utworzony od czasownika sypa! – tak jak "adowanie od "adowa!, hamowanie od hamowa!, k"amanie od k"ama!, kochanie od kocha!
itd., itp. Tymczasem Pan Stefan Kaczmarczyk z Wieszowy, zdobywca III
miej sca w kon kur sie gwa ro wym
„Po naszymu, czyli po $l#sku” w roku 2012, pisze, !e w rejonie Tarnowskich Gór, Gliwic, Olesna sypanie
by%o leksykalnym odpowiednikiem
spichrza, spichlerza (z niemieckiego
Speicher – z %aci&skiego spicarium
od spica „k%os”) – „budynku przeznaczonego do sk%adania i przechowywania zapasów zbo!a”, a wi"c odczasowni ko wym rze czow ni kiem -na zw#
miejsca (nomen loci). Do listu Korespon dent do %# czy% zdj" cia sy pa&
w Ole$nie i w P%awniowicach oraz
swój wspo mnie nio wy ko men tarz:
„Na sypaniu w Wieszowie wysypywali$my ziarno z miecha na pod%og", !eby je dosuszy'. Usypywali$my wysokie pryzmy z wysuszonego ziarna.
Przez dziury w pod%odze sypali$my
ziarno na ni!sze pi"tro. (opat# sypali$my ziarno z pryzmy do miecha”.
Dopowiada jeszcze Pan Stefan Kaczmarczyk, !e odpowiednikiem jego
sypa# s# na Spiszu, na (emkowszczy)nie, w Beskidzie Niskim sypa#ce,
a w Czechach – sypki.
Nie mog" nie doda', !e sypa! to kontynuant pras%owia&skiej postaci sypati
z jeszcze dawniejszej suti pochodz#cej.
Bo te! i odmiana suj$, sujesz, suje jest
prymarna, co dla *l#zaków jest oczywiste, bo przecie! do dzi$ pos%uguj# si"
oni na co dzie& konstrukcjami typu
„Musisz tak su' tyn piosek do %ócz?”
czy „Ida z kiblym wysu' hasie”.
A jakie charakterystyczne formy pojawi%y si" w czasie ostatniego gwarowego konkursu?
Bardzo wyraziste by%y postacie z noso wym a – cha rak te ry stycz ne dla
Opolszczyzny, przechowuj#ce fonetyczny stan z wieku XIV, kiedy nie by%o – jak pierwotnie i jak dzisiaj – e nosowego i o nosowego, lecz tylko to
nosowe a: mio" na orandziu „mia%
na podor"dziu”, gansior „g"sior”, czuwajka na gansi „ochota na g"si”, danga „d"ga – t"cza” (dlatego np. %w. Jan
Kanty, bo dzisiejsze ma%opolskie K$ty
w XIV stuleciu by%y Kantami).
Mo!na te! by%o wychwyci' charakterystyczne dla Opolszczyzny powia
wo – „powiem wam” – z odnosowionym wyg%osem, jak i obecne w wielu
cz"$ciach *l#ska formy strzoda „$roda”
(por. nazw" miejscow# Strzybnica czy
nazwisko Strzybny – od strzybny „srebrny”), swada „zwada” (z pierwotnym
bezd)wi"cznym przedrostkiem s- tyl-

Sypanie
i sucie
ko w gwarach $l#skich si" utrzymuj#cym) oraz zdrzad"o „lustro” (por. sowizdrza" – niem. Eulenspiegel: Eule „sowa” + Spiegel „lustro”).
Pierwotne brzmienia z ir//yr utrzymuj# te! %wiyrk, %wiyrczek, siekiyra – w j"zyku ogólnym zamienione na %wierk,
%wierczek, siekiera (tak jak %mir!, cirpie!, cir#, wirzba, zmirzk, pastyrz czy
sirce maj# dzi$ postacie %mier!, cierpie!, cier#, wierzba, zmierzch, pasterz, serce).
Rejestruj" te! zawsze ze s%owotwórcz# przyjemno$ci# postacie gwarowe
ró!ni#ce si" od standardowych odmiennymi cz#stkami morfologicznymi:
krocza!, krocza"y – „kroczy', kroczy%y”, %wiycaty – „$wiec#cy”, cerzyczka
(od cery „córki”) – „córeczka”, wcza%ny – „wczesny”, wrazidlaty (od wrazi!) – „w$cibski”, kuzynio – „kuzyni”,
ze&yli – „prze!yli”, pominy"a – „prze-

min"%a”, zochciyty – „chciany”, zochciywny – „chc#cy, maj#cy zachcianki”,
"oszkliwy – „nieszczery”, „niepewny,
brzydki”, zaprzo! „pokocha'”, zabrany „bogaty”, „dobrze zbudowany”.
Równie atrakcyjne s# typowo $l#skie
wyrazy i ich po%#czenia: bebla! „be%ko ta', g%u pio ga da'”, za ba bla ne
w chustki „zakutane w chustki”, tuplikowa! „t%umaczy'”, tako nerwa do niego wlaz"a „tak si" zdenerwowa%”,
pomat"ano historyja „pogmatwana historia”, fest w zoce „bardzo szanowany”, wystawi! na wy%miech „wystawi'
na po$miewisko”, niy ko&dego by"o styka! „nie ka!dego by%o sta'” czy ona niy
ma sama „ona nie jest sama”.
Kie dy us%y sza %em szma ter lo ka
– „motyla” – skojarzy%em go od razu
z holcokiem „butem z drewnian# podeszw#” i haderlokiem „szmaciarzem”, bo
wszystkie te formy maj# niemieckie
podstawy s%owotwórcze (Schmetterling,
Holz, Hader), ale utworzone zosta%y rodzimym przyrostkiem -ok (gwarowy
wariant sufiksu -ak).
Gdy za$ w"oska kapusta pojawi%a si"
w czasie konkursowych zmaga& w niemieckiej, ale ci#gle na *l#sku u!ywanej postaci welszkraut, nie po raz
pierwszy pomy$la%em, !e znaj#cym to
s%owo %atwiej zrozumie', sk#d si"
w j"zyku polskim wzi"%y W"ochy. – Zacz"%o si" wszystko od celtyckiego
plemienia Wolsków, które kiedy$ zamieszkiwa%o Gali", a sta%o si" protoplast# Walii i Walijczyków (po angielsku
Wales). W j"zykach germa&skich nazw# odnosz#c# si" do Wolsków obj"to wszystkich Celtów, gdy za$ pierwotna Galia zamieszkana przez Celtów
zosta%a zromanizowana, nazw" nadan# Celtom przeniesiono na Romanów,
a pó)niej – zw"!aj#c zakres znaczeniowy – na mieszka&ców Pó%wyspu Apeni&skiego, %#cznie z Rzymianami.
Z germa&skich zapisów typu Walhe,
Walscher na drodze morfologicznych
sub sty tu cji po wsta %y na sze for my
W"och, W"ochy – z etymologicznego
punktu widzenia to!same z Wo"ochami, tyle !e ci ostatni utrwalili si" we
wschod nio s%o wia& skim brzmie niu
z pe%nog%osem -o"o- i stali si" nazw#
pasterskiej ludno$ci zamieszkuj#cej
nizin" w dzisiejszej po%udniowej Rumunii. Ten sam )ród%os%ów co W"och
ma te! w"gierski Olasz. W s%ownikach
polsko-niemieckich mo!na zobaczy',
!e naszemu przymiotnikowi w"oski
odpowiadaj# dwie niemieckie postacie – italienisch i w%a$nie welsch,
z tym !e ta druga jest we wspó%czesnej
niemczy)nie prawie zupe%nie nieobecna, bo ma odcie& lekcewa!#cy. Na w%osk# kapust" zreszt# Niemcy mówi#
Wirsing (kohl). A na *l#sku brzmienie
welszkraut przetrwa%o!

!
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gust malarski Romana Nygi pozostaje niezmieniony – figury geometryczne,
plamy barwne, ukosy, przeci$cia, w pomi$dzy nimi
zwy czaj na co dzien no%'
– ledwo zauwa"alna, zwyczaj na. Jak przy dro" ne
%wi!tki, kapliczki %l!skie,
„Chry stu ski” i Ma don ny – porywaj!ce kolorem,
czasem „dzikim”, ale jakby
tylko im przynale"nym. Napatrzenie si$ na ró"norodne
ma lar stwo, wy cho wa nie
w takiej a nie innej krainie – bogatej w „stworoki”,
Warszawie w rodzime legendy, wykluwaj!ce si$ z niezmierzonej
i niepohamowanej wyobra)ni a do tego wykszta#cenie
akademickie, ale z du"! doz! tolerancji uwzgl$dniaj!cej w#asny styl i sposób widze nia %wia ta i je go
interpretacji – wszystko to
zalega w Romanie Nydze
jak pok#ady w$gla, które
czasem przemieszczaj! si$,
eksploduj!, prowokuj!ce, ale i sk#aniaj!ce do wyciszenia, kontemplacji.
„W swojej sztuce Roman Nyga
przetwarza wp#ywy ekspresjonizmu
nie miec kie go, abs trak cji go r! cej,
pop-artu i nowej figuracji, a jego obra zy s! oso bli wym zde rze niem
realizmu i sztuki bezprzedmiotowej.
Jaskrawy koloryt, k#$bi!ce si$, dynamicznie formy daj! si$ porówna'
do agresji %rodków wyrazu sztuki
Neue Wilde (Nowi Dzicy) – niemiec kie go ugru po wa nia, któ re go
sztuka stanowi#a swoistego rodzaju
reakcj$ na konceptualne nurty lat
siedemdziesi!tych. Panuj!cy w obrazach Nygi pozorny chaos materii
malarskiej staje si$ %rodkiem do wyra"enia tre%ci ogólnoludzkich, wpisanych w kontekst spo#eczny, polityczny, obyczajowy i kulturowy” – tak
o malarstwie Romana Nygi w jednym
ze swoich szkiców pisze Barbara
Szczyp ka -Gwiaz da. Neue Wil de
– Nowi Dzicy przemin$li, byli zjawiskiem. Roman Nyga trwa w swoim
%wiecie, a co najwa"niejsze ci!gle odnajduje w nim coraz to nowe impulsy do dalszego tworzenia.
Ogromna %wie"o%' malarstwa Romana Nygi – od pocz!tku jego zaistnienia jako artysty po dzi% dzie& zdumiewa. Jasne, "e formy przestrzenne nie
mog! dzi% konkurowa' z tym, co odnajdujemy na p#ótnach, ale zamys#
tamtych projektów pozosta# w#a%nie
w tej dwuwymiarowej przestrzeni
– projektach, szkicach, które prezentowane by#y w tyskim muzeum.
Fot. P. Oczko/Muzeum Miejskie w Tychach

S

k!d u Romana Nygi tyle ekspresyjnego koloru: czerwieni, "ó#ci, zieleni, czerni?
On sam powiada, "e matka,
kiedy by# ma#ym ch#opcem
po ka zy wa #a mu za wsze
wschodz!ce czerwone s#oneczko – a dzia#o si$ to
w rodzinnym Bieruniu. Malarzem by# te" jego ojciec,
malarzem by# pradziadek
Klemens i stryj. W ksi!"kach o malarstwie, które
by #y czym% oczy wi stym
w jego domu, od wczesnej
m#odo%ci ogl!da# reprodukcje europejskich ekspresjoRoman Nyga z projektem fasady Muzeum Narodowego w
ni stów. Ale praw dzi wy – dziedzi!ce z obiektami "wiec#cymi.
ogie&, prawdziw! „dziko%'”
trzeba mie' w sobie.
Obrazy Romana Nygi zachwycaj! dynamik!, zdaj!
si$ wyrywa' do "ycia poza
ramami, poza czasem i przestrzeni!, w któr! zosta#y
w#o"one. Artysta przyznaje
si$ te" do fascynacji malarskim kubizmem Ludwika
Chwistka, a po drodze do swojskich – sztuki. Mia#a ona nie tylko by' elemenrodem z bieru&skich legend i po- tem dekoracyjnym miasta, ale przede
da& – stworów, których niewyobra"al- wszystkim realizacj! teoretycznych zane postaci, zjawiskowa natura dawa#a #o"e& artystów – Nygi i Bogusza.
mu pole do popisu. Owe postaci zwa- Lecz nie tylko Tychy – przed artystane „stworokami” opisane przez Aloj- mi otwarte by#y przestrzenie m.in. Sozego Lysk$ na obrazy malarskie prze- snowca, Warszawy, Wroc#awia. Tak"e za spraw! Bogusza Roman Nyga
#o"y# Roman Nyga.
(wiadomy swojej inno%ci ju" od cza- przekroczy# granice kraju – %wiatow!
sów krakowskiej Akademii Sztuk sztuk$ trzeba poznawa' w %wiecie. PoPi$knych, od nauki malarstwa u prof. znawa# j!, ch#on!#, ale nigdy nie zostaWac#awa Taranczewskiergo, konse- wi# swojego (l!ska, swojego Bierunia.
kwentnie realizuje swój artystyczny za- Tu odnajdywa# inspiracje, tu w swomys#: w obrazach i przestrzeni, która jej pracowni analizuje po dzi% dzie& zasta#a si$ jego drug! pasj!. Wyj%cie po- gadnienia formy, przestrzeni, symza ram$ sta#o si$ mo"liwe, kiedy bolu i kszta#tu. Swoje przemy%lenia,
na jego artystycznej drodze pojawi# si$ koncepty przek#ada# na formy przeMarian Bogusz – postaci – jak by si$ strzenne. Interesuje go samo powstadzisiaj powiedzia#o – kultowa dla po- wanie dzie#a, obserwowanie zachowa&
cz!tku lat 60. XX wieku. W 1964 ro- lu dzi w ob co wa niu co dzien nym
ku stal si$ cz#onkiem grupy ARKAT z czym%, co tak"e stworzy#a r$ka
(„Arty%ci Katowic”). By# jednym ludzka, jest bliskie cz#owieka, co
z niepokornych obok Zygfryda Dudzi- zwyk#o si$ nazywa' sztuk!. Na ulic$
ka, Ludwika Poniewiery, Eryka Pude#- wy sz#y je go ob ra zy umiesz cza ne
ko, Stanis#awa Hochu#a, Romana No- na blokowiskach (Lublin, Krapkowiwotarskiego, Tadeusza Figieli i Marka ce) – podobnie jak dzisiejsze murale
Mosi&skiego. No i Marian Bogusz, ich "ywot zale"a# od przypadkowych
który stworzy# swoj$ „religi$” istnie- dzia#a& – na przyk#ad zamalowanie
nia w sztuce, istnienia sztuki, a my%le- %ciany, czy od warunków pogodonie o niej musia#o by' podprawione wych. Farba si$ #uszczy#a, a kolory
teoretycznymi rozwa"aniami. W#a- p#owia#y. Dzie#o zmienia#o si$ w cza%nie wyj%cie sztuki na ulic$, w osiedla, sie, poddawa#o jego naturze i up#ywobycie sztuki w%ród ludzi zafascynowa- wi. Sztuka – jak chce Roman Ny#o niezwykle skutecznie Romana Ny- ga – to nie tylko obrazy pokazywane
g$. T$ cz$%' jego twórczo%ci pokazy- w galeriach, na wystawach czy powa#o niedawno Muzeum Miejskie wstaj!ce na przyk#ad we wn$trzach saw Tychach. Bo w#a%nie nowe Tychy ze kralnych – jak dzie#a jego ojca. On
swoj! nowoczesn! architektur!, pusty- sztuk$ umieszcza# pomi$dzy lud)mi.
mi przestrzeniami pomi$dzy blokami, Rzecz jasna, "e nie zrezygnowa# dla teby #y wy ma rzo n! rze czy wi sto %ci! go rodzaju sztuki z obrazów, ze swodo wpro wa dze nia w ten ob szar jego „dzikiego” malowania. Od lat

Kolor. Przestrze&. Forma
O twórczo%ci Romana Nygi
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WIES*AWA KONOPELSKA

Fot. P. Oczko
Sympozjum „Krapkowice”, 1974 r. Projekty malowide" na fasad#
budynku przy rynku miejskim – fragmenty

Fot. P. Oczko

Z cyklu „Ekspresja – ruch i kolor”, akryl, 1961 r.

Sympozjum „Wroc"aw ‘70”
(osiedle Celina).
Projekty obiektów
przestrzennych
– po prawej autorstwa
Romana Nygi,
po lewej Jerzego „Jurry”
Zieli!skiego

ROMAN NYGA
Retrospekcja ar tystyczna
1956-2013
Fot. P. Oczko

Muzeum Miejskie w Tychach

Sympozjum „Krapkowice”, 1974 r. Projekty malowide" na fasad#
budynku przy rynku miejskim – fragmenty

Z cyklu „Ekspresja – ruch, forma, przestrze!”, akryl, ok. 2000 r.
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Pawe! Steller, Wodospady u #róde$ Wis$y,
1934

W!adys!aw Skoczylas, !pi"cy rycerze, 1920

Pawe! Steller, Poleszuk, 1937

Pawe! Steller, Zagroda pszczelarza w Witanowicach, 1974

Zdj%cia: ze zbiorów Muzeum Historii Katowic

Pawe! Steller, Z Jab$onkowskich Gór, 1938

Władysław Skoczylas
– mistrz Pawła Stellera

W!adys!aw Skoczylas, Janosika imi% nigdy nie
zaginie, 1914

Muzeum Historii Katowic

W!adys!aw Skoczylas, G$owa junaka, 1919
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Obaj wychowali si! na terenach Galicji, obaj walczyli w I wojnie "wiatowej
w austriackiej armii, umi#owali folklor
rodzinnych stron, obaj po"wi!cili $ycie
doskonaleniu trudnej sztuki drzeworytu. Silne osobowo"ci twórcze, wielokrotnie nagradzani i doceniani. Jeden z nich
nazwany „ojcem drzeworytu polskiego”, drugi przez pewien czas zapomniany, ale obecnie na nowo odkrywany.
raz pierwszy spotkali si! w SzkoPo
le Sztuk Pi!knych w Warszawie,
gdzie W"adys"aw Skoczylas prowa-

dzi" katedr! grafiki, a Pawe" Steller podj#", przerwane przez wojenne losy, studia. Dzi$ „spotykaj# si!” po raz drugi,
dzi!ki Oddzia"owi Grafiki Muzeum
Historii Katowic, który zorganizowa"
wystaw! prac mistrza i ucznia, jej kuratork# jest Ewa Liszka. Wystawa potrwa do 4 kwietnia.
W"ady s"aw Sko czy las uro dzi" si!
w 1883 r. w Wieliczce. W wieku 18 lat
podj#" nauk! sztuki rze%biarskiej w wiede&skiej Kunstgewerbeschule, a nast!pnie
uczy" si! malarstwa w krakowskiej ASP.
Po studiach wiele podró'owa", m. in. doskonali" swój warsztat rze%biarski w Pary'u pod okiem E.-A. Bourdelle’a, a w pracowni R. Bertholda w Lipsku pozna"
sztuk! drzeworytu. Nied"ugo potem rozpocz#" prac! w Szkole Przemys"u Drzewnego w Zakopanem. Czas ten zaowocowa"
fascynacj# sztuk# Podhala, od 1908 r. rozpoczyna si! tzw. „okres zakopia&ski”,
który ukaza" pe"ni! jego talentu. Pocz#tkowo artysta tworzy" w ró'nych technikach graficznych, by z czasem po$wi!ci(
si! g"ównie drzeworytowi. Podobno mia"a na to wp"yw alergiczna choroba r#k, która zmusi"a go do rezygnacji z technik metalowych, w których stosowano kwas, ale
wydaje si! to by( tylko jednym z powodów. Drzeworyt, jak 'adna inna technika,
pozwala" arty$cie odda( atmosfer! ludowej sztuki i wykorzysta( równie' tak
bliski Skoczylasowi warsztat rze%biarski. Fascynacja kultur# góralsk# prze"o'y"a si! na grafiki zgromadzone w „Tece zbójnickiej” i „Tece podhala&skiej”.
Wa'ne miejsce w jego twórczo$ci pe"ni"y te' prace o motywach religijnych, mitologicznych oraz ukazuj#ce wiejskie obrz!dy, zawody i tradycje. Skoczylas "#czy"
w swoim warsztacie wirtuozyjny sposób
opracowywania matrycy z tradycj# obrazowania, pochodz#c# z ludowych rycin,
wzorów i ornamentów.
W 1917 r. artysta otworzy" swoj# wystaw! w Warszawie i odniós" wielki sukces. W rok pó%niej podj#" decyzj! o osiedleniu si! w stolicy na sta"e. Od 1922 r.
kierowa" tam katedr# grafiki w Szkole
Sztuk Pi!knych, gdzie jednym z jego wybitnych studentów by" Pawe" Steller. Inny z uczniów, Konstanty Sopo(ko, wspomi na swo je go pro fe so ra ty mi
s"owami:”Pami!tam dobrze twardo ciosan" twarz, pot!#n" postur! profesora, jego krótkie wyk$ady i lapidarne korekty.
By$ ma$omówny. Tym lepiej mo#na by$o
zapami!ta% jego wskazówki. G$osem cichym, ale stanowczym naucza$, jak powinni&my polubi% drewienko wyg$adzo-

ne, wypolerowan" p$ytk! miedzi, jak zaprzyja(ni% si! z d$utami i rylcami, które
profesor nazywa$ niezmiennie narz"dkami. Nazywali&my go Gazd", chocia# góralem by$ tylko z upodoba' i do ulubionych te ma tów gra ficz nych, a nie
z pochodzenia. O, widz! go teraz. Stoi
obok prasy litograficznej, trzymaj"c
w r!ku pierwsz" odbitk! czyjego& drzeworytu. Powa#ny, rzadko si! u&miechaj"cy, w pracowni zawsze serio. Pracownia graficzna z ca$ym wyposa#eniem
mie&ci$a si! w podziemiu. Tam rodzi$a si!
wspó$czesna grafika polska, ta sztuka
czarno-bia$a, której echo dzi!ki wysokie-

Wielki mistrz
wielkiego
ucznia
mu poziomowi rozesz$o si! po ca$ym
&wiecie.” W Warszawie Skoczylas pr!'nie dzia"a" na rzecz propagowania polskiej
sztuki, nale'a" do grona za"o'ycieli Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm”
oraz Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt”. To spod jego pióra wysz"y, tak
wa'ne dla sztuki tego czasu, s"owa: „Nie
uznajemy podzia$u na tzw. sztuk! czyst"
i sztuk! stosowan", marzymy o tym, aby
wp$yw nasz widoczny by$, aby panowa$
na ulicy, wdziera$ si! zarówno do &wi"ty', jak i do mieszkania biednego robotnika”. Bra" czynny udzia" w wystawach
i by" wielokrotnie nagradzany, m. in.
w 1925 r. w Pary'u otrzyma" Grand
Prix na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej,
a w 1928 r. zdoby" br#zowy medal na
Mi! dzy na ro do wej Wy sta wie Sztu ki
w Amsterdamie. Zmar" w Warszawie
w 1934 r., pozostawiaj#c po sobie imponuj#cy dorobek twórczy.
Kiedy Pawe" Steller trafi" do pracowni Skoczylasa, mia" ju' ze sob# du'y ba ga' do $wiad cze&. Uro dzo ny
w Ustroniu w 1895 r., m"odszy od mistrza zaledwie o 12 lat, mia" ju' uko&czon# z wyró'nieniem Pa&stwow# Szko"! Przemys"ow# we Lwowie, gdzie jako
jedyny Polak dosta" si! na wydzia" malarstwa dekoracyjnego. W 1914 roku
kontynuowa" nauk! w Pa&stwowej Wy'szej Szkole Przemys"u Artystycznego
w Pradze. Wybuch I wojny $wiatowej
uniemo'liwi" mu powrót na uczelni!.
Steller zosta" wcielony do armii carskiej.
Nast!pnie by" s"uchaczem Szko"y Oficerskiej w Opawie, uko&czy" te' kursy
w Oficerskiej Szkole Mierniczej, dzi!ki czemu wykonywa" dla wojska mapy
ze zdj!( lotniczych. Po 1918 r., ze stopniem podporucznika, nie zdecydowa" si!
od razu na powrót na studia artystyczne. By" cz"onkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej na )l#sku Cieszy&skim i po-

$wi!ci" si! sprawom zwi#zanym ze zbli'aj#cym si! plebiscytem.
Jego spotkanie z W"adys"awem Skoczylasem mia"o miejsce dopiero w 1922
r. Kontakt z profesorem by" dla Stellera
bardzo wa'ny. Jak wspomina syn artysty:
Ojciec powtarza$ mi zawsze, #e poczu$
tam nie tylko wielk" rado&% tworzenia, ale
i zaufanie do samego siebie, wiar! w to,
#e jego #ywot nie b!dzie w przysz$o&ci
oboj!tny dla sztuki polskiej. Pracowa$ jak
zwykle z szalonym uporem i wytrwa$o&ci"
(…), a zarazem z dum", #e mo#e to czyni% w$a&nie pod kierunkiem tak wspania$ej osobowo&ci (…). Ojca fascynowa$ ju#
wtedy drzeworyt i by$ szcz!&liwy, #e
od tak znakomitego profesora uczy si!
trudnej sztuki wycinania w drewnie. Profesor uczy$, jak oderwa% si! od dotychczasowego sposobu malarskiej interpretacji
drzeworytu i powróci% do rysunku.
Po otrzymaniu dyplomu w 1925 r. Steller wróci" na )l#sk. Wybra" pr!'nie rozwijaj#ce si! wtedy Katowice, licz#c, 'e
w du'ym mie$cie uda mu si! wspó"kszta"towa( tamtejsze $rodowisko twórcze.
Od 1925 r. a' do $mierci w 1974 r. 'y" i pracowa" tutaj, nie zapominaj#c jednak o swoich rodzinnych stronach. Niezwykle bliskie
by"y mu okolice Ustronia, Beskidu )l#skiego, st#d ich obecno$( w wielu jego pracach.
Stworzy" swój indywidualny styl. Pracowa" w drzeworycie sztorcowym, który
umo'liwia" mu precyzyjne przygotowanie
matrycy i ró'norodno$( wykonywania
ci!(. Za jedne z jego najznakomitszych prac
uwa'a si! cykl odwa'nych rysunkowo
drzeworytów „Typy polskie”, inspirowany portretami wykonywanymi przez Skoczylasa. By"y to twarze osób, które Steller
zna", ale te' i osoby obce, spotykane podczas w!drówek po Polsce, które cz!sto d"ugo musia" przekonywa(, aby mu pozowa"y. Wysi"ek si! op"aci", w 1929 r. artysta
otrzyma" pierwsz# nagrod! w konkursie
og"oszonym przez Zwi#zek Artystów Grafików w Warszawie. Jak wspomina syn artysty: Rozmawia$ wtedy ze swoim mistrzem z Akademii, Skoczylasem, który
serdecznie mu pogratulowa$ i zwierzy$
si!, #e on sam nie mia$by odwagi poprowadzi% tak d$ugiej kreski. (…) To wielkie
uznanie wybitnego artysty nie mog$o by%
dla Ojca oboj!tne. Wróci$ z Warszawy
szcz!&liwy. Najznakomitsz# nagrod#, jak# artysta otrzyma" by" przyznany mu w 1937 r.
z"oty medal w grafice na mi!dzynarodowej wystawie w Pary'u za drzeworyty „Typy polskie”. Prasa francuska nazwa"a go
„polskim Dürerem”. Cichy, skromny artysta, oddaj#cy si! ca"kowicie pracy twórczej,
do ko&ca swojego 'ycia oddany by" )l#skowi i Katowicom. Tutejszym muzeom
przekaza" te' ca"y swój dorobek.
Wystawa ta ukazuje wspania"o$( prac
mistrza Skoczylasa, daj#c równocze$nie
mo'liwo$( porównania ich z twórczo$ci#
jego studenta. Z tej perspektywy niewidoczna staje si! granica pomi!dzy mistrzem i uczniem, po zo sta" je dy nie
imponuj#cy dorobek dwóch silnych osobowo$ci twórczych.

MICHALINA
WAWRZYCZEK-KLASIK
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Godka
uszlachetnia,
a co
z polszczyzn#?

Ju# w sze!ciu urz$dach !l"skich gmin bez obaw mo#na porozmawia% po !l"sku z urz$dnikami, o czym informuj" specjalnie tablice powieszone w punktach
obs&ugi petentów oraz naklejki na drzwiach. Czy#by literacka polszczyzna jako j$zyk urz$dowy mia&a pój!% na Górnym 'l"sku w zapomnienie?
starszych lekarzy – absolwenW !ród
tów "l#skiej Akademii Medycznej
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a obecnie "l#skiego Uniwersytetu Medycznego – kr#$y anegdota o naukowcu,
który namawia% adeptów medycyny spoza Górnego "l#ska do uczenia si& miejscowej gwary, $eby w przysz%ej praktyce medycznej mogli dobrze zrozumie' to,
co mówi do nich po !l#sku o swoich dolegliwo!ciach wiekowa staruszka. (eby
s%owa starszej kobiety o tym, $e „mo ryma i kuco”, wcale nie oznacza%y nastroju do uk%adania rymów i siedzenia w kucki przed lekarzem. Kto z medyków
pozna% dialekt górno!l#ski, cho'by tylko
biernie, po takim wywiadzie bezb%&dnie
diagnozowa% na co cierpi pacjentka i dobra% odpowiedni# terapi&. Ten stary dowcip znany jest wi&k szo !ci lekarzy
pracuj#cych w !l#skich przychodniach,
po dob nie jak gwara, któ r# mó wi#
– zw%aszcza starsi – autochtoni.
W o!rodku zdrowia w Tworogu zarówno personel medyczny jak i administracyjny nigdy nie mia% k%opotów z dogadaniem si& z pacjentami pos%uguj#cymi si&
!l#skim etnolektem.
– Wszyscy znamy i rozumiemy po !l#sku – zapewnia ksi&gowa tworogowskiej
przychodni.
Na k%opoty w zrozumieniu przez lekarzy jej skarg na coraz bardziej kiepskie
zdrowie nie narzeka tak$e 80-letnia pani Emilia, mieszkaj#ca od urodzenia
w Tworogu. Na co dzie) pos%uguje si& tylko gwar# !l#sk#, któr# zna lepiej ni$ poprawn# polszczyzn& literack#. Nigdy
jednak nie zdarzy%o jej si&, $eby jaki! lekarz w przychodni nie zrozumia% tego, co
mówi. Podobnie jak pracownicy w Urz&dzie Gminy.
I dziwi si&, $e przed wej!ciem do budynku, w którym urz&duj# wójt Tworo-

ga i jego pracownicy oraz obraduj# radni, urz&dnicy wywiesili kolorow# tabliczk& informacyjn# „Godomy po !lonsku”. Wywieszka o tej samej tre!ci
zawis%a te$ na !cianie sali posiedze).
– Czy bydom takie tabule czy nie, jo
i tak byda goda' – zapewnia staruszka.
Dlaczego zatem decyzj& o zawieszeniu
tabliczek podj&li gminni radni na sesji 30
wrze!nia 2013 roku. Wkrótce podobne
znaki informuj#ce o tym, $e w gminie
Tworóg „godaj# po !lonsku” stan#
przy wszystkich g%ównych drogach dojazdowych do gminy. Wywieszenie tablic to
jednak tylko cz&!' strategii gminnych
w%adz popieraj#cych „wszelkie inicjatywy
promuj#ce !l#skie tradycje, obyczaje, !l#sk# mow&” – co zosta%o zapisane w przeg%osowanej jednog%o!nie uchwale Rady
Gminy w Tworogu. W uzasadnieniu
uchwa%y mo$na równie$ przeczyta', i$
ostoj# regionalizmu jest rodzina. „W !l#skiej rodzinie nabywa si& wzory zachowa),
systemy warto!ci, normy, odrzuca lub
przyjmuje pewne autorytety”. Ale gminni w%odarze szczególny nacisk po%o$yli te$
na edukacj&. „Los !l#skiej mowy le$y w r&kach «bajtli», st#d du$y nacisk na edukacj& regionaln# w naszych szko%ach” – skomentowa% uchwa%& Klaudiusz Wieder,
zast&pca wójta gminy Tworóg na stronie
internetowej Urz&du Gminy. Dotychczas
regionalne edukowanie polega%o w gmin-

nych szko%ach g%ównie na organizowaniu
konkursów !l#skiej godki, stworzeniu
szkolnej izby regionalnej w Boruszowicach
i kultywowaniu obchodów barbórki, górniczego !wi&ta. Po podj&ciu uchwa%y zapewne zakres regionalnej edukacji zostanie poszerzony nie tylko o tablice
informacyjne na rogatkach gminy.
– To depozyt po przodkach, o który
trzeba szczególnie dba' – twierdzi Klaudiusz Wieder, wicewójt Tworoga. – Musimy broni' si& przed niebezpiecznym, europejskim trendem ujednolicenia. Przecie$
Europa jest ró$norodna a my "l#zacy jeste!my tego przyk%adem.
Jak nie po niemiecku to po !l"sku
woróg, którego w%adze zadeklaroT
wa%y promowanie !l#skich tradycji, kultury i mowy, chocia$ po%o$ony

na Górnym "l#sku, jest gmin# nietypow#
na tle innych uprzemys%owionych komunalnych wspólnot. Po%o$ona w dolinie rzeki Sto%y i dorzeczu Ma%ej Panwi przy trasie Katowice-Pozna) pokryta w 71,84%
lasami z u$ytkami rolnymi stanowi#cymi 22,31% powierzchni gminy licz#cej 125 km kwadratowych jest doskona%ym zapleczem rekreacyjnym dla
mieszka)ców terenów uprzemys%owionych Górnego "l#ska. Dojazd, chocia$by
na grzybobranie, u%atwia%a przez lata – niestety od ponad roku nieczynna – linia kolejowa z Tarnowskich Gór do Opola. Jak w ca%ej Polsce ubywa w gminie
ludno!ci, zw%aszcza m%odych emigruj#cych za chlebem. Jeszcze w 1999 roku 10
gminnych miejscowo!ci zamieszkiwa%o 8524 osób. Pod koniec 2012 roku
mieszka)ców by%o ju$ tylko 7939.
Historycznie gmina przechodzi%a podob ne lo sy jak ca%y Gór ny "l#sk.
Wzmianki o pierwszych miejscowo!ciach na jej terenie nale$#cych do ksi&stwa bytomskiego i toszeckiego pojawi%y si& w XIV wieku. W 1417 roku istnia%a
ku*nica w Hanusku na rzece Stole. Tworóg, którego nazwa pochodzi od czeskiego s%owa twierdza, powsta% w 1530 roku.
Ziemie te nale$a%y do rodu Collonów, Hohenlohe-Ingielfingen z Kosz&cina i Donnersmarcków z linii bytomsko-siemianowickiej. Do wi&kszych atrakcji gminy
nale$# pa%ac, wraz z parkiem, Donnersmarcków w Brynku, w którym mie!ci si&
Technikum Le!ne, klasycystyczny pa%ac
z XVIII wieku, gdzie znajduje si& Urz#d
Gminy w Tworogu, zalew Brze*nica
i zabytkowe osiedle przy nieczynnej fabryce prochu i papieru w Boruszowicach.
Od 1951 roku gmina Tworóg, uprzednio
zwi#zana ze starostwem gliwickim, nale$y do powiatu tarnogórskiego.
Po uzyskaniu w 1990 roku przez samorz#d terytorialny podmiotowo!ci w gminie od$y%y tradycyjne zwi#zki z Niemcami, do k#d po II wojnie !wiato wej
wyemigrowa%o wiele rodzin z terenu
Tworoga. Nic dziwnego, $e o$ywion#
dzia%alno!' prowadzi%a w gminnych miejscowo!ciach organizacja mniejszo!ci

Parlamentarzy!ci s" za
a nawet przeciw
ocne oparcie kultywowanie &l$M
skiej godki znalaz!o tak#e w&ród
niektórych parlamentarzystów. Do bar-

dziej aktywnych pos!ów walcz$cych
o sprawy górno&l$skie nale#y Marek
Plura, katowicki pose! Platformy Obywatelskiej, który uczestniczy! w sesji tworogowskiej Rady Gminy uchwalaj$cej
promowanie &l$skiej kultury i zawieszanie tabliczek „Godomy po &lonsku”. Ale
to nie jedyne dzia!ania Plury, znanego
przede wszystkim z tego, #e z!o#y! w Sejmie RP projekt o standaryzacj" i kodyfikacj" &l$skiej mowy jako j"zyka regionalnego. Pose! wspiera równie# wszelkie
konkursy, konferencje naukowe oraz
imprezy propaguj$ce &l$skie tradycje.
Dzia!a w Komisji Mniejszo&ci Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Fot. Ryszard Bednarczyk

niemieckiej DFK. Jej cz!onkowie wchodzili w sk!ad gminnych w!adz. Dopiero,
kiedy w 2004 roku Polska sta!a si" krajem nale#$cym do Unii Europejskiej,
sympatie niemieckie zacz"!y zamienia%
si" w zachwyt &l$sk$ odr"bno&ci$,
za czym posz!y has!a o kultywowaniu regionalnej tradycji i &l$skiej godki. Obecne w!adze gminne zwi$zane s$ silnie z organizacjami po pieraj$cy mi &l$sk$
autonomi".
Dlatego nie powinno dziwi% przyst$pienie gminy do akcji „Godomy po slonsku”.
Z tak$ inicjatyw$ oznaczania tabliczkami i naklejkami miejsc, w których mo#na mówi% swobodnie &l$sk$ gwar$,
wyst$pi!y Pro Loguela Silesiana. Towarzystwo Kultywowania i Promowania
'l$skiej Mowy w Chorzowie oraz Fundacja Silesia.
– Osoby w domu pos!uguj$ce si" &l$ska gwar$ w miejscach publicznych
przechodzi!y na mówienie po polsku, bo
obawia!y si", #e b"d$ postrzegane jako
niekulturalne i niewykszta!cone. Kiedy
widz$ naklejk" „Godomy po slonsku”,
wiedz$, #e zostan$ zrozumiani i nikt nie
b"dzie na nich krzywo patrza! – wyja&nia
cel akcji Rafa! Adamus, prezes stowarzyszenia Pro Loquela Silesiana.
Propagowanie mówienia po &l$sku
w miejscach publicznych zapocz$tkowane zosta!o we wrze&niu 2012 roku. W ramach akcji w 30 gminach naklejono 15
tysi"cy nalepek „Godomy po &lonsku”
w sklepach, instytucjach i firmach. Natomiast 120 tabliczek zawis!o mi"dzy innymi w Urz"dach Miejskich w Chorzowie, Piekarach 'l$skich, Pszczynie,
Radlinie, Rudzie 'l$skiej oraz w Urz"dzie
Gminy w Tworogu. Inicjatorzy akcji popularyzuj$cej &l$sk$ mow" s$ zadowoleni z jej przebiegu i maj$ wra#enie, #e troch" ich przeros!a.
– Masowy odzew na nasz$ akcj" troch" nas zaskoczy!, bo nie spodziewali&my
si", #e ludzie b"d$ nakleja% nalepki tak#e na samochodach, a takie cz"sto widuj" – dodaje Rafa! Adamus.

W Urz!dzie Gminy w Tworogu urz!dnicy mówi" po #l"sku

– J"zyk regionalny czy gwara dla
ka#dego z nas jest fundamentem naszej
kulturowej to#samo&ci i spoiwem wi"zi
spo!ecznych. Ka#dy z nas chce zachowa%
j$ od zapomnienia i „rozwodnienia” we
wspó!czesnej polszczy(nie – pisa! Marek Plura, pose! ku „Polskjimu Syjmowi”, w zaproszeniu na konferencj"
o ochronie j"zyków zagro#onych, jaka
odby!a si" w Sali Kolumnowej Sejmu RP
w Warszawie.
Nie najlepsz$ opini" o dzia!alno&ci
regionalnej ma Maria Pa)czyk-Pozdziej,
wicemarsza!ek Senatu RP.
– On nie promuje &l$sko&ci, on promuje siebie – mówi z przek$sem senatorka.
Najbardziej zas!u#ona dla krzewienia
gwary &l$skiej i regionalnych obyczajów
d!ugoletnia dziennikarka katowickiego radia oraz autorka telewizyjnego programu
„Sobota w Bytkowie” a tak#e twórczyni organizowanego od 1993 roku konkursu „Po naszymu, czyli po &l$sku” w ogóle do&% scep tycznie zapatru je si"
na rozkwit!e ostatnio liczne inicjatywy
kultywuj$ce górno&l$sk$ kultur". Z pob!a#aniem traktuje organizacje w rodzaju Pro Loquela Silesiana, porównuj$c ich
liczebno&% do kó! gospody) wiejskich.
Nie popiera stara) o kodyfikacj" &l$skiej
mowy jako j"zyka regionalnego. Ustandaryzowana gwara, maj$ca przecie# kilkana&cie odmian lokalnych, kojarzy si"
jej ze „&l$skim esperanto”. Dla wicemarsza!ek Senatu o &l$skiej godce powinni
decydowa% j"zykoznawcy a nie politycy
oraz ludzie, którzy gwary ucz$ si" i piel"gnuj$ j$ w domu.
– Moja opinia o kodyfikacji, o reklamowaniu urz"dów poprzez umieszczanie
na nich tabliczek z napisem „Godomy
po &l$sku” jest powszechnie znana. Wyra#am j$ bardzo cz"sto w swoich programach, wywiadach i felietonach – zaznacza Maria Pa)czyk-Pozdziej.
Postawy d!ugoletniej obro)czyni &l$sko&ci oraz pos!a Marka Plury, który problemami 'l$zaków zaj$! si" dopiero
od 2009 roku, s$ przyk!adem polaryza-

cji pogl$dów licznych osobisto&ci &l$skiej
mowy. Jeszcze do niedawna razem w jury konkursu „Po naszymu, czyli po &l$sku” zasiadali Kazimierz Kutz, Jan Miodek, Maria Pa)czyk. Dzi& znany re#yser
i niezale#ny senator to w kwestii &l$skiej
jeden z g!ównych oponentów znanego j"zykoznawcy i popularnej dziennikarki radiowej. Zreszt$ gwarowe dywagacje Jana Miodka, który uwa#a, #e &l$ska godka
jest nie j"zykiem lecz gwar$ i to zbyt ubog$, #eby wyrazi% w niej tre&ci abstrakcyjne sta!y si" przedmiotem ataków m. in.
filozofa Jerzego Dadaczy)skiego oraz polemicznych opracowa) j"zykoznawczych
Jolanty Tambor, profesor z Uniwersytetu 'l$skiego, uznaj$cej &l$ski etnolekt
za j"zyk regionalny.
J#zyk polski w defensywie
le na tle tych naukowych i poliA
tycznych sporów z autonomi$ &l$sk$ na dalszym planie istnieje te# skrze-

cz$ca codzienna rzeczywisto&%, jakiej
przyk!adem mo#e by% zdarzenie, które
spotka!o rodowitego Górno&l$zaka, m!odego polonist", z racji pe!nionego zawodu wyra#aj$cego si" nawet w sklepie literack$ polszczyzn$. I w!a&nie podczas
kupowania w piekarni bu!ek us!ysza!
od starszej pani podpieraj$cej si" lask$: – Sam si" godo #ym!y.
Zaskoczony zby! uwag" milczeniem
i jak niepyszny wyszed! z pieczywem
w siatce ze sklepu, który wcale nie oznaczony by! naklejk$ „Godomy po &lonsku”.
Oto druga przemilczana strona medalu,
rodz$ca pytanie, czy b"dziemy si" wstydzi% poprawnej polszczyzny w kraju,
gdzie jest urz"do wym j"zy kiem?
Na szcz"&cie wójt Tworoga Eugeniusz
Gwó(d( zapewnia na !amach lokalnej
prasy, #e w jego urz"dzie po polsku czy
&l$sku petenci zostan$ obs!u#eni zawsze
uprzejmie.
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W w!glu tkwi wielkie gospodarcze
bogactwo. Niestety, nie wykorzystujemy go optymalnie dla cz"owieka i #rodowiska. Wbrew logice i wiedzy, w du$ej cz!#ci, marnujemy czarne z"oto.
Bez mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia
ka$ dej je go to ny. Bez pe" ne go ra chunku ekonomicznego i elastycznego
za rz% dza nia w! glo wy mi za so ba mi.
Przy #ladowych inwestycjach w w!glowe paliwo przysz"o#ci. I z niedostateczn% wci%$ ochron% powierzchni nad w!glem. Za miast zy ski wa&, tra ci my.
Tak$e nasze energetyczne bezpiecze'stwo.
Czy trwaj%ca kilkadziesi%t lat polska
batalia o czyste powietrze i unijny pakiet klimatyczno – energetyczny, zarysowany do 2030 roku, wymusi z czasem
bardziej ekonomiczne i ekologiczne wykorzystywanie w!gla? Z po$ytkiem dla
gospodarki, przyrody i ludzi?

W!giel
klasy eko!

olski w!giel wydobywamy w sposób
P
dla "rodowiska naturalnego – niszczycielski. Na Górnym #l$sku wida% to naj-
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lepiej. Po rosn$cych górach odpadów;
starych i nowych szkodach górniczych; zanieczyszczonym, szczególnie w sezonie
grzewczym, powietrzu i skutkach tych zjawisk dla ludzi.
Jest lepiej ni& by'o, mówi$ reprezentanci górniczej bran&y. Nikt dzi" nie bije socjalistycznych rekordów wydobycia w!gla, w ilo"ci 200 milionów ton rocznie.
Od 1990 roku jego wydobycie ze 150 mln
ton zmala'o prawie dwukrotnie.
Nie zmienia to faktu, &e przy znacznie
mniejszym wydobyciu co roku powstaje
oko'o 40 milionów ton pogórniczych odpadów. Nie wszystkie s$ wykorzystywane gospodarczo. Wi!kszo"% z nich trafia
na coraz wy&sze i rozlewaj$ce si! w g!sto
zabudowanej przestrzeni #l$ska, ha'dy. To
cz!sto czynne termicznie, samozapalaj$ce si! b$d( pyl$ce zwa'owiska, (ród'a
wtórnej emisji zanieczyszcze) powietrza
i wód.
Likwidacja szkód górniczych nigdy si!
nie ko)czy. Ci$gle pojawiaj$ si! nowe. Zapadliska i zalewiska nie tylko w lasach,
zniszczone drogi, p!kaj$ce domy wpisane s$ w &ycie w!glowej aglomeracji.
W ostatnich latach górnictwo w!glowe
wykreowa'o nowy ekonomiczno-ekologiczny problem. To wydobywane na powierzchni! miliony ton zalegaj$cego w!gla (ze wzgl!du na wysok$ cen! nie
mo&na go sprzeda%) i jego pot!&ne zwa'y w elektrowniach. Sporo polskiego w!gla wydobywamy na ha'dy. Ta)szy, na w'asne po trze by, spro wa dza ny zza
granicy. I na surowo spalamy.
Jego udzia' w produkcji energii elektrycznej wynosi bez ma'a 90 procent,
w cieplnej wynosi 70 procent. Reszt! zapewniaj$ ró&norodne, odnawialne (ród'a
energii.

Nowe, czyste paliwo w!glowe

Sporo w!glowej energii ulatuje w powietrze. #l$sk nadal jest zadymiony. W sezonie grzewczym trudno 'apa% oddech,
szczególnie z powodu tzw. niskiej emisji
gazowych i py'owych zanieczyszcze).
Tworz$ je mieszanki gro(nych trucizn
che micz nych. Z dwu tlen kiem w! gla
na czele, podstawowym gazem cieplarnianym. Najbardziej toksyczne dla ludzi s$
dioksyny, furany i mieszanki wielu innych
zwi$zków. W"ród nich chlorowcopochodne, rakotwórcze substancje; metale ci!&kie; zwi$zki siarki i azotu oraz agresywne py'y najdrobniejszej frakcji. Wszystko
to wdychamy.
W &ywym strumieniu polskich zanieczyszcze) powietrza nieekologiczny w!giel ma najwi!kszy udzia'. To sprawca
w ponad 80. proc. rocznej produkcji dwutlenku siarki, w ponad 40. proc.- dioksyn
i furanów, w podobnej ilo"ci – tlenków
azotu oraz niemal po'owy emisji py'owych
z wysokich i niskich kominów.
Rosn% koszty
aka nieekologiczna gospodarka energetyczna, oparta g'ównie o surowy w!T
giel, zwi!ksza koszty jego wydobywania

i u&ytkowania. Nazywa si! to kosztami zewn!trznymi, które ponosi ostatecznie ca'e spo'ecze)stwo. Zanieczyszczone powietrze i wo dy ma j$ szko dli wy wp'yw
na nasze zdrowie, plonowanie upraw rolniczych, kondycj! przyrody i "rodowiska.
Wycena tych strat jest cz!sto nie do oszacowania.

Prof. Mariusza Kude'ko z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na podstawie uznanego w "wiecie naukowego
modelu makroekonomicznego, oceni' straty, powodowane spalaniem w!gla w polskich elektrowniach na 30 mld z'otych
rocznie. Stanowi to 2 proc. polskiego
PKB i mniej wi!cej po'ow! rocznego
bud&etu Narodowego Funduszu Zdrowia.
W raporcie Europejskiej Agencji #rodowiska te same straty wyceniono na 50 miliardów rocznie.
I bez tego obci$&enia polski w!giel
kosztuje i tak wi!cej ni& zagraniczny. Pozyskuje si! go z coraz g'!bszych, coraz
trudniej dost!pnych pok'adów. Po coraz
wy&szych kosztach. Ze wzgl!du na cen!,
ju& obecnie wi!cej go importujemy ni& eksportujemy.
Wed'ug niektórych prognoz, za kilkana"cie lat wi!kszo"% spalanego w Polsce w!gla b!dzie pochodzi'a zza granicy. Z nasze go b! dzie my ko rzy sta% w co raz
mniejszym stopniu. Upada wi!c argument, &e polski w!giel zapewni nam bezpiecze)stwo energetyczne tak&e na przysz'o"%.
Ekonomiczny rachunek prawdy jest
dla górnictwa w!glowego bezwzgl!dny.
#rednio kilkadziesi$t, tj. oko'o siedemdziesi$t procent kosztów wydobycia w!gla poch'aniaj$ p'ace! Na dodatek tylko jedna
z jego wydobytych kilku ton wykorzystywana jest optymalnie. Takie marnotrawne
górnictwo trzeba bez ko)ca dotowa%.
Co dalej?
rzed ponad trzema laty Unia EuropejP
ska uzna'a pomoc publiczn$ dla nierentownych kopal) za niedozwolon$! Czy
grozi nam w Polsce zmierzch w!gla kamiennego? Tak je"li nie zaczniemy go traktowa% jako (ród'o potencjalnej energii ekologicznej, co jest dzi" technologicznie
mo&liwe.
Wprowadzane w Polsce z oporami, odnawialne (ród'a energii (OZE), mog$ tylko uzupe'nia% jej podstawowe zasoby. Zaczynamy powoli docenia% efektywno"%
energetyczn$, uznawan$ za najwa&niejsze
paliwo na "wiecie. Wed'ug Mi!dzynarodowej Agencji Energetycznej przynios'a
ona dot$d kilkaset miliardów dolarów
oszcz!dno"ci, przyczyniaj$c si! równocze"nie do ograniczenia emisji gazów „szklarniowych”. To oczywiste, &e najta)sz$
energi$ jest ta zaoszcz!dzona.
*adnej gospodarki na "wiecie nie sta%
na straty, jakie generuje jej bran&a górnicza. Nasza polska straci'a ju& sporo czasu, nie wykorzystuj$c dot$d na wi!ksz$
skal! technologicznych mo&liwo"ci produkowania z wydobywanego w!gla i jego
niektórych odpadów paliw klasy EKO.
Chocia& nasi naukowcy i in&ynierowie
bran&y górniczej rozpoznaj$ czyste technologie w!glowe od kilkudziesi!ciu lat.

Dopiero jednak za unijne pieni!dze powsta"o w ubieg"ym roku w stolicy #l!ska
$wietnie wyposa%one Centrum Czystych
Technologii W&glowych. To wspólne
przedsi&wzi&cie G"ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki W&gla w Zabrzu, z ca"ym wiel kim do rob kiem tych dwu
cenionych placówek.
To wielka szansa dla ca"ego górnictwa,
energetyki w&glowej i samego w&gla.
Dzi&ki wykreowanym i sprawdzonym
w tym Centrum... innowacyjnym, czystym
technologiom spalania w&gla, mo%e sta' si&
on paliwem bardziej przyjaznym $rodowisku. Takim, które spe"nia coraz ostrzejsze
wymagania $rodowiskowe Unii Europejskiej, a przede wszystkim chroni ludzi
przed zabójczym smogiem.
Wykorzystamy dobrze t& szans&?
Pilna sprawa
sprawa pilna! Nie tylko dla #l!ska.
Europejska Agencja ds. #rodowiska
To
og"osi"a w minionym roku list& najbardziej

zanieczyszczonych miast miast Starego
Kontynentu tzw. py"em zawieszonym. To
najdrobniejsze, sta"e i ciek"e, tkwi!ce
w powietrzu cz!steczki py"u, które tworz!
w sezonie grzewczym zabójczy dla zdrowia i %ycia ludzi smog.
Na tej li$cie w dziesi!tce najbardziej
zatrutych smogiem miast Europy, a%
sze$' pochodzi z Polski. Na trzecim
miejscu, po dwu miastach bu"garskich,
uplasowa" si& Kraków. Niedaleko za nim
znalaz"y si&: Gliwice, Zabrze, Sosnowiec
i Katowice. Na cenzurowanym miejscu
w gronie najbardziej zatrutych jest te%
Rybnik.
Raport Europejskiej Agencji ds. #rodowiska potwierdzi" tylko diagnoz& z"ej jako$ci powietrza w województwie $l!skim. Tutaj koncentruje si& a% czterdzie$ci
procent wszystkich krajowych zanieczyszcze(. To nadal epicentrum zanieczyszczenia atmosfery. Z popraw! sytuacji d"u%ej
zwleka' si& nie da.

Ha!da kopalni „Krupi"ski” czeka na wykorzystanie

Zak!ad Produkcji Kmpozytowych Paliw Sta!ych na terenie kop. „Krupi"ski”

Kraków w swoim programie ograniczenia niskiej emisji decyzj! samorz!du og"osi" rezygnacj& ze spalania w&gla. Pewne
ograniczenia dla tego surowca zapowiedzia"y w"adze Katowice. W bran%y górniczej zawrza"o. Chocia%, to g"ównie w jej
interesie le%y zapobieganie marginalizacji
w&gla w roli naszego podstawowego surowca energetycznego.
Wspólny projekt w!glowy
pocz!tku tego roku na terenie
Na
kopalni „Krupi(ski” w Suszcu, nale%!cej do Jastrz&bskiej Spó"ki W&glowej,

w nowoczesnym Zak"adzie Produkcji
Kompozytowych Paliw Sta"ych Polskiego Koksu S.A. rozpocz&"a si& produkcja
w&glowego paliwa nowej generacji. To
brykiety produkowane z w&gla koksuj!cego kopal(: „Budryk” i „Krupi(ski”. Ju%
zosta"y one okrzykni&te wielkie nadziej! czystych technologii w&glowych.
To wspólny, innowacyjny projekt pi&ciu
podmiotów: Jastrz&bskiej Spó"ki W&glowej S.A., dzia"aj!cej w jej Grupie – Polskiego Koksu S.A., Politechniki #l!skiej,
zabrza(skiego Instytutu Chemicznej Przeróbki W&gla oraz Stowarzyszenia Klaster
Kotlarski.

Powsta" dzi&ki programowi badawczo-rozwojowemu pn. „Czyste powietrze dla
#l!ska”. Powiód" si& tak%e dzi&ki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
#rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który priorytetowo wspiera
wszystkie przedsi&wzi&cia, zwi!zane z czyst! energi! dla #l!ska.
Na to rozwi!zanie przeznaczy" w formie
proekologicznej po%yczki ponad dziewi&' milionów z"otych. Ca"a inwestycja
kosztowa"a oko"o dwadzie$cia milionów.
Rocznie zak"ad w Suszcu, nale%!cy
do Polskiego Koksu s!, który sta" si&
z firmy handlowej spó"ka handlowo-produkcyjn! w Grupie JSW mo%e wytworzy' 60 tys. ton w&gla, w klasie – EKO.
Czym wyró%nia si& ten rodzaj paliwa,
spo$ród innych w&glowych, zaliczanych
potocznie do ekologicznych?
Jego podstawowym budulcem jest flotokoncentrat ze specjalnymi komponentami, podporz!dkowanymi wysokim wymaga niom eko lo gicz nym. (po twier dza
certyfikat Instytutu Chemicznej Przeróbki W&gla). Formowane w niewielkie brykiety jest przeznaczone do kot"ów z automatycznym podawaniem paliwa. Mo%e by'
te% u%ywane w kot"ach tradycyjnych, zast&puj!c w&giel. W sumie wi&c dedykowane jest odbiorcom komunalnym oraz gospodarstwom domowym.
Ich najwi&kszym atutem jest bez ma"a 90-procentowa redukcja zanieczyszcze(.
W$ród nich tak%e najgro)niejszych dioksyn i furanów, rakotwórczego benzo-a-pirenu i wszystkich pozosta"ych. Wyj!tkowo niska, bo bliska zeru jest ilo$' popio"u,
jaki powstaje po spaleniu tych brykiet.
Ka%de, sprawdzone paliwo w&glowe
klasy „eko” jest pilne potrzebne. Oby by"o wykorzystywane w jak najwi&kszej
skali. Dlatego Polski Koks S.A. gotowy jest
aktywnie w"!czy' si& w $l!ski Program
Ograniczenia Niskiej Emisji w gminach,
które z pomoc! Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony #rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokona"y na swoim terenie wymiany kot"ów na nowoczesne.
JOLANTA MATIAKOWSKA
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ierwszy umiera optymizm, po nim mi!o"#,
P
na ko$cu nadzieja – napisa! Ken Kesey jakby
na pociech" odwiedzaj#cym $l#skie teatry, którzy
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mo%e i pr"dko stracili wiar", pogrzebali mi!o$&, ale
ci#gle rozdmuchiwali w sobie gasn#c# nadziej", %e
na naszej g!ównej scenie pojawi si" spektakl zapowiadaj#cy zmian" przyj"tej strategii estetycznej.
Wprawdzie doczekali$my si" nie tak dawno znakomitego, psychodelicznego w formie i nowoczesnego w wymowie przedstawienia Mroczna gra albo historie dla ch!opców w re%yserii Henryka
Adamka, jakie powsta!o pod szyldem Teatru
Dzieci Zag!"bia im. J. Dormana w B"dzinie, jednak wydawa!o si", %e to przypadek odosobniony
w$ród klasycznych, „przyzwoitych” (w sensie:
ugrzecznionych) spektakli, o których mo%na wiele powiedzie&, tylko nie to, %e cz!owieka dotykaj#. Obietnicy zmiany nie dawa!o równie% has!o:
%l&sk "wi'ty – %l&sk przekl'ty, z jakim Robert Talarczyk szed! po godno$& dyrektorsk# w Teatrze 'l#skim; trudno wyzby& si" obaw o granic" szkodliwo$ci wywo!anej uderzaniem w martyrologiczne
i konfrontacyjne tony. Tymczasem 22 listopada 2013
r. zdarzy!a si" rzecz niezwyk!a: na afiszu pojawi!
si" Lot nad kuku!czym gniazdem w re%yserii Roberta Talarczyka. Spektakl, który wreszcie zosta!
zaadresowany do kogo$ poza uczniami szkó!
$rednich oraz widowni w $rednim wieku, za%ywaj#cej rozrywek klasy $redniej. Spektakl, który
wreszcie mo%e „dotkn#&” kogokolwiek i zapa$&
w pami"& jako wa%ne do$wiadczenie kulturalne.
Wzi"cie na warsztat legendarnej kontrkulturowej ksi#%ki Kena Keseya, dodatkowo przeniesionej do kinematograficznego nieba przez Milo(a Formana – a takim artefaktem jest przecie%
Lot nad kuku!czym gniazdem – wymaga!o albo
wyj#tkowej pewno$ci siebie i w!asnej wizji, albo po prostu tupetu, je$liby wizji nie starczy!o. Zarówno literacki, jak i filmowy obraz niezmiennie
oddzia!uje na masow# wyobra)ni", staj#c si" no$nikiem na tyle uniwersalnych tre$ci, %e ich warto$& nie przemija mimo zako*czenia wojny
w Korei i Wietnamie i mimo tego, %e prawdziwych
beatników czy hippisów mo%na ju% szuka& wy!#cznie pod ziemi#. Wi"cej nawet – Lot… staje si"
jeszcze bardziej aktualny w naszej epoce utraconej niewinno$ci, gdy coraz trudniej wierzy&
w dobroczynnie organizatorsk# rol" Systemu, który ma za zadanie chroni& cz!owieka przed piek!em
nieograniczonej wolno$ci. Mówi#c wprost: tekst
jest no$ny i potrzebny (co nie pozostaje bez znaczenia, gdy teatry borykaj# si" z trudno$ciami finansowymi, szukaj#c sposobów na przyci#gni"cie widza w swoje podwoje).
Talarczyk naprawd" sporo ryzykowa!, robi#c
ten spektakl, gdy% rezultaty mog!y by& tylko dwa:
albo Lot… b"dzie spektakularn# sceniczn# klap#
na tle wielkich pierwowzorów, czemu sprzyja bardziej krytyczny os#d ze stronu publiki zachwyconej jakim$ dzie!em, albo spektakl oka%e si" niespodziewanym fajerwerkiem, który jeszcze przez
wiele sezonów b"dzie roz$wietla! katowick#
scen". Wariantów po$rednich – brak.
I to by! teatralny hazard w klinicznej postaci.
A mo%e po prostu przeb!ysk proroczego ob!"du
pomys!odawcy, z jakiego zazwyczaj bior# pocz#tek wszystkie warto$ciowe przedsi"wzi"cia. Do$&
powiedzie&, %e Lot... w Teatrze 'l#skim okaza! si"
spektaklem wyró%niaj#cym si" na tle innych realizacji, a przez swój potencja! zdolnym przyci#ga& nawet tych, którzy w dotychczasowej ofercie
teatralnej nie znajdowali nic dla siebie.
W przeciwie*stwie do Pi&tej strony "wiata, stanowi#cej niezbyt udan# prób" przeniesienia tekstu prozatorskiego na scen", powie$& Keseya
na deskach Teatru 'l#skiego dosta!a kolejne %ycie,
staj#c si" parabolicznym protestem przeciwko rzeczywisto$ci – tak po prostu. Umo%liwi!a to mi"dzy innymi $wietna adaptacja dramaturgiczna dokonana przez Dale’a Wassermana, który potrafi!
umiej"tnie powyci#ga& z ksi#%ki takie nitki, by
utka& zupe!nie nowy arras artystyczny, nie sprzeniewierzaj#c si" równocze$nie duchowi pierwowzoru. Oczywi$cie, kluczow# postaci# w spetaklu jest Randle Patrick McMurphy (Dariusz

RUBRYKA M+ODYCH

Ob!"dzie,
krocz za mn#!
Chojnacki): burzyciel, m#ciwoda, cz!owiek antysystemowy, dbaj#cy wy!#cznie o w!asne interesy
i na tyle sprytny, by udawa& chorob" psychiczn#
w celu ucieczki przed wi"zieniem. I zgodnie ze
swoj# natur# tu% po przekroczeniu progu go$cinnego szpitala zaczyna sypa& piach w tryby dobrze
naoliwionej maszyny psychiatrycznej, ods!aniaj#c
jednocze$nie mi"kkie podbrzusze spo!ecze*stwa.
McMurphy jest postaci#, której podstawowe zadanie polega na tym, %e chodzi po szpitalnych korytarzach i nie rozumie, a do tego w!asnemu nierozumieniu dziwi si" w sposób prosty i jawny,
wr"cz dzieci"co naiwny. Dlaczego Billy Bibbit
(Bart!omiej B!aszczy*ski) daje si" terroryzowa&
w!asnej matce? Czemu Dale Harding (Artur
'wi"s) %ywi poczucie winy wobec $wiata, pozostaj#c doskonale biernym we w!asnym %yciu? Sk#d
u Scanlona (Wies!aw S!awik) ob!#kana my$l, by
wysadzi& ten ca!y ziemski burdel w powietrze?
Wreszcie: kto da! siostrze Ratched (Katarzyna
Brzoska) w!adz" decydowania o tym, kiedy pacjenci maj# spa&, je$&, rozmawia&, w!adz" wymierzania boskiej sprawiedliwo$ci, by za dobro wynagradza&, a za z!o kara&? I co w tym wszytkim robi
dyrektor tego cyrku, %a!o$nie pocieszny doktor Spivey (Jerzy Kuczera)…?!
Lot… staje si" precyzyjn# wiwisekcj# organizacji spo!ecznej, gdzie stosunki w!adzy przenikaj# ka%dego cz!owieka do szpiku ko$ci,
uprzedmiotawiaj#c go w stopniu niewyobra%alnym i odbieraj#c mu prawo naturalne do wolno$ci, poszanowania godno$ci i szcz"$cia.
U Keseya nie ma wszak%e prostego schematu,
w którym dobrzy bohaterowie s# ciemi"%eni
przez z!y system, poniewa% wszyscy pacjenci poza McMurphym godz# si" na zamkni"cie w izolacji oraz cedowanie odpowiedzialno$ci za swój
los na innych, wiedz#cych lepiej, jak %y& wypada. I w zasadzie jest to proces uniwersalny, poniewa% pozostaje kompletnie bez znaczenia, co
znajduje si" za oknem: $wiat Johna Fitzgeralda
Kennedy’ego czy wielka smuta polskiej rzeczywisto$ci AD 2013; czy przera%a nas zimna
wojna, bomba atomowa, mieszcza*skie uprzedzenia czy po prostu niepewno$& dnia powszedniego, brutalny kapitalizm, uzbrojona prawica,
niezrozumia!a lewica, re%im szko!y, uniwersytetu, fabryki i wi"zienia etc. I tak samo jak Billy, Harding czy Scanlon uciekaj# przed w!asnym
strachem do szpitala psychiatrycznego, tak widzowie kryj# si" w przestrzeni teatru i sztuki – mo%e po to, by zrozumie&, co Michel Foucault mia! na my$li, pisz#c, %e „ob!"d ró%ni si"
od schorze* cia!a przez to, %e objawia prawd"
w tamtych nieuwidocznion#: za spraw# ob!"du
budzi si" wewn"trzny $wiat z!ych instynktów,
zboczenia, cierpie* i gwa!tu, który przedtem pozostawa! w u$pieniu. Szale*stwo pozwala, by odkry!a si" g!"bia nadaj#ca w!asny sens wolno$ci
cz!owieka; ta wydobyta w ob!"dzie na jaw g!"bia – to z!o$& w stanie dzikim”.
Taki samonap"dzaj#cy si" temat, który
wypada!oby pisa& przez du%e T w moim odczuciu (trzeba bowiem wytrwale przywraca&
ludziom samo$wiadomo$& w!asnej egzystencji w coraz bardziej odhumanizowanej rzeczywisto$ci) – potrzebowa! odpowiedniej formy
scenicznej, by zaistnie& tak, jak powinien. I pomimo kilku do$& powa%nych uchybie* aran%acyjnych, o których za chwil", zapropono-

wana realizacja teatralna ca!o$ciowo broni si"
znakomicie!
Spektakl rozpoczyna si" jeszcze w foyer, w$ród
wchodz#cych widzów, gdzie niesforni pacjenci s#
zganiani przez personel szpitala psychiatrycznego,
by wreszcie znale)li si" tam, gdzie ich miejsce:
na wielkiej sali obserwacyjnej pod czujnym okiem
siostry Ratched. Postindustrialne wn"trze, za spraw# Katarzyny Soba*skiej i Marcela S!awi*skiego,
odpowiada surowemu charakterowi spo!ecznej
trupiarni, gdzie przechowuje si" bohaterów Lotu…,
niepe!nych ze wzgl"du na swojej liczne niedostatki i uszkodzonych przez ogólne niedostosowanie
do panuj#cych regu! gry. Wida& zreszt# w ca!ym
spektaklu re%yserski zamys!, by jak najmocniej wybi& na plan pierwszy mechanicyzuj#cy oraz zdepersonalizowany sposób funkcjonowania szpitala,
czemu s!u%# niekiedy pomys!owe rozwi#zania, takie jak rozci#gni"cie na krzy%u jednego z pacjentów (Zbiegniew Wróbel), lub nieco bardziej przewidywalne chwyty, polegaj#ce chocia%by na
budowaniu scenicznego chaosu przy akompaniamencie muzyki (in plus nale%y policzy& wybranie
utworów z repertuarów Metalliki i System of
a Down, in minus – brak umiaru, je$li mowa o g!o$no$ci).
Ów konsekwentnie realizowany zamys! zapewne sta! si" równie% przyczyn# zbytniego ujednowymiarowienia roli Katarzyny Brzoski, która jako siostra Ratched prezentuje kreacj" zbyt
oczywist#. Jednak nale%y w tym miejscu powiedzie&, %e jest to jedna jedyna uwaga krytyczna, któr# mo%na z czystym sumieniem zg!osi& pod adresem graj#cych, gdy% to, co zrobili na scenie,
przechodzi naj$mielsze teatralne oczekiwania – przynajmniej na 'l#sku. A% si" prosi, by nieprofesjonalnie zamilkn#& i tylko powtarza& w zachwyceniu: Bo%e, jak oni zagrali… W Locie...
mamy bowiem do czynienia z autentyczn# parad# aktorsk#, popisem si! twórczych i magii wyobra)ni. Rzadko si" zdarza, by recenzent musia!
sobie autentycznie !ama& g!ow", kogo wyró%ni&
spo$ród wyst"puj#cych, by odda& sprawiedliwo$& tym, którzy na to zas!u%yli. W odniesieniu
do tego spektaklu nale%a!oby osobno opiewa& Dariusza Chojnackiego za ud)wigni"cie kreacji psychiatrycznego Chrystusa (z oddechem Jacka Nickolsona na karku), Grzegorza Przyby!a za
umiej"tno$& grania prawie bez s!ów, Jerzego
G!ybina za roztaczanie aury intelektualizmu, Antoniego Gryzika i Wies!awa Kupczaka za wykreowanie najbardziej tragikomicznych postaci
w spektaklu…
I t" wyliczank" nale%a!oby przeprowadzi&
konsekwentnie do ko*ca, poniewa% bez któregokolwiek z artystów Lot… wyra)nie straci!by
na warto$ci. Gra aktorska do tego stopnia jest si!# tego przedstawienia, %e pozwala zneutralizowa&
nawet widoczne niedoróbki inscenizacyjne – my$l" przede wszystkim o )le skonstruowanej scenie samobójstwa Billy’ego, która wygl#da!a
na sklecon# napr"dce i jakby niepotrzebn#, cho&
w ksi#%ce stanowi moment kulminacyjny, oraz
o skasowaniu jednego z symboli dzie!a Keseya:
oderwania umywalki w !azience i wyj$cia na wolno$& Wodza Bromdena.
Niezale%nie jednak od spraw technicznych, które maj# przecie% charakter podrz"dny wobec ca!o$ciowej wymowy Lotu nad kuku!czym gniazdem,
trzeba powiedzie&, %e Robert Talarczyk stworzy!
wa%ny i przejmuj#cy spektakl, tak potrzebny
na $l#skiej scenie.
Ob!"dzie, krocz za mn#. Bo tylko dzi"ki temu
wci#% pami"tam, %e jestem cz!owiekiem.

MONIKA WYCYKA+
Dale Wasserman Lot nad kuku!czym gniazdem, na podstawie powie!ci Kena Keseya, przek"ad: Bronis"aw Zieli#ski. Re$yseria i opracowanie muzyczne Robert Talarczyk, opracowanie
tekstu: Aleksandra Czapla-Oslislo, Instalacje,
kostiumy Katarzyna Soba#ska i Marcel S"awi#ski, re$yseria !wiat"a Maria Machowska, ruch
sceniczny Katarzyna Kostrzewa. Premiera 22 listopada 2013 r. w Teatrze %l&skim w Katowicach

Seans filmowy
w teatrze
ny – jak w niemych filmach, gdzie
klatka z kilkoma s#owami wmontowana w ta$m& filmow" dope#nia#a
pantomimiczn" scenk&. Bardzo istotne s" te% muzyczne ilustracje scen,
$wiadomie nawi"zuj"ce do tradycji
wyst&pów w sali kinowej tapera,
który podkre$la# i ilustrowa# sw" gr"
to, co pokazywane by#o na ekranie.
Z#o%ony z blisko trzydziestu starannie skomponowanych obrazów spektakl jest jednak przede wszystkim
uczt" dla tych, którzy ceni" w teatrze
form& plastyczn".
Ci, którzy dobrze znaj" histori& teatru i kina, b&d" jeszcze bardziej
kontenci. Przestawienie bowiem mo%e s#u%y( za egzemplifikacj& tezy, %e
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w Katowicach – to urocza
b#ahostka. Je$li kto$ kocha
teatr i nieme kino to rzecz
w sam raz dla niego – lekka, dowcipna, o wysmakowanej, nawi"zuj"cej do fotograficznej techniki sepii,
estetyce.
Godzina z ok#adem, któr" wyczarowa# w Katowicach, stolicy pragmatycznych !l" za ków, w#o ski
re%yser Beppe Navello wraz
z grup" przywiezionych
z kraju, gdzie cytryna dojrzewa, wspó#pracowników,
mija szybciej ni% kwadrans.
Po tem – sko ro wie czór
w teatrze tak wcze$nie si&
sko'czy# – trzeba go dope#ni( w jakiej$ mi#ej knajpce,
z kieliszkiem wina i czym$,
co nie obci"%y zbytnio uk#adu trawiennego, bo b&dzie
równie lekko strawne i pi&knie podane na stó#, co ten spektakl. „Cinema!”
to przedstawienie, bez którego pewnie %y( mo%na, ale – gdy si& je jednak obejrzy – ma si& przekonanie, %e
dodaje ono jednostajnemu %yciu urody i niepowtarzalnego smaku.
Katowickie „Cinema!” premier&
sw" mia#o w karnawale. Nie przypadkiem. Je$li oczekujemy dobrej zabawy – b&dziemy j" mieli. Dostarczy jej
gorzko-s#odka historia o filmowej
gwie)dzie (Natalia Jesionowska), jej
partnerze – impresario (Wies#aw
Kupczak), jej adoratorze (Mateusz
Znaniecki) oraz o ubogiej kwiaciarce ma rz" cej o ki no wej ka rie rze
(Agnieszka Radzikowska) i jej sprytnej i przedsi&biorczej matce (Bogumi#a Murzy'ska). Gagi, slapstickowe
%arty, sytuacyjny humor, estetyka
melodramatu i burleski to atuty tej
lekkiej w formie propozycji.
„Cinema!” to iluzja kina bez s#ów.
Wielbiciele kina b&d" niezwykle usatysfakcjonowani, obserwuj"c, jak
w teatrze mo%na stworzy( iluzj& filmu. Na Du%ej Scenie Teatru !l"skiego uzyskuje si& j" dzi&ki cz&stym
zmianom planów (od pe#nego planu,
przez plany ameryka'skie, kontrplany a% po pó#zbli%enia) i zmiennemu
„kadrowaniu”, które tworzy si& za pomoc" przesuwania, podnoszenia lub
opuszczania czarnych zastawek (brawa dla ekipy technicznej!), a tak%e
dzi&ki niezwykle przemy$lanemu
operowaniu $wiat#em. Przed ka%dym klapsem pojawia si& stylizowany napis, z krótkim opisem sce-

najbardziej komunikatywnym tworem sztuki
aktorskiej jest ta, która
opiera si& na pozas#ownych $rodkach ekspresji – ge$cie cia#a, mimice i ruchu scenicznym.
Przywo#a( wi&c nale%y
tradycj& w#oskiej commedia dell’arte i pantomi my, ale te% war to
przypomnie( sobie, %e
jeszcze nie tak dawno,
jakie$ sto lat z niewielkim ok#a dem, gest
w teatrze by# nie tylko
przerysowany, ale i skodyfikowany i za odst&pstwo od tego aktorzy
byli karani przez niezadowolon" publik&, natomiast w epo ce ki na
niemego tego typu ekspresja by#a niezwykle
po%"dana, gdy w teatrze
w tym%e ju% czasie powoli odchodzi#a w niebyt. „Cinema!” pozwoli znawcom
historii teatru i kina na od$wie%enie
swej wiedzy, a tych, którzy do tej pory %yli w nie$wiadomo$ci co do etapów rozwoju europejskiej sztuki aktorskiej, by( mo%e sk#oni do jej
uzupe#nienia. Nawet tak urocza b#ahostka, jak" jest spektakl „Cinema!”,
mo%e poszerzy( nasze horyzonty.
Swój pierwszy spektakl „Cinema!” Bep pe Na vel lo wy sta wi#
przed siedmiu laty z udzia#em w#oskich i francuskich aktorów. Zosta# on
wyprodukowany przez Fondazione
Teatro Piemonte Europa, której celem
jest wymiana artystycznych przedsi&wzi&( mi&dzy ró%nymi o$rodkami teatralnymi. Katowicka premiera „Cinema!” powsta#a jako koprodukcja
Teatru !l"skiego w Katowicach oraz
Fondazione Teatro Piemonte Europa
w Turynie. To spektakl, który z powodzeniem mo%na zagra( na ka%dej ze
scen europejskich. Zespó# Teatru
!l"skiego ma ju% zaproszenie na wyst&py we W#oszech.
Zdj!cia: Krzysztof"Lisiak

pektakl „Cinema!”
S
– najnowsza propozy cja Te atru !l" skie go

DANUTA
LUBINA-CIPI*SKA
Beppe Navello „Cinema!”. Premiera 31 grudnia 2013 r. / 10 stycznia 2014 r. w Teatrze !l"skim w Katowicach. Scenariusz, re#yseria, ruch
sceniczny i opracowanie muzyczne – Bep pe Na vel lo, sce no gra fia
– Francesco Fassone, kostiumy – Brigi da Sa cer do ti, re #y se ria $wia t%a – Marco Burgher, przygotowanie
projekcji – Mattia Rinaldi.
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o awans. Tymczasowo ustrukturyzowany,
ale do#' przewidywalny #wiat nagle okazuje si% z$ot& klatk& zapewniaj&c& spokojne !ycie. Bohater nie wie, co dzieje si%
na zewn&trz zw$aszcza noc&, gdy jak ka!dy porz&dny obywatel #pi w swoim mieszkaniu. I oto zostaje wyrwany ze snu,
a pukaj&cy do drzwi okazuj& si% pos$a(cami przeznaczenia. Odwo$uj&c si% do jego
sumienia obywatelskiego, koledzy obiecuj& mu udzia$ w ekscytuj&cej akcji. Kleinman ma odegra' w niej wa!n& rol%, cho'
ostatecznie nikt nie wprowadza go w szczegó$y, a on sam przyjmuje postaw% wyczekiwania. Podejrzewa nawet, !e zosta$ wytypowany na przyn%t%. Tymczasem w#ród
obro(ców porz&dku publicznego zaostrza
si% konflikt mi%dzy frakcjami.
"mier' istnieje w sztuce na wiele sposobów, ale w !yciu wspó$czesnych potrzebuje szczególnego uzasadnienia. Funkcjonuje jako sensacja czy skandal (brutalne
morderstwa i nieporadno#' policji), ale
tak!e do#' sentymentalna opowie#' prostytutki (Agata Ochota-Hutyra) o #mierci gwiazdy oddalonej od Ziemi o lata
#wietlne. Poza tym istniej& tu postacie niemal naznaczone #mierci& – jeden ze stra!ników prze!y$ #mier' kliniczn&, a jednostk& liminaln&, balansuj&c& mi%dzy sfer&
!ywych i zmar$ych, jest jasnowidz, przywieziony na szpitalnym $ó!ku i pod$&czony do kroplówki. To on podejmuje trop
mordercy i na podstawie zapachu wskazuje Kleinmana jako zabójc%-szale(ca, co
omal nie ko(czy si% linczem. W finale seryjny morderca zgodnie z oczekiwaniami
widzów atakuje raz jeszcze. I bohater widzi w nim niemal swoje lustrzane odbicie.
Sztuka diagnozuje wspó$czesno#': mimo braku antidotum, skutecznej strategii
zabezpieczaj&cej przed #mierci&, temat ten
zosta$ zmarginalizowany, wyparty, zamiast wi%c tradycyjnych alegorii raz po raz
przybiera inn& posta', upodabniaj&c si%
do swoich kolejnych ofiar, i jest nieod$&cz-
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który wcze#niej przygotowa$
w Cz%stochowie Mieszczanina szlachcicem Moliera z Piotrem Machalic& w roli g$ównej,
to druga premiera sezonu cz%stochowskiego teatru. Jednoaktówka opublikowana w tomie
Bez piór sta$a si% podstaw&
filmu Cienie we mgle (1991),
w którym autor zagra$ g$ówn&
rol%, a w Polsce si%gn%$y po ni&
do tej pory trzy teatry nieprofesjonalne. "migasiewicz zadeklarowa$ potrzeb% odteatralnienia utworu, co mia$o chyba
ozna cza' skon cen tro wa nie
uwa gi na s$o wie i jesz cze
wi%ksze zbli!enie spektaklu
do !ycia.
!mier" posiadaj&ca wszelkie
cechy utworu kameralnego zosta$a wystawiona na du!ej scenie, co spot%gowa$o jeszcze zagubienie Kleinmana (Adam
Hutyra) w #wiecie, podobnie
jak rozmowa o kosmosie prowadzona po#ród wie!owców
nikn&cych w ciemno#ciach.
Sce no graf, Ma ciej Prey er,
za pomoc& kilku bry$ stworzy$ wielofunkcyjn& przestrze( – to jednocze#nie dom-wa row nia oraz sy nek do cha mia sta.
Mieszkanie g$ównego bohatera jest odci%te od #wiata !elaznymi drzwiami z wielk& ilo#ci& zasuwek, a wyposa!enie stanowi mebel, b%d&cy jednocze#nie szafk&,
$ó!kiem i komod&, w której mo!na si%
ukry'. Wspó$czesna ascetyczna wersja
„Gemütlichkeit” klasy #redniej nie wygl&da zbyt zach%caj&co. Natomiast miasto pe$ne zakamarków i ukrytych przej#', budowane z pionowych p$aszczyzn i stert
opon, staje si% ciemnym i zamglonym labiryntem (co buduje nastrój grozy). W g$%bi sceny znajduje si% pionowa konstrukcja-drabina, przypominaj&ca rozwi&zania
z przedstawie( Leszka M&dzika. Nocne
miasto ukazuje Kleinmanowi nieznane
do tej pory oblicze, obskurne i niebezpieczne. To dogodna sceneria dla ujawnienia ludzkich fobii i nie#wiadomo#ci.
Atmosfer% grozy i tajemnicy pot%guj&
pojawiaj&ce si% znik&d postacie o niepewnej ontologii. Wra!enia uzupe$nia
muzyka Mateusza "migasiewicza, ograniczona chwilami do elektronicznych tonów-sygna$ów oraz szept aktorów.
Inscenizacja sztuki Allena to spektakl
zbudowany zgodnie z klasycznymi regu$ami dramatycznymi (jedno#' czasu, miejsca i akcji), kolejny atak mordercy zmusza spo$eczno#' do dzia$ania. W ten
sposób Kleinman troch% wbrew sobie
zostaje wcielony do oddzia$u Stra!y Obywatelskiej, a tropienie mordercy ostatecznie przekszta$ci si% w podró! ku
#mierci.
Schemat fabularny oraz temat sztuki
przypomina twórczo#' Franza Kafki (Proces oraz opowiadanie Przed s#dem), a Kleinman okazuje si% wspó$czesnym Józefem
K. z narzeczon& i kochank&, daremnie usi$uj&cym zrozumie' wydarzenia, w które
zosta$ wtr&cony. Na co dzie( ca$kowicie
poch$ania go praca w korporacji i troska

nym cieniem ka!dej z nich.
Wchodzi w szczeliny ich istnienia, wykorzystuje nieuwag%,
drobne przyzwyczajenia, z$e
nawyki… Kleinman rozwa!a
wprawdzie mo!liwo#' #mierci,
opuszczaj&c noc& bezpieczne
miesz ka nie, ale uzna je j&
za atrybut staro#ci, konsekwencj% zu!ycia organów wewn%trznych. Wed$ug niego, cz$owiek
przypomina maszyn% z d$ugoletni& gwarancj&. Dlatego
#mierci poszczególne, mieszka(ców przywo$ywanych z nazwiska, pot%guj& poczucie zagro!enia i przypominaj&, !e
walka wci&! trwa…
Istot& przedstawienia, zdaniem re!ysera, jest „nieautentyczno#' istnienia i poczucie
utraty to!samo#ci”. G$ówne
pytanie, z którym musz& zmierzy' si% postacie i widzowie,
brzmi: kim jestem? Modernistyczny cz$owiek bez w$a#ciwo#ci wspó$cze#nie przemieni$
si% w cz$owieka bez to!samo#ci, nie wie, kim jest i nawet nie
jest zainteresowany t& wiedz&.
Postacie Allena nie ró!ni& si%
mi% dzy so b&. )y j& z dnia
na dzie(, zapominaj&c o sprawach zasadniczych, by nagle stan&' w obliczu #mierci. "wiat Allena, jak zwykle, tr&ci grotesk&, a ak tyw no#' bo ha te rów za le !y
od okoliczno#ci i towarzysz&cych im
emocji. Kleinman nie potrafi podj&' jakiekolwiek decyzji, jest zagubiony i wci&!
dziwi si% #wiatu. Pozostali zdaj& si% równie niejednorodni: zwariowany doktor
czy filozofuj&ca prostytutka, cho' wszyscy odczuwaj& równie silnie tajemnic%
#wiata.
Kleinman wielokrotnie pozostaje sam
na pustej scenie, co w dawnym teatrze sta$oby si% pewnie okazj& do wyg$oszenia
monologu, ujawniaj&cego jego #wiatopogl&d czy przes$anie dla potomnych, ale Allenowska posta' nie ma nic szczególnego do po wie dze nia. Ta ki cz$o wiek
na scenie wzbudza #miech a! do chwili,
gdy nie dostrze!emy w nim siebie. Wówczas to widz musi samodzielnie odpowiedzie' na pytanie o istot% #mierci i w zale!no#ci od odpowiedzi przyj&' jedn&
z mo!liwo#ci – strach, rezygnacja... Wszak
je#li prawd& jest to, co mówi umieraj&cy
Kleinman, !e „jedynym wrogiem jest
Bóg”, to wówczas dzia$ania cz$owieka nie
powinny koncentrowa' si% na tropieniu
mordercy, ale raczej na uporz&dkowaniu
#wiata, zbudowaniu lepszej koalicji mi%dzyludzkiej, która zast&pi$aby dawn&
sztuk% dobrego umierania sztuk& dobrego !ycia. W ka!dym razie spektakl cz%stochowski zarówno z powodu przes$ania,
jak i doskona$ej gry powinien sta' si% wydarzeniem obowi&zkowym.
Fot. Piotr D$ubak

mier" Wo ody’ego Al le !
na w opracowaniu i re!yserii Waldemara "migasiewicza,

JOANNA WARO*SKA
Woody Allen !mier", przek!ad – Anna Ko!yszko, opracowanie tekstu i re"yseria – Waldemar #migasiewicz, scenografia – Maciej
Preyer, muzyka – Mateusz #migasiewicz.
Teatr im. Adama Mickiewicza, premiera
9 XI 2013.

iedy ostatni raz widzia'am Wojciecha
K
Kilara, a by'o to na czerwcowym
przedpremierowym pokazie biograficz-

nego filmu Credo, nie zorientowa'am si$,
#e w'a%nie si$ z nami zaczyna #egna&. Ta
sa ma co zwy kle po go da w oczach
i uprzejmo%& w gestach, a u%miech jak
najbardziej obecny. Nie zna'am cz'owieka tak doskonale pogodzonego z #yciem,
jakim by' Kilar w swoim „pó*nym okresie”. Swoim byciem i swoj( muzyk( rozja%nia' ciemne strony ludzkiej egzystencji, a i jego znana pobo#no%& nie mia'a nic
wspólnego z przechodzeniem „na tamt(
stron$”. „Ciesz$ si$ darem #ycia” – tak
kaza' zatytu'owa& zbiór wywiadów ze sob(, jaki ukaza' si$ w Krakowie w 1997
roku, i tak ju# zosta'o do ko)ca.
XX-wieczni antropolodzy ukuli teori$
„stylu pó*nego”, na podstawie której budowano imponuj(ce biografie. Wszystko
prowadzi'o w nich do ostatecznego spe'nienia, a by'o poprzedzone d'ugim szeregiem znacz(cych zapowiedzi. Kilka takich
biografii nawet si$ uda'o; ich bohaterowie
zwykle jednak umierali m'odo. W przypadku Wojciecha Kilara teoria „stylu
pó*nego” w ogóle si$ nie sprawdzi'a. Artysta „domkn('” bowiem swoj( twórczo%&
ju# dawno, w latach osiemdziesi(tych tamtego stulecia, gdy spektakularnie zrezygnowa' z poszukiwa) legitymizuj(cych facho wo%& (w tym ro zu mie niu, ja kie
otrzyma'a ona w wieku XX – wieku
awangard) i zwróci' si$ w kierunku muzyki „powszechnej”, przemawiaj(cej
do ka#dego %rodkami ca'kowicie zrozumia'ymi, wprost wywiedzionymi z europejskiej muzycznej tradycji, przede
wszystkim sakralnej. Poniewa# w tej
muzyce, jak to wielokrotnie kompozytor
powtarza', chodzi'o o dotkni$cie sacrum.
Nie dotkni$cie uczone, rodzaj spekulacji,
jak( jest na przyk'ad muzyka Oliviera
Messiaena, ani te# pouczaj(ce, z jakim
spotykamy si$ u Pendereckiego. To by'o
dotykanie naiwne, franciszka)skie, nieomal dzieci$ce. A zarazem powa#ne, tak
jak powa#ne mo#e by& my%lenie dziecka
(pierw szy za uwa #y' to Schu mann).
W przypadku muzyki Kilara liczne w(tki prowadz( w stron$ tradycji, ale tej tradycji nie próbowa' on konsumowa&,
„przetrawia&” na po#ytek swego artystycznego organizmu. S'ynne powiedzenie
Pendereckiego „wch'on(& wszystko, co
zaistnia'o”, w jego przypadku nie mia'o
zupe'nie zastosowania. Raczej „by& w tym
wszystkim, co zaistnia'o” – i nie przesta&
by& sob(.
Nabo#e)stwo #a'obne, w którym, dzi$ki TVP Kultura mogli uczestniczy& wszyscy, by'o niezwykle uroczyste i po brzegi wype'nione muzyk(. Nie czu'o si$
jednak – co czasem si$ zdarza – by mia'o charakter koncertu. Pogrzeby-koncerty s( bowiem polsk( specjalno%ci(.
Symboliczny by' w tym wzgl$dzie pogrzeb Stanis'awa Moniuszki w Roku
Pa)skim 1872. Nie by'o polskiego muzyka, który by si$ na nim nie zjawi', graj(c i %piewaj(c. Niektórzy (w tym damy
prowadzone przez Mari$ Kalergis) dost(-

MI!DZY"NUTAMI

Wojciech Kilar

pili zaszczytu niesienia trumny. Na ulice Warszawy wyleg'o ca'e miasto, nawet
ci, któ rzy ni gdy nie by li w ope rze
na przedstawieniu Halki czy Strasznego
dwo ru. Za bra k'o jed nak pie ni$ dzy
na grób. Cia'o kompozytora przez szereg
miesi$cy czeka'o na ostateczny pochówek
w krypcie ko%cio'a %w. Karola Boromeusza na Pow(zkach, nast$pnie kompozytor spocz(' w rodzinnym grobie zbiorowym. Do osobnej mogi'y, w miejscu
bardziej paradnym, przeniesiono szcz(tki Moniuszki oraz jego #ony Aleksandry,
matki dziesi$ciorga Moniusz(tek, w roku 1908. „Za prac$ umi'owan(, za kochanie wielkie, za podnoszenie ducha, za szerzenie pi$kna, za pie%) bratni( – bez
poparcia, bez nagrody, bez nadziei na jutro…” – za'ka' nad owym nowym nagrobkiem poeta, wspominaj(c typowy los
polskiego artysty, który sta' si$ wielkim
dopiero po %mierci.
W ci(gu stu dwudziestu lat up'ywaj(cych od owego 1908 roku, dokona' si$
wielki post$p. Dzi% nie tylko umiemy stawia& wspania'e nagrobki swoim bohaterom i dba&, by zawsze – jak grób Henryka Mi ko 'a ja Gó rec kie go, ozda bia 'y
%wie#e kwiaty – ale potrafimy te# ceni&
ich, zanim odejd(.
Podczas ostatnich trzydziestu lat swego #ycia, podczas których Wojciech
Kilar funkcjonowa' jako „+l(zak ze
Lwowa”, dozna' od swoich przyszywanych krajanów wielu gestów prawdziwej
przyja*ni. Muzycy katowiccy wzi$li
go sobie za honorowego opiekuna, by
nie rzec zbyt patetycznie – patrona. Bo
przecie# patronowa' on, pocz(tkowo
dyskretnie, potem coraz bardziej jawnie,
%l(skiemu #yciu kulturalnemu, firmowa'
swoim nazwiskiem, a przede wszystkim
swoj( muzyk( tutejsze instytucje i rozmaite inicjatywy. I cho& szara willa
przy ulicy Ko%ciuszki, w której zamieszkiwa', najpierw z #on(, pó*niej ju#
sam, nie by'a ani muzycznym salonem,
ani klubem politycznym, ani baz( szturmow( dla jakich% oddolnych ruchów, sta'a otworem dla wszystkich ludzi dobrej
woli. Bo Wojciech Kilar chcia' dzieli&
si$ z lud*mi dobrem – i taki zostanie zapami$tany.

Muzyka anielska
wielkich prze#yciach i wzlotach naPo
st$puje powrót do codzienno%ci,
nieraz do%& brutalny, ale tak si$ z'o#y'o,

#e dla katowickiej publiczno%ci muzycznej nast(pi' 'agodnie, w kilku etapach,
z których jednym z wa#niejszych by'o wykonanie fragmentów oratorium Stworzenie !wiata Józefa Haydna w Muzeum Archidiecezjalnym (niedziela 19 stycznia,
koncert zorganizowany przez Instytucj$
„Silesia”). Jako motto tego koncertu nasuwaj( mi si$ s'owa, które wypowiedzia'
nasz ksi(dz proboszcz w czasie tegorocznej kol$dy: „kto% musi umrze&, by kto% inny móg' si$ narodzi&”. Wielki spektakl narodzin %wiata: wód, zwierz(t i ptaków,
na ko)cu za% ludzi, mogli%my prze#y&
dzi$ki czwórce wytrawnych katowickich
artystów: w rol$ Archanio"a Raphaela
wcieli' si$ baryton Maciej Bartczak, Gabrielem by'a sopranistka Beata Witkowska-Glik, parti$ Uriela %piewa' m'ody tenor, jeszcze student katowickiej uczelni
(w klasie Macieja Bartczaka) Maciej
Gomu'ka, a na fortepianie akompaniowa'
im Wojciech Stysz. Jako #e dzie'o wykonywano we fragmentach, zasz'a potrzeba przeprowadzenia s'uchaczy przez najwa#niejsze momenty tre%ci oratorium.
Zadanie to wykona'a Bo#ena Gieburowska-Gabry%, wplataj(c w swoj( opowie%&
elementy „angelologii”, uj$tej nie tylko
od strony biblijnej, ale i w aspekcie ró#nych mitologii europejskich. Zostali%my
zatem g'$boko wprowadzeni w temat,
a zarazem w nastrój koncertu. Ów nastrój
autentycznie si$ narodzi', o co mo#na by'o si$ nieco obawia&, zwa#ywszy, #e
dzie'o by'o wykonywane w wersji bardzo
okrojonej, przede wszystkim pozbawionej partii chóralnych, które przes(dzaj(
o specyfice gatunkowej oratorium jako gatunku charakteryzuj(cego si$ pewnym patosem, nadto za% pot$g( brzmienia. Muzyka Haydna sprawdzi'a si$ wszak#e
doskonale w wersji kameralnej. Uwydatni'y si$ jej cechy klasyczne: prostota,
umiar, równowaga %rodków i tre%ci. Efekty retoryczne sta'y si$ mniej wyraziste, co
oczywiste w przypadku, gdy parti$ orkiestrow( zast$puje fortepian – instrument
o znacz(co mniejszej ró#norodno%ci kolorystycznej, za to w pe'ni wyst(pi'a
na %wiat'o dzienne melodyjno%& jako cecha partii wokalnych. Mimo obecno%ci
w nich wielu konwencjonalnych uk'adów,
tchn$'y one %wie#o%ci( i bezpo%rednio%ci(
wyrazu, co zawdzi$cza' „papa Haydn” talentom %piewaków, którzy podj$li si$
nie'atwego zadania. Zgry*liwcy nazwaliby t$ uszczuplon( prezentacj$ „muzycznym ersatzem”, s'uchacze neutralnie
nastawieni – „spektaklem w pigu'ce”, ja
zaryzykuj$ na jego okre%lenie has'o przeczytane na jakiej% reklamie: „ma'e jest
wielkie”. Niezbyt to oryginalne, ale dobrze mi si$ komponuje z zapami$tanym
efektem, zreszt( owa wielko%& uwi$ziona w ma'ej formie to przecie# kardynalna cecha muzycznego klasycyzmu, który reprezentuje dzie'o Haydna.
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udwik Napoleon D&bicki, urodzony w Grzyma!kowie (ko!o
Kielc) oficer oraz uczestnik powstania listopadowego, po deportacji
do USA w 1836 roku zaci"gn"! si&
do oddzia!ów teksa'skich dowodzonych przez pu!kownika Jamesa Walkera Fannina. Po rozbiciu przez genera!a
José Urre& si! powsta'czych w bitwie
pod Co le to pol ski wo jak do sta! si&
do niewoli i zosta! rozstrzelany w miejscowo$ci Gollad. Moc" decyzji kongresu Republiki Teksasu wszystkim weteranom wojny z Meksykiem oraz ich
spadkobiercom nadano ziemi&. W przypadku naszego rodaka by!o to blisko pi&%
tysi&cy akrów zlokalizowanych w rozwidleniu rzek Red i Wichita, na którym wiele lat pó(niej odkryto pok!ady ropy naftowej. Spadek po D&bickim by! (i nadal
jest!) obiektem zainteresowania ze strony licznych (prawdziwych oraz fa!szywych) dziedziców drogiego zmar!ego.
Próby odzyskania maj"tku – dzi$ szacowanego na sum& 10-40 miliardów dolarów – podejmowane jeszcze przed II wojn" $wiatow" zintensyfikowano w czasach
Peerelu, o czym Ma!gorzata Szejnert nie
zapomnia!a wspomnie% w reporta#u patronuj"cym kolekcji jej tekstów druko-

wanych onegdaj na !amach „Literatury”
czy „Polityki”.
Wybór siedemnastu, powstaj"cych
w latach 1969-79 reporta#y wspó!za!o#ycielki „Gazety Wyborczej” to kameralne
opowie$ci o szarych obywatelach Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, których losy,
cho% na pierwszy rzut oka nie wyró#niaj"ce si& niczym szczególnym, s" godne
upami&tnienia. Autorka „Czarnego ogrodu” przeprowadza rozmowy z przedstawicielami ró#nych ga!&zi gospodarki,
kre$l"c indywidualne oraz zbiorowe portrety (nie tylko) przodowników pracy.
W tek$cie „Na samie i na tradycji” przybli#a czytelnikom historie ekspedientek
(oraz m&skiego „rodzynka” w osobie
Pana Andrzeja z dzia!u pieczywa) z jednego z warszawskich sklepów samoobs!ugowych Spo!em, cyklicznie modernizowanego z my$l" o dostosowaniu si&
do „potrzeb” klienta. Szczegó!owo rozpisany harmonogram dnia poszczególnych
pracowników zak!adu Ursus w reporta#u
„Codziennie” podkre$la stopie' rutyny redukuj"cej pracowników do poziomu automatów, ale stanowi tak#e wa#ny element
refleksji na temat nieustaj"cej walki
z przeciwno$ciami losu, w której nie
brakuje miejsca na podnoszenie jednostkowych kompetencji, bynajmniej nie tylko na p!aszczy(nie zawodowej.
Historia przedstawiona w reporta#u
„Zjadacze chleba, nie anio!y” intryguje
fragmentaryczn" narracj" (kolejne podrozdzia!y przyporz"dkowane s" dniom tygodnia wraz z pasuj"cym do nich menu)
na temat niepisanej hierarchii obowi"zuj"cej w sto!ówce FSO, ukazuj"c mi&dzy
wierszami sposób dzia!ania mechanizmów spo!ecznej kontroli. Problem manipulacji oraz ukrytej manifestacji w!adzy
stanowi równie# osnow& tekstu „Je$li si&
odnajdziemy, to cudownie”, b&d"cego
opowie$ci" o obozach adopcyjnych,
na których to same dzieci maj" mo#liwo$%
wybrania dla siebie rodziców, rekrutuj"cych si& z kr&gu bezdzietnych ma!#e'stw.
Przynajmniej tak ca!y proceder wygl"da
w teorii – wszak jak udowadnia reporterka, wybór jest $ci$le koordynowany przez
ch!odno kalkuluj"cych pedagogów, a jego moralne konsekwencje cz&sto k!ad" si&
cieniem na emocjonalnej sferze $wie#o
upieczonych rodziców oraz ich pociech.
Rozmówcy Ma!gorzaty Szejnert cz&sto
zmagaj" si& ze spo!ecznym niezrozumieniem, ba, wr&cz niech&ci" ze strony
otoczenia, przede wszystkim z powodu
swojej odr&bno$ci lub prób wychodzenia
poza obowi"zuj"ce schematy spo!ecznych
zachowa'. Dobrym tego przyk!adem jest
„T&sknota za star" sieczkarni"” diagnozuj"ca przypadek pewnego in#yniera-wizjonera, którego technologiczna scheda nie znalaz!a godnych kontynuatorów.
Z kolei materia! pod tytu!em „Ulica z latarni"” przedstawia dzieje niewidomej kobiety (matki trojga dzieci), która pomimo
swej niepe!nosprawno$ci nie traci wrodzonego optymizmu oraz pasji, pozwalaj"cej
bohaterce cieszy% si& #yciem, które – jak
sama przekonuje – do$wiadcza w sposób
niedost&pny dla osób zdrowych. Natomiast reporta# „Któr&dy na orle gniazdo”
jest zapisem rozmowy z dyrektorem kwi-

dzy'skiego gimnazjum, który wspomina
tragiczne losy uczniów i nauczycieli
zwi"zanych z prowadzon" przez niego
placówk", w czasie wojny wywiezionych do obozów koncentracyjnych lub si!" wcielanych w szeregi Wehrmachtu.
Autorka „)ród #ywych duchów” po raz
kolejny potwierdza swój talent do przedstawiania historii zwyk!ych, obcych czytelnikowi ludzi w sposób, dzi&ki któremu
wydaj" mu si& o wiele bli#si. Unikaj"c pokusy literackiej parenezy, Ma!gorzata
Szejnert ukazuje postaci z krwi i ko$ci,
niejednokrotnie naznaczone pi&tnem wielkiej historii, pozwalaj"c nam lepiej zrozumie% ich pragnienia, ambicje, nadzieje i niepokoje, motywacje oraz podejmowane przez nich decyzje. Twórczyni
„Wyspy klucza” z powodzeniem, cho%
w niewymuszony sposób apeluje o szacunek dla ich ci&#kiej pracy, wierno$ci pogl"dom czy godnej pozazdroszczenia
niez!omno$ci w codziennych, wieloaspektowych zmaganiach ze „skrzecz"c"”
rzeczywisto$ci". Co wa#ne, teksty zebrane w tomie „My, w!a$ciciele Teksasu” unikaj" tendencyjnego obrazowania peerelowskich realiów, rejestruj"c tak#e chwile jednostkowych rado$ci, entuzjazm p!yn"cy ze spe!niania prywatnych pasji oraz
ostro#ne, aczkolwiek niebezpodstawne
marzenia o lepszym jutrze.
W rozmowie z bohaterami swoich reporta#y Ma!gorzata Szejnert przyjmuje
postaw& cierpliwej, empatycznej s!uchaczki, pozwalaj"c im na swobodn",
szczer" wypowied(, w pó(niejszym zapisie unikaj"c pokusy wykorzystywania
kolokwializmów czy j&zykowych stylizacji na $rodowiskowe socjolekty. Zbiór
„My, w!a$ciciele Teksasu” przykuwa
uwag& wysokim poziomem tekstów nienagannych pod wzgl&dem kompozycji,
b&d"cych przyk!adem dziennikarskiej
synekdochy: mikrokosmos biograficznych historii odzwierciedla spo!eczno-polityczny makrokosmos dekady wytyczaj"cej narracyjne ramy tomu o uniwersalnym sk"din"d przekazie. Przypadki zebrane przez Ma!gorzat& Szejnert stanowi" bowiem utkan" z (mniej lub bardziej)
zakamuflowanych aluzji, aczkolwiek
pozbawion" jednoznacznych ocen impresj& na temat absurdów, dramatów oraz socjotechnicznych manewrów minionego
ustroju.
Czytane z perspektywy czasu, opowie$ci damy polskiego reporta#u stanowi"
tak#e klucz od zrozumienia wielu zjawisk
z naszej wspó!czesno$ci przypominaj"c
nam, #e pod pewnymi wzgl&dami wcale
nie ró#nimy si& od naszych „peerelowskich protoplastów”, a i niejednego mogliby$my si& od nich nauczy%. Opatrzona mocno humorystycznym materia!em
zdj&ciowym kolekcja „My, w!a$ciciele
Teksasu” doskonale !"czy w sobie elementy zaanga#owanych human stories, historycznego dokumentu, jak równie# socjologicznej refleksji na temat narodowych
mitów oraz sk!onno$ci rodaków do kreowania fantastycznych snów o pot&dze,
których nie potrafimy jednak „do$ni%”
do ko'ca.
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nawi"za( – w tek#cie nieprzypadkowo
pojawiaj" si' nazwiska Schulza (najnowsza powie#% Kalwasa ma w sobie co#
z Ksi'gi znanej z Sanatorium pod Klepsydr"), wspomnianego ju& Kafki czy
Borgesa.
Trzeba przyzna%, &e Mi!dzyrzecz to naprawd' zaskakuj"ca proza. Kalwas
za nic ma przyzwyczajenia czytelnicze,
prowadzi swego bohatera (a tak&e odbiorc') przez stworzony #wiat zgodnie
z w!asn" logik". Autor Tariki balansuje
mi'dzy kolejnymi p!aszczyznami, urywa w"tki, opisuje na nowo ju& przedstawione sceny, pozwala, aby wszystko toczy!o si' od pocz"tku, mno&y znaki zapytania, zdumiewa, intryguje. Jednocze#nie powie#ciowy Piotr wydaje si' równie zdezorientowany jak czytelnik, staj"c si' ofiar" przestrzeni, w któr" wpad!:
„By!em w zwierciadle jakim# niepoj'tym; krzywym, czu!em t' krzywo#%, ten
nie-#wiat” (s. 84). Mi!dzyrzecz otacza aura wielkiej niewiadomej. Nie wiadomo
nawet, czy wszystko, co opisuje Kalwas,
nie stanowi jedynie sennego omamu
– jak ju& wspomnia!em, to nie przypadek, &e na pocz"tku bohater i odbiorca
wkraczaj" w obr'b snu i by% mo&e
w tym #nie ju& pozostaj" (sam Piotr nie
ma co do tego pewno#ci: „prawdopodobnie nie #ni', tylko pisz' te s!owa dla ciebie” (s. 12), asekuruje si' ju& na samym
pocz"tku historii).
Tym, co w najnowszej powie#ci Kalwasa najistotniejsze, wbrew pozorom
nie jest popl"tana, do#% niepokoj"ca fabu!a, stanowi"ca w gruncie rzeczy tylko niezb'dny dodatek do ca!o#ci albo
ilustracj' okre#lonych tez. Mi!dzyrzecz nie jest wy!"cznie przewrotn" gr"
z czytelnikiem (cho% i to bardzo wa&ny aspekt tej ksi"& ki), ale przede
wszystkim traktatem na temat pisania,
czy, inaczej mówi"c, odwa&ne rzucenie wyzwania tradycyjnym prawid!om
powie#ciowym i twórczym. Piotr Ibrahim Kal was ja ko au tor orga ni zu je
#wiat przedstawiony, ale równie& tkwi
(czy raczej b!"ka si') w samym jego
centrum (jako w!asne alter ego). Pisarz
w tej prozie jest zarazem Bogiem, ale
i ele men tem po zba wio nym re al nej
w!adzy, podleg!ym innym mechanizmom (Piotr cz'sto nie umie si' odnale$% w przestrzeni, do której trafia,
a jednocze#nie polega na w!asnej intuicji). Inaczej mówi"c, nad pisarskim
#wiatem nie ma si' kontroli (inaczej ni&
na przyk!ad w Rado#ci pisania Wis!awy Szymborskiej). Sam bohater-pisarz najwyra$niej nie wie, nie tylko
do czego ta historia doprowadzi, ale
równie& jaki ma sens (swoistym lejtmotywem staje si' kwestia, któr" mo&na
uj"% w form' przewrotnego pytania:
„pisz', czy sam jestem pisany?”) Jednocze#nie Kalwas mistrzowsko igra
z przyzwyczajeniami czytelniczymi, raz
po raz podsuwaj"c mylne wyja#nienia
co do istoty i realno#ci ca!ej opowie#ci
(Piotr pyta Johana: „czy ty mnie piszesz…?” (s. 54), aby pó$niej zastanawia% si': „Dzieje si' to, czy si' pisze?

Piotr Ibrahim Kalwas Mi!dzyrzecz.
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iotr Ibrahim Kalwas, polski pisarz osiad!y w Aleksandrii, powraca na rodzimy rynek z kolejn" powie#ci". W pewnych aspektach
Mi!dzyrzecz przypomina wcze#niejsze
dokonania Kalwasa – i tu odnale$%
mo&na w"tki autobiograficzne (cho%
w znacznie mniejszym stopniu ni&
w Domu czy w Tarice), rozwa&ania autotematyczne, nawi"zania do arcydzie!
literatury polskiej i #wiatowej, czy próby kreacji okre#lonego #wiata oraz odnalezienia si' w nim. A to wszystko uj'te w niestandardow" form' – gdzie# pomi'dzy powie#ci", esejem, a powiastk"
filozoficzn". Jednak mimo pewnych
elementów wspólnych, jest w Mi!dzyrzeczy pewna #wie&o#%, która stawia t' powie#% nieco wy&ej od dotychczasowych
literackich dokona( Kalwasa.
Pod wzgl'dem fabularnym najnowsza
ksi"&ka autora Tariki przedstawia si' dosy% prosto, ale zarazem intryguj"co.
Oto Piotr – alter ego autora – siedz"cy
w kawiarni Bliklego na Nowym )wiecie poznaje profesora Roberta de Razina, który zleca mu dostarczenie starego
grec kie go ma nu skryp tu na Wy spy
Owcze. Pocz"tkowy opór bohatera prze!amuje dopiero sowite wynagrodzenie.
Po d!ugiej podró&y pisarz trafia na wysp' Eysturoy do domu tajemniczego Johana Tordenssona. To osobliwy budynek – pe!no w nim dziwacznych sprz'tów (jak na przyk!ad zegar, którego
wskazówki obracaj" si' we wszystkie
strony), ponumerowanych drzwi, okien,
luster, popl"tanych korytarzy i owiec.
Sam gospodarz kilkukrotnie si' przemienia – jest postaci" enigmatyczn", dosy%
demoniczn", niekiedy wchodzi w rol'
przewodnika po niecodziennym #wiecie
Mi!dzyrzeczy – cho% w!a#ciwie Piotr musi wszystko odkry% samodzielnie, próbowa% odnale$% sens, a mo&e i samego
siebie.
Szybko ze wst'pu i #wiata na wskro#
realnego (niebezzasadnie Kalwas na samym pocz"tku dok!adnie okre#la dzie(
i miejsce spotkania z profesorem Razinem), bohater (razem z czytelnikiem) zostaje wrzucony na p!aszczyzn' oniryczn" (sama Mi!dzyrzecz zaczyna si' opisem wci"& powracaj"cego snu, w którym
bohater znajduje si' w mie#cie jak z obrazu Georgia de Chirica), a wreszcie
w przestrze( magiczn", znajduj"c" si'
zupe!nie poza rzeczywisto#ci": „Ten
dom by! jakby na zewn"trz. Na zewn"trz rzeczywisto#ci. W!a#ciwie nigdy
nie uda!o mi si' ustali%, czym dok!adnie
by!. Gdzie i kiedy by!; w jakim wymiarze” (s. 24). Dziwaczny dom Tordenssona jest czym# wi'cej ni& pierwszym
przystankiem na d!ugiej drodze – to swoisty mikrokosmos, który organizuje
przestrze( ca!ej powie#ci. Pó$niej bohater przeniesie si' m.in. do #redniowiecznej Brugii, do mrocznego klasztoru-zamku, rodem z Kafki, powróci do krainy dzieci(stwa i wakacyjnych wspomnie(, czy wreszcie odwiedzi miejsce,
w którym rozgrywa si' dr'cz"cy go sen.
W tej podró&y nie brakuje literackich

A mo&e tylko czyta? A kto czyta?”
(s. 186), umniejsza swoj" rol': „to przecie& wszystko jest tylko napisane. To
tylko tekst na ekranie komputera tamtego faceta na ma!ym patio. Ja to czytam. Ja czytam to, co on pisze” (s. 206),
by w innym miejscu stwierdzi%: „To
tylko sen, gdzie# daleko, w innym
czasie i wymiarze. Przecie& tak naprawd' le&' teraz w swoim pokoju (…)
na wyspie Eysturoy, a mo&e jestem
w swoim domu w Aleksandrii i #ni'”
(s. 112-113)). Pozorne wyt!umaczenia,
nie tylko nie daj" odpowiedzi, ale
jeszcze bardziej wszystko wik!aj" – tym
samym zostaje zakwestionowane aprioryczne zaufanie, jakim zazwyczaj obdarza autora czytelnik.
Piotr Ibrahim Kalwas niew"tpliwie
tworzy wielk" literatur' – wymagaj"c",
skomplikowan", niejednoznaczn", a jedno cze #nie grun tow nie prze my #la n" – i najnowsza powie#% potwierdza jego pisarsk" klas'. Pe!na niejasno#ci, fa!szywych tropów i znaków zapytania
Mi!dzyrzecz wymyka si' wszelkim
uogólnieniom, jest jedn" z tych ksi"&ek,
które mo&na odkrywa% wci"& na nowo
i z nies!abn"c" satysfakcj" czytelnicz".
Zaproponowana przeze mnie w niniejszym szkicu #cie&ka interpretacyjna jest
tylko jedn" z wielu mo&liwych.
MICHA* PAWE* URBANIAK
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azwyczaj o zielonym
pojciu mówimy wtedy, gdy jestemy przekonani, e go nie mamy. Dzieje si tak w chwili, gdy kto zadaje nam pytanie, na które nie
potrafimy udzieli odpowiedzi. Czsto dotyczy to spraw,
którymi dotd nie zaprztalimy sobie gowy. Dopiero konkretna czynno, zagajenie,
zwraca nam na nie uwag.
Mówimy wtedy: „nie mam
zielonego pojcia”, a sposób,
w jaki intonujemy to zdanie,
kryje nut dziwnego niedowierzania. Z takim wanie
niedowierzaniem odkrywaam
Zielone pojcia Michaa Wroskiego. Pokazay mi prawdy
oczywiste, ubrane w zaskakujco proste sowa.
Zielone pojcia to zbiór aforyzmów autorstwa Michaa
Wroskiego, wydany niedawno nakadem Wydawnictwa
Mart-Gra. Skada si na niego 670 byskotliwych spostrzee, a sam tytu nawizuje do
nazwy bloga prowadzonego
przez autora – Krainy Zielonego Pojcia. Warto zaznaczy, e
to ju czwarta publikacja wydana przez autora w tym roku.
Ksieczk pochania si jedynym tchem, czsto umiechem
reagujc na prawdziwo wpisu. Jak to u Michaa Wroskie-

ADRIANA
URGACZ-KUNIAK

Isabelle Lafleche Kocham
Nowy Jork, Wydawnictwo Literackie, 2013.

Gra
pozorów

Zielonemu pojciu
wydawao si,
e kady je ma

Micha Wroski Zielone pojcia, Wydawnictwo Mart-Gra,
Rybnik 2013, s. 115.

go bywa – aforyzmy s czym
w ro dza ju chwil spi sa nych
w zeszycie codziennego ycia. Takiego ycia, które jest
udziaem kadego z nas. Std
i prawdy, które czytamy, s
nam tak bliskie, znajome. Najczciej dotycz tematów, które przewijaj si w caej twórczoci pisarza, z którymi stykamy si na co dzie – czasu, chaosu, mioci, kosmosu i natury.
Dlaczego zatem nie mielimy
o nich zielonego pojcia?
Zdaniem Krystyny Dugosz-Kurczabowej z Uniwersytetu
Warszawskiego, kluczem do
zrozumienia „zielonego pojcia”, jest kolor, oznaczajcy
niedojrzao, a zatem równie
brak dowiadczenia, które uatwioby nam znalezienie odpowiedzi. W swoim wywodzie
odwouje si ona do „zielonych lat” z Ody do modoci
Adama Mickiewicza, a zatem
czasów naszej modoci, pochej, cho uskrzydlonej. To
czas, w którym nie interesuj
nas wywody mdrców, dzie
dzieje si teraz, nie liczy si
wczoraj, a jutro zdaje si bardzo
dalekie. yjemy szybko i nieuwanie, bez zastanowienia
mijamy pdzce chwile.
Ten okres Micha Wroski
ma ju za sob, wszed bowiem w wiek, w którym nie
przy stoi na iw na bez tro ska,
a na kade z yciowych zdarze
patrzy si z mdroci staego
bywalca, dokonujc krótkiej
i trafnej analizy. Dzielc si
z czytelnikami swoim zielonym
pojciem, autor nie stawia si
jednak w roli moralizatora. Jest
jednym z nas, kim, kto zauwaa rzeczywisto, ale traktuje j
z weso swobod. W ksieczce znale moemy parafrazy znanych powiedze, humo ry stycz ne spo strze e nia
a nawet ironi. „Zdecyduj si:
albo chcesz mie swoje pi minut, albo wieczno…” – artuje sobie autor z ludzkiego pragnienia osignicia sawy. W innym miejscu pisze z podobn
swad: „Tak dugo pracowa
nad swoim wizerunkiem, e
straci twarz”.
Podsumowanie samego tomiku znalazam w innym jeszcze
aforyzmie. „Zgubie kwit do
przechowalni bagau swoich
dowiadcze”? – pyta Micha
Wro ski. I tym chy ba jest
przede wszystkim zbiór Zielone pojcia – jasn i przestronn przechowalni bagau dowiadcze.
Wszystkich zainteresowanych nowym tomikiem odsyam na blog autora – do Krainy
Zie lo ne go Po j cia Mi cha a
Wroskiego, www.michalwronski45.blogspot.com.

M

oda prawniczka zostaje przeniesiona z biura
w Paryu do Nowego
Jorku. Pracuje w duej prawniczej korporacji, wyjazd do Stanów trak tu je ja ko szan s
na awans i zostanie partnerem.
Problem jednak w tym, by to
osign, musi zmierzy si
z wymaganiami nowych wspópracowników, zdoby kolejnych
klientów i wypracowa odpowiedni liczb godzin. By temu
podoa pracuje od rana do pónej nocy, take w weekendy.
Ogranicza w ten sposób znacznie czas prywatny i ycie towarzyskie, wszystko zapewnia jej
firma. Maa wynajta kawalerka
suy jedynie temu, by od czasu
do czasu si w niej przespa. Je
na miecie, niadania zapewnia
firma w formie cateringu. W biurze funkcjonuje nawet specjalna
walizka z awaryjnym zestawem
podrónym, by mona byo wyjecha do klienta w dowolnym
momencie, bez tracenia czasu
na pakowanie.
Wadz sprawuje tu niepodzielnie Bonnie, bezwzgldna
kobieta sukcesu, która zleca naszej zapracowanej Catherine
na przykad sprawozdanie z dziaajcych w okolicy pralni chemicznych, jako e wanie poplamia swoj bluzk… Dziewczyna zagryza zby i… wykonuje kilkustronicowy dokument
na temat dziaalnoci owych
firm. Jedyn „normaln” osob
jest jej asystent – homoseksualista hinduskiego pochodzenia,

który interesuje si mod – Rikash. To on doradza prawniczce
gdzie si zabawi i ubra. Ale
przecie Catherine jest Francuzk, dobry styl ma w genach.
Zatem gdy pojawia si moliwo pracy dla Diora, jest wniebowzita. To nic, e zlecono jej
jeszcze kilka innych prac, da sobie rad. Znajdzie te czas na romans z bar dzo przy stoj nym
i hojnym klientem. Mamy bardzo interesujcy obraz rodowiska nowojorskich prawników,
którzy s podobno najbardziej
naraon na depresj grup zawodow na wiecie. Czy warto
do nich nalee? Takie pytanie
wci zadaje sobie Catherine.
Czy nie brzmi to jak scenariusz
serialu Ally McBeal? Owszem.
Ale sprawy, które prowadzi bohaterka s znacznie dokadniej
opisane, co wiadczy o tym, e
autorka wie, o czym pisze, a jej
ksika nie dotyczy wycznie
biurowych rozgrywek i skandalików sercowych. W powieci
mówi si o lojalnoci wobec firmy i klienta, ale take o wiernoci sobie i swoim marzeniom.
Catherine jest zdesperowana.
Chce odnie sukces w swojej
brany, ale co jej podpowiada,
e czyni to tak naprawd wbrew
sobie, bliski sukces wcale nie
sprawi, e stanie si szczliwsza.
Owszem, bdzie zarabia wicej,
bdzie bardziej powaana w rodowisku prawniczym, ale nawet nie bdzie miaa kiedy tych
pienidzy wydawa. Szczur wygrywajcy w wycigu szczurów
na mecie nadal jest szczurem.
Catherine postanawia jednak
pój za gosem serca i zmieni
swoje ycie. Od zawsze interesowaa si mod. Pozostaje teraz
tylko jedno: poczeka na moment
a odwaga dogoni pasj. To bardzo adne zdanie przewija si kilka razy. Gdy pojawia si szansa
powrotu do Parya i zmiany
pracy, co wie si take z nowym zwizkiem, Catherine przestaje si waha. Koci zostay
rzucone, teraz tylko wystarczy je
pozbiera. O jej kolejnych losach
dowiemy si z kolejnej ksiki:
Kocham Pary. Myl, e warto
do niej zajrze, by przekona si,
e wiat, o którym by moe wielu marzy, niewiele ma wspólnego z rajem. Wszystko jest okupione niewdziczn prac. Autorka pokazuje to w znakomity
sposób, stosujc narracj w czasie teraniejszym, co podkrela
efekt, e wszystko dzieje si
niejako na naszych oczach. Nowy Jork jawi si jako miejsce,
gdzie pienidz ogrywa wiodc
rol, a pokazywanie si w strojach z najnowszych kolekcji znanych projektantów jest jedynym
sposobem, by zaistnie. Wszystko oparte na grze pozorów. Daje to wiele do mylenia, cho to
w zamyle moe si wydawa
lekka lektura dla kobiet.

KATARZYNA KRZAN

nie ku publicystyce, ale wrcz szkolnemu wypracowaniu. Wreszcie trzeba
podkreli, e w narracji czsto pojawia
si chaos, nad którym trudno czasami zapanowa si czytelniczej woli.
Oczywicie wszystkie wymienione
mankamenty mog wynika nie tylko ze
saboci warsztatowych Marie Heaney,
ale take ze le opracowanego tumaczenia. Trudno rozstrzyga tutaj o procentowym podziale odpowiedzialnoci
za niski poziom artystyczny omawianej
publikacji.
Lektura zbioru Za dziewit fal pozostawia jednak w czytajcym co najmniej dwie wane, cho by moe mao odkrywcze myli. Po pierwsze, wszelkie mityczne i legendarne historie s literackim zapisem obserwacji, jakim
ludzko poddaje sam siebie. Wszystkie wojny, bitwy, potyczki, romanse,
gwaty, kradziee, bratobójstwa s niczym innym, jak odzwierciedleniem
istoty prawdziwych dziejów wiata.
Mona powiedzie, e to historia ubrana w mitologiczny, czasami baniowy
kostium. I nie w prawdopodobiestwie
wydarze czy postaci tkwi ich prawdziwo, ale w tym, e pod poetyckoci obrazów ukryta jest wnikliwa ocena lub
gbokie przeczucie mechanizmów i prawidowoci odpowiedzialnych za ksztat,
jaki na co dzie i na przestrzeni dziejów
przyjmuj relacje midzyludzkie. Powszechno owych mechanizmów odbija si w uniwersalnoci mitów, legend
i bani. Prawdy przez nie przekazywane s ak tu al ne w ka dym cza sie
i pod kad szerokoci geograficzn.
Z tego te powodu opowieci powstae
w staroytnej Grecji i Rzymie, w plemionach Majów, Azteków czy Inków, w krgu kultury sowiaskiej, germaskiej, romaskiej, anglosaskiej, japoskiej czy
hinduskiej maj wiele podobnych elementów. Ludzie zawsze i wszdzie podlegaj tym samym prawom psychologicznym i socjologicznym, którym kada kultura próbuje nada wasn form
opowieci mitycznej czy legendarnej,
majcej tumaczy czonkom spoecznoci otaczajcy ich wiat, jego przeszo, teraniejszo i przyszo.
Po drugie, zbiór Marie Heaney uwiadamia czytelnikowi, e dzieje ludzkoci
to swoista historia przypywów oraz odpywów wojen i pokoju. To take falowanie mioci i nienawici, wiernoci
i zdrady, szacunku i ponienia, prawdy
i kamstwa. Jednym sowem, to cige
przeplatanie si przeciwiestw, które s
nieustannie w opozycji do siebie, dc
do dominacji lub równowagi si. Wyrazem owej sinusoidy jest walka dobra ze
zem, której nie brakuje równie w legendach ir landz kich, cho cia ksi ka
Za dziewit fal przedstawia kraj w.
Patryka raczej jako miejsce opanowane
przez zo. Takie przynajmniej s opowieci z cyklu mitologicznego, ulsterskiego i feniaskiego. Irlandia sprzed epoki swego wielkiego misjonarza to kraina

Marie Heaney: Za dziewit fal. Ksiga legend irlandzkich. Prze. Mieczysaw Gody.
Kraków 2014, ss. 256

Czego ucz nas
legendy
Marie Heaney?

W

ydawnictwo Znak postanowio wznowi ksik Za dziewit fal pióra Marie Heaney. U podstaw decyzji, by po osiemnastu latach przypomnie polskiemu
czytelnikowi zbiór irlandzkich legend
w tumaczeniu Mieczysawa Godynia, lego zapewne pragnienie uczczenia pamici zmarego w ubiegym roku ma
autorki, znanego poety i noblisty  Seamusa Heaney’a (1939-2013). Wybraam
w tym miejscu okrelenie uczczenie
pamici, chocia duo odpowiedniejsze
byoby prawdopodobnie wykorzystanie
koniunktury, która w literackiej biografii pojawia si dwa razy  po otrzymaniu Nobla, ewentualnie innej prestiowej
nagrody, oraz po mierci pisarza. W drugim przypadku rynek ksigarski zapeniaj nie tylko reedycje twórczoci
zmarego literata, ale równie czsto
utwory krewnych i przyjació, dla których sytuacja ta staje si okazj do debiutu lub odkurzenia dawno niepublikowanych tytuów.
W przypadku recenzowanego tomu
mamy do czynienia z ostatni moliwoci. Wydawca sign po gotowy i znany mu materia, liczc zapewne na wywoanie u odbiorcy pozytywnych skojarze z osob ma pisarki, co miaoby
zagwarantowa wysok sprzeda nakadu. Taka postawa wydaje si suszna, gdy
oceniamy j jako element dziaa marketingowych. Jednak ksika nie jest produktem adnie opakowanym, z dobr,
chwytliw nazw. A przynajmniej nie powinna zatrzymywa si na tym poziomie.
Niestety poza wspomnian wyej przyczyn wznowienia zbioru Za dziewit
fal nie dostrzegam w tekcie adnych
walorów, które potwierdziyby suszno
decyzji o ponownym wydaniu tej publikacji.
Legendom snutym przez Marie Heaney brakuje przede wszystkim gawdziarskiej narracji. One nie s opowiedziane, a jedynie skatalogowane. Autorka zarejestrowaa najwaniejsze fakty
i osoby, przedstawiajc je jzykiem pospolitym, posugujc si nielicznymi
rodkami artystycznego wyrazu, budujc zdania w szkolny sposób i wypeniajc je nierzadko usterkami stylistycznymi. Czytelnika nie urzeka obrazowo literatury oralnej, z której podania wyrosy, ale osacza go mnogo szczegóów
odnotowanych na podobiestwo indeksu osobowego czy przedmiotowego.
Odbiorca zostaje zarzucony imionami,
rzeczami, opisami morderstw i rozmaitych nadnaturalnych czynów irlandzkich
bohaterów, ale waciwie nie wie, czemu to wszystko suy. Nie potrafi te uoy wycinków rzeczywistoci przedstawionej w jak jedn, spójn cao.
Z powodu sprawozdawczego stylu wypowiedzi, rejestrujcego kady gest,
oraz niesfunkcjonalizowania wielu wymienionych detali legendy utraciy sw
poetyck lekko. W miejsce tej ostatniej wkrado si natomiast cienie ju

ciemnoci. Jak wiele dobra wnioso jej
nawrócenie na chrzecijastwo pokazuje chociaby legenda o dzieciach Lira,
zamienionych przez macoch w abdzie.
Kltw dziewisetletniego przebywania w ciaach ptaków zdejmuje z rodzestwa dopiero gos dzwonów kocielnych
i lub króla z Pónocy z królow z Poudnia.
Uniwersalizm poda jest jedynym powodem, dla którego warto sign po publikacj Marie Heaney Za dziewit fal. Poznanie kolejnych ludowych mdroci na temat ludzkiej natury i mechanizmów sterujcych histori wiata z pewnoci przyniesie odbiorcy poytek.
Szkoda tylko, e autorce zabrako umiejtnoci snucia opowieci, a jej narracja
daleka jest od gawdy. Z tego powodu
opowieci Heaney utraciy kontakt z tradycj oraln, z której wziy pocztek.
KATARZYNA BERETA
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Henryka Wach-Malicka: Bogumia Murzyska.
Biografia nostalgiczna. Wyd. „lsk” Spóka z o.o.
Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2014, s. 322.
Z ogromn przyjemnoci przeczytaem, bo dobrze
to napisane, jednak przede wszystkim ze wzgldu
na bohaterk. Miaem szczcie oglda w Teatrze lskim najwiksze kreacje Bogusi (od synnej Yvette
w Matce Courage Brechta w reyserii Lidii Zamkow),
mao tego – wspópracowalimy przy rónych produkcjach Radia Katowice a take w kabarecie „ruba”.
Z tamtych czasów mam jak najlepsze wspomnienia.
Murzyska bya profesjonalistk, ale te wietn
„koleank z pracy” – inteligentn, z pomysami,
przy tym dowcipn. Jednak dopiero teraz czytajc
ksik Wach-Malickiej uzmysowiem sobie, e
w cigu tych kilku lat wspópracy Bogusia praktycznie nie mówia w ogóle o swoim yciu prywatnym.
O teatrze – owszem, o niektórych recenzentach prasowych – tak, ale o rzeczach osobistych nigdy. Dopiero z tej biografii (niekoniecznie „nostalgicznej”, bo sporo w niej anegdot wesoych) dowiedziaem si wielu
rzeczy o jej rodzinie, „zwykym” yciu, jej przyjaniach.

Dariusz Wgrzyn: Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarno” Region Podbeskidzie (1980-1983). Opis konfliktu politycznego.
Wyd. IPN Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia w Katowicach, Katowice 2013, s. 668.
Tej monumentalnej pracy nie da si omówi w krótkiej nocie. O jej treci informuje rozbudowany tytu.
Blisko 700 stron, nawet jeli spor cz publikacji wypeniaj zdjcia i reprodukcje dokumentów (od list internowanych po satyryczne rysunki) to dzieje „Solidarnoci” tylko w jednym, w dodatku niewielkim wtedy
województwie bielskim, przy tym czciowo rolniczym,
z enklawami tylko przemysu. Autor wykona ogromn prac przegldajc archiwa, studiujc pras podziemn, zapoznajc si z licznymi opracowaniami i wiadectwami. Dla mnie, pamitajcego dobrze tamte
czasy, najbardziej interesujcy by fragment dotyczcy „Trzeciego Szeregu”. Po internowaniu przywódców
i póniejszym aresztowaniu ich nastpców, zwykli robotnicy stworzyli t struktur, której SB dugo nie potrafio rozpracowa. Kapitalne ródo wiedzy o najnowszej historii.

Ilona Copik: Pomidzy Gliwicami a Gleiwitz.
Przestrze kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka. Wyd. „lsk” Spóka z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013, s. 256.

Czasypismo o historii Górnego lska nr 2/2013.
Wyd. IPN Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddzia w Katowicach, Katowice 2013, s. 208.

Ukazanie si polskiego przekadu Pierwszej polki
Bienka w 1983 roku byo – przynajmniej na lsku – wydarzeniem. Powie odchodzia bowiem
od – delikatnie mówic – stereotypów „piastowska ziemia” albo „niemiecki Wschód”. Pokazywaa wieloetniczno i wielokulturowo lska. Pokazywaa losy ludnoci pogranicza zawsze dowiadczanej przez histori. Ilona Copik analizuje twórczo Bienka w wielu aspektach koncentrujc si jednak na „przestrzeni
kulturowej” – od mitu Arkadii z czasów gliwickiego
dziecistwa pisarza, a po lskie problemy z tosamoci wynikajce ze skomplikowanych dziejów tej
krainy. Ksika jest prac naukow, bardzo solidnie zrealizowan, wychodzc jednak poza literatur, poza
twórczo jednego tylko pisarza. Myl, e konstatacje i refleksje autorki mogyby by istotnym gosem
w toczcej si dzi dyskusji o lsku, wtpi jednak
w to, e którykolwiek uczestnik tej debaty z nimi si
zapozna.

Nie szczdz od dawna pochwa temu periodykowi
katowickiego IPN, musz jednak przyzna, e ten numer nieco mnie zaskoczy, poniewa jego motywem
przewodnim jest… sport. Niby wszyscy wiedz, e
w PRL, czy moe raczej we wszystkich krajach tzw.
bloku by „polityczny”, przypomnijmy choby bojkoty igrzysk olimpijskich – ten „ich” i ten „nasz”.
W Czasypimie znale mona natomiast teksty zwizane z naszym regionem, które prezentuj histori dzi
praktycznie zapomnian albo nawet nie docierajc
do wiadomoci spoecznej w momencie dziania si.
Ruch Chorzów – klub polski – oskarany by o „szerzenie niemczyzny”. Kiedy Górnik Zabrze gra z Manchesterem United (w esbeckiej notatce napisano „Unitet”) cay wysiek sub skierowany by na to, eby zachodni dziennikarze nie dowiedzieli si niczego
o trwajcych wtedy rozruchach marcowych. Groteskowe? Tak, ale te warte przypominania, eby nikt nie powtarza: „za komuny byo lepiej”.

Czesaw Ludwiczek: W cieniu Domu Prasy. Wyd.
„lsk” Spóka z o.o. Wydawnictwo Naukowe,
Katowice 2013, s. 244.

Darek Foks: Rozmowy z guchym psem. [Seria:
„Biae kruki, czarne owce”]. Wyd. Dom Literatury w odzi, ód 2013, s. 80.

Ksika znanego lskiego dziennikarza (a take
przez ponad 3 lata redaktora naczelnego „Wieczoru”)
skada si z trzech czci. Pierwsza zatytuowana zostaa „Opowiadania”, cho s to waciwie wspomnienia zwizane z tytuowym Domem Prasy (ale nie tylko). Znajdziemy tu opis dziennikarskiego ycia w czasach realnego socjalizmu, pojawiaj si autentyczne
postacie z tego rodowiska i to „po nazwisku” (z tym,
e nie zawsze). Jest to jednak bardziej „podró sentymentalna” ni pokazanie propagandowej machiny
PRL. W czci drugiej „Na reporterskich ciekach”
dominuj teksty zwizane ze sportem, np. „Podróe
z Górnikiem”, czy „Kolacja z Nastase”. W czci trzeciej „Reportae” zamieci autor reporterskie relacje
gównie z podróy zagranicznych. Biorc pod uwag
czasy, w których Ludwiczek pracowa, byo tego niewiele. Dla mnie osobicie interesujce bya informacja, e to autor W cieniu Domu Prasy jako pierwszy
„by moe” odkry talent literacki Wodka Paniewskiego.

Ten tomik poezji skojarzy mi si z Widmem wolnoci Bunuela. Reyser w tym filmie troch (moe
nawet bardzo) kpi sobie z publicznoci albo j prowokuje. Pocztówki – widz ma prawo tak przypuszcza – pornograficzne, okazuj si po chwili widoczkami z zabytkami europejskiej architektury. Kto, kto
wydaje si bohaterem filmu, nagle znika, a jego miejsce zajmuje posta – wydawaoby si – epizodyczna, by po chwili te przepa. To moe niektórych
drani. Podobnie jest z wierszami Foksa, który nie
prowadzi czytelnika w kierunku przez niego oczekiwanym. Ba, czasem prowadzi go donikd albo
wrcz wyprowadza w pole. Mnie ta poezja odpowiada, podoba mi si gra autora z odbiorc, rozbijanie
liniowego toku mylenia czy oczywistoci skojarze.
Dla przykadu cytuj jeden z wierszy: Wiadomo,
czego ma si / czowiek trzyma. No, / nie wiem. Zawsze mona / wzi do rki t ksik. / Wszystko
jedno, gdzie si j otworzy, / przewanie jednak
w óku.

Anegdoty
HENRYKBZDOK

K

iedy w roku 1956 trafiem do budynku przy placu Wolnoci 2,
miecia si tam Dyrekcja „Domu Ksiki”, e wszedem do Paacu Goldsteinów dowiedziaem si wiele lat póniej.
Do dziau reklamy zostaem cignity z ksigarni, której okna
wystawowe usiowaem ksztatowa troch inaczej, co zostao zauwaone przez przechodzcego tamtdy Dyrektora.
W reklamie na poddaszu powyszego obiektu pracowao ju dwoje modych plastyków Krystyna M. i Staszek B.

Przyjty z yczliw rezerw, staraem si pomysami dorównywa ich zawodowej biegoci.
Caymi dniami bylimy zajci wypisywaniem na brystolu jednobrzmicych tekstów: „Ksigarnia prowadzi sprzeda podrczników
szkolnych”.
Pracy byo jeszcze na bardzo wiele dni...
Którego dnia wzbogacony wiedz z innych róde, zjawiem si
w pracy z szablonami i elatynowym wakiem. Pdzle powdroway do szuflady – ruszya produkcja.
Ju w pierwszym dniu dorównalimy normom wypracowywanym
przez Wincentego Pstrowskiego w górnictwie.
Moi nowi przyjaciele, zaczli mnie darzy wyczuwalnym szacunkiem.
Tygodniowa norma zostaa wykonana, wystarczyo codziennie wydawa po par sztuk...
W miejsce uwolnionego czasu wprowadzalimy atrakcyjniejsze
i rozrywkowe formy spdzania etatowych godzin. Szo dobrze, lecz
sprawa si rypa...
Ku mojemu zaskoczeniu, zawiodem pokadane we mnie nadzieje naczalstwa i opuciem dobrowolnie poddasze paacu. skd miaem pikny widok na poudniow cz miasta.
Po latach paac sta si siedzib TPPR, mia sal kinow, co dla
nas studentów ASP, nie byo bez znaczenia, wobec rodzcych si planów u Antoniego Halora.
By to czas istnienia kin studyjnych, w których stawao si moliwe obejrzenie wielu filmów kinematografii wiatowej inaczej niedostpnych. Antoni wraz z grup kinomanów utworzy nasz Studencki Dyskusyjny Klub „Kino oko”, i tak w czwartki o 19.00 zasiadaem w sali kinowej paacu, z którego mnie kiedy eksmitowano.

Ogldalimy wg wasnego programu to, czym dysponowao centralne archiwum filmowe ale i obowizkowo przed kadym programem filmy animowane Pixie and Dixie.
Kiedy wychodzc z seansu zawaylimy w koszu na mieci plik
legitymacji stowarzyszenia, byy puste, zabralimy par nie wiedzc
jeszcze co z nimi zrobimy.
Pomys zrodzi si ju nastpnego dnia, zaczlimy przyjmowa
czonków do stowarzyszenia, obiecujc darmowe wycieczki
do Zwizku Radzieckiego, przy znikomych piciu zotych wstpnego. Po takich obietnicach rycho rozeszy nam si legitymacje a kasa urosa na tyle, by naby kilka butelek wina „patykiem pisanego”,
miy to by wieczór przyjació kraju rad. Popijajc, ujawnilimy oczywisty szwindel z legitymacjami... dowiedzieli si o tym wszyscy nowo przyjci, z wyjtkiem Witka Bulika, który stroni od pijcych wina owocowe i przed czasem opuci bud.
Nastpnego dnia Witek w drodze do uczelni wstpi do TPPR, by
upewni si o terminie wycieczki, jaki wróci rozalony do uczelni
po dowiedzeniu si, e takie wyjazdy nie s planowane. A jednak w dwa
lata póniej ruszylimy na wycieczk organizowan przez stowarzyszenie studentów, trasa nie odbiegaa o tej, któr artem wczeniej krelilimy.
Przypadkiem take, w wycieczce uczestniczyli gówni promotorzy dowcipu i szef „Kina oko” Antoni Halor. Witek Bulik wycofa
si ju w pocztkach organizacji wycieczki, wszc w tym ponowny dowcip.

* * *
dward Niesioowski, grafik po studiach w Gdasku zjecha do KaE
towic, i podj prac w Dziale Reklamy w Instytucji z niebahym rodowodzie historycznym.

Chwil póniej trafiem tam i ja. Edek nalea do tych, z którymi atwo nawizuje si przyjanie, to te wkrótce bylimy dobrymi przyjaciómi, pomimo pewnej cechy która pozornie zdaje si utrudnia dobry kontakt... Edek by maomówny.
Ta maomówno ju w szkole podstawowej staa si anegdotyczna, kiedy nauczycielka zwrócia si gono do cicho siedzcego Edka:
– Niesioowski nie rozmawiaj...
Z Edkiem si adnie milczao, kiedy ju co powiedzia, mówi
z takim pogodnym umiechem na twarzy, i sprawia wraenie, e to
co mówi mia dokadnie opracowanie.
Mieszka jako sublokator przy ulicy Chorzowskiej, w domu z czerwonej cegy obok niegdysiejszego przejazdu kolejowego poniej dzisiejszego „Silesia center”.
Zapytany jak mu si tam mieszka, rzek; „W niedziel, gospodarz
wyjmuje z szafy stare radio, odwija z je z pledu i stawia na stole kuchennym, podcza do sieci, przeszukuje wszystkie stacje od lewej
do prawej krawdzi skali, odsuchawszy sekundowych odcinków:
muzyki powanej, suchowiska, wiadomoci, poradnika ogrodnika,
muzyki i aktualnoci, bajki dla dzieci, pogadanki przyrodniczej o surykatkach, rozmowy o filmie, jazzie latyno-amerykaskim, dyskusji o zdrowej cerze, podwieczorku przy mikrofonie, porad praktycznych dla nowoeców, zapowiedzi pogody na jutro, reklamy farb
i lakierów „nieka”... wreszcie wycza je; mówic... „Eeeee nic
w tym Radiu nie ma, po czym zawija je ponownie i chowa do szafy do nastpnej niedzieli.
Edek rysowa wiele, take do prasy, jego proste rysunki byy podobnie lapidarne jak te, które Mieczysaw Piotrowski zamieszcza
na ostatniej stronie peerelowskiej „Kultury” i „Literatury”...
Wiele czasu spdza nad wod jako wdkarz, moe wyniós to z rodzimej Wschowy, wokó której wiele stawów hodowlanych, jedzi
take motorynk na pstrgi do Ustronia i innych potoków Beskidzkich. Po jednej z takich wypraw, zapytaem go ile zapa?
– Za rok zapi – odpowiedzia Edek – tego si trzeba duuuuuuuugo uczy.
Kiedy spotkaem go w Chorzowie, a e byem godny zaprosiem
do knajpki zwanej „Obywatelska” przy przeduonej Wolce by co zje.
Na pytanie co zje, odpowiedzia ruchem gowy, e nic.
Kiedy zjawi si kelner, rzekem: – Prosz dwa piwa i dwa razy
bigos...
... i trzy buki – doda mój maomówny przyjaciel.
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Jest drug w Polsce i pierwsz w województwie lskim
cakowicie skomputeryzowan
miejsk bibliotek publiczn.
Su temu m. in. system obsugi bibliotek PROLIB i zwizany z nim modu elektronicz ne go ka ta lo gu OPAC,
za spraw którego Czytelnicy
mog dokonywa wyboru poszukiwanych pozycji (od 2005
roku wprowadzono nowe karty biblioteczne spójne z tym
systemem). Dzisiaj zabrzaska
ksinica dysponujca 121,
podczonymi do internetu,
komputerami, ma w swojej
ofercie powszechny dostp do
katalogu centralnego, specjalne oprogramowanie dla osób
niewidzcych i niedowidzcych oraz rónorodny pakiet
propozycji dla wszystkich Czytelników, niezalenie od ich
wieku.

Z YCIA
BIBLIOTEK

modych czytelników organizowane s konkursy: Ortograficzny, Szybkiego Czytania,
a take obchody „wiatowego
Dnia Pluszowego Misia”, akcja
„Gonego czytania w bibliotece” oraz Miejski Konkurs na
Inscenizacje Utworów Literackich dla uczniów szkó podstawowych, natomiast w okresie
wakacji letnich i zimowych
„Ferie w miecie” i „Lato w bibliotece”.
Biblioteka podejmuje take
samodzielne przedsiwzicia
wydawnicze. Ich plonem stay si pozycje: „Zabrze – moje miasto. Wspomnienia” oraz
„Nazwy i patroni zabrzaskich
ulic”. W 2010 roku ukaza si
album „Nasze Koczyce”, inicju j cy se ri pre zen tu j c
wszystkie dzielnice Zabrza.
Kolejny, „Nasza Rokitnica”,
trafi do rk Czytelników dwa
Logo biblioteki zaprojektowane przez Tymoteusza Rducha.
lata temu; niebawem ukae
rzez bez maa siedemdziesit
si trzeci album tej serii „Nalat istnienia bya Miejska
sze Biskupice”. Wyjtkowo
Biblioteka Publiczna w staej
tego przedsiwzicia polega
awangardzie penienia swojej suby – upo- Pocztkowo wypoyczalnia (dla doro- na tym, i o kadej z dzielnic mówi jej
wszechniania sowa drukowanego w spo- sych i modziey), czytelnia ogólna i po- mieszkacy.
ecznoci miasta. Dziao si tak od same- mieszczenia administracyjne mieciy si
W filiach dysponujcych odpowiednigo pocztku, odkd pón wiosn 1945 w dotychczasowej siedzibie Städtbibliothek mi warunkami, przede wszystkim w Filii
roku w polskim – od kilku miesicy – Za- przy ul. Wyzwolenia 4. Ksigozbiór ska- nr 2 oraz w czytelni ogólnej stale organibrzu zja wi si przy bysz z Kra ko wa. da si wówczas gównie z darów i li- zowane s wernisae oraz wystawy prac
Pierwsze kroki skierowa do magistratu, czy 920 tomów, a korzystao ze 92 zare- plastycznych i fotograficznych promujowiadczajc, e jest wykwalifikowanym jestrowanych czytelników.
cych gównie regionalnych twórców oraz
Rozwój biblioteki opiera si przede stu den tów Aka de mii Sztuk Pik nych
bibliotekarzem i chciaby podj si misji
zorganizowania w miecie biblioteki pu- wszystkim na uzupenianiu jej zbiorów w Katowicach.
blicznej. Przyjto go z otwartymi ramiona- oraz modernizacji istniejcej bazy lokalowej.
Wród wielu wydarze przywoa nalemi. Wytrawny bibliotekarz i bibliofil, du- W rezultacie tych, penych determinacji, po- y przede wszystkim spotkania autorskie,
goletni kustosz zbiorów Biblioteki Muzeum czyna przez cae lata otwierano kolejne fi- m.in.: z Ann Bugnon-Rosset – córk Zoim. Czartoryskich, a póniej ksinicy lie w kadej dzielnicy miasta. Sie ta osi- fii Kossak i Ann Fenby Taylor – wnuczkrakowskiego Muzeum Przemysowego, Je- gna docelowo imponujc liczb 21 k wybitnej pisarki, Eustachym Rylskim,
rzy Fusiecki, by dla ówczesnych wadz Za- placówek.
Markiem Nowakowskim, Andrzejem StaOd przeszo dziesiciu lat pracownicy czy- siukiem, Antonim Liber, Jerzym Illgiem,
brza prawdziwym zrzdzeniem losu. Coraz
czciej bowiem nachodzili wadze miesz- telni ogólnej zajmuj si kompleksowym Wojciechem Tochmanem. Gomi Klubu
kacy domagajcy si umoliwienia im do- opracowywaniem informacji o Zabrzu, two- „Agora”, dziaajcego przez lata przy MBP
stpu do polskiego sowa pisanego. Byli to rzc Katalog Miasta Zabrza w bibliotecznym w Zabrzu, byli m.in.: Roman Nowotarski,
zarówno miejscowi uczestnicy kursów re- OPAC-u. Zakoczono ju prace nad wpisy- Roman Kalarus, Kazimierz Kutz, Joanna
polonizacyjnych, jak i ludno napywowa, waniem do bazy artykuów ze wszystkich Rawik – przedstawiciele ogólnopolskiej
m.in. wysiedlecy z Kresów Wschodnich, roczników „Naszego Zabrza Samorzdowe- i lokalnej elity intelektualnej, kulturalnej
repatrianci z Belgii i Francji, pozbawieni go” 1994-2013 i „Nowin Zabrzaskich” i politycznej.
swoich domów uchodcy z powstaczej 1995-2013, trwaj – nad rocznikami „GoDzisiejsze oblicze zabrzaskiej ksinicy
su Zabrza i Rudy lskiej”. W sumie jest to cakowicie odpowiada czytelniczym poWarszawy.
Jerzy Fusiecki wraz z grup skrzykni- ok. 31 381 pozycji. Zagadnieniowy katalog trzebom XXI stulecia. adna jednak potych naprdce wspópracowników rycho „Bibliografia miasta Zabrza” zawiera nato- wszechna digitalizacja czy wszechobecne audoprowadzi do otwarcia Miejskiej Biblio- miast ponad tysic rekordów dotyczcych diobooki, czy e-booki nie s w stanie
teki Publicznej. Oficjalna ceremonia odby- Zabrza i nie ogranicza si jedynie do zaso- zastpi „ksiki z papieru”. Wszelkie techa si 15 listopada 1945 roku, a dokona jej bów biblioteki.
niczne nowinki w tym zakresie ustpuj, jak
W ostatnich latach do stale organizowa- tego dowodz lata praktyki, inwencji wywybitny dziaacz polski na lsku, zastpca prezydenta miasta – Franciszek Trbal- nych konkursów dopisano nowe inicjaty- trawnych bibliotekarzy i czytelniczym przyski. Staa si wic biblioteka pierwsz wy: Zabrzask Wiosn Poetyck, Za- zwyczajeniom.
po wojnie instytucj kulturaln, która roz- brzask Jesie Literack. Weszy one
pocza w Zabrzu regularn dziaalno. na trwae do kalendarza imprez MBP. Dla
(ów)

Z myl
o potrzebach
czytelników

Fot. z archiwum MBP w Zabrzu

P
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Jerzy Fusiecki wraz ze wspópracownicami

Najmodsi czytelnicy z Przedszkola nr 32 w Filii nr 20 podczas zaj „Kraina Bani” w ramach akcji „Caa Polska czyta dzieciom”.

Dzieci podczas lekcji bibliotecznej w czytelni
zapoznaj si ze starymi drukami

Zdjcia: Zbigniew Sawicz
Za pulpitem dyrygenckim maestro Antoni Wit – Katowice, 31 stycznia 2014 roku.

Zdjcia: Zbigniew Sawicz`

Jubileusz Antoniego Wita

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA

Angelus Wojciecha Kilara i IX Symfonia d-moll op. 125
Ludwiga van Beethovena zabrzmiay w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii lskiej oraz
solistów: Magorzaty Kne-Ajdukiewicz (sopran), Anny
Lubaskiej (mezzosopran), Rafaa Bartmiskiego (tenor)
i Wojciecha Gierlacha (bas) pod batut Antoniego Wita,
który 31 stycznia witowa w Katowicach swój podwójny
jubileusz: 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy artystycznej.
Widowni sali „Symfonia” Akademii Muzycznej szczelnie wypenia znakomita publiczno, która przybya podziwia kunszt dyrygencki maestro Antoniego Wita, a take by przekaza Jubilatowi gratulacje i wiele serdecznych
sów. Odczytane zostay okolicznociowe adresy od marszaka województwa lskiego Mirosawa Sekuy, prezyKATOWICE
denta Katowic Piotra Uszoka, artystów Filharmonii lskiej oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Do
wszystkich obecnych ze znan lskiej publicznoci swad zwróci si maestro
Antoni Wit podkrelajc lata, które spdzi na lsku jako dyrektor Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Wspomnia nagrania, jakich dokona
z tymi muzykami – te dla najwikszych wiatowych firm fonograficznych, jak
i np. do filmu „Pan Tadeusz”, z którego pochodzi synny we wszystkich dzi
szkoach rednich polonez Wojciecha Kilara. Z kolei dyrektor naczelny Filharmonii lskiej Mirosaw Jacek Baszczyk przypomnia, e Antoni Wit przewodniczy w 2012 roku jury Midzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza
Fitelberga, który odbywa si Katowicach.
Koncert odby si w przeddzie urodzin Antoniego Wita. Za kilka dni dyrygowa koncertem w wykonaniu swojego ostatniego „etatowego” zespou- Filharmoni Narodow w Warszawie.
Antoni Wit jest profesorem dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Z wieloma orkiestrami na caym wiecie dokona na gra, któ rych
sprzeda siga niemal
pi milionów egzemplarzy. Jest dyrygentem gocinnym wielu
orkiestr, m.in. w Hiszpanii i peni funkcj dyrygenta honorowego
Fil har mo nii Kra kow skiej, z któr rozpoczy na sw wiel k,
wiatow karier dyrygenta.
(wk)
Jubilat – maestro Antoni Wit znów w Katowicach.

Gratulacje i wiele serdecznych przyjacielskich sów od
Mirosawa J. Baszczyka.

List od prezydenta Katowic Piotra Uszoka przekazaa
wiceprezydent Krystyna Siejna.

Prof. Tomasza Miczk – dzisiejszego rektora Akademii
Muzycznej Antoni Wit zapamita szczególnie ciepo – jako
muzyka NOSPR.

67

BOLESAW POLNAR (1952-2014)
Absolwent ASP w Krakowie, malarz, grafik, scenograf, nauczyciel malarstwa
i rysunku w Liceum Plastycznym im. Jana Cybisa w Opolu. Autor ponad stu
wystaw indywidualnych, krajowych i zagranicznych (m.in. Czechy, Niemcy,
Francja, Belgia, Wochy, Szwecja, USA), wspóautor równie wielu wystaw zbiorowych. Laureat prestiowych nagród artystycznych, ikona opolskich rodowisk twórczych, przyjaciel literatów, plastyków, aktorów, muzyków i dziennikarzy, których twórczo wspiera:
m.in. ilustrujc ksiki i tomiki poetyckie, organizujc
w autorskiej galerii BP Atelier, liczne wystawy i spotkania autorskie. Artysta znakomity, otwarty i serdeczny,
wobec otaczajcego wiata i ludzi, wród których y
i dla których tworzy. wietny portrecista, subtelny narrator intymnych spotka i onirycznych relacji midzy
mczyzn i kobiet. Podarowa modelkom niemiertelno, sam ycia zachowa nie zdoa, odszed nagle
i przedwczenie podczas pracy w atelier, i artystyczne
Opole opustoszao. Pozostawi nam swoje dziea, wielkoformatowe obrazy
i niewielkie rysunki, zabawne, urzekajce, z nut autoironii, przycigajce magi kolorów, dziea skrywajce tajemnice sztuki, która przyciga, intryguje i stawia najwaniejsze pytania o sens naszego istnienia.
jw
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Koncert zespou „Musica Wena” podczas wernisau malarstwa Bolesawa Polnara w Parlamencie Europejskim (Bruksela 20 IX 2011 – Sala Yehudi Menuhina)
podczas dni kultury Województwa Opolskiego.

Chyba, e Pan Polnar…

JANUSZ WÓJCIK

Skwer Ireny Lehr
Od uroczystoci pod pomnikiem Bojownikom o Polsko lska Opolskiego rozpoczy si
obchody 91. rocznicy powoania I Dzielnicy
Zwizku Polaków w Niemczech z siedzib
w Opolu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
wadz samorzdowych miasta i województwa (wiceprezydent Opola Krzysztof Kawako, przewodniczcy Rady Miasta Roman Ciasnocha,
Barbara Kamiska – czonek Zarzdu Województwa Opolskiego) oraz potomkowie i spadkobiercy tradycji Rodaków z kraju i zagranicy, przedsta wi cie le wia ta na uki i kul tu ry (m.in.
profesorowie UO: Dorota Simonides, Franciszek
Marek, Janina Hajduk-Nijakowska, dyr. Muzeum
lska Opolskiego Urszula Zajczkowska). Nastpnie w kociele w. Trójcy (klasztor franciszkanów)
opolski biskup pomocniczy ks. Rudolf Pierskaa
odprawi msz w. w intencji Rodaków. Po jej zakoczeniu, zgodnie z uchwa Rady Miasta Opole, skwer przy skrzyowanie ulic Minorytów
i Zamkowej otrzyma imi Heleny Lehr – jednej
z najwybitniejszych postaci Zwizku Polaków
w Niemczech, dziennikarki i organizatorki Zwizku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. W czasie II wojny wiatowej bya ona wiziona w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbruck,
za po wojnie pracowaa jako redaktorka Zachodniej Agencji Prasowej i Redakcji Programów
Polskiego Radia dla zagranicy. Blisko wspópracowaa z Edmundem Osmaczykiem i do koca
ycia prowadzia w swoim domu w Warszawie archiwum Roda; utrzymywaa ywe kontakty
z Opolszczyzn, gdzie miaa wielu przyjació.
Tablic z nazw skweru odsonili syn i wnuczka.
Rocznicowe obchody zakoczyo okolicznociowe spotkanie przyjació Roda w opolskim ratuszu, podczas którego prof. Janina Hajduk-Nijakowska przed sta wi a syl wet k Ire ny Lehr.
O problemach funkcjonowania wspóczesnej polonii w Niemczech mówi Kazimierz Gowacki
z Manheim, prezes Zwizku Polaków w Niemczech, który goci w Opolu na zaproszenie wadz
miasta i opolskiego oddziau stowarzyszenia
Wspólnota Polska.
Premiery na opolskich scenach
Opolskie teatry wystawiy dwa premierowe
spektakle, które wzbudziy zainteresowanie krytyki i publicznoci. W Teatrze im. Jana Kochanowskiego Pawe witek podj prób adaptacji
„Rkopisu znalezionego w Saragossie” (starsi pa-
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Johann Wolfgang von Goethe w rozwaaniach o estetyce wyróni trzy
grupy twórców sztuk piknych. Pierwsi, kopici, sprawnie odtwarzali obraz
wiata, postrzegali rzeczywisto, ale
nie zdoali wyj poza lustrzane odbicie. Drudzy, nadawali odwzorowaniu
indywidualn manier, która potwierdzaa ich przynaleno do waciwego
cechu. Za tylko nieliczni wybracy
Muz zdoali wznie si na wyyny artystycznych osigni, tworzc swój
niepowtarzalny styl. Niewtpliwie
do tej trzeciej grupy nalea Bolesaw
Polnar (1952–2014): malarz, rysownik, scenograf, pedagog szkolnictwa
artystycznego. Odszed nagle podczas
pracy w atelier i kiedy wiadomo o jego mierci obiega lotem byskawicy
miasto i region – opolski wiat kultury, nauki i sztuki ogarn smutek.
Na wzgórze opolskiego Nekropolis
przybyy tumy znajomych i przyjació,
aby poegna Artyst. Wicher szarpa
koronami drzew i zacina chodem, ale
soce przebijao si przez chmury,
cie i wiato, czarne ptaki przelatyway ponad kamiennym lasem, a w dole
galeria figur naszkicowanych kresk
Bolka. Przystanli nieruchomo: plastycy, literaci, muzycy, dziennikarze, nauczyciele, profesorowie, byli uczniowie
i poeci. Dwie znajome aktorki stany
w milczeniu z ró w doni – tym razem
niczego nie gray. Spoglday jak znika okryty kobiercem kwiatów w kolorach malarskiej palety, zwieczonej
pkami szkaratnych ró, skrywajcych tajemnice mistyki i astrologii.
Ostatnie poegnanie, jeszcze jedna malarska scena, skaniajca do zadumy nad losem Artysty, który zmaga
si z wieloma ywioami, aby podarowa innym kilka okruchów pikna.
Peni wyjtkow rol w opolskim rodowisku, wszechstronnie uzdolniony,
aktywny na wielu polach dziaalnoci
twórczej i animatorskiej. By cenionym
malarzem, grafikiem, autorem wielkoformatowych pócien i miniatur, spontanicznie narysowanych na kartkach
czy serwetkach przy kawiarnianym stoliku. Nie by skupiony tylko na wasnym ego, wielokrotnie wspiera
i popularyzowa dokonania innych
twórców. Prowadzi autorsk galeri
BP Atelier, gdzie organizowa wystawy
i spotkania autorskie. Jego malarstwo
zawsze przycigao uwag publicznoci zarówno tej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jak i mieszkaców
Opola majcych niewielki kontakt ze
sztuk wspóczesn. Do rangi anegdoty uroso ju zdarzenie zwizane z sond uliczn, przeprowadzon przez
dziennikarzy regionalnej rozgoni radiowej, kiedy pewna Opolanka przechodzca deptakiem na pytanie – czy
w stolicy województwa yj znani artyci – odpowiedziaa: nie, tutaj nie ma
adnych artystów, no chyba, e pan
Polnar!

mitaj znakomit ekranizacj filmow Wojciecha
Jerzego Hasa z 1964 r.). Reyser sigajc do wtków osiemnastowiecznej powieci Jana Potockiego, opowiedzia o fascynacji obcymi kulturami
i odmiennoci obyczajow w wiecie zdominowanym przez religi. Uwag widzów przycigaa efektowna scenografia Marcina Chlandy. Spektakl bdzie reprezentowa gospodarzy podczas
zbliajcych si Ogólnopolskich Konfrontacji
Teatralnych – Klasyka Polska. Natomiast na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Pawe
Aigner wyreyserowa sztuk „35 Maja albo jak
Konrad pojecha konno do Mórz Poudniowych”,
napisan (przed II wojn wiatow) przez niemieckiego autora Ericha Kästnera (przeladowanego
w czasach hitlerowskich, jego ksiki byy palone). Przedstawienie opowiada histori chopca, który ze stryjem i zaprzyjanionym koniem Nagietkiem wyruszaj w dalek podró. Autor zawar
w nim podwójne przesanie – pierwsze dla modego widza, a drugie dla starszej widowni, skryte i aluzyjne, niosce przestrog przed totalitaryzmem i bezwzgldnym wiatem dorosych.
Epoka e-czytelnictwa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu bya organizatorem midzynarodowej konferencji
„Epoka e-czytelnictwa. Nowe wyzwania bibliotek w Polsce i w Europie”, wzili w niej udzia
naukowcy i bibliotekarze z Polski, Niemiec,
Czech, Sowacji, wród których znaleli si
przedstawiciele partnerskich bibliotek gospodarzy. Wykadowcy podzielili si wynikami bada i dowiadczeniami w zakresie wykorzystania najnowszych narzdzi przekazu informacji
oraz udostpniania ksigozbiorów. Zgodnie podkrelano, e coraz wiksza liczba czytelników
i uytkowników zasobów informacji korzysta
z rónych urzdze mobilnych (smartphonów, ipadów, tabletów itp.). Noszc je przy sobie, w kadej wolnej chwili mog siga po czasopisma
i ksiki w wersji elektronicznej. Jeszcze przed kilkoma laty mao mówio si o digitalizacji zbiorów, a dzisiaj to sprawa oczywista, dlatego wycho dzi my na prze ciw ocze ki wa niom na szych
czytelników – powiedzia podczas inauguracji konferencji Tadeusz Chrobak – dyr. WBP w Opolu.
Potwierdzi to go z Nadrenii-Palatynatu, Christoph Mayr – wicedyrektor Biblioteki w Spirze
(Speyer), przedstawiajc informacje o dziaalnoci konsorcjum onleihe-rip.de, skupiajcego sie
najwikszych bibliotek tamtejszego kraju zwizkowego. Konsorcjum posiada ponad 15 tys. pozycji licencyjnych i w ubiegym roku wypoyczyo bli sko 216 ty si cy pu bli ka cji. Blan ka
Snopkowa – wicedyrektor Biblioteki Naukowej
w Baskiej Bystrzycy stwierdzia, e rozwój elektronicznych wypoyczalni na Sowacji hamuje surowe prawo autorskie. Uatwiony jest dostp
do zbiorów zagranicznych, natomiast, aby studiowa literatur rodzim czytelnik nadal musi odwiedza biblioteki i przeszukiwa katalogi.
Zgodnie podkrelano zalety e-czytelnictwa: caodobowy dostp do katalogów z kadego miejsca, gdzie jest dostpny Internet, bez kar, opat
i zbdnych formalnoci.

 Podczas kolejnego spotkania z cyklu „Twarze Opola” wspominano prof. dr. hab. Wiesawa Lesiuka, wybitnego historyka regionalist, zwizanego z opolskimi instytucjami naukowymi i muzeami,
jego zasugi wspominali m.in. prof. Micha Lis, dr
Czesaw Wawrzyniak, prof. Stanisaw Senft.
 Pierwsz szkoln sal kinow w ramach Pracowni Filmoteki Szkolnej otwarto w województwie opolskim dziki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, uczniowie
Licem Ogólnoksztaccego oraz mieszkacy
Kluczborka bd mogli teraz nieodpatnie oglda ponad 100 filmów zaliczanych do klasyki polskiej kinematografii.
 Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych w nyskim Bastionie w. Jadwigi zaprezentowano wystaw „Zrzeszenie Wolno i Niezawiso w subie Niepodlegej”,
przypominajc przemilczane karty historii.
 Paczkowski Dom Plastyka nadal bdzie dziaa w kamienicy na tamtejszym rynku, porozumienie Burmistrza Paczkowa i Starosty Nyskiego, który przekaza gminie 110 tysicy z. na prowadzenie
tej placówki, zakoczy dugotrwae protesty rodowisk artystycznych i mieszkaców miasta
przeciw likwidacji Domu Plastyka.

 Wernisa Iwony Polnar przycign do opolskiej Galerii Panaceum tumy publicznoci, malarka wystawia pejzae, które stanowi pokosie
jej rowerowych wycieczek.
 W Centralnym Muzeum Jeców Wojennych
w Opolu-ambinowicach odbyy si warsztaty historyczno-plastyczne pt. „Obrazy, które maj swoj histori”, podczas których dzieci z opolskich
wietlic zapoznay si z przykadami prac malarskich, które powstay w obozach jenieckich Wehrmachtu w latach 1939–1945, a take wojennymi losami ich autorów.
 W prywatnym Teatrze Eko Studio w Opolu po raz siódmy zorganizowano „Zimowy Las
Sztuki” – prezentacj prac artystów z województwa opolskiego, na której wystawiono malarstwo,
rzeb, grafik, fotografi, szko artystyczne, ceramik i witrae, w przestrzeni teatralnej ze
wiatem i scenografi, urzdzonej przez dyrektora teatru Andrzeja Czernika.
 Podczas koncertu „Flamenco z Kadyksu”
na scenie Filharmonii Opolskiej wystpili artyci flamenco: Pepe de Pura, Jose Acedo Morales
i Maria Moreno, jedna z najlepszych tancerek
modego pokolenia, laureatka wielu midzynarodowych konkursów.
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Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogoszenie wyników nastpi 29 marca o godz. 11.00, w Muzeum Górnolskim w Bytomiu. Wystawa trwa bdzie do 4 maja 2014 r.

Profesor Jan Miodek
laureatem nagrody
„Zasuony dla polszczyzny”
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WIESAWA KONOPELSKA

Sobótki, moje i palmy…
Jak duga moe by palma wielkanocna? Komu stawiano moja? Kiedy palono sobótki? Odpowiedzi na te
pytania znajdziemy na nowej wystawie Muzeum Miejskiego w Tychach pt. „O palmach, sobótkach i moju. Obrzdy i zwyczaje okresu wiosennego w Tychach i okolicy”. Wystawa zostaa otwarta 8 marca w siedzibie
gównej muzeum. W czasie wernisau odby si pokaz
zdobienia kraszanek w wykonaniu Teresy Drapay
z Tychów i Leszka Jczmyka z Katowic. Autork wystawy jest Agnieszka Szymula, kustosz w Dziale Etnologii: – Wystawa ilustrowa bdzie obrzdy i zwyczaje
okresu wiosennego w Tychach i okolicy, m.in.: czas Wielkiego Postu, okres Wielkanocy, obchody dnia Zielonych
witek i Boego Ciaa. Fotografie i eksponaty prezentowane na ekspozycji ilustrowa bd okres od lat midzywojennych do wspóczesnoci. Zaoeniem wystawy
jest pokazanie, co z tradycyjnej kultury ludowej rodzimych mieszkaców przetrwao do dzisiaj i co si zmienio w porównaniu z latami trzydziestymi ubiegego wieku. Ekspozycja potrwa do kwietnia 2014 roku.

Zwany Wielk Wojn pierwszy konflikt zbrojny w skali
wiatowej, oznacza nie tylko dziaania zbrojne prowadzone na froncie, lecz take pitno odcinite na yciu codziennym matek, on i dzieci. Wystawa zatytuowana „Wojna od frontu i od zaplecza. lzacy w latach 1914-1918”,
przygotowana w ramach midzynarodowego projektu Traces of 1914, prezentuje I wojn wiatow „od frontu i od zaplecza”. Bohaterami ekspozycji s lzacy pochodzcy
z rónych rodowisk spoecznych, deklarujcy rón
tosamo narodow. czy ich jedno – wszyscy przeszli
przez traumatyczne dowiadczenie wojny totalnej. Myl
przewodni s sowa Wiesawa Myliwskiego: „Wojna miesza, zrównuje, chop czy filozof – wszyscy s do umierania”. Na wystawie oprócz okopów powszechnie kojarzonych z dziaaniami zbrojnymi w czasie I wojny wiatowej,
zobaczy mona m. in. dom bogatych mieszczan i robotnicz kuchni, fragmenty szkolnej kroniki z Bogucic, a take udamy si z wizyt do lekarskiego gabinetu czy atelier
fotograficznego.
Wspótwórcami ekspozycji s uczniowie III Liceum Ogólnoksztaccego w Gliwicach, którzy zaangaowali si w poszukiwania eksponatów w swoich rodzinnych miejscowociach. Okazao si, e
strychy i piwnice powiatu gliwickiego wci kryj
prawdziwe pereki, które w muzeum zagoszcz jedynie w czasie wystawy. Od prywatnych wacicieli udao si wypoyczy midzy innymi inkrustowan macic perow, maszyn do szycia sygnowan przez
firm Frister & Rossmann czy niezwykle cenny porcelanowy talerz Imari z piknymi dekoracjami naszkliwnymi. III LO wypoyczyo natomiast archiwalia zwizane z Wincentym Styczyskim.
Nie lada atrakcj jest makieta myliwca Fokker DR-1,
nalecego do synnego asa I wojny, urodzonego w dzisiejszej dzielnicy Wrocawia i zwizanego ze widnic, Manfreda von Richthofena. Makieta, wykonana w skali 1:6
w Modelarni Powiatowej LOK w Ldzinach, dziki póprzezroczystemu poszyciu pozwala na przyjrzenie si precyzyjnie odwzorowanym szczegóom konstrukcji.
Wystawa wzbudzia duy odzew wród prywatnych
kolekcjonerów.
Wystaw mona zwiedza do 29 czerwca 2014 roku. Kuratorem wystawy jest dr Joanna Knapik.
Fot. Muzeum lskie

Pod patronatem „lska”

Fot. A. Szymula

Boe Ciao, 2006 r.
Pod patronatem „lska”
Górnolskie kroszonki 2014
Organizowany ju po raz 25. konkurs na górnolskie kruszonki skierowany jest do dorosych mieszkaców województwa lskiego. Prace oceniane bd
w czterech kategoriach wedug technik wykonania: technik rytownicz (drapane), wykonane technik batikow (pisane woskiem), wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane) i wykonane nowatorskimi
technikami zdobienia. Gównymi kryteriami oceny prac
bd walory artystyczne i estetyczne oraz, w trzech
pierwszych kategoriach, ze wzgldu na zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia. Za najlepsze
prace konkursowe przyznane zostan nagrody finansowe. Jury moe przyzna dodatkowe wyrónienia zalenie od iloci i poziomu artystycznego prac.
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„Prof. Jan Miodek zosta laureatem nagrody Zasuony dla polszczyzny. Wrczya mu j maonka prezydenta Anna Komorowska podczas gali „Ojczysty – dodaj
do ulubionych” w warszawskim Teatrze
Polskim, w Midzynarodowym Dniu Jzyka Ojczystego, który przypada 21 lutego” – gosi oficjalny komunikat Polskiej
Agencji Prasowej.
Od wielu lat moemy szczyci si tym,
e co miesic jedn z kolumn naszego pisma oddajemy do dyspozycji profesorowi Janowi Miodkowi. Wielu naszych
Czytelników rozpoczyna lektur pisma
od felietonu Laureata, ciesz si one
ogromn popularnoci, bo i dzieje si
w nich tak wiele.
Panie Profesorze zespó redakcji „lska” serdecznie gratuluje nagrody! Jestemy dumni, e w Pana dorobku znajduj si take felietony ukazujce si
w cyklu „lska ojczyzna – polszczyzna”.
W kadym z nich uzmysawia Pan Profesor mieszkacom, czsto niewielkich,
miasteczek, jak wan rol w rozwoju ojczystego jzyka odgrywaj, z pozoru nic
nie mówice, nazwy miejscowoci, przywouje Pan ródo ich pochodzenia, sytuuje w wielowiekowym procesie ksztatowania si jzyka ojczystego. Poddaje
Pan take analizie, objania etymologi,
tumaczy regionalne zawioci czsto
ju zanikajcych zwrotów gwarowych.
lskie sowa okrelajce najprostsze
czynnoci, zjawiska, opisujce stan ducha czy materii – pisze Pan o nich z mioci i sentymentem, podkrelajc ich
wany, wrcz niezbdny wkad w rozwój
wielkiego, zoonego jzyka ojczystego.
Ile w tych prostych sowach przechowanej historii, ile zawioci i zakrtów
– od czasów najdawniejszych po wspóczesno. Jak doskonale Pan potrafi dowartociowa, wanie poprzez pokazanie owych niuansów i zalenoci.
Dziki Panu mona zachwyca si owymi nawet najskromniejszymi przyrostkami, przedrostkami czy rdzeniami…
Pana comiesiczne wykady o jzyku
na amach „lska” zdaj si – na szczcie – nie mie granic. Niespoyte s róda, z których czerpie Pan inspiracje
do kolejnych felietonów.
To Pan, Profesorze, najpikniej nam
tumaczy na czym polega niezwyko sowa „polszczyzna” i dlaczego jest blisze
sercu ni „jzyk polski”.
Nagrod „Zasuony dla polszczyzny” ustanowi prezydent Bronisaw Komorowski przed trzema laty, aby uhonorowa osoby majce szczególne zasugi
w podnoszeniu wiadomoci jzykowej
Polaków. Prof. Jan Miodek jest jej trzecim laureatem, w poprzednich latach nagrodzono prof. Walerego Pisarka i prof.
Jadwig Puzynin. W uzasadnieniu przyznania nagrody prof. Miodkowi podkrelono, e zajmuje si on badaniem jzyka polskiego od 45 lat, jest znanym
popularyzatorem wiedzy o jzyku polskim,
a take twórc popularnego hasa „Ojczyzna-polszczyzna”. My dodamy: i hasa „lska ojczyzna – polszczyzna”!

lzacy w latach 1914-1918

Mczyzna w mundurze sub sanitarnych, Koenigshutte, ok. 1914.

 Promocja ksiki Mirosawa Somczyskiego pt. „Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki”, której bohaterem jest Mieczysaw Chu dzik zna ko mi ty ope ra tor ob ra zu
zwizany z katowickim orodkiem telewizyjnym,
autor zdj do niezliczonych reportay i filmów
dokumentalnych oraz fabularnych, wielokrotnie nagradzany na krajowych i zagranicznych
festiwalach filmowych, odbya si w Bibliotece
lskiej.
 Na koncert „Karnawa z muzyk wiedesk” w wykonaniu Ewy Majcherczyk (sopran),
Michaa Marcola (skrzypce), Marcina Mogiy
(fortepian) zapraszaa do MDK „Koszutka”
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
 W bazylice o.o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odby si koncert Jana Kalinowskiego (wiolonczela) i Michaa Biaki (organy), zorganizowany przez Opium „Silesia”.

 Z kolei w Sali „Parnassos” Biblioteki lskiej
koncertowali Beata Witkowska-Goik (sopran),
Oskar Jasiski (tenor) i Halina Mansarliska (fortepian), wykonujc arie i duety z popularnych operetek Lehara, Kalmana i J. Straussa.
 Galeria Miejskiego Orodka Kultury w Zabrzu oraz Zwizek Polskich Artystów Fotografików Okrg lski zapraszali na wystaw Krzysztofa Goucha pt. „Przeamujc stereotypy”.
 Galeria akomscy, Centrum Kultury
lskiej Paac w Nakle lskim oraz Zwizek
Polskich Artystów Fotografików Okrg lski
za pra sza li na wy sta w Krzysz to fa Mil le ra
i Marka Wesoowskiego pt. „Twórcy Kultury
lskiej”.
 Muzeum lskie wzbogacio swoj ofert wydawnicz o niezwykle interesujc pozycj: „Lale, misie, koniki... Zabawki w zbiorach Muzeum
lskiego w Katowicach” z tekstem Krystyny Pieronkiewicz-Pieczko i Magorzaty Paul.

Fot. Arkadiusz awrywianiec

HALINA HOLAS-IDZIAKOWA (1916-2014)
7 lutego br. odesza wielka osobowo, Wielka Dama lskiej fotografii – Halina Holas-Idziakowa.
Urodzia si 15. czerwca 1916 roku we Lwowie. Bya czonkiem ZPAF od 1950 roku, leg. nr 53. Od 1985
roku – czonkiem honorowym. Tytu AFIAP posiadaa od 1965 roku. W 1969 roku odznaczona Honorow Odznak Rzemiosa lskiego. W 2012 roku
otrzymaa nagrod za caoksztat twórczoci oraz
za upowszechnianie dóbr kultury, a w szczególnoci
za wieloletni dziaalno na rzecz Okrgu lskiego
ZPAF. W 2006 roku, na potrzeby zbiorowej wystawy
okrgowej „Autoportret” napisaa swój yciorys artystyczny: „Najpierw mnie uczono – Tata. / Potem uczyam si sama. / Potem uczyam innych – dzieci moje
i cudze. / Potem marzyam, eby uczy. W chwilach
wolnych usiowaam utrwali moj wizj wiata.”
Zajmowaa sie fotografi artystyczn i reklamow.
Jej zdjcia pokazywane byy na wystawach w Londynie, Rio de Janeiro, Paryu i Pekinie. Jedn z ostatnich
wystaw, w której wzia udzia byy „Dokumentalistki” w warszawskiej „Zachcie” w 2008 roku.
Bya symbolem Katowic: pracownia fotografii Haliny Holasowej – Idziak i jej ma Leonarda Idziaka – take znanego fotografa – przez wiele dziesitek
lat znajdowaa si przy ulicy Staromiejskiej. Rodzina Holasów t pracownie przeja w 1887 roku.
Fotografi bya zajta do ostatnich chwil ycia. Drobna, zawsze umiechnita, zapracowana, nieraz przemierzaa kilka piter w kamienicy przy ulicy w. Jana, gdzie
swoj now siedzib mia katowicki ZPAF.
20 lutego 2014 w Galerii Katowice ZPAF przygotowa spotkanie: „Halina Holas-Idziakowa – wspomnienie”.

zentowane byy na wielu wystawach w Polsce i za granic. Jego prace znajduj si w zbiorach polskich muzeów i galerii.
Pocztkowa twórczo Zygmunta Lisa oscylowaa wokó fascynacji sztuk Paula Klee. Kolejne prace prezentoway ju dojrzay styl malarza bliski meta fo rze, fan ta sty ce, sym bo li ce eks pre syj nej.
Komponowa dynamiczne formy barwne krelone najpierw barokow kresk. W tematyce powraca do mitów, by przy ich pomocy podejmowa dyskusj
o ludzkiej egzystencji. Tworzy zoo- i antropomo\rficzne stwory w gigantycznej walce (cykl „Gilgamesz”). W latach 70. rozpocz prac nad „Polskim
pejzaem historycznym”. O sztuce mówi: [sztuka] jest
rzemiosem realizujcym marzenia. Marzenie ma
Fot. ze zbiorów H. Bzdoka

Odeszli…

sza Goli pod tytuem „Known Unto God”. Kulturatrium
to wspólny projekt regionów Nord Pas de Calais, Nadrenii i Pónocnej Westfalii i województwa lskiego.
Arkadiusz Gola jako fotoreporter prasowy pracuje
od 1991 roku w redakcji „Dziennika Zachodniego”
w Katowicach. Jest absolwentem ITF (Instytutu Twórczej Fotografii) w Opawie (Republika Czeska). Zdoby kilkanacie nagród w prestiowych konkursach foto gra fii pra so wej. Dzien ni karz ro ku Dzien ni ka
Zachodniego 2003. W 2010 roku otrzyma nagrod Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury. W latach 2006 i 2011 stypendysta Marszaka Województwa
lskiego w dziedzinie kultury. Jego zdjcia znajduj si w zbiorach muzeów w Polsce i za granic. Jest
czonkiem Zwizku Polskich Artystów Fotografików.
Autor albumów „Ludzie z wgla”, „Stany graniczne”
i „Nie musz wraca”. Bra udzia w ponad czterdziestu wystawach w kraju i za granic. Mieszka w Zabrzu.
Odkrywanie tajemnic Majów

natur duchow a rzemioso materialn.(…) za wielkie i prawdziwe uwaam te, w których materia nie zostaa wzgardzona, ani uwielbiona, lecz ujarzmiona. (cyt.
za: „Katowicki Undergrund Artystyczny po 1953 roku”, BWA Katowice 2004).
„Obrazy Pónocy” Arkadiusza Goli
Wystawa „Obrazy Pónocy” to zdjcia powstae
w listopadzie 2012 roku w regionie Nord Pas de Calais
na pónocy Francji. Pokazuj ycie rónych grup spoecznych w miejscu, które przed laty byo silnie zwizane
z przemysem górniczym. Ostatni z dziesitek kopal
jakie dziaay w pónocnej Francji zamknito ponad trzydzieci lat temu. Mimo e od tego czasu doszo do zmian
w wielu aspektach ycia byych górników, to w postawach tych ludzi jest duma z tosamoci regionalnej i kultury poprzemysowej. Fotografie skadaj si na wspóln prac pisarzy Dominiqua Sampiero z Francji,
Stana Laflour z Niemiec i polskiego fotografa Arkadiu-

Od 31 stycznia – 27 kwietnia 2014 w Muzeum lskim mona oglda wystaw pt. „Odkrywanie tajemnic Majów. Polskie wykopaliska w Gwatemali”.
Od 2006 roku poznawaniem cywilizacji Majów zajmuje si polski zespó pod kierownictwem dr. Jarosawa raki oraz mgr. Wiesawa Koszkula z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie.
Gównym celem polskiego projektu s badania staroytnego miasta kultury Majów o nazwie Nakum pooonego w pónocno-wschodniej czci Gwatemali.
W trakcie bada archeolodzy natrafili na ogromnych
rozmiarów grobowiec królewski zawierajcy naczynia, pozostaoci szkieletu i setki jadeitowych ozdób,
wród których wielkoci i bogactwem wyrónia si
zwaszcza pektora (duy wisior spoczywajcy na klatce piersiowej zmarej osoby). Grobowiec wyposaony by w kilka naczy ceramicznych (w tym mis
z przedstawieniem taczcego boga kukurydzy – jedno z najwaniejszych bóstw Majów) oraz ponad 460
paciorków z jadeitu i muszli, tworzcych kilkanacie
naszyjników i innych ozdób. Jak wykazay analizy epigrafików, pierwszy glif oznacza nazw pektorau, drugi i trzeci hieroglif funkcjonuj razem, oznaczajc nazw orodka oraz tytu królewski nieznanego wczeniej
wadcy, którego imi mona z kolei odczyta jako Ixiim
Chan (czyt. iszim czan, „bóg kukurydzy-w”).
Przentowane zdjcia s autorstwa Roberta Saboskiego, który od lat uwiecznia swym obiektywem badania w rónych zaktkach wiata, tworz niepowtarzalny, tajemniczy klimat wystawy. Autorami wystaw
s: Robert Saboski, Jarosaw raka i Wiesaw
Koszkul. Kurator wystawy w Muzeum lskim jest
dr Renata Abamowicz.
Kolejna sztuka z audiodeskrypcj

ZYGMUNT LIS (1931-2014)
Artysta malarz, emerytowany profesor zwyczajny
Uniwersytetu lskiego w Katowicach, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Piknych na katowickim Wydziale Grafiki. W latach 1965-68 by czlonkie4m grupy „Arkat” i bra udzia w jej wystawach. wybitny
twórca, znakomity nauczyciel akademicki, wspóorganizator studiów pedagogiczno-artystycznych w Filii U w Cieszynie. W 1956 roku, na 15 lat obj opiek artystyczn nad malarzami Grupy Janowskiej, której
czonkami byli Ociepka, Wróbel, Sówka i inni.
Od 1973 roku by zwizany z Wydziaem Pedagogiczno-Artystycznym, a nastpnie z Wydziaem Artystycznym Uniwersytetu lskiego w Cieszynie, w których
peni funkcje prodziekana, wicedyrektora Instytutu
oraz kierownika Zakadu i Katedry. Jego obrazy pre-

Arkadiusz Gola, z cyklu „Obrazy Pónocy”.

5 lutego w lskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” odbyo si przedstawienie „Biegnijcie do szopki” zagrane po raz pierwszy dla widzów niewidomych
i sabo widzcych.
Sztuka Edmunda Wojnarowskiego to trzecia inscenizacja w repertuarze katowickiego teatru (po „Kopciuszku” i „Najmniejszym balu wiata”), przygotowana w wersji z audiodeskrypcj, czyli opisem caej sfery
wizualnej spektaklu, odczytywanym przez lektora. Osoby ze wzrokow niepenosprawnoci sysz go przez
bezprzewodowe suchawki, które pozwalaj – co
bardzo wane – na równoczesny, peny odbiór kwestii padajcych ze sceny oraz niezakócony odbiór widowiska publicznoci penosprawnej.
Premiera przedstawienia w tej wersji przygotowana zostaa w ramach projektu Teatr „Poza Cisz
i Ciemnoci” – Fundacji Dzieciom „Zdy z Pomoc” i Fundacji Kultury bez Barier, dofinansowanego ze
rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Wystaw pt. August Hlond – prymas narodowych
wyborów mona byo oglda w Muzeum Górnolskim w Bytomiu.
 Twórczoci Romana Kramsztyka – malarzowi,
jednemu z najwybitniejszych przedstawicielowi Ecole de Paris, rozstrzelanemu w warszawskim getcie, powicone byo spotkanie przygotowane przez Muzeum
Górnolskie w Bytomiu.
 Wystaw fotografii pt. „Opowiem Wam o lsku”
autorstwa Antoniego Kreisa poczon z wystaw prac
uczniów lskich szkó fotograficznych pokazao Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich.
 Pod dyrekcj Gabriela Chmury Akademicka
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego, Chór Akademii Muzycznej oraz Chór Kameralny przygotowane przez Aleksandr Paszek-Trefon
i Krzysztofa Dudzika a take solistka Natalia Skrycka (alt) wykonay podczas koncertu w Akademii Muzycznej w Katowicach utwory Johannesa Brahmsa
Uwertur akademick op. 80, Rapsodi na alt, chór

mski i orkiestr op. 53 oraz IV symfoni e-moll
op. 98.
 „Koniostwory” Grzegorza Skrzypka – absolwenta Akademii Sztuk Piknych w Krakowie w pracowni prof. Wodzimierza Kunza i rysunku w pracowni prof.
Sawomira Karpowicza, czonka ZPAP i grupy artystycznej „Goonóg”, nauczyciela rysunku i malarstwa w Zespole Szkó Plastycznych w Dbrowie Górniczej – pokazaa galeria Foyer Teatru lskiego w Katowicach.
 Parafia Ewangelicko-Augsburska zapraszaa
na spotkanie pt. „Luteranie w przestrzeni internetowej”.
 Muzeum Miejskie w Tychach zapraszao na prelekcj „Starka uwarzya... O poywieniu w lskich rodzinach
chopskich i robotniczych na przeomie XIX i XX wieku
i w latach midzywojennych” wygoszon przez dr Mari Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor tyskiego muzeum.
 {oh!} Orkiestra Historyczna przy wspópracy
z czeskimi i sowackimi artystami po raz pierwszy
na lsku wykonaa barokow oper na instrumentach
z epoki – „Didone abbandonata” Domenico Sarri.

 Rozstrzygnity zosta drugi konkurs na projekt
ksiki fotograficznej, organizowany przez Czytelni
Sztuki w Gliwicach – jury pod przewodnictwem Grzegorz Krawczyka przyznao pierwsz nagrod – jest ni
umowa z autorem i publikacja nagrodzonej ksiki
–Wojciechowi Kostrzewie za album „Alles ist Gut”.
 Wspaniae zabytki sztuki sakralnej, po raz
pierwszy udostpnione publicznoci na wystawie
„Omnium Sanctorum – koció i parafia Wszystkich
witych w Gliwicach”, a wród nich m.in. pochodzcy z XVII wieku obraz woskiego mistrza Francesco
Solimeny „Chrystus bogosawicy”, prowadzona od 1597 roku ksiga ochrzczonych, renesansowe tondo z Matk Bosk i Dziecitkiem oraz Janem Chrzcicielem z I poowy XVI wieku.
 Muzeum w Chorzowie zapraszao na wykad z cyklu „Tajemnica i poznanie. Uwagi o kulturze i wyobrani w Europie nowoytnej i najnowszej” pt. „Zwide
kwiaty, czyli traktat o przemijaniu. Japonizm w sztuce modopolskiej”, który wygosi dr Jacek Kurek.
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Za co kocham ksiki?

Wystawa Karola Bondarenki

Kiedy w czerwcu ubiegego roku rozmawiaam z Elwir Kabat-Georgijew, dyrektork Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, jeszcze dobrze nie ostygy emocje
po zakoczonym maratonie 9. edycji Sosnowieckich Dni Literatury, wydarzeniu,
którego popularno ronie z roku na rok,
co wida przede wszystkim po wypenionych salach. Coraz wicej zainteresowanych przybywa spoza granic miasta. Nic
w tym dziwnego, skoro formu imprezy wymylono tak, aby moga zadowoli rónych
odbiorców i uwzgldni ich zrónicowane
wymagania.
Sosnowieccy organizatorzy trzymaj
rk na pulsie, ledz wytrwale rynek
wydawniczy, zapraszaj autorów najciekawszych ksiek. W ubiegym roku gocili
tu m.in. Jacek Dehnel, Eustachy Rylski…
Organizatorzy houbi równie tych, którzy urodzili si w Sosnowcu bd w nim
mieszkaj. W Salonie Literackim z czytelnikami spotykaj si: Zbigniew Biaas, autor gonego „Korzeca”, Sawomir Matusz poeta i krytyk literacki, Adrian Witczak,
Jacek Durski, autor nagrodzonej powieci
„Mariacka” czy Bartomiej Majzel poeta
i podrónik.
Wród podsumowa minionej edycji
znalazo si wówczas take zapewnienie pani dyrektor o rozwaeniu moliwoci powoania dyskusyjnego klubu ksiki. Sugestia taka pojawia si bowiem na wielu
spotkaniach, podczas których uczestnicy
wyrazili ch stworzenia grupy zapaleców, którzy nie tylko chcieliby sucha, ale
take wymienia si wraeniami, uwagami i opiniami na temat przeczytanych
ksiek, sowem niewielka elitarna, grupa
pasjonatów.
Zdawa by si mogo, e w atmosferze
pofinaowego podekscytowania propozycja utknie gdzie w stercie dokumentów
i znajdzie si w szufladzie „spraw do zaatwienia”. Tak si jednak nie stao. Sosnowiecka biblioteka ju na pocztku
roku zarzucia mieszkaców prowokacyjnymi pytaniami: „Kochasz literatur?
O przeczytanej ksice mógby rozprawia godzinami? Interesuje Ci wspóczesna literatura polska i obca? Chciaby
po roz ma wia z lud mi o po dob nych
upodobaniach i czytelniczej pasji? A moe dopiero próbujesz okreli swe literackie preferencje i chciaby si dowiedzie,
co warto przeczyta i gdzie szuka wartociowych lektur? Masz nie mniej ni 18
i nie wicej ni 99 lat?” Wikszo twierdzcych odpowiedzi stao si przepustk
do Dyskusyjnego Klubu Ksiki. Zachta
okazaa si skuteczna. Spotkanie inauguracyjne odbyo si 24 lutego. Jakie bd
dalsze losy klubowiczów, kto doczy,
a kto zrezygnuje (tak te by moe), jakimi ciekami poda bd literackie dysputy pokae czas. Ale koneserzy dobrej
ksiki to zazwyczaj ludzie wytrwali. Pozostaje wic pogratulowa pomysu i yczy gorcych i burzliwych spotka. Ju
wkrótce X jubileuszowa edycja Sosnowieckich Dni Literatury, podobno niespodzianek nie zabraknie. Kasandryczne przepowied nie o upa da j cym czy tel nic twie
spokojnie moemy odoy do teczki z napisem „mrzonki”.

W Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki–Zamek Sielecki
od 21 lutego mona oglda wystaw,
na któr skada si twórczo artystek modego pokolenia: Anny66 Andrzejewskiej
(fotografia), Katarzyny Piotrowicz (malarstwo) i Ewy Skowron (rysunek). Jak pisze
kuratorka wystawy Magorzata Malinowska-Klimek: Do niedawna sztuka musiaa by awangardowa, czsto w wymuszony sposób kontrowersyjna. Wczeniej
ceniono sobie wycznie odniesienia do tradycji. Dzisiaj nareszcie sztuka moe by
rónorodna, rozprzestrzeniona we wszystkich pojciach stylowych oraz w lukach pomidzy nimi. Odnosz czasami wraenie,
e to wiadoma i celowa strategia sztuki,
która szuka, poprzez dywersyfikacj, moliwych w obecnym wiecie form swojego
istnienia. Wystawa bdzie czynna do 23
marca.

W lutym w galerii Energetycznego Centrum Kultury w Sosnowcu gociy obrazy
Karola Bondarenki. Malarz od kilkudziesiciu lat zwizany jest z Sosnowcem, tu
mieszka, tu maluje. Temat, z którym jednak
zwykle jest kojarzony, to morze i wszystko, co w jakikolwiek sposób z nim si
wie. Jest to zapewne pokosie jego dziesicioletniego pobytu na Wybrzeu Szczeciskim, pracy w stoczni i wsuchiwania si
w eglarskie opowieci. Na jego obrazach
króluj fale, które malarz utrwala w wietle rónych pór roku i dnia, fascynuj go
morskie niepokoje, szczególnie sztormy
i burze. W ostatnich latach wzbogaci swoj malarsk palet o wielobarwne krajobrazy beskidzkie i rónokolorowe kwiaty.
W swoim dorobku ma ponad 100 wernisay i wiele wyrónie, jest laureatem m.in.:
I nagrody XV Przegldu Twórczoci Ludzi
Morza w Gdyni w 1985 r., dwukrotnie I nagrody Konkursu Plastycznego im. kpt.
.w. M. Leszczyskiego w Gdyni (1989 r.
i w 1990 r.). W 1994 r. zosta wyróniony
przez Zarzd Gówny Stowarzyszenia Marynistów Polskich Medalem „Zasuonemu
dla Marynistyki Polskiej” oraz Srebrn
Odznak „Zasuony Pracownik Morza”
przez Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (1995 r. i 2001 r.).

Zagbiacy w Legionach Pisudskiego

Nowe muzeum w Sosnowcu?

Dwie bardzo wane rocznice przypadaj w 2014 r. – stulecie wybuchu I wojny
wiatowej i powstanie Legionów Polskich
pod wodz Józefa Pisudskiego. Muzeum w Sosnowcu przygotowao z tej
okazji publikacj pod redakcj Zbigniew
Studenckiego, przypominajc z perspek ty wy Za g bia D brow skie go te
istotne w historii Polski wydarzenia.
Ksika „Zagbiacy w Legionach Pisudskiego” skada si z czterech czci.
W pierwszej prof. dr Jan Walczak maluje obraz Zagbia Dbrowskiego podczas I wojny wiatowej, cz druga zawiera wspomnienia generaa broni Leona
Ber bec kie go, orga ni za to ra kom pa nii
ochotników z Sosnowca i Dbrowy Górniczej do szeregów legionowych, bliskiego wspópracownika Józefa Pisudskiego. W trzeciej czci mona odnale
nazwiska Zagbiaków – oficerów Legionów Polskich i onierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej, w czwartej znajduje si
wykaz polegych w bitwie pod Krzywopotami a take historia pomnika w Bydlinie. To znakomita lekcja historii regionalnej.

Na mapie kulturalnej miasta pojawi si
wkrótce nowa atrakcja, bdzie ni zapewne Muzeum Farmacji, Medycyny i Kosmetologii lskiej. To pomys naukowców ze
lskiego Uniwersytetu Medycznego. Ju
w latach 60. XX wieku czonkowie Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach
rozpoczli gromadzenie eksponatów aptekarstwa lskiego. Gównym inicjatorem
kolekcjonowania zbiorów muzealnych
by przewodniczcy katowickiej sekcji
dr n. farm. Franciszek Nowak, jego prac
kontynuowa prof. Dionizy Moska. Wród
zgromadzonych eksponatów znajduj si
wagi, destylatory, aptekarskie modzierze,
meble a nawet leki, nie brakuje take bogatych zbiorów wydawnictw. Perek kolekcji jest podarowany uczelni przez
Edwarda Kajzera z apteki Szpitala Chorób
Pucnych w Cieszynie, XIX-wieczny manua (spisany w jzyku aciskim) zawierajcy receptury wykorzystywane przez
ówczesnych farmaceutów. Siedzib przyszego muzeum s pomieszczenia na parterze byego akademika przy ul Ostrogórskiej.

MARIA SZTUKA

Jednym zdaniem

Dywersyfikacja sztuki

 14 lutego w Domu Kultury w Zbkowicach
goci spektakl pt. „Andropauza 2”. Publiczno
zabawiali m. in. Marek Siudym, Jacek Kawalec,
Maciej Damicki.
 14 lutego w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, w Energetycznym Centrum Kultury z walentynkowym koncertem wystpia Katarzyna
Groniec.
 21 lutego w Paacu Mieroszewskich w Bdzinie mia miejsce finisa pt. „Bdziecie godni
swego czowieczestwa – J. M. Lustiger”. Zdjcia autorstwa Wojciecha Borkowskiego prezentowane na wystawie przybliyy sylwetk Honorowego Obywatela Miasta Bdzina Kardynaa
Jean-Marie Lustigera. Finisa uwietni koncert
Katowickiego Tria Pieni Francuskiej w ska-

dzie – Izabela Migocz (sopran), Roksana Wardenga (mezzosopran) oraz Micha Goawski
(fortepian).
 21 lutego w klubie studenckim „Remedium” w Sosnowcu gocie bawili si na wieczorze Jamaican Stylee vol. 24.
 22 lutego w orodku kultury w Bdzinie-Grodcu wystpi kabaret Ciach.
 23 lutego w klubie Villa Moda w Dbrowie
Górniczej w programie zatytuowanym „Pocztówki z lodówki” wystpi kabaret DNO.
 27 lutego w Bibliotece Akademickiej Wyszej Szkoy Biznesu w Dbrowie Górniczej odbyo si spotkanie z anglist, literaturoznawc,
autorem powieci „Korzeniec”, „Py i puder”
prof. Zbigniewem Biaasem.

gradzaa trzeciego finalist – kwartet Grzegorza Wodarczyka z trójk paryan w skadzie.

Meandry „Cygana”

JAN PICHETA

„W piknych okolicznociach
przyrody”

Legendy z nadziejami
Jak zwykle wesoo i czadowo byo na kolejnej XVI Bielskiej Zadymce Jazzowej 2014 –
zwanej ostatnio Lotos Jazz Festiwal – która
odbya si (18.2–23.2) w salach koncertowych
i klubach Bielska-Biaej i Czechowic-Dziedzic, a zakoczya tradycyjnie w schronisku
na Szyndzielni. Tym razem dostpu do schroniska nie bronia niena zadymka jak w wielu poprzednich latach, lecz oblodzony stok
Szyndzielni, dziki któremu niektórzy sympatycy jazzu lizgali si w stylu synnych polskich panczenistów z IO w Soczi. Gwiazdami
festiwalu byli przede wszystkim legendarny
Billy Cobham – energetyczny, dowcipny i wesoy czowiek, urodzony do uderze w instrumenty perkusyjne oraz nagrodzona Anioem
Jazzu (statuetk autorstwa Lidii Sztwiertni)
wokalistka Dianne Reeves, dla której kada
stylistyka jest ojczyzn dwików. Drug modo ujawnili muzycy „String Connection”,
do czego zobowizuje ich zreszt nazwa uprawianego nurtu „young power”. Krzesimir
Dbski pokaza nie tylko oblicze lidera, kompozytora i muzyka, ale take wodzireja. Wspaniale zaprezentowa si w rodzinnych Czechowicach-Dziedzicach wokalista Wojciech
Myrczek. Jego rado z wydobywania ze strun
gosowych rónorodnych dwików z pewnoci przysporzy mu jeszcze wielu zwolenników, a przede wszystkim zwolenniczek. Wiele komplementów zebrao take Trio Roberta
Szewczugi, z czego bardzo dumny by ojciec
lidera grupy Leszek – znany bielski perkusista,
czonek Stowarzyszenia Sztuka –
Teatr, które organizuje od 15 lat
„Zadymk”. Laureatem nagrody
gównej zadymkowego konkursu
dla modych jazzmanów
zosta
Bartosz Dworak
Quartet, a nagrod
specjaln ministra
kultury otrzyma
kwartet Tomasza
Jdrzejewskiego,
Wojciech Myrczek kontynuuje rodzinne tradycje cho publiczno
najburzliwiej napiewacze.

Jednym zdaniem

Fot. Pawe Mruczek

Nazwa Cygaski Las pochodzi od bdnego
tumaczenia rzeczownika Ziegenwald, gdy –
zgodnie z pierwotnym niemieckim nazewnictwem – Kozi Gór pod Szyndzielni pokrywa
nie Cygaski (Zigeunerwald), lecz Kozi Las
(Ziegenwald). Brzmienie pierwszego czonu wyrazu Ziegenwald byo dla polskich uszu bardzo
bliskie wyrazowi Cygan, wic w pewnym momencie historii przeistoczyli niemieck „Koz”
na rodzimego „Cygana”. Uroki Cygaskiego
Lasu – zwanego przez niektórych bielszczan
bezceremonialnie „Cyganem” – znane s kademu mieszkacowi grodu nad Bia. Ten zaktek zieleni, peen buczyn, jesionowych gów,
wierczyn i jaworzyn, ley na terenie dzielnic
Bielska-Biaej – Mikuszowic lskich, Olszówki Dolnej i Górnej – oraz Bystrej lskiej.
Bez wzgldu zreszt na meandry nazewnictwa – Cygaski Las zapisa si chlubnie i bezpowrotnie w historii Bielska-Biaej. Zosta bowiem wymieniony w dokumencie z 1312 r.,
wedle którego nada las we wadanie mieszczanom bielskim. Dokument ten jest najstarsz pisemn wzmiank o miecie.
W przypadku Cygaskiego Lasu fascynujce s nie tylko midzynarodowe drogi wyrazów,
lecz równie cieki dziedzictwa kulturowego
okolic Koziej Góry, na których znaczyy swe
lady pokolenia rónych narodów – Niemców,
ydów, Austriaków, Polaków. Co ciekawe – nie
tylko w naszych czasach fatalnie gospodarowao si terenami zielonymi. Nieprawidowa eksploatacja przez kilka stuleci doprowadzia
do dewastacji pierwotnego drzewostanu i dopiero w latach 60. XIX w. zarzdcy terenów
oraz dyr. szkoy realnej Karol Ambroy potrafili
„wskrzesi” pierwotny las pokrywajcy okolice Koziej Góry, a nawet stworzy park leny
zbliony do Lasu Wiedeskiego. W 1997 r. powsta zespó przyrodniczo-krajobrazowy „Cygaski Las” o powierzchni 925 ha. Wskutek
dziaa inwestorów w 2004 r. zmniejszono powierzchni zespou do 593 ha. Pi lat póniej
zniszczono dziewitnastowieczn will Hauptiga, a na jej miejscu wybudowano osiedle deweloperskie. Zmienio to zupenie dotychczasowy,
willowy charakter lenego miasteczka. Oczywicie do dzi nikt nie poczuwa si do jakiejkolwiek winy, cho niszczenie pierwotnego ukadu
przyrodniczo-urbanistycznego wspaniaego dotd Cygaskiego Lasu powinno by hab
na honorze wadz bielskich. Na szczcie
w obronie „Cygana” coraz goniej i skuteczniej wystpuje miejscowa ludno skupiona
w Stowarzyszeniu Olszówka. Jedn z form
ochrony jest uwiadamianie mieszkacom Bielska-Biaej i decydentom o wartociach kulturowych i przyrodniczych tego cudownego miejsca.
Na pocztku roku Stowarzyszenie Olszówka
wydao ksik Jakuba Krajewskiego „Spacerem po Cygaskim Lesie”.
Dzieo historyka, speleologa, znawcy beskidzkich jaski – notabene czonka Stowarzyszenia Olszówka – to przewodnik po minionych
wiekach i wspóczesnoci tego fascynujcego
miejsca, penego oryginalnych willi zbudowanych w rónych stylach m.in. przez wiedeskich
architektów, rozpadajcych si obiektów sportowych czy rozrywkowych (ruiny toru saneczkowego, zapomnianej skoczni i amfiteatru), pozostaoci po remizie tramwajowej z 1908 r., któr
po likwidacji w 1971 r. bielskich tramwajów zamieniono w kawiarni i ciastkarni. Rónorakie
lady kulturalnej obecnoci w Cygaskim Lesie
wielu pokole bielszczan mona wymienia
w nieskoczono. Miejmy nadziej, e m.in.
dziki zajmujcej ksice Jakuba Krajewskiego
nikt ju nie bdzie dy do zamiany parkowego miasteczka w merkantylno-deweloperski
przysióek, eby jego najwybitniejszy mieszkaniec i piewca, poeta Stanisaw Gola nie przewraca si wicej w grobie.

Sporód ekspozycji organizowanych
w Galerii Bielskiej BWA najwikszym zainteresowaniem publicznoci ciesz si wystawy fotografii zwierzt. Nie inaczej jest obecnie – podczas ekspozycji pn. „Fotografia
Dzikiej Przyrody / Wildlife Photographer
of The Year 2013”, która trwaa do 2 marca.
Poprzedni edycj imprezy ogldao ponad
10 tys. widzów. Animatorzy kultury z BWA
spodziewaj si, e w tym roku moe by
podobnie. Publiczno bowiem podziwia
sto najciekawszych zdj wyonionych
w konkursie, który od 1965 r. organizuj
Natural History Museum w Londynie oraz
BBC Worldwide. – Zdjciom towarzysz
tabliczki z dokadnym opisem – kiedy
i gdzie autor je wykona, jakim aparatem, jakie s parametry techniczne i co fotki przedstawiaj. Opis czsto jest niezwyk narracj dotyczc kontaktu autora zdjcia
z fotografowan dzik przyrod i yjcymi
wolno zwierztami – powiada dyr. Galerii
Bielskiej BWA Agata Smalcerz.
Geometria Berdowskiej

Tamara Berdowska, Grayna Cybulska i Agata
Smalcerz

Tamara Berdowska mieszka od kilku lat
w Bielsku-Biaej i jest jedn z najwaniejszych przedstawicielek abstrakcji geometrycznej w Polsce. Jej prace od 6 lutego do
2 marca byy prezentowane w Galerii Bielskiej BWA. Jak twierdzi kuratorka ekspozycji Grayna Cybulska, wystawa pokazuje
obrazy i rysunki przestrzenne z ostatnich
lat. Jej zdaniem punktem wyjcia i niezmienn ide monochromatycznych obrazów i obiektów przestrzennych jest geometryczny rysunek – w trakcie procesu
niwelowany kolorem i wiatem. Artystka
operuje zmienn temperatur barw w obrbie jednego koloru, uzyskujc efekt pulsowania powierzchni obrazu i zudzenie „wyjcia poza jego materialno”.

 W lutym w bielskim Domu Kultury Wókniarzy prace malarskie prezentowaa Alicja
Smoczyska, a dziea fotograficzne Magorzata
Smoczyska.
 1 lutego w Jazz Clubie przy ul. Cechowej
w Bielsku-Biaej wystpi ze swym Trio bielszczanin Apostolis Anthimos.
 6 lutego przy ul. Gbokiej 25 w Cieszynie
otwarto Galeri Malarstwa PULS.
 11 lutego w Ksinicy Beskidzkiej spotkaa si ze swymi czytelnikami bielska pisarka
Renata Pitkowska.
 21 lutego w Galerii rodowisk Twórczych
odby si wernisa wystawy „Bielsko XXI – fotografia”.
 23 lutego w ramach Krakowskiego Salonu
Poezji w Galerii Bielskiej BWA z „Uskrzydlony-

mi karnawaowymi wierszami” wystpili Krystyna Pryszczyk, Janusz Kaczmarski i Tomasz
Pala.
 24 lutego w Zamku Sukowskich w Bielsku-Biaej wystpili skrzypek Adam Musialski
i pianistka Beata Musialska.
 W lutym w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Biaej prezentowano wystawy malarstwa na
szkle Zbigniewa Grzywy i rzeby Ernesta Kuncego.
 Teksty soweskiej autorki Mojcy Rjavec
oraz bielszczanina Grzegorza Madeja zawiera
nowe wydawnictwo bielskiego Muzeum Historycznego „Zeszyty Sukowskich II”.
 W lutym Ksinica Beskidzka prezentowaa wystaw malarstwa i rysunku Józefa wierka pn. „Rozszumiay si wierki ponce”.
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zumienia zada fotografii. Zgromadzone sprzty: aparaty, lampy, elementy dekoracji, pomagay rozmieci postacie w przestrzeni oraz wypeniay kadr, by uwydatnia status i spoeczn rol
modela, a moe równie cechy jego charakteru.

Pami przedmiotów
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JOANNA KOTKOWSKA

Walentynkowe atrakcje

Chasydzi w Lelowie
Z okazji 200. rocznicy mierci cadyka Dawida Bidermana, zwanego równie Lelowerem, odsonito tablic upamitniajc t posta oraz
wszystkich okolicznych ydów, mieszkajcych
tu do 1942 r. (holocaust przeyo jedynie 7 ydów lelowskich). W uroczystoci wzili udzia
wójt i radni gminy, Gideon Nissenbaum z Zarzdu Rodziny Fundacji Nissenbaumów oraz rabin
Simcha Krakowski, prezes Fundacji Chasydów
Leajsk Polska. Na uroczysto przybyo równie okoo 300 chasydów, by jak co roku cho
na chwil przemieni okolic w midzywojenny sztetl. Najwaniejszy by szabas poprzedzajcy rocznic mierci cadyka, gdy wedug wierze, jego dusza schodzi na ziemi, by zanie
proby modlcych si przed tron Boga. Data rocznicy mierci jest ruchoma, poniewa wyznawcy judaizmu uznaj kalendarz soneczno-ksiycowy.
Chasydyzm rozwija si w XVIII wieku
na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, a Lelower by zaprzyjaniony z innymi cadykami swojego czasu – Widzcym z Lublina czy witym
ydem z Przysuchy (z córk Jaakowa Icchaka oeni si jego syn Mojsze). W XX wieku wspomina go take m.in. Martin Buber w Opowieciach
chasydów. Wedug przekazów, Dawid Biderman uzdrawia i przepowiada przyszo, w czasie taca rytualnego odzyskiwa sprawno w nodze, a gdy gra suchay go nawet zwierzta.
Dawne fotografie
Do 16 lutego w MGS mona byo oglda zdjcia Wilhelma von Blandowskiego Niespokojne
odbicie ze zbiorów Muzeum w Gliwicach, rodzinne go mia sta bo ha te ra wy sta wy. Uro dzo ny
w 1822 r. moe poszczyci si biografi na miar romantycznych czasów; by przyrodnikiem,
górnikiem, poszukiwaczem zota i eksploratorem
Australii (dokd wyjecha w 1849 roku). Do Gliwic powróci w 1860 r., a nastpnie przez trzy lata prowadzi atelier, co potwierdzaj zachowane
do dzi trzy albumy z 1313 zdjciami; to portrety okolicznych rodzin oraz przedstawicieli rónych zawodów: kominiarzy, lekarzy, malarzy, sdziów wiejskich, pejzae, fotografie reportaowe
(np. szyb górniczy z II poowy XIX wieku, kopalnia „Matylda” w Lipinach). Opisane najczciej imieniem i nazwiskiem modela, zdjcia stanowi dzi kronikarski zapis lokalnej historii,
a jednoczenie s wiadectwem ówczesnej codziennoci. Na wystawie du grup stanowiy
take zdjcia byda holenderskiego, nalecego
do Victora von Groelinga z Szaszy, a kade z nich
zostao podpisane imieniem krów: Amanda, Attalanta, Aglala, Aphrodite.
Zdjcia atelier Wilhelma von Blandowskiego
pozwalaj natomiast zdefiniowa jego sposób ro-
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W niedziel 9 lutego w Galerii Dobrej
Sztuki odby si wieczór wspomnie o Marianie Michaliku. Rozmowa prowadzona bya
w otoczeniu obrazów prezentowanych na retrospektywnej wystawie jego twórczoci. Dominoway martwe natury godne opisu Zbigniewa Herberta, np. Martwa natura z bukietem
suchych kwiatów (1977) czy Martwa natura
z krucyfiksem, jedna z prac powstaych w czasie stanu wojennego (1982), przedstawiajca
codzienne naczynia i artykuy spoywcze ustawione na stole-otarzu przykrytym biaym obrusem. Poza tym przypomniano pejzae artysty (np. Wieczorna impresja, 1989) malowane
pastelami, rónice si od siebie kolorystyk
oraz usytuowaniem linii horyzontu, a take portrety (np. Prymas Tysiclecia, 1983).
Marianowi Michalikowi powicono równie wystaw w Gabinecie Wybitnych Czstochowian. Wprawdzie artysta urodzi si
w Zabrzu w 1947 r., ale ju w latach 50. przeprowadzi si do naszego miasta, by od tej pory wpisa si w tutejsze ycie kulturalne.
Po ukoczeniu Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych zajmowa si projektowaniem, grafik uytkow, a od lat 70. take malarstwem
sztalugowym. W 1979 r. zosta czonkiem
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków,
w 1987 – Europejskiej Akademii Sztuki, Nauki
i Literatury w Paryu. Bra udzia w wielu wystawach zbiorowych (m.in. Polscy surrealici)
oraz indywidualnych, w kraju i za granic:
w Niemczech, Japonii czy na Wgrzech. Marian Michalik zgin wraz z on Halin
w wypadku samochodowym w 1997 r., rok
wczeniej zosta wyróniony Nagrod Prezydenta Miasta Czstochowy w dziedzinie plastyki. Jedn z form pamici jest organizowany od 2001 r., z inicjatywy Piotra Gowackiego
(ówczesnego kuratora wystaw MGS), ogólnopolski konkurs dla modych malarzy.
W Gabinecie Wybitnych Czstochowian
mona obejrze film dokumentalny zrealizowany jeszcze za ycia Mariana Michalika, a take wiele pamitek po nim: sztalugi, plakaty
przygotowane dla DKF, katalogi do jego wystaw, zaproszenia, zdjcia rodzinne… To próba odwrócenia procesu twórczego, podró
do pracowni artysty i jego biografii, by uchwyci moment, gdy rzeczywisto przemienia si
w sztuk. Temu take suy niedokoczony obraz zestawiony z przedmiotami-modelami.
Artystyczn deklaracj odnale mona take w obrazie prezentowanym w Galerii Dobrej
Sztuki, w nie kolekcjonera, eksponujcym dwie
sfery przedmiotów (codziennych i funkcjonalnych oraz wyobraonych i obdarzonych dodatkowym znaczeniem). Na swoich obrazach Michalik umieszcza butelki najróniejszych
ksztatów, soiki, zwierciada, trzepaczk czy odwrócone skrzypce, a take przedmioty, które wyszy ju z uycia, np. samowar, mynki do kawy, baki na mleko, elazko na dusz, dawne
kufle, dziadka do orzechów. To wszystko niepokojco przypomina barokowe vanitas (resztki i przedmioty, które dzi mog co najwyej zasili zbiory kolekcjonerów i mioników
odchodzcego wiata). Jednak kompozycja
i ukady przemieniaj znane doskonale elementy w now rzeczywisto, budujc „realizm niepokojcy”, o którym mówi artysta. Potguj
go jeszcze zamknite w ramy obrazu marzenie
o lataniu – motyw balonu albo ruchome kartki papieru, oraz metaforyczne tytuy: Wie
o dziwnym wydarzeniu, Ostatnie przejcie, Wiea wspomnie, Zadziwiajca propozycja.
Marian Michalik próbowa na swoich obrazach za pomoc przedmiotów utrwali i zrozumie wiat, a zaproponowane przez niego
kompozycje zapewniy mu pami potomnych.

Lutowe wito na dobre zadomowio si ju
w naszej obyczajowoci, o czym wiadczy co roku bogatszy asortyment w sklepach oraz program
okolicznociowych imprez. Specjalny repertuar
przygotowuj: teatr, kina, a przede wszystkim lokale muzyczne, które konkuruj midzy sob zapraszanymi gomi. W tym roku witowanie
trwao ju od czwartku. Byo gono albo lirycznie w zalenoci od preferencji, czyli kady móg
znale co dla siebie.
Nie tylko melomanów Adam Klocek zaprosi
do Filharmonii na wieczór wypeniony wiatowymi przebojami. Z towarzyszeniem orkiestry
wystpili wykonawcy znani z popularnych telewizyjnych programów rozrywkowych – Magdalena Meisel (skrzypaczka naszej filharmonii, finalistka The Voice of Poland oraz Bitwy na gosy)
oraz Micha Szyc z Kalisza (uczestnik nieistniejcej ju Szansy na sukces oraz X Factor).
Poza tym w Miejskim Domu Kultury wystpili Muniek Staszczyk i Shamboo, w Cafe & Restaurant „Dobry Rok” Kasia Rodowicz, w Teatrze
from Poland Chaos Engine Research przygotowa Liquid Metal Fest, w Rurze zagra Gooral,
w Carpe Diem Krzysztof Skiba, a w Disco Ray
Piersi.
A jeli kto ju mia do witecznego zamieszania i miejskiego zgieku móg wzi
udzia w VIII Wa len tyn ko wych Mar szach
na Orientacj.
Prace niezawodowców
W Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica wci mona oglda prace artystów Czstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza pokazane na XXXII Dorocznej
i Konkursowej Wystawie. Prace pozbawione tytuu, sygnowane s wycznie imieniem i nazwiskiem
autora, co zachca odbiorc do wikszej aktywnoci. Podzielone zostay tematycznie – pejzae, miasta, kwiaty, konie, portrety, martwe natury, abstrakcje; nie zabrako reminiscencji z podróy
zagranicznych i krajowych (Jur Krakowsko-Czstochowsk pokaza Wojciech John) oraz kolay (m.in. Katarzyny Dyderskiej).
Wród czonków stowarzyszenia nagrodzono
najlepsze prace, wyróniajce si na tle pozostaych technik albo poszukiwaniami artystycznymi. Pierwsz nagrod otrzymaa Magorzata
Stowska, drug – Izabela Sowier-Kasprzyk, trzeci – Anna ya, wyrónienia – Halina Osadnik,
Grzegorz Janus oraz Jacek Depta, a nagrod specjaln – Gabriela Polaczek. Ciekawych obrazów
byo jednak znacznie wicej ni wyrónie; np.
praca Teresy Idzikowskiej, przedstawiajca zimowy las, a czerwie pni drzew, wzmacniaa czerwona rama.
Przy wejciu do sali gównej pokazano równie kilka prac nieyjcej ju czstochowianki,
Janiny Pluciskiej, której twórczo przypominano rok temu na wystawie Gdyby Nikifor by kobiet… w Pawilonie Etnograficznym. Tym razem
przedstawiono – Portret matki z róacem, Mnicha oraz aluminiowy relief Para.

 Zagrali – Filharmonia: Marcin Wyrostek
z zespoem Tango Corazon, Renata Przemyk,
Dem; TfP: Wilki, Indios Bravos, BeDu, Breakmaszyna; Klimaty: Nocna Zmiana Bluesa; Planetarium IF AJD: projekt audiowizualny Rafaa Iwaskiego i Anny Pilewicz AQUALUNA.
 W „Gaude Mater” promocja tomiku
Agnieszki Zotej Raport o zieleni, a w Bibliotece Publicznej im. W. Biegaskiego spotkanie
z Barbar Rosiek i jej kolejn ksik punka.
 W CPM-ie wystawa Egzist Piotra Pasiewicza.
 W Filharmonii Czstochowskiej odby si
koncert muzyki filmowej Krzesimira Dbskie-

go z udziaem kompozytora i Anny Jurksztowicz;
bya to równie okazja do zoenia podzikowania tym, którzy po zeszorocznej powodzi wsparli
gmin Lelów.
 29 stycznia zmar Zygmunt Hassa, który
od 1972 roku by dyrektorem i kierownikiem artystycznym Pastwowej Orkiestry Symfonicznej
w Czstochowie, a nastpnie Filharmonii Czstochowskiej.
 Agata Pitek, uczennica Zespou Szkó Muzycznych w Czstochowie otrzymaa Grand
Prix oraz I nagrod American Protége International Music Talent Competition Fall 2013 w Nowym Jorku.

Na wyprawie w prehistori
Nadolzia

JACEK SIKORA

„Gorejcy krzew” zdominowa
Czeskie Lwy
Film polskiej reyserki Agnieszki Holland
„Gorejcy krzew” zdominowa gal Czeskich
Lwów. Obraz powicony jest czeskiemu studentowi Janowi Palachowi, który podpali si
w Pradze w protecie przeciw inwazji si Ukadu Warszawskiego w 1968 roku.
„Gorejcy krzew” otrzyma a 11 nagród czeskiego przemysu filmowego. Triumfowa te
w plebiscycie publicznoci. Film nie koncentruje si na postaci Palacha, ale na zmaganiach
jego rodziny i adwokatki z aparatem wadzy komunistycznej w wytoczonym jej przedstawicielom procesie o zniesawienie.
– Dzikuj wszystkim, którzy pomogli mi
w nakrceniu tego filmu. Dzikuj Czechom,
e przyjli mnie do swojego grona – powiedziaa Agnieszka Holland. – S sprawy na tym wiecie, wobec których nie mona milcze. Wystarczy spojrze, co dzieje si obecnie na Ukrainie – stwierdzia reyserka. „Gorejcy krzew”
nakrcony by wpierw dla potrzeb stacji
HBO – jako trzyodcinkowy serial, nastpnie trafi do dystrybucji kinowej. Film z entuzjazmem
przyjto take w Polsce i za Oceanem.
„Bajka” budzia królewn
Wszyscy znamy t ba nie tylko z dziecistwa. Opowie o tym, jak królewskiej parze
urodzia si upragniona córeczka i jak uradowani rodzice nad koysk maej Róyczki zaprosili trzy wróki, by przepowiedziay jej przyszo. Niestety, jedna z wróek rzucia kltw:
królewna w dniu 17. urodzin ukuje si cierniem
róy i zapadnie w gboki sen, a obudzi j moe tylko pocaunek piknego ksicia...
W sobot 22 lutego ba „pica królewna”
moglimy zobaczy podczas premiery w Teatrze
Cieszyskim w wykonaniu aktorów Sceny
Lalek „Bajka”. W roli królewny Róyczki wystpia Dorot Grycz, jej królewskich rodziców
grali Wanda Michaek i kierownik zespou Ja-
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Na kolejn wypraw w gb historii lska Cieszyskiego zaprosi w pierwszy
czwartek lutego swoich suchaczy Midzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny Polskiego Zwizku Kulturalno-Owiatowego. – Staramy si nasze spotkania powica historii regionu przynajmniej raz w roku akademickim. Uwaamy bowiem, e na mapie historycznej naszego skrawka ziemi jest wci
jeszcze sporo biaych plam, które naleaoby wypeni – wyjania dyrektor tej instytucji edukacyjnej, Danuta Chwajol.
Tym razem jednak tematem spotkania
bya historia nie ta, któr moemy poznawa ze róde pisanych, a wic kronik, artykuów z dawnych gazet. Go lutowego
wykadu MUR, Bogusaw Chory z Bielska-Biaej, jest archeologiem i zajmuje si
prehistori lska Cieszyskiego, któr moemy poznawa wycznie dziki badaniom
archeologicznym. To wanie dawnym
i najnowszym odkryciom ladów osadnictwa – od neolitu po okres wpywów rzymskich (4 tys. lat p.n.e. – 375 rok n.e.) – powicony by czwartkowy wykad.
– al mi zawsze troch, kiedy sigajc
po monografie gmin naszego regionu czytam, e dana wie lub miasto powstao
w redniowieczu – rozpocz swój wykad
Bogusaw Chory. – A przecie te miejscowoci czsto powstaway w miejscu,
gdzie ju wczeniej yli ludzie, gdzie
pierwsze osady zakadano ju w czasach
neolitu, czyli modszej epoce kamiennej, lub
nieco póniej, w epoce brzu lub wczesnej
epoce elaza. Chciabym doczeka czasów,
w których dziki nowym odkryciom archeologicznym taka monografia wspominaaby take tamte bardziej zamierzche dzieje, kiedy te tu, na lsku Cieszyskim, yli
i umierali ludzie – mówi Chory.
Stwierdzi, e w naszym regionie, niestety, przebadanych jest raczej mao miejsc ze
ladami osadnictwa prehistorycznego.
Chodzi gównie o tzw. Cieszynisko w Kocobdzu-Podoborze, gdzie ju dawno odkryto warstwy z czasów tzw. kultury uyckiej, i Gór Zamkow w Cieszynie, gdzie s
te lady osadnictwa zwizanego z Celtami. – Ale takich osiedli prehistorycznych byo na tym terenie sporo, bo teren mia zawsze istotne znaczenie w sensie komunikacyjnym – wyjania archeolog z Bielska-Biaej. – To tdy przez Bram Morawsk
i obecny lsk Cieszyski prowadziy wane szlaki komunikacyjne z terenów ródziemnomorskich nad Batyk, dokd docierali kupcy po bursztyn. To region o strategicznym znaczeniu – podkrela.
– Dziki tym odkryciom archeologicznym
moemy lepiej pozna histori tej ziemi, lepiej j opowiedzie dzi tu yjcym ludziom – mówi Bogusaw Chory. Wspólnie z on jednak ubolewali, e archeologom nie zawsze jest dzi atwo. – Czsto badania prowadzimy w miejscach, na których
ma powsta jaki wany nowy obiekt. I wtedy jestemy obwiniani, e z powodu naszych bada prace budowlane id nie tak
szybko, jakby chcieli tego wodarze i mieszkacy takiej gminy. A przecie chodzi
o wane odkrycia, wane dla lepszego zrozumienia historii naszej ziemi i ludzi tu yjcych – stwierdzia Boena Chory.

kub Tomoszek, Niani – Jolanta Polok, Królewicza Jarosawa – Marian Mazur, a jego ojca – Jan Szymanik (kady z aktorów wcieli si
jeszcze w kilka innych postaci).
Reyserem przedstawienia, które „Bajka”
przygotowaa w polskiej i czeskiej wersji jzykowej, jest Marie Míková, która dokonaa
te adaptacji tekstu. Jako ciekawostk mona poda, e reyserka z Pragi, sama zagraa kiedy pic Królewn Róyczk, i to w filmie. Jeszcze pod panieskim nazwiskiem
Horáková wcielia si w t posta w czeskim
filmie „Jak budzi si królewny” („Jak se budí
princezny”).
Tumaczenia bani na jzyk polski podja si
Lena Peák, autorem scenografii i lalek jest Miroslav Dua, kostiumów – Alexandra volíková.
Muzyk do spektaklu napisa Zbigniew Siwek.
Poezja zamieconego wiata
Modzi poeci z Gimnazjum z Polskim Jzykiem Nauczania w Czeskim Cieszynie zaprosili 14 lutego do kawiarni i czytelni „Avion/Noiva” na „Zastrzyk dekadencji”. Grupka wczeniej ju przedstawia swe utwory w czeskocieszyskiej „Dziupli” oraz w bibliotece w Trzycu, niektóre zostay te opublikowane w miesiczniku „Zwrot”.
Na spotkaniu przedstawiona zostaa twórczo
Patrycji Siwek, Kristiny Mai Chlup, Michaa Zawadzkiego i Piotra Cieleckiego. Niektóre utwory przeczytali sami autorzy, inne zaprezentowali
ich koledzy – recytatorzy, Sebastian Garcia
N´Dua i Barbara Owczarzy. Odpowiedni
do nastroju muzyk wykonao trio w skadzie:
Jan i Wiktor Kowalczykowie oraz Roman Cymorek. Opiekujca si grup poetka Renata Putzlacher-Buchta na koniec sama wrócia do swych
lat modzieczych, przypominajc kilka wierszy ze swego debiutanckiego tomiku.
Wszechobecne mieci, skaone rodowisko, bezsensowny kult pienidza, supermarketowa kultura, rasizm i brak tolerancji – to s tematy przewijajce si przez wikszo utworów.
Modzi dobrali do tego odpowiednie rekwizyty: maski przeciwpyowe i przeciwgazowe, kamizelki odblaskowe, mietniki, do których
symbolicznie wrzucali po przeczytaniu swe
wiersze. – mietnik wybralimy dlatego, by pokaza ludziom, e cay wiat to mieci. Ludzie
wyrzucaj dobre rzeczy, a te ze zostaj. Dlaczego? – zastanawia si Micha Zawadzki.
Zainteresowanie programem byo due,
wszystkie miejsca w kawiarni byy zajte.
Swych uczniów przyszed równie posucha
dyrektor szkoy, Andrzej Bizo.

 Zaolziaski Hawierzów bdzie mia swojego wiceministra. Poczwszy od 10 marca br. dotychczasowy wiceprezydent miasta, socjaldemokrata Petr Smrek, obejmie funkcj wiceministra
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Pradze.
 Eugeniusz Delong, czonek Rady Rzdu RC
ds. mniejszoci narodowych, rozmawia w ostatni wtorek lutego z wadzami województwa morawsko-lskiego. Rozmowy odbyy si w Ostrawie
i dotyczyy polskiej mniejszoci narodowej.
 W Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie odbya si 22 lutego pierwsza po czeskiej stronie impreza kulinarna w ramach projektu „Tradycyjna kuchnia po obu stronach Olzy”, realizowanego
wspólnie przez Miejscowe Koo PZKO oraz Gminny Orodek Kultury w Zebrzydowicach. Kilkadziesit osób wysuchao prelekcji szefa kuchni restauracji „Baron”, Radima Parwy, nt. kulinarnych pereek regionów.
 Ewa Szotkowska zostaa 23 lutego mistrzyni RC w biegach narciarskich. Uczennica klasy II B Gimnazjum z Polskim Jzykiem Nauczania w Czeskim Cieszynie triumfowaa na dystansie 5 km technik klasyczn w kategorii modziczek.
 Dzie Myli Braterskiej – wito przyjani
obchodzone 22 lutego kadego roku przez harcerzy i skautów na caym wiecie, celebrowane jest
równie nad Olz. W Ksinicy Cieszyskiej spotkali si, na przykad, druhowie i druhny z Harcerskiego Krgu Seniora „Zaolzie” oraz z dziaajcego w Cieszynie krgu „Korzenie”.
 Kilkadziesit pa spotkao si 19 lutego
w Czeskim Cieszynie na wspólnym zebraniu zor-

ganizowanym przez Sekcj Kobiet przy ZG
PZKO. Przewodniczce Klubów Kobiet z caego regionu zebray si, eby podsumowa miniony rok i zaplanowa dziaalno na najblisze
miesice.
 Starania w tej sprawie byy ju wczeniej podejmowane. Teraz by moe zostan wreszcie
zwieczone sukcesem: Gimnazjum z Polskim Jzykiem Nauczania w Czeskim Cieszynie bdzie
miao swojego oficjalnego patrona – Juliusza Sowackiego. Tego samego, którego imi nosia
pierwsza polska szkoa rednia na tym terenie – Gimnazjum Realne w Orowej.
 W niedziel 2 lutego kapele „Jackové”
i „Nowina” oraz chór mski „Gorol” wystpiy w kociele pw. Podwyszenia Krzya witego w Górnej omnej. Dochód z koncertu przeznaczony bdzie na modernizacj wityni w tej
wiosce.
 Now ksik o protestantach na lsko-morawskim pograniczu wydao Muzeum Ziemi
Cieszyskiej w Czeskim Cieszynie. Ksika Jana Al Saheba „Moravtí nekatolíci a Tínsko v
pedtoleranním období” pojawia si w serii „Studia o lsku Cieszyskim” („Studie o Tínsku”)
jako 21. ju tom.
 W dwudziestu piciu polskich szkoach
podstawowych na Zaolziu zakoczyy si zapisy
do klas pierwszych na rok szkolny 2014/15.
cznie rodzice zapisali 240 dzieci. To najlepszy
wynik od kilkunastu lat, a take potwierdzenie,
e zwykowy trend w polskich szkoach w Republice Czeskiej nadal rrwa.
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esign (dizajn) to jedno z naj mod niej szych ostatnio sów,
termin niezwykle wieloznaczny, odnosi si moe zarówno
do przedmiotów uytkowych,
z którymi mamy na co dzie
do czynienia, jak i dzie sztuki,
oznacza ich wygld bd projektowanie. Termin powszechnie kojarzony ze wzornictwem
przemysowym, sztuk uytkow (grafika, fotografia).
Przytocz za Wikipedi najbardziej popularn definicj:
W znaczeniu podstawowym design jest wygldem czego, co
powstao na podstawie projektu z myl o wytwarzaniu kolejnych egzemplarzy, przy czym
liczba wytworzonych egzemplarzy nie ma znaczenia – liczy
si sam zamiar powielania.
W tym znaczeniu design przejmuje ca palet stylów od wizualnych dziedzin sztuki, a wic
moe by design klasyczny, nowoczesny, futurystyczny itp.
W znaczeniu szerszym do wygldu dochodz takie cechy jak funkcjonalno i ergonomia. Design odnosi si nie tylko do produktów trwaych, czy statycznych –
ale take do widowiska, np. pokazu sztucznych ogni czy spektaklu fontann wodnych.
Gdyby wymieni wszystko co zmieci
w sobie okrelenie „dizajn”, lub dyskutowa co nim jest a co nie, zabrako by miejsca w gazecie. Nie o to wszak chodzi…
Nas interesuje przede wszystkim wygld
przedmiotów niezbdnych w codziennym
yciu (radioodbiorniki, telewizory, porcelana, szko, meble, ubrania, rowery, opakowania kosmetyków, wyposaenie azienek
itp. Itd.), które tak czsto zamieniamy
na nowe, a te stare najczciej wyrzucamy
na mietnik, nie mamy bowiem miejsca
na ich gromadzenie. Dawniej ldoway
na strychach (chwaa im za to), ale kto ma
dzisiaj strych? Jeli nawet taki jest, to zmieniono jego funkcj – a szkoda. Z biegiem
lat stare przedmioty nabieraj nie tylko sentymentalnych cech, ale odkrywamy take
jak znakomitymi artystami byli ich twórcy. Na coraz czciej organizowanych
wystawach te niepotrzebne rzeczy obdarzaj nas swoim zlekcewaonym piknem. Nie
peni ju swoich uytkowych funkcji,
ale odpowiednio wyeksponowane mog
by ozdob najbardziej nowoczesnego
wntrza – designerskiego oczywicie.
Na tak wanie prezentacj dizajnu, gównie z ubiegego wieku, zaprasza katowicka Galeria Szyb Wilson.
Autorska wystawa „Dizajn bez granic”
to dzieo suchaczy studiów podyplomowych Zakadu Historii Sztuki Uniwersytetu lskiego, którzy pracowali pod opiek
dr hab. Irmy Koziny. Gorco polecam ten
spacer poród pikniejcych z dnia na dzie
staroci. Mona obejrze take supernowoczesn azienk – to ukon w stron wspóczesnego dizajnu i… sponsora. Jak powiadaj kuratorzy wystawy: Dobry dizajn to
funkcjonalny desing, nie ograniczajcy
uytkownika.
Wiele przedmiotów zgromadzonych
na wystawie kae zatrzyma si na duej

Dizajn w Wilsonie

moemy podziwia wyjtkowo
pikny egzemplarz.
Lubomir Tomaszewski (ur.
1923 r.) jest uznanym w wiecie
projektantem, malarzem i rzebiarzem. Ale my znamy go
przede wszystkim jako autora
z roku na rok bardziej cenionych
i podziwianych porcelanowych
figurek z mielowa. Powstae
w 1961 roku, pokazane na wystawie, dziewczyny w spodniach,
obok produkowanych jeszcze
wówczas Janosików wielkiej
Zofii Stryjeskiej, podbiy serca
odwaniejszych Polaków. Mam
tak jedn dziewczyn – przeczekaa na strychu trudne dla
niej czasy i dzisiaj budzi zazdro – jak to dziewczyna.
Tomaszewski w 1966 roku wyemigrowa do Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzy oraz
ksztaci adeptów wzornictwa
przemysowego.
Ciekawa jest te historia fotela „366” z Dolnolskiej Fabryki Mebli w wiebodzicach.
Któ na takim nie siedzia?
Zaprojektowa go Józef Chierowski. Krzesa z tworzywa sztucznego to cay rozdzia
historii dizajnu. Tak popularne dzisiaj
i obecne niemal we wszystkich ogrodach
te miay swoje interesujce dzieje. Poznacie je na wystawie przy eksponowanym
krzele wyprodukowanym ok. 1970 roku
w Fabryce Tworzyw Sztucznych Krywad
ERG w Knurowie. Najwiksze zainteresowanie pa budzi gablota prezentujca
synn Coco Chanel i jej kultowe flakony
z perfumami. Ciekawostek jest wicej, nie
sposób wszystkich opisa. Trzeba po prostu t wystaw obejrze. Kuratorów „Dizajn bez granic” ma wielu. To ich wspólne dzieo, trzeba wic ich wszystkich
wymieni: Agnieszka Wyderka-Dyjeciska,
Wojciech Dziubiski, Ilona Kamiska,
Joanna Czuber, Robert Daszyk, Magdalena Grzeliska, Szymon Opara, Agnieszka
Malec-Musialska, Danuta Jeziorska, ukasz
Karkoszka, Anna Ciepliska, Gudrun Stolarczyk, Katarzyna Rij, Magorzata Krawczyk-Trybulska, Wojciech Cader, Ewelina
Fotyn, Katarzyna Wroska, Agata Sitko,
Tomasz Czapla, Agata wierkot, Olimpia
Meus-Mode, Agnieszka Drwiga, Daria Loranc, Iwona Szortyka.
Wyjtkowo pikne to dla prezentowanej
w Galerii Szyb Wilson sztuki uytkowej stanowi wystawa obrazów najwybitniejszych
twórców zwizanych ze lskiem. Moemy zachwyca si szalonymi pótnami
Marka Kamieskiego, wojnami barw Lecha Koodziejczyka, troch przerazi artystycznymi wizjami Karola Wieczorka, ale
za to genialny samouk Erwin Sówka zarazi nas radoci ycia. Nieyjcy ju wspaniay malarz i guru katowickiego rodowiska artystycznego Andrzej Urbanowicz
poruszy ukryte pragnienia. Odpowiemy
sobie na pytanie – za co kochamy Andrzeja Tobisa i hiperrealizm Macieja Nawrota?
Jeli do tego dodamy genialne martwe natury synnego profesora Wacawa Taranczewskiego to trzeba tu zajrze koniecznie.

Zlekcewaone pikno
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i powspomina. Zaczn od radioodbiornika Ramona produkowanego przez pierwsz polsk powojenn fabryk odbiorników radiowych DIORA w Dzieroniowie.
To radio lampowe w obudowie drewnianej na czterech nókach. Nazwa nawizuje do szlagieru Louisa Armstronga z tamtych lat. Pro jek to wa Ra mo n Jan
Kowalczyk, absolwent wrocawskiej ASP
(póniejszy dziekan Wydziau Architektury Wntrz i Wzornictwa tej uczelni).
Kiedy Ramona szokowaa zbyt nowoczesnym wygldem, dzisiaj to historyczny bibelot. Podobnie jak kolorowy symbol
PRL – szklana ryba. Bya niemal w kadym domu. Zdobia kredensy, stoy, witrynki, pianina. Barwia szar rzeczywisto czer wie ni, zie le ni, tur ku sem
i rónymi odcieniami óci. Szklane ryby
byy obiektem podania i zachwytu, ale
take artów i kpin. Te fenomeny – jak
uwaaj twórcy wystawy – kronieskiego hutnictwa szka szczyt popularnoci
osigny w latach 70. Dzisiaj si ju
z nich nie wymiewa, dzisiaj wracaj
do ask. Niezmiennie, jak dawniej tak i teraz, zachwyca zestaw obiadowy „Giesche”
wyprodukowany oczywicie przez „Giesche” Fabryk Porcelany SA dawniej
Czuday. Produkowano tu porcelan dla
kadego: drog i tani, bogato i skromnie
zdobion. Te kruche cacka byy obecne
w kadym lskim domu. Dzisiaj fabryki porcelany ju nie ma – pada przygnieciona bezwzgldnymi prawami wolnego
rynku. Jeszcze broni si jako placówka
muzealna, ale czy dugo? Kogo to dzisiaj
obchodzi, e umiera jeden z najpikniejszych symboli tej ziemi. Fotele bujane produkowane s w Radomsku od 1881roku.
S mocne, lekkie i stosunkowo niedrogie
dziki przemysowej metodzie produkcji
mebli z gitego na gorco drewna. Do dzisiaj Thonetowskie (od nazwiska zaoyciela fabryki) fotele ciesz si zainteresowaniem klientów. Od co najmniej 40 lat
bujak z Radomska to najbardziej kochany mebel w naszym domu. Na wystawie
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Unikatowa porcelana wyprodukowana przez „Giesche”

Fotel bujany z Fabryki Mebli Gi!tych w Radomsku

Rower trójko"owy dla dzieci (firma CCC Kanada Cycle&Motor Company)

Niepokonana Coco Chanel

Galeria Szyb Wilson

Zdj!cia: Witold Koci"ski

Dizajn bez granic

Szklane ryby – symbol PRL

Marek Kamie#ski, Motorhead, olej/akryl na p"ótnie

