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Kim jeste#, $wi%tos&awie?
MA"GORZATA MA'KA-SZULIK: Zatrzyma( m&odych
HENRYK S"AWIK – redaktor i si&acz
TADEUSZ KIJONKA: By&em patriot) tej sceny
Moja Pasja – JANINA WALCZAK-BUDZICZ
Poezja KRYSTIANA HADASZA

Fot. Zbigniew Sawicz

Zespo"y Filharmonii #l$skiej znów s$ u siebie. Pierwszy koncert, a w"a%ciwie gala koncertowa, w zmodernizowanej Sali Koncertowej im. Karola Stryji, poprzedzony uroczysto%ci$ ods"oni&cia rze'by przedstawiaj$cej patrona Filharmonii – Henryka Miko"aja Góreckiego odby"a si& 28 marca br. Solistami tego niezwyk"ego muzycznego wydarzenia byli wirtuozi: organista Julian Gembalski i pianista Piotr Paleczny, którzy po raz pierwszy zaprezentowali
brzmienie nowych instrumentów, a tak(e w"asny,
niepowtarzalny kunszt artystyczny. Wyst$pi"y tak(e Orkiestra i Chór Filharmonii #l$skiej pod batut$ Miros"awa Jacka B"aszczyka.

Fot. Krzysztof Lisiak

Fot. Opera $l"ska

(Wi!cej o tym wydarzeniu na str. 67)

(Rozmowa z Tadeuszem Kijonk" na str. 22-26)

Pi!knych, s"onecznych,
pe"nych nadziei,
i sp!dzonych w rodzinnej atmosferze
#wi$t Wielkanocnych
%yczy
Redakcja „#l$ska”

Kroszonki wykonane
przez Ignacego Magier&
zosta"y uhonorowane
podczas
25. edycji konkursu
„Górno%l$skie
kruszonki 2014”
Muzeum Górno%l$skiego
w Bytomiu,
nagrod$ specjaln$
miesi&cznika „#l$sk”.
(Wi!cej o konkursie
na str. 45)

Nasz!partner

Fot. T. Szemalikowski/Muzeum Górno#l"skie

W Operze #l$skiej w Bytomiu, w Sali Koncertowej im. Adama
Didura 15 marca br. odby" si& benefis Tadeusza Kijonki, wie)cz$cy jego blisko 50-letni$ dzia"alno%* jako kierownika literackiego tej sceny. Benefis po"$czony by" z prezentacj$ tomu wierszy Tadeusza Kijonki pt. „Czas, miejsca i s"owa”.
Na zdj&ciu: Tadeusz Kijonka przyjmuje gratulacje od marsza"ka województwa %l$skiego Miros"awa Seku"y, a towarzysz$ im
prowadz$cy wieczór Joanna K%ciuczyk-J&drusik i Henryk
Konwi)ski.

Tegoroczna gala Nagród Artystycznych „Z"ote Maski” województw opolskiego i %l$skiego go%ci"a w Teatrze Zag"&bia
w Sosnowcu, uroczyste spotkanie odby"o si& tradycyjnie
w poniedzia"kowy wieczór poprzedzaj$cy Mi&dzynarodowy
Dzie) Teatru (24 marca). Tytu" najlepszego spektaklu roku
w województwie %l$skim uzyska"a „Pi$ta strona %wiata” Kazimierza Kutza w re(yserii Roberta Talarczyka (Teatr #l$ski),
w województwie opolskim – „Morrison/#miercisyn” w re(yserii Paw"a Passiniego (Opolski Teatr Lalki i Aktora imienia Alojzego Smolki). W kategorii spektaklu dla m"odych widzów
zwyci&(y" na #l$sku „Sen nocy letniej” Williama Szekspira
w re(yserii Mariana Pecko w Teatrze Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Bia"ej. Na zdj&ciu laureaci 46. edycji „Z"otych Masek”.

KRYSTIAN HADASZ
Ad Absurdum
Wtedy rzek" do nich:
„Widzia"em szatana spadaj#cego z nieba
jak b"yskawica”
(k 10, 18
stolica 'wiata wieczny Babilon ukrywa
twarze genera$ów
weteranów wojny o wszystko co nasze a
nasze jest wszystko
dobrze &e generalissimus
przerwa$ w momencie krytycznym
taktyczn" drzemk% nie nazwan" jeszcze
przez teatrologów wojny
w stolicy 'wiata zaciemnia si%
przede wszystkim parlament oraz banki przed
atakiem z powietrza
którego nie by$o od czasów
uniesienia Szymona Maga
– z modlitw" 'wi%tego Piotra z przeciwka
o jego pi%kny i s$uszny
upadek

Rys. Wojtek !uka

teza antyteza rakieta
antyrakieta
b"ysk krótki
jak nic

Krystian Hadasz – ur. 1960 r. w Siemianowicach !l"skich; uko#czy$ muzykologi% na Uniwersytecie Jagiello#skim oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne UJ.
Mieszka w Siemianowicach !l"skich. Jest dyrektorem tutejszego Muzeum Miejskiego; pracuje tak&e jako instruktor
muzyczny w siemianowickim M$odzie&owym Domu Kultury im dr. H. Jordana. Debiutowa$ w tygodniku „Radar”
w 1985 r. Wyda$ cztery ksi"&ki poetyckie: „Modlitwa niekontrolowana” (Katowice 1991), „Nie o Tym” (Katowice 1994), „!wiatowy Dzie# bez Polski” (Chorzów 2003),
„Rzeczpospolita od rzeczy” (Katowice 2006). Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich (m.in.
w Warszawie – konkurs M$odzie&owej Agencji Wydawniczej – 1986, !widwinie, Katowicach, Chrzanowie). Jego
wiersze by$y publikowane w !l"skim Almanachu Poetyckim (Katowice 1989), antologii poetyckiej „Jak smagni%cie
ga$"zk"” (Chorzów 2002), antologii poetyckiej „Godzina
dwudziesta pierwsza trzydzie'ci siedem. G$os poetów
po 'mierci Papie&a Polaka” (Kraków 2005) oraz w prasie
literackiej i spo$eczno-kulturalnej – m.in. w miesi%czniku
„!l"sk”, „Dekadzie Literackiej”, „Akancie”. Jest cz$onkiem
Górno'l"skiego Towarzystwa Literackiego.
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6. Tomasz Kurpierz REDAKTOR I SI"ACZ. HENRYK S"AWIK W OKRESIE MI*DZYWOJENNYM (I)
9. Grzegorz Sztoler KIM JESTE), )WI*TOS"AWIE?
12. Rozmowa z prezydent Zabrza Ma!gorzat" Ma#k"-Szulik ZABRZE – MIASTO MOICH MARZE+
14. Maria Sztuka RODZINA MI"O)CI, WIELKA
15. LISTY DO REDAKCJI
18. Karolina Paprocka M"ODZIE#OWY FENOMEN W KRAJU NAD RENEM
22. Rozmowa z Tadeuszem Kijonk" BY"EM PATRIOT, TEJ SCENY!
28. Monika Wiszniowska KOMU (DZISIAJ) POTRZEBNY JEST KISIEL?
30. Rozmowa z profesorem dr. hab. n.m. JANEM PILCHEM, laryngologiem Szpitala
Klinicznego w Katowicach ROZS,DEK – LEK BEZ RECEPTY
32. Adam Kra$nicki OKRUCHY ZDARZE+... WSPOMNIENIE O BP. TADEUSZU SZURMANIE
36. Rozmowa z Aleksandrem Rozenfeldem CZEMU #YD JEST SM*TNY?
37. ROZENFELD OPOWIADA CZYM JEST SZMONCES
38. Wies!awa Konopelska #YJ,CY W ZACHWYCENIU
41. Maria Sztuka TROPARION PASCHALNY. )wi%ta Wielkanocne w Cerkwi prawos$awnej
42. Rozmowa z Mieczys!awem Chudzikiem NAJWA#NIEJSZE JEST-PATRZENIE
44. Marek Mierzwiak JEGO „CHARAKTER PISMA”
45. KROSZONKI, PALMY I WIOSENNE OBYCZAJE
46. Witold Koci#ski TAJEMNICA )WI*TO)CI
52. Jerzy Machura W K"OBUCKICH LASACH SERWITUTY NADAL RESPEKTOWANE
FELIETONY
3. EDYTORIAL
21. NOTATNIK SPÓ.NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa#ski DO)WIADCZANIE PRZESTRZENI
27. Wojciech Grabowski KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO MUZEUM )L,SKIEGO.
JÓZEF CHE"MO+SKI
47. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek KSI,DZ EMIL SZRAMEK W DIALEKCIE )L,SKIM
59. Magdalena Dziadek MI*DZY NUTAMI. SONATA MI"A I SONATA-ZAGADKA
MESJASZ W WIELKIM SKRÓCIE. PIOSENKI LUTOS"AWSKIEGO NA P"YCIE
65. Henryk Bzdok ANEGDOTY
PLASTYKA
40. Bogdan Widera PODRÓ# DO GRANIC RYSUNKU
48. Michalina Wawrzyczek-Klasik KLASYCY )L,SKIEJ SZTUKI
49. CZAS-SYNTEZY
50. AKTUALIA
51. Wies!awa Konopelska CZYM S, „AKTUALIA”?
76. Witold Koci#ski BOLESNA ROZMOWA. JANINA WALCZAK-BUDZICZ: MOJA PASJA
FILM
56. Pawe! %wierczek ODTWARZAJ,C AMERYKA+SKI SEN
TEATR
57. Danuta Lubina-Cipi#ska WIELKI HIT MUZYCZNY
58. Magdalena Figza! NA-STYKU-KULTUR-I-RELIGII
KSI#)KI
60. Katarzyna Bereta PODRÓ#OWA"EM, CZEKAJ,C NA PRZERZUT
61. Dariusz Koz!owski ODDAJ,C SPRAWIEDLIWO)/ WIDZIALNEMU )WIATU
62. Krystyna Heska-Kwa$niewicz CO MA KOZA DO TRZUSTKI, CZYLI O PASJACH
PROF. PAW"A LAMPEGO
62. Katarzyna Krzan )WIAT JU# NAS NIE POTRZEBUJE
63. Bogdan Widera MARSZA"KOWA MAT, HARI?
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,#KACH
POEZJA
1. WIERSZ NA OTWARCIE
Krystian Hadasz AD ABSURDUM
16. Krystian Hadasz WIERSZE
28. Grzegorz S!obodnik WIERSZE
EKOLOGIA
54. Jolanta Karma#ska TERENY-POPRZEMYS"OWE-W-SIECI
STA$E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C
66. Z #YCIA BIBLIOTEK.
Bo&ena Holesz NOWA SIEDZIBA – WI*KSZE MO#LIWO)CI I NIEBANALNE POMYS"Y
67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. FILHARMONIA )L,SKA – NOWA PRZESTRZE+
DLA MUZYKI
68. OPOLSKIE
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies!awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka SOSNOWIEC
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ*STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE
NA OK$ADCE:
Antoni Kowalski, Medytacja z!ota II, olej, p$yta 120x142 cm,1999, tryptyk

Projekt obj&ty
mecenatem
MIASTA KATOWICE
Wojewódzki Fundusz
Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Urz(d Marsza%kowski
Województwa
Opolskiego

Zrealizowano w ramach
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
PROMOCJA
CZYTELNICTWA
og%oszonego przez
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Fot. Bogdan Ku!akowski

Drodzy Czytelnicy
wietniowy numer miesi!cznika „"l#sk” postanowili$my opatrzy% mottem zaK
czerpni!tym z jednej z wielkopostnych pie$ni: „Zastanów si!, o cz&owiecze…”.
Jest si! nad czym zastawia%, zanim zasi#dziemy za wielkanocnym sto&em i dzie-

l#c si! $wi!conym jajkiem, z&o'ymy sobie 'yczenia. Historia znów przyspieszy&a kroku i wydarzenia za nasz# wschodni# granic# budz# uzasadniony niepokój.
Politycy dyskutuj#, poszukuj# skutecznych rozwi#za(, a my… Zastanawiamy si!,
jak te wydarzenia przywo&uj#ce ma&o optymistyczne analogie wp&yn# na nasze 'ycie i solidaryzujemy si! z tymi, których bezpo$rednio dotykaj#, o co apeluje w swym
li$cie prezes ukrai(skiego PEN Centrum, Myros&aw Marynowicz.
W dramatycznych czasach objawia si! prawda o cz&owieku. Ukazuje on cz!sto
sw# ma&o$%, ale bywa, 'e potrafi wznie$% si! na wy'yny, tak'e po$wi!cenia. O tym
traktuje trylogia autorstwa Tomasza Kurpierza opowiadaj#ca o "l#zaku, który sta&
si! bohaterem trzech narodów, o Henryku S&awiku, któremu zawdzi!cza&o 'ycie
wielu ludzi, g&ównie )ydów. Je$li ich liczb! okre$lamy w tysi#cach, nie ma w tym
'adnej przesady. Pierwsza cz!$% tej opowie$ci traktuje o 'yciu i dzia&alno$ci S&awika w okresie mi!dzywojennym. Inny wybitny "l#zak, którego na naszych &amach wspomina Adam Kra$nicki, to niedawno zmar&y biskup diecezji ewangelicko-augsburskiej Tadeusz Szurman, cz&owiek niezwyk&ej duchowo$ci i wra'liwo$ci,
przyjaciel „"l#ska”. Duchowo$% to poj!cie, które, wydawa&oby si!, nie cieszy si!
wielkim uznaniem w$ród m&odego, wst!puj#cego w 'ycie pokolenia. Temu obiegowemu twierdzeniu przeczy relacja Karoliny Paprockiej, autorki, która niejako
„od $rodka” obserwuje 'ycie wspólnoty polskiej w Niemczech, skupiaj#c si! w swym
artykule w&a$nie na przejawach 'ycia duchowego m&odzie'y. Grzegorz Sztoler natomiast pisze o kulcie pewnego $redniowiecznego $l#skiego mnicha, b&ogos&awionego, który zwi#zany jest… No w&a$nie. Historie maj#ce w sobie posmak tajemnicy nale'y opowiada% od pocz#tku, nie od ko(ca, wi!c na tym poprzestan!, odsy&aj#c
Pa(stwa na nasze &amy. Maria Sztuka pisze o $wi!tach Wielkiej Nocy w Cerkwi
prawos&awnej, a Wies&awa Konopelska podpatrywa&a zachwycenie chasydów w Lelowie, miejscu niezwykle wa'nym dla tego od&amu judaizmu. Z kolei Aleksander
Rozenfeld odpowiada na nasze pytanie, dlaczego )yd bywa sm!tny, a odpowied*,
jakiej udzieli&, jest mocno okraszona tzw. szmoncesami, które bywa&y, a mo'e i nadal bywaj#, u$miechem przez &zy.
Proponujemy tak'e niezwykle interesuj#c# rozmow! z Tadeuszem Kijonk#, Honorowym Prezesem Górno$l#skiego Towarzystwa Literackiego, z okazji jego po'egnania z Oper# "l#sk# w Bytomiu, w której od pó& wieku pe&ni& funkcj! kierownika literackiego. Niezwyk&e po&#czenie wra'liwo$ci muzycznej z wielkim
talentem poetyckim przyczyni&o si! do sukcesu niejednej inscenizacji operowej.
Pozostaj#c przy tematyce muzycznej, zapraszamy tak'e Pa(stwa do Filharmonii
"l#skiej, która ukazuje swoje nowe oblicze po wielkim remoncie.
Zmienia si! krajobraz $l#skich miast, a tak'e styl i poziom 'ycia ich mieszka(ców. Jednak ojcowie tych miast na ogó& wiedz#, 'e s# to procesy, którym nigdy
nie mo'na powiedzie% „do$%”. Mo'na natomiast nadawa% im w&a$ciwy kierunek,
przyspiesza% ich tempo oraz przewidywa% ich skutki w przysz&o$ci. Sprawom tym
po$wi!cona jest rozmowa Marii Sztuki z prezydent Zabrza, Ma&gorzat# Ma(k#-Szulik.
Ponadto zapraszam do spaceru po galeriach sztuki i wystawach, bo interesuj#cych propozycji $l#skiego $rodowiska plastycznego nie brak. Zapraszam tak'e do lektury interesuj#cych wierszy autorstwa Krystiana Hadasza, licz#c na to, i' przyjemno$ci $wi#tecznego sto&u zostan# dope&nione przyjemno$ciami duchowymi,
i 'ycz#c w imieniu zespo&u redakcyjnego i swoim, by by&y to "wi!ta Pokoju, Rodziny i Pojednania.
WITOLD TURANT
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! BEZPRAWNIE
reaktywowana Spó!ka
Giesche SA – orzek!
w lutym S"d Okr#gowy w Katowicach –
nie mo $e zg!a sza%
$ad nych rosz cze&
do dawnego maj"tku
rodziny Giesche, który obejmowa! m.in.
kopalnie, fabryk# porce la ny, ro bot ni cze
osiedla w Nikiszowcu
i Giszowcu. Jednocze'nie w Warszawie
toczy si# proces karny
wobec osób, które usi!owa!y wy!udzi% od
Skarbu Pa&stwa maj"tek warty co najmniej
340 mln z!.
! MIELI(MY do
czynienia z ordynarnym skokiem na publiczn" kas# – tak Adrian Furgalski z Zespo!u
Doradców TOR podsumowa! to, co dzia!o si#
w podleg!ej Kolejom
(l"skim spó!ce Inteko,
której brakuje 35 mln z!
Zapis wydarze& i kilkunastu zamówioz miesi"ca nych poci"gów. Publiczne pieni"dze wypoprzedzaj"cego dawano ch#tnie i bez
zamkni#cie jakiejkolwiek kontronumeru li, a cz#'% z nich – jak
si# podejrzewa – zosta!a wyprowadzona do
prywatnych firm.
! TYMCZASEM Górno'l"skie Przedsi#biorstwo Wodoci"gów domaga si# od marsza!ka zap!aty 20 mln z!, które wcze'niej „utopi!o” w podejrzanych interesach ze spó!k" Inteko, aktualnie
w fazie upad!o'ci. Dzi#ki temu GPW przej#!o kilka… poci"gów, ale ich stan prawny mocno si#
skomplikowa!, wi#c stoj" na bocznicy.
! ZWI)ZKI sprzeciwiaj" si# restrukturyzacji Kompanii W#glowej. Dwie'cie osób okupowa!o siedzib# spó!ki w Katowicach przy ul. Powsta&ców.
! NIE b"d* d!u$nikiem, bo trafisz na czarn" list#. I nie chodzi tu nawet o banki, czy parabanki.
Zg!osi% ci# mo$e nawet urz"d i biblioteka. Mo$esz
tam trafi% za zaleg!y czynsz i nieop!acony mandat
za jazd# bez biletu. W rejestrze d!u$ników jest kilkaset tysi#cy mieszka&ców województwa 'l"skiego. Wi#cej ni$ licz" sto!eczne Katowice. (rednio
ka$dy 'l"ski d!u$nik ma do sp!aty 24 tysi"ce z!otych. Ale wpis na list# to ostateczno'% – wcze'niej
wierzyciele polubownie, ale najcz#'ciej nieskutecznie, staraj" si# 'ci"gn"% swoje nale$no'ci.
! PRACY szuka w województwie 'l"skim
ju$ 3300 nauczycieli, a b#dzie ich przybywa%, bo
panuje – jak wszystkim wiadomo – g!#boki ni$ demograficzny. Poza tym samorz"dy zamyka!y i dalej chc" zamyka% szko!y – szczególnie te ma!e.
W'ród bezrobotnych pracowników o'wiaty jest
m.in. 1049 pedagogów szkolnych, 244 nauczycieli
j#zyka angielskiego, 213 nauczycieli wuefu, 209
polonistów. Spor" grup# stanowi" nauczyciele
nauczania pocz"tkowego. Wojewódzki Urz"d Pracy widzi dla nich szans# w zawodach zwi"zanych

MIESI!C

Najserdeczniejsze wyrazy
wspó!czucia
prof. dr. hab. MARIANOWI
KISIELOWI
z powodu 'mierci

Matki
4

sk!ada
Zespó! redakcyjny miesi#cznika
„(l"sk”

z opiek" nad seniorami, opiekunami rodzin. A je'li zechc" mog" zosta% florystami, czy operatorami wózków wid!owych.
! POGRZEB ksi#dza biskupa Tadeusza Szurmana (ur. 1954 w Simoradzu) mia! miejsce 3 lutego w ko'ciele ewangelickim w Katowicach
przy ul. Warszawskiej. By!ego biskupa diecezji katowickiej Ko'cio!a Ewangelicko-Augsburskiego,
a tak$e proboszcza tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej, wspominano jako cz!owieka serdecznego, pe!nego pokory i wiary.
! LEC) g!owy w 'l"skim NFZ. 4 lutego w ci"gu kilku godzin stanowiska straci!o dwoje wicedyrektorów, niepewny by! tak$e los dyrektora oddzia!u Grzegorza Nowaka, któremu ju$ wcze'nie
w centrali NFZ sk!adano propozycj# samodymisji (!). Ale twardy Nowak odmówi! i sam postanowi! rozprawi% si# ze wspó!pracownikami, którym mia! za z!e, $e podczas jego urlopu przed!u$yli
kontrakt dla szpitala EuroMedic.
! POSE+ John Godson pomóg! w podpisaniu
ugody mi#dzy protestuj"cym studentem z Nigerii
a cz#stochowsk" Akademi" Polonijn", która zobowi"za!a si# zwróci% mu sum# sze'ciu tysi#cy euro
wp!aconych na poczet dwuletnich studiów. Adedeji
Sunday Akintayo protestowa! bezskutecznie od kilku dni. Nie móg! podj"% studiów w Polsce, bo nie
otrzyma! wizy edukacyjnej.
! JACK STRONG, czyli superszpieg pu!kownik Ryszard Kukli&ski go'ci! wiosn" 1998 w Katowicach, gdzie by! w sali Sejmu (l"skiego na spotkaniu z opozycj". Przyjecha! te$ pod kopalni#
Wujek, gdzie z!o$y! kwiaty. Ten epizod, z okazji
premiery filmu W!adys!awa Pasikowskiego, przypomnia!y lokalne media.
! BY+Y górnik, obecnie podró$nik Mieczys!aw
Bieniek napisa! list do Putina i dosta! roczn" wiz# na zaproszenie Komitetu Olimpiskiego Rosji.
Wi#c pojecha!, zobaczy! buduj"ce si# igrzyska
w Soczi. I napisa! ksi"$k# – a jak$e by inaczej – zatytu!owan" „Hajer jedzie do Soczi”.
! ODPUST 'w. Walentego obchodzono szczególnie uroczy'cie 14 lutego w Bieruniu, którego patronem jest 'w. Walenty, a w tutejszym drewnianym ko'ció!ku, „Walencinku”, od 'redniowiecza
trwa nieprzerwany kult tego 'wi#tego.
! PA+AC tow. Grudnia, Dezember Palast, dawniejsze Centrum Kszta!cenia Ideowo-Wychowawczego Kar Robotniczych w Katowicach,
a dzisiejsze Centrum Kultury Katowice, o nim teraz si# dyskutuje – i zastanawia nad tym, czy zburzy%, czy zachowa%. Na razie w mediach zwyci#$a koncepcja zachowania. Wst#pn" koncepcj#
przebudowy gmachu opracowa! jego twórca architekt Zdzis!aw Stanik, który zaproponowa! m. in.
now" elewacj#. Planowana przebudowa mia!aby
kosztowa% ok. 150 mln z!.
! UTWORZENIE Muzeum Historii Medycyny,
Farmacji i Kosmetologii planowane jest w tym roku w Sosnowcu w akademiku Uniwersytetu Medycznego. Eksponaty ju$ s" – gromadzone od lat 60.
– stare mo*dzierze, wagi, descylatory, sprz#t farmaceutyczny. Najcenniejszym eksponatem jest manua! z 1848 roku, czyli ksi#ga z receptami wykorzystywanymi przez farmaceutów.
! Z+OTYM medalist" Igrzysk Olimpijskich
w Soczi zosta! Kamil Stoch, skoczek z Z#bu, który w pami#tn" niedziel# 9 lutego skaka! z wymalowan" na kasku bia!o-czerwon" szachownic". Nie
uda!o si# to nawet Adamowi Ma!yszowi!
! NASI skoczkowie zaj#li na olimpiadzie
dru$ynowo zas!u$one czwarte miejsce.
! KOBIETY w Kompanii W#glowej chc" by%
traktowane na równi z m#$czyznami. Pracuje ich
tu ok. 5700 i coraz g!o'niej mówi" o panuj"cej dyskryminacji. Mówi" o tym w li'cie otwartym, w którym dostaje si# i zarz"dowi, i zwi"zkom. Kobiety twier dz", $e pla no wa ne oszcz#d no 'ci
w administracji b#d" uzyskane przede wszystkim
ich kosztem. Twierdz" te$, $e istnieje ró$nica w wynagradzaniu, przys!owiowy „szklany sufit”, którego kobiety nie mog" przekroczy%.
! KRAJ $yje morderc" i gwa!cicielem Mariuszem T., który przez beztrosk# polskich polityków
i prawników, wyszed! na wolno'% 11 lutego z obstaw" i'cie prezydenck". W regionie mamy tak$e
swoich z!oczy&ców, o których by!o dziwnie cicho.
Teraz zauwa$ono, $e dzie& po Trynkiewiczu, wysz!a inna bestia, Bernard E., pedofil z Raciborza,

skazany m.in. za seksualne molestowanie 8-latki,
który w opinii dyrektora ole'nickiego wi#zienia jest
„osob" stwarzaj"c" zagro$enie”. Ale s"d zagro$enia nie dostrzeg!…
! ZBYTKIEM zabytku chc" za!ata% dziur# bud$etow" w Bytomiu. W!adze miasta zamierzaj"
sprzeda% s!ynn", monumentaln" Elektrowni#
Szombierki, ikon# Bytomia, która wpisana jest
do rejestru zabytków i ma tytu! jednego z siedmiu
cudów architektury regionu. A pieni"dze ze sprzeda$y obiektu maj" za!ata% 100-milionow" dziur#
w miejskim bud$ecie.
! PORTRET cesarza Niemiec Wilhelma I wróci! do Rybnika – uspokajamy, tylko portret. Dawne czasy ju$ sie nie wróc". Po 92. latach nieobecno'ci przechowywany w gliwickim Muzeum
cesarski portret u'wietni! wystaw# rybnickiego muzeum zatytu!owan" „W Rybniku bez zmian. Miasto wiosn" 1914 roku”. Powsta!o w 1899 r. dzie!o wisia!o do 1922 r. w rybnickim Starostwie
Powiatowym.
! TRZYNASTEGO, na dodatek z uszkodzon" stop" pobieg!a na olimpiadzie w Soczi Justyna Kowalczyk, zawodniczka AZS AWF Katowice, rodem z pod$ywieckiej Kasiny Wielkiej,
po z!oty medal. Przebieg!a rewelacyjnie te 10 km
i zosta!a mistrzyni" olimpijsk" w wielkim stylu.
! POGRZEB Haliny Holas-Idziakowej odby!
si# w pi"tek 14 lutego w Katowicach na cmentarzu przy ul Francuskiej. Msz# odprawiono w ko'ciele Mariackim. Znana katowicka fotograf,
matka wybitnego filmowca S!awomira Idziaka, do$y!a 98 lat.
! ZIELONI na wiosn# zamierzaj" postawi%
owadom hotele. To nie $art. W Polsce – zapowiada si# te$ $e i w Katowicach – w ramach akcji Greenpeace ma powsta% sto ekologicznych hoteli
zbudowanych z naturalnych materia!ów – s!omy,
drewna. Maj" w nich zamieszka% pszczo!y, trzmiele, biedronki, motyle i inne „zapylacze”, których
populacja drastycznie maleje.
! TA,CE w dawnej kopalnianej cechowni.
Po dwóch latach remontów KWK Rozbark dosta!a nowe $ycie. Mie'ci si# tu Bytomski Teatr Ta&ca i Ruchu Rozbark, którego otwarcie zapowiedziano na marzec.
! SZYBOWCOWY mistrz 'wiata Sebastian
Kawa wróci! do Nepalu, aby powtórnie zmierzy%
si# z najwy$sz" gór" 'wiata, Mount Everestem.
! (L)SKIE województwo sprzymierzy!o si#
z ma!opolskim i przyj#!o wspóln" „Strategi# rozwoju dla Polski po!udniowej”, ochrzczonej mianem
Krakowic, wspartej przez rz"d. Chodzi o kas#
z Unii, ale tak$e np. organizacj# wspólnej zimowej
olimpiady w 2022 [cho% to daleka perspektywa]
m.in. w katowickim Spodku. Marsza!ek Seku!a jest
or#downikiem przymierza z Ma!opolsk", jego
gor"cym przeciwnikiem jest pose! Plura, który obawia si# rozmycia 'l"skiej to$samo'ci.
! ZABÓJSTWO Dietera Przewdzinga, znanego i szanowanego powszechnie burmistrza Zdzieszowic w powiecie krapkowickim, jakie mia!o
miejsce 18 lutego, wstrz"sn#!o ca!ym (l"skiem.
Czy by! to bandycki napad, czy te$ mord na tle politycznym? Burmistrz opowiada! si# za autonomi"
gospodarcz" górno'l"skich samorz"dów, co przysporzy!o mu zarówno sympatyków, jak i wrogów.
! KIM jest Górno'l"zak? – zastanawiali si#
uczestnicy debaty o (l"sku na Uniwersytecie
Oksfordzkim. W'ród prelegentów byli m.in. prof.
Paul Betts i dr Hugo Service historycy z Uniwersytetu w Oksfordzie, dr Jim Bjork historyk z King’s
College w Londynie. Debat# „Polacy i Niemcy jako (l"zacy: masowe przemiany narodowo'ciowe
pod koniec XX wieku w Polsce” zorganizowano
w ramach Programu Studiów o Wspó!czesnej
Polsce, które zainicjowa! prof. Norman Davies. To
interdyscyplinarne studia adresowane g!ównie
do obcokrajowców.
! WOJEWODA Zygmunt +ukaszczyk ust"pi! 27 lutego ze stanowiska. Poda! si# do dymisji
– któr" argumentowano rutynowym „przegl"dem kadr” a nie $adn" afer" – równocze'nie z trzema innymi wojewodami. Jego nast#pc" zosta! Piotr
Litwa, dotychczasowy prezes Wy$szego Urz#du
Górniczego. By!y wojewoda zapowiada, $e wróci do bran$y górniczej. +ukaszczyk wcze'niej by!
te$ prezydentem -or.

KRONIKARZ
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Wiktor Ostrzo!ek, witra" Ukrzy"owania w ko#ciele pw. #w. Jana Chrzciciela w $agowie Lubuskim
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ew ne go mar co we go dnia
1927 roku do znajduj#cej si"
w centrum Katowic przy ul. Teatralnej redakcji „Gazety Robotniczej” we sz!o dwóch moc no
wzburzonych oficerów Wojska Polskiego, którzy od razu skierowali
si" do – jak to wówczas nazywano – redaktora odpowiedzialnego.
Po krótkiej wymianie zda$ dosz!o
do szamotaniny, w ruch posz!y
pi"%ci oraz krzes!o, po chwili jeden
z napastników wycelowa! w stron"
dziennikarza rewolwer. W tym momencie wszed! redaktor naczelny
gazety i pose! do Sejmu &l#skiego
Józef Biniszkiewicz, co na szcz"%cie ostudzi!o nieco wojskowych,
którzy zaniechali ataku i szybko
opu%cili budynek. Jak si" okaza!o,
posz!o o artyku! opisuj#cy dezercj"
dwóch oficerów z Pozna$skiego
do Niemiec. Krewcy towarzysze
broni w ten, do%' gwa!towny, sposób zapragn"li dowiedzie' si", czy
redakcja socjalistycznej „Gazety
Ro bot ni czej” kry tycz ne uwa gi
na temat ucieczki „rozci#ga na
wszystkich oficerów z Pozna$skiego”. Zaatakowanym dziennikarzem
okaza! si" niespe!na 33-letni Henryk S!awik – wówczas do%wiadczony ju( redaktor i znany w regionie
dzia!acz socjalistyczny. Nikt nie
móg! wtedy przewidzie', (e za kilkana%cie lat wojenny los rzuci go
na W"gry, gdzie oka(e si" jednym
z najwybitniejszych przywódców
wie lo ty si"cz nej rze szy pol skich
uchod)ców szukaj#cych schronienia nad Dunajem i na trwale wpi-

sze si" w dzie!o ratowania polskich *ydów.
Odpowiedzialny

C

odzienno%' w „Gazecie Robotniczej” na szcz"%cie nie wygl#da !a a( tak nie bez piecz nie jak
w owym marcowym dniu. Sprawa
zako$czy!a si" zreszt# bez wi"kszych konsekwencji – oficerowie
zostali skazani za napa%' na kar"
grzywny, która mog!a by' zamieniona na krótki pobyt za kratami. Niemniej jednak Henryk S!awik ju(
od pocz#tku swej kariery dziennikarskiej, a wi"c kilka lat wcze%niej,
na w!asnej skórze wiele razy odczu!,
na czym polega praca w opozycyjnym, socjalistycznym pi%mie. Redaktorem odpowiedzialnym „Gazety
Robotniczej” – najwa(niejszego organu prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej na Górnym &l#sku – zosta! ju( jesieni# 1922 roku. Co warto
podkre%li', by! samoukiem, pochodzi! z biednej wielodzietnej rodziny,
uko$czy! jedynie prusk# szko!" ludow# w rodzinnej Szerokiej (obecnie dzielnica Jastrz"bia Zdroju).
Rozleg!# wiedz" i umiej"tno%ci, które pozwala!y mu na piastowanie
wielu odpowiedzialnych stanowisk,
zdoby! samodzielnie. Z ruchem socjalistycznym na dobre zwi#za! si"
po zako$czeniu pierwszej wojny
%wiatowej. Walczy! w powstaniach
%l#skich, w 1921 r. bra! aktywny
udzia! w kampanii przed plebiscytem. PPS brakowa!o wówczas spraw-

nych agitatorów i S!awik znalaz! si"
w grupie m!odych dzia!aczy, którzy
przeszli szkolenie w centrali partyjnej w Warszawie, a nast"pnie aktywnie organizowali i prowadzili wiece
nawo!uj#ce Górno%l#zaków do g!osowania za Polsk#. Jednocze%nie
m!ody Henryk rozpocz#! wspó!prac" z „Gazet# Robotnicz#”, od 1920 r.
drukuj#c w niej swoje pierwsze artyku!y o tematyce spo!eczno-gospodarczej, kulturalnej i sportowej. Dwa lata pó) niej, ju( ja ko re dak tor
od po wie dzial ny, mu sia! sta wa'
przed s#dami za ró(ne tre%ci publikowane w pi%mie. Prasa odgrywa!a
w ówczesnej walce politycznej rol"
pierwszorz"dn#. „Polityka i gazety – pisa! Wojciech Korfanty – s# dla
mnie jednym i tym samym”. Temperatura sporów by!a bardzo wysoka,
za% „Gazeta Robotnicza” w%ród organów prasowych legalnych stronnictw politycznych nale(a!a do bardziej prze%ladowanych przez ró(ne
ekipy rz#dz#ce pism. &wiadczy o tym
chocia(by fakt, (e S!awik jako redaktor odpowiedzialny ju( w 1926 r. doczeka! si" pi"'dziesi#tego procesu s#dowego, a w nast"pnych latach
liczba rozpraw i konfiskat gazety
jeszcze bardziej wzros!a. Zaskar(one artyku!y dotyczy!y ró(nych tematów – a to chodzi!o o zniewag" poli cji (np. skry ty ko wa nie zbyt
brutalnej interwencji stró(ów prawa)
czy te( innych urz"dników pa$stwowych, a to cz"%' oskar(e$ pochodzi!a od osób prywatnych, zwykle zajmuj#cych jakie% powa(niejsze
stanowiska, których socjali%ci atakowali np. za z!e traktowanie robotników. Wiele spraw odnosi!o si" do regularnie prowadzanej na !amach
„Gazety Robotniczej” krytyki duchowie$stwa, np. w czerwcu 1923 r.
przed S#dem Okr"gowym w Katowicach toczy! si" proces przeciwko
S!awikowi o zniewa(enie „urz#dze$
ko%cielnych” poprzez zamieszczenie
w k#ciku humorystycznym materia!u „Pacierz na czasie”, w którym by!a mowa o zwi#zkach pewnego duchownego z dolarami i „biedn#
mareczk# polsk#”. Redaktor broni!
si", stwierdzaj#c, (e nie mia! zamiaru nikogo zniewa(a', a „krytyki
wybryków niektórych ksi"(y nie
mo(na uwa(a' za obraz" religii,
gdy( ksi#dz nie przedstawia religii,
lecz jako obywatel podlega krytyce
jak ka(dy inny”. Sprawy ko$czy!y si"
na ogó! karami grzywny lub wi"zienia, czasami uniewinnieniem. Za
kra ty Hen ryk tra fia! za zwy czaj
na kilkana%cie dni, czas ten wy-

korzystuj!c na dalsze samokszta"cenie.
Si!acz

S

"awik sam potrafi" nadrobi#
braki w wykszta"ceniu, zdawa"
sobie jednak spraw$, %e dla tysi$cy
górno&l!skich robotników edukacja
poza poziomem najbardziej podstawowym pozostawa"a niedost$pna.
St!d te%, od pocz!tku swej dzia"alno&ci publicznej, obok pracy dziennikarskiej, skupi" si$ na podnoszeniu
poziomu ich wiedzy. Pod koniec
1922 r. zosta" prezesem powo"anego
w tym roku górno&l!skiego Zarz!du
Zwi!zku M"odzie%y Robotniczej
„Si"a” (na tym terenie „si"acze” wyst$powali potem pod ró%nymi nazwami, m.in. jako stowarzyszenie i wzorowali si$ na podobnej organizacji,
która istnia"a na 'l!sku Cieszy(skim
ju% od 1908 r.). Dzia"alno&# prowadzona by"a pocz!tkowo w ramach
kilku sekcji – teatralnej, muzycznej,
turystycznej i sportowej. Jakkolwiek socjali&ci górno&l!scy przed zamachem majowym w walce o wp"ywy w&ród robotników przegrywali
z chadecj! Korfantego i Narodow!
Parti! Robotnicz!, to „Si"a” w pierwszym okresie swej dzia"alno&ci rozwija"a si$ do&# dynamicznie. W roku 1923 da"y si$ jednak odczu#
pierwsze symptomy utrzymuj!cego
si$ przez trzy lata za"amania gospodarczego (co by"o niestety dopiero
przedsmakiem wielkiego kryzysu
gospodarczego w pierwszej po"owie
lat trzydziestych) i w efekcie organizacja si"acka musia"a skupi# si$
przede wszystkim na wymagaj!cej
mniejszych nak"adów finansowych
dzia"alno&ci sportowej. Bezrobotni
lub s"abo zarabiaj!cy robotnicy nie
mieli pieni$dzy nawet na skromne
sk"adki cz"onkowskie i dlatego rzadziej organizowano, np. teatry ludowe czy te% wycieczki. Mimo tych
przeszkód, S"awik w tym czasie zacz!" równie% dzia"a# ponadregionalnie – w 1923 r. zosta" wiceprzewodnicz!cym Zarz!du G"ównego
„Si"y” (ale ogólnopolska organizacja
istnia"a nied"ugo i górno&l!ska struktura dzia"a"a de facto samodzielnie), za& w 1926 r. zosta" cz"onkiem
Zarz!du G"ów nego powo"anego
wówczas w Warszawie Zwi!zku
Robotniczych Stowarzysze( Sportowych. W lipcu nast$pnego roku by"
kie row ni kiem dru %yn „Si "y”
na II Olimpiadzie Robotniczej w Pradze. „Wobec ogromu Czerwonej

Olimpiady – pisa" S"awik w korespon den cji do „Ga ze ty Ro bot niczej” – wydaj! si$ &mieszne wszelkie docinki bur%uazji o bankructwie
pro gra mu idei so cja li stycz nej,
a wprost kpinami mo%na zby# warcholsk! robot$ komunistów, którzy
zasilani sucie rublem moskiewskim,
ze z"o&ci! i zgrzytaniem z$bów przypatrywa# musieli si$ setkom tysi$cy
uczestników w pochodzie socjalistycznym”.
Naczelny

P

rze"omowy w %yciu S"awika
okaza" si$ rok 1928. Po przewrocie majowym w górno&l!skiej
PPS zarysowa" si$ podzia" na grup$
propi"sudczykowsk! oraz najpierw
do&# neutraln!, a z biegiem czasu coraz bardziej antysanacyjn! frakcj$,

której jednym z liderów by" w"a&nie redaktor odpowiedzialny „Gazety Robotniczej”. Po kilkunastu miesi!cach narastania partyjnych antagonizmów,
w pierwszej po"owie 1928 r. dosz"o
do roz"amu i ostrej walki w "onie górno&l!skiego ruchu socjalistycznego.
Dotychczasowy lider regionalnej PPS
i wydawca gazety, wspomniany ju% Józef Biniszkiewicz skupi" wokó" siebie
grup$ popieraj!c! rz!dy Pi"sudskiego
i powo"a" odr$bn! 'l!sk! Parti$ Socjalistyczn!. S"awik pozosta" w grupie
opozycyjnej wobec rz!dów wprowadzonych w Polsce w 1926 r., co zgadza"o si$ z lini! polityczn! ca"ej PPS
i w tej sytuacji mianowany zosta"
przez krajowe kierownictwo partii redaktorem naczelnym „Gazety Robotniczej”. Funkcj$ t$ pe"ni" a% do wybuchu wojny. Wszed" równie% w sk"ad
&cis"ego kierownictwa górno&l!skich
struktur PPS. W tym samym roku gór-
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no!l"ska „Si#a” sta#a si$ cz$!ci" ogólnopolskiej Organizacji M#odzie%y
TUR (Towarzystwa Uniwersytetów
Robotniczych). S#awik zrezygnowa#
wówczas z funkcji prezesa „Si#y”
(pozostaj"c nadal w jej zarz"dzie), co
spowodowane by#o znacznym zwi$kszeniem jego obowi"zków na innych
stanowiskach. Oprócz pe#nienia funkcji w Okr$gowym Komitecie Robotniczym PPS i kierowania „Gazet"
Robotnicz"”, w 1928 r. zosta# cz#onkiem Rady Miejskiej Katowic (pocz"tkowo wszed# do rady komisarycznej,
w 1930 r. zdoby# mandat w wyborach,
cho& potem szybko z niego zrezygnowa#). W nast$pnym roku zasiad# w 'l"skiej Radzie Wojewódzkiej. Sprawom o!wiatowym i sportowym nadal
po!wi$ca# jednak sporo czasu, regularnie pisz"c o nich na #amach kierowanego przez siebie pisma. Rok 1928
przyniós# równie% zmiany w %yciu osobistym Henryka – po!lubi# wówczas
warszawiank$ Jadwig$ Purzyck",
po dwóch latach urodzi#a im si$ córka Krysia. Mieszkali w centrum Katowic w kamienicy przy ul. !w. Jana.
W latach trzydziestych „Gazeta
Robotnicza”, b$d"c g#osem opozycji
wobec coraz bardziej autorytarnych
rz"dów Pi#sudskiego i jego wspó#pracowników, wielokrotnie przechodzi#a trudne momenty. Na porz"dku
dziennym by#y zarz"dzane przez Dyrekcj$ Policji konfiskaty wydrukowanych, a nierozkolportowanych jeszcze numerów. S#awika i podleg#ych
mu dziennikarzy regularnie oskar%ano o „zniewag$” urz$dów pa(stwowych, a nawet zdrad$ stanu. Redakto rzy mieli k#o po ty finan so we
i techniczne, wiele razy pracowali
za darmo, nie oby#o si$ równie% bez
w#ama( do redakcji i drukarni. Pismo
periodycznie by#o nawet zawieszane
lub wydawane na przyk#ad jako regionalna mutacja krakowskiego „Naprzodu” czy warszawskiego „Robotnika”.
Sam S#awik pada# ofiar" wielu, niejednokrotnie bezpardonowych ataków
prasowych, poniewa% gazeta, cz$sto
w bezkompromisowy sposób, broni#a praw robotników i innych znajduj"cych si$ w ci$%kim po#o%eniu grup
spo#ecznych. Redaktor aktywnie
wspomaga# mi$dzy innymi strajkuj"cych o popraw$ swego ci$%kiego
po#o%enia górników z Giszowca, którzy w 1937 r. zorganizowali du%y, podziemny protest w kopalni „Giesche”
(S#awik zjecha# do nich nielegalnie,
przemycony przez policyjne bramki
z pomoc" komitetu strajkowego,
efektem tej wizyty by# obszerny reporta% Tysi!c robotników ginie z g"odu).

W kamienicy przy ulicy Teatralnej 12 mie#ci"a si$ redakcja „Gazety Robotniczej” – widok dzisiejszy.

Naczelny „Gazety Robotniczej” anga%owa# si$ równie% w dzia#alno!& samorz"du dziennikarskiego – Syndykatu Dziennikarzy Polskich 'l"ska
i Zag#$bia. W latach trzydziestych by#
on kilkakrotnie prezesem i wiceprezesem tej organizacji, która zrzesza#a kilkudziesi$ciu cz#onków i wspiera#a znajduj"cych si$ w trudnej
sytuacji kolegów po piórze – wyp#aca#a zapomogi, pomaga#a w poszukiwaniu pracy, organizowa#a imprezy
charytatywne. Systematycznie wzrasta#a te% pozycja S#awika w PPS
– od 1934 r. by# nawet cz#onkiem Rady Naczelnej PPS, a wi$c wszed#
do ogólnopolskich w#adz partyjnych.
W obliczu wojny

W

obec narastaj"cego zagro%enia
wojennego, S#awik nawo#ywa#
do !cis#ej wspó#pracy wszystkich zantagonizowanych polskich stronnictw politycznych. Warto w tym
miejscu wszak%e podkre!li& – i jest
to istotna sprawa tak%e w kontek!cie
jego dzia#alno!ci w czasie drugiej
wojny !wiatowej – %e mimo udzia#u z broni" w r$ku w powstaniach
!l"skich, S#awika cechowa# znaczny dystans do antagonizmów o charakterze narodowo!ciowym. Wielokrot nie po pie ra# i po stu lo wa#
wspó#prac$ z socjalistami niemieckimi, skupionymi mi$dzy innymi
w Deutsche Sozialistische Arbeiter
Partei. Postawa taka w mocno podzielonym regionie z pewno!ci"
nie by#a #atwa, wymaga#a niema#ej
odwagi i nara%a#a go na szereg ataków z wielu stron.

W ostatnich dniach przed wybuchem wojny S#awik wzi"# udzia#
w przygotowaniach do obrony, jednak
wobec b#yskawicznych post$pów
wojsk niemieckich, w pierwszych
dniach wrze!nia 1939 r. musia# opu!ci& Górny 'l"sk (wcze!niej, jeszcze
w sierpniu, wys#a# rodzin$ do Warszawy). Decyzja o wyje)dzie by#a przemy!lana, poniewa% za zdecydowane
opowiedzenie si$ za Polsk", zaanga%owanie w prac$ spo#eczn" i polityczn" S#awik nie móg# liczy& – z czego
doskonale sobie zdawa# spraw$
– na lito!& hitlerowskiego aparatu represji. I rzeczywi!cie – znalaz# si$
na przygotowanej przez Urz"d Kryminalny Policji Rzeszy Sonderfahndungsbuch Polen, czyli Specjalnej
Ksi$dze Go(czej dla Polski, zawieraj"cej list$ osób, które ze wzgl$du
na sw" dzia#alno!& spo#eczno-polityczn" wzbudzi#y zainteresowanie
s#u%b policyjnych i mia#y by& zatrzymane zaraz po wkroczeniu hitlerowców. Ka%de nazwisko w ksi$dze opatrzone by#o odpowiednimi symbolami,
oznaczaj"cymi sposób potraktowania
jego w#a!ciciela w przypadku uj$cia
przez niemieckie formacje policyjne
czy wojskowe. Przy redaktorze „Gazety Robotniczej” znalaz# si$ zapis
„Gestapa Berlin” (tak w oryginale),
co oznacza#o, %e mia# trafi& w r$ce
!ledczych do stolicy Rzeszy. 21 wrze!nia 1939 r. S#awik przekroczy# – jak
si$ okaza#o, ju% na zawsze – polsk"
granic$. Przybywa# na W$gry jako do!wiadczony dzia#acz spo#eczno-polityczny i dziennikarz. Zaczyna# si$ nowy, najtrudniejszy etap jego %ycia.
!

Fot. Ks. Wojciech Kowalski

HAGIOGRAFIA POLSKA, tom
drugi, rok wydania 1972 r. podaje:
„!WI"TOS#AW MILCZ$CY, SILENTIOSUS, (I po%. XVI w. – 1489),
zwany b%ogos%awionym (…) pochodzi%,
jak sam podaje, z miejscowo&ci Shoczecz (de Shoczecz), któr' dzi& trudno
zidentyfikowa(. By( mo)e, )e jest to
Susiec (powinno by( Suszec – gs) ko%o Pszczyny, zanotowany w Acta Camerae jako Suczecz…”
iedzimy na suszeckiej farze, czyli
probostwie w Suszcu ko$o Pszczyny.
Historyk, dr Przemys$aw Stanko, wyk$adow ca kra kow skie go Uni wer sy te tu
Papieskiego, wyci%ga komputer i uruchamia pierwsze zdj#cia.
– To s! "aci#skie zapiski z papieskich
kolektoriów $wi%topietrza, z XIV stulecia – mówi. – O, tu jest mowa o Suszcu – wskazuje. – Zapis nazwy tej miejscowo$ci zawsze sprawia" problem. A to
s! fotokopie oryginalnych dokumentów
z archiwów watyka#skich.
Dziwne, jak bardzo nazwa miejsca pochodzenia "wi#tos$awa i $aci&ski odpowied nik na zwy Susz ca s% zbie' ne
[„Shoczecz” – „Suczecz”]. Proboszcz
Krzysz tof Win kler i eme ry to wa ny
so$tys, Alojzy Ku! s% pod wra'eniem.
Milcz%. Dr Przemys$aw Stanko obja!nia
zawi$o!ci procesu kanonizacyjnego
i t$u ma czy, 'e "wi# to s$aw, cho(
„zwany b$ogos$awionym”, w rzeczywisto!ci nim nie jest. – Mo'emy jedynie
modli( si# o zatwierdzenie jego kultu
– zaznacza.
W Suszcu "wi#tos$awa rozpropagowa$
kilkana!cie lat temu ówczesny wikary,
B". &wi%tos"aw, polichromia z Ko$cio"a Podwy'szenia Krzy'a &wi%tego w S"awkowie
ksi%dz Micha$ Matysik, który obecnie jest
misjonarzem w Zambii. Kiedy by$ jeszcze wikarym w parafii pw. "w. Stanis$awa Biskupa i M#czennika w Suszcu dowiedzia$ si# od kolegów z seminarium,
GRZEGORZ
'e jest jaki! "wi#tos$aw, i 'e na dodatek
SZTOLER
pochodzi z Suszca. My!la$, 'e 'artuj%.
Sprawdzi$ w „Hagiografii…” wydanej
jeszcze w 70. latach. I rzeczywi!cie, redaguj%cy biogram "wi#tos$awa ksi%dz
Czes$aw Skowron, napisa$, 'e !redniowieczny mansjonarz móg$ pochodzi(
z Suszca.
– Dopiero w tym momencie r#ce mi
opad$y. W Suszcu nikt bowiem do tej
pory o "wi#tos$awie Milcz%cym nie s$ysza$. A jego sylwetka przedstawiana jest
obok takich wielkich !wi#tych, jak Stanis$aw Kostka, czy Szymon z Lipnicy. I co najwa'niejsze, w tej pracy
wykluczono, aby pochodzi$ on ze S$awkowa ko$o Olkusza, jak do tej pory krakowskiego. D%ugosz zaczerpn'% widnieje w miejscowym ko!ciele, gdzie
utrzymywano w 'yciorysach – pod- ten opis dos%ownie ze +ród%a XIII w., oddaje si# mu cze!(. Potwierdza to
kre!la$ ks. Micha$.
a mianowicie z «Vita maior» &w. Sta- wydana w 1934 roku w nak$adzie stu
nis%aw, sam doda% jedynie imi* !wi*- egzemplarzy ksi%'eczka ksi#dza Jana
HAGIOGRAFIA POLSKA: „!wi*- tos%aw.”
Wi!niewskiego, proboszcza w Borkowitos%aw nie pochodzi% natomiast ze
ednak w S$awkowie, wbrew temu, co cach, kanonika kapitu$y sandomierS%aw ko wa, jak to utrzy my wa no
napisano o "wi#tos$awie w „Hagio- skiej, który pisz%c o „Mie!cie S$awkodotychczas w jego )yciorysach. Legen- grafii…” dalej mocno wierz% w to, 'e wie w Olkuskiem” przedstawi$ jego
da o pochodzeniu z tego miasta po- "wi#tos$aw jest ich, i 'e do tego, 'e jest posta(: „B$og. "wi#tos$aw ze S$awkowsta%a zapewne na prze%omie XVI b$ogos$awionym, cho( nawet w „Hagio- wa urodzi$ si# w XV wieku w m. S$awi XVII w., a podstaw' jej by%a wzmian- grafii…” ostro'nie podaje si#, 'e „jest kowie z biednych, lecz szlachetnych
ka w D%ugoszowym )ywocie &w. Sta- zwany b$ogos$awionym”. Kult "wi#to- i pobo'nych rodziców. Pocz%tkowe nanis%awa o !wi*tos%awie garbarzu, któ- s$awa jako b$ogos$awionego ma si# uki otrzyma$ w S$awkowie, a gdy rodziry mia% widzenie &wi*tego biskupa w S$awkowie dobrze, jego wizerunek ce umarli, uczy$ si# rzemios$a szewskie-
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Kim jeste!,
"wi#tos$awie?
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Fot. Ks. Grzegorz Sztoler
Jak g!osi legenda, "wi#tos!aw zosta! pochowany w krypcie pod chórem w ko$ciele Naj$wi#tszej Maryi
Panny w Krakowie.
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go. Na!ladowa" !wi#tych Kryspina
i Kryspiniana w tem, $e pracuj%c na w"asne utrzymanie, dzieli" si# zarobkiem
z ubogimi, daj%c wszystkim przyk"ad
gorliwo!ci o chwa"# Bo$%”. &e 'wi#tos"aw by" b"ogos"awionym podaje nawet
wydana w latach 70. monografia miasta opracowana pod redakcj% prof. Feliksa Kiryka, wznowiona jako „Dzieje
S"awkowa” w 2001 roku, na której "amach jego posta( przewija si# wielokrotnie, a szczegó"owy jej biogram opracowa" Czes"aw Matuszczyk. Czytamy
w nim m.in. „$e wed"ug wielu publikacji b"ogos"awiony 'wi#tos"aw pochodzi"
ze S"awkowa, prawy, szczerego serca,
mia" "ask# widze) nadprzyrodzonych.
Jedno z nich zosta"o utrwalone jako t"o
obrazu b". 'wi#tos"awa nad o"tarzem !w.
Miko"aja w ko!ciele pw. Podwy$szenia
Krzy$a 'wi#tego w S"awkowie. W tle
obrazu wida( baszt#, budowle S"awkowa, a na mo!cie procesj# z Biskupem na
czele. Na pierwszym planie jest w ornacie posta( b". 'wi#tos"awa w aureoli.
Wed"ug legendy widzenie to by"o pocz%tkiem dzia"alno!ci jako duchownego w Krakowie”.

Barwnie legend# t# opisuje ksi%dz Wi!niewski: „Pewnego razu wstawszy
o !wicie, 'wi#tos"aw mia" takie widzenie.
Oto nad rzek% p"yn%c% na Przedmie!ciu, ujrza" wielki t"um ludu ró$nej p"ci
i stanu. A mi#dzy ludem by" powa$ny
i okaza"y biskup w odzieniu liturgicznem,
otoczony kap"anami i klerykami. Wszyscy zwrócone mieli oczy na Biskupa,
a potem przykl#kli na jego b"ogos"awie)stwa, które da" na wszystkie cztery cz#!ci !wiata. Potem ca"a rzesza ruszy"a procesjonalnie ku ko!cio"owi !piewaj%c:
B"ogos"awiony który! przyszed" w imi#
Pa)skie. Procesja sz"a obok domu 'wi#tos"awa, ten za! skry" si# za s"up, szczelin% patrz%c na posta( !wi#tego Biskupa
otoczonego jasno!ci%. Id%cy z t"umem starzec nagle zwraca si# do 'wi#tos"awa pytaj%c go: „Wiesz co to za biskup i co znaczy t"um, który za nim idzie? Nie
wiem! – odpowiedzia" 'wi#tos"aw. – To
!wi#ty Stanis"aw, biskup i m#czennik krakowski, przemo$ny obro)ca narodu polskiego, a ten t"um to ci, którzy za jego
przyczyn% s% lub b#d% zbawieni.”
Ksi%dz Winkler z Suszca zwraca uwag# na ten zwi%zek, widoczny w"a!nie

w tej legendzie – 'wi#tos"aw i !w. Biskup Stanis"aw M#czennik, zakatowany,
po(wiartowany przez króla Boles"awa
'mia"ego – przecie$ ko!ció" w Suszcu
jest pod wezwaniem !w. Stanis"awa
Biskupa i M#czennika. Brakowa"o jedynie… 'wi#tos"awa.
Pi#( wieków po !mierci 'wi#tos"awa,
w 1997 roku, rozpocz#"a dzia"alno!( komisja historyczna w sprawie jego beatyfikacji. Powo"a" j% 28 pa*dziernika kardyna" Franciszek Macharski, metropolita
krakowski. 22 stycznia 1998 roku w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich otwarty zosta" proces kanonizacji. Niestety,
z perspektywy czasu, ostatnich kilkunastu lat przyzna( trzeba, $e komisja,
która mia"a zgromadzi( materia", dowody !wiadcz%ce o !wi#to!ci 'wi#tos"awa
nie wywi%za"a si# ze swojego zadania,
z ró$nych przyczyn, cz#sto losowych.
Nie zachowa"o si# $adne sprawozdanie
z jej prac.
Na szcz#!cie w gronie komisji znalaz"
si# za fa scy no wa ny 'wi# to s"a wem
dr Wac"aw Kolak, który przed swoj%
!mierci% zd%$y" przewertowa( kilka inkunabu"ów z krakowskiego klasztoru Karmelitów na Piasku, a wyniki
swoich bada) zamie!ci( w szóstym tomie „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”. Rozja!ni"o to nieco legend#
'wi#tos"awa. Bo jak ustali" krakowski
badacz:
„!wi"tos#aw nabywa# dzie#a teologiczne i ascetyczne, a tak$e $yciorysy %wi"tych, b&d' inne ksi"gi o tre%ci
religijnej drukowane w owym czasie
w Kolonii, Norymberdze czy w Strasburgu. Sprowadzane dzie#a po pewnym czasie darowywa# instytucjom
ko%cielnym, klasztorom, a tak$e Akademii Krakowskiej. W ten sposób, jak
sam o tym mówi, chcia# dzieli( si" bogactwem wiedzy z innymi, ksi"ga
wed#ug niego mia#a by( dost"pna
i u$yteczna w kszta#ceniu szerszego
kr"gu ludzi, a przede wszystkim m#odych adeptów wspólnot zakonnych,
mia#a s#u$y( do studiowania na chwa#" Bo$& i Matki Bo$ej Rodzicielki.”
ekranie laptopa krakowskiego
Na
wyk"adowcy ogl%damy zapis
poczyniony w"asnor#cznie przez 'wi#-

tos"awa. Mówi o zakupie ksi#gi za kilka flo re nów – co nie by "o wca le
kwot% ma"%. Pismo kaligraficzne, gotyckie. Pytany przez ksi#dza Winklera, dr
Stanko charakteryzuje 'wi#tos"awa
– po dukcie u$ywanego pisma – jako
cz"owieka konserwatywnego w tym
wzgl#dzie, lekko pedantycznego, uporz%dkowanego.
Wac"aw Kolak: „Pismo 'wi#tos"awa, szczególnie w zapiskach wcze!niejszych, jest kaligraficzne, prowadzone du$ymi literami, posiada wybitne
cechy minusku"y gotyckiej z ko)ca
XV w. Niekiedy wykazuje tendencj#
do na!ladowania pisma kodeksów muzycznych, co jest zrozumia"e, jako $e
'wi#tos"aw by" tak$e psa"terzyst%, jak
sam siebie nazywa" „ribaldus”

I je!li zastanawiamy si" – tu na suszeckiej farze – co mo#emy powiedzie$
o %wi"tos&awie, dochodzimy do wniosku, #e s' to ma&e, ale chyba w miar"
konkretne informacje. %lady po nim
nie s' wielkie, ale s' jako! czytelne,
uchwytne. Jakby zgodnie z praktykowan' przez niego cech' roztropnego milczenia – pozosta&o akurat tyle, ile trzeba, by powiedzie$ tyle, co nale#y – i nic
ponadto. Ale czy w obecnej dobie – gdy
na procesach kanonizacyjnych – wymagane s' sterty dokumentacji, te !lady, po
%wi"tos&awie, nie s' zbyt skromne?
Co wi"c mo#emy powiedzie$ o naszym bohaterze? (e by& pobo#ny – bo
jak ka#dy mansjonarz nieustannie si"
modli&, to by&o tre!ci' jego #ycia, powo&aniem. Otoczony by& nimbem !wi"to!ci – ze !wi'tobliwymi m"#ami si" zadawa&, ze !wi"to!ci s&yn'&, cho$ sam
!wi"tym ani b&ogos&awionym jeszcze
nie jest. Mia& jaki! jednak charyzmat
w tym wzgl"dzie, bo wyró#nia& si"
z grona innych jak'! szczególn' pobo#no!ci' – podkre!li& suszecki proboszcz,
który kilka dni pó)niej poinformowa&
mnie, #e znalaz& informacj" o tym, i#
%wi"tos&aw by& „ojcem duchowym” inne go !re dnio wiecz ne go kan dy da ta
na o&tarze. Asceta, surowy zw&aszcza
dla siebie. I uduchowiony, wykszta&cony – bo posiada& bibliotek". Wiadomo,
#e by& hojny, bo przecie# „rozdawa&” t"
wiedz", a by&o to kosztowne – w tym
momencie nasza rozmowa skr"ca na temat kim by& %wi"tos&aw – czy synem
bogaczy – bogatych mieszczan, szlachty, czy te# mo#e mia& mo#nych sponsorów, wspomo#ycieli? Nie nale#a&o to
wcale do rzadko!ci. Nasz przewodnik
po !redniowieczu, dr Przemys&aw Stanko, zwraca uwag" na powszechn' przemian" duchowo!ci pod koniec XV wieku, na wzrost pobo#no!ci, podaje tu
przyk&ad suplik, które trzeba by&o osobi!cie przedstawi$ Ojcu %wi"temu,
b'd) te# dokona$ stosownej, wcale
niema&ej op&aty za ich dostarczenie. Suplik w tym czasie by&o wiele, od przedstawicieli wszystkich niemal stanów,
dotyczy&y rzeczy – powiedzieliby!my
dzisiaj – b&ahych, które jednak uwiera&y sumienia ówczesnych ludzi, !wiadczy&y o ich wra#liwo!ci.
– Odnosz" wra#enie, #e dawniej ludziom bardziej si" chcia&o wierzy$ – to
us&yszeli!my.
Jednak mimo tego, #e roboty przy
%wi"tos&awie na pewno jest na lata, jako! nie widz" zniech"cenia po moich
wspó&rozmówcach. Pan Alojzy Ku!,
dziarski 80-latek, który niedawno spisa& dzieje Suszca i wspomnia& o %wi"tos&awie, którego sprawa le#y mu na
sercu, obieca& od razu przedstawi$ us&yszane informacje „odpowiednim czynnikom”. Bo %wi"tos&awa trzeba propagowa$.
– Jego wizerunek jest w naszym ko!ciele, przy bocznym o"tarzu, ko"o konfesjona"ów, a witra#yk ze $wi%tos"awem
jest te# w ministranckiej zakrystii – informuje nas ksi'dz Winkler, który

w sprawie beatyfikacji %wi"tos&awa
wielokrotnie wydzwania& ju# do krakowskiej kurii. Ale pan Alojzy my!li
z rozmachem.
– A mo#e by tak rondo $wi%tos"awa? – zastanawia si". – Bo je#eli ma
co! z tego by&, trzeba spraw% kultu
$wi%tos"awa nag"o!ni&, poinformowa& spo"ecze'stwo – dba o to jako by&y, d&ugoletni so&tys. To wa#ne, by ludzie wiedzieli, na czym stoj'. Nasz
krakowski go!$ podpowiada, #e mo#na i trzeba wy&o#y$ ksi"g", do której
powinno si" wpisywa$ &aski doznane
z po mo c' %wi" to s&a wa. I mo# na,
i trzeba modli$ si" do niego, a raczej
w intencji jego rych&ej beatyfikacji,
wyniesienia na o&tarze. Zreszt' to si"
ju# dzieje. Portrety %wi"tos&awa wisz' w Ba zy li ce Ma riac kiej, je den
w zakrystii, kolejny przy wej!ciu,
obok kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej, gdzie ci'gle odbywa si" adoracja, czuwanie modlitewne. %wi"tos&aw
jest te go Mil cz' cym !wiad kiem.
A w ko!ciele Bo#ego Cia&a na krakowskim Kazimierzu znajduje si" obraz
*ukasza Por"bskiego, zwany „Felix
saeculum Cracovia” (Szcz%!liwy wiek
Krakowa), na którym znajduje si"
wizerunek !w. Stanis&awa Kazimierczyka w!ród innych !wi'tobliwych tego czasu m"#ów: %wi"tos&awa Milcz'cego, !w. Jana Kantego, !w. Szymona
z Lipnicy i Micha&a Giedroycia.
Kult %wi"tos&awa trwa te# w S&awkowie – gdzie nieuprawnienie co prawda,
ale zgodnie z wielowiekow' tradycj' – uwa#a si" go za b&ogos&awionego
(co znajduje odbicie w publikacjach
o przesz&o!ci tego miasta). Wielu te#
mieszka+ców S&awkowa nosi&o i nosi
imi" %wi"tos&awa.
Kiedy dzwoni" kilka dni pó)niej
do pana Alojzego z bliskiego mi Suszca, okazuje si", #e postanowiono uczci$
%wi"tos&awa inaczej, godniej nawet.
Bo pomys& na nazwanie ronda jego
imieniem upad& – zreszt', jak nazwanie
Placu Odnowy, co uniemo#liwiaj' podobno unijne przepisy. Mniejsza o to. Pomys& jest o wiele lepszy.
– Postanowili!my – mówi mi pan Alojzy – #e imieniem $wi%tos"awa nazwiemy Bibliotek% Publiczn(, na jej 60-lecie.
To chyba bardziej b%dzie pasowa"o.
HAGIOGRAFIA POLSKA: „Zami!owanie do ksi"#ek, a mo#e tak#e
zainteresowanie chronologi" i oraz
kronikarstwem zyska!y mu w Krakowie s!aw$ uczonego, czemu da! wyraz
humanista, profesor Akademii Jan
z Trzciany pisz"c, #e by! on «doctrina
conspicuus»”.
eczywi!cie, po!wi"cenie %wi"tos&awowi gminnej biblioteki mo#e
si" mu spodoba$, w ko+cu sam upowszechnia& wiedz" rozdaj'c klasztorom
cenne inkunabu&y. Ksi'dz Winkler te# zamierza wspomnie$ parafianom w okresie
wielkiego postu o postaci %wi"tos&awa, bo
jak mówi& nam na spotkaniu, to patron
na dzisiejsze czasy – milcza&, ma&o, ale
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konkretnie mówi&, by& w opozycji
do „!wiata”, ca&ego tego szumu wspó&czesno!ci, który cz&owieka przygniata. Wyciszony, skupiony, pobo#ny, uduchowiony. Te cechy %wi"tos&awa zamierza&
suszecki proboszcz podkre!li$ swym parafianom. I wspomnie$, #e by& ojcem duchowym jednego ze s&ug bo#ych, którego proces beatyfikacyjny aktualnie trwa.
Dzieciom za! chcia& przybli#y$ %wi"tos&awa przez konkurs poetycki.
Dzia&ania w sprawie %wi"tos&awa nabra&y jako! [same] tempa.
– Odnosz% wra#enie, #e on sam si%
o to dopomina – podzieli& si" wra#eniem
suszecki proboszcz. – Mamy przecie#
akurat 825 lat od jego !mierci, rocznica która przypadnie 15 kwietnia. Tak si%
jako! to wszystko dziwnie zbiega.
Mo#e odb"dzie si" wyk&ad o %wi"tos&awie na sesji, któr' ma zorganizowa$
tutejszy Zwi'zek Górno!l'ski (a suszeckie sesje naukowe maj' swoj' d&ugoletni' tradycj"). Dobrze by&oby te#
opowiedzie$ o nim parafianom w ko!ciele, tak jak uczyni& to dr Stanko nam,
na suszeckiej farze.
I nawet, kiedy mówi o tym, jak
w przypadku beatyfikacji !w. Kingi ludzie wysy&ali listy do Watykanu, i do kurii, #e taki proces kanonizacyjny trwa latami, dziesi'tkami lat, suszczanie si" nie
zniech"caj'. Nawet je!li ten %wi"tos&aw
nie pochodzi& z Suszca, to i tak jest ju#
nasz. Tutejszy. Modlimy si" do niego,
czujemy jego obecno!$, dzia&anie.
Chyba refleksja !p. pana Wac&awa
Kolaka o tej tajemniczej postaci pozostaje wci'# aktualna: „Nie wiemy, z jakiego pochodzi& !rodowiska spo&ecznego, szlacheckiego czy mieszcza+skiego.
Nieznana jest te# dok&adna data jego
!wi"ce+ kap&a+skich. Dobra znajomo!$ &aciny i posiadanie poka)nej biblioteki !wiadcz' o jego wykszta&ceniu.
W Krakowie mieszka& w domu przy
placu Mariackim nale#'cym do Piotra
Salomona – rajcy, bankiera i zarazem
kupca, a tak#e bibliofila. Zmar& 15
kwietnia 1489 roku i zosta& pochowany w krypcie pod chórem ko!cio&a
Mariackiego”. Ale biografista %wi"tos&awa w „Hagiografii…” zaprzecza
nawet temu ostatniemu, stwierdzaj'c,
#e brak bli#szych danych )ród&owych,
tak#e napisu nagrobnego, nie pozwala
na odszukanie miejsca jego pochówku.
Na wet, #e by& man sjo na rzem nie
jest – w !wietle „Hagiografii” pewne.
Wiadomo, #e uko+czy& jak'! szko&", ale
nie by&a to Akademia Krakowska, by$
mo#e jaka! szko&a katedralna, klasztorna b'd) nawet prowadzona na wysokim
poziomie szko&a parafialna. Nie wiadomo. Pyta+, w'tpliwo!ci, niejasno!ci
jest wi"cej ni# informacji pewnych.
%wi"tos&aw to fascynuj'ca zagadka. Niby tyle o nim wiemy, a w zasadzie, wiemy niewiele…
Poza t' jedn' dat', dat' !mierci, w zasadzie same domys&y, legendy. Kim jeste! %wi"tos&awie?

!
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rozmawia MARIA SZTUKA

Zatrzyma#
m!odych
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– 17 maja rusza kolejna, ju! siódma
edycja Metropolitalnego "wi#ta Rodziny, to impreza, która zdumiewa swoim
rozmachem, pani jest jej pomys$odawczyni%.
– O powodzeniu tej imprezy zdecydowa!y przede wszystkim autorytety, które
uda!o si" nam pozyska#. Od pocz$tku or"downikiem %wi"ta w wymiarze metropolitalnym by! ówczesny metropolita katowic ki ar cy bi skup Da mian Zi mo&,
a entuzjazm %wi"tej pami"ci Krystyny Bochenek wicemarsza!kini Senatu zarazi! nas
ch"ci$ rozszerzenia imprezy i wyj%cia poza granice Zabrza. Wszyscy samorz$dowcy, niejako z obowi$zku zajmuj$ si"
na co dzie& rozwi$zywaniem problemów zwi$zanych z rodzin$, jednak pomys! zorganizowania %wi"ta podchwycili
natychmiast, uwa'aj$c, 'e jest to co%
wyj$tkowego i oryginalnego.
– Startowali&cie z przekonaniem, !e
to pocz%tek cyklu?
– Pami"tam rozmow" z Krystyn$ (Bochenek, przyp. red.) na lotnisku w Rzymie, bo to w!a%nie tam rodzi! si" pomys!,
my%la!am wówczas o zaproszeniu jej
do Zabrza na %wi"towanie z rodzin$,
wokó! rodziny, ale w skromnym miejskim
wymiarze…
– Nie my&l%c o kolejnych edycjach?
– Ani o kolejnych edycjach, ani o przekszta!ceniu %wi"ta w metropolitaln$ impre-

z", a tym bardziej o tym, 'e stanie si" to
w tak b!yskawicznym tempie, które przyznaj" by!o wielkim i wr"cz niezrozumia!ym zaskoczeniem… ale wraca!y%my
wtedy od grobu Jana Paw!a II, my%l" wi"c,
'e nie mog!o by# inaczej. Ten wielki Polak rodzin" mia! w sercu. Niejednokrotnie
przypomina!, 'e przysz!o%# Europy idzie
przez rodzin" a nawet dalej, 'e – przysz!o%#
%wiata idzie przez rodzin". Te s!owa sta!y si" fundamentem scenariusza %wi"ta. Atmos fera pielgrzymko wego po wro tu
do Polski, na (l$sk, czyli miejsca, gdzie
w sposób szczególny czujemy wi"zi rodzinne, to wszystko sprawi!o, 'e z pocz$tkowego pomys!u niewielkiej imprezy zacz$! wy!ania# si" projekt wykraczaj$cy
poza granice miasta, a co najwa'niejsze
uda!o si" nim zarazi# i to b!yskawicznie
niemal ca!y region. Potraktowali%my to jako rodzaj wyzwania. W ka'dej kolejnej
edycji jest nas wi"cej, to ogromnie cieszy.
Na tegorocznym spotkaniu organizacyjnym obszerna sala „Benedyktynka” w Bibliotece (l$skiej z trudno%ci$ nas pomie%ci!a. Przybywa samorz$dów, instytucji,
uczelni, o%rodków lokalnych i to jest cudowne. Dla nas (l$zaków rodzina ma wymiar %wi"to%ci i w!a%nie dlatego chcemy
pokaza# wszystkie jej najcenniejsze warto%ci, jej nieprzemijaj$c$, g!"boko zakotwiczon$ w tradycji moc tworzenia dobra,
jej stabilno%#, wynikaj$c$ z bycia razem.

– Nie wy$%czaj%c ludzi m$odych?
Przecie! oni na pierwszym miejscu
stawiaj% karier# zawodow%, tak zwane
„ustawienie” si# w !yciu…
– Ja widz" to inaczej, uwa'am, 'e m!odzi ludzie generalnie s$ or"downikami
pozytywnych warto%ci. Prosz" zobaczy# co si" dzieje na przyk!ad na spotkaniach m!odzie'y z Papie'em. Odnosz"
wra'enie, 'e oni czekaj$ na wszelkie pozytywne zawo!ania, lgn$ do nich, czuj$
potrzeb" jednoczenia si" wokó! dobrych
idei, to nie s$ pojedyncze jednostki, to s$
t!umy. Bez wzgl"du na wykszta!cenie czy
wyznawany %wiatopogl$d, wszyscy jeste%my przekonani, 'e od tego, jaka jest
rodzina, jaka panuje w niej atmosfera zale'y doros!e 'ycie ka'dego cz!owieka.
Do%wiadczenia wyniesione z rodzinnego domu rzutuj$ na to jakich mamy lekarzy, prawników, nauczycieli, ksi"'y,
polityków…
– To niezbyt &wietlany obraz…
– A mo'e zbyt szybko dokonujemy
ocen i warto%ciujemy ludzi? Skoro wszystko robimy w po%piechu, mo'e wi"c bez
zastanowienia tak'e generalizujemy oceny. Staram si" nie robi# tego pochopnie.
Mamy mnóstwo wzorcowych rodzin,
z których wychodz$ w %wiat ludzie wewn"trznie bogaci, na!adowani najwarto%ciowszymi drogowskazami 'yciowymi.
Oczywi%cie bywa, 'e obok nich pojawiaj$ si" tak'e ludzie p!ytcy i powierzchowni, ale naszym zadaniem jest pokazywa#
dobre przyk!ady, a tych nie brakuje.
Przepracowanie i brak czasu na wychowanie dzieci nie jest 'adnym argumentem.
Rol$ rodziny jest wpajanie od najm!odszych lat trudnej sztuki porozumiewania
si" z otoczeniem, kszta!towanie w!a%ciwych postaw moralnych i spo!ecznych,
uczenie szacunku do drugiego cz!owieka,
mi!o%ci, poszanowania… Przyjrzyjmy
si" naszym rodzicom, czy oni nie byli zapracowani, czy ich 'ycie by!o !atwiejsze,
czy wszyscy byli znakomicie wykszta!ceni i przygotowani do wychowywania?
A jednak potrafili wszczepi# w nas poczucie godno%ci, które nie pozwala na bylejako%# 'ycia. Mog" si" zgodzi#, 'e ogólnie panuj$cy po%piech sprawia, 'e zdarza
si" nam pogubi#, 'e czasami zadr'$ wpojone przekonania czy warto%ci, ale podkre%lam, to zdarza si" – czasami. Rzeczywi%cie dzi% m!odzi goni$ za sukcesem,
tocz$ walk" o wysok$ pozycj" w %rodowisku, aby w nim nie tylko funkcjonowa#,
ale wspina# si" coraz wy'ej. Wielu w tym
p"dzie nawet si" zatraca, to jednak tylko
utwierdza nas w s!uszno%ci i potrzebie organizowania tego %wi"ta. Przede wszystkim nale'y sobie i innym u%wiadomi# jak
pot"'nym bogactwem jest rodzina, jak
ogromn$ warto%# stanowi przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza i tradycja, jak cenne s$ wi"zi !$cz$ce pokolenia, czym jest dla ka'dego z nas rado%# ze
wspólnego %wi"towania. Spróbujmy nauczy# si" korzysta# z tego potencja!u.
Do tego zach"ca Metropolitalne (wi"to
Rodziny. To powrót do dobrych wzorców
i obyczajów, one przecie' od wieków scala!y bliskich sobie ludzi.

– Co, pani zdaniem, zagubili!my
w tym przyspieszonym, czasem wr"cz
ekspresowym tempie #ycia?
– Zaganiani, rozp!dzeni nie mamy
zwykle czasu, aby wspólnie zasi"#$
do sto%u, je#li zdarza si! przygotowa$ domowy posi%ek, co te& ju& nale&y do rzadko#ci, to spo&ywamy go najcz!#ciej osobno. Ró&ne godziny pracy, powrotów ze
szko%y, rozliczne zaj!cia popo%udniowe
powoduj", &e domownicy zasiadaj"
przy stole samotnie. To takie niby-bycie
razem a w rzeczywisto#ci osobno. M'R
mia%o sprowokowa$ do tego, aby#my
si! na chwil! zatrzymali i spróbowali dostrzec pi!kno, które tracimy.
– To, co formalnie wci$# nie udaje si"
scali%, mam na my!li metropoli" Silesia, nieformalnie ale znacznie silniej &$czy !wi"to rodziny…
– Taka w%a#nie jest metropolia, jestem
'l"zaczk" i wiem, &e metropolia to co#
wi!cej ni& zapis w ustawie, metropolia to
jest to, co… wida$ z góry. Patrz"c na Polsk! z lotu ptaka od razu wida$ najja#niej
#wiec"cy region. To jest 'l"sk, to jest
na pewno metropolia. Czy my j" nazwiemy, czy pozostanie bez nazwy, to ona
i tak jest. Miasta przenikaj" si! wzajemnie, ludzie przemieszczaj" si! z zachodu
na wschód, z po%udnia na pó%noc, nie wida$ granic mi!dzy miastami, osiedlami, nie
wida$, bo ich tam nie ma. A tak przy okazji – ten widok z góry napawa wielk" rado#ci". Gdzie nie spojrze$ powstaje co# nowego – drogi, stadiony, baseny, ko#cio%y,
szko%y… Kiedy# czeka%o si! na pojedyncze inwestycje latami, teraz ogromne
obiekty rosn" b%yskawicznie, &eby#my tak
jeszcze umieli si! z nich cieszy$.
– Malkontenctwo mamy w naturze…
– Kocham 'l"sk, bo tu si! urodzi%am.
Jestem przekonana, &e 'l"zacy potrafi"
jednoczy$ si! wokó% warto#ciowych celów. My to potrafimy. Prosz! przyjrze$ si!
rozmaito#ci ofert podczas Metropolitalnego 'wi!ta Rodziny. Koncerty, wystawy, spotkania, festyny, pikniki, sympozja,
konferencje. A wsz!dzie t%umy.
– Nie w ka#dej rodzinie panuje nastrój do !wi"towania…
– To prawda, dzi# #l"skiej i nie tylko #l"skiej rodzinie nie jest %atwo, ale niezwykle dramatyczna jest gro(ba nadchodz"cego ni&u demograficznego. Chcemy
wi!c podczas naszego #wi!ta, poprzez pokazywanie rado#ci jak" daje rodzina,
nieporównywalnej z &adn" inn", powiedzie$ naszym m%odym – nie bójcie si! podejmowa$ tego wyzwania. Wszystkich
nas niepokoi fakt, &e m%odzi Polacy
o wiele ch!tniej zak%adaj" rodziny, nawet
wielodzietne, w Anglii, Irlandii, Francji,
w Niemczech ni& w naszym kraju. To bolesne zjawisko. Oznacza, &e nie odrobili#my jakiej# lekcji, &e politycy kolejnych
rz"dów nie dostrzegaj" zagro&enia, nie
tworz" d%ugofalowej polityki rodzinnej.
M%odzi nie czuj" si! bezpiecznie, brakuje mieszka), a #rodki niezb!dne do za%o&enia i utrzymania rodziny bywaj" niepewne. Sytuacja staje si! dramatyczna,
dane statystyczne bij" na alarm. Je#li nie

stawimy czo%a tym problemom, wkrótce
staniemy przed ogromnym ni&em demograficznym. To brutalna informacja, ale
za nied%ugo nie b!dzie mia% kto pracowa$
na nasze emerytury. Dzi# my pracujemy
na siebie i na tych, którzy nas wychowali, a kto b!dzie to robi% na nas?
– Dobrze wykszta&cona m&odzie#
ucieka za granic"…
– Otworzyli#my m%odemu cz%owiekowi drzwi do Europy. To bardzo dobrze.
Jed(, kszta%$ si!, nawi"zuj nowe kontakty, przyja(nie, ale wracaj do domu, tu
na ciebie czekaj", tu si! wychowywa%e#,
tu jest ten skrawek ziemi, na którym
na pewno mo&esz liczy$ na drugiego cz%owieka. Europa jest pi!kna, wszyscy lubimy korzysta$ z mo&liwo#ci jej zwiedzania czy uczenia si!. To wszystko jest
cudowne, tyle tylko, &e zanim staniemy
w jednym szeregu z krajami wysokorozwini!tymi musimy pokona$ nadal jeszcze dalek" i trudn" drog!. Kto ma tego dokona$? Dobrze wyedukowani ludzie
wy je& d&a j" na Za chód, gdzie sta j"
przy przys%owiowym zmywaku, zapominaj"c o dyplomie. Wykszta%cenie, które
zdobyli tu, w kraju po prostu si! marnuje. Czy nie &al pieni!dzy podatników? Czy
nie &al wysi%ku rodziców, którzy zostaj"
osamotnieni, cho$ niejednokrotnie sami
namawiali swoje dzieci do wyjazdu, nie
przewiduj"c jednak, &e to b!dzie podró&
bez powrotu?
– Jak ten problem rozwi$za%?
– To zadanie rz"du, niezb!dne s" i to jak
najszybciej nowe rozwi"zania systemowe.
Zwiastunem, który nie ukrywam bardzo
mnie cieszy, jest zainteresowanie si! tym
problemem prezydenta Bronis%awa Komorowskiego, co wida$ w programie Dobry
klimat dla rodziny. To pierwszy pozytywny sygna% i krok do zintegrowania wielu
rozproszonych inicjatyw zmierzaj"cych
do stworzenia stabilnego fundamentu,
tak prawnego jak i gospodarczego, który zapewni m%odym ludziom poczucie
bezpiecze)stwa i odpowiednie warunki
ekonomiczne. Najwa&niejsze, &e co#
drgn!%o w tej materii, &e tworzy si! klimat a to wspomaga dzia%ania i wyzwala
inicjatyw!. Pierwsze efekty mo&na ju& dostrzec, nie mo&emy przecie& nie zauwa&a$ tego, co ju& zosta%o zrobione i co si!
robi. My jak si! czasami nakr!cimy, to nie
przestajemy narzeka$, a przecie& mamy
ju& chocia&by urlopy tacierzy)skie, mamy karty du&ych rodzin. Trzeba jednak robi$ znacznie wi!cej. Chocia&by uwolni$
od podatku VAT ubranka dla niemowl"t,
obuwie dzieci!ce, wprowadzi$ ceny preferencyjne na podr!czniki szkolne itd.
Podczas ubieg%orocznej konferencji, która odbywa%a si! w ramach M'R mieli#my
okazj! przekona$ si!, jak radz" sobie z tymi problemami w Hiszpanii, Francji, Irlandii, s%uchaj"c o rozwi"zaniach jakie
w tych krajach zosta%y wprowadzone
dla wspierania rodziny, przyznaj! – musieli#my si! wstydzi$. Jak&e nam do nich
daleko. Zastanawiam si!, co takiego jest
w naszym kraju, w którym nie tylko rozumiemy warto#$, jak" jest rodzina, my
j" cenimy, szanujemy, stawiamy na pie-

destale, a jednocze#nie nie potrafimy
skorzysta$ z dobrych, wypróbowanych
praktyk naszych przyjació% w Europie.
– Politycy o konieczno!ci wspierania
ro dzi ny mó wi$ du #o, szcze gól nie
przed wyborami…
– Dlatego tak wa&ne jest kogo wybieramy, to naprawd! musz" by$ ludzie odpowiedzialni i najlepsi, a my nie mo&emy ich rozlicza$ pod koniec kadencji, ale
od samego jej pocz"tku.
– Na co w Zabrzu mo#e liczy% rodzina?
– Mamy kart! „Rodzina na pi!$ +”,
program skierowany do rodzin, w których
jest troje lub wi!cej dzieci, do rodzin zast!pczych oraz podopiecznych placówek wychowawczych. Zaczynali#my
od 50-procentowych zni&ek w miejskich
instytucjach kultury i rekreacji. Z czasem
zacz!li do%"cza$ kolejni partnerzy ró&nych bran&, m.in. ksi!garnie, punkty
gastronomiczne, fryzjerzy, sklepy z zabawkami, dzieci!cymi ubrankami, Mc
Donald´s, 'l"ski Ogród Zoologiczny…
lista wci"& ro#nie. Rodzinom wielodzietnym oferujemy „Kart! du&ych rodzin” a poprzez Miejski O#rodek Pomocy Rodzinie wspieramy, na ile nas sta$
tych, którzy znale(li si! w trudnej sytuacji. To nasz obowi"zek.
– Z kopalniano-hutniczego miasta,
Zabrze zmieni&o si" w…
– … miasto bardzo przyjazne dla ka&dego, szczególnie dla mieszka)ców,
którzy nie powinni mie$ problemów
w znalezieniu tego, co lubi", pocz"wszy
od oferty kulturalnej: Teatr, Filharmonia,
Muzeum, Dom Muzyki i Ta)ca, Kopalnia
Guido, Sztolnia Dziedziczna. 65 lat istnienia Górnika Zabrze procentuje pi%karsk"
tradycj", zarówno w#ród zawodników, jak
i mi%o#ników pi%ki no&nej, mamy #wietnie prosperuj"ce kluby pi%ki r!cznej, baseny, #cie&ki rowerowe, pe%ne urokliwej
zieleni miejsca spacerowe, parki, przepi!kny ogród botaniczny – moje ulubione miejsce. Wielu mieszka)ców starszego pokolenia patrzy z sentymentem na Kopalni!
Makoszowy, hut!, kombinat koksochemiczny, gdzie przepracowali ca%e swoje zawodowe &ycie, wprawdzie zak%ady te
funkcjonuj" nadal, ale s" to ju& zupe%nie
inne obiekty. Niemniej jednak to w%a#nie
dzi!ki nim miasto si! przeobrazi%o i zmieni%o nie do poznania – to ich histori" pisze si! historia Zabrza. Tu rozwija si! Polska Akademia Nauk, do specjalistów
#wiatowej s%awy 'l"skiego Centrum Chorób Serca przyje&d&aj" ludzie z ca%ej Polski i nie tylko z Polski. Oferta edukacyjna dla m%odych jest bardzo ró&norodna:
Politechnika 'l"ska, 'l"ski Uniwersytet
Medyczny, Szko%y J!zyków Obcych i nasze najnowsze nabytki: Wydzia% In&ynierii Biomedycznej Politechniki 'l"skiej,
Akademia Wychowania Fizycznego, Wy&sza Szko%a Techniczna… To tak&e du&y
i atrakcyjny obszar sprzyjaj"cy rozwojowi ka&dej przedsi!biorczo#ci. To tylko niektóre z wizytówek Zabrza i jak tu jednym
zdaniem odpowiedzie$ na pytanie – jakie
to miasto?

!
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Pod patronatem „!l"ska”
rzestronna „Benedyktynka” z trudem poP
mie#ci$a go#ci przyby$ych na spotkanie.
Wiceprezydent Katowic Krystyna Siej-

Rodzina
mi$o#ci"
wielka
4 marca w Bibliotece !l"skiej w Katowicach odby#o si$ pierwsze spotkanie organizacyjne 7. edycji Metropolitalnego
!wi$ta Rodziny, które w tym roku zainaugurowane zostanie 17 maja i potrwa
do 1czerwca. Tegorocznemu cyklowi imprez przy%wieca& b$dzie my%l przewodnia
„Rodzina mi#o%ci" wielka”, nieprzypadkowo zbie'na z has#em og#oszonego
w trzech diecezjach metropolii górno%l"skiej (diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej) Roku Rodziny. Patronat honorowy nad !wi$tem
sprawuj": metropolita katowicki abp
Wiktor Skworc, ordynariusz opolski bp
Andrzej Czaja i ordynariusz gliwicki bp
Jan Kopiec, koordynatorami s" Ma#gorzata Ma(ka-Szulik – prezydent Zabrza
i Józef Sebesta – marsza#ek województwa opolskiego.
sze z powodu braku odpowiedniej ilo#ci
miejsca, a po drugie, aby nie psu% niespodzianki, wszak najwi&kszym problemem dla
uczestników imprezy b&dzie zapewne dokonanie wyboru; gdzie i#%, gdzie jecha%, z czego zrezygnowa%? Mi$a $amig$ówka, du(o
zabawy, ale b&dzie te( bardzo powa(nie,
na przyk$ad podczas XXIII Piekarskiego
Sympozjum Naukowego w Piekarach !l"skich czy w Centrum Edukacyjnym im. b$.
Jana Paw$a II w Gliwicach…
Arcybiskup Wiktor Skworc z nieukrywan" satysfakcj" podzieli$ si& z zebranymi kilkoma refleksjami z wizyty „Ad limina Apostolorum” w Watykanie. 7 lutego podczas
audiencji z wszystkimi cz$onkami Konferencji Episkopatu Polski znalaz$a si& równie( okazja, aby przekaza% Ojcu !wi&temu
informacje o #l"skim #wi&cie rodziny. W li-

MARIA SZTUKA

Zdj"cia: UM Zabrze

na uspokaja$a zebranych, zapowiadaj"c gotowo#% udost&pnienia w przysz$ym roku pomieszcze' Mi&dzynarodowego Centrum
Kongresowego. Spogl"daj"c na listy do$"czaj"cych do kolejnych edycji, propozycja
zdaje si& by% ca$kiem realna. Bo te( i Metropolitalne !wi&to Rodziny ma niezwyk$"
energi& i moc przyci"gania, ale przede
wszystkim zara(ania rado#ci" wspó$uczestniczenia w tej najwi&kszej imprezie w regionie. Ka(dego roku w$"czaj" si& w to, spontanicznie integruj"ce si& grono, coraz to nowi
partnerzy: gminy, miasta, instytucje kultury,
zespo$y, stowarzyszenia, osoby fizyczne,
duszpasterze, uczelnie, szko$y, media…
W li#cie arcybiskupa Wiktora Skworca,
metropolity katowickiego, i prezydent Zabrza Ma$gorzaty Ma'ki-Szulik, czytamy
m.in. Wspólnymi si!ami pragniemy zach"ci#
wszystkich ludzi dobrej woli do pog!"bienia
spojrzenia na rodzin", która jest nie tylko
podstawow$ komórk$ spo!eczn$, ale równie% – zgodnie z Bo%ym zamys!em – w!a&ciwym &rodowiskiem osobowego rozwoju
cz!owieka. Przez umacnianie wzajemnej mi!o&ci, piel"gnowanie wierno&ci, uczciwo&ci
i otwarto&ci na nowe %ycie, ma!%onkowie
buduj$ prawdziw$ wspólnot" osób, czyli
zdrowe spo!ecze'stwo.
Tegoroczny program trudno b&dzie zmie#ci% na jednym afiszu, na zg$oszone ju( propozycje ledwie wystarcza miejsca a zapowiedzi jest jeszcze wiele.
Honory inauguracji przypadaj" pomys$odawcom imprezy, tak wi&c 17 maja w Zabrzu, w Domu Muzyki i Ta'ca odb&dzie si&
uroczysty koncert otwieraj"cy 7. Metropolitalne !wi&to Rodziny. W niedziel& 18 maja w trzech katedrach: opolskiej, gliwickiej
i Chrystusa Króla w Katowicach go#ci% b&d" pary, #wi&tuj"ce jubileusze ma$(e'skie,
pocz"wszy od tych skromnych kilkunastoletnich a sko'czywszy na… 60-letnich
a mo(e i wi&cej. Jak podkre#la$ Metropolita Katowicki, uroczysto#ci te honoruj" ludzi,
którzy czasami heroicznie trwaj" w zwi"zkach, wychowuj" dzieci, kszta$tuj" nasz"
#l"sk" ojcowizn&, s$u(" ojczy)nie.
O tym co b&dzie si& dzia$o przez nast&pne dwa tygodnie pisa% nie mo(na, po pierw-

#cie (Ai Presuli Della Conferenza Episcopale Di Polonia), który w ostatnim dniu wizyty Papie( wr&czy$ polskim biskupom, wiele s$ów dotyczy rodziny i zada' stawianych
duszpasterzom. Czytamy w nim m.in.:
…trzeba postawi# sobie pytanie, jak udoskonali# przygotowanie m!odych do ma!%e'stwa, tak aby mogli coraz bardziej odkrywa#
pi"kno tej wi"zi, która – mocno oparta
na mi!o&ci i odpowiedzialno&ci – mo%e pokona# próby, trudno&ci, egoizmy przez wzajemne przebaczenie, naprawiaj$c to, co grozi rozbiciem i nie popadaj$c w pu!apk"
mentalno&ci odrzucenia. Trzeba postawi#
sobie pytanie, w jaki sposób pomóc rodzinom %y# i doceni# zarówno chwile rado&ci,
jak i chwile bólu i s!abo&ci.
„Rodzina mi$o#ci" wielka” to tak(e wyzwanie dla nas wszystkich – stwierdzi$ abp
Skworc – którzy mo(emy co# zrobi% dla
niej z mi$o#ci", ka(dy na p$aszczy)nie swojego dzia$ania, stowarzyszenia, samorz"du,
mediów… zach&cam do tego gor"co.
Prezydent Zabrza Ma$gorzata Ma'ka-Szulik przypomnia$a, (e czas #wi&towania
ma tak(e uzbroi% wszystkich w g$&bokie
przekonanie, determinacj& i skuteczno#%
dzia$ania w ci"gu ca$ego roku, w ka(dym
z 365 dni, podczas, których przychodzi si&
zmaga% z rzeczywisto#ci".
Gospodarz go#cinnej Biblioteki !l"skiej
profesor Jan Malicki z du(" obaw" i niedowierzaniem przyj"$ wiadomo#% o ewentualnym przeniesieniu w przysz$ym roku spotka' organizacyjnych Metropolitalnego
!wi&ta Rodziny i pospiesznie zadeklarowa$
udost&pnienie najwi&kszej w obiekcie sali
Parnassos, przypomnia$ tak(e o stale wzbogacanym cyfrowym archiwum rodzinnym,
pomy#le, który przed laty zainicjowali pracownicy #l"skiej ksi"(nicy i jak przysta$o
na kustosza dorobku kulturalnego zapowiedzia$ przygotowanie w postaci odr&bnej publikacji pe$nej dokumentacji poszczególnych edycji (z echami prasowymi tak(e
spoza regionu).
Mo(e wi&c lepiej nie planowa% urlopu
w drugiej po$owie maja, szkoda by$oby
o #wi&cie czyta% tylko w gazetach, o wiele
milej skorzysta% z oferty i sp&dzi% ten czas
z rodzin". Do zobaczenia na Metropolitalnym !wi&cie Rodziny!
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Koordynator Metropolitalnego (wi"ta Rodziny prezydent Zabrza Ma!gorzata Ma'ka-Szulik i metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, patron honorowy

Przestronna „Benedyktynka” z trudem pomie&ci!a go&ci przyby!ych
na spotkanie

8 marca 2014 roku
W te dni wszyscy obserwujemy, jak
szybko !wiat mo"e stan#$ na kraw%dzi
katastrofy, kiedy spod kontroli wymykaj# si% szale&cy z broni# j#drow#.
Jeszcze przed dwoma tygodniami
byli!my gotowi przyj#$ po!miertnie
do szeregów naszego centrum wszystkich bohaterów kijowskiego Majdanu,
poniewa" oddali "ycie równie" za nasze statutowe zadania – broni$ swobody wyra"ania samego siebie, swobody
mediów oraz imperatywu swobody
krytykowania rz#dów, administracji
i instytucji.
Jednak"e, kiedy za zas'on% historii odszed' Wiktor Janukowycz, za! na pierwszy plan wyszed' jego inspirator – W'adimir Putin, szczególnie symbolicznego
znaczenia przybra' inny obowi#zek cz'onków PENu, mianowicie: „przeciwstawia$ si% takim wadom swobodnych mediów jak zak'amane publikacje, !wiadome
k'amstwo oraz przekr%canie faktów w politycznym lub prywatnym partykularnym celu”.
Wojna informacyjna, rozp%tana przez
Kreml wobec Ukrainy, przerasta wyobra(ni%. Przekr%canie faktów, !wiadome k'amstwo, ob'udna interpretacja wydarze&, podsycanie nienawi!ci i niskich
instynktów – wszystko to pracuje dla
tworzenia obrazu, tworzonego by usprawiedliwi$ wprowadzenie rosyjskich

Odezwa Ukrai!skiego
PEN Clubu
w sprawie zagro"enia
#wiatowego porz$dku
wojsk na ukrai&skie terytorium oraz
rozcz'onkowanie Ukrainy, gdyby nie
uda'o si% rozprawi$ z jej niepodleg'o!ci#
w ogóle.
Krzywe zwierciad'a ob'udy wytworzy'y radykalnie odmienny widmowy !wiat,
w którego realno!$ w ko&cu uwierzyli sami jego twórcy. Wraz z tym, do !wiatowej polityki wesz'o wielkie zburzenie
sensów, poniewa" wydaje si%, "e jednakowe s'owa i definicje tak naprawd% oddaj# odmienne realia.
Dla bezpiecze&stwa !wiatowego i pokoju mo"e to sta$ si% nawet bardziej
przera"aj#ce, ani"eli obecno!$ broni
j#drowej. Albowiem ta mo"e s'u"y$
jeszcze jako narz%dzie wzajemnego
wstrzymywania zbrojnych dzia'a&, podczas gdy ob'uda, przeciwko której nie
wynaleziono odtrutki prawdy, staje si%
broni# niekontrolowanego pora"enia
masowanego.
Sk'adamy na r%ce Mi%dzynarodowego PEN Clubu oraz wielu narodowych
PEN-centrów podzi%kowania za ich
wsparcie, skierowane do nas. Wasza
szczera troska o losy naszego kraju jest

Radzionków, 6 lutego 2014 r.
Redakcja miesi%cznika „*l#sk”
Postanowi'em zwróci$ si% do Pa&stwa
w celu poruszenia problemu, który dotyka
nie tylko nas, ale wszystkie muzea, zabytki i placówki kultury.
Jak w dzisiejszych czasach zainteresowa$
dzieci i m'odzie" kultur# i histori#, kiedy to
wolne chwile wol# sp%dza$ w wirtualnym
!wiecie? Coraz trudniej jest zaszczepi$
w nich ch%$ odkrywania !wiata, a przecie"
elementem poznania jest nie tylko sucha informacja. Wa"ne jest, aby mia'y mo"liwo!$
obejrzenia, dotkni%cia przesz'o!ci. Nie mo"na pozwoli$ naszym pociechom na sp%dzanie dzieci&stwa z myszk# i klawiatur# w d'oniach. Warto pozostawi$ im wspomnienia
na d'ugie, wcale nie'atwe lata "ycia. Z drugiej strony nale"a'oby nauczy$ ich zwiedzania, turystyki – tak aby ich zainteresowania
mog'y w przysz'o!ci pozwoli$ na zachowanie dziedzictwa kulturowego, wspieranie
rodzimej kultury.
Szko'a nie tylko uczy dzieci, ale musi je tak"e ukierunkowa$, by mog'y si% odnale($
w doros'ym "yciu. Ca'y !wiat dba o elity ju"
od najm'odszych lat. W wi%kszo!ci krajów
europejskich m'ode pokolenia nie maj#
utrudnionego dost%pu do placówek kulturalnych, w których nie tylko warsztaty, ale tak"e zwiedzanie maj# nieodp'atne. To w'a!nie
te najm'odsze pokolenia s# nasz# przysz'o!ci# oraz nadziej# kultury i turystyki. Nie jest
prawd#, "e m'ode pokolenie znajdzie prac%
w produkcji – wszystkiego jest ju" pod dostatkiem. Kraje azjatyckie produkuj# w cenach, z którymi nasi przedsi%biorcy nie s#

w stanie konkurowa$, dlatego nasze zak'ady s# zamykane, a fachowców ubywa. Powinni!my z wi%ksz# trosk# podej!$ do kszta'cenia i wychowania najzdolniejszych dzieci.
Pozosta'ych trzeba nauczy$ pracy i szacunku do niej. Poniewa" 80% rynku pracy b%dzie skupia'o si% na wzajemnych us'ugach,
najwa"niejszy jest szacunek do siebie i wobec innych.
Moim zdaniem jedyn# szans# na zwi%kszenie liczby tych najm'odszych turystów
to dofinansowanie lekcji muzealnych
w obiektach. Bardzo smutny jest fakt, "e
s# dzieci, które z przyczyn braku funduszy
nie mog# uczestniczy$ w zwiedzaniu z pozosta'ymi dzie$mi.
Wszyscy zdajemy sobie spraw%, jak trudno zdoby$ fundusze i zorganizowa$ wyjazd
dla dzieci. Niejednokrotnie potrzeba do tego wykwalifikowanych specjalistów, których
us'ugi nie nale"# do tanich. Jednocze!nie absurdy praw, które mia'y przecie" chroni$ publiczne finanse przed nadu"yciami jak cho$by trudno!ci z przesuwaniem !rodków czy
ograniczenia w mo"liwo!ciach ich wydawania powoduj#, "e dofinansowania przezna-

dla nas wielkim duchowym wsparciem.
Wa"na dla nas jest równie" trwoga, która niefa'szowanie brzmi równie" w orzeczeniu Rosyjskiego PEN-centrum.
Tak, pod ostrzem skalpela geopolitycznego tym razem jest Ukraina. Wszyscy
ze zmartwieniem !ledzimy wydarzenia
na Krymie, które mog# zniszczy$ pokojowe wspó'"ycie naszych obywateli – etnicznych Tatarów krymskich, Rosjan
i Ukrai&ców.
Wraz z tym mamy !wiadomo!$, "e
dzisiaj tn# „do "ywego” nie tylko Ukrain%, lecz tak"e ca'y system porz#dku
mi%dzynarodowego. Od problemu wewn#trzukrai&skiego !wiat mo"e jeszcze
od"egna$ si% – przecie", cierpi#, niestety, nie tylko w Ukrainie. Jednak, gdyby
!wiat od"egna' si% od podstawowych zasad porz#dku mi%dzynarodowego oraz
od warto!ci, które le"# u pod'o"a ludzkiej cywilizacji, nad !wiatem zapadnie
zmrok.
My, cz'onkowie Ukrai&skiego PEN-centrum, prosimy swoich kolegów oraz
wszystkich ludzi dobrej woli: bójmy si%
niedoceni$ zagro"enia! Wp'ywajmy
na rz#dy swoich krajów! Dzi! pope'niono zamach nie tylko na spójno!$ terytorialn# Ukrainy, lecz równie" na spójno!$
podwalin porz#dku !wiatowego!
MYROS)AW MARYNOWYCZ
Prezydent Ukrai!skiego
PEN-centrum
czone s# na rzeczy niejednokrotnie mniej potrzebne wy'#cznie po to, "eby pieni#dze nie
przepad'y. Inwestycje miejskie na infrastruktur% s# finansowane ze !rodków unijnych pod warunkiem wykorzystania ich
na tzw. projekty mi%kkie. Maj# one dotyczy$
mieszka&ców obszaru, który obejmuje inwestycja, a dok'adnie inicjatyw maj#cych
na celu zaktywizowanie ich kulturowo i spo'ecznie.
S# jednak przeznaczane na ró"ne kursy
i szkolenia, a zapomina si% o potrzebie obcowania z kultur#. Te fundusze nie mog# by$
przeznaczone na wej!cia do muzeów, teatrów czy innych tego typu instytucji. Dlatego te" uwa"am, "e powinni!my postara$
si% wspólnymi si'ami wywrze$ presj%
na urz%dach, aby cz%!$ pieni%dzy by'a
przeznaczana na finansowanie wst%pów
dzieci i m'odzie"y do placówek kultury.
Przyk'adem wykorzystania funduszy unijnych niech b%dzie Miejski Zespó' Jednostek
O!wiatowych w Knurowie, któremu uda'o
si% otrzyma$ dofinansowanie z projektu Europejskiego Funduszu Spo'ecznego, m.in.
na uczestnictwo w wyje(dzie do naszego
muzeum oko'o 600 dzieci, równie" tych z
ubogich rodzin, które bez tego nie mia'yby
szans na tak# wycieczk%.
Jak wida$ warto stara$ si% i szuka$ rozwi#za&, zw'aszcza je!li na celu mamy
dobro najm'odszych.
Dlatego licz% na Pa&stwa zainteresowanie problemem i zaanga"owanie.
Z wyrazami szacunku
PIOTR MANKIEWICZ
W"a#ciciel Muzeum Chleba, Szko"y
i Ciekawostek
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KRYSTIAN HADASZ
Niebo nad Krakowem
(z okazji kanonizacji B!. Jana Paw"a II)
Z ch"ci# wtr#c" go do lochów Watykanu,
$ebym mia% z kim prowadzi& wieczorne dysputy.
(Jan Pawe" II o Leszku Ko"akowskim,
„Kwiatki Jana Paw"a II”, Kraków 2005)
Pod oknem na Franciszka#skiej t"um krzyczy
$eby Kardyna" pu%ci" Papie$a
(ca"e wieki min& nim Go pu%ci)
T"um krzyczy $eby zosta" z nimi
A On nareszcie si' zgadza i
zostaje na dwie d"ugo%ci wieczno%ci
z jedn& nieko#cz&c& si' dysput& o:
– zbawieniu niewierz&cych i wszystkich pozosta"ych
– wspólnym niebie dla ludzi, zwierz&t, ro%lin a nawet wirusów
– zaginionej Ewangelii o %miechu Jezusa
– rozszyfrowaniu kodów da Vinci, da Gamy, da Venosy
– najlepszej z mo$liwych interpretacji chora"u gregoria#skiego
W"a%nie z Ty#ca dobiega silentium sacrum
mieszaj&c si' z basso continuo dzwonu Zygmunta.
Wis"a jak zwykle zatrzymuje si'
na nadej%cie kolejnej wielkiej chwili
***

***

Rys. Wojtek !uka

Tak zwana medytacja przy biurku:
mój najnowszy nienapisany wiersz
(pod&$aj&c ze %wiata rzeczy samych w sobie
utkn&" pewnie gdzie% w pó" drogi w korku na A4)
Na zielonej %cianie obok zegara kilka Jego zdj'( –
Przede wszystkim to z Wadowic
znad bia"ego mikrofonu
z tamtym u%miechem ponadd)wi'kowym
– za chwil' padn& s"owa, $e
tutaj wszystko si' zacz'"o
nawet pierwsza minuta meczu
o którego wynik do dzisiaj spieraj& si' historycy
A potem w indeksie oceny celuj&ce z prawa pozarzymskiego
niesztucznego oddychania mózg-mózg
i radosnej lekko%ci bytu poza protoko"em
Cracovia locuta – causa infinita
Kraków przemówi% – sprawa niesko'czona
pozostawiona wyp'dzonym przez Platona poetom
którzy schronili si' na tutaj na Brackiej, Floria#skiej, Tynieckiej
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B!"kanie
(po lekturze „Muzyki !rodka” Marcina !wietlickiego)
j"kanie
Si# zda$

Improwizacja

Nie-wyka$czanie zatrwa%anie
zamykanie Na
Jaki& czas wieczny
dokonany Niepoznany
to Przecie% niczego
nie Zmieni (has'o)
przecie% niczego Nie zmieni
(odzew)
robi( – Robaczy( co robaczy(
&ci&ni#cie zmieszczenie
Si# w szopce krakowskiej
która wielka kultura Do
nieba Spada ucieka
na Szpitalnej po kolei
klasztor duchaczek
S'owackiego teatr

)ycia do %yciorysu
dodaj dolej Domy&l
danych szacunkowych

nikogo jeszcze tutaj nie ma – scena przyciemniona
jak przed stworzeniem &wiat'a
z szeptu wy'oni si# za milion lat pierwszy d*wi#k i zaraz poruszy
li&cie, owady przechodz"c na ludzi i ich u'omne stworzenia
akord unosi! si" nad
wodami rytm
zanim ktokolwiek
uderzy! w drzewo
melodia której nikt do
dzisiaj nie uwolni! z
ciszy absolutnej
kto#
jednak zacz$! gra% w obcym do
tej pory j"zyku nie my#l$c o mi!o#ci
ca!y czas my#l$c o mi!o#ci
w ten oto sposób min$!
dzie& pierwszy przed
nastaniem ludzko#ci
za chwil# nikt nie
wyg'osi jeszcze
wyk'adu o prawdzie która
ukry'a si# mi#dzy d*wi#kami
za chwil# powstanie pierwsza
na &wiecie
orkiestra symfoniczna i mantra na
ka%dej ze strun gitary
znik"d donik"d na
czas przysz'y dokonany
Rys. Wojtek 'uka

Duchu z Placu !wi#tego Ducha
ulituj si# Nad wierszami

na temat „The Truth Will Always Be” Pata Metheny’ego

KRYSTIAN HADASZ
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Zdj!cia: Tomas Wagner

M!odzie"owy
fenomen
w kraju nad Renem
KAROLINA
PAPROCKA

S%
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wsz#dzie, cho$ nie zawsze rzucaj% si# w oczy. Cz#sto pozostaj% nierozpoznawalni w grupie rówie&ników. Robi% to, co wszyscy: ucz% si#,
studiuj%, dorabiaj%, zakochuj%, k!óc%, uprawiaj% sporty, maj% przyjació!, nosz% d"insy i zak!adaj% profile na Twitterze. A jednak s% inni. Przychodzi taki moment
w trakcie spotkania, kiedy odkrywaj%
twarz, pokazuj%, kim s%, mówi% o tym,
otwarcie. Wtedy ju" nie mo"na mie$ w%tpliwo&ci: to „jeden z nich”, to „jedna
z nich”.
Pi%tek, wieczór. Do podmiejskiego
po ci% gu wsia da j% dwie dziew czy ny
i dwóch ch!opców. Ze &miechem padaj% sobie w obj#cia. Robi% troch# radosnego zamieszania. Rozmawiaj% po niemiec ku, g!o &no, "ad ne za pa da j% ce
w pami#$ tematy. A jednak oni sami zapadaj% w pami#$. S% inni.
Czerwcowe przedpo!udnie, Polonijny
O&rodek w g!#bi Niemiec. Od kilku dni
trwa kalendarzowe lato, ale jest zimno,
przera'liwie zimno, deszcze leje jak
oszala!y a murawa zd%"y!a przybra$ posta$ bagna, w którym ju" nie tylko mo"na si# utyt!a$, ale wr#cz uton%$. Przy kilku stanowiskach stoj% m!odzi ludzie.
Pomagaj% &wie"o przyby!ym, informuj%,

Pytam duchowego ojca i opiekuna grupy, ksi#dza Bogdana Renusza, chrystusowca: dlaczego oni s% inni? Dlaczego s% tacy,
"e nie sposób oderwa$ od nich wzroku,
chce si# by$ blisko, cieszy$ ich rado&ci%?
„Sa m!odzi. I szcz#&liwi”. Tylko tyle. I a"
tyle.
Minie kilka dni, na dworcu w mie&cie K.,
du"ym, znacz%cym w Niemczech o&rodku,
widz# inn% m!odzie". Twarze pokolczykowane w jaki& bestialski, nieludzki sposób,
ch!opcy w spodniach, których pasek jest
na wysoko&ci kolan, dziewczyna z papierosem w ustach, butelk% piwa w r#ce, wykrzywia si# gdy krzyczy na ca!e gard!o
przekle)stwo. Spogl%dam ukradkiem...
pomimo mocnego makija"u wydaje si#
mie$ nie wi#cej ni" 15 lat. O tych m!odych
ludziach wola!abym czym pr#dzej zapomnie$...
Jan Pawe! II mawia!, "e m!odo&$ ma
w sobie ogromny potencja! do czynienia dobra, ale i z!a. M!odo&$ mo"e mie$ pi#kne,
ale i straszne oblicze. W m!odo&ci wszystko jest wi#ksze, silniejsze, wyrazistsze, pe!niejsze: potrzeba akceptacji, pragnienie
uczestniczenia w czym& wa"nym, samorealizacji, spe!niania marze), umiej#tno&$ nawi%zywania kontaktów, zdolno&ci percepcyjne, ciekawo&$ &wiata. Czy rozdarte
rajstopy i przekle)stwa tego dziewcz#cia
z dworca w mie&cie K. nie s% krzykiem
o zauwa"enie, akceptacj#, o mi!o&$ wreszcie? Mo"e gdyby wszystko w jej "yciu inaczej wygl%da!o, mo"e wtedy by!aby w&ród
tej „innej” m!odzie"y?
I która w!a&ciwie jest „inna”? I co jest
„inno&ci%”? Co jest „normalno&ci%”?
Czego tu szukasz?
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atryk ma 19 lat. Studiuje, trenuje pi!k# r#czn%. Spokojny, zrównowa"ony,
wysoki, bardzo dojrza!y intelektualnie
i duchowo. Trafi! do grupy dwa lata temu,
kieruj% nadci%gaj%cym t!umem. Pytam zach#cony przez pewnego chrystusowca.
jedn% z dziewcz%t ile ma lat. 15. Jest jed- Podczas pierwszego swojego spotkania wyn% z nich. Jest... inna? Poma!u zaczynam powiedzia! zdanie, które zosta!o zapami#si# zastanawia$, czy jest to w!a&ciwe okre- tane i uros!o do rangi fundamentalnej
&lenie.
prawdy: „to tutaj jest ta normalna m!oDochodzi dwunasta w nocy. (wiat!o zga- dzie"!”...
szone, kilka &wieczek. Nikt nie ta)czy... to
Ale zacznijmy od pocz%tku. Jest rok
nie jest dyskoteka. To kaplica. W &rodku 2002. Trzy lata zosta!y do (wiatowych Dni
kl#czy kilkadziesi%t m!odych osób, &rednia M!odzie"y w Kolonii. W ramach bezpowieku 16-17 lat. Za kilka godzin w tym sa- &redniego przygotowania do spotkania
mym miejscu, poci%gni#ci przyk!adem z papie"em O&rodek Concordia w Nadrejednej z dziewcz%t, d!ugow!osej blondyn- nii Pó!nocnej-Westfalii b#dzie przez trzy
ki, zata)cz% spontanicznie do s!ów m!odzie- kolejne sezony organizowa! obliczone
"owej piosenki.
na wielk% skal# Polonijne Spotkania M!o(ro dek upal ne go la ta. Przez plac dych. Kiedy oka"e si#, "e zapotrzebowaprzed O&rodkiem biegnie &liczna dziewczy- nie na PSM nie sko)czy!o si#, ale wr#cz
na, boso. Za ni% m!ody ch!opak. Na oko wzros!o po Dniach M!odzie"y, s. Andrzewygl%daj%, jakby dopiero co przekroczyli ja Spyra, s!u"ebniczka &l%ska, ówczesna
próg pe!noletno&ci. M!odzieniec ma w r#- kierowniczka o&rodka zacznie szuka$ poku butelk# z wod%, któr% zamierza wyla$ mocy kogo&, kto razem z ni% tworzy!by to
na swoj% towarzyszk#, gdy ta z wielkim pi- wielkie dzie!o, od strony logistycznej nieskiem ucieka. Na mój widok zatrzymuj% mo"liwe do ogarni#cia przez jednego cz!osi#. Wykorzystuj# moment ciszy i prosz# wieka czy nawet kilkuosobow% grup#.
ich o drobn% przys!ug#, o znalezienie Od tego czasu zaanga"owany jest ks. Bogpewnej osoby i przekazanie jej wiadomo- dan Renusz. W tym czasie ilo&$ uczestni&ci. „Dobrze, prosz# pani” – s!ysz# odpo- ków PSM wzrasta, rodzi si# równie" idea,
wied'. Ch!opak odstawia narz#dzie tortur, aby stworzy$ m!odzie"y mo"liwo&$ spotyrazem id% szuka$. Jeszcze d!ugo b#d# kania si# przez ca!y rok. „Szuka!em was,
mia!a pod powiekami ich widok. Mo"e na- a teraz wy przyszli&cie do mnie” – powiedzia! Jan Pawe! II do m!odzie"y. Papie"a
wet nigdy go nie zapomn#...

Polaka ju! nie ma, ale duch jego nauczania nie przemin"#. Rok 2008. 16-letnia Julia s#yszy og#oszenie adresowane do polskoj$zycznej m#odzie!y w Niemczech:
zaproszenie do grupy Emaus organizowanej przez charyzmatycznego kap#ana. Sama jest nieprawdopodobnie !ywio#ow"
dziewczyn", rozta%czonym i roz&piewanym
!ywio#em energii. Z zaproszenia korzysta.
To ona jest t" osob", która za kilka lat spontanicznie zach$ci innych do ta%ca w kaplicy. Od pocz"tku opu&ci#a tylko jedno spotkanie. Jak udaje si$ jej #"czy' codzienne
obowi"zki z odbywaj"cymi si$ co sze&' tygodni zjazdami? Odpowiedzi" jest szeroki u&miech... Mówi &wietnie po polsku, organizuje amatorski kabaret, uczy si$,
z przyjació#mi spotyka te! poza wyznaczonymi terminami zgrupawa%, chodz" razem
na imprezy. O sobie mówi, !e bez tych spotka%, bez tego, co wnosz" w jej zycie, by#aby kim& innym, kim& bez tak silnej wiary i odwagi pokazywania otoczeniu, kim
jest i Kto jest dla niej najwa!niejszy.
17-letni Dominik mieszka w Bochum.
Gra na skrzypcach. D#uga, zachodz"ca na
oczy grzywka, nie schodz"cy z twarzy
u&miech. Te spotkania to tylko cz$&' jego
zaanga!owania w !ycie religijne. Jak #"czy
je ze szko#" i edukacj" muzyczn"? Nie pytam, wiem, !e dla dziewcz"t i ch#opców,
którzy &wiadomie prze!ywaj" swoj" m#odo&', doba nie ulega skróceniu przez marnotrawienie czasu. Czy korzystaj" z portali spo#eczno&ciowych? (miech... no
pewnie! Na facebooku jakie& dwa tygodnie
przed zjazdem upewniaj" si$, !e wszyscy
dopisz", !e przyjad", !e b$d". Maruderów
czesem trzeba dopingowa', ale potem
nikt nie !a#uje. „Tutaj te! jest dom” – mówi Julia. Odchodzi radosna. Mam nieodparte wra!enie, !e zostawi#a mi na zawsze
swój u&miech.
Pó!ny pi"tkowy wieczór. Oko#o godziny 22 rozpoczyna si$ Eucharystia. Wszystkie miejsca w kaplicy zaj$te. Kilkadziesi"t
osób. W sobot$ przyjad" ci, którzy dzisiaj
nie mogli. Liczba uczestników dochodzi
do 100. W ci"gu sze&ciu lat przez grup$
przewin$#o si$ ich 500... Na &rodek wychodzi drobniutka dziewczyna. Bu%czuczna
grzywka, zero makija!u, wdzi$czne blond
w#osy. Czyta fragment Pisma &w. (wietna emisja g#osu. Doskona#e warunki g#osowe. Urodzona lektorka. Nast$pnego
dnia zaczepi$ j" w jadalni. Ma na imi$ Justyna. Przerywa na chwil$ &cieranie sto#ów – rozmowa nie potrwa d#ugo, zaraz poderwie si$, by pomóc w kuchni kole!ance.
W tym roku matura. Potem studia, planuje medycyn$, w Polsce. Czy b$dzie to
oznacza' koniec z przynale!no&ci" do grupy? „Nieeeee......” – &mieje si$. S" tacy,
którzy wyjechali do kraju, a nadal przyje!d!aj". „Ja nawet z Afryki tu przyjad$. Mo!e nie na wszystkie spotkania, regularnie,
ale chocia! raz, dwa razy w roku”. Mieszka sama z tatusiem. Oprócz szko#y ma
na g#owie prowadzenie domu. Dodatkowe
zaj$cia z psychologii. W ko&ciele s#u!y jako lektorka i ko&cielna. Uwielbia podró!e i wykorzystuje ka!d" okazj$, !eby
zwiedza' &wiat. Nosi bluz$ z napisem „I love Jesus”. Od pewnego czasu prowadzi powa!ne rozmowy z koleg" z klasy, chce zach$ci' go do podj$cia decyzji przyj$cia

chrztu &w. Po jej odej&ciu w mojej g#owie
t#uk" si$ s#owa: „to tak w#a&nie wygl"da
cz#owiek, który jest !ywym znakiem
Chrystusa na ziemi”.
Na pocz"tku to oni byli poszukiwani:
m#odzi, silni, gotowi s#u!y', dawa' siebie
i bra' gar&ciami mi#o&' w zamo!nym
&wiecie duchowej pustyni. Do nich by# skierowany g#os: chod) z nami, módl si$, pomagaj, pracuj, wierz, b"d) sob" w najpi$kniejszy z mo!liwych sposobów. Chod)
z nami – do Emaus. „drogi nasze codziennie wiod" do Emaus” – pisa# poeta Maciej
Kononowicz. Teraz ka!dy z nich przyje!d!a maj"c swoje w#asne powody. Ka!dy
troch$ czego innego szuka, pomimo wspólnych celów i za#o!e%. Dla ka!dego droga
do Emaus ma troch$ inny przebieg. Czym
ta droga ró!ni si$ od wszystkich innych
dróg na &wiecie? Ano tym, !e na niej znajdziesz wi$cej, ni! szukasz.
Ciemna strona mocy

N

ie da sie ukry', poziom rozwydrzenia w&ród nastolatków i dwudziestokilkulatków w ojczy)nie Geothego jest dramatycznie wysoki. Pami$taj"cy pruski
dryl starsi Niemcy zas#aniaj" oczy, bo oto
ich kraj, s#yn"cy z porz"dku i dyscypliny,
stacza si$ w dó#. Psycholodzy zalecaj" jednak ostudzenie nastrojów, zjawisko gloryfikowania poporzedniego i dyskredytowania nast$pnego pokolenia jest obecne we
wszystkich epokach, na ca#ej ziemi. Zawsze
ci m#odzi s" w oczach doros#ych i starszych
postrzegani jako gorzej wykszta#ceni,

mniej kulturalni, o ni!szym poziomie moralnym. Kto z nas nie zna zda% w stylu:
„za moich czasów to by#o nie do pomy&lenia!”, „co by twój dziadek powiedzia#!”, „prababka przewraca sie w grobie!”. Spójrz my jed nak, co mó wi"
statystyki: w !adnym pa%stwie europejskim
ilo&' przest$pstw nieletnich nie spad#a tak
mocno, jak w Niemczech. Od ok. 20-25 lat
obni!y#a si$ o po#ow$ liczba pope#nianych
przez nich zabójstw. Politycy, prawnicy,
pracownicy socjalni zacieraj" r$ce. Jedni
widz" w tym zas#ug$ coraz ostrzejszych s$dziów i wzmo!onego poczucia nieuchronno&ci kar, w tym wi$zienia, inni podkre&l"
zbawienny wp#yw d#ugoterminowej pomocy terapeutycznej udzielanej ca#ym rodzinom, pracy pedagogicznej, odwracania
uwagi od negatywnych wzorców, propagowania mody na sport i dzia#alno&' charytatywn". Rosn"ce w spo#ecze%stwie mimo
tych danych poczucie zagro!enia ze strony „m#odych gniewnych” wi"za' si$ ma jakoby z medialn" histeri", za któr" stoi pieni"dz... wiadomo, temat taki jak zabójstwo
w szkolnej toalecie czy mobing na obozie
kajakarskim zawsze dobrze si$ sprzeda...
A wi$c jednak sukces!!! Czy na pewno? Jaki& czas temu niemieck" i nie tylko niemieck" opini" publiczn" wstrz"sn$#a wiadomo&'
o zagini$ciu a potem &mierci Kerstin Heisig, od wielu lat zaanga!owanej w walk$
z przest$pczo&ci" nieletnich, zapamietanej
jako osoba o niezachwianych pogl"dach.
Jej ksi"!ka „Koniec cierpliwo&ci” obala mity i z trudn" do przyj$cia bezwzgl$dno&ci"
obna!a smutn" prawd$ o niemieckim nastolatku z no!em w r$ku. O liczbach i statystykach Heisig napisa#a, !e wprawdzie nie
mog" k#ama', ale od inwencji pisz"cego zale!y, w jakim &wietle zostan" przedstawione, jak naci"gni$te, jak wreszcie zinterpretowane. „Przest$pczo&' w szkole zmala#a
o po#ow$” – ale je&li by#a trzykrotnie
wieksza ni! w innej przeci$tnej placówce,
to powodów do dumy jednak nie ma.
„Grzeczno&' nie jest nauk" #atw" ani ma#"”, pisa# Mickiewicz. Tu jednak nie
o grzeczno&' nawet chodzi, ale o bestialstwo, nieprawdopodobny poziom frustracji i agresji, o okrucie%stwo w wyrafinowanej formie. Jesli kto& nie wierzy, niech
odwiedzi po zmroku ró!ne dzielnice wi$kszych niemieckich miast. Tylko niech nie
zapomni na#o!y' czapki niewidki, inaczej
mo!e by' to jego ostatni spacer w !yciu.
Gdzie& pokutuje wychowywanie w my&l:
„jeste& p$pkiem &wiata i wszyscy, którzy
my&l" inaczej, s" twoimi wrogami”.
A tymczasem... w grupie, o której mowa w tym artykule, m#odym ludziom powtarza si$ bez ko%ca: „twoja wolno&'
ko%czy si$ tam, gdzie zaczyna wolno&' drugiego cz#owieka”.
Geniusz do spraw m!odzie"y
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to ma racj$? Zwolennicy zaostrzenia
kar czy ci, którzy wykazuj" ich nieskuteczno&'? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi; obie strony mog" spiera' si$ do
ko%ca &wiata i jeden dzie% d#u!ej.
A gdyby tak zapyta' kogo& innego?
„Kocham was za to, !e jeste&cie m#odzi” – powiedzia# dwa wieki temu pewien
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w!oski ksi"dz. I kocha! naprawd#. Kiedy kara!, to z mi!o$ci". Z mi!o$ci" napomina!, zapobiega!, radzi!, troszczy! si#, dba!, s!ucha!
i rozmawia!. %y! ich &yciem – z mi!o$ci".
Brzmi jak bana!? Ale dzia!a! Mowa o $w.
Janie Bosko. Jego podopiecznymi by!y dzieci ubogich, w!oskich ulic, cz#sto recydywi$ci w wieku 12 lat, bez szans na normalne
&ycie. To on ich wyci"ga! z dna przest#pczo$ci, frustracji i agresji. Skutecznie. Ma!o jest w historii ludzko$ci pedagogów, którzy odnie$li równie spektakularny sukces.
M!odzie& z Emaus nie ma takich do$wiadcze'. Wi#kszo$( pochodzi z rodzin
prawid!owo funkcjonuj"cych. Ale otoczenie, w którym &yj", wzorce, z którymi konfrontuj" si# ka&dego dnia, s" równie niebezpieczne, jak bezdomno$(, g!ód i strach
w najubo&szych dzielnicach Turynu sto kilkadziesi"t lat temu, w dniu, w którym przyby! tam Don Bosko. Emaus nie jest te& dla
uczestników ruchu piewszym, ale – jak mówi" – drugim domem. A jednak istnieje
pewne podobie'stwo: jest nim podej$cie
do m!odego cz!owieka z mi!o$ci". Opiekun
grupy Emaus, ks. Bogdan Renusz, jest stanowczy: „zawsze b#d# ich broni!, poniewa& to nie oni redaguj" dla siebie g!upie gazety, nie oni kr#c" pe!ne przemocy filmy,
pisz" podr#czniki i uk!adaj" szkolne programy. Oni wchodz" w doros!e &ycie i zastaj" $wiat, który kto inny urz"dzi!”.
M!odo$( to te pi#tna$cie minut w &yciu
cz!owieka, kiedy wszystkie drzwi s" otwarte. Mo&na uczy( si# i marzy( o podró&ach,
uprawia( sport, ta'czy( na scenie, pomaga( mamie w domu, za$piewa( w ko$ciele psalm, pój$( z przyjació!mi w góry, siedzie( do rana przy ognisku, zakocha(
w kole&ance i da( jej na urodziny bukiet
kwiatów. Mo&na jeszcze zmieni( $wiat
na lepsze... A mo&na i$( na dworzec
w mie$cie K., wypi(, zapali(, zakl"(. Na(pa( si# i sp#dzi( upojn" noc pod mostem
z kim$, kogo imienia za &adne skarby nie
odnajdzie si# nazajutrz w pami#ci. Mo&na
wszystko. Spapra( $wiat równie&. Niezale&ni od siebie socjolodzy niejednokrotnie
wskazywali, &e m!odzi ludzie, wychowani w wierze i trzymaj"cy si# blisko Ko$cio!a, kilkadziesi"t razy rzadziej schodz"
na z!" drog#. Ks. Renusz nie zaprzecza:
przypadki pob!"dzenia by!y w$ród tych,
którzy w swoim &yciorysie maj" przynale&no$( do grupy. Na ka&dym spotkaniu
wspólnota modli sie za nich. Najcz#$ciej
wracaj"...

aik ma 22 lata, pochodzi z Bremen,
studiuje budownictwo. Kiedy zgin"! w wypadku jego ojciec, zacz"! ponownie, po trzyletniej przerwie przyje&d&a( na
Emaus. „Nie wiedzia!em, co mam ze sob" zrobi(”. Do powrotu zach#ci! go duszpasterz – to z jego powodu zdecydowa!, &e
miejscem studiów bedzie Aachen. Chcia!
by( bli&ej duchownego, któremu tak du&o
zawdzi#cza. „Emaus to mój sposób na &ycie”. Grupa nie ma lidera, a jedynie opiekuna w osobie ks. Bogdana, ale jest przyj#te, &e starsi pomagaj" logistycznie
i organizacyjnie. Maik przywozi i odwozi innych uczestników swoim autem
na dworzec kolejowy, za!atwia drobne
sprawunki. Na pytanie, czy lekcje religii
w Niemczech pomagaj" pozna( Boga odpowiada, &e wr#cz przeciwnie. „Kole&anka studiuje katolick" teologi# i twierdzi, &e
tylko cz!owiek wielkiej wiary na tych
studiach nie stanie si# ateist"”.
Patryk z Bonn musi walczy( o szacunek.
Wymaga, aby w jego obecno$ci nikt nie
o$miesza! i nie obra&a! jego uczu( religijnych. „Bywa ci#&ko” – mówi.
Inny m!odzieniec o imieniu Patryk, 20let ni stu dent mu zy ki i ma te ma ty ki,
na Emaus nauczy! sie mówi( po polsku
– w domu nie mówi", tylko „godaj"”.
Gitara, &ywy temperament, fantazyjnie
zawi"zany szalik. „Podczas powa&nych rozmów na tematy religijne, kiedy przedstawiam stanowisko Ko$cio!a, napi#cie dochodzi czasem do zenitu. Nieraz mam ochot#
da( spokój, ale potem my$l#: to w!a$nie
moje zadanie, ewangelizowa( tam, gdzie
jestem. Na studiach jest trudniej ni& w szkole – ludzie s" bardziej skostniali w swoich
pogl"dach, nie maj" wiedzy na tematy religijne, ale uwa&aj", &e s" najm"drzejsi.”
Olek je)dzi na spotkania od dwóch lat, czyli od 14. roku &ycia. Talent muzyczny – $wietnie gra na skrzypcach i gitarze, $piewa, cho(
do szko!y muzycznej chodzi zaledwie od kilku tygodni. Genialny samouk. Roze$miane
oczy, czarne w!osy, urok !obuziaka, wsz#dzie
go pe!no. Typ ch!opaka, którego wszyscy
szczerze lubi". Cz#sto nosi emausowsk" bluz# z napisem „I love Jesus”. Jaki$ kolega zapyta!: „kochasz Jezusa, czyli jeste$ gejem,
tak?”. Mo&e nie chcia! Olkowi dokuczy(.
Mo&e po prostu wi#cej w swoim &yciu s!ysza! o gejach, ni& o Bogu...

!wiat na „tak”
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ak ka&da grupa, tak i Emaus ma swoje za!o&enia programowe. Swoj" histori#, swoje miejsce na mapie swiata. Gdyby jednak pokusi( si# o najkrótsz" definicj#,
to $mia!o mo&na powiedzie(, &e jest ni" ten
$ródtytu!: $wiat na „tak”. „Tak” dla rado$ci, „tak” dla muzyki, „tak” dla ta'ca, „tak”
dla m!odo$ci, „tak” dla hormonów. „Tak”
dla nauki, dla zabawy, dla przyja)ni, dla &artów, dla kina, dla wa&nych pyta', dla siebie i drugiego cz!owieka. „Tak” dla Boga.
Olek zapisa! na spotkanie swoj" mam#.
Przyjecha!a. Do ko'ca &ycia nie zapomni
widoku kl#cz"cych pó)n" noc" w kaplicy
kilkudziesi#ciu m!odych dziewcz"t i ch!opców, w tym swojego syna. „Ju& nigdy nie
b#d# si# dziwi(, &e tak bardzo chcesz tu
przyje&d&a(” – podsumuje.
Maik uwa&a, &e bycie w Emaus mobilizuje do dalszych form dzia!alno$ci w Ko$ciele, zw!aszcza w parafii. W tym roku obj"! opiek" nad „Przystani"”, modlitewn"
grup" w Aachen.
Dla 19-letniego Patryka wzrastanie
w wierze nie ma charakteru rewolucji, to
raczej spokojne zdobywanie wiedzy i duchowe umacnianie si#. Potrafi precyzyjnie
i dojrzale o tym rozmawia(.
Kasia z Bochum w tym roku zdaje matur#. Planuje studia muzyczne. Uczy si#
w szkole dla organistów. Na scenie wyst#puje od siódmego roku &ycia. Kolejna per!a we wdzi#cznej dru&ynie ks.
Bogdana. Prze&ywa swoj" m!odo$( ze
$piewem na ustach. Kiedy rozpoczyna
w kaplicy psalm, po plecach przebiegaja ciarki... Takiego g!osu nie spotyka si#
na co dzie'...
Ta m!odzie& nie krzyczy – ta m!odzie&
umie rozmawia(. I potrafi te& milcze(. Nie
bije – modli si#. Nie kopie – po posi!ku
sprz"ta za sob" stó!. Nie bierze narkotyków.
Nie upija si#. Szanuje drugiego cz!owieka
i szanuje siebie, swoje cia!o, swoj" godno$(.
Ta m!odzie& nie ma tatua&y na czole i kolczyków na brodzie. Nosi bluzy i koszulki
„I love Jesus”. Mo&na? Mo&na... Tak wygl"da $wiat na „tak”.
Odje&d&am z tego miejsca uspokojona
i pe!na nadziei. Nadziei, &e przysz!o$( b#dzie jednak nale&a!a do nich – m!odych,
gniewnych i... normalnych.

!

• Herbert na pocz!tek
W debiutanckim i ujmuj"cym tomie
Struna !wiat"a (1956) Zbigniew Herbert
napisa# takie oto frazy: (...) dom by" lunet# dzieci$stwa/dom by" skór# wzruszenia/ policzkiem siostry ga"%zi# drzewa
(...). Szczególn" form" przestrzeni o której pisa# mistrz wyrafinowanej poezji jest
mieszkanie, niepowtarzalnym za! symbolem miejsca pozostaje dom, zw#aszcza dom rodzinny. Mieszkania na ogó#
si$ nie buduje, lecz kupuje czy wynajmuje, natomiast dom, cz$sto znaczony
historycznie, jest miejscem zwi"zanym
z rodzin", jej losami i przez ni" wzniesiony. Dom stanowi zazwyczaj rdzeniowy element ojczyzny prywatnej, domowizny i heimatu wielu ludzi, czasami nawet kilku pokole%. Dom miejski to
z kolei miejsce narodzin mieszcza$stwa,
umar"ej, w czasach realnego socjalizmu,
klasy. Mieszkanie rzadziej pe#ni takie
funk cje, sta no wi ra czej prze strze%
wspó#tworz"c" spo#eczn" kategori$
mieszka$ców miasta ni&li mieszczan.
W du'ych zespo#ach mieszkaniowych,
czasami okre!lanych mianem blokowisk, takie prywatnoojczy&niane traktowanie mieszkania jest utrudnione,
aczkolwiek mo'liwe. Cz$sto bowiem
jest to budownictwo o skromnych tre!ciach kulturowych i symbolicznych,
utrudniaj"ce g#$bok" z nim identyfikacj$, cho( w wielu przypadkach stanowi"ce, dla du'ej liczby ludzi, oznak$
wielkiego awansu cywilizacyjnego i 'yciowego. W wielkich zespo#ach mieszkaniowych najcz$!ciej spotykam katego ri$ lu dzi, któ rych przed pra wie
(wier(wieczem okre!li#em mianem
ludzi bez ojczyzny prywatnej.
• Lektura przestrzeni: kody i szyfry
Zarówno mieszkanie, jak i dom stanowi" elementy przestrzeni i miejsca wa'ne w 'yciu cz#owieka, ale bynajmniej nie
jedyne. Wr$cz przeciwnie, istnieje ca#a
sekwencja przestrzeni i zró'nicowane
sposoby jej opisywania. Niemal ca#a
przestrze%, która otacza cz#owieka jest
bowiem plastyczna i mo'na j" adaptowa(, przyswaja( i w rezultacie kszta#towa(. W tym szczególnym procesie przeobra'ania przestrzeni ludzie przypisuj"
swoim wytworom funkcje, sens i znaczenia. Nadawanie sensu, znacze% i funkcji mieszkaniom, budowlom, pomnikom,
parkom czy rzekom powoduje, 'e ich
u'ytkownicy stale odczytuj", najcz$!ciej
w sposób nie w pe#ni !wiadomy, pewne
kody i szyfry. A zatem mieszkanie,
dom, miasto, wie! czy osada i rozmaite
ich przestrzenie staj" si$ komunikatem
znakowym dla mieszka%ców i przybyszów z zewn"trz. Nie zmienia to jednak
faktu, i' mieszka%cy s" sta#ymi, krytycznymi i 'yczliwymi zarazem, czytelnikami poszczególnych elementów przestrzeni, która ich otacza. Codzienne
i sta#e jej odczytywanie prowadzi do powstania w umys#ach ludzi trwa#ych obrazów, przekona%, stereotypów i wyobra'e% konstytuuj"cych tak zwane mapy pami%ciowe (mapy mentalne). Szczególne

Do!wiadczanie
przestrzeni
miejsce zajmuj" w nich kluczowe punkty orientacji przestrzennej (repery) takie jak zabytki, pomniki, charakterystyczne budynki, aleje czy wewn"trzmiejskie akweny. To w#a!nie dzi$ki
tym symbolicznym i niepowtarzalnym
elementom przestrzeni miasto jest bez
trudu rozpoznawane, a proces identyfikacji jednostkowej i grupowej z nim u#atwiony.
• Porównanie i mitologizowanie
Zajmowane przez cz#owieka miejsce, ten niepowtarzalny partykularz jest
przeze%, !wiadomie lub nie, porównywany z miejscami przypisanymi innym ludziom, grupom spo#ecznym czy instytucjom. Ten sta#y proces porównywania
prowadzi do wykszta#cenia, a nast$pnie
do utrwalenia pewnych stereotypów.
Wyra'aj" si$ one najpe#niej w jednostkowych i zbiorowych przekonaniach
o istnieniu dzielnic dobrych i z#ych, bezpiecznych i niebezpiecznych, spokojnych
i ha#a!liwych, tworz"cych w !wiadomo!ci ludzi mozaikowy uk#ad przestrzeni
miejskiej. Stereotypy te s" zbitkami
cech urbanistycznych, architektonicznych, ekologicznych i spo#ecznych przypisywanych pewnym miejscom i przestrzeniom. Powstaj" zazwyczaj, cho( nie
zawsze, w korespondencji z rzeczywistymi cechami przestrzeni, cz$sto jednak
je fa#szuj" i mitologizuj".

• Szczury i behawioralne bagno
Trudno w kontek!cie odczytywania
przestrzeni i jej znacze%, przy zachowaniu wszelkich proporcji i pow!ci"gliwo!ci, nie odwo#a( si$ do etologicznej koncepcji behawioralnego bagna.
Poj$cie to wprowadzi# w 1958 roku
ame ry ka% ski ba dacz John Cal ho un. I cho( jego studia dotyczy#y zachowa% szczurzych, czy szerzej: zwierz$cych w warunkach skrajnego zag$szczenia i braku przestrzeni prywatnej
i pó#prywatnej, to ich konkluzje konfrontowa( mo'na ostro'nie ze spo#eczno!ciami i zbiorowo!ciami ludzkimi. W odniesieniu do nich termin bagno behawioralne oznacza wypaczenie
zachowa% spo#ecznych spowodowanych zag$szczeniem mieszkania i domu, naruszeniem naturalnych dystansów przestrzennych i zachwianiem intymno!ci i prywatno!ci cz#onków rodziny. Dostrzegaj"c istot$ bagna behawioralnego doceniamy tak'e inny wymiar funkcjonowania przestrzeni mieszkania i domu. W istocie jest ona kluczowym obszarem socjalizacji m#odego
pokolenia, realizacji najg#$bszych potrzeb egzystencjalnych, uczuciowych,
miejscem tworzenia osobowo!ci, stymulowania postaw i potrzeb. Jednak
w oko#o 10-15% mieszka% i polskich
domów rozgrywa si$ piek#o przemocy
domowej i o fakcie tym nie mo'na zapomina(. Mieszkanie i dom mog" by(
zatem i w zdecydowanej wi$kszo!ci bywaj" miejscem zsakralizowanym, niemal !wi$tym, cho( jednocze!nie dostrzec w nich mo'na przejawy nikczemno!ci i patologii.
• H"asko na zako#czenie
Wyj"tkow" form" przestrzeni jest
przestrze$ prywatna i jej szczególny rodzaj – przestrze$ intymna, cho(by pokój sypialny w mieszkaniu. Obie wi"'" si$ zajmowanym mieszkaniem czy
domem. Dost$p do nich jest prawnie
i symbolicznie ograniczony, a identyfikacja na ogó# g#$boka. Mieszkanie stanowi przestrze% niemal sakraln", w której przebiegaj" codzienne i !wi"teczne
aktywno!ci cz#owieka oraz rodziny.
Nic zatem dziwnego, i' zadowolenie
z tej egzystencjalnej przestrzeni – lub
prze ciw nie: od czu wa ny dys kom fort – odbija si$ nie tylko na losach jej
u'ytkowników, ale równie' ich gotowo!ci, lub braku, do dzia#a% na rzecz najbli'szego otoczenia, dzielnicy czy miasta. Przed laty Marek H#asko napisa#
o tej intymnej przestrzeni kilka wa'nych
zda%: To tak kiedy czasami buduj#
dom i przyjdzie dziecko. I dotknie wilgotnego betonu r%ka. Potem w domu
mieszkaj# ludzie, rodz# si% i umieraj#
i przychodz# nowi, ale ten ma"y !lad r%ki zostaje na zawsze.
Felieton powsta"
we wspó"pracy
z dr hab. Ann# &liz,
profesor
Uniwersytetu Opolskiego
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Fot. Zbigniew Sawicz

Z TADEUSZEM KIJONK+ o pó!wieczu jego dzia!alno%ci
jako kierownika literackiego Opery "l#skiej w Bytomiu
rozmawia WIES,AWA KONOPELSKA

Opery "l#skiej nie ma dla Tadeusza Kijonki 'adnych tajemnic. Sam jest te' jej niezwykle wa'n# cz&%ci#.
Rozmawiamy, przegl#daj#c „dzie!o
'ycia” Tadeusza Kijonki – wielk# ksi&g&
zatytu!owan# „Pó! wieku Opery "l#skiej 1945-2000”. Co i rusz mój rozmówca zatrzymuje si& nad kolejnym, „niezwykle wa' nym zdj& ciem”, po chy la si&
nad postaciami w kostiumach, które bezb!&dnie rozszyfrowuje. Wszyscy na tych
zdj&ciach s# dla niego niebywale wa'nymi osobami w dziejach tej sceny. Wiedza
Tadeusza Kijonki o Operze "l#skiej to nie
tylko fakty, premiery, kolejne obsady, to
tak'e anegdoty ukazuj#ce czas miniony
i charakteryzuj#ce ludzi. To równie' nieustanne starania o utrwalanie pami&ci
o tych, którzy tworzyli to zbiorowe dzie!o przez tyle lat – od wielkiego Adama
Didura pocz#wszy – i rozs!awili imi& bytomskiej sceny w %wiecie. To tak'e zdecydowane dzia!ania na rzecz stworzenia
na "l#sku, w Katowicach – w muzycznym
zag!&biu Polski – Teatru Wielkiego Opery i Baletu.
W naszej rozmowie nie mo'e te' zabrakn#$ opowie%ci o powstawaniu dzie!, do których napisa! libretto, jak opera „Wit
Stwosz” stworzona wespó! z przyjacielem,
kompozytorem Józefem "widrem.
15 marca 2014 roku w Operze "l#skiej
odby! si& benefis Tadeusza Kijonki. Opowie%ciom o blisko 50 latach tu sp&dzonych
mog!oby nie by$ ko(ca. Tego wieczoru nie
mog!o te' oby$ si& bez ducha poezji autorstwa Benefisanta, pochodz#cej z wydanego w ubieg!ym roku jubileuszowego wyboru wierszy „Czas, miejsca i s!owa”.
***

By!em patriot#
tej sceny!
wszystkim, jak mówi, zdecydowa!
O
przypadek. Nie planowa! pozostania
na sta!e kierownikiem literackim Opery "l#-
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skiej, mia! to by$ tylko epizod, zwi#zek
przej%ciowy. Od tamtej chwili min&!o 47
lat! To zaiste rekord godny Ksi&gi Guinessa, wydarzenie nie maj#ce precedensu
w 'adnym innym teatrze na "l#sku, a zapewne i w kraju.
Opera bytomska sta!a si& dla Tadeusza
Kijonki nie tylko miejscem pracy – mo'-

na rzec przez przesady – jego drugim domem, wielk# mi!o%ci# i ogromn# pasj#, dla
której nie sk#pi si& czasu i si!. Kocha! to
miejsce i ludzi, których tu spotyka! – 'y!
ich sukcesami i prze'ywa! pora'ki. O Operze "l#skiej w Bytomiu wie wszystko. Fenomenalna pami&$ pozwala mu w ka'dym
momencie rozmowy przywo!ywa$ obsady
spektakli, daty, nazwiska artystów – re'yserów, scenografów, %piewaków i solistów baletu. Pami&ta wszystko. Historia

– Jak to by!o, Tadeuszu, z Twoj" mi!o#ci" do opery. W wieku 31 lat przeci$tny m!ody cz!owiek – technik mechanik,
poeta, absolwent polonistyki, publicysta,
nie jest mi!o#nikiem opery. Przecie% zainteresowania te nie mia!y oparcia w domu, a w „Twoim” Rybniku nie by!o sceny muzycznej i podobnych tradycji.
Wprawdzie Twoje zainteresowania muzyczne !"czy!y si$ z nauk" gry na fortepianie, ale opera?
– Zawsze interesowa! mnie teatr dramatyczny, a i w latach szkolnych ociera!em si&
o scen&. Po raz pierwszy by!em jednak
na spektaklu operowym, kiedy Warszawska Opera Objazdowa wyst#pi!a z „Jankiem” )ele(skiego w Rybniku, w auli
Technikum Górniczego. A to jeszcze lata
gdy nawet radia w domu s# rzadko%ci#
i obywamy si& radiow&z!em i – popularnymi „ko!cho*nikami”.
– Mi!o#& do opery od pierwszego…
us!yszenia?
– O nie! Ale by!em przecie' uczniem rybnickiej szko!y muzycznej zacnych Braci
Szafranków, wi&c tak'e jako ucze( bior#cy udzia! w dorocznych popisach – na przyk!ad z „Menuetem” Paderewskiego mia!em
obycie z muzyk# powa'n#. Tu dodam, 'e
by!em jednocze%nie uczniem Technikum
Budowy Maszyn Górniczych i – cho$ nie
bez trudu – godzi!em praktyk& zawodow#
w fabryce z klawiatur#… Tamtego niedzielnego popo!udnia zobaczy!em w auli spektakl, jaki mo'na by!o wystawi$ w tych prymitywnych warunkach.

– Wi!c co zdecydowa"o o Twoich pó#niejszych zwi$zkach z Oper$ %l$sk$?
– Po maturze otrzyma!em nakaz pracy.
Na szcz"#cie znalaz!em si" w Katowicach,
czyli ówczesnym Stalinogrodzie, a nie
na przyk!ad w Por"bie, czy gdzie indziej
w Polsce w ogóle… Mia!em ju$ – jako
ucze% technikum, pisuj&cy wiersze kontakty z Wilhelmem Szewczykiem, który zainteresowa! si" nie pozbawionym #mia!o#ci ziomkiem i zetkn&! mnie z m!odym
#rodowiskiem literackim. Jako siedemnastolatek, po maturze, znalaz!em si"
wkrótce w Kole M!odych przy miejscowym Oddziale Zwi&zku Literatów Polskich. A jednocze#nie postanowi!em bywa'
w teatrze i na koncertach w Filharmonii.
A s& to lata gdy do Teatru (l&skiego chodzi si" na Gustawa Holoubka. Na scenie katowickiej dwa razy w tygodniu wyst"puje wówczas Opera (l&ska. Mo$na wi"c
ogl&da' spektakle operowe w najlepszych
obsadach – a #piewali wtedy Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski, Krystyna Szczepa%ska, Natalia Stokowacka i Antoni
Majak. Dwa pierwsze nazwiska to w przysz!o#ci moje wielkie przyja)nie. W tamtym
czasie, przypominam, dostanie si" na spektakl nie by!o takie proste. Zak!ady pracy
mia!y przydzia!y biletów tak$e za sukcesy produkcyjne. Poniewa$ by!em do#'
elokwentny, w Stalinogrodzkiej Fabryce
Sprz"tu Górniczego na Za!"$u, przydzielono mi prowadzenie fabrycznego radiow"z!a. Co przerwa #niadaniowa, plot!em co#
do mikrofonu. Za to otrzymywa!em te$
w nagrod" bilety do teatru i opery. No
i przyszed! dzie%, kiedy id" na wspania!y
spektakl „Porgy and Bess”! Do dzi# pami"tam, $e siedzia!em na drugim balkonie,
w ostatnim rz"dzie, przy drzwiach. A potem kolejne spektakle… Chc" powiedzie', $e jak mog!em, nasyca!em si" kultur&. By!o mi wtedy dane podziwia' s!ynn&
„Fontann" Bachczysaraju” z Barbar& Bittnerówn&, Olg& Sawick&, „Casanov"” ze
Zbigniewem Plattem. Wspania!y „Czarodziejski flet” z Majakiem i Paprockim,
„Straszny dwór” z Hiolskim, Paprockim,
Stokowack& i Szczepa%sk&. Widzia!em
w tym teatrze „Eugeniusza Oniegina”
z Vardi, Hiolskim i Paprockim – lepszych
obsad wtedy w Polsce nie by!o! I nie ma
do dzi#.
Pó)niej, kiedy znalaz!em si" na studiach
w Krakowie, gdzie wprawdzie opery jako
takiej nie by!o, porwa!y mnie bez reszty teatry. Zaprzyja)ni!em si" z Marianem Sienkiewiczem, koleg& z roku, który by! fanatykiem teatru, a pó)niej d!ugie lata by!
recenzentem w „Przekroju”. No i wtedy sta!em si" do#' obytym teatromanem. Troch"
wi"c w zapomnienie posz!y moje zainteresowania oper& – nawet wtedy, kiedy wróci!em ju$ do Katowic i znalaz!em si"
w redakcji dwutygodnika „Pogl&dy” w zespole Wilhelma Szewczyka. Poza jednym
przypadkiem, kiedy w Bytomiu wystawiono „Jezioro !ab"dzie” w #wietnej obsadzie:
z rozpoczynaj&cymi karier" m!odziutkimi
solistkami – ta%czy!y wtedy prze#liczne
Iwona Wakowska i Joanna Szabelska
na zmian" (Odetta-Odylia) i wyst"powa!
znakomity Eugeniusz Jakubiak tancerz
o wyj&tkowych warunkach. W tym czasie
Bytom opu#cili ju$ Krystyna Szczepa%ska,
Bogdan Paprocki i Andrzej Hiolski. Po$egna! si" z Oper& (l&sk& tak$e Wies!aw

Ochman. Zespó! jest jeszcze nadal mocny,
ale ju$ bez tej miary gwiazd.
– Na czo"o w Twoim &yciu wysuwa si!
Redakcja „Pogl$dów”.
– W Katowicach zawi&za! si" w tych latach Klub M!odych Twórców grupuj&cy
przedstawicieli wszystkich #rodowisk. Co
tydzie% kolejna impreza – muzyków, aktorów, plastyków i literatów w Domu Pracy Twórczej przy Warszawskiej 37, a potem do pó)nych godzin w „Piwniczce”,
gdzie la!y si" bruderszafty… No i te spory oraz skrajne opinie. Zaanga$owa!em
si" – maj&c ku temu dyspozycje – w prace organizacyjne. W tym czasie dzia!ali
i bywali tu Kilar, Górecki, Lachu – s!owem
ca!a m!odzie$ artystyczna, jako $e modne
by!y has!a integracji. Nikt nie liczy! si" ze
s!owami, s&dy krytyczne dotyka!y faktów
ale i osób z elity w!adzy.
No i tak pewnego dnia dowiaduj" si", $e
mam pojawi' si" w KW u sekretarza propagandy Grygla! O co mo$e chodzi'?
Wyja#ni!o si", $e Karol Stryja – wtedy konsultant artystyczny Opery (l&skiej, poszukiwa! kogo# do zada% kierownika literackiego. Wystawiano „Orfeusza w piekle”
– re$yserowa! Ladislav Ham*ik z Ostrawy,
który mia! swoj& wizj" spektaklu, wi"c trzeba by!o przerobi' tekst, a poniewa$ autorami przek!adu byli Stanis!aw Dygat i Janusz Minkiewicz, nie mo$na by!o naruszy'
praw autorskich.
– Propozycj! przyj$"e' … i tak zacz!"o si!.
– Mia!em by' takim przej#ciowym
kie row ni kiem li te rac kim na krót ki
czas – trzy miesi&ce. No i z nutami
na pul pi cie pia ni na ko ry go wa !em
tekst – par" kupletów do dzi# pami"tam.
Po czym Stryja zaproponowa!, $ebym, zosta! jeszcze na kilka miesi"cy i z ko%cem
sezonu odejdziemy razem. To mi odpowiada!o. Ale w maju, przed zako%czeniem sezonu, pojawi! si" nowy dyrektor – Boles!aw Jan kow ski, któ ry mia! bar dzo
dynamiczne plany i prosi!, $ebym zosta!
do ko%ca roku. W porz&dku – ci&gle jednak uwa$a!em, $e jest to epizod, wi"c ja-

ko kierownik literacki nie wpisywa!em si"
na afisz. A jednocze#nie zosta! og!oszony ogólnopolski konkurs na libretto operowe, który pilotowa!em. Chodzi!o o pozycj" jubileuszow& na 25-lecie Opery
(l&skiej. To mnie te$ wi&za!o.
– Twoje zaanga&owanie, jak wida(,
znacznie wykracza"o poza wcze'niejsze
obo wi$z ki kie row ni ka li te rac kie go.
W tym czasie pojawi" si! zbiorowy konflikt. O co posz"o?
– Nowy dyrektor – w sprawach operowych bardzo kompetentny, przez kilka lat
z kontraktem na Zachodzie – okaza! si" despotyczny, lubi! !ama' ludzi. Tylko ze
mn& jako# nie móg! sobie poradzi'. Operze grozi! strajk zespo!ów, które mog!y odmówi' wspó!pracy. W tym ca!a czo!ówka
zas!u$onych artystów W t" sytuacj" zaanga$owa!em si" za namow& W!odzimierza
Hiolskiego-Lwowicza. A $e jednocze#nie
by!em i tu, za# przez prac" w redakcji dzia!a!em w innym #rodowisku, nie by!em pozbawiony szerszych kontaktów. Z Klubem
M!odych Twórców, wspó!pracowa!, mia!
nad nim swoist& piecz" Wies!aw Kiczan – absolwent Politechniki (l&skiej,
dzia!acz partyjny, ale zainteresowany literatur& i sztuk&, lwowiak, przyjaciel Wojtka Kilara. Napi"cie narasta!o. Strajk wisia!
na w!osku. Rozmawia!em z Kiczanem
po premierze „Cz!owieka z La Manchy”
w Gliwicach. Powiedzia!em o napi"ciach
w Operze – strajk – i to na (l&sku! No nie,
wykluczone… W efekcie Jankowski zosta!
odwo!any i dosz!o do uspokojenia. Pojawi! si" natomiast problem z powo!aniem
nowego dyrektora. Pad!o na mnie, $e
mam rozmawia' z Napoleonem Siessem,
przecie$ cztery lata wcze#niej odwo!anym, który mia! przecie$ ju$ swój #wietny epizod pracy w Operze (l&skiej. Teraz
by! luty 1970 roku.
– Jak to okre'lasz, w Operze trwa" zapalny stan, wymagaj$cy opanowania
i dalszej strategii dzia"ania. A wi!c Napoleon Siess ponownie na stanowisku dyrektora… i Ty, jeden z najm"odszych
pracowników Opery.

Z Józefem !widrem podczas pracy nad „Magnusem”, 1974
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Z Bogdanem Paprockim z okazji otwarcia sali !piewu jego imienia.
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– Zosta!em „sztabowcem” tej niestabilnej sytuacji, bez ustalonych do ko"ca zmiennych obowi#zków. Decyduj#ca
mog!a si$ okaza% najbli&sza premiera.
Po prostu musia! by% sukces. W tym samym czasie trzeba by!o zmieni% ju&
ustalonych realizatorów „Fausta” Gounoda. Zaproponowa!em Mieczys!awa
Da szew skie go i Wie s!a wa Lan ge go.
Kie row nic two mu zycz ne na le &a !o
do Siessa. Wielkim atutem okaza!a si$
choreografia „Nocy Walpurgii” w uk!adzie pozyskanego z Poznania, wkrótce
na sta!e, Henryka Konwi"skiego. Powsta! spektakl magiczny, jeden z najpi$kniej szych, ja kie w &y ciu ogl# da !em.
Wyobra'nia Langego da!a o sobie zna%,
spraw dzi !a si$ za sto so wa na kur ty na (wietlna. No i moment, gdy stary
Faust jednym ruchem zrywa z twarzy
mask$, zrzuca p!aszcz i staje si$ m!odym,
uwodzicielskim Faustem – w tej roli porywaj#cy Zbigniew Platt. Spektakl by!
g$sty od pomys!owych efektów. Mieli(my wtedy du&# orkiestr$ i rozbudowany chór. Ach, jak to wszystko brzmia!o.
Pami$tam, &e Ma!gorzat$ (piewa!a Marina Christowa – Klimek, drug# by!a
Ewa Kara(kiewicz. Podwójnym Faustem by! Platt, Mart# – zawsze znakomita Zo fia Woj cie chow ska, w Me fi sta
wcieli! si$ Eugeniusz Kuszyk – (wietna obsada. Ten spektakl zmieni! ca!kowicie wyobra&enia o technicznych mo&liwo(ciach ciasnej bytomskiej sceny.
Okaza!o si$, co mo&e twórcza wyobra'nia. Odt#d nie decydowa!y ograniczenia,
ale ambicje.

– Ten spektakl zadecydowa! te" o powi#kszeniu si# zakresu Twoich obowi$zków kierownika literackiego.
– Od tego momentu, jakby w sposób naturalny mia!em znacz#cy wp!yw na kszta!t
inscenizacyjny przedstawie" i dobór realizatorów. A jako &e do tej pory spektakle
grane by!y wy!#cznie w j$zyku polskim,
do moich obowi#zków nale&a!o oczywi(cie
korygowanie tekstów przek!adów librett.
K!ad!em po prostu nuty na pulpicie i sprawdza!em prozodi$. Stara!em si$ przy tym
spe! nia% ocze ki wa nia (pie wa ków, by
w trudnych technicznie miejscach pojawi!y si$ odpowiednie samog!oski. Przy okazji poznawa!em tajniki sztuki wokalnej.
Pierwsz# oper#, któr# grali(my w j$zyku
orygina!u – a to ju& rok 1980 – by!a „Cyganeria” wyre&yserowana przez Lecha
Helwiga-Górzy"skiego. Trzy lata pó'niej
wprowadzi na scen$ s!ynne „Nabucco”.
– „Faust” by! wi#c dla Ciebie prze!omowym momentem.
– Odt#d do mnie w znacznym stopniu nale&a!a opieka nad kszta!tem scenicznym
premier. Napoleon Siess, wybitny dyrygent,
artysta dysponuj#cy czujnym instynktem
teatralnym, darzy! mnie zaufaniem, wi$c
sta!em si$ jego oddanym doradc# programowym i artystycznym. Tak&e w sprawach
kadrowych i obsadowych. W tym te& czasie przeczyta!em gdzie(, &e dyrektorka
Szko!y Baletowej w Warszawie – znakomita Barbara Kasprowicz my(li o zaj$ciu
si$ w wi$kszym stopniu choreografi#. No
to ruszyli(my z Siessem do Warszawy.
Po naszej namowie Baja przyjecha!a
do Bytomia, &eby przygotowa% premier$

„Giselle”, a potem we wznowionej obsadzie balet „Don Kichot” Minkusa. Te dwa
spektakle po odm!odzeniu i wzmocnieniu
zespo!u sta!y si$ prze!omem dla prze&ywaj#cego kryzys baletu Opery )l#skiej. I tak
co premiera to sukces, ca!a seria wydarze"
zauwa&onych w Polsce.
– Za kadencji i Napoleona Siessa
i Twojej w Operze %l$skiej pojawia!y si#
cz#sto dzie!a kompozytorów wspó!czesnych: „Jutro” Tadeusza Bairda, „Medium” Menottiego, Józefa %widra „Wit
Stwosz” i „Bal ba&ni” z Twoim librettem.
– „Jutro” widzia!em na festiwalu w Poznaniu. Dramat muzyczny arcytrudny
o najwy&szych ambicjach. Wystawienia
w Bytomiu podj#! si$ pozyskany prze
mnie Bohdan Hussakowski, którego zna!em jeszcze z czasów krakowskich. Scenografi$ opracowa! mój kolega z „Pogl#dów”
Jerzy Moskal.
– Potrzebne te" by!y odpowiednie
g!osy…
– Wyst#pi!a wspania!a Krystyna Szostek-Radkowa jako Jessica. „Jutro” sta!o si$ pokazowym spektaklem. Do tego stopnia
istotnym, &e rejestracja telewizyjna zosta!a oparta nie na przedstawieniu warszawskim, ale naszym, bytomskim i by!a prezentowana w Pradze!
– Z dzie! najnowszych wcze&niej by!
Twój „Wit Stwosz”.
– Grany 36 razy, w tym na Panoramie
Kultury XXX-lecia w Warszawie i na Festiwalu Maryjskie Lato w Lubljanie. To by!
na pewno sukces. A mog!o by% ich znacznie wi$cej, lecz rozpad!y si$ wieloosobowe obsady.
– Wcze &niej po ja wi !a si# s!yn na „Aida” – „z!ote przedstawienie”!
– Z!ota by!o tu pe!no. Niezwyk!a by!a scenografia: bo te& fascynuj#c# przestrze"
zbudowa! Lange. A g!osy, co za g!osy….
W obsadzie Radamesa dwa tak pot$&ne bohaterskie tenory jak Józef Kolesi"ski i Boles!aw Pawlus. Odkryciem okaza!y si$ ca!e w „p!ynnym z!ocie” sceny zbiorowe.
Arcymuzykalna i urodziwa Czes!awa Fija!kowska jako Amnesis, mia!a niebawem
osi#(% w Szwecji. W tej partii go(ci!y u nas
Krystyna Szostek-Radkowa, Krystyna Sczepa"ska i Aleksandra Imalska z Poznania.
A w partii tytu!owej – wszystkie najlepsze
polskie Aidy – z Bo&en# Kinasz – Miko!ajczak i Barbar# Zagórzank#. Ten spektakl
w ogóle sta! si$ okazj# do prezentowania
w przedstawieniach go(cinnych naj(wietniejszych polskich (piewaków chocia&by tenorów – stale bywali tu Stanis!aw Roma"ski czy Roman W$grzyn.
– Za spraw$ Twoich podpowiedzi
w Bytomiu pojawi!o si# wielu znakomitych realizatorów.
– Jedn# z moj# podpowiedzi by!a Olga
Lipi"ska, która zrealizowa!a trzy spektakle: „Cosi van tutte”, „Czarodziejski flet”
i „Don Pasquale”. Za moj# por$k# w repertuarze znalaz! si$ „Król Roger” w realizacji tej miary inscenizatora co Ludwik
Réné.
– Podobnie w&ród autorów scenografii – te" &cis!a czo!ówka.
– O tak! By! wspania!y Marian Ko!odziej, byli Krzysztof Pankiewicz i Ewa Starowieyska. Siess potrafi! ryzykowa%. I zaufa! mi. Wiedzia!, &e jestem tak silnie
zwi#zany z potrzeb# sukcesu tej Opery, &e
nie kieruj# mn# &adne inne motywy.

Nadanie w Bytomiu placowi imienia Andrzeja
Hiolskiego. Przy mikrofonie Tadeusz Kijonka.

Zdj#cia archiwalne ze zbiorów Opery $l%skiej

W efekcie dosz"o do parali#u inicjatorów
konfliktu i opanowania sytuacji. Sko'czy"o si% tym, #e za"oga zacz%"a prosi& Siessa, #eby zosta". Siess nie by" jednak
zbyt sk"onny do tego, bo sytuacja sta"a si%
honorowa. W wyniku konfrontacji par%
osób odesz"o. Na marginesie dodam, #e
mi%dzy innymi dlatego zszed" z afisza
„Wit Stwosz”, bo zdekompletowa"a si%
obsada. Dyrektor Siess ocala", zap"aci"
jednak za to wysok$ cen% bo zacz%"a si%
powa#na choroba serca i konieczna okaza"a si% operacja. Ju# nie poprowadzi"
oczekiwanego „Czarodziejskiego fletu”,
a szli fo wa" t% wy ma rzo n$ pre mie r%
do perfekcji.
– W 1983 roku ma miejsce historyczne wydarzenie: premiera „Nabucca”.
– Nigdy po 1968 roku nie mo#na by"o
wystawi& tego dzie"a po polsku: absurdalny zarzut syjonizmu. Lecz nagle zel#a"a
cenzura. By"y jednak skojarzenia niewygodne. Zapad"a wi%c decyzja: gracie
po w"osku. I sta"o si%: wydarzenie niebywa"e i bez precedensu – „Nabucco” przesz"o przez wszystkie sceny polskie, zdoby"o wszystkie mo#liwe nagrody! Na
widowni, kiedy wybrzmiewa"o „Va pensie ro” uno si "y pal ce w zna ku „V”.
Za spraw$ „Nabucca” Opera )l$ska sta"a si% w tym czasie najpopularniejsz$ polsk$ scen$. Kilkaset przedstawie' na scenach za chod niej Eu ro py ma swo j$
wymow%.
– Ale na trasie pojawiaj% si& równie!
Kanada i USA!
– To by"a wyj$tkowa okazja – mo#liwo!&
zagrania „Halki” w Stanach Zjednoczonych. Siess by" szcz%!liwy. S"ynny impresario Wojewódka potwierdzi" zaproszenie,
ale na dofinansowanie nie by"o pieni%dzy.
Tak si% jednak sta"o, #e wcze!niej zosta"em pos"em i by"em w stanie „wydepta&”
potrzebne ministerialne dofinansowanie. To
by" w ogóle pierwszy wyjazd polskiej
opery za „wielk$ wod%”.
Nied"ugo po powrocie, 26 listopada 1986 roku, w trakcie próby do „Halki”
Siess zas"ab" w kanale orkiestrowym. Ta
!mier& by"a wstrz$sem. Akurat w dniu pogrzebu Józef Homik – Jontek z „ameryka'skiej” Halki i Jerzy Mechli'ski – Janusz, odbierali w Warszawie nagrod%
Ministra Spraw Zagranicznych dla Opery )l$skiej za zas"ugi w upowszechnianiu
kultury polskiej w !wiecie. I tego oczekiwanego wyró#nienia Napoleon Siess ju#
nie doczeka"

Rok 1938 we Lwowie. Adam Didur i jego !wietni uczniowie – Les"aw Finze, Wiktoria Calma.
Halka i Jontek z historycznej premiery katowickiej 14 czerwca 1945 r.

– Ale te! ilo"# premier by$a inna, ni!
obecnie.
– Wiele uwagi po"wi&ca$e" te! wy$a– Grali!my 4-5 premier w sezonie! A to
wianiu pi&knych g$osów, mo!na rzec, !e
oznacza"o, #e wszyscy arty!ci byli wykosta$e" si& ich gorliwym kolekcjonerem.
rzystani i s$ w pe"nym rozruchu.
– By"em i pozosta"em patriot$ tej sce– Wracaj%c na chwil& do programów,
ny – sceny, która nigdy nie mia"a swoich
które towarzysz% spektaklom – to s% camecenasów, odpowiedniego budynku, bo
$e opracowania, znakomite teksty znai na miejscu nie bardzo kogo! obchodzi"a.
nych literaturoznawców, muzykologów,
S"owem – zawsze biednie i pod pr$d.
historyków, rozmowy z realizatorami.
Stad tak wielkie znaczenie ma klasa soli– Zawsze stara"em si%, #eby programy
stów, jako!& zespo"u.
mia"y charakter zbioru esejów na dany teNigdy nie przypuszcza"em, #e do tego
mat.
stopnia poch"onie mnie opera, nawet je!li
– W Twojej pracy kierownika literacchodzi o budow% zespo"u. Wielu artykiego zbli!amy si& do lat 80.
stów, którzy znala#li si% w Operze w la– To by" taki rok konfrontacji, w którym
tach 70. i 80., to by"y osoby, które ja odwszystko trzeba by"o zburzy& pod napi%kry"em i pozyska"em. Na przyk"ad Józef
ciem wydarze' politycznych, bez wzgl%Homik – us"ysza"em go w „Tele-Echu”
du na koszty w"asne i kondycj% placóww TVP. Co za g"os, kto to jest? W ko'ki. Naj pierw do cho dzi do kon flik tu
cu – uda"o si% do niego dotrze& poprzez…
kilkorga m"odych solistów z Ew$ Kara!sekretark% z „Pogl$dów”, szkoln$ kole#ankiewicz i Markiem Mo(dzierzem na czek% Ireny Dziedzic, która ten program prole, akurat faworyzowanymi ponad miar%.
wadzi"a. I nagle mamy tenora, którego nam
Chodzi"o o wyrzucenie Siessa. Pewnego
wszyscy zazdroszcz$ – gdyby nie stan wodnia przyje#d#am do Bytomia, a Siess siejenny móg" by& solist$ MET. By"em od lat
dzi przy biurku i pot mu sp"ywa z czo"a.
w dobrych kontaktach z profesor Helen$
W r%ku trzyma telefon – dzwoni Hubert
*azarsk$, która wcze!niej rekomendowaGrajek – ówczesny dyrektor Wydzia"u
"a nam W"odzimierza Skalskiego. Dzi%ki
Kultury Urz%du Wojewódzkiego, a #e
niej pozyskali!my Jerzego Mechli'skiego
jest w"$czony g"o!nik, s"ysz%, jak mówi
znakomitego barytona z Gda'ska, którego
Siessowi, #e ten nie ma w tej sytuacji wyjskusi"em na moje katowickie mieszkanie.
!cia i musi z"o#y& dymisj%. SygnalizowaBy" to wkrótce jeden z czo"o"em gestami Siessowi, #eby
wych pol skich ba ry to nów,
nie podejmowa" takiej decywspania"y tak#e scenicznie.
zji. I spo wo do wa "em, #e
Czy trzeci g"os z mojego „nado Grajka wybrali si% wnet
boru” – fenomenalny bas RoBoles"aw Pawlus i Józef Homuald Tesarowicz. Jego g"os
mik – czo"owi soli!ci, którzy
objawi" si% w pierwszym konmieli spory mir w zespole.
kursie Didura, gdy m"ody !pieW tym stanie rzeczy konieczwak wyst$pi" jeszcze w mundune jest zebranie za"ogi z udziarze #o"nierza. Wtedy przepad",
"em dyrektora Grajka. Zredabo artystycznie by" jeszcze
gowa"em pismo informuj$ce
do!& surowy, ale… byli!my
o sytuacji i o tym, #e grupa soodt$d w kontakcie. Za moj$ nali stów chce do pro wa dzi&
mow$ i po spotkaniu w Warszado zmiany dyrekcji, które rozwie przyjecha" na )l$sk i zaanwiesi"em w gablotkach.
ga#owa" si% w Operze )l$skiej.
– Stan%$e" w ten sposób
Tak rozpocz%"a si% jego kariena czele operowej „rewolucji”.
ra, wkrótce mi%dzynarodowa.
– Zebranie si% odby"o w Sali teatralnej. Ja w upatrzonym
Jesie& 1945 roku, Ju' po przej#ciu teatru w Bytomiu. Na placu stan%" ko- Mia"em „dobre ucho” i potrafi"em… zarzuci& w%dk% (tu
momencie te# zabra"em g"os. cio" – dzielenie biedy i powojennej niedoli.
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sprawdzi!y si" moje niegdysiejsze pasje
w"dkarskie – !miech).
– Do sporego bloku Twoich zada! (bo
nie obowi"zków) trzeba dopisa# jeszcze
jedno: uporczywe starania o podj$cie budowy Teatru Wielkiego Opery i Baletu
w Katowicach.
– Zawsze by!em zaanga#owany w tworzeniu opinii o Operze $l%skiej jako placówce skrzywdzonej, która nie doczeka!a
si" tego, na co zas!uguje – przez szereg lat
powojennych pierwsza scena operowa
w kraju. W zwi%zku z tym robi!em wszystko, nie tylko jako kierownik literacki, #eby wyeksponowa& element nies!ychanie
wa#ny: element tradycji i legendy Opery
$l%skiej, która rodzi si" kiedy trwa jeszcze
wojna, a tworzy j% od podstaw do dzi' najwi"ksza legenda polskiej wokalistyki
w skali 'wiatowej Adam Didur. W premierze „Halki” 14 czerwca 1945 roku na katowickiej scenie 'piewaj% jego lwowscy
uczniowie: Les!aw Finze i Wiktoria Calma.
Nowy gmach – obieca! to Didurowi ówczesny wojewoda 'l%sko-d%browski genera! Aleksander Zawadzki – mia! stan%& jeszcze przed rokiem 1950 w Katowicach
w miejscu, gdzie zbudowano budynek
Zwi%zków Zawodowych. Lecz ju# w nast"pnej kolejno'ci, w pierwszej pi"ciolatce, mia! powsta& w stolicy województwa
Teatr Wielki Opery i Baletu, lecz wnet wypar! ten projekt Pa!ac Kultury Zag!"bia, jako #e Zawadzki chcia! doposa#y& rodzim%
D%brow" Górnicz%. Trzeci% lokalizacj%
Teatru Wielkiego przewidywano w miejscu, gdzie stoi dzi' Spodek. Pi"kny projekt
z konkursu – i znowu nic. I tak na fali rozczarowania dosz!o do odej'cia kolejnej fali
wielkich solistów, a s% po'ród nich Andrzej
Hiolski i Bogdan Paprocki naj'wietniejsi
polscy 'piewacy tego czasu.
W latach 70., na propagandowej fali
budowy Drugiej Polski, pojawi!a si" z kolei idea Centrum Kultury, które mia!o zosta& wzniesione naprzeciwko parku Ko-

'ciuszki, w rejonie Hali Parkowej. To
mia! by& najwi"kszy obiekt w tej cz"'ci Europy z dwiema scenami i sal% baletow%.
A jednocze'nie mia!y powsta& trzy sceny
satelitarne w Tychach, Gliwicach i w Zag!"biu. Utopia. i gigantomania. Dzi' nikt
nawet nie wie, gdzie si" podzia!a dokumentacja – w sumie tony projektów. Tymczasem powsta!y du#e teatry z nowoczesnym
wyposa#eniem w Bydgoszczy, w Gdyni
i w Kielcach, a ostatnio w Krakowie i Bia!ymstoku, gdzie zbudowano nawet teatr
wielki dla Opery Podlaskiej, której jeszcze
w tym czasie nie by!o. Podj%!em dzia!ania
w celu skupienia grupy inicjatorów budowy Teatru Wielkiego w Katowicach, która wy st% pi !a z li stem – me mo ria !em
do w!adz Katowic. A byli w tym gronie
m.in. Krystyna Bochenek, s"dziwy ju#
Bogdan Paprocki i Wies!aw Ochman. Dosz!o do dwóch spotka( sygnatariuszy listu
z prezydentem Piotrem Uszokiem. Pó)niej
prezydent Piotr Uszok podczas jubileuszowego koncertu z okazji 90. rocznicy
urodzin wr"czy! Bogdanowi Paprockiemu
uchwa!" Rady Miasta o podj"ciu dzia!a(
zmierzaj%cych do powstania Teatru Wielkiego, który ma stan%& pomi"dzy sal%
koncertow% NOSPR-u a Muzeum $l%skim, w miejscu do tej chwili „nietykalnym”. Ale co oka#e si" faktem potwierdzi
przysz!o'&, cho& po fatalnych do'wiadczeniach nie ma co kry& obaw.
– Za Twoje powo%anie mo&na uzna#
te& dokumentowanie historii i legendy
narodzin Opery 'l"skiej.
– Moj% misj% sta!o si" udokumentowanie dziejów Opery $l%skiej. Co robi&, #eby ta legenda #y!a. A byli tu u pocz%tku
z wielkich – najwi"ksi: Wiktoria Calma,
Andrzej Hiolski, Les!aw Finze, Barbara
Kostrzewska, Franciszek Arno, Bogdan Paprocki, Franciszka Denis-S!oniewska, Antonina Kawecka, Natalia Stokowacka,
Krystyna Szczepa(ska, Wac!aw Domaniewski, Antoni Majak, Zbigniew Platt,

w latach pó)niejszych Krystyna Szostek-Radkowa, Wies!aw Ochman, Andrzej Saciuk, Henryk Grychnik, S!awomir *erdzicki… A jakie nazwiska w kolekcji tancerek
i tancerzy!… Wraca!em co raz do tych postaci i jubileuszy, rocznic i wystaw. Tak
otwierali'my w Operze kolejne sale 'piewu ich imienia, place miejskie, przygotowywa!em publikacje i ekspozycje historycz ne. Na ju bi le usz 55-le cia Ope ry
przyjecha!y dwie pierwsze Halki: z Rzymu Wiktoria Calma i Jadwiga Lachetówna, by!a zawsze wierna Stokowacka, byli
Hiolski i Paprocki! Dba!em z nies!abn%c%
trosk%, #eby w murach osta! si" duch tych
najwi"kszych z wielkich. I tak pojawi!y si"
miejsca pami"ci i portrety.
– Czasy dyrekcji Tadeusza Serafina s" inne ni& te minione.
– Kadencj" Tadeusza Serafina – ucznia
Siessa, charakteryzuje niespotykana dot%d
aktywno'& zwi%zana z wyjazdami opery
za granic". To ju# nowa epoka Europy
otwartych granic. Od po!owy lat 90. zespo!y sp"dzaj% ca!e tygodnie w krajach Zachodu zarówno w presti#owych ale i mniejszych teatrach operowych. A co tournée to
promocja bytomskiej sceny operowej.
Spo'ród polskich zespo!ów najcz"'ciej
za granic% od lat wyst"puje w!a'nie Opera $l%ska. Spektakle przygotowywane s%
tak#e pod k%tem ich mobilno'ci, co tak#e
jest doceniane przez artystów zwi%zanych
z Oper%.
– Zawsze mam wra&enie, &e t$ ksi$g$,
która le&y na stole przed nami, móg%by(
napisa# z pami$ci! Nazwiska, daty, obsady, zdarzenia, anegdoty… niebywa%a
pami$# o faktach, ale nade wszystko o ludziach. Jest w niej, tej ksi$dze, taki
pyszny fragment o hierarchii obowi"zuj"cej w operowym bufecie…
– … tego miejsca ju# nie ma – tak, strawi! je po#ar. Dlatego dbajmy o pami"& póki trwa.

!

Benefis Tadeusza Kijonki w Operze $l%skiej
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usz operowy – jako 47 lat z bytomsk% scen%. Dba, jak wida& o to, by jego ulubiona
„siódemka” pojawi!a si" w wa#nych dla Niego momentach. Jeden z poematów Jego autorstwa nosi w!a'nie tytu! „Siódma pó!noc”.
15 marca w sali im. Adama Didura Opery $l%skiej spotkali si" Benefisant – z okazji zako(czenia pó!wiecza sta!ej dzia!alno'ci w Operze $l%skiej i jego przyjaciele
arty'ci: prowadz%cy spotkanie Henryk Konwi(ski i Joanna K'ciuczyk- J"drusik oraz
wykonawcy arii i partii wokalnych z oper
„Magnus” i „Wit Stwosz” Józefa $widra
oraz musicalu „Zaczarowany bal” Katarzyny Gaertner i Tadeusza Kijonki: prócz
wspomnianej Joanny K'ciuczyk-J"drusik
wyst%pili Justyna Dyla, Ewa Majcherczyk,
Magdalena Spytek, Juliusz Ursyn – Niemcewicz – i ci%gle w znakomitej formie wokalnej Henryk Grychnik w przejmuj%co wykonanej pie'ni królewicza Zbigniewa.
By!y wi"c wspomnienia przeplatane
pi"knymi wykonaniami, by!y i gratulacje

m.in. od marsza!ka województwa 'l%skiego Miros!awa Seku!y, tak#e prosto z tournée po Japonii – od prof. Miros!awa Jacka B!asz czy ka dy rek to ra Fil har mo nii
$l%skiej, od dyrektora Tadeusza Serafina

i licznie przyby!ego grona zaproszonych
go'ci.
Wieczór zako(czy! si" poezj% Tadeusza
Kijonki – autorsk% prezentacj% wierszy wybranych z tomu „Czas, miejsca i s!owa”.
Fot. Opera $l%ska

adeusz Kijonka swój poetycki jubileusz
T
'wi"to wa! pod znakiem „Dwóch
kos” – czyli 77. Rocznicy urodzin. Jubile-

Benefis Tadeusza Kijonki odby" si# w sali im. Adama Didura.

Fot. ze zbiorów Muzeum #l$skiego w Katowicach
Józef Che!mo"ski „Dworek w zmierzchu zimowym”, 1906 lub 1907
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rn! w "niegu i przypominaj# mi si! obrazy Józefa Che$mo%skiego. &nieg
jest mokry, ci!'ki i oblepiaj#cy. Za mn#
pozostaj# g$!bokie jamy – chlupi#ce odlewy butów. Id! przez zasypane pola. Czarne, poskr!cane ga$#zki wystaj# z bieli, jakby "nieg zakry$ zamarzni!te ptaki z wypr!'onymi w gór! szponami.
Che$mo%ski k$ad$ si! na ko'uchu, z brodat#
twarz# przy skamienia$ej od mrozu ziemi,
z ostrym nosem, i w!szy$. Obserwowa$ kuropatwy na "niegu.
W Muzeum &l#skim s# cztery obrazy Che$mo%skiego. W$a"ciwie jest to przekrój jego
twórczo"ci.
„Czajki” z 1890 malowane w stylu pieriedwi'ników. Czuje si! ch$ód granatowej wody.
Zimne, rozleg$e, podmok$e $#ki zamieniaj#ce si!
w stawy. Jest to klimat pó$nocnego wschodu,
od razu dla nas rozpoznawalny. Czarno-bia$e
czajki 'eruj#, rozmieszczone jakby przypadkowo, ale wiemy, 'e jest to przypadkowo"( starannie obliczona. Dzi!ki tym ptakom, wci#' w ruchu, w gwa$townych skr!tach, ta niesko%czona
monotonia nie przygn!bia.
Dwa obrazy z p!dz#cymi saniami w zimie.
„Powrót z balu” (1879) i „Trójka” (1880). To
by$ znak firmowy Che$mo%skiego, ta ko%ska dynamika powtarzana wielokrotnie w ró'nych
uj!ciach. W okresie powodzenia paryskiego
malowa$ w$a"ciwie ró'ne warianty tych p!dz#cych sani i koni. Oczywi"cie jazda na wprost widza, mkn#ce „Czwórki” i „Trójki” to by$o wielkie osi#gni!cie. W$a"ciwie nikt tego wcze"niej nie
robi$ i efekt by$ jak z lokomotyw# sfilmowan#
przez braci Lumière, p!dz#c# z ekranu wprost
na przera'onych widzów. I rzeczywi"cie jest tu

Józef Che$mo%ski
takie rozedrganie, 'e nast!pny etap to ju' tylko
ruchomy obraz. Galopuj#ce konie to szczyt powodzenia artysty. Ale nie jest to jego twórczo"(
najdojrzalsza, tu jeszcze nie ma tchnienia niesko%czono"ci, jest atawistyczna potrzeba p!du. We
wspomnieniach Pia Górska opisuje jak p!dzili
bryczk#, konie ponios$y i Che$mo%ski ze wzgl!du na przera'one panie, cudem je powstrzyma$,
ale potem 'a$owa$: niepotrzebnie hamowa$em,
mo'na by$o jeszcze troch! pojecha(. Relacja Górskiej jest bezcenna. Z niej wy$ania si! prawdziwy Che$mo%ski, nieokrzesany, dziecinny, szalony zwierz wykszta$cony, w tym samym p$aszczu
od 50 lat. Kciuk, mocny kciuk w!)lastej, spracowanej r!ki pod g!st# brod# (zdj!cie z 1909).
W saniach jedzie dziewcz! rozpalone, nieprzytomne. Gdzie odbywa$ si! ten bal, z którego wraca? Odpowied) na trzecim obrazie. To jest
mój ulubiony. „Dworek w zmierzchu zimowym” (1906 lub 1907). Bardzo gruba warstwa
"niegu, "lady p$óz ju' zasypane i mocn# bry$#
malowane drzewa obok dworku z roz"wietlonymi oknami. &nieg tu jest najwa'niejszy. Ile tam
jest kolorów! Ró'e, ugry, czerwienie od zmierzchowego nieba, którego w$a"ciwie nie widzimy.
I tu ju' wkraczamy w metafizyk! Che$mo%skiego. Gdyby nieba by$o wi!cej, znika$aby tajemnica. A ono jest – w "niegu. Niesko%czona
przestrze%, jest, wyczuwamy j#, ale poza kadrem.
Brn! w "niegu przez las, w butach chlupie i chce
si! ju' by( w tym namalowanym dworku. Co tam
si! dzieje za malutkimi roz"wietlonymi oknami? Jest
rysunek Che$mo%skiego w muzeum w *owiczu,
który to ilustruje. Zabawa, ciasno, duszno, gor#co.
Tancerz w konfederatce ca$y si! skurczy$, zwar$,
przytupuj#c przez chwil! w jednym miejscu, 'eby

zaraz wyskoczy( w gór!, wzi#( szeroki zamach i porwa( za sob# dziewcz!. Ci dalej, wiruj#cy, s# ledwo zaznaczeni, wszystko w ruchu, podskoki,
trzeszcz# deski, sterczy gryf, pi$uj# smyczki, umpa,
umpa, basetle, przytupy, bambetle, kurz. Skrzypeczki, czapeczki, deseczki, owieczki, chod)cie w tany kochaneczki! Che$mo%ski, jak wspomina Górska – uwielbia$ zabawy s$owne („Maeterlinck
– materac, paleta – patelnia, Badeni – Semadeni”).
By$ artyst# – dzieckiem urzeczonym cudowno"ci#
"wiata. Przebiera$ si! za dziada – lirnika i w!drowa$ od wsi do wsi. Pochyla$ si! nad ga$#zk# i p$aka$. Wyrusza$ na wielodniowe wyprawy. By$ zupe$nie poza konwencj#. Nie zdajemy sobie sprawy, co
znaczy$o w tamtych czasach by( poza konwencj#
ustalon# przez lata zatwardzia$ego malarstwa akademickiego. Malowa( tematy nieakceptowane – grube rumiane baby i kundla na $#ce.
Kiedy si! ju' wyjdzie na mro)ny "wit z tej zabawy, z tego dworku – widzi si! równin!. Zamiast ruchu, spl#tania, jarmarków, t!tentu
i uprz!'y – cisza. Skomplikowanie zamienia si!
w lini!. I ju' nie ma 'artów. Przestrze% i k$ucie
w sercu. S# takie jego obrazy. Krecha – wykres – znak niesko%czono"ci. Che$mo%ski – mistyk, szukaj#cy ca$kowitego porozumienia z natur#. To ju' nie s# obrazy, to modlitwa. Wszystko
uproszczone. Linia horyzontu, plama s$o%ca. Jakby si! jecha$o poci#giem przez niesko%czon#
równin! i my"la$o o ca$ym swoim 'yciu.
My"l roztapia si! w widzeniu, a widzenie jest
my"l#. Zwalista sylwetka malarza, dzikusa,
dziada traci kontury, zamienia si! w ob$ok, niknie w jasno"ci mi!dzy niebem a ziemi#.
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MONIKA
WISZNIOWSKA

Komu (dzisiaj)
potrzebny
jest Kisiel?

Pytanie to, które notabene jest parafraz! tytu"u s"ynnego eseju napisanego
przez Stefana Kisielewskiego, nie wydaje si# by$ dzisiaj jedynie pytaniem retorycznym. Jak puszczone w ruch kostki domina, po kolei uruchamia lawin#
kolejnych pyta%, najcz#&ciej takich, które nie bez przyczyny, do&$ cz#sto pojawiaj! si#, gdy mowa o wybitnej postaci z naszego literackiego panteonu.
akie to pytania? Najwa!J
niejsze dotyczy roli autorytetu w dzisiej-
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szym "wie cie. Czy au tor s#yn nych
felietonów, na których wychowa#a si$
niema#a cz$"% polskiej inteligencji, mo!e dzi" na nowo sta% si$ mistrzem i nauczycielem? Czy lektura jego ksi&!ek stanowi% b$dzie jedynie mi#& rozrywk$
i wspomnienie tamtych, odleg#ych ju!
lat? Mo!e z przyjemno"ci& postawimy je
na pó#ce i b$dziemy ogl&da% niczym archaiczn&, etrusk& waz$? Czy potrzebujemy dzi" ludzi nonkonformistycznych,
ale otwartych i s#uchaj&cych swoich
ideowych przeciwników, ludzi, którzy
wierz& w wag$ s#ownego, indywidualnego wyst&pienia, wierz& w protest wypowiedziany z u!yciem merytorycznych argumentów i nie stosuj& argumentów
„ad personam”, ponadto w ich my"leniu
panuje nie „urocze” pomieszanie materii, a racjonalny, jasny i logiczny wywód?
Czy taka postawa mo!e jeszcze by% dla
kogo" kompasem, bo modna to ona bez
w&tpienia dzi" nie jest.
Kolejne ju!, po nied#ugim czasie, bo
jedynie kilkunastu lat, wznowienie dzie#
Stefana Kisielewskiego, w tym jego
s#ynnych felietonów – tym razem przez
wy daw nic two Pru szy' ski i Spó# ka – chcia#oby si$ odczyta% z nut& optymizmu, i! by% mo!e zapotrzebowanie
na Kisiela jednak nadal istnieje.
Na pó#ki ksi$gar' trafi# najpierw autorski zbiór felietonów pisanych specjalnie na okoliczno"% "wi&t Bo!ego Narodzenia, a nast$pnie dwa tomy zebrane.
Kisiel by# felietonist& „Tygodnika Powszech ne go”. Z tym cza so pi smem
wspó#pracowa# od 1945 roku, a! do pocz&tku lat dziewi$%dziesi&tych. Tworzy#
ma#e formy publicystyczno-literackie
z tygodnia na tydzie' z niewielkimi, jak
na ten odcinek czasu, przerwami przez,

bez ma#a, pi$%dziesi&t lat. Ukazywa#y si$
w cyklach, kolejno: „Pod w#os”, „(opat& do g#owy”, „Gwo)dzie w mózgu”,
„G#ow& w "ciany”, i „Bez dogmatu” i to
w#a "nie owe tek sty opu bli ko wa ne
na ostatniej stronie wspomnianego katolickiego periodyku wype#niaj& ka!dy
tom felietonów.
Tom I „Rzeczy ma#e” zawiera felietony publikowane w latach 1945-1953,
a „100 razy g#ow& w "ciany” to zbiór tekstów drukowanych w latach 1945 – 1971
uzupe#niony o kilkana"cie zatrzymanych przez cenzur$. O zawarto"ci pierwszego, jak i drugiego tomu decydowa#
sam autor, z tym, !e w przypadku
„100xg#ow& w "ciany” wydawnictwo
zdecydowa#o si$ tom nieco uszczupli%,
ale jedynie o te felietony, które ju! pojawi#y si$ w „Rzeczach ma#ych”.
Pokoleniu, które rozpoczyna#o lektur$ Tygodnika Powszechnego od jego ostat niej stro ny, sa mej po sta ci
przedstawia% nie trzeba, ale m#odszym czytelnikom warto przypomnie%,
i! by# Stefan Kisielewski (1911-1991)
bez w&tpienia jedn& z najciekawszych
i najbarwniejszych postaci w powojennej Pol sce. Cz#o wiek o nie zwy kle
szerokich zainteresowaniach, powiedzieliby"my: i"cie renesansowy, w dodatku ka!de ze swych pól zainteresowa' obficie uprawiaj&cy. Literatem by#
wszechstronnym. Pisa# powie"ci obyczajowe, polityczne, kryminalne; recenzje literackie i muzyczne; uprawia#
po wa! n& pu bli cy sty k$, ale w po wszechnej czytelniczej "wiadomo"ci
istnieje przede wszystkim jako mistrz
felietonu.
Felietony Kisiela nie#atwo jest obj&%
jednym okre"leniem, nie mia#y jednolitego charakteru. Gdyby jednak przysz#o
je jako" dookre"li%, mo!na by zaproponowa% nazw$: polityczno-kulturalno-

Ste fan Ki sie lew ski, Fe lie to ny. Tom 1,
Rzeczy ma!e, Wydawnictwo Prószy%ski i S-ka,
Warszawa 2013.

-spo#eczno-literacko-filozoficzne. Felieton Kisiela jest, podobnie jak jego diarystyczne pisanie, „przetworzon& literacko codzienno"ci&” i podobnie jak ca#a
jego twórczo"% pisarska, zawarty mi$dzy
reprezentacj& rzeczywisto"ci a literatur&. W#a"nie dzi$ki zrozumieniu subtelnej równowagi mi$dzy faktograficzn&
i li te rac k& stro n& fe lie to nu Ste fan
Kisielewski sta# si$ mistrzem tego
gatunku.
czym przez to pó# wieku w felietonach pisa#? Najpro"ciej by#oby
O
zacytowa% samego autora, który !arto-

bliwie wylicza#: „o muzyce, o malarstwie, o literaturze, o polityce, o spo#ecze'stwie, o muchach, o grabiach,
o personaliach, o "wi$tach, o ekonomii,
o podró!ach, o kolaboracji, o czynnym
nonsensie, o moralno"ci, o przyro"cie
naturalnym, o Wiechu, o powstaniach,
o wierze, o socjalizmie, o Sta'czykach, o historii, o je)dzie na rowerze,
o filmie, o sporcie, o g#upocie, o czystej
formie, o emigracji, o Pawle Hertzu,
o piwie, o mahjongu, o krytyce, o graj&cych szafach, o demokracji, o totalizmie…”
Ró!norodno"% tematów, jak& podejmuje, jest niemierzalna, ale gdy wczytamy
si$ g#$biej, od razu zwraca nasz& uwag$
fakt, i! w zasadzie poruszamy si$ ju!
w znacznie zaw$!onym kr$gu, w kilku
g#ównych p#aszczyznach: wokó# narodu,
jego historii, uwarunkowa' geopolitycznych, ekonomii, codziennego funkcjonowania w Polsce Ludowej, a tak!e
kultury, ale przede wszystkim – cz#owieka – jednostki uwik#anej w konieczno"%
funkcjonowania w szponach systemu.
Na szczycie piramidy jest natomiast polityka. To g#ówny bohater felietonów; nawet je"li Kisiel pisze o muzyce czy literaturze – pisze o polityce.

Owa rozmaito!" podejmowanych tematów jest przede wszystkim odbiciem
wszechstronnych zainteresowa# i pasji
Kisiela, ale nie jedynie. Maj$c !wiadomo!" %ycia w czasie historycznym
– szczególnym, chcia& opisa" otaczaj$c$ go rzeczywisto!" ze wszelkich mo%liwych perspektyw, w ca&ej jej wieloaspektowo!ci, nie wy&$czaj$c takich
tematów jak sport czy gospodarka. Ró%norodno!" formalna dawa&a mo%liwo!"
wyra%enia w&asnej, pisarskiej indywidualno!ci. Cho" indywidualist$ by& Kisiel
bez w$tpienia, to czytaj$c felietony dzisiaj, uwag' zwracamy na jak%e „staro!wieck$” ju% dzi! postaw', polegaj$c$
na nie epatowaniu swoim „ja”. Cho" gatunek felietonu obliguje do pisania
w pierwszej osobie, to osobisty charakter nie jest tu projektowany, nigdy nie
staje si' celem ani felietonistycznej,
ani zreszt$ %adnej innej twórczo!ci autora Rzeczy ma!ych. Sprawy prywatne
zawsze ust'powa&y miejsca tym wa%niejszym, publicznym i &$czy&y si' nierozerwalnie w jeden twórczy projekt, jakim
by&o dawanie osobistego !wiadectwa.
ie wszystkie felietony Kisiela przeN
trwaj$ prób' czasu. Wiele z nich
jest bardzo g&'boko zanurzonych w PRL-

-owskiej aktualno!ci i bez obja!niaj$cych
przypisów trudno je dzi! rozszyfrowa".
Jednak%e nie brak w dorobku Stefana Kisielewskiego takich, które nic nie
straci&y na swej aktualno!ci. Znacznie
wi'cej mo%emy ich odnale(" w tomie
„Rzeczy ma&e”: (Historia tubki z klejem,
O idea!y ma!e, O dziwno"ci i zwyczajno"ci, szachownica idibel, bufet kulturalny, #ycie jest jak rower, dozorcy rupieciarni poszukiwani) – wymieniam jedynie te,
do których sama najch'tniej wracam,
a w „100xg&ow$ w !ciany”: Czy skromno"$ przesta!a by$ cnot%, Rola mózgu
i diabe!, S!owa, s!owa, s!owa…, – to jedynie kilka, które i dzi! warto czyta" ze
wzgl'du na ich ponadczasow$ wymow'.
Uniwersalizm tych felietonów zasadza si'
na dwóch fundamentach: prezentowanej
postawie autora, któr$ tu nazwa&abym ironiczno-filozoficzn$ i ich literackiej !wietno!ci. Najcz'!ciej przywo&ywana, jako
arcydzie&o, jest Historia tubki z klejem.
Ten felieton z1952 roku z pozoru opowiada o tym, jak to naszemu bohaterowi zatka&a si' tuba z klejem i o nieko#cz$cych
si', beznadziejnych próbach jej odetkania. Felieton ten mo%na odczytywa"
na wie lu po zio mach. Jest kry ty k$
funkcjonowania gospodarki w wersji
socjalistycznej, prób$ ukazania funkcjonowania spo&ecze#stwa w sytuacji „zamkni'cia”, gdzie %aden oficjalny „otwór”
%adnym de facto otwarciem nie by&,
a spo&ecze#stwo mog&o „wychyla" si' jedynie nielegalnymi otworami”, jest wi'c
niezwykle celn$ metafor$ nie-funkcjonowania systemu. Ponadto jest tak%e filozoficzn$ opowie!ci$: „Je!li jeste! zdolny, to je ste! brzyd ki, je !li je ste!
przystojny, to jeste! niezdolny, je!li jeste! i przystojny, i zdolny, to nie masz

czasu, a je!li masz czas, to znów nie masz
pieni'dzy. Je!li za! jeste! i zdolny,
i przystojny, a tak%e masz czas i pieni$dze, to wtedy wybucha wojna i g&upi Hitler zwala ci si' na &eb na d&ugie sze!" lat,
a gdy Hitlera diabli wreszcie bior$, okazuje si', %e! ju% stary i na nic nie masz
ochoty. […] A mimo to ka%dy, nawet
na &o%u !mierci, pali si' do %ycia – ja te%.
Niepoprawni gracze nie trac$ nadziei, %e
dokupi$ do koloru, ba – do pokera.
Przecie% to nie jest niemo%liwe – wo&aj$, i nawet stygn$ca, pó&trupia r'ka wyci$ga si' jeszcze po kart'. Istotnie: niemo%liwe nie jest, a wi'c – próbujcie – i ja
z Wami.”
)wiat, w którym przysz&o Kisielowi
%y", nie jawi& mu si' jako przyjazny,
wi'c wrogo!" jego niwelowa& autor
humorem. Humor jest bez w$tpienia
ogromn$ warto!ci$ tekstów Kisiela.
Jest magnesem przyci$gaj$cym do ich
lektury szerokie kr'gi czytelnicze. Jaki to humor? Polifoniczny. Zdarza si'
zarówno humor dobroduszny, pogodny,
optymistyczny, humor zestawiany z %artem, anegdot$, twórczo zmodyfikowanym bon motem. Cz'stokro" najpowa%niej sze dy wa ga cje s$ prze pla ta ne
dowcipami: „Pies, co du%o szczeka, ma&o mleka daje”, „trzeba z %ywymi naprzód i!", nie… w li!", „Prosz' ma&$
czarn$” – powiedzia& wódz ludo%erców”, „Wiesz, ten Ga&czy#ski !wietnie
pisze”. „A o czym pisze?”. „Tego nie pisze”. i ci$gle siebie strofowa&: „trzeba
raz na zawsze sko#czy" z humorem
i wzi$" si' do rzeczy !wiata tego ca&kiem powa%nie. Tylko %e mo%e wtedy
b'dzie to dopiero naprawd' !mieszne.”
Tego rodzaju humor mia& w sobie co!
z reakcji obronnej, by& „rozbrajaniem”
tamtej rzeczywisto!ci. Mia& przede
wszystkim stanowi" przeciwwag' dla
schematyczno!ci i patetyczno!ci oficjalnego j'zyka ówczesnej prasy, mia&
w ogl$d szarej rzeczywisto!ci wnie!"
nieco barwy, rado!ci.

Ste fan Ki sie lew ski, Fe lie to ny. Tom 2,
100xg!ow" w #ciany, Wydawnictwo Prószy!ski i S-ka, Warszawa 2013.

isiel zapisa& wiele niesprawdzoK
nych diagnoz i przepowiedni,
z pewno!ci$ jednak nie straci&o na aktu-

alno!ci jego przekonanie, %e nasza, zachodnia cywilizacja zasadza si' na warto!ciach, których trzeba z determinacj$
broni". Dla Kisiela polska kultura by&a
tej cywilizacji niezbywaln$ cz'!ci$,
uwa%a& j$ za gwaranta osobistej wolno!ci i godno!ci jednostki i uwa%a&, i% nale%y jej broni" przed wszelkimi likwidatorskimi zap'dami.
By& przez ca&e swoje %ycie wierny
tym samym warto!ciom. O jakie kruszy& kopie? Humanizm i pacyfizm, racjonalizm i liberalizm i – oczywi!cie – wolno!". Postrzega& wymienione
warto!ci jako mocno w XX wieku nadwer'%one. Nie bez racji uznawa& je
za atrybuty gasn$cego !wiata. Sam wymy!li& nazw' dla w&asnego, jak pisa&,
systemu filozoficznego obejmuj$cego
zasi'giem wszystkie dziedziny %ycia
ludzkiego z polityk$, ekonomi$, kultur$, sztuk$ i sportem na czele: kisielizm. Po latach silnie zros&o si' to okre!lenie z jego autorem, ale w nieco
innym znaczeniu. Kisielizm zacz$&
by" pojmowany jako synonim sposobu zachowania autentyczno!ci, odr'bno!ci i bezinteresowno!ci duchowej; wal ki z g&u po t$ i ab sur dem;
obron$ rzeczy najprostszych, samej
sub stan cji ludz kie go ist nie nia; po chwa&$ zdrowego rozs$dku i trze(wego my!lenia, a w okresie dewaluacji
s&ów – obron$ ich prawdziwego znaczenia.
Chcia& zapobiega" kastracji intelektu
dokonywanej na m&odym pokoleniu
i martwocie umys&owej spo&ecze#stwa,
wi'c uczy& obowi$zku w$tpienia, krytycyzmu i tolerancji. Uczy& my!lenia.
W !wiecie, który obserwowa&, widzia&
dooko&a siebie ludzi, którzy poddani mechanizmom otumaniania narodu, popadali w jaki! „umys&owy letarg”. Niczego nie po strze ga& ja ko wi'k sze go
zagro%enia ni% bezmy!lno!", a co za tym
sz&o, braku jakiegokolwiek krytycznego
my!lenia. „Ludzie my!lcie, my!lcie,– a%
wam g&owa p'knie” – nawo&ywa& z felietonowych szpalt.
Czasami próbuj' sobie wyobrazi", co
by nam powiedzia& dzisiaj? Jak opisywa&by t' nasz$ pogmatwan$, pe&n$
sprzeczno!ci wspó&czesno!"? Tak bardzo brakuje nam takich celnych obserwacji rzeczywisto!ci, takiej umiej'tno!ci wy&uskiwania w niej wszelkich
absurdów. Epoka absurdów, cho" przebra&a si' w inny kostium, przecie% nie
odesz&a. Jak bardzo przyda&by nam si'
dzi! kto!, kto g&upot' potrafi nazwa"
po imieniu, i kto niestrudzenie przypomina&by o istnieniu podstawowych dla
intelektualistów warto!ci: obowi$zku
krytycznego my!lenia, sprzeciwianie si'
tzw. „stadnemu my!leniu” ale tak%e
wierno!ci w&asnym przekonaniom, i tolerancji dla inaczej my!l$cych.
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– Panie profesorze pacjen– Analiza zachowania si"
ci gubi! si" w nazewnictwie coRozmowa z profesorem dr. hab. nauk medycznych markerów pozwala na wczesne
raz to w"#szych specjalizacji.
wykrycie nowotworów a tak'e
JANEM PILCHEM,
Potocznie pos$ugujemy si" nana okre$lenie stopnia ich z!o$lilaryngologiem Szpitala Klinicznego w Katowicach wo$ci i agresywno$ci. Umo'lizw! laryngologia, tymczasem
coraz cz"%ciej s$yszymy o otowia równie' monitorowanie
laryngologach, otorynolarynleczenia choroby nowotworogologach… wyja%nijmy wi"c
wej i informuje o gro'#cych pote zawi$o%ci.
wik!aniach i ewentualnym ry– Generalnie pos!ugujemy
zyku wznowy.
si" uproszczon# nazw#: laryn– Obraz dzisiejszej medygologia, w ramach której miecyny jest niejednorodny.
$ci si" rozpoznawanie i leczenie
Z jednej strony s$yszymy
chorób nosa, uszu, krtani, garo „rewolucyjnych” zmianach,
d!a oraz pozosta!ych narz#dów
stosowaniu nowoczesnych
g!owy i szyi. Cz!ony poprzedzatechnologii, z drugiej – wci!#
j#ce potoczny termin odnosz#
torpedowani jeste%my prosi" do poszczególnych narz#blemami, z którymi boryka
dów i ich cz"$ci, których nazwy
si" s$u#ba zdrowia.
pochodz# z j"zyków !aci%skie– Niemal w ka'dym przygo lub greckiego. Przyk!adowo
padku o skuteczno$ci leczenia
!aci%skim odpowiednikiem krtadecy du je czas. Skró cenie
ni jest larynx, po grecku cz"$ci
do minimum okresu od moucha to oros, nosa – rynos itd.
mentu pojawienia si" pierwNie s#dz", aby znajomo$& tych
szych objawów, postawienia
szczegó!owych nazw by!a niediagnozy do ustalenia odpozb"dna. Najcz"$ciej pacjenci
wiedniej terapii jest podstaw#
trafiaj# do gabinetów otolarynpowodzenia walki z chorob#.
gologicznych. W obr"bie zainTymczasem ju' na wst"pnym
teresowa% tej specjalizacji znajetapie zaczyna si" proces oczedu je si" tak 'e chirurgia
kiwania, czeka si" na podstagruczo!ów $linowych, j"zyka,
wowe badania typu rezonans
zatok obocznych nosa. Larynmagnetyczny, czy tomografia
golodzy wykonuj# równie' zakomputerowa, czeka si" tak'e
biegi endoskopowe zatok przyw wielomiesi"cznych kolejnosowych, krtani, prze!yku
kach do radioterapii, zarówno
i górnych dróg oddechowych
pierwotnej jak i pooperacyjnej.
a tak'e zajmuj# si" chirurgi#
Nie za wszystko mo'na obwiszcz"ki, chirurgi# twarzoczasznia& system. Pacjenci tak'e
ki, chirurgi# rekonstrukcyjn#,
zwlekaj# z wizyt# u lekarza,
rozpoznaj# i lecz# powik!ania
mimo niepokoj#cych doleglischorze% uszu i zmian patolowo$ci a lekarze rodzinni, w gegicznych w ob r"bie szyi.
stii których pozostaje podstaW du'ym skrócie mo'na wi"c
wowa diagnostyka, maj# zbyt
powiedzie&, 'e wspó!czesna lama!e do$wiadczenie z zakresu
ryngologia to chirurgia g!owy
onkologii, aby w odpowiednim
i szyi oraz wynikaj#cych st#d
momencie skierowa& pacjenpowik!a% wewn#trzczaszkota do specjalisty, bywa wi"c, 'e
wych, których (ród!o tkwi
trafiaj# oni do nas z bardzo zanie u!atwia diagnostyk" a jednocze$nie awansowan# chorob# nowotworow#, zdaw twarzoczaszce, uszach czy szyi.
– Coraz cz"%ciej s$yszymy o laryngo- znaczne ogranicza konieczno$& korzysta- rza si", 'e na pomoc jest ju' za pó(no. Nic
nia z tradycyjnych bada% radiologicz- nie dadz# najnowocze$niejsze technologie
logicznej onkologii?
– To prawda. Chorób nowotworowych nych. Wprowadzenie metod obrazowych i medyczne rewolucje je$li zawiedzie orjest coraz wi"cej. Najcz"stszymi schorze- do diagnostyki np. tomografii rezonansu ganizacja pracy, zdrowy rozs#dek i samoniami s# nowotwory jamy ustnej, gard!a, magnetycznego, czy pozytonowej tomo- $wiadomo$& pacjentów.
krtani, $linianek, uszu, twarzoczaszki grafii emisyjnej w sposób istotny u!atwia
– Samo%wiadomo%& cz"sto mylimy
i niestety przypadków tych przybywa, diagnostyk" oraz pozwala na ustalenie w!a- z samoleczeniem. Ch"tniej zagl!damy
poniewa' s# one wynikiem oddzia!ywania $ciwej terapii i monitorowania. Dzi"ki za- do Internetu, czy s$uchamy reklam zaczynników ryzyka pochodzenia zewn"trz- sto sowaniu nowoczesnych uk!adów chwalaj!cych najskuteczniejsze ogólnonego, takich jak palenie tytoniu, nadu'y- optycznych mo'na obserwowa& niedost"p- dost"pne leki, ni# korzystamy z porad
ne dla bezpo$redniej oceny wzrokowej lekarza.
wanie alkoholu…
wn"trza dróg oddechowych, nosa, krtani,
– To nie s! nowe zagro#enia…
– Na skutki nie trzeba d!ugo czeka&.
– To prawda, 'e palenie tytoniu czy nad- ucha, zatok itp. Wykorzystanie fiberosko- Ka'dy rodzaj profilaktyki jest cenniejszy
u'ywanie wysokoprocentowego alkoholu pu umo'liwia diagnozowanie raka noso- ni' leczenie. St#d nasz apel do $rodków
nie jest zjawiskiem nowym, ale s#dz", 'e gard!a. Ogromnie pomocne s# tak'e efek- masowego przekazu o informowanie i naznacznie obni'y! si" wiek osób si"gaj#cych ty bada% w zakresie biologii molekularnej. g!a$nianie zagro'e% inicjuj#cych choroby.
po u'ywki, w tym tak'e po narkotyki i st#d Nieocenione s# informacje, których dostar– Nikogo ju# dzi% nie dziwi aparat s$utak du'a progresja zachorowa% na nowo- cza nam analiza markerów. Stosowanie no- chowy, znacznie podnosz!cy komfort luwoczesnych technologii wykorzystuj#- dzi maj!cych problemy ze s$uchem.
twory.
– Podniós$ si" te# znacznie poziom dia- cych metody biologii molekularnej ma Kolejn! rewolucj! we wspó$czesnej otoprzed sob# ogromn# przysz!o$& zarówno laryngologii s! implanty.
gnostyki.
– Nie ulega w#tpliwo$ci, najlepszym w dziedzinie diagnostyki jak i leczenia.
– W naszej klinice wykonujemy opera– W jaki sposób wiedza o markerach cje rekonstrukcyjne uszu, które mówi#c
przyk!adem mo'e by& post"p technologiczny w dziedzinie endoskopii, która ogrom- u$atwia leczenie?
bardziej obrazowo s# zabiegami naprawia-

Rozs#dek
– lek bez recepty
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j!cymi ucho "rodkowe, czyli miejsce,
gdzie nast!pi#o przerwanie transmisji
d$wi%ku do ucha wewn%trznego. Rozwój
implantologii umo&liwia normalne funkcjonowanie wszystkim zarówno doros#ym jak i dzieciom cierpi!cym na g#%boki niedos#uch odbiorczy, g#uchot% nabyt!
lub wrodzon!. Implant "limakowy jest
elektroniczn! protez! narz!du s#uchu, która stymuluje zako'czenie nerwu s#uchowego u pacjentów z obustronn! g#uchot! lub
obustronnym g#%bokim niedos#uchem. Inn! metod! jest wszczepianie implantów
pniowych, które mocowane s! w pniu mózgu i stymuluj! bezpo"rednio umieszczone tam j!dra nerwu s#uchowego. Tego typu zabiegi wykonuje si% u pacjentów
z obustronnym ca#kowitym uszkodzeniem nerwów s#uchowych, b%d!cym
na przyk#ad nast%pstwem guza nerwu s#uchowego. Przywracanie ludziom g#uchym
lub niedos#ysz!cym kontaktu ze "wiatem
d$wi%ków, szczególnie dzieciom, jest niezwykle wa&ne ze spo#ecznego punktu widzenia, zapewnia im normalny rozwój intelektualny, pozwala na funkcjonowanie
w &yciu spo#ecznym. Implanty to ogromna zdobycz medycyny a implantologia jest
nauk! niezmiernie rozwojow!.
– Wiedza o negatywnych skutkach ha!asu zdaje si" by# ogólnodost"pna a jednak s!uchanie bardzo g!o$nej muzyki
przez s!uchawki jest mod% nie tylko nieprzemijaj%c% ale stale nasilaj%c% si".
Obecne pokolenie nie bez powodu nazwano pokoleniem mp3.
– To s! zachowania toksyczne. Ha#as powoduje uszkodzenie komórek rz%satych "limaka, których wypustki tworz! nerw s#uchowy, przewodz!cy impulsy nerwowe
do tych cz%"ci mózgu, które s! odpowiedzialne za s#yszenie. Uszkodzenie to
w konsekwencji prowadzi do upo"ledzenia s#uchu. Szczególnie niebezpieczne s!
niewielkie, wk#adane g#%boko do ucha s#uchawki, dzi%ki którym d$wi%ki docieraj!
bezpo"rednio do ucha "rodkowego powoduj!c uszkodzenie s#uchu.
– Czy to s% zmiany nieodwracalne?
– W zale&no"ci od stopnia uszkodzenia
komórek, których nie da si% odtworzy(
zmiany te s! nieodwracalne. W najlepszym
wypadku doprowadzaj! do zak#ócenia
odbioru d$wi%ków, niedos#uchu, w skrajnych przypadkach do ca#kowitej utraty s#uchu. Pozosta#e ró&ne formy niedos#uchów
odbiorczych wymagaj! zaopatrzenia ortopedycznego, czyli odpowiednio dobranego aparatu s#uchowego. Najlepszym aparatem jest ten, w którym pacjent czuje si%
najlepiej. Nie popadajmy jednak w przesad%, s#uchanie muzyki przy pomocy s#uchawek jest oczywi"cie mo&liwe, ale
pod warunkiem rozs!dnego z nich korzystania. Rozs!dnego to znaczy przede
wszystkim ustawienie odpowiedniego nat%&enia d$wi%ku, czyli nie przekraczaj!cego dziewi%(dziesi%ciu decybeli, trzeba
tak&e pami%ta( o koniecznych przerwach
w s#uchaniu. Z modami niestety tak bywa,
&e zwykle panuj! wbrew rozs!dkowi.
Korzystanie ze s#uchawek jest wygodne
a czasami wr%cz niezb%dne, we wszystkim
jednak konieczny jest umiar. Jako"( sprz%-

tu jest tak&e bardzo wa&na. Co powinno
niepokoi(? Sygna#em ostrzegawczym jest
pojawienie si% po zdj%ciu s#uchawek szumu w uszach. Przekroczenie bariery bezpiecze'stwa objawia si% dekoncentracj!,
wzmo&on! pobudliwo"ci! nerwow!, rozdra&nieniem a nawet zaburzeniami w uk#adzie sercowo-naczyniowym…
– Skoro mowa o modzie, kolejnym
zjawiskiem, które zapanowa!o w$ród
m!odzie&y, a nawet ma!ych dzieci s% kolczyki w najdziwniejszych miejscach:
w uszach, w nosie, na j"zyku…
– To rzeczywi"cie widok wr%cz powszechny. Ozdoby mocowane w ró&nych
cz%"ciach cia#a s! jednak intruzami, przeciwko którym organizm si% buntuje. Kolczykowanie to rodzaj implantowania, wymaga wi%c ogromnej ostro&no "ci,
pocz!wszy od zachowania w#a"ciwej sterylno"ci podczas zabiegu przek#uwania
a sko'czywszy na materiale, z którego wykonane s! kolczyki. Ka&da ingerencja
budzi odpowied$ organizmu. Pierwszym
objawem jest zazwyczaj stan zapalny.
Kolejne pojawiaj! si% znacznie pó$niej,
szczególnie w wyniku d#ugotrwa#ego oddzia#ywania na organizm przypadkowo dobranych stopów metali. Do rzadko"ci nale&! kolczyki wykonane z oboj%tnych dla
organizmu z#ota czy platyny a najcz%"ciej
stosowane s! stopy zawieraj!ce du&! ilo"(
niklu, metali ci%&kich, ich dzia#anie jest bardzo niebezpieczne i prowadzi do reakcji
toksycznych, mog!cych inicjowa( choroby nowotworowe.
– Zapewne nie daj%c &adnych sygna!ów.
– Do czasu. Cia#o obce na przyk#ad
w nosie, narz!dzie szczególnie czu#ym,
musi wzbudza( reakcj% organizmu. Ka&de uszkodzenie cia#a jest punktem zmniejszonej odporno"ci. Dziurawienie j%zyka powoduje ró&nego typu reakcje alergiczne,
sprzyja tak&e rozwojowi grzybic. Ponadto wystaj!ce ozdoby czy "rubki, którymi
s! one mocowane kalecz! wn%trze jamy
ustnej, uszkadzaj! z%by i u#atwiaj! przedostawanie si% do organizmu toksycznych substancji, nie mówi!c ju& o bardzo
cz%stych przypadkach po#kni%cia owych
zaczepów, które w%druj!c do przewodu pokarmowego wymagaj! interwencji endoskopowej lub chirurgicznej.
– Cytuj%c za profesorem Dariuszem
Jurkiewiczem: w Polsce jest 1755 specjalistów z zakresu otolaryngologii, co
oznacza, &e na 100 tysi"cy mieszka'ców
przypada ok. 4,59 specjalisty, jeste$my
lepsi od Wielkiej Brytanii i Irlandii ale
gorsi od Austrii, Belgii, Niemiec, Szwecji, Finlandii i W!och. A jednak dosta#
si" do laryngologa wcale nie jest !atwo?
– Coraz mniej jest specjalistów w tej
dziedzinie. Mimo &e jest to niezwykle wa&na i interesuj!ca specjalizacja, niewielu
m#odych lekarzy po ni! si%ga. Ubywa tak&e oddzia#ów laryngologicznych. Szczególnie tych mniejszych, których znaczenia nie
wolno nie docenia(. To tam wykonywane
s! podstawowe zabiegi typu wycinanie
migda#ów, tam trafiaj! pacjenci w nag#ych
przypadkach tak urazowych jak i wynikaj!cych z przewlek#ych schorze' laryngo-

logicznych ale wymagaj!cych hospitalizacji. Decyzje te zwykle podyktowane s! rachunkiem ekonomicznym, ale nie wszystko mo&na przelicza( na pieni!dze. Skutki
zaniedba' leczenia s! czasami o wiele wy&sze, nie tylko z etycznego punktu widzenia, finansowego tak&e.
Katowicka klinika jest jedyn% na terenie (l%ska?
– Jedn! z dwóch. Oprócz katowickiej jest
jeszcze klinika zabrza'ska. Niestety, kilka oddzia#ów w szpitalach miejskich zosta#o zlikwidowanych. To nie jest dobry
kierunek reformowania lecznictwa w Polsce.
– Klinika wchodzi w sk!ad (l%skiego
Uniwersytetu Medycznego, czyli szkoli
przysz!ych lekarzy i prowadzi badania
naukowe.
– Na tym polega specyfika pracy klinicznej. Prowadzimy wiele bada', wspó#pracuj!c z innymi jednostkami naukowymi.
Jednym z najnowszych programów, w którym uczestniczymy, s! badania prowadzone wspólnie z Wydzia#em In&ynierii Materia#ów i Ceramiki z AGH w Krakowie,
dotycz! one rekonstrukcji krtani i tchawicy z wykorzystaniem nowych biomateria#ów, które nie tylko podnios! komfort &ycia pacjentów, ale tak&e znacznie przed#u&!
&ywotno"( elementów rekonstrukcyjnych.
Jest to szczególnie wa&na dziedzina, poniewa& niestety stale przybywa pacjentów,
ofiar wypadków samochodowych, którzy
wymagaj! takich rekonstrukcji. Uczestniczymy tak&e w górno"l!skim programie leczenia ca#kowitej g#uchoty, st!d tak du&o
zabiegów wszczepiania implantów, w tej
dziedzinie implantologii zajmujemy trzecie miejsce w Polsce. Bierzemy te& udzia#
w badaniach wspomagaj!cych diagnostyk% molekularn!. Moim obszarem badawczym jest onkologia i leczenie uporczywych szumów usznych i zawrotów g#owy
z wykorzystaniem komory hiperbarycznej.
– Urodzi! si" pan profesor w My$lenicach, droga do Katowic wiod!a przez
Kraków…
– Nie tylko. Po uko'czeniu krakowskiej
Akademii Medycznej podj!#em prac%
w Zawierciu, dopiero rok pó$niej trafi#em
do Katowic na oddzia# laryngologiczny
Pa'stwowego Szpitala Klinicznego i tak
ju& zosta#o…
– … tu wychowa! pan profesor wiele
pokole' $l%skich laryngologów.
– Bardzo mnie to cieszy, to znakomici
specjali"ci. Obecnie klinik!, w której nadal pracuj%, kieruje jeden z moich najzdolniejszych lekarzy. To du&a satysfakcja.
– Jak czuje si" góral na (l%sku?
– Znakomicie. Ju& sam fakt, &e sp%dzi#em tu tyle lat jest wymowny. Praca
na )l!sku okaza#a si% niezwykle inspiruj! ca. Spo tka #em tu wspa nia #ych lu dzi – nadzwyczaj pracowitych, "wietnie
zorganizowanych i niebywale obowi!zkowych, nigdy nie &a#owa#em, &e to w#a"nie im po"wi%ci#em ca#e swoje &ycie zawodowe.
– Dzi"kuj" za rozmow".
Rozmawia#a
MARIA SZTUKA
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alonik w parafii przy ul. Warszawskiej, ma!y okr"g!y stó!, owocowa
herbata, ciasteczka, jedna z ostatnich
rozmów z bp. Tadeuszem Szurmanem.
Rozmawiamy o etosie protestantyzmu,
dowiaduj# si# o przedsi#biorcach protestanckich z regionu bielskiego i cieszy$skiego, o parafii katowickiej – du%ej,
bo katedralnej i ma!ej (900 wyznawców),
ale te% najstarszej w Katowicach, budowanej sto lat temu niemal równolegle
z s"siedzk" katolick" parafi" mariack" …

Wspomnienie o bp. TADEUSZU SZURMANIE

Kiedy par# lat temu nagrywa!em kolejny program telewizyjny z cyklu filmowych portretów wspó!czesnych &l"zaków,
jedna ze scen dotyczy!a pyta$ o prywatno'(, czas pozazawodowy, o czas b#d"cy do w!asnej dyspozycji.
Bohaterem tego odcinka filmowego cyklu by! biskup Tadeusz. Wielokrotnie,
wcze'niej mieli'my okazje spotyka( si#
w studio przed kamer", tak%e w czasie
ró%nych uroczysto'ci, w których poznawali'my diaspor# ewangelick" na Górnym &l"sku – trudno wi#c by!o mówi(
o rezerwie, czy te% szczególnym rodzaju tremy towarzysz"cej obecno'ci kamery i mikrofonu.
Odpowied) na powy%sze pytanie o wolny czas, o odpoczynek by!a zaskakuj"ca.
Pad!y proste, szczere s!owa: „nie pragn#
specjalnie odpoczywa(, mam z tym k!opot, moja praca b#d"ca moim powo!aniem sprawia mi rado'(, niech#tnie
od niej uciekam – nawet na krótko,
u nas kiedy' w Cieszy$skiem tak by!o – wynios!em z domu taki balast…”
Swoist" point" w tej sytuacji by! jego
szczery u'miech, mo%e i zak!opotanie…
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Abp Damian Zimo! – metropolita
katowicki, senior:
„…tak – bp Tadeusz – on teraz tam
mieszka, widz# z moich okien t# alej#
cmentarn". Cz#sto tam zachodz#, rozmawiamy w modlitwie…
Bardzo liczne nasze kontakty utwierdzi!y mnie w przekonaniu, %e to by! dobry cz!owiek, posta( jak ze 'w. Jana.
Jesz cze w kon tek 'cie te go miej sca
wiecznego spoczynku – tu, na Francuskiej, przy ró%nych okazjach odwiedzali'my wspólnie groby wielkich &l"za ków – za rów no ka to lic kiej, jak
i ewangelickiej konfesji. Przecie% tu pochowani s" i Wilhelm Szewczyk i Wojciech Korfanty.
Wiedzieli'my, %e mimo s!abego zdrowia bp Tadeusz trwa! w swej s!u%bie
do ko$ca. Mówiono mi wielokrotnie, %e
mamy dobr" wspó!prac#, %e nasze eku-
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Ulica Francuska, róg Powsta$ców,
dom biskupów katowickich, zamieszkuje go abp Damian Zimo$ – metropolita
katowicki-senior. Z górnych okien doskona!y widok na kwatery cmentarza ewangelickiego. To dos!ownie bliskie s"siedztwo spra wia, %e cz# sto do uszu
domowników dobiegaj" echa pogrzebowych ceremonii.

Okruchy
zdarze$…

ADAM
KRA&NICKI

meniczne gesty i dzia!ania nie s" od 'wi#ta. Bardzo doceni! przekazanie ko'cio!a
w Siemianowicach &l"skich u%ytkowanego przez nas od 1945 roku. (otrzymali'my go wyniku reparacji wojennych).
To by! Rok Jubileuszowy – rok 2000
– by! to wi#c prawdziwy wymiar ekume-

nizmu praktycznego. Rezyduj"ce tam
równie% siostry wizytki przyby!e do Siemianowic z Wilna, przenie'li'my na nowe miejsce. By!o to dla nas du%ym wyzwaniem, ale uczynili'my to, aby parafia
ta powróci!a do swych pierwotnych w!a'cicieli.

Pami!tam, kiedy Jan Pawe" II wydal
sw# encyklik! o ekumenizmie „Ut unum
sint” – biskup Tadeusz przyszed" tutaj
do mnie i poprosi" o ten dokument. Tak
bywa"o, wielokrotnie przy ró$nych okazjach rozmawiali%my niemal o wszystkim. Nabiera"em pewno%ci, $e by" to cz"owiek g"!bokiej duchowo%ci, doskonale
znaj#cy Bibli!. Niedawno us"ysza"em, $e
biskup Tadeusz mia" kiedy% powiedzie&,
$e uczy" si! biskupstwa ode mnie. Je%li
by tak mia"o by& – przyjmuj! to z pokor# i wielk# satysfakcj#, ale my%l!, $e mia"
swoj# pi!kn# charyzm! i rozpoznawalny
rys pos"ugi – nie wymaga" $adnych korepetycji…”.
Charakterystyczna bry"a Biblioteki
'l#skiej w Katowicach. Jeszcze niedawno prezentowano tu wystaw! przedstawiaj#c# dorobek my%li i dzie"a bp. Tadeusza Szurmana. Fotografie, listy, pisma,
tomiki poezji jego autorstwa – materialny %lad jego obecno%ci w intelektualnym
$yciu nie tylko regionu.
Prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor
Biblioteki !l"skiej:
„… nasza bliska znajomo%& si!ga pocz#tku lat 90. Jak s#dz!, zawi#za"y si!
mi!dzy nami dwie nici porozumienia
i wzajemnej ciekawo%ci. Pierwsza wiod"a przez umi"owanie s"owa. Tutaj,
w 2004 roku, odby"a si! promocja jego
pierwszego tomiku poezji „Malowane
niezdarnie wiersze” – autor doda" podtytu" – „tomik poety jednego miesi#ca”. Pami!tam, prowadzi"em to spotkanie…
Druga ni& naszych relacji prowadzi"a
do dysputy naukowej i filozoficznej refleksji. To by"y organizowane tu wspólnie z prof. Gra$yn# Szewczyk spotkania
literacko-historyczne. Potem bywa" go%ciem zainicjowanych u nas sesji w ramach „'wi!ta Biblii”. By"a to prawdziwa uczta wymiany my%li ró$nych osób
z Ko%cio"ów reprezentowanych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Ostatni raz spotkali%my si! w ko(cu
minionego roku w Pa"acu Prezydenckim
w Warszawie, gdzie inicjowali%my powo"anie honorowego komitetu budowy
w stolicy pomnika Wojciecha Korfantego. Potem jeszcze raz tylko mia"em
okazj! widzie& si! z bp. Tadeuszem
13 grudnia 2013 roku na seminarium naukowym o Ko%cio"ach reformowanych.
By" on niew#tpliwie cz"owiekiem
we wn!trz nej do stoj no %ci, z da rem
umiej!tno%ci s"uchania i wewn!trzn#
pokor#. Mo$na nawet powiedzie&, $e
by" cz"owiekiem szczególnej aury, promieniej#cej dobrem. To by"a wa$na posta& w %l#skich elitach – nie zabiega"
o b"yszczenie w mediach, a równocze%nie by" w nich cz!sto obecny. Spo"eczno %ci ewan ge lic kiej, zw"asz cza tu
na Górnym 'l#sku, sw# aktywno%ci#
dodawa" splendoru. Wraz z metropolit# katowickim abp. Damianem Zimoniem obecny by" we wszystkich najwa$ niej szych wy da rze niach $y cia
regionu – daleko wykraczaj#cych poza $ycie obu Ko%cio"ów.

Chcia"bym mu bardzo podzi!kowa&
za nasze lata…”.
Media by"y jego wa$nym do%wiadczeniem. Sympatia do dziennikarzy by"a odwzajemniona. Od 1992 roku by" obecny
w Polskim Radio, potem w Telewizji Polskiej. Nigdy nie odmawia" zaproszeniom. W tamtych latach sporo by"o
transmisji z nabo$e(stw w parafiach
ewangelickich na 'l#sku. Wozy transmisyjne sta"y w Miko"owie, 'wi!toch"owicach, )orach, w Cieszynie.
Bardzo sobie ceni" radio, jego intymno%&, dobrze si! czu" na korytarzach
budynku przy ul. Ligonia. Ostatni raz
w studio katowickiej telewizji „na $ywo”
rozmawiali%my w przededniu 'wi!ta
Reformacji 30 pa*dziernika ubieg"ego roku – pyta"em go wtedy, co niepokoj#cego dostrzega w krajach b!d#cych kolebk# luteranizmu? (Niemcy, Niderlandy) –
pyta"em, czy chrze%cija(stwo umiera?
Czy stary kontynent wymaga oczyszczenia, wypalenia jak z"oto w tyglu?
Katowice, ul. Ligonia, budynek Polskiego Radia S.A., niezmienione korytarze, ta sama droga do studia nagra(.
W niedzielne poranki i %wi!ta od pocz#tku lat dziewi!&dziesi#tych, na antenie tej
rozg"o%ni pojawi"a si! audycja „G"os
)ycia”, autorsko przygotowywana najpierw przez bp. Tadeusza Szurmana,
pó*niej czynili to wspó"pracownicy, dzi%
m"odzi duchowni tej konfesji…

ne wydarzenie, wpisane zawsze w program dorocznego nabo$e(stwa Dnia Reformacji – 31 pa*dziernika”.
Dzie( pogrzebu %p. bp. Biskupa Tadeusz Szurmana – 3 luty 2014 roku. Pi!kny s"oneczny dzie(, $adnych %ladów zimy, nadzieja i ukojenie w promieniach
s"o(ca i bezwietrznej aury. Kondukt si!gaj#cy bram ewangelickiego cmentarza
przy ul. Francuskiej ko(czy" si! u wylotu ul. Warszawskiej. )egna"y go t"umy.
Kiedy kondukt mija" ulic! Mariack#,
rozdzwoni"y si! wszystkie dzwony najstarszego ko%cio"a katolickiego w tym
mie%cie…
Jurysdykcja biskupa i administrowanie
diecezj# katowick# Ko%cio"a ewangelicko-augsburskiego si!ga rozleg"ego obszaru, od parafii w Brzegu na Dolnym
'l#sku, a$ po Nowy S#cz, Kraków, Cz!stochow!. Obejmuje niemal wszystkie
miasta górno%l#skie. To wymaga"o zawsze du$ej aktywno%ci zwierzchnika
diecezji, dodatkowo by"y te$ obowi#zki
w konsystorzu, prace w komisjach synodalnych. Biskup Tadeusz Szurman mimo
k"opotów ze zdrowiem umia" sprosta&
tym obowi#zkom.

Ks. dr Marian Niemiec – radca diecezjalny (proboszcz parafii ewangelickiej w Opolu):
„… mia" zawsze spory autorytet nie tylko w%ród ksi!$y u siebie, ale i tu w Opolu – by" ch!tnie s"uchany, by" rozpoznaRed. Jacek Filus – dyrektor anteny wal ny. By wa "o, $e na wet mu te go
Polskiego Radia S.A. w Katowicach: zazdro%ci"em – tej otwarto%ci i czytelne„… to by" rzeczywi%cie bardzo g"!bo- go i intelektualnego rysu jego biskupich
ko wierz#cy cz"owiek. Delikatny, wra$- wyst#pie(, dobrej energii niczym nieograliwy, w tym co nam proponowa" – to nie niczonej, mimo $e przecie$ u nas to prawby"y nachalne i banalne audycje – a wy- dziwie ma"a ewangelicka diaspora.
Niezwykle m#dr# decyzj# by"a utwodaje mi si!, $e znam troch! nasz kap"a(ski stan na 'l#sku. Bli$ej pozna"em go rzona przez niego nagroda „'l#skiego
dopiero w 2001 roku, kiedy by" ju$ Szmaragdu”. W idei tego wyró$nienia jest
w Katowicach biskupem Ko%cio"a ewan- honorowanie osobowo%ci spoza naszego
gelicko-augsburskiego. By"a to trans- Ko%cio"a – tak to w"a%nie wybitni opolamisja centralnego nabo$e(stwa ekume- nie katolicy – abp Alfons Nossol i prof.
nicznego z parafii %w. Jana w Miko"owie. Dorota Simonides otrzymali od niego ten
Us"ysza"em od niego o danym mu „krót- presti$owy laur.
Prosz! pami!ta&, $e w ubieg"ym roku
kim czasie i poczuciu w"asnego ograniczenia”, które nosi" w sobie. Pe"ni kon- by"a ju$ jej 10. edycja, to ma swoje znatekstu tej wypowiedzi wtedy jeszcze nie czenie dla naszego Ko%cio"a i jego porozumia"em, bo w"a%nie te nast!pne la- strzegania w%ród ludzi.
Biskup Tadeusz mia" te$ swoje marzeta przynios"y %wietne, dynamiczne owoce jego pos"ugi, wr!cz spektakularne nia, ale i rozczarowania. Cho& by" z naformy aktywno%ci i zaznaczenia obecno- tury optymist#, cz"owiekiem "agodz#cym
%ci ewangelickiego etosu w naszym $y- spory, ostatnio coraz cz!%ciej wyra$a" swe
ciu. Wtedy te$ pojawi"a si! nagroda obawy o przysz"o%& kondycji wspó"cze„Ró$a Lutra” – wyró$nienie Ko%cio"a dla snego cz"owieka, miejsca Boga w $yludzi ró$nych stanów i profesji, m.in. dla ciu… Nie rozumia" wielu zachowa(,
dziennikarzy. Pó*niej, od 2003 roku, zw"aszcza m"odych ksi!$y, nie akceptopojawi" si! tak$e presti$owy „'l#ski wa" cz!stego my%lenia kategoriami ekoSzmaragd” – honoruj#cy zawsze dwie nomicznymi. Mia"em odczucie jakby
wybitne postacie, zarówno spo%ród wy- powolnego wycofywania si! z tak wieznawców tego Ko%cio"a, jak i z grona naj- lu aktywno%ci. Dzi% to wiemy, $e to
szerszego %wiata ludzi godnych dla tej choroba post!powa"a, dawa"a o sobie
ziemi – nie b!d#cych ewangelikami. To zna&. Kiedy%, przed laty, zwierzy" mi si!,
by"a jego autorska inicjatywa. Co cieka- $e zaproponowano mu nawet przeszczep
we, w%ród pierwszych laureatów byli w#troby, wtedy odrzuci" to wierz#c, $e to
m. in. abp Alfons Nossol i Adam Ma"ysz, jeszcze nie ten czas, $e nosi w sobie ufbyli te$ Kazimierz Kutz i prof. Gra$y- no%&, $e ma do%& si"y i rzeczywi%cie tak
na Szewczyk. To by"o bardzo ekumenicz- by"o przez lata – a$ do tej chwili.
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Teraz ka!dy jego nast"pca na urz"dzie
b"dzie mia# trudno$%, aby sprosta% jego
charyzmie.
By# postaci& wybitn& w naszym Ko$ciele. 'al, !e teraz o przysz#o$ci naszej
diecezji b"dziemy rozmawiali bez jego
udzia#u, bez jego g#osu – niestety…”.
Róg ul. Warszawskiej i Bankowej – $ci$le centrum Katowic. Budynek Parafii
Ewangelickiej – willa z podjazdem obok
charakterystycznej sylwetki ko$cio#a katedralnego Zmartwychwstania Pa(skiego, miejsce blisko 20 lat !ycia i pos#ugiwania bp. Tadeusza Szurmana jako
zwierzchnika diecezji katowickiej Ko$cio#a Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Kancelaria, biuro parafialne, równie!
siedziba redakcji pism ewangelickich
wydawanych i redagowanych w Katowicach.
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Bo!ena Polak – cz"onkini konsystorza Ko#cio"a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wieloletnia wspó"pracowniczka bp. Tadeusza Szurmana
„… pracowali$my razem nieprzerwanie przez 19 lat. Nasza znajomo$% si"ga#a szko#y $redniej, potem towarzyszy#am
mu we wszystkim, co wi&za#o si" z obowi&zkami proboszcza, a potem z pe#nieniem urz"du biskupa naszego Ko$cio#a.
Mam wra!enie, !e jego pos#uga tutaj
wci&! trwa, !e ten czas si" nie zamkn&#…

Kiedy w przeddzie( pogrzebu wieczorem w niedziel" odbywa#o si" czuwanie
przy jego trumnie, w gronie najbli!szych mu parafian, !egna#am go s#owami psalmu 77 – „g#os mój si" wznosi
do Boga i wo#am, by mnie us#ysza#…”
Organizator ceremonii ks. Adam Malina
da# nam wolny wybór (dos#owny) wykorzystania przygotowanych tekstów i w#a$nie ten psalm wybra#am niemal bezwiednie. By# bar dzo mo im oso bi stym,
g#"bokim po!egnaniem.
Kiedy biskup Tadeusz le!a# w szpitalu
$w. Barbary w Sosnowcu – by#y to
styczniowe dni, praca nasza nie os#ab#a,
zreszt& wszyscy do ko(ca nie zak#adali$my dramatu. Po niedyspozycji i wyra)nym os#abieniu chorob&, która objawi#a
si" w ko(cu grudnia ubieg#ego roku
i potem po pierwszej terapii – szcz"$liwie wróci# do domu – pami"tam by#o to
4 stycznia. Potem, niestety by#o gorzej
i ponowny powrót do szpitala. Po konsultacjach z hematologami w Warszawie liczyli$my nawet na pilny przeszczep w&troby – ale by#o za pó)no. Niemniej,
w ostatnich dniach odebra# jeszcze wiele wizyt, naszych ksi"!y po!egna# b#ogos#awie(stwem Aronowym.
Przez ca#e lata nie zwalnia# tempa
pracy, bywa#y takie tygodnie, gdzie niemal bez przerwy kursowali$my mi"dzy
Warszaw& (siedziba synodu i konsystorza) a podleg#ymi parafiami w diecezji,

a przecie! mia# jeszcze katechez" w szkole – liceum Mickiewicza w Katowicach,
spotyka# si" z m#odzie!& akademick&, no
i mia# przecie! wspania#& rodzin", ukochan& córk" Miriam…
Bywa#o, !e pisa# wiersze, wiem, !e pisa# ich sporo, wyda# w ostatnich latach 3 tomiki i $wietny w swej tre$ci i formie – modlitewnik na niezwyczajne chwile pt.
„S#o(ce ponad cieniem”. To ponad 50
modlitw jego autorstwa, wzbogacone artystycznymi fotografiami z Ziemi *wi"tej
– Danuty 'wak-Szurman. Modlitwy te s&
refleksj& nad sytuacjami w !yciu, których
do$wiadcza ka!dy z nas, to my$li, które kierujemy do naszego Pana – w rado$ci
i trwodze. To naprawd" pi"kny tomik – $lad,
który zostawi# nam autor.
Jeszcze w ubieg#ym roku obieca#am biskupowi Tadeuszowi, !e wydamy na jego 60. urodziny zbiór wybranych kaza(
z jego 35-letniego pos#ugiwania, wyst&pie( z synodów i wielu uroczysto$ci. To
jest pewien rodzaj kroniki naszego Ko$cio#a, ale pojawi# si" problem jak zatytu#owa% ten zbiór, jak go nazwa%? To by#o nie rozstrzygni"te od pewnego czasu.
Kie dy po ja ki$ dwóch ty go dniach
od $mierci biskupa Tadeusza mog#am zajrze% do jego prywatnego gabinetu na poddaszu – tam w widocznym miejscu, oparta o monitor komputera by#a kartka
papieru z podanym przez niego tytu#em
w#a$nie dla tego przygotowywanego wydawnictwa. Chyba wtedy, przed ponownym powrotem do szpitala zd&!y# jeszcze
nam to zostawi%? To by# jaki$ znak dla
mnie…
Wiedzieli$my wszyscy, !e tam w tej
„dziupli” pisa# w ciszy najch"tniej, ale s#ucha# te! du!o muzyki – Bacha, Cohena,
Krajewskiego, Kaczmarskiego. Tam te!
najpewniej przygotowa# niezwykle wa!n& dla siebie i dla zboru ankiet" skierowan& do naszych ksi"!y, pytaj&c w niej
o najistotniejsze wyzwania w pos#ugiwaniu. Wiem, !e podobn& wersj" ankiety
chcia# przygotowa% dla naszych aktywnych parafian, upatrywa# w niej )ród#o
wiedzy o stanie naszej duchowo$ci, potrzebnej mu, aby lepiej sprawowa% swój
urz&d biskupa. W swych marzeniach
nosi# si" te! z pomys#em stworzenia
w rodzinnym Simoradzu na cieszy(skiej ziemi niemal rodzinnego domu seniora, kameralnego, przyjaznego, adresowa ne go tak !e dla ma #ych grup
parafialnych – w miejscu bardzo mu bliskim – tam dalej mieszka jego Mama. Póki co, tutaj w tym domu na Warszawskiej
jest wszystko tak jak by#o, w gabinecie,
w biurze, te same przedmioty, obrazy. Nast"pca biskupa Tadeusza który tutaj
przyjdzie, na pewno znajdzie t" dobr&
przestrze( i dobrego Ducha…
Andrzej Jonszta – d"ugoletni wspó"pra cow nik bp. Ta deusza Szurma na – przewodnicz$cy rady parafialnej
ko#cio"a katedralnego w Katowicach
„… pracowali$my razem nieprzerwanie od 1993 roku, kiedy przyby# tu z poprzedniej parafii w *wi"toch#owicach.
Nasta# tu po znakomicie przez lata pos#u-

EPILOG
Kiedy opuszczam parafi% przy ul. Warszawskiej, jeszcze przej&cie przez skwer
obok ko&cio"a. Tam parokrotnie spotyka"em biskupa Tadeusza na spacerach
z psem. Najpierw by"a to pami%tna Kula – bohaterka jednego z wierszy, ostatnio – Argo. Sylwetka biskupa jak z Ga"czy(skiego i sytuacja, w której – pan
i jego czworono'ny przyjaciel rozmawiali. O czym – nie mog"em us"ysze#.
Takim Go zapami%ta"em…

!

Z wybranych wierszy bp. Tadeusza Szurmana
Na pocz!tek

Nadzieja

Malowa"em p%dzlem niezdarnie,
nawraca"em ludzi,
ale nigdy nie pisa"em wierszy.
Mo'e w s"owo ulotne wierzy"em,
mo'e potrzebowa"em czego& wi%cej?
S"owo bywa sta"e, lotne i p"ynne
A kto dobrze nim w"ada –
rz!dzi, kszta"tuje, czasami my&li.
Chyba nie chc% pot%gi S"owa,
chc% tylko sprawdzi#
czy przetrwa d"u'ej ni' 'ycie.

Kiedy brakuje ci s"ów
i mokniesz na s"o(cu,
pole# za widnokr!g
w kolumnie z"ych dni
i uwielbiaj…
Gdy skrzyd"a ci przyci%to
i m!dry& po szkodzie,
po'ycz ark% Noego
z go"%biem w klatce
i wzlatuj…

Niemo"liwe
*ycie to nie zabawa,
cho# potrzebuje ta(ca.
*ycie to nie asceza,
cho# wymaga wyrzecze(.
*ycie to mi"o&# o twardo&ci kamienia,
co zawsze my&li o dwoisto&ci,
co jest cia"em, czasami duchem,
a wi%c nie odejdzie, bo to niemo'liwe.

Modlitwa
Rado&# bez cierpienia
to dzie( bez nocy, kobieta bez m%'a
ptak bez &piewu i bogacz bez grosza.
Cierpienie bez nadziei
to nie doko(czona opera, nie narodzone dziecko,
zwi%d"y li&# i odrzucony Dekalog
Nadzieja bez Boga
to kruchy lód jeziora, gleba bez wody,
s"o(ce bez ciep"a, wiara bez wieczno&ci.
Bo'e ,je&li dajesz cierpienie,
daj mi te' rado&# i nadziej%…
Bp Tadeusz Szurman urodzi" si% 9 lipca 1954 roku w Simoradzu na )l!sku Cieszy(skim, ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie na )l!sku Cieszy(skim. Pos"ug% wikariusza
podejmuje w )wi%toch"owicach, gdzie od 1984 roku
pe"ni funkcj% proboszcza. Równocze&nie, w latach 1989-1990 by" administratorem parafii w Zabrzu.
Od 1993 roku zostaje proboszczem ewangelickiej parafii w Katowicach. W latach 1982–1986 by" duszpasterzem m"odzie'owym diecezji katowickiej, za&
w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem
M"odzie'y i przewodnicz!cym Komisji M"odzie'owej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001
by" radc! diecezjalnym Diecezji Katowickiej Ko&cio"a, w latach 1998–2002 by" prezesem Synodu Ko&cio"a Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W pa$dzierniku 2001 zostaje wybrany przez Synod Diecezjalny
na Biskupa Diecezji Katowickiej, w urz!d zosta" wprowadzony w ko&ciele katedralnym Zmartwychwstania Pa(skiego w Katowicach 6 stycznia 2002 roku.
Od 2010 roku by" zast%pc! zwierzchnika Ko&cio"a Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce bp. Jerzego Samca.
Jest autorem wielu artyku"ów z dziedziny teologii, spraw spo"ecznych, historii,
wspó"pracowa" z kwartalnikiem „My&l Protestancka” i rad! redakcyjn! kwartalnika „Ewangelik”. Animowa" wiele przedsi%wzi%# kulturalnych i spo"ecznych,
za które wielokrotnie by" nagradzany: by" m. in. laureatem nagrody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Emila Szramka.
W roku 2012 zosta" honorowym obywatelem Miasta Katowice. Biskup Tadeusz
Szurman by" przewodnikiem duchowym i mentorem dla wielu pokole( duchownych
Ko&cio"a. Zmar" 30.01.2014 r. w wieku niespe"na lat sze&#dziesi%ciu.

Fot: Zbigniew Sawicz

guj!cym ks. Adamie H"awiczce i dla
nas – od razu zaistnia". Umia" bardzo dobrze rozmawia# z lud$mi. Inni nazywaj! to umiej%tno&ci! dialogu. Mog% &mia"o za &wiad czy#, 'e w je go ry sie
kap"a(skim i biskupim by"o co&, co
zw"aszcza w ostatnich latach zaowocowa"o – to liczne konwersje do naszego Ko&cio"a. Te przej&cia do wyznania lutera(skiego uczyni"o oko"o 50-60 osób. Wiem,
'e nie by"o w tym 'adnej agitacji biskupa Tadeusza, to jego osobowo&#, przyk"ad, duchowo&# sprawi"y, 'e te osoby
znalaz"y tu swoj! chrze&cija(sk! przysta(.
Jego dzie"em dokonanym jest „S"oneczna dolina” – o&rodek spo"eczny adresowa ny zw"asz cza dla dzie ci go rzej
sytuowanych materialnie, oczywi&cie
dost%pny dla wszystkich, nie tylko naszych parafian. Przez wszystkie dni tygodnia pracuje tam z m"odzie'! blisko 50
wolontariuszy. Biskup Szurman cieszy"
si% z tego zrealizowanego pomys"u, 'e jego osobiste do&wiadczenie w pracy
z m"odzie'! i dzie#mi znalaz"o takie realne spe"nienie. Ten o&rodek funkcjonuj!cy w tej cz%&ci Katowic to absolutnie
rzecz nie do przecenienia.
I jeszcze jeden – mo'e niezauwa'ony
moment obrazuj!cy jego prawdziw! osobowo&#. Na pogrzebie, przy trumnie sta"o kilkunastu bezdomnych katowiczan.
Niektórych widywali&my, gdy przychodzili na parafi% po wsparcie. Wiem, 'e
dyskretnie uchyla" przed nimi drzwi
nasz biskup. Nikt z nas tych ludzi nie zaprasza" na ceremoni%, no bo jak? Spontanicznie, z serca przyszli do ko&cio"a, potem towarzyszyli mu w ostatniej drodze
– to co& musia"o oznacza#…
Powraca do mnie jeszcze wspomnienie
naszego pami%tnego Sylwestra – Jubileuszowego Roku 2000 – w ten nowy wiek,
razem z rodzinami po nabo'e(stwie,
prosto z katedry poszli&my wszyscy
z bp. Tadeuszem na katowicki rynek.
Na pytanie czego najbardziej by pragn!"
i czego mu nale'y 'yczy# – odpowiedzia" – „aby by# zawsze zdrowym, bo tyle spraw…”. To pragnienie raz jeszcze
us"ysza"em, gdy ostatni raz by"em u niego w sosnowieckim szpitalu.
W moim 'yciu lata naszej wspó"pracy – by"y wielk! szcz%&liw! kart!, któr! obdarowa" mnie nasz Pan. Z ca"! pewno&ci! wiemy, 'e ewangelicyzm na
Górnym )l!sku mia" niepowtarzalnego
pasterza…”.
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Fot. Zbigniew Sawicz

Z ALEKSANDREM ROZENFELDEM
rozmawia WITOLD!TURANT

Czemu "yd
jest sm#tny
36

– Olku, powiedzmy jak to jest
– znasz mnóstwo !ydowskich dowcipów, tzw. szmoncesów, potrafisz
je znakomicie opowiada". Od kil-

ku lat mamy okazj# ich s$ucha", bo
zosta$e% katowiczaninem. Ale ciekawi mnie, czy jeste% kolekcjonerem tych dowcipów i anegdot, czy

tak!e ich twórc&? – i jak to si# ma
do Twojej poezji? Pytam poniewa!
czy tel ni cy otrzy ma li nie daw no
do r&k tomik twoich wierszy, pe$nych zadumy, emocji, czasem goryczy i ironii, tomik zatytu$owany
„Jestem”.
– To s$ dwie ró%ne rzeczy – moje
wiersze i kontynuacja tradycji %ydowskiego poczucia humoru. Nie zdarzy&o mi si# nigdy w %yciu napisa' satyrycznego wiersza. Dla mnie dowcip
by& zawsze rodzajem samoobrony.
Kogo mo%e interesowa' sm#tny "yd?
– A czy 'yd zawsze musi by"
sm#tny?
– No w&a(nie. Na ogó& "yd jest
sm#tny.
– A ma powody?
– W po&owie wyimaginowane, ale
ma. I nawet ta po&owa wystarcza, %eby by& sm#tny. Ja w&a(ciwie dowcip
odkry&em drog$ intuicji. Na ogó& %yli(my w czasach, kiedy by&o potwornie ponuro i nudno. Jedynym lekarstwem na to by& %art sytuacyjny.
Ratowa& nas, %eby(my po prostu nie
zwariowali. Ot, taka historia: w 1968
ro ku wy l$ do wa &em w Kiel cach
i na skutek ró%nych znanych dzi( powszechnie splotów wydarze), z szefa placówki kulturalnej przekwalifikowano mnie na zaopatrzeniowca
w Zarz$dzie Budynków Mieszkalnych. Pierwsze polecenie jakie otrzyma &em od sze fa, to by& wy jazd
do Warszawy po lin# atestowan$
do wind. Koledzy w dziale o ma&o nie
umarli ze (miechu, bo od pi#ciu lat
nikt niczego stamt$d nie przywióz&.
Có% mia&em zrobi'? Pojecha&em w ponurym nastroju. Wchodz# do gabinetu szefa tamtejszego dzia&u zbytu
i przedstawiam si#. A on si# mnie pyta (tu charakterystyczny za!piew):
– A sk$d pan do nas przyjecha&?
– Po pó& godzinie wyjecha&em z pi#cioma tonami &adunku. Efekt by& taki,
%e zosta&em g&ównym zaopatrzeniowcem a dyrektor w stanie przedzawa&owym wyl$dowa& w szpitalu.
– Jednak g$ówn& stron& twojej
osobowo%ci, barwnej i z$o!onej,
jest poezja.
– Tak, ale to jest najtrudniejsza
rzecz, o której mo%na rozmawia'. I to
zarówno w gronie samych poetów, jak
i krytyków literackich. Dla mnie
ostatnim rzetelnym krytykiem by&
Henryk Bereza. Dzi( krytykami s$
na ogó& niespe&nieni pisarze. Istniej$
rozmaite lobbies, których wyrazicielami s$ krytycy. Z drugiej jednak
strony, je(li wiersz sam si# nie broni,
nie ma o czym mówi'.

!

Rys. Wojtek Grabowski

– Twoje wiersze s! jednak g"osem
pewnego pokolenia, które ma za sob! niezwykle dramatyczne i bolesne
do#wiadczenia.
– Sam sobie postawi!em taki postulat bycia stra"nikiem pami#ci. Nale"# do pokolenia urodzonego w czasach holokaustu. Wojn# prze"y!o
zaledwie kilkana$cie osób z mojej
bardzo licznej rodziny. Mama urodzi!a si# w Odessie. Jej dziadek by! wielkim rabinem Odessy. Rodzina uciek!a przed bolszewikami do Polski.
Mój dziadek ze strony ojca mia!
w Warszawie du"y sklep, a babcia by!a jedyn% &ydówk%, która uczy!a
polskiego w katolickim gimnazjum,
ale dom dziadka by! ju" domem polskim. Rodzice w 1939 roku uciekli do
Rosji, gdzie si# urodzi!em w rok
pó'niej. Po wojnie znale'li$my si# we
Wroc!awiu, a Marzec sze$(dziesi%tego ósmego roku, do$( paradoksalnie
okaza! si# dla mnie uniwersytetem
polsko$ci. To wszystko, a zw!aszcza
wojenne losy stanowi taki !adunek,
który mo"na wyrazi( jedynie wierszem.
– Czy twoje zwi!zki z katolicyzmem, to w jakie# mierze wp"yw
twojej babci, nauczycielki polskiego?
– By( mo "e. Stu dio wa !em na
KUL-u, ale jeszcze jako niewierny,
czy mo"e raczej ma!owierny. Katolicyzm jest dla mnie nierozerwalnie
zwi%zany z polsko$ci%. Przed kilkunastu laty zosta!em ochrzczony. Ale
to nie zmienia faktu, "e gdzieniegdzie i tak patrz% na mnie jak na garbatego.
– Widzia"bym tu pewn! analogi$
z postaw! Romana Brandstaettera.
– Chyba mo"na tak powiedzie(. Jestem nawet zaprzyja'niony z dominikaninem o. Janem Gór%, z którym tak"e przy ja' ni! si# Brand sta et ter.
W!a$nie u o. Góry zd%"y!em go jeszcze pozna(.
– My#l$, %e na zako&czenie naszej
rozmowy przyda"aby si$ jeszcze
jaka# anegdota.
– Ale to nie b#dzie szmonces. Otó"
ja do literatury wszed!em niejako anegdot%. Wyobra' sobie, "e wys!ano mnie
do Stanis!awa Grochowiaka w sprawie
mojej debiutanckiej publikacji. Zosta!em zaproszony na piwo, ale odmówi!em, jako "e piwa nie pij#. Dopiero potem dowiedzia!em si#, "e takie
zaproszenie do warszawskiego „Jontka” oznacza akceptacj#. I tak oto mój
debiut opó'ni! si# o rok.

Rozenfeld opowiada
czym jest szmonces
Czy przez dowcip mo%na zosta' zbawionym? Jedno jest pewne, %e bez dowcipu %ycie by"oby zabójczo nudne. Bez
dowcipu mo%na by umrze'. (ydowski
szmonces jest darem Boga. (ydowski
szmonces nie ma kolców.
przejawem mi!o$ci. Jak wiesz,
Jest
wedle prawa "ydowskiego nie
mo"na pochowa( cz!owieka, o którym nie
mo"na powiedzie( nic dobrego. I umar! taki skurwiel i cuchnie, wi#c gmina rozpisa!a konkurs. I zg!osi! si# facet, "e powie co$
dobrego o zmar!ym nad trumn%. Zebrani
odetchn#li. No i s!uchaj%: „Wszyscy wiemy, "e zmar!y by! sko)czonym !ajdakiem,
oszustem i morderc%. Ale pozostawi! po sobie dwóch synów, przy których zmar!y by!
anio!em”.
Opowiem ci dowcip, który opowiada
o moim przyjacielu. To znaczy pasuje do
niego. Otó" Jurek mieszka pó! roku
w Izraelu, a pó! w Rosji. W ko)cu w!adze
nie wytrzyma!y i wezwa!y go, "eby si#
zdecydowa!, gdzie mu lepiej. A on na to
„Zdies do dupy, tam do dupy, ale te przesiadki w Pary"u”. Wiesz to nie chodzi o ten
Pary". Wie"a Eiffla, czy Montparnasse
mnie nie powala. To chodzi o drog#. Tak
naprawd# cz!owiek mo"e zamieszka( tylko w drodze.
Rosyjski &yd, nazwijmy go Rozenkranz
z!o"y! papiery w sowieckim biurze paszportowym na wyjazd do Izraela, wzywaj% go
i pytaj%: Towarzyszu Rozenkranz czy wy

musicie koniecznie jecha( do Izraela?,
a gdzie mam jecha(? pyta. Daj% mu globus.
&yd kr#ci globusem, kr#ci, wreszcie pyta:
a nie macie innego globusa?
Rok 1968 – wiadomo, "e bez dowcipu nie
mo"na by!o "y(. Oto kilka próbek. Og!oszenie w „&yciu Warszawy”: „Poszukuj# pana, który w czasie wojny przechowywa!
mnie w szafie”. Nadal aktualne. Albo – autentyczne, nie "art: Na polskich &ydów l%duj%cych w Ziemi Obiecanej czeka! transparent po polsku: „Nie b%d'cie za m%drzy,
m%drzejsi przyjechali przed wami”.
Szmonces to drwina z obyczaju, ten
trwa wiecznie. Przyk!ad: ksi%dz, pop i rabin opowiadaj% co robi% z datkami na $wi%tyni#. Ksi%dz: kre$l# w ko$ciele du"e ko!o,
a datki podrzucam do góry, co spadnie
do ko!a to moje, co na zewn%trz Stwórcy,
pop: my te" tak robimy, tylko na odwrót,
a rabin: my nie kre$limy ko!a, datki podrzucamy do góry, co Bóg we'mie, to Jego, co
spadnie na ziemi# – moje.
Bez u$miechu nie mo"na wytrzyma(.
W najczarniejszych dniach okupacji dowcip ratowa! istnienie. Przyk!ad drastyczny,
ale prawdziwy – opowiedzia! mi go &yd po
opuszczeniu Auschwitz: „Kolejka do selekcji, na lewo do gazu, na prawo do pracy.
Przychodzi kolej na ros!ego, dobrze zbudowanego &yda. Do gazu! – pada polecenie,
na to &yd – job twoju mat – czwarty raz
do gazu, ju" mnie oczy szczypi%!…

!
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„Nie pozwólmy, aby przesta!y nas radowa" istoty #ywe i rzeczy, (…) nie buntujmy si$ przeciw naszym #%dzom, lecz opanujmy je i zwi%#my z Bogiem; nie
poskramiajmy naszych nami$tno&ci, lecz u&wi$"my je, aby u&wi$cone, spocz$!y w Bogu. (…) Wszelkie pracierpienie pragnie dost$pu do naszej rado&ci pe!nej zachwycenia.
(…) Nasza rado&" wznosi si$, kiedy nie pragniemy ju# niczego poza rado&ci% Bo#% – niczego poza sam% rado&ci%.
(Martin Buber, Opowie!ci chasydów)

!yj"cy
w zachwyceniu
WIES+AWA
KONOPELSKA

elów – 200 lat temu, 28 stycznia
L
1814 roku (7 szwat 5574 r.), na miejscowym cmentarzu &ydowskim pocho-

wano cadyka Dawida Bidermana, ucznia
Elimelecha z Le&ajska, Mosze Leiba

38

z Sasowa i Jakowa Icchaka Horowica
zwanego „Widz"cym z Lublina”. Nale&a$ do – jak to okre#la Martin Buber
–najbardziej ujmuj"cych postaci ruchu
chasydzkiego i grona znanych ówcze#nie

cadyków na ziemiach polskich. Jego my#li cytowane s" do dzi# przez chasydów
na ca$ym #wiecie.
„M"dry, a zarazem dziecinny, szczery wobec wszystkich, a zarazem chroni"cy w sercu jak"! tajemnic#, obcy wszelkie mu grze cho wi, lecz bro ni" cy
grzeszników przed prze!ladowaniem.
(…) Przez d$ugi czas nie chcia$, by
uwa%ano go za cadyka, cho& mia$ wielu wielbi"cych go zwolenników, którzy tego prostego cz$owieka – z pewno!ci"
s$uszniej ni% w przypadku innych cadyków – porównywali nawet z królem
Dawidem. D$ugo sta$ za lad" w swoim
sklepiku, z którego w dodatku nieraz odsy$a$ klientów do innych, biedniejszych
kupców. Ch#tnie je'dzi$ po okolicy, odwie dza$ ob cych (y dów po wsiach
i w braterskiej z nimi rozmowie dodawa$
im otuchy, w miasteczkach zbiera$ wokó$ siebie dzieci, prowadzi$ je na przechadzki, bawi$ si# z nimi i muzykowa$,
karmi$ i poi$ (…) samopas pozostawione na jarmarkach zwierz#ta; szczególnie lubi$ konie i zawsze z naciskiem podkre!la$, %e tylko g$upiec ok$ada je batem.
(…) Za swoje najwa%niejsze zadanie
uwa%a$ godzenie ludzi, tote% – jak g$osi
tradycja – by$o mu dane, %e modlitwa odmówiona przez niego w miejscu k$ótni
przywraca$a pokój i zgod#. Naucza$, %e
chc"c ludzi nawróci&, nie trzeba ich $aja& lub upomina&, lecz nale%y obchodzi&
si# z nimi przyja'nie, $agodzi& burze, które nimi miotaj", i przez mi$o!& doprowadzi& do poznania Boga” – pisa$ Martin
Buber w „Opowie#ciach chasydów”.
Nast%pc" cadyka Dawida Bidermana zosta$ jego syn – Mosze, który przeniós$ siedzib% dynastii z Lelowa do Jerozolimy.
***
Podczas drugiej wojny #wiatowej nekropolia (jedna z dwóch w Lelowie) uleg$a zniszczeniu, a w latach PRL-u na
miejscu cmentarza postawiono pawilon
Gmin nej Spó$ dziel ni „Sa mo po moc
Ch$opska”. P$yty z nagrobków – macewy pos$u&y$y do u$o&enia chodnika
przy pobliskiej szkole.
Dopiero w 1987 roku, za spraw"
Fundacji Rodziny Nissenbaumów rozpocz%$y si% prace zmierzaj"ce do odszukania grobu cadyka Biedermanna. Rok
pó'niej z Izraela przyjechali Sonia
i Zygmunt Nissenbaumowie, którzy
wraz z jedynym ocala$ym z zag$ady
mieszka(cem miasteczka Henrykiem
)rod" rozpocz%li poszukiwania. Wówczas odnaleziono p$yt% nagrobn" cadyka Dawida. W tym samym roku w$adze
Lelowa odsprzeda$y Fundacji cz%#* budynku handlowego, w której pod cementow" posadzk" znajdowa$ si% grób.
Przemurowano #cian%, tworz"c pod tym
samym dachem pawilonu handlowego
wyodr%bnione pomieszczenia ohelu cadyka (na podstawie wspomnie( Wojciecha +y ga sia z Fun da cji Rodziny
Nissenbaumów). W 2011 roku Fundacja Rodziny Nissenbaumów ogrodzi$a
teren cmentarza, a rok pó'niej przyst"pi$a do budowy nowego ohelu.

Zdj!cia: Arkadiusz "awrywianiec

8 stycznia 2014 roku z okazji dwusetnej rocznicy !mierci Dawida Biedermanna na murze ohelu umieszczono tablic"
z napisem: „Pami"ci cadyka Dawida Bidermana (1746-1814) oraz #ydów lelowskich, mieszkaj$cych na tej ziemi do Zag%ady w 1942 r. Spo%ecze&stwo Lelowa”.

na na prze%omie stycznia i lutego, pielgrzymuj$ setki ortodoksyjnych #ydów – chasydów z ca%ego !wiata. Po modlitwach
przy grobie cadyka Bidermana chasydzi zasiadaj$ przy wspólnym stole, ta&cz$ i !piewaj$, bo tak'e w ten sposób, nie tylko 'arliw$ modlitw$ mo'na chwali( Boga.

***
Rokrocznie do Lelowa, na !wi"to jorcajtu (rocznicy !mierci) Dawida Biderma-

***
Chasydów przybywaj$cych do Lelowa od kilku lat fotografuje Arkadiusz

)awrywianiec. Jego zdj"cia s$ nie tylko zapisem wydarzenia, które na sta%e
wpisa%o si" w codzienno!( tej miejscowo!ci, ale przede wszystkim s$ poszukiwaniem duchowo!ci – jej wymiaru
wspó%czesnego w kontek!cie miejsca,
emanuj$cego nieustann$ obecno!ci$
wielkiego, u!miechni"tego i dobrotliwego cadyka Bidermana.

!
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Pogo (fragment)

Podró! do granic
rysunku
BOGDAN
WIDERA

ztery lata temu nie by"em na wernisaC
!u Echo-rysunków Marka G"owackiego w Galerii #l$skiego Teatru Lalki i Ak-
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tora „Ateneum”. Prace wtedy pokazane
zobaczy"em pó%niej i zrobi"y na mnie
wra!enie. Ich tematem, najogólniej mówi$c,
jest cz"owiek. Na bia"ym tle pojawiaj$ si&
ciemne, wr&cz czarne postacie, fragmenty
(tors, g"owa); twórczo'( niby figuratywna,
trudno j$ jednak nazwa( realistyczn$.
Urodzony w 1983 roku w Zebrzydowicach Marek G"owacki jest absolwentem
Wydzia"u Artystycznego w Instytucie Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu #l$skiego
w Katowicach. Specjalizowa" si& w grafice warsztatowej i w rysunku, co – jak mi
si& wydaje – wyznaczy"o kierunek jego zainteresowa) twórczych. A tak!e naukowych, bo od 2007 roku pracuje w macierzystej uczelni w Zak"adzie Rysunku,
gdzie realizuje przewód doktorski z dziedziny Sztuki Pi&kne w zakresie rysunku.
Swoje prace wystawia" w ostatnich latach
w Polsce i za granic$, m.in w Warszawie,
Poznaniu, w Czechach a nawet w Chinach
oraz, oczywi'cie, w Katowicach (Biennale Plakatu, Praca Roku).
Kierownik Zbigniew M&drala od jakiego' czasu wraca do artystów, którzy par&
lat wcze'niej ju! w Galerii Ateneum swój
dorobek wystawiali. Uwa!am, !e to dobry
pomys", bo publiczno'( mo!e zobaczy(, jak
si& dany twórca rozwija, w jakim kierunku posz"y jego poszukiwania, czego przez
ten czas dokona". Dzi&ki tym „powrotom”
do pomieszcze) przy ulicy 3 Maja 25, w lu-

tym mia"em okazj& uczestniczy( w otwarciu drugiej wystawy G"owackiego i przekona"em si&, !e pozosta" wierny rysunkowi (cho( to w"a'ciwie troch& technika
mieszana, czy – jak si& to okre'la – w"asna,
bo artysta fragmenty niektórych prac delikatnie podmalowuje). Nadal jednak dominuje czer) (ewentualnie szaro'() na bia"ym
tle i rysunki przedstawiaj$ ludzi.
Dawno temu trafi" w moje r&ce Traktat
o malarstwie Leonarda da Vinci. By" to taki podr&cznik do nauki malowania, w któ-

Styks

rym w"oski mistrz zdradza" nawet tajniki
produkowania farb. Wydano jednak t&
ksi$!k& w PRL, wi&c nie zawiera"a !adnych
barwnych ilustracji, tylko czarno bia"e rysunki, czy te! studia. Z oszcz&dno'ci
na jednej kartce umieszczono kilka twarzy
wykrzywionych jakim' grymasem, z ustami rozwartymi do krzyku, za' obok nich
fragment r&ki cz&'ciowo umi&'nionej,
cz&'ciowo za' odartej do ko'ci, by"a jaka'
stopa w sandale itd. Wszystkie te cz&'ci cia"a rzucono na bia"e t"o, jako !e by"y to tylko szkice, które pó%niej sk"ada"y si& w ca"o'( prze my 'la n$ i skom po no wa n$
na obrazie. W ksi$!ce ogl$dali'my fragmenty. Przypomnia"y mi si& te rysunki podczas ogl$dania wystawy prac G"owackiego (zw"aszcza zatytu"owanej Pogo, której
fragment reprodukujemy). Zapyta"em nawet artyst&, czy zna to wydanie Traktatu,
okaza"o si& jednak, !e nie. Niemniej G"owacki jest twórc$, który buduje swoje prace z fragmentów w"a'nie. Na bia"ym,
„niezagospodarowanym” tle rysuje tors,
cz&'( postaci, niewyko)czone sceny. Zastanawia"em si&, sk$d taki pomys". I uzmys"owi"em sobie, !e my tak w"a'nie postrzega my rze czy wi sto'(. Nie wi dzi my
wszystkiego jak aparat fotograficzny.
Na zdj&ciu mo!emy, centymetr po centymetrze, dok"adnie przyjrze( si& detalom archi tek to nicz nym, prze czy ta( szyl dy
nad sklepami, zobaczy( wszystkie postacie wyst&puj$ce w ulicznej scence, rozpozna( marki samochodów itd. Natomiast
w !yciu docieraj$ do nas jedynie fragmenty tego, co nas otacza. G"owacki wyci$gn$"
z tego faktu konsekwencje – na swoich rysunkach umieszcza tylko to, na co mamy,
zgodnie z jego zamys"em artystycznym,
zwróci( uwag&. Reszta jest pustym t"em.
To kojarzy si& tak!e ze snami, z których zapami&tujemy jedynie detale. Niby nasze
marzenia (albo koszmary) rozgrywa"y si&
w pe"nej scenerii, po przebudzeniu pami&tamy jednak tylko jakie' wyimki, cz&'ci,
postacie, nawet te znane nam z !ycia, jawi$ nam si& jako dziwnie odrealnione twory, przechodz$ jedne w drugie, mieszaj$ si&
ze sob$, rozp"ywaj$ si& powoli w powietrzu. Wydaje mi si&, !e te nasze osobiste doznania sprawiaj$, !e przemawia do nas
twórczo'( Marka G"owackiego. Ogl$damy czasem rysunki – nazwijmy to – dziwne, nierealne, niepokoj$ce, a przecie! nie
s$ to obrazy nam obce, podobne nosimy
w 'rodku, zachowane przez pami&(, która równie! przechowuje dla nas tylko
fragmenty.
O ile w warstwie tre'ciowej obszar zainteresowa) artysty niewiele si& zmieni" – w centrum jego uwagi pozosta" cz"owiek, o tyle wida( u G"owackiego sta"e
poszukiwanie mo!liwo'ci, jakie w sobie
jeszcze kryje rysunek. W tym zakresie autor jest wprawdzie nadal twórc$, ale staje
si& te! – nazw& to – badaczem, eksploratorem, jakby chcia" odkry(, czy medium,
jakim jest rysunek, ma jakie' granice,
i czy w ogóle da si& do nich dotrze(. W ka!dym razie ciekaw jestem spotkania w Galerii Ateneum z twórczo'ci$ Marka G"owackiego za par& lat. Dotrze do granic rysunku?
A mo!e je przekroczy?

!

Ko!ció" prawos"awny kieruj#c si$
zaleceniami ojców I soboru powszechnego (20 maja 325 r. w Nicei) wylicza
daty Wielkanocy, opieraj#c si$ na
pierwszej wiosennej pe"ni ksi$%yca
i dacie paschy %ydowskiej. Wielkanoc
w Ko!ciele prawos"awnym obchodzona jest w niedziel$ po pierwszej wiosennej pe"ni ksi$%yca i po zako&czeniu paschy %ydowskiej. W tym roku przypada
ona 20 kwietnia.

(wi$ta Wielkanocne w Cerkwi prawos!awnej

wielu kolejnych w!odarzy, którzy chcieli
zrówna% j# z ziemi#. Dzi& jest jedn# z dwóch
&wi#ty' prawos!awnych województwa &l#skiego (drug# wybudowano w 1998 r. w Cz$stochowie), wchodzi w sk!ad diecezji !ódzko-pozna'skiej. Kiedy ks. mitrat Sergiusz
Dziewiatowski (obecny proboszcz) przejmowa! 1 stycznia 1979 r. sosnowieck# parafi$,
witany serdecznie i "yczliwie przez ust$puj#cego ks. Wiktora Rzeckiego, przysz!o&% cerkwi, nawet ów leciwy pobo"ny starzec malowa! w czarnych kolorach, wyrokuj#c, "e to
parafia na wymarciu. Trudno si$ dziwi% skoro wiernych by!o wówczas zaledwie oko!o
trzydziestu. Dzi& odwiedzaj# j# wierni m. in.
z Zag!$bia D#browskiego, Aglomeracji Górno&l#skiej, Ziemi Rybnickiej, (l#ska Cieszy'skiego i wschodniej Opolszczyzny, co wida%
by!o 16 marca, podczas corocznej wizyty
duszpasterskiej arcybiskupa Szymona, ordynariusza diecezji !ódzko-pozna'skiej.
W obrz#dku wschodnim przygotowania
do (wi#t Wielkanocnych, najwa"niejszego
wydarzenia w ca!ym roku liturgicznym, niewiele ró"ni# si$ od katolickich. Poprzedza je
okres Wielkiego Postu, podczas którego
ogranicza si$ ilo&ci spo"ywanych pokarmów
i wyklucza mi$so, ryby, nabia! i bia!e pieczywo. W Wielki Czwartek ()*+ ,- ,. /*01*23)
wierni uczestnicz# w „12 Ewangeliach”.
W Wielki Pi#tek ()*+ ,- 456 507,84) w cerkwi na „&wi$tym prestole” ustawiany jest symboliczny grób Chrystusa przykryty p!aszczenic# (ca!un przedstawiaj#cy ukrzy"owanego
Chrystusa). Podczas Wielkiej Jutrzni (z soboty na niedziel$) po okr#"eniu &wi#tyni kap!an
po trzykro% uderza krzy"em w drzwi cerkwi,
co symbolizuje odsuni$cie kamienia od grobu zmartwychwsta!ego Chrystusa, intonuj#c
wielkanocny
tro parion
„Chrystus powsta! z martwych, &mierci# podepta! &mier%, i b$d#cym w grobach "ycie da!”.
W Wielk# Sobot$ ()*+ ,- 45 9:;;<04)
podczas Boskiej Liturgii nast$puje po&wi$cenie pokarmów, którego mo"na równie" dokona% podczas niedzielnego Nabo"e'stwa
Wielkanocnego ()<9-2*9*7,* =2,90<1<),
natomiast w Poniedzia!ek Wielkanocny podczas nabo"e'stwa odbywa si$ obrz$d przygotowania krzy"ma, oleju, który przez ca!y
rok u"ywany b$dzie do namaszczenia podczas chrztu i konsekracji o!tarzy.
Pani Olga pochodzi z niewielkiej miejscowo&ci pod Bia!ymstokiem, do D#browy
Górniczej przyjecha!a pod koniec lat 70. Wiele starych tradycji przywiezionych z Podlasia stara si$ jeszcze przemyca% do swojego
domu. Mówi „przemyca%” poniewa" wnuki niech$tnym okiem spogl#daj# na zamierzch!e, ich zdaniem, obyczaje, ale na korowaj i pasch! czekaj# ca!y rok.
Na Podlasiu do dzi& na wielkanocnych stolach króluje korowaj, czyli ko!acz, który gospodynie przygotowuj# z bia!ej m#ki pszennej lub "ytniej, z dodatkiem jaj, mleka
i cukru. Wypieki zdobi# wymy&lnymi ptasz-

Fot. Maria Sztuka

osnowiecka cerkiew s!u"y swoim wierS
nym ju" od 125 lat. Przetrwa!a niejedn#
burz$ dziejow#, opar!a si$ tak"e zakusom

Troparion
paschalny
kami lub laleczkami lepionymi z ciasta. Niezwyk!ym dodatkiem &wi#tecznego sto!u s#
inspirowane motywami z ikon malowane g$sie jaja.
Za war to&% wiel ka noc ne go ko szycz ka – wspomina pani Olga – troch$ si$ ró"ni!a od tych wspó!czesnych. Jajka obierano
ze skorupek, aby niczego co po&wi$cone nie
trzeba by!o wyrzuca% a mi$dzy chlebem i w$dlinami musia! znale>% si$ tak"e kawa!ek paski, bo tak si$ u nas mówi!o na pasch$.
– Jutrznia trwa!a d!ugo, czasem nawet kilka godzin. Dopiero nad ranem w niedziel$
ko'czy!a j# procesja. Nikt wtedy nie narzeka!, "e jest niewyspany, czy "e co& tam w domu jest jeszcze do zrobienia. Nie wyobra"am
sobie, "eby kogokolwiek mog!o zabrakn#%
na procesji. Dzisiaj wydaje mi si$, "e przygotowanie suto zastawionego sto!u jest wa"niejsze od modlitwy. Doskonale pami$tam
wy&cigi furmanek po wyj&ciu z cerkwi, kto
pierwszy wróci! do domu, ten mia! zapewniony dobry, obfity w plony rok. Zdarza!o si$,
"e kto& zgubi! ko!o a nawet wyl#dowa!
w rowie, ale wszystko si$ zawsze dobrze ko'-
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czy!o. A ile by!o przy tym wrzasku i &miechu, podobnie w &migus dyngus, ale nikt wtedy nikomu krzywdy nie zrobi!, dzisiaj boj$
si$ wyj&% z domu. Po po!udniu dzieci biega!y do swoich rodziców chrzestnych po podarki, w domu tak"e wszyscy wymieniali si$
drobnymi upominkami, czasami to by!y
pi$kne pisanki.
Zgodnie z tradycj# kultywowan# jeszcze
przez wielu wyznawców prawos!awia w czasie (wi#t Wielkanocnych odwiedzaj# oni groby swoich bliskich zmar!ych, zanosz#c im
pisanki, poniewa" Zmartwychwstanie Chrystusa jest rado&ci# zarówno dla "ywych jak
i umar!ych a liturgia i teologia prawos!awia
skupia si$ wokó! zwyci$stwa Chrystusa
nad &mierci#.
Pani Olga z u&miechem powraca w swoje
rodzinne strony. Ch!opaki biegali od domu
do domu, zbierali jajka, kie!basy, s!odycze.
Wsz$dzie s!ycha% by!o ich mi!osne „konopielki”, oj czeka!y dziewczyny, czeka!y… to najpi$kniejsze &wi$ta w roku, wszystko si$ budzi do "ycia.

!
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Fot. Agnieszka Sikora

5 lutego 2014 roku w Bibliotece !l"skiej w Katowicach odby#a si$ promocja ksi"%ki autorstwa Miros#awa S#omczy&skiego pt. Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki. W spotkaniu, oprócz autora, wzi"#
udzia# bohater ksi"%ki – Mieczys#aw Chudzik.

Najwa%niejsze
jest patrzenie
Ksi$'ka Miros!awa S!omczy#skiego to zbeletryzowana opowie%&, osnuta na wspomnieniach Mieczys!awa Chudzika, operatora obrazu, zwi$zanego z katowickim o%rodkiem telewizyjnym od pocz$tku jego dzia!alno%ci, autora zdj"& do wielu programów TVP, reporta'y, filmów
dokumentalnych i fabularnych, realizowanych w kraju i za granic$, wyró'nianych i nagradzanych na krajowych i zagranicznych festiwalach
filmowych. Pojawienie si" na rynku czytelniczym ksi$'ki S!omczy#skiego sta!o si" okazj$ do rozmowy z jej g!ównym bohaterem.
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– Urodzi! si" pan na terenie przedwojennych Kresów Wschodnich, gdzie sp"dzi!
pan dzieci#stwo i wczesn$ m!odo%&. Wraz
z ostatni$ fal$ repatriacji, w latach 50.
XX wieku, przyjecha! pan do Polski. Wie-

le osób, pochodz$cych stamt$d, wspomina!o po latach, 'e (l$sk przyj$! ich z otwartymi r"kami. Mimo wielu ró'nic kulturalnych czy j"zykowych zostali tu dobrze
przyj"ci i szybko si" zaaklimatyzowali.

Tak wspomina! mi"dzy innymi Wojciech
Kilar. A jaki by! (l$sk z tych najwcze%niejszych pana wspomnie#?
– Moja droga na !l"sk wiod#a przez Zachodniopomorskie, gdy% na ogó# ludzi z Wile&szczyzny oraz zachodniej czy pó#nocnej
Bia#orusi kierowano na Wybrze%e. Po pobycie w obozach przesiedle&czych i po przej'ciu wielu ró%nych i d#ugotrwa#ych formalno'ci wraz z rodzin" w 1957 roku pojawili'my
si$ na !l"sku. Dlaczego na !l"sku? Poniewa%
tutaj by#a praca. Mój ojciec przed wojn" by#
zatrudniony na kolei, a dok#adniej – w #"czno'ci kolejowej. Po wojnie wszystko si$ zmieni#o, ale kolej wci"% by#a gwarantem stabilnej pracy. Po przybyciu na !l"sk znalaz#
zaj$cie na kolei i po przeszkoleniu zosta# kierownikiem poci"gu. Taki zawód dawa# mu satysfakcj$, bo mia# natur$ podró%nika, która
chyba by#a w naszych genach, bo ja równie%,
mimo zupe#nie innej profesji, j" odziedziczy#em. !l"sk by# wówczas najbardziej uprzemys#owionym regionem w Polsce i to by# dla
mnie szok, jak dla ka%dego, kto pochodzi# z terenów Wile&szczyzny czy Grodzie&szczyzny,
gdzie przemys# by# znikomy, by#y za to
pi$kne krajobrazy: jeziora, rzeki, wzgórza, lasy itd. Z tak wielkim i ci$%kim przemys#em
zetkn$li'my dopiero tutaj. Moja mama zawsze
narzeka#a i wspomina#a, %e u nas by#o pi$knie i czysto, a tu musi firanki pra( raz w tygodniu. Szokowa#o j" równie% to, %e w tym
przemys#owym krajobrazie, w'ród dymi"cych
kominów okna s" wypucowane i wisz"
w nich czyste firaneczki. To jej si$ podoba#o. Czy dobrze si$ tu czu#a? Nie wiem, ale
pewnie, gdyby tak nie by#o, próbowa#aby
gdzie' si$ przenie'(. My'l$, %e si$ w ko&cu
zaaklimatyzowa#a, no i do%y#a s$dziwego wieku, 10 dni jej zabrak#o do uko&czenia 107 lat.
Wida(, to 'l"skie powietrze jej s#u%y#o.
– Jak zacz"!a si" przygoda z filmem i fotografi$? Czy to by! przypadek, 'e zosta!
pan filmowcem?
– To nie by# przypadek, %e wybra#em taki
styl %ycia. Gdy chodzi#em do szko#y w Wo#kowysku, to wraz z kolegami tworzyli'my
grup$ #obuziaków. Ja by#em jedynym Polakiem, pozostali to byli Rosjanie, Bia#orusini,
Uzbecy, kto' z Kaukazu... Niezwyk#a mieszanina. J$zykiem rosyjskim w#ada#em bardzo
dobrze, troch$ mówi#em po bia#orusku, a polskiego w#a'ciwie w ogóle nie zna#em. Mieli'my bardzo fajnego dyrektora – m#odego,
ambitnego, wykszta#conego, który %eby nas
odci"gn"( od #obuzerki, chcia# nas czym' zainteresowa(. Za#o%y# wi$c kó#ko teatralne,
zainspirowa# nas, %eby'my wydawali miesi$cznik, a tak%e za#o%y# kó#ko fotograficzno-filmowe. I od tego si$ zacz$#o, od 8 klasy.
Oczywi'cie, wcze'niej w domu u ojca by#
aparat fotograficzny i usi#owa#em co' tam robi(, ale dopiero szko#a pozwoli#a mi si$ rozwin"(. Jeszcze jeden epizod jest wart wspomnienia. Otó%, w czasie przerw wakacyjnych
pracowa#em, %eby zarobi( na ksi"%ki. Znalaz#em si$ w firmie, gdzie by#em pomocnikiem
geodety, który nauczy# mnie czyta( plany,
mierzy( ziemi$, ko#kowa( place budów,
a przy okazji trzeba by#o fotografowa(. To by#a firma cywilna, która by#a przykrywk" firmy wojskowej z siedzib" w Murma&sku. Nie
mia#a nazwy, tylko numer, wtedy nie rozumia#em o co chodzi, ale teraz wiem, %e jak si$ podaje numer firmy czy miasta, to chodzi o tajne sprawy.
– Skoro nie zna! pan j"zyka polskiego, to
jak pan sobie poradzi! na pocz$tku?
– Rzeczywi'cie, gdy znalaz#em si$ w Katowicach, to mia#em problemy j$zykowe.
Ale bardzo pomogli mi studenci-wolontariusze z Akademii Sztuk Plastycznych. By# ta-

ki akademik na ulicy Kasprzaka, na Koszutce. Tam chodzi!em codziennie na pogaduszki, podczas których koledzy mnie poprawiali, t!u maczy li, jak nale"y dane s!owo
poprawnie powiedzie#. W tym samym czasie
Urz$d Wojewódzki szuka! ludzi ch%tnych
do wyjazdu na kurs do Warszawy, który
mia! przygotowa# ich do pracy w powstaj$cym w Katowicach o&rodku telewizyjnym.
Namawiano mnie, abym si% zg!osi!, ale si% nie
zdecydowa!em – po prostu si% ba!em. Przede
wszystkim wci$" jeszcze mia!em problemy j%zykowe, trudno mi by!o wszystko zrozumie#.
Najpierw musia!em sobie to przet!umaczy#
na rosyjski, a dopiero potem na polski. Poza tym odstawa!em od rówie&ników wygl$dem, moje ubranie by!o inne, fryzura inna,
oczy inne, ludzie si% ogl$dali w tramwaju. By!em dla nich obcy. Potem przeczyta!em
w „Panoramie” artyku!, "e w Katowicach bardzo pr%"nie dzia!a Amatorski Klub Filmowy
„'l$sk”. Bardzo mnie to zainteresowa!o,
wi%c zacz$!em go szuka#. Znalaz!em, siedziba mie&ci!a si% przy ul. Francuskiej. Dwa razy podchodzi!em, bo nie mia!em odwagi, "eby wej&#. A" w ko(cu wszed!em i spotka!em
pana, bar dzo mi!ego, sympatycznego,
u&miechni%tego, potem okaza!o si%, "e to sekretarz klubu Boles!aw Zieli(ski. Zaprosi!
mnie na herbat%, porozmawiali&my i tak si%
zacz%!o, ja si% do tego klubu niejako przyklei!em i czu!em si% tam bardzo dobrze. Jak si%
okaza!o, "e bardzo du"o potrafi% zrobi#, to zosta!em ch!opakiem do wszystkiego. Pierwszym moim wzorem do na&ladowania, mistrzem, by! prezes klubu Norbert Boronowski,
zawodowy fotoreporter w „Panoramie”. Wywo!ywali&my ta&my filmowe, wszystko by!o robione r%cznie, ale technologi% mia!em
opanowan$, a poniewa" posiada!em bardzo
du"o wolnego czasu, to by!em na ka"de
gwizdni%cie. Dostawali&my filmy, które robili
cz!onkowie klubu, ale wkrótce równie" zacz%!y przychodzi# materia!y z telewizji. Interesuj$ce i trudne w realizacji filmy robili Danuta i Jan Ma#kowowie. Pami%tam równie", jak
Edward Poloczek, znany fotografik &l$ski, pojecha! z ekip$ na Spitsbergen i tam robi! mnóstwo filmów i zdj%#. Trzeba by!o to wszystko obrobi#, a my bali&my si% strasznie, "eby
czego& nie zepsu#. Jak wspomnia!em, gdy powsta!a telewizja, to materia!y filmowe, które by!y potrzebne do programów, by!y obrabiane w klubie filmowym przy ul. Francuskiej.
Potem trzeba by!o biega# na ulic% Ligonia 37, gdzie obecnie stoi tzw. Decebmer,
a wtedy sta!a willa, w której mie&ci!a si% pierwsza siedziba TVP Katowice. Po jakim& czasie powsta!o tam laboratorium, do którego si%
przenios!em, a moim szefem zosta! Jerzy Badura.
– Takich szefów-nauczycieli, mistrzów
by!o chyba znacznie wi"cej w ci#gu tych
wszystkich lat?
– Tak, oczywi&cie. Zreszt$ w ogóle w "yciu mia!em szcz%&cie do nauczycieli. Du"o by
wymienia#, ale wspomn% cho# kilka nazwisk. Opiekunem mojego roku by! najpierw Andrzej Ancuta, a potem Adolf Forbert,
wspó!za!o"yciel Pa(stwowej Wy"szej Szko!y Filmowej w )odzi, a nast%pnie znacznie
m!odsi: Mieczys!aw Jahoda, Jerzy Wójcik, Witold Soboci(ski. Ponad dwa lata by!em
szwenkierem u Miko!aja Sprudina, u którego przeszed!em niez!$ szko!% zawodu. Mia!em szcz%&cie równie" pracowa# z Zygmuntem Samosiukiem, znacznie m!odszym
cz!owiekiem, który mia! zupe!nie inne, nowatorskie podej&cie do kamery. To patrzenie
na innych, lepszych, jak oni robi$ film by!o
szalenie wa"ne. Szko!a szko!$, cz!owiek si%
oczywi&cie nauczy techniki, ale najwa"niej-

sze jest patrzenie, co robi mistrz, bycie z nim
i podgl$danie go.
– Jak dosz!o do wspó!pracy z Poltelem?
– Niemal od samego pocz$tku w telewizji
by!a redakcja filmowa, a jej szefem by! Tadeusz Koper, z wykszta!cenia re"yser po szkole filmowej. Bardzo do niego przylgn$!em.
Traktowa! mnie mo"e nie jak syna, ale m!odszego brata i wzi$! pod swoje skrzyd!a. Redakcja funkcjonowa!a oko!o 2 lat, a potem,
w 1960 roku, w Warszawie podj%to decyzj%,
"e produkcja filmowa zostanie wydzielona i w ten sposób powsta!a nowa jednostka.
Przenie&li nas z dnia na dzie(. I by!o to dziwne, bo pracowali&my w telewizji, robili&my
wszystko dla telewizji, ale by!y&my jakby
w innym zak!adzie – w Zak!adzie Produkcji
Filmów Telewizyjnych w Warszawie z oddzia!em w Katowicach. Jego szefem zosta!
Jan Ma#ków. Zak!ad zacz$! si% do&# szybko
i intensywnie rozwija#. Powsta!o nowoczesne laboratorium z bardzo dobrymi maszynami. W 1972 roku szefem Komitetu ds. Radia i Telewizji zosta! Maciej Szczepa(ski,
który postanowi! zrobi# z telewizji nowoczesne narz%dzie propagandy. Poszli&my w kolor, w tech ni k% naj now szej ge ne ra cji,
a przy tym Szczepa(ski rz$dzi! "elazn$ r%k$.
Gdy moi koledzy przyje"d"ali z Zachodu, to
si% dziwili, "e mamy taki sprz%t, jakiego nawet oni za du"o nie mieli. Szczepa(ski postanowi! zrobi# w!asn$ wytwórni% filmow$, która mia !a by sa mo dziel no&# de cy zyj n$
i finansow$. Wtedy powo!a! do "ycia Centraln$ Wytwórni% Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel z odzia!em w Katowicach. Tu
by! pot%"ny przemys!, tu odbywa!y si%
wszystkie najwa"niejsze masówki, wi%c telewizja potrzebowa!a w!asnych programów,
a produkcja filmów w zespo!ach filmowych
by!a kosztowna i nie zawsze chciano realizowa# tematy, którymi by!a zainteresowana telewizja.
– Jak dzi$ mo%na oceni& dzia!alno$& Poltelu?
– Uwa"am, "e bardzo dobrze. Szkoda, "e
to wszystko upad!o, "e doprowadzono do likwidacji tego maj$tku. By! rok 1991. Z dnia
na dzie( zapad!a decyzja o likwidacji Poltelu i wszystkie archiwa dos!ownie wyrzucono
na &mietnik. My&my nawet "artowali, "e ta&my posz!y na grzebienie. Laboratorium zosta!o zniszczone, maszyny wyrzucone przez
okno na podwórko. By!y tak"e budynki, które Poltel wcze&niej przej$! po O&rodku Post%pu Technicznego. Znajdowa!y si% w nich: magazyny, stolarnie, &wietna hala, administracja,
monta"ownie, sala d*wi%kowa – bardzo dobra, synchronizacyjna ze sto!em trickowym,
gdzie mo"na by!o robi# ró"ne napisy czy wkopiowania. By!y te" kostiumy, rekwizyty, które Poltel wyprodukowa! przez lata swojej dzia!alno&ci. Ale có"… przysz!y takie czasy, "e
wszystko zosta!o sprasowane bez ogl$dania
si% na to, czy to jest potrzebne, czy nie. Zmarnowano prac% i zaanga"owanie wielu ludzi,
zniszczono materia!y, które s$ nie do odtworzenia. A przecie" w Poltelu wyprodukowano mnóstwo filmów dokumentalnych – wi%cej ni" w Warszawie, równie" na potrzeby
telewizji by!y robione filmy fabularne. Ponadto bardzo rozwin%!y si% us!ugi dla ekip zagranicznych. Kr%cono na 'l$sku sporo tytu!ów
i Poltel zarabia! na tym dosy# dobrze. Ju" nie
mówi%, "e mieli&my mnóstwo wybitnych
specjalistów w zawodach pomocniczo-twórczych, ludzi z ogromnym do&wiadczeniem.
Tego nie da si% nauczy# w "adnej szkole i oni
te" zostali straceni: stolarze, dekoratorzy,
kostiumolodzy, charakteryzatorzy, garderobiane… A przecie" bez nich film nie istnieje. Ludzie jednego dnia znale*li si% na bruku, bez

szans na znalezienie pracy w zawodzie. A byli
to entuzja&ci, którzy kochali film, pracowali
dla niego, nie dla pieni%dzy. To wszystko mity, "e my&my tu zarabiali z!ote góry. To
bzdury. Moim zdaniem, stolicy zale"a!o
na tym, "eby w Katowicach wszystko sprasowa#. To by!a swego rodzaju zemsta za to,
"e za czasów Gierka podobno nam si% tutaj "y!o jak w Szwajcarii, "e 'l$sk to rzekomo by!a kraina miodem i mlekiem p!yn$ca.
– Jest w Katowicach na Uniwersytecie
'l#skim Wydzia! Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kie$lowskiego. Rozwija si",
m!odzi ludzie zdobywaj# mnóstwo nagród…
– Ale Katowice z tego nic nie maj$ – w sensie tego &rodowiska, bo nie ma tutaj bazy produkcyjnej. Telewizja w ogóle przesta!a wspó!pracowa# z Wydzia!em. Wi%c ci m!odzi
ludzie uciekaj$ do Warszawy. Nawet gdy kr%c$ etiudy operatorskie czy re"yserskie, to jad$ do stolicy, a mogliby je robi# w Katowicach, bo s$ tutaj dobrze wyposa"one firmy.
Presja warszawska jest jednak tak wielka, "e
uwa"aj$, "e je&li nie zrobi$ czego& w Warszawie, to ich nie ma. By# mo"e tak jest. Ale to
jest kolejna konsekwencja likwidacji Poltelu
i Zespo!u Filmowego Silesia Kazimierza
Kutza.
– Wspomina! pan, %e odziedziczy! w genach zami!owanie do podró%y, %e by!y
czasy, gdy nie by!o pana pó! roku w domu.
Czy by!y jakie$ wyjazdy, które szczególnie
zapad!y panu w pami"ci, niebezpieczne
przygody?
– Faktycznie, znale*li&my si% par% razy z kolegami w sytuacjach dosy# niebezpiecznych.
By! taki moment w historii, podobny do tego, co si% obecnie dzieje na Ukrainie. Mam
na my&li pucz Janajewa w Moskwie (nieudan$ prób% przej%cia w!adzy w ZSRR w sierpniu 1991 roku). Wraz z koleg$ Adamem Sojk$ wybrali&my si% jak idioci, samochodem,
za w!asne pieni$dze i znale*li&my si% w &rodku konfliktu. Gdy to czasami wspominamy,
to uzmys!awiamy sobie, "e przecie" mogli nas
zabi#. Wykazali&my si% wyj$tkow$ bezmy&lno&ci$. Dzi& nie by!bym ju" takim wariatem.
Podobna sytuacja mia!a miejsce w Wilnie,
gdzie oficer OMON-u zarepetowa! bro( i powiedzia! mi, "e mam trzy sekundy, aby
odej&#, w przeciwnym razie mnie zastrzeli.
Jakie ma pan plany na przysz!o$&?
Z moimi m!odszym kolegami, a musz% zaznaczy#, "e nie by!a to moja inicjatywa,
w grudniu 2013 roku z!o"yli&my Stowarzyszenie Filmowców 'l$skich. Zosta!o ju" nie
tylko zarejestrowane, ale nawet mamy honorowego cz!onka, którym zosta! Lech Majewski. G!ównym za!o"eniem Stowarzyszenia jest
„rewitalizacja” &rodowiska filmowego na 'l$sku, aby filmowcy &l$scy mieli mo"liwo&# poznania siebie nawzajem i swoich prac. Chcemy stworzy# grup%, która b%dzie mówi!a
jednym, silnym g!osem o rzeczach, które nas
wszystkich denerwuj$, a mo"e dzi%ki temu damy wspólnie rad% naprawi# to i owo. Chcia!bym, "eby w!adze wojewódzkie "yczliwiej
spojrza!y na lokalne ambicje filmowców.
Trudno, "eby si% to &rodowisko b!yskawicznie odrodzi!o i dzia!a!o, jak onegdaj, ale
mo"e powoli, gdy w centrum Katowic zostanie wzniesiony nowy budynek Wydzia!u Radia i Telewizji, powstanie rzeczywi&cie porz$dna firma produkcyjna – oczywi&cie teraz
prywatna, mo"e spó!ka... Mam nadziej%, "e
jeszcze w swoim "yciu b%d% mia! satysfakcj%,
"e na 'l$sku dzia!alno&# filmowa – w szerokim znaczeniu – b%dzie widoczna.

Rozmawia!a
AGNIESZKA SIKORA
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Fot. Arkadiusz %awrywianiec

Konrada Swinarskiego wspomina Anna Polony

Jego „charakter pisma”
W Muzeum Barbary i Stanis!awa Ptaków mogli"my ogl#da$ wystaw% „W stron% spektaklu. Emocje i ruch w szkicach
Konrada Swinarskiego”. Re&yser uwa&any za jednego z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych twórców w historii polskiego teatru stworzy! w!asny styl,
inspiruj#c do dzi" wielu m!odych aktorów
i re&yserów.
ia! on te" ogromny wp!yw na aktorów,
M
których spotyka! na pocz#tku swej
drogi twórczej. Anna Polony, wspania!a ak-
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torka teatrów krakowskich, powiedzia!a
w Katowicach przed spotkaniem z publiczno$ci#, "e praca i obcowanie z Konradem
Swinarskim mia!o decyduj#cy wp!yw na ca!e jej "ycie. Nie od razu jednak by!o tak ró"owo. Aktorka przychodz#c do Starego Teatru zastrzeg!a sobie, "e nie chce gra% ju"
wi&cej ról s!u"#cych i pokojówek. Tymczasem jej pierwsza rola w Starym to by!a w!a$nie posta% s!u"#cej. Ju" chcia!a zrobi%
awantur& dyrektorowi Zygmuntowi Hübnerowi, gdy nagle poczu!a, "e kto$ za ni# stoi.
Odwróci!a si& i zobaczy!a po raz pierwszy
Konrada Swinarskiego, który uwiód! j# natychmiast swoim !agodnym g!osem, wzrokiem i u$miechem. No i oczywi$cie zagra!a t& niewielk# rólk& w sztuce Anonima
„'a!osna i prawdziwa tragedia pana Ardena”
– Potem okaza!o si& – wspomina Anna Polony – "e w sztuce oprócz tej niewielkiej roli, jest ogromna ballada, któr# $piewa!am.
Troch& to by!o zapo"yczone ze stylu brechtowskiego, czyli tak jak w teatrze Brechta,
pomi&dzy poszczególnymi scenami, zmienia!o si& dekoracje, a ja przed kurtyn#, $piewa!am fragmenty ballady, które zapowiada!y akcje. Ta ki ty po wy epic ki te atr. S!o wa
staroirlandzkiej ballady napisa!a Agnieszka
Osiecka. Kiedy pierwszy raz zobaczy!am
Konrada Swinarskiego a by!o to przed sal#
prób, popatrzyli$my si& na siebie i ja natychmiast wtedy poczu!am, "e to jest kto$ niesamowity, kto$ wyj#tkowy. Ol$ni!y mnie
przede wszystkim jego oczy. Spojrza! na mnie
przenikliwie. Mia! ogromne, pi&kne oczy i ja

w $rodku zrobi!am si& mi&kka, i ju" nie taka nastroszona, i ju" nie taka ca!a na NIE.
A przy okazji pomy$la!am sobie: O! Jaki
przystojny ch!opak. Pó(niej, podczas próby
powiedzia!: Tam s" dwie g!ówne role. Chcia!
mnie u!agodzi%, mia! ogromne poczucie
humoru. Oczywi$cie rola g!ówna by!a jedna i gra!a j# wspaniale Miros!awa Dubrawska, a ja niestety by!am tylko s!u"k#. Konrad Swinarski by! nies!ychanie inteligentnym
cz!owiekiem. Dowcipnym. M#drym. Przenikliwie patrz#cym i na cz!owieka i na $wiat,
na te wszystkie mechanizmy, które naszymi
dzia!aniami kieruj#. Od razu si& zorientowa!am, "e to b&dzie wyj#tkowe zetkni&cie si&
dwojga ludzi, z którego co$ mo"e wynikn#%. I rzeczywi$cie wynikn&!o. Dziesi&% lat
wspó!pracy.
„Pod batut#” Konrada Swinarskiego Anna Polony wykreowa!a m. in. Joasa w „S&dziach” i M!od" w „Kl#twie” S. Wyspia)skiego (1968). W obu jednoaktówkach stworzy!a
znakomite role. Krytyka rozpisywa!a si&
o nich z entuzjazmem.
Zagra!am – dodaje Anna Polony – u Swinarskiego jedena$cie czy dwana$cie ró"nych
ról. A kroi!a si& jeszcze „Gertruda”, do której realizacji jednak nie dosz!o. By! to ró"norodny repertuar, gra!am w ró"nych sztukach, bo i wspó! cze snych, ale przede
wszystkim w klasyce. By! Szekspir, Wyspia)ski i Mickiewicz z „Dziadami”... By!o tego
mnóstwo. I jeszcze ten Anonim. Ale by! tak"e i „Woyzeck”, w którym mia!am niedu"#
rol&, ale jednak gra!am… I by! Krasi)ski
z „Nie-Bosk# komedi#” i Jean Genet ze swoimi „Pokojówkami”. Mia!am wi&c pe!ny wachlarz wspania!ych ról, wspania!ych postaci. Jeszcze do tego wspó!czesna sztuka
polska, wówczas wspó!czesna, bo teraz to ju"
jest klasyka, mianowicie „'egnaj, Judaszu”
Ireneusza Iredy)skiego. No wi&c, prze"y!am
w swojej m!odo$ci co$ fantastycznego. Fantastyczne spotkanie z fantastyczn# artystyczn#…, tego nawet nie mo"na nazwa%
przygod#, to taki artystyczny wzlot! I je"eli
kto$ my$li, "e mia!am na pocz#tku swej drogi szcz&$cie bo spotka!am Swinarskiego, to

myli si& bardzo. Kto$ mi nawet powiedzia! – po nim ju" by!o z tob# tylko gorzej.
Otó" nie, to jest nieprawda. Nie by!o wcale
gorzej, bo to, czym mnie obdarowa! w tej naszej wspó!pracy Konrad Swinarski, owocowa!o pó(niej wspaniale! Poniewa" ja dopiero dojrzewaj#c, starzej#c si&, nabywaj#c
do$wiadcze), w ci#gu tych lat pó(niejszych,
powoli, powoli dochodzi!am do tej prawdy
teatralnej, do tej prawdy aktorskiej, w!a$ciwie do wszystkiego… do jego przede wszystkim zamys!ów, do jego intencji. Dopiero wtedy je odkrywa!am. Po jego $mierci. Tak to
czasami jest na tym $wiecie.
Gdy Anna Polony dowiedzia!a si&, "e Konrad Swinarski zgin#! w katastrofie lotniczej 19 sierpnia 1975 pod Damaszkiem ca!y
$wiat straci! dla niej swe barwy. Dzi$ nie chce
wraca% do tych bolesnych wspomnie). One s#
ci#gle "ywe – wywo!uj# !zy i wzruszenie. Przytaczam zatem fragment wspomnie) aktorki
z Kroniki Katowic (tom XI): „Samolot si& rozbi!… Mnie zatka!o. Mózg nie chcia! przyj#%
w ogóle tej wiadomo$ci i tak sta!am przez
chwil&, sta!am… i nogi si& pode mn# ugi&!y…
Nie mog!am sama doj$% do domu. Zadzwoni!am po moje siostry, "eby po mnie przyjecha!y taksówk#. Przyjecha!y i siedzia!am pomi&dzy nimi $ci$ni&ta na tylnym siedzeniu,
patrzy!am na drzewa na plantach krakowskich,
na niebo, i my$la!am sobie: Jakim prawem te
drzewa s# zielone, a to niebo niebieskie
i s!once $wieci?! Jakim prawem?! To wszystko powinno by% czarne!! Jak ten cz!owiek zgin#!, to wszystko powinno by% czarne. To by!o tak, jakby serce wyrwano cz!owiekowi
z piersi. Tak my$my to z kolegami czuli… To
by!o okropne… Potem kazali nam gra% Wyzwolenie. My$my ca!y czas grali to przedstawienie, "e to Konrad Swinarski umar!. Jeszcze na ko)cu, w trzecim akcie, pierwsze
pytanie: A có# Konrad? – kiedy rozmawiaj#
ze sob# uczestnicy tej sceny… Mam najzupe!niej to wra#enie jak gdyby w$ród nas by!, jeno nie widzimy go. A on zginie w dymie…”
– Ale potem powoli to zacz&!o do mnie dochodzi% – dopowiada pani Anna. To by! dla
mnie ogromny dramat. Nie potrafi& tego opisa%. Dopiero wiele lat, czy wiele miesi&cy,
no du"o pó(niej, zacz&!am my$le% o tym w takich kategoriach – straci!am nie tylko przyjaciela, straci!am cudownego re"ysera, swojego mistrza. Odszed! kawa! mojego "ycia,
kawa! mojej przysz!o$ci i nadziei…
– Gdyby dzi" Konrad Swinarski &y!, jakby patrzy! na to co dzieje si% z polskim teatrem, ze Starym Teatrem, z tym wszystkim co wydarzy!o si% w Krakowie?
– Nie mam poj&cia. Bo to, "e mnie si& to
po prostu nie podoba, "e ja si& w tym (le czuj&, to jest moja sprawa. Wed!ug mnie to nie
jest ju" teatr, który cz!owieka przedstawia, to
nie jest teatr, który si& zag!&bia w istot& i poszukuje sensu "ycia, istoty cz!owiecze)stwa,
skupia si& na charakterach ludzkich, na dzia!aniach cz!owieka, tylko to jest teatr, który pokazuje tylko mechanizmy, mechanizmy "ycia. Jak te le wi zja. To s# wi de okli py.
Przyzwyczai!am si& do czego$ zupe!nie innego. I na czym innym wyros!am. Dla mnie teatr jest zupe!nie innego rodzaju sztuk#, ani"eli ten, który teraz tworz# m!odzi. A jak on
by to odbiera!? Trudno powiedzie%, ale Konrad potrafi! si& zmienia%. Potrafi! i$% razem
z czasem, ze $wiatem, niekiedy pod pr#d, co
mu niejednokrotnie zarzucano. Mo"e i teraz
by si& odnalaz! i tworzy! $wietne spektakle?
Kto wie? Trudno za niego mówi%, ale wiem
jedno – by! cz!owiekiem nieprzeci&tnym
i cudownym re"yserem.

MAREK MIERZWIAK

Pod patronatem „&l#ska”

Kroszonki, palmy i wiosenne obyczaje

Zdj#cia: Witalis Szo$tys/Muzeum Górno&l%skie

• 25. edycja konkursu „Górno!l"skie Kroszonki 2014” w Muzeum Górno!l"skim w Bytomiu
Pomys! konkursu zrodzi! si" 25 lat temu w Muzeum w Gliwicach.
Przez 23 lata odbywa! si" pod nazw# „Najpi"kniejsze kruszonki”.
Uczestniczyli w nim kroszonkarze z terenu gliwickiego. Dwa lata temu imprez" t" przekazano Muzeum Górno$l#skiemu w Bytomiu. Wtedy to rozros!a si" formu!a konkursu i odt#d mog# w niej uczestniczy%
mistrzowie zdobienia jaj wielkanocnych z ca!ego &l#ska. W 25. jubileuszowej edycji wzi"!a w nich udzia! tak'e przedstawicielka (ywiecczyzny.
Tegoroczne spotkanie kroszonkarzy mia!o wyj#tkowy, bardzo uroczysty charakter, bowiem !#czy!o w sobie histori" konkursu – dorobek ponad 20 lat pokazano na specjalnej wystawie – z pokazem
prac, które zosta!y zakwalifikowane, a cz"$% z nich nagrodzono w tegorocznym konkursie.
Kroszonki zgromadzone podczas 25. edycji konkursu mo!na by$o ogl%da" w salach wystawowych Muzeum Górno&l%skiego.

bienia, ale z pewno$ci# najwi"kszy zachwyt zawsze wywo!uj# te misternie rytowane. Jak wykonuje si" rytowane kroszonki, mo'na by!o zobaczy% podczas pokazu autorskiego najstarszego uczestnika konkursu, mistrza nad mistrze – Szymona Dylusa. Przepi"knie
prezentuj# si" równie' kroszonki malowane woskiem, a tak'e te bardzo nowoczesne – a'urowe, przypominaj#ce raczej misterne koronki ni' skorupki jaj.
W$ród licznych nagród swoje wyró'nienie przyzna! równie' miesi"cznik „&l#sk”. Spo$ród wielu cudeniek wybrali$my kroszonki wykonane przez Ignacego Magier" z Rydu!tów.

W tym roku zg!oszono 64 zestawy prac (po 5 sztuk ka'da) – w sumie 320 kroszonek. Spo$ród 57 osób, które wzi"!y udzia!
w konkursie, najm!odsza mia!a 22, a najstarsza 90 lat. Prace nap!yn"!y z ca!ego województwa $l#skiego, a po raz pierwszy swoje kroszonki zg!osi!o 19 osób. Jury oceni!o je w czterech kategoriach: rytowniczej, malowania woskiem, oklejania technikami tradycyjnymi
oraz w kategorii technik nowatorskich.
Przez ca!y okres trwania konkursu wzi"!o w nim udzia! ponad 500
osób z terenu ca!ego województwa $l#skiego, w przedziale wiekowym od 17. do 80. roku
'ycia.
Prace nagrodzone i wyró'nione w konkursie rokrocznie wzbogaca!y zbiory
Muzeum w Gliwicach, a od
2012 roku powi"kszaj# zbiory Dzia!u Etnografii Muzeum Górno$l#skiego w Bytomiu.
Uroczysto$% wr"czenia nagród zgromadzi!a bardzo
liczne grono wykonawców
– twórców tych niezwyk!ych
dzie! sztuki, którzy przybyli
cz"sto z ca!ymi rodzinami.
Zainteresowanie sztuk# zdobienia wielkanocnych jaj nie
maleje, a tajniki zdobienia
przekazywane s# z pokolenia
na pokolenie. Jak zauwa'y!o
Jak wykona" kroszonk# technik% ry- jury konkursu, pojawiaj# si"
coraz to nowsze techniki zdotownicz% prezentowa$ Szymon Dylus.

Foto. Agnieszka (liwi'ska

Wyniki 25. Edycji konkursu „Górno&l%skie kroszonki” og$osili (od lewej):
dr Dominik Ab$amowicz dyrektor Muzeum Górno&l%skiego, Ma$gorzata K$ych
z Dzia$u Etnografii MG i Maria Lipa-Kuczy'ska przewodnicz%ca jury.

• Palmy, sobótki i moje w Muzeum Miejskim w Tychach
Na pocz#tek wiosny i czas &wi#t Wielkiej Nocy Muzeum Miejskie w Tychach przygotowa!o wystaw" „O palmach, sobótkach i moju. Obrz"dy i zwyczaje okresu wiosennego w Tychach i okolicy”.
W czasie wernisa'u odby! si" pokaz zdobienia kraszanek (w Bytomiu by!y to kroszonki) w wykonaniu Teresy Drapa!y z Tychów
i Leszka J"czmyka z Katowic.

Pokaz zdobienia kraszanek podczas wystawy w Muzeum Miejskim w Tychach.

Wystawa ilustruje obrz"dy i zwyczaje okresu wiosennego w Tychach i okolicy, mi"dzy innymi czas Wielkiego Postu, okres Wielkanocy, obchody dnia Zielonych &wi#tek i Bo'ego Cia!a. – Na ekspozycji mo!na przekona" si#, jak d$uga mo!e by" palma wielkanocna,
pozna" zwyczaj palenia sobótki czy dowiedzie" si#, komu stawiano moja. Fotografie i eksponaty prezentowane na ekspozycji ilustruj% okres od lat mi#dzywojennych do wspó$czesno&ci. Za$o!eniem
wystawy jest pokazanie, co z tradycyjnej kultury ludowej rodzimych
mieszka'ców przetrwa$o do dzisiaj i co si# zmieni$o w porównaniu z latami trzydziestymi ubieg$ego wieku – tak o wystaw# skomentowa$a Agnieszka Szymula, autorka wystawy.

!
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ydan! przez „Ksi"garni" #w. Jacka”
W
ksi!$k" „Wyj!tkowe spotkanie” Aleksandry Zapotoczny w kwietniu – miesi!cu
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kanonizacji Polskiego Papie$a – powinien
przeczyta% ka$dy, kto posiad& t" umiej"tno#%. Ile$ w niej pi"knych i m!drych s&ów,
pe&nych mi&o#ci do drugiego cz&owieka. Ca&e to dobro sprowokowane zosta&o prostym
pytaniem, zadanym przez autork" znanym
i lubianym ludziom sztuki i sportu: Kim jest
dla nich Jan Pawe! II?
W 'wi"to Mi&osierdzia Bo$ego (27
kwietnia) b"dziemy prze$ywali og&oszenie
naszego Papie$a (chocia$ W&osi równie$
mówi! o Nim „nasz”) wraz z Janem XXIII
#wi"tymi Ko#cio&a katolickiego. Pop&ynie
niejedna &za. B"d! wspomnienia z naszych
niezapomnianych spotka( z Ojcem 'wi"tym, zarówno podczas pielgrzymek do Ojczyzny, 'wiatowych Dni M&odzie$y, audiencji w Watykanie czy w Castel Gandolfo.
Znowu b"dziemy przyrzekali popraw",
u#ci#niemy sobie d&onie na znak pokoju…
Aleksandra Zapotoczny by&a jedyn! Polk! pracuj!c! przy procesie beatyfikacyjnym
Jana Paw&a II, a tak$e wspó&pracowa&a
w Postulacji na etapie kanonizacyjnym tego procesu. Spod jej pióra wysz&y bestsellery oparte na dokumentach procesowych:
„Wielka ksi"ga cudów Jana Paw&a II”
i „Nowe cuda” oraz bardzo dobrze przyj"te przez czytelników ksi!$ki: m.in. „Bliscy
'wi"ci”, „Nasz Papie$”, „Atak szatana”.
Sercem, dusz! i rozumem blisko zwi!zana
z pos&ug! Papie$a z dalekiego kraju. Znakomita propagatorka Jego dzie&a, zarówno
w latach pontyfikatu jak i po #mierci wielkiego Polaka. W Rzymie tak jak ja, zakochana po uszy. Uko(czy&a tam Wydzia&
Komunikacji Spo&ecznej Papieskiego Uniwersytetu Salezja(skiego i Studium Procedur i Norm w Procesach Beatyfikacyjnych
i Kanonizacyjnych przy watyka(skiej Kongregacji ds. 'wi"tych. Urodzona w Wadowicach, wychowana na 'l!sku... Jest dziennikark! od 18 lat pracuj!c! w Rzymie,
obecnie akredytowana przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Jest redaktorem
ukazuj!cego si" w siedmiu j"zykach miesi"cznika „Totus Tuus”, który wiernie towarzyszy& procesowi beatyfikacyjnemu i kanonizacyjnemu rozpocz"temu $!daniem
santo subito. Pismo to mia&em szcz"#cie pozna% i chwali% od pierwszego numeru.
„Wyj!tkowe spotkanie” nosi podtytu&:
„arty#ci, dziennikarze i sportowcy o #wi"tym Papie$u”. Lista wspó&autorów, bo tak
rozmówców Aleksandry Zapotoczny nale$a&oby okre#li%, jest d&uga i zacna: Micha&
Bajor, Ewa Bem, Izabela Be(, Andrea Bocelli, Angelo Branduardi, Barbara Bursztynowicz, Agnieszka Chrzanowska, Céline
Dion, Halina Fr!ckowiak, Krzysztof Ho&owczyc, August Jakubik, Otylia J"drzejczak, Emilian Kami(ski, Robert Korzeniowski, Antonina Krzyszto(, Micha&
Lorenc, Rados&aw Pazura, Ryszard Rynkowski, Irena Santor, Dorota Segda, Anna
Seniuk, Józef Skrzek, Danuta Stenka, Robert Talarczyk, Magdalena Zawadzka,
Krzysztof Ziemiec.
Do bólu szczere i jednocze#nie niezwykle
zobowi!zuj!ce s! s&owa Rados&awa Pazury
umieszczone na skrzyde&ku ksi!$ki: Wiary
nie mo"na si# wstydzi$, wr#cz trzeba %mia!o o niej mówi$, by inni tak"e odkryli t# Drog#. Ja wcze%niej, niestety, b!&dzi!em... Takim
punktem zwrotnym by! wypadek, któremu uleg!em kilka lat temu. Wówczas moje "ycie si#

Pod patronatem „'l!ska”

Tajemnica
#wi"to#ci
przewarto%ciowa!o... Teraz wiem, jak i któr#dy i%$, "eby mia!o ono sens. Istot& wiary
jest umiej#tno%$ przyjmowania tego, co si#
dzieje w naszym "yciu i uznawania za wol#
Boga, a to jest najtrudniejsze. Umie$ odczytywa$ wol# Boga, która jest czasami nie
po naszej my%li... Zdarza si#, "e to Bo"e dzia!anie bywa brutalne. To jedynie fragment niezwyk&ego #wiadectwa. Wi"cej o odnajdywaniu przez Pazur" drogi do Boga, w czym
ogromn! rol" odegra& Jan Pawe& od Mi&osierdzia przeczytacie w ksi!$ce. Cz"sto rozmówcy Aleksandry Zapotoczny nazywaj! Papie$a naszym ojcem lub po prostu tat!.
Najpi"kniej to uj"&a Ewa Bem: Jan Pawe! II to mój Tata. Na pewno fakt, "e mój
prawdziwy nie by! przy mnie od wczesnego
dzieci'stwa ma tu znaczenie. Tata, jako ostateczne s!owo, podpora, obrona, ochrona,
moc... Ju$ ten ma&y fragment powinien wystarczaj!co zach"ci% do si"gni"cia po ksi!$k", w której odnajdujemy i nasze wspomnienia i najbardziej skrywane uczucia. We
wspó&czesnym #wiecie, w którym tak &atwo
szydzi si" z drugiego cz&owieka, którym rz!dzi kasa i cynizm, boimy si" g&oszenia
pewnych prawd. Ludzie sztuki pokazuj!
nam, $e nie wolno wstydzi% si" dobra.
Któ$ nie pami"ta 2 kwietnia 2005 roku – momentu odchodzenia na oczach
#wiata 'wi"tego Papie$a do Domu Ojca
i dni to odej#cie poprzedzaj!cych? Ile$ wtedy pola&o si" &ez, ile przyrzecze( poprawy
pad&o, przebaczali#my sobie nawzajem
winy… Na jak d&ugo wystarczy&o nauki p&yn!cej z tamtych prze$y%? Micha& Bajor powiada: Ostatnie tygodnie cierpienia, walki, dumy i cz!owiecze'stwa tego niezwyk!ego
Papie"a miliarda ludzi zrobi!y na mnie najwi#ksze wra"enie w dotychczasowym "yciu.
Do dzisiaj, cho$ min#!o ju" kilka lat, pami#-

tam ka"dy dzie' z tamtego okresu. Tak jak
przy wyborze Karola Wojty!y na Papie"a,
tak i w Jego ostatnim tchnieniu, byli%my
wszyscy razem... Szkoda tylko, "e znów
na zasadzie zrywu, a nie zapami#taniu
na zawsze tego, co G!osi!. Co, niestety, pokaza!y nast#pne lata, kiedy ju" Go zabrak!o. Przeróbmy wi"c raz jeszcze tamt!
lekcj". Po stokro% warto. Wspania&e artystki: piosenkarka Halina Fr!ckowiak i królowa polskiej sceny Anna Seniuk przywo&uj! poezj" Karola Wojty&y i wo&aj!: nie
wolno o niej zapomina%, Magdalena Zawadzka mówi: Jest nies!ychanie m&dra,
pi#kna i zrozumia!a dla ka"dego, przez swoj& prostot#. Musz" jeszcze przywo&a% s&owa tak bardzo skrzywdzonej niedawno
przez bezmy#lnych, z&ych ludzi wspania&ej artystki, odtwórczyni niezapomnianej filmowej kreacji Faustyny Kowalskiej, Doroty Segdy: Czuli%my podziw dla Jego
m&dro%ci, ale kochali%my Jego serce. To by!o serce Jezusa Mi!osiernego. Cierpi&ce
za wszystkich, ale jasne i dobre – kochaj&ce. To dlatego Jan Pawe! II powiedzia!
%wiatu o siostrze Faustynie Kowalskiej. Wiedzia!, "e naszemu %wiatu potrzebna jest mi!o%$. Takich pi"knych s&ów, wzruszaj!cych
wspomnie( i zadziwiaj!cych #wiadectw
wiary jest w tej niedu$ej obj"to#ciowo ale
o przebogatej tre#ci ksi!$ce du$o.
Nie mog" powstrzyma% si" od wspomnie(. Kiedy w 2003 roku by&em na papieskiej audiencji w Castel Gandolfo Jan Pawe& II by& ju$ bardzo schorowany i je)dzi&
na wózku. Wcze#niej wiedzia&em, $e b"d"
mia& mo$liwo#% powiedzenia Mu kilku
s&ów, przygotowywa&em je ca&! noc, $eby
by&o najkrócej, w miar" m!drze ale od serca. „Go#% Niedzielny”, w którym wówczas
pracowa&em obchodzi& jubileusz, o tym
chcia&em powiedzie%. Zacz!&em mówi%
i… zapomnia&em j"zyka w g"bie. Jan Pawe& II bardzo mocno u#cisn!& moj! d&o(,
u#miechn!& si" i co# powiedzia&. Us&ysza&em tylko: wiem, wiem… Wyszed&em
przed dziedziniec i rozrycza&em si" jak
dziecko. By&em na siebie z&y ale chwil" potem… bardzo, bardzo szcz"#liwy.
To wielka rzadko#%, gdy ju$ samo wzi"cie ksi!$ki do r"ki sprawia tak du$! przyjemno#%. 'wietna ok&adka zaprojektowana
przez El$biet" Gumulak, dobry papier,
czysty druk, #wietnie graficznie uporz!dkowana zawarto#% ozdobiona znakomitymi
zdj"ciami. Trudno uwierzy%, $e nad t! tak
bardzo satysfakcjonuj!c! edycj! pracowa&a jedna osoba – Bo$ena Pietyra (do tego
bezb&"dna korekta, co jest zupe&n! rzadko#ci! na polskim rynku wydawniczym). Je#li to wyj!tkowe wydawnictwo nie znajdzie
masowego odbiorcy to b"dzie to wy&!cznie
„zas&ug!” nieudolnego marketingu.
Aleksandra Zapotoczny przygotowuje
ksia$k" o… dziwnych relikwiach Ko#ciola katolickiego. Uka$e si" w Wydawnictwie
'wi"tego Stanis&awa w Krakowie. – Ju$
mia&a by% gotowa, ale mam niema&e opó)nienie... – zdradzi&a mi autorka. Czekamy
z niecierpliwo#ci!.
WITOLD KOCI*SKI
21 marca w Teatrze !l"skim (Scena w Malarni) mia#o miejsce spotkanie z Aleksandr"
Zapotoczny, jego organizatorem by#a Ksi$garnia %w. Jacka. Go%&mi autorki byli Józef
Skrzek i August Jakubik, spotkanie prowadzi# red. Jacek Filus.
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ak!adem wydawnictwa „Sapientia” w Katowicach ukaza!a si"
przed paroma miesi#cami ksi#$ka prof. Heleny Synowiec zatytu!owana
!l"ska ojczyzna polszczyzna z perspektywy
edukacyjnej. Jest mi bardzo mi!o, $e tytu!
tego dokonania nawi#zuje do mojej ksi#$ki z roku 1991 i do niniejszej rubryki,
któ r# wio d" ju$ dzie si"% lat. Pra c"
katowickiej kole$anki, zas!u$onej wyk!adowczyni Uniwersytetu &l#skiego i niezawodnej jurorki corocznego konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po 'l#sku”,
gor#co polecam wszystkim nauczycielom, i to nie tylko polonistom.
Poniewa$ niedawno temu pisa!em w naszym miesi"czniku o #l"skim pieronie,
a i mówi!em o nim w swym telewizyjnym
S$owniku polsko@polskim, bardzo mnie
rozczuli! fragment ksi#$ki nawi#zuj#cy
do artyku!u ks. Emila Szramka O pieronach
górno#l"skich z roku 1920, w którym
uczony duchowny przytoczy! j"zykow#
anegdot". Oto górnik, przyniós!szy do domu krupnioki, zwróci! si" do $ony z pro'b#: Upiecz te pierony! Us!ysza! ten zwrot
jego synek, który – zauwa$ywszy, $e jeden
z krupnioków sma$onych na patelni p"ka – zawo!a!: Mamulko, jedyn pieron puk.
Dziecko zosta!o natychmiast skarcone,
ale nie zorientowawszy si", $e matka
uczyni!a to za u$ycie „brzydkiego s!owa”,
zapewnia!o j#, $e wi"cej si" ju$ nie odezwie, cho%by wszystkie pierony popuka$y.
Oczywi'cie, do nieporozumienia dosz!o
dlatego, $e pieron to przecie$ nie tylko przekle(stwo (tak go odebra!a matka), ale
cz"sto $artobliwe i pozytywne okre'lenie
czego' lub kogo', takie jak w wypowiedzi
ojca o krupniokach.
Nazwa!em wy$ej ks. Szramka uczonym
duchownym. Bo zaiste takim by!! Urodzony w roku 1887 w Tworkowie ko!o
Ra ci bo rza, do sko na le zna j# cy gwa r"
z do mu ro dzin ne go i u$y wa j# cy jej
w kontaktach rodzinno-s#siedzkich i lokalnych, po'wi"ci! 'l#skiej mowie, nauce
i organizacji $ycia naukowego na &l#sku
ca!e swoje $ycie, wyznaczone kolejnymi
etapami: szko!a ludowa w Tworkowie,
gimnazjum w Raciborzu, Wydzia! Teologii Uniwersytetu Wroc!awskiego, 'wi"cenia kap!a(skie w roku 1911, praca duszpasterska w Miechowicach, Tychach,
Zabrzu, Miko!owie, od roku 1926 w Katowicach – jako proboszcza ko'cio!a
Mariackiego, kierowanie pracami przy budowie katedry katowickiej od roku 1927,
dzia!alno'% w Towarzystwie Przyjació!
Nauk na &l#sku – od roku 1927 w roli prezesa i redaktora wydawanych przez nie
roczników, aresztowanie w roku 1940
i wywiezienie do obozu w Dachau, nast"pnie do Gusen, potem do Mauthaussen
i znów do Dachau, gdzie zosta! zamordowany – strumieniami lodowatej wody
– w roku 1942. Jako m"czennika wyniesiono go na o!tarze w akcie beatyfikacji
w roku 1999.
Najbardziej znanym i najcz"'ciej cytowanym dzie!em naukowym ks. Emila
Szramka – oprócz rozprawy doktorskiej po'wi"conej historii ko'cio!a 'w. Krzy$a
w Opolu – jest na pewno !l"sk jako problem socjologiczny z r. 1934, ale w jego dorobku sk!adaj#cym si" z oko!o 200 prac dokonania j"zykoznawcze maj# nie mniejsz#
warto'%.

Ksi#dz
Emil Szramek
o dialekcie
'l#skim
Uderza jego ogromna wra$liwo'% na problemy j"zykowe, a przede wszystkim rzetelna wiedza z tej dyscypliny, doskonalona systematyczn# lektur# najwa$niejszych
publikacji na temat kultury i gwar &l#ska – takich autorów, jak Józef )epkowski,
Lucjan Malinowski, Kazimierz Nitsch czy
Juliusz Ligo(.
Eksponowa! przede wszystkim polski
rodowód dialektu 'l#skiego, podpieraj#c si"
opiniami na ten temat polskich i niemieckich
badaczy, mi"dzy innymi Jerzego Samuela
Bandtkiego, Józefa Lompy, Johanna Gottlieba Schummela, a przede wszystkim Juliusza Rogera – z pochodzenia Niemca, nadwornego lekarza ksi"cia raciborskiego,
autora zbioru Pie#ni ludu polskiego na Gór-

nym !l"sku z r. 1863, którego cytowa!
w swym artykule Co s"dzi% o gwarze #l"skiej z roku 1920: „Liczne germanizmy wcisn"!y si" do górno'l#skiej polszczyzny (podobnie jak galicyzmy do innych j"zyków
nowo$ytnych), a w niektórych okolicach,
gdzie polszczyzna styka si" z czeszczyzn#,
wp!yw j"zyka czeskiego mocno czu% si" daje; z tym wszystkim jednak mowa polskich
Górno'l#zaków w ogóle jest tym samym j"zykiem, jakim mówi wiejski lud polski poza ko(cami Górnego &l#ska”.
Wskazuj#c za' na relacje mi"dzy gwar#
'l#sk# a j"zykiem ogólnym, ks. Szramek
uwzgl"dnia! rezultaty bada( dialektologicznych i dowodzi! za Lucjanem Malinowskim: „Mowa &l#zaków nie jest wcale
czesko-morawsko-polsko-niemieck# mieszanin# i nie ró$ni si" tak dalece od j"zyka pi'miennego, aby ten by! niezrozumia!y dla &l#zaków (...), a nawet w niektórych
okr"gach (np. kozielskim, raciborskim,
rybnickim, pszczy(skim) j"zyk ludowy
wi"cej zbli$a si" do literackiego ani$eli gwary ludowe np. okolic Warszawy lub Krakowa”. Powtarza! te$ za Karolem Miark#:
„A czemu$ to lud górno'l#ski za dobrych
kaznodziei uznaje jedynie tych kap!anów,
którzy mówi# czysto po polsku? Czemu$ to
ksi#$ki modlitewne lud czyta i rozumie czysto polskie? Dialekt wie'niaka naszego
jest to j"zyk prawo-polski z czasów królów
Zygmuntów”.
W zachowanych w dialekcie 'l#skim cechach archaicznych Emil Szramek widzia! szczególn# warto'%. Dlatego tak cz"sto podkre'la!, $e narzecze 'l#skie jest
bliskie j"zykowi staropolskiemu (Jana Kochanowskiego, Jakuba Wujka, Piotra Skargi) i stanowi – jak pisa! – „sam mi#$sz
i rdze( polszczyzny”.
W swoich artyku!ach upowszechnia!
stan bada( nad 'l#sk# polszczyzn#, uwzgl"dniaj#c nie tylko rozprawy opublikowane – takie np. jak O bogactwie i pi&kno#ci
polskiego j&zyka !l"zaków (1894) ks. Karola My'liwca, Die polnische Mundart
das Oberschlesischen Industriebezirks
(Berlin 1908) ks. Emanuela Nikla czy
Dialekty polskie !l"ska (Kraków 1909) Kazimierza Nitscha, ale te$ prace pozostawione w r"kopisach, niewydane z powodu
'mierci autora – chocia$by ks. Micha!a
Przywary.
Chwa!a mu i za to, $e zwraca! uwag"
na sposób u$ywania gwary, doceniaj#c zarówno jej rol" w codziennych kontaktach
j"zykowych, jak i jej walory estetyczne. Powo!ywa! si" tutaj na ocen" mowy ludu okolic Opola i Gliwic sformu!owan# przez geografa i poet" Wincentego Pola: „My'li
i uczucia wyra$aj# si" tu bardzo prosto
w staro$ytnych formach (...), jasno'% mowy wielka, bogactwo poj"% nieprzebrane,
nie ma ani przewlekania w intonacji, ani
zbytnich skróce( lub elizji (...), przedostatnia g!oska jest tu zawsze d!uga (chodzi
na pewno o akcent na przedostatniej zg!osce! – dopisek mój – J.M.), wszystko, co
si" mówi, jest s!yszanem, wszystko, co si"
s!yszy, wymówionem”.
Dla prof. Heleny Synowiec – s!owa
uznania i podzi"ki, $e w swojej przebogatej tre'ciowo ksi#$ce znalaz!a miejsce dla
jednego z najbardziej zas!u$onych dla
mowy serca &l#zaków, jakim by! bez w#tpienia ks. Emil Szramek.
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cje dotycz"ce sztuki. Przez pewien czas przebywa$ w USA, gdzie m.in. w 1979 r. otrzyma$
stypendium Fundacji Ko!ciuszkowskiej. Po powrocie do Katowic zaj"$ si# dzia$alno!ci" parateatraln", zwi"zan" z autorskim Teatrem Oneiron 2. To, co charakteryzowa$o wszystkie jego
dzia$ania, to próba wyra%enia duchowych, ponadczasowych warto!ci, niemo%liwych do oddania jedynie s$owem.

becna wystawa przygotowana przez
katowickie BWA pt. „Czas syntezy.
Klasycy !l"skiej sztuki” jest prób"
przywrócenia i utrwalenia pami#ci o kilku
wspania$ych twórcach, sk$aniaj"cych si# ku abstrakcji, oddzia$ywaniu samej materii obrazu, odwo$uj"cych si# do wra%liwo!ci odbiorcy. Jak
trafnie zauwa%a w tek!cie do katalogu wystawy Zuzanna Soko$owska, twórcy ci rozwijaj"c swoje dzia$ania poza konwencjonalne definicje sztuki, stworzyli nowy, charakterystyczny
j#zyk w$asnej twórczo!ci, otwieraj"cy drog# ku
niezale%nej kulturze, s" to: Zenon Moskwa,
Krystian Burda, Andrzej S. Kowalski, Andrzej
Urbanowicz, Tomasz Struk, Andrzej Szewczyk
i Ludwik Poniewiera.

Synteza i ekspresja
Ludwik Poniewiera (1935)

Ró!norodno"# p$aszczyzn
Zenon Moskwa (1929–1992)
Ten urodzony we Lwowie artysta, na &l"sk
przeprowadzi$ si# pod koniec wojny. W Katowicach podj"$ studia na ówczesnym Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Zajmowa$ si# malarstwem, scenografi" i prac" pedagogiczn".
Od pocz"tku swojej twórczo!ci sk$ania$ si# ku
abstrakcji, fascynowa$a go sztuka informelu.
Od lat 60. po!wi#ci$ si# ca$kowicie malarstwu
materii, do tworzenia którego u%ywa$ farb po$"czonych z naturalnymi materia$ami, takimi
jak ziemia, piasek, drewno, metal, szcz"tki ró%nych przedmiotów. Powstawa$y w ten sposób
obrazy – obiekty o niezwyk$ych strukturach,
wewn#trznej przestrzeni, na pograniczu malarstwa i reliefu. Niektóre kola%e artysty (tak
jak prezentowany na wystawie „SSSSASSSS”)
oddzia$uj" na odbiorc# silnie abstrakcyjnym,
mocnym znakiem. Moskwa si#ga$ po elementy materii codziennego, prozaicznego %ycia
i nadawa$ im nowe znaczenie, funkcjonuj"ce
w sferze skojarze' czysto obrazowych.
Rekonstrukcja czasu
Tomasz Struk (1952–2004)
Pochodz"cy z Bytomia artysta uko'czy$ Wydzia$ Grafiki w katowickiej filii ASP w Krakowie. Zajmowa$ si# szeroko poj#t" grafik"
i malarstwem. Zwi"zany by$ z Katowicami,
Berlinem i Pary%em, pomi#dzy którymi nieustannie kursowa$. Laureat m. in. Grand Prix
Mi#dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Jego twórczo!( jest wielowarstwowa,
pe$na odniesie' do kulturowych motywów.
Wszystkie prace Struka oscyluj" wokó$ zagadnie' czasu, pami#ci, obecno!ci. Przyjmowa$y one kszta$ty staropolskich portretów trumiennych, niektóre z nich pokrywa$ zrastrowany
obraz bluszczu zarastaj"cego !cian# starej
synagogi, w innych mo%na by$o odnale)( zapis ruchu i !wiat$a odbijanego przez morskie
fale. Wszystkie motywy przekszta$cane przez
niego otrzymywa$y uniwersalny i ponadczasowy charakter. O obrazie wody w swoich pracach mówi$: Przez szereg lat kierunkiem podejmowanych przeze mnie podró!y by" brzeg
morza. (…) Wpatrywanie si# w wod#, bardziej
ni! ksi$!ki przekona"o mnie, !e rzeczywisto%&
jest zmian$, niepodzielnym ruchem, w którym
przesz"o%& i tera'niejszo%& stanowi$ jedn$ ca"o%&. By& mo!e t"umaczy to w jaki% sposób moje szczególne predyspozycje do pos"ugiwania
si# wyobra!eniem wody.
Wyj"cie poza obraz
Andrzej Szewczyk (1950–2001)
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Artysta urodzi$ si# w Szopienicach, studia
odby$ w cieszy'skiej filii U&. Mieszka$ i pracowa$ w po$o%onych nieopodal Kaczycach
Górnych. Pod koniec lat 60. zacz"$ wykonywa( swoje pierwsze assemblage i akcje arty-

Katowickie BWA

Klasycy
!l"skiej sztuki
Kim s% klasycy "l%skiej sztuki wspó$czesnej? Okazuje si&, !e odpowied' na to pytanie sprawia trudno"#. Mimo i! mo!emy
poszczyci# si& wieloma utalentowanymi
twórcami, ich dorobek by$ (i dot%d cz&sto
jest) niedoceniany, 'le promowany i w niewielkim stopniu archiwizowany. A co
za tym idzie, osoby te odchodz% w zapomnienie. Ze szkod% dla polskiej sztuki i wizerunku Górnego (l%ska.
styczne. Od 1977 r. podj"$ trwaj"c" ponad 20
lat wspó$prac# z warszawsk" Galeri" Foksal.
Przedmiotem jego dzia$a' by$o ci"g$e eksperymentowanie z zagadnieniem obrazu, wykraczanie poza jego stereotypowe „ramy”. „Malowa$” obrazy na lustrach, kartach ksi"%ek,
u%ywa$ do ich budowy gotowych desek ze
wzorami do zdobienia !cian, konstruowa$
wielkoformatowe p$aszczyzny z tysi#cy kawa$ków kredek i o$ówków. Jak czytamy w katalogu wystawy: Bliski by" mu !ywio" filozofowania, namys"u nad wspó"istnieniem ró!nych
jako%ci w sztuce i !yciu, kieruj$c si# najcz#%ciej
intuicj$ i potrzeb$ scalania i integrowania obu
tych sfer. Ze wzgl#du na wyrazist" i barwn"
osobowo!(, przylgn#$o do niego okre!lanie
„erudyta wra%liwo!ci”.
Ezoteryka i mistycyzm
Andrzej Urbanowicz (1938–2011)
Urodzony w Wilnie, studiowa$ w Krakowie
a nast#pnie w Katowicach na Wydziale Grafiki. Jego sztuka by$a nieroz$"cznie zwi"zana
z fascynacj" dotycz"c" filozofii staro%ytnej
i !redniowiecznej, okultyzmem, buddyzmem
oraz jungowsk" psychologi" g$#bi. Te zainteresowania w drugiej po$owie lat 60. doprowadzi$y do powstania grupy Oneiron. Pracownia
przy ul. Piastowskiej 1 w Katowicach stanowi$a wa%ne miejsce spotka' i promocji alternatywnego my!lenia artystycznego i filozoficznego. Artysta zainicjowa$ powstanie Galerii
&l"skiej, organizowa$ happeningi i konferen-

Artysta urodzi$ si# w Awirs w Belgii, ale
od czasów swojej m$odo!ci zwi"za$ si# z Katowicami. Po uko'czeniu katowickiego Wydzia$u Grafiki, nale%a$ do tutejszej grupy Artkat, prezentuj"c prace na wszystkich jej
zbiorowych wystawach. Zajmuje si# malarstwem i grafik". Jego pierwsze, na po$y abstrakcyjne drzeworyty, w syntetyczny sposób
podejmowa$y temat pejza%u. Ten pe$en ascezy, oszcz#dny sposób opowie!ci cechuje ca$" jego twórczo!(. Na obecnej wystawie mo%emy zobaczy( kolorowe, geometryczne
kompozycje sk$adane z kilku p$ócien. Pe$ne
wewn#trznej energii prace posiadaj" du%" si$# wyrazu.
Dramat materii
Andrzej S. Kowalski (1930–2004)
Urodzony w Sosnowcu malarz, grafik i pisarz. Absolwent malarstwa krakowskiej ASP.
Zwi"zany prac" pedagogiczn" z Wydzia$em
Grafiki w Katowicach i cieszy'sk" fili" U&.
Ekspresyjnie malowane, wielkoformatowe
kompozycje artysty, utrzymane w ciep$ych odcieniach ziemi, z domieszkami intensywnych
kolorów s" charakterystyczne dla jego twórczo!ci. W latach 60. rozpocz"$ odwa%ne eksperymenty ze struktur" obrazu. Najwa%niejsza
by$a dla niego sama materia dzie$a i jej wyraz.
Tak mówi$ o swoich pracach: Obrazy moje mog$ by& potraktowane jak pismo, którego w"a%ciwo%ci tak czy inaczej %wiadcz$ o cz"owieku, a nawet tak czy inaczej go okre%laj$ (…).
Interesuje mnie dramat materii. Wyra!am go
biegunowo skrajnymi p"aszczyznami faktur: zupe"nie p"ask$ i spi#trzon$, nawarstwion$,
spontaniczn$.
Iluzja i geometria
Krystian Burda (1935)
Artysta urodzi$ si# w Rydu$towach, gdzie trafi$ do s$ynnej szko$y L. Konarzewskiego,
a nast#pnie na Wydzia$ Rze)by warszawskiej
ASP. Po kilku latach po studiach wróci$
na &l"sk, gdzie otrzyma$ prac# jako projektant
wzornictwa przemys$owego w Hucie Silesia
w Rybniku. W swojej twórczo!ci artysta odwo$uje si# do konstruktywizmu, unizmu, minimalizmu i op-artu. Eksperymentuje z materia$ami, poszukuje swoich rozwi"za'
technologicznych. W tylko sobie w$a!ciwy sposób zestawia ró%norodne, kontrastuj"ce formy
i u%ywa j#zyka geometrii. W malarstwie bawi si# kolorem, uzyskuj"c iluzj# wypuk$o!ci
i g$#bi. Jego prace organizuj" wewn#trzne rytmy, nadaj"c im specyficzn" dynamik#.
***
Wystawa „Czas syntezy. Klasycy !l"skiej
sztuki” jest cennym wydarzeniem. Wspaniale by$oby, gdyby ta ekspozycja nie stanowi$a
jednorazowego projektu, ale rozpocz#$a cykl
wystaw promuj"cych kolejne osobowo!ci.

MICHALINA
WAWRZYCZEK-KLASIK

Andrzej Szewczyk, bez tytu"u, technika w"asna, kredki, p"yta pil#niowa

Fot. B. Kubska

Zenon Moskwa, bez tytu"u, pomi$dzy 1964-1980, technika w"asna,
p"yta pil#niowa

Fot. B. Kubska

Ludwik Poniewiera, F-XLV, 2011,
akryl, p"ótno

Fot. E. Pra!mowska-Bekiersz

Tomasz Struk, „Sans title I”, 2000, papier, druk atramentowy

CZAS
SYNTEZY

Krystian-Burda-Dynamika, 1972, stal

Zenon Moskwa, SSSSASSSS, kola!
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ANGELIKA SZKUCIK Synosius – !wi"to wiosny,
dwana#cie video-obrazów, 2013

BEATA SOSNOWSKA Echo I, olej, p!ótno, 120x100 cm, 2013

KAROLINA MALUTY Kroniki, olej, p!ótno, 80x80 cm, 2013

50

JOANNA TYC Horyzont I, blacha stalowa, emalia, 50x50 cm, 2012

AKTUALIA

JOANNA KNAPEK Odbicie historii mojego miasta,
dyptyk, olej, p!ótno, 140x100 cm, 2012

SYLWIA BO"DYS Projekcja,
olej, p!yta, 85,5x227 cm, 2013

C

zwarty segment projektu realizowanego przez Katedr! Malarstwa
Instytutu Sztuki Uniwersytetu "l#skiego nosi nazw! „Aktualia”. Nast!puje on po „Postawach, konfrontacjach”, „Twórczo$ci jako spotkanie”,
„Po ko le niach”. W ka% dym z nich
uczestniczy podobna grupa artystów
zwi#zanych z Katedr# Malarstwa: Jagoda Adamus, Ireneusz Botor, Krzysztof Dadak, Lech Ko&odziejczyk, El%bieta Kuraj, Roman Maciuszkiewicz,
Adam Molenda i Tadeusz Rus. Ka%dy
etap projektu obok prezentacji dzie& dope&niaj# rozwa%ania teoretyczne – cz!sto b!d#ce osobistym zapisem procesu twórczego przy pomocy s&owa.
Obraz jest zatem egzemplifikacj# postaw wobec sztuki w ogóle, wobec siebie samego, b#d' wobec propozycji
twórczych pokolenia wchodz#cego
w materi! malarsk#, tak%e dyskursem
z zastanym „tu i teraz” z baga%em, jaki ka%dy absolwent uczelni artystycznej w sobie nosi. Mo%e go akceptowa(
lub odrzuca(, mo%e z nim dyskutowa(,
albo $wiadomie pomija(, ale nigdy nie
pozostanie wobec przesz&ych faktów
oboj!tny. Pozostaj# zawsze pytania
o sens okre$lonych zachowa) i wizualnych efektów tych%e.
„Aktualia” maj# komentowa( czas tera'niejszy, sprawdzi(, jak# pozycj!
wobec rzeczywistego „dziania si!” zajmuje artysta, jak na obraz przek&ada si!
jego obecno$( w owym „dzianiu si!”.
Czy „Ak tu alia” da si! ode rwa(
od wcze$niejszych trzech sk&adowych
tego projektu i rozpatrywa( je wy&#cznie jako wspomniane „tu i teraz”?
W ka%dym momencie twórczo$ci – niewa%ne, czy kilka wieków temu czy
obecnie, zawsze powstaj#ce dzie&o to
„aktualia”. Jest w nim i postawa, i konfrontacja, jest spotkanie i demonstracja
pokolenia. Jak zatem uczestnicz#cy
w projekcie rozumiej# wie)cz#ce projekt „Aktualia”? Odpowiedzi mo%na
znale'( w towarzysz#cej wystawie publikacji pod takim samym tytu&em, b!d#cej zbiorem szkiców – wypowiedzi
artystów bior#cych udzia& w projekcie.
Jagoda Adamus zauwa%a, %e „zachowuj#c przy zna ne im [daw nym dzie &om – przyp. wk] kiedy$ miejsce, przekraczaj# one granice dyktowane przez
czas. B!d#c starcami pochodz#cymi
z wieków wspó&tworz#cych arsena& co
najmniej kilku tysi!cy lat, dotar&y
do wieku dwudziestego pierwszego, pozwalaj#c si! dotkn#(, zobaczy(, pos&ucha(”. Autorka zauwa%a te%, %e „dwudziesty pierwszy wiek, cho( jeszcze
m&ody, wszed& od razu nie tyle na dwutorow# drog!, która dysponuje dwoma
kierunkami – kierunkami do przodu
i kierunkiem wstecz, ale znalaz& si!
W labiryncie autostradowych wiaduktów i $limacznic”. Dzi$ jest zatem wy-

Czym s#
„aktualia”?
padkow# jakiego$ wczoraj. Inaczej
o „aktualiach” pisze Ireneusz Botor. Dla
niego to nic innego jak poruszanie si!
w malarskiej materii, która w danym
momencie s&u%y zachowaniu stanu pami! ci. Kie dy ma lu je od cho dz# ce,
rujnowane obiekty poindustrialne, to powstaj#cy obraz nie staje si! odzwierciedleniem sytuacji, ile dokumentowaniem pami!ci. Istniej#ce rzeczywiste
przestrzenie, które malarz zatrzymuje
w zamkni!tym obszarze p&ótna to zapis
stanu umys&u, to próba – wr!cz magiczna – odczyniania z&a. W twórczo$ci Botora jest to mocno akcentowane. Przemijanie poprzez osobiste uczestnictwo
w nim, ma sta( si! czasem tera'niejszym. Nie ma czasu tera'niejszego
bez przemijania. Najwarto$ciowsze dla
tego artysty staje si! to, co zwykle jest
zakryte przed oczami publiczno$ci.
Tam, gdzie nie si!ga powierzchowna
dekoracyjno$(, upi!kszenie, podrasowana rzeczywisto$( zaczyna si! $wiat
przeznaczony dla artysty. To, czego nie
wida(, zawsze jest ma&o atrakcyjne,
ale – zdaniem Botora – w tym tkwi najwi!ksza warto$(. Przeciwstawia przestrzeni oficjalnej przestrze) wstydliw#,
wykluczon#, nazywa zapleczem rzeczywisto$ci.
Bardzo intryguj#ce spostrze%enia
czyni te% – zabieraj#c g&os w sprawie
„Aktualiów” Krzysztof Dadak. Przyjmu je in te re su j# cy punkt wi dze nia
– artysta jako zaprogramowany, ci#gle
„aktualizowany”, przyspieszaj#cy i nieustannie wersyfikuj#cy zmieniaj#cy
si! system warto$ci i hierarchii. Twórczo$( traktuje jako „baz! danych”
o twórcach, jego kondycji psychofizycznej, o sposobie my$lenia i stosunku
do rzeczywisto$ci. Drog# do rozwoju
jest nieustanna konfrontacja i czujno$( wzgl!dem otoczenia i prób# godzenia zaistnia&ych faktów z w&asnym
$wiatopogl#dem. Czy – na przyk&adzie
tej trójki artystów – „aktualia” postrzegane s# zgo&a odmiennie? Raczej
nie- to tylko kwestia nazwania i przywo&ania innych kontekstów. Rozwa%ania te mo%na podsumowa( s&owami
pomys&odawcy projektu – Lecha Ko&odziejczyka. Mo%e u niego mo%na znale'( odpowied' czym s# „aktualia”. Ale
chyba te% nie do ko)ca, cho( do$( stanowczo okre$la zadania dla wspó&cze-

snego artysty: „Warto przypomnie(, i%
takie problemy jak mit dziewi!tnastowiecznego artysty eksponuj#cy rejony
du cha nie do st!p ne go ma lucz kim,
stwierdzenie Nietschego, i% „sztuka
jest po to, aby nas nie zabi&a rzeczywisto$(”, zagadnienie demokratyzacji
sztuki, penetrowanie obszarów odra%aj#cych, okrutnych, powszechne obecnie
demaskowanie kanonicznych form wypowiedzi artystycznej czy te% wspó&czesny nadmiar tzw. produkcji artystycznej – to tylko niektóre istotne tre$ci,
z którymi powinien zetkn#( si! obecny twór ca, bio r#c je pod uwa g!
w swych do$wiadczeniach artystycznych”. I po tym podsumowaniu nadal
nie wiadomo, czy s# „aktualia”, co maj# no we go re pre zen to wa(? Wszak
w ka%dym momencie historii malarstwa
s# jakie$ aktualia i reaguj#cy na rzeczywisto$( arty$ci. Najbli%sze odpowiedzi
na to pytanie jest – moim zdaniem
– uwaga Romana Maciuszkiewicza:
„Reakcja na otaczaj#cy $wiat jest naturalnym odruchem artysty”. I dodaje
na zako)czenie swojego wywodu:
„Czasem stajemy bezradni wobec w&asnej twórczo$ci, która w pewnym momencie musi zmierzy( si! z zewn!trzno$ci# i cho( niesie ze sob# wi!cej
w#tpliwo$ci i trudnych pyta) ni% pewników, staje si! imperatywem i u$wiado mio n# ko niecz no $ci#. To jed na
z niezbywalnych cech twórczego, $wiadomego i odpowiedzialnego dzia&ania”. A% chce si! doda(: nie tylko artysty dnia dzisiejszego.
Wystawa zatytu&owana „Aktualia”
przynios&a pokaz twórczo$ci nie tylko
artystów – pedagogów, ale i ich wychowanków. Mimo ró%nic pokoleniowych
ka%dy z nich maluje swoje „aktualia”.
Ka%dy piecz!tuje rzeczywisto$( przedstawion# w obrazie swoj# wra%liwo$ci#,
swoimi do$wiadczeniami i postrzeganiem realu. Jak%e s# to odmienne dzia&ania odr!bne. Dla ka%dego z twórców – pedagoga czy twórcy – studenta
„aktualia” dzieli ró%nica pokole). Ka%dy ma swoje „aktualia”, istniej#ce równolegle, jak w dwóch wymiarach. Ró%norodno$( postrzegania, podbudowana
wiedz#, umiej!tno$ci# konfrontowania, wyci#gania wniosków i spostrze%e) ze spotka), z rozmowy pokole),
dopiero w pe&ni daje obraz (ci#gle
przetwarzaj#cy si!) okalaj#cej nas
i przenikaj#cej rzeczywisto$ci. Zatem
sztuka – obraz malarski jest swoist# rejestracj# naszego „tu i teraz”, czy poprzez sztuk! twórcy chc# zmienia(
$wiat, czy go opisywa(. Jean Baudrillard pisa&: „Losem sztuki zatem jest
przekraczanie i prze$ciganie samej
siebie ku czemu$ innemu, a %ycie
sobie…!”.
WIES*AWA KONOPELSKA
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– To, "e serwituty przetrwa!y, ma w #rodowisku wyd'wi%k zdecydowanie pozytywny. Ludzie mówi&,
"e Lasy Pa(stwowe maj& szacunek dla historii i tradycji – mówi nadle#niczy Nadle#nictwa K!obuck
Jerzy Mi!kowski.

W k!obuckich lasach
serwituty
nadal respektowane
Tekst i zdj#cia:
JERZY MACHURA

ydawa" by si# mog!o, $e PowstaW
nie Styczniowe, którego 150
rocz ni c# wy bu chu ob cho dzi li %my
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tuty to rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego – s!u$ebno%", uprawnienie
ch!opów posiadaj&cych ziemi# orn&,
w 2013 roku, to wydarzenie na tyle od- polany lub hale do korzystania z pa'leg!e, $e jedynie pomniki, mogi!y i fil- skich lasów. Nadawane by!y do pocz&tmy nawi&zuj& do tamtych czasów. Ale ków XX w. Pocz&tkowo dotyczy!y
okazuje si#, $e relikt w!a%nie z tego w!asno%ci królewskiej lub dworskiej,
okresu do dzi% funkcjonuje w le%nic- pó(niej – gdy zmieniali si# w!a%cicietwie, w gospodarce Lasów Pa'stwo- le lasów – równie$ prywatnej czy
wych. Mowa o serwitutach, nierozer- pa'stwowej. W trakcie Powstania
walnie zwi&zanych z wydarzeniami Styczniowego w 1863 r. Tymczasowy
sprzed pó!tora wieku. Serwitutach, Rz&d Narodowy og!aszaj&c uw!aszczeo których mo$emy pami#ta" z lektur nie w!o%cian, gwarantowa! jednoczeszkolnych, gdy$ pisali o nich, opisu- %nie utrzymanie przywilejów serwituj&c XIX-wieczne stosunki na polskiej towych, licz&c na poparcie powstania
wsi, W!adys!aw Reymont w noblow- przez ch!opów. Manewr ten powtórzy!
skich „Ch!opach”, Maria D&browska potem zaborca – car Rosji w ukazie
w „Nocach i dniach” czy Eliza Orzesz- uw!aszczeniowym. Taka te$ geneza dotyczy serwitutów dzisiaj nadal obowi&kowa w „Nad Niemnem”.
Nazwa wydaje si# archaiczna, nie pa- zuj&cych w Nadle%nictwie K!obuck,
suj&ca do dzisiejszej rzeczywisto%ci. a konkretnie miejscowo%ci Ostrowy
Wedle terminologii prawniczej, serwi- nad Oksz&, o której pierwsze przeka-

zy historyczne pochodz& ju$ z 1241 r.,
a nazwa jej wyst#puje w dekretach
W!adys!awa Opolczyka, z 1383 r.
O Ostrowach wspomina te$ w swoich
kronikach Jan D!ugosz (wywodz&cy si#
z Ziemi K!obuckiej), jako o wsi za czasów króla W!adys!awa Jagie!!y.
T# swoist& „wycieczk# w przesz!o%"” rozpoczynam od wizyty u nadle%niczego Nadle%nictwa K!obuck,
Jerzego Mi!kowskiego, który nie zaprzecza s!uszno%ci domniemania, i$
przywilej serwitutowy mo$e tu wywodzi" si# a$ z czasów królewskich, $e
najpierw w!adcy Polski nadali go
„osad(com” wsi Ostrowy. Ale…
– Jedynym aktem prawnym, jaki posiadam, a jaki potwierdza te s!u"ebno#ci, jest dokument z czasów carskiej Rosji – mówi nadle%niczy i prezentuje
i%cie zabytkow& ksi#g#, spisan& kaligrafami – Protokó! serwitutowy datowany latami 1899/1900, sporz&dzony
przez Wysok& Komisj#, a dotycz&cy
maj&tku „Ostrowy”, nale$&cego wówczas do jednego z cz!onków carskiej rodziny, Wielkiego Ksi#cia Micha!a Alek san dro wi cza, któ re go na zwi sko
poka(n& czcionk& uwiecznione jest
na ok!adce. Dokument ten nadle%niczemu powierzyli uprawnieni do serwitutów i jest on pieczo!owicie przechowywany w siedzibie k!obuckich le%ników.
I w!a%nie w oparciu o ten protokó!,
ostrowianie zaparli si# i mimo zmieniaj&cych si# ustrojów spo!eczno – politycznych utrzymali w mocy przywilej.
A dzi% Nadle%nictwo K!obuck musi
w dalszym ci&gu realizowa", rzec
mo$ na, ar cha icz ne ser wi tu ty. Jak
w praktyce wygl&da wype!nianie carskiego ukazu? Czy to wielki problem
dla gospodarki le%nej? – Ta s!u"ebno#$
jest swego rodzaju ewenementem, ale
i problemem, bo my za to musimy
p!aci$. Rocznie kosztuje nas to ponad 7
tys. z!, w zale"no#ci od tego, jak ceny
detaliczne si% kszta!tuj& – odpowiada
nadle%niczy J. Mi!kowski.
Realizacja s!u$ebno%ci nast#puje raz
na trzy lata – na wniosek uprawnionych. Ze wzgl#dów praktycznych porozumienia spisywane s& nie z ka$dym
z osobna, lecz z komitetem uprawnionych. To wygodniejsza forma dla nadle%nictwa. – Uprawnieni sami decyduj&, ko go wy bie ra j& do gru py ich
re pre zen tu j& cej i upo wa" nia j& j&
do rozmów z nami. A my wyliczamy
warto#$ drewna wed!ug obowi&zuj&cych cen detalicznych, pomniejszaj&c
t% warto#$ o koszty zrywki i pozyskania – wyja%nia procedur# nadle%niczy.
Wydawane drewno powinno mie"
cechy zgodne z zapisami serwitutowymi a w porozumieniu z reprezentacj&
uprawnionych ustala si# odpowiednie
miejsce jego sk!adowania, miejsce,
z którego uprawnieni w!asnym transportem je zabieraj&.

Czy ka!dy mieszkaniec Ostrów posiada taki przywilej? Czyli, czy liczba
uprawnionych to sta"a liczba, czy te!
si# rozrasta, poprzez spadki, dziedziczenie?
– Kiedy! by"y uprawnione 84 osady,
bo serwitut to s"u#ebno!$ przypisana
do kon kret nej osa dy – do do mu,
do gruntu jemu przynale#nego. Z up"ywem czasu te w"asno!ci dzieli"y si%,
„szatkowa"y” i prawo do pobierania
serwitutu te# si% dzieli"o, ale móg" z niego korzysta$ wy"&cznie ten, kto pozostawa" na skrawku tej ziemi, do której
ten przywilej by" przypisany. Bo np. je!li kto! si% wyprowadzi" i zamieszka"
w innej wsi, nie by" ju# w"a!cicielem tego gruntu a wi%c i serwituty traci", taka jest istota tego prawa – wyja$nia J.
Mi"kowski, wspominaj%c przy tym, !e
kiedy$ mieszka&cy Ostrów zwo"ali
zebranie ogólne wsi i wyst%pili z wnioskiem, by i pozostali mieszka&cy mogli z serwitutów skorzysta'. Nadle$niczy zakwestionowa" to, bo uprawnieni
s% tylko spadkobiercy prawni. A prawo spadkowe wchodzi tu w gr#, o ile
spad ko bier ca zo sta je na grun cie.
W przeciwnym razie ludzie by przyje!d!ali do Ostrów z innych wiosek
a mo!e i miast, osiedlali si# tu powi#kszaj%c grono uprawnionych. Czyli jest
to lista zamkni#ta, sporz%dzona przez
wspomniany komitet i za ka!dym razem legalizowana – uwierzytelniana.
W tym celu komitet zwraca si# do wójta, który czyni to z mocy sprawowanego urz#du.
Nadle$niczy dodaje, !e zmiany zasz"y jedynie co do przedmiotu s"u!ebno$ci. Kiedy$ w zakres serwitutu
wchodzi"o nie tylko drewno, ale i $ció"ka i tzw. ga"#ziówka:

– Na wsi zmodernizowano systemy
grzewcze, wi%c ludzie teraz nie potrzebuj& ga"%zi, czyli prawo to naturalnie
umiera. Zreszt& !cio"a te# dzi! nie jest
potrzebna, bo w gospodarstwach nie
ma inwentarza, takiego pod którym
trzeba by !ciela$. Kiedy! jeszcze stare chaty by"y gacone tymi li!$mi, #eby
by"o w cha"upie cieplej.
W Królestwie Polskim do 1912 roku zniesiono serwituty w wi#kszo$ci
gospodarstw, a ostatecznie na terenach
by"ego zaboru rosyjskiego przywileje
te znik"y w okresie mi#dzywojennym,
g"ównie w latach 1926–1932. Tak si#
oficjalnie podaje. Ostatecznie? Ostrowy nad Oksz% to wi#c swego rodzaju
fenomen. Tym wi#kszy, !e i mieszka&cy innych okolicznych miejscowo$ci
posiadali kiedy$ taki przywilej, ale dzi$
pozosta"y jedynie Ostrowy. W innych
przypadkach serwituty zosta"y wykupione przez pa&stwo w oparciu o obowi%zuj%ce przepisy. Ludzie dostali odpowiedni% gratyfikacj# i tym samym
stracili uprawnienia do korzystania
z lasu. We wsi Ostrowy opór by" jednak tak du!y, !e pa&stwo nie mog"o tej
s"u!ebno$ci wykupi'. Trudno zg"#bi', dlaczego akurat w tej wsi przywilej przetrwa" tyle lat. Ustroje polityczne si# zmienia"y i, co za tym
idzie, prawo równie!, a ostrowianie nie
oddali serwitutów. Nadle$niczy, który
pracuje tu od wielu lat, te! nie wie sk%d
taki skuteczny, wieloletni a w"a$ciwie
ju! wielowiekowy opór:
– Nie potrafi% tego wyja!ni$. Cho$
wiem, #e prowadzone by"y powa#ne
rozmowy na temat tego by Lasy wykupi"y serwituty. Lasy proponowa"y
zamian% tych s"u#ebno!ci za tzw. "&ki Pucha"y, bo tak nazwano to uroczy-

sko. La sy chcia "y cz%!$ tych "&k
prze ka za$, na to miast upraw nie ni
do serwitutów chcieli ca"e te "&ki,
i do porozumienia nie dosz"o – zachowa" si% protokó" z 1958 roku. Pó'niej
jeszcze temat wróci" w latach 70., ale
te# bez skutku. Te "&ki to teren dziki,
nie za go spo da ro wa ny, po ro !ni% ty
trzcin&. Pod wzgl%dem ekologicznym to ciekawe zbiorowisko, ale tylko pod takim.
Nadle$niczy Mi"kowski zaprasza
mnie na wycieczk# do Ostrów, by pokaza', jak dobrze, z po!ytkiem dla dobra ogó"u, mieszka&cy tej miejscowo$ci korzystaj% z serwitutów: – Oni
sprzedaj& to drewno, spieni%#aj& t% korzy!$, a uzyskane !rodki przeznaczaj&
na cele spo"eczne – mówi, gdy zatrzymujemy si# przed budynkiem szko"y. – Gdy w tej szkole budowano sal%
gimnastyczn& komitet uprawnionych
si% do"o#y". Podobnie by"o, gdy przy budowie kanalizacji sanitarnej wynik"y jakie! dodatkowe koszty, mieszka(cy te#
je z serwitutów pokryli – z uznaniem
podkre$la nadle$niczy
Jest te! jeszcze jeden plus tego zjawiska: – To, #e serwituty przetrwa"y, ma
w !rodowisku wyd'wi%k zdecydowanie
pozytywny. Ludzie mówi&, #e Lasy
Pa(stwowe maj& szacunek dla historii i tradycji. I to tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu by realizowa$
serwituty, mimo #e to pewien k"opot
i strata finansowa – podsumowuje
nadle$niczy.
T# „wycieczk# w przesz"o$'” ko&czymy na „Modrzewiowej Górze” – rezerwacie, ale i miejscu zwi%zanym
z Powstaniem Styczniowym.
– T%dy przebiega" trakt zwany „zielonym” i tu, wed"ug przekazów okolicznych mieszka(ców, najprawdopodobniej powsta(cy wypoczywali i zostali
zaskoczeni przez kozaków – dosz"o
do krwawej potyczki – przybli!a temat
le$niczy Le$nictwa Zwierzyniec, Jerzy
Mazurkiewicz. – Dowodem pami%ci
po tym zdarzeniu jest zawieszona
na modrzewiu kapliczka – z wizerunkiem !w. Eustachego, upami%tniaj&ca
czterech poleg"ych tu powsta(ców
(Kiedy! umieszczona by"a na buku, ale
drzewo przewróci" wiatr).
***

Protokó" serwitutowy datowany latami 1899/1900, sporz&dzony przez Wysok& Komisj%, a dotycz&cy maj&tku „Ostrowy”, nale#&cego wówczas do jednego z cz"onków carskiej rodziny, Wielkiego Ksi%cia Micha"a Aleksandrowicza.

Ostrowy nad Oksz% to nie jedyne
w kraju miejsce kojarzone do dzi$
z serwitutami. Takimi s"u!ebno$ciami obci%!one s% np. lasy w W%chocku (woj. $wi#tokrzyskie). Nad jeziorem Wigry natomiast zachowa"y
si# przywileje zwi%zane z prawem po"owu ryb – tzw. brzegowe, a na Podha lu ser wi tu ty do ty cz% ce wy pa su
owiec i byd"a.

!

53

W !l"skim, zdegradowanym krajobrazie raz po raz wyrastaj" pi#kne, u$yteczne postindustrialne symbole. Jak
cho%by po&o$one w samym centrum
Katowic obiekty kultury w miejscu
dawnej kopalni czy gliwickie Centrum
Edukacji i Biznesu, powsta&e w pow#glowej przestrzeni.
Mimo to %wier% wieku po transformacji ustro jo wej od zy skiwa nie terenów po przemy!le, wraz z jego bezcennym, kultu ro wym dziedzictwem,
pozostaje jednym z najtrudniejszych do
rozwi"zania problemów ekologicznych, spo&ecznych i ekonomicznych.

Tereny
poprzemys!owe
w sieci

amy w Polsce, wed!ug
M
szacunkowych pomiarów,
mniej wi"cej 800 tysi"cy hek-

tarów terenów poprzemys!owych. Liczba ta jest zmienna.
Wci#$ przy by wa no wych,
a z wieloma ju$ zdiagnozowanymi, najgro%niejszymi zasz!o&ciami „po truciu”, nie jeste&my
sobie w stanie do ko'ca poradzi(. Problem ten w najwi"kszym stopniu dotyczy województwa &l#skiego, gdzie
przestrze' po przemy&le zniszczona jest
najbardziej.
To kilkana&cie tysi"cy hektarów terenów poprzemys!owych i nieu$ytkowanych. T" liczb" uzupe!nia oko!o 3 tysi#ce hek ta rów prze zna czo nych pod
sk!adowiska odpadów. I tysi#ce hektarów miejsc najbardziej zdegradowanych
i cz"sto &miertelnie ska$onych, które powinny by( oczyszczone ju$ przed laty.
Chodzi szczególnie o tzw. bomby nazywane ekologicznymi, cho( w rzeczywisto&ci to bomby chemiczne. Nie zdo!ali&my
si" z nimi upora( przez ostatnie 25 lat.
Przynajmniej w skali „blokuj#cej” przenikanie z nich do &rodowiska naturalnego najgro%niejszych toksyn.

W przestrzeni 'l"ska
takich miejsc nale$y kilkuhektaroDo
wa powierzchnia po katowickiej
Hucie Metali Nie$elaznych
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w Szopienicach, odleg!ej zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Po jej upadku,
do dzi& nie zdo!ano wywie%(
i unieszkodliwi( wszystkich
szlamów cynkowych. Dalej
s#cz# wg!#b ziemi, rakotwórcze
trucizny i niezniszczalne metale ci"$kie.
Nie jedyny to problem szopienickiej dzielnicy. Upad!y
na pocz#tku obecnego wieku
zak!ad nie przyniós! ludziom
oddechu. Za to przyczyni! si"
do powstania w jego okolicy
getta biedy i patologii. Nie uda-

!o si" te$, mimo stara' dawnej za!ogi, ocali( bezcennego dziedzictwa kulturowego
po tym hutniczym przemy&le. Czy uda si"
zdoby( kolejne miliony z!otych na rewitalizacj" szopienickiej dzielnicy Katowic?
Jeszcze wi"kszych pieni"dzy potrzebuje Jaworzno na likwidacj" sk!adowiska
odpadów „Rudna Góra”, ulokowanego
nad brzegiem potoku W#wolnica. Potok dop!ywa do Przemszy. Wraz z jego wodami
przenikaj# do Wis!y i Ba!tyku strumienie pestycydów, cyjanków, fenoli i substancji, które ze wzgl"du na si!" ra$enia trafi!y na specjaln# list" Konwencji Sztokholmskiej. To
obecnie najgro%niejsze nie tylko w naszym
regionie, dok!adnie rozpoznane %ród!o trucizn (potwierdzi! to mi"dzynarodowy projekt FOKS z udzia!em &l#skich naukowców)
po starych zak!adach „Organika -Azot”.
Ponad 20 lat trwa rozbrajanie jednej
z najwi"kszych w regionie bomb ekologicznych, pozosta!o&ci po 200-letniej dzia-

!alno&ci produkcyjnej Zak!adów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. I ko'ca nie
wida(, chocia$ bli$ej do niego ni$ dalej...
Likwidowanie tego niewyobra$alnego
zagro$enia dla wód podziemnych – rezerwuaru wód pitnych dla )l#ska, poch!on"!o dot#d setki milionów z!otych
i zbyt du$o czasu. Marnowano go na pokonywanie przeszkód prawnych, rozwik!ywaniu prawa w!asno&ci do cz"&ci
terenów po zak!adzie i przepychanki natury administracyjnej. To norma w tego
typu przypadkach.
D!ugo mo$na wylicza( tereny poprzemys!owe, pozostawione na pastw" losu. Bezu$y tecz ne, bo na wet nie
oczyszczone, przynajmniej do
poziomu, gwarantuj#cego zainteresowanie nimi inwestorów. S# w&ród nich i te ani
urz"dowo, ani naukowo niezidentyfikowane. Cz"sto ujawniaj# si" same. Nagle i niespodziewanie, przez przypadek.
Jak splantowana ha!da pogórnicza, przylegaj#ca do Górno&l#skiego Parku Etnograficznego (skansenu) w Chorzowie,
któr# zacz"to przed mistrzostwami Euro 2012 rozkopywa(. Z nadziej#, $e tu w!a&nie powstanie parking dla
kibiców rozgrywek, zje$d$aj#cych na nowy Stadion )l#ski. Tymczasem rozkopywana ha!da, wraz z dost"pem tlenu, zacz"!a si" pali( w &rodku lata, zasnuwaj#c nie
tylko Chorzów czarnymi smugami dymów i odorami.
Podobnych przypadków cho( w mniejszej skali by!o i b"dzie wi"cej. Nie wszystkie bowiem pozosta!o&ci po &l#skim, starym przemy&le s# „namierzone”.
To tylko jeden z powodów, dla którego naprawa szkód po przemy&le trwa tak
d!ugo...

Inne przeszkody
godnie z polskim prawem, za szkody
Z
wyrz#dzone w &rodowisku naturalnym odpowiada, a wi"c i p!aci za ich

spowodowanie, sprawca. Upadek przestarza!ego technicznie i technologicznie przemys!u, który „tli!
si"” od lat 70. ubieg!ego wieku do pro wa dzi! nie tyl ko
do zapa&ci gospodarczej. Wytworzy! pustk" w przestrzeni
polskiego prawa, reguluj#cego
post"powanie z terenami poprzemys!owymi.
Po 1989 roku prawo porz#dkowano i nowelizowano pod
potrzeby demokratycznego
pa'stwa. Niemal w ka$dej dziedzinie. Wiele uczyniono dla
ochrony &rodowiska. Nadano
jej status ustawowy. Niestety tereny poprzemys!owe, z ca!# pa-

let! komplikacji, znalaz"y si# poza tym statusem.
Przyj#ty w kwietniu 2004 roku „Program
rz!dowy dla terenów poprzemys"owych”,
ze wzgl#du na przewidywane gigantyczne koszty ich porz!dkowania, z góry przewidywa" ograniczenie dzia"a$ rekultywacyjnych do wybranych miejsc. Tych
stwarzaj!cych najwi#ksze zagro%enie dla
zdrowia ludzi i &rodowiska oraz terenów zdegradowanych o du%ej powierzchni, których rewitalizacja by"a jednym
z podstawowych warunków odzyskania ich
dla nowych inwestycji i tworzenia nowych
miejsc pracy.
Takie tereny w tym programie zosta"y
wskazane. Na pierwszym miejscu tereny
pogórnicze w#gla kamiennego i rud metali
oraz pohutnicze. Dalej tereny po innych
uci!%liwych dla &rodowiska ga"#ziach
przemys"u na obszarach Górnego i Dolnego 'l!ska. W drugiej kolejno&ci do rekultywacji zakwalifikowano (bez podstawowych narz#dzi) tereny poprzemys"owe
w najwi#kszych aglomeracjach.
Rz!dowy program, stworzony bez
wsparcia zapisów prawa oraz deklaracji pomocy finansowej Skarbu Pa$stwa (w"a&ciciela upadaj!cego przemys"u), okaza" si#
tylko pobo%nym %yczeniem.
Ze wzgl#du na skal# problemu w województwie &l!skim nie mo%na by"o dalej
czeka( bezczynnie. Podj#to w"asn! prób#
systemowego porz!dkowania terenów poprzemys"owych..
Do&wiadczony w tej dziedzinie dr in%. Jerzy Ziora z G"ównego Instytutu Górnictwa
wspomina, %e w 2004 roku, w Urz#dzie
Marsza"kowskim Województwa 'l!skiego
przyst!piono do tworzenia regionalnej bazy takich terenów. Liczy"a ona kilkaset pozycji. I cho( by"a niepe"na, posiada"a wiele wad i nie przynios"a spodziewanych
efektów, to z ca"! pewno&ci! okaza"a si# po%ytecznym, pionierskim do&wiadczeniem
i przydatnym zasobem. Zw"aszcza w konfrontacji z rozwi!zaniami rodem z Pó"nocnej Nadrenii – Westfalii, Nord-Pas de Calais we Francji czy belgijskiej Walonii.
Wzorce z krajów Europy z d"ug! tradycj!
zagospodarowywania obszarów poprzemys"owych, z pomini#ciem ich b"#dów, by"y
i s! nadal pomocne.

Podstawowy wniosek jest taki, %e odzyskiwanie i cykliczne wykorzystywanie
terenów po przemy&le w Polsce potrzebuje rozwi!za$ systemowych. Nie wspiera ich
prawo, pozostawiaj!c problem gminom.
Przeszkody si# nawarstwiaj!, proporcjonalnie do zmieniaj!cych si# coraz szybciej
trendów gospodarczych i wykorzystywania zbyt cz#sto zielonych przestrzeni. Ta
jest ograniczona, poprzemys"owa czeka
bezu%ytecznie.
Takimi terenami trzeba zarz!dza( m!drze. Zgodnie z zasadami zrównowa%onego rozwoju. Bez nadu%ywania ekologicznej przestrzeni do %ycia.
To kolejna luka, dotycz!ca ich porz!dkowania. I wielkie zaniedbanie. Mamy
przecie% w Polsce a% kilkana&cie, cz#sto powielaj!cych swoj! dzia"alno&( instytucji
ochrony &rodowiska. W %adnej nie stworzono przys"owiowego centrum zarz!dzania terenami zdegradowanymi i ochron!
ich kulturowego dziedzictwa.

Prze!om?
w tej sytuacji radzi sobie wojeJak
wództwo &l!skie?
Dalej tworzy zr#by w"asnego systemu.

Prze"omowym przedsi#wzi#ciem mo%e sta( si# zrealizowany w G"ównym Instytucie Górnictwa wspólnie z Urz#dem
Marsza"kowskim Województwa 'l!skiego projekt pod nazw! Ogólnodost#pna Platforma Informacji „Tereny przemys"owe
i zdegradowane” (OPI – TPP). Jest on integraln! cz#&ci! Otwartego Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej.
Projekt ten powstawa" pod kierunkiem
dr. in%. Jana Bondaruka, kierownika Zak"adu Ochrony Wód z G"ównego Instytutu
Górnictwa.
Zdaniem twórców projektu, jego wielkim
walorem jest mo%liwo&( skupienia pe"nej
informacji o górno&l!skich terenach przemys"owych w jednym )ródle i upublicznienie jej. Dot!d wiedza o terenach zdegradowanych przez przemys" drzema"a zamkni#ta
hermetycznie w wielu instytutach naukowych i urz#dach. Dost#p do niej by" utrudniony. Cz#sto te% kosztowny.
Zrealizowany projekt OPI TPP wkrótce
umo%liwi wszystkim zainteresowanym

korzystanie z tej zweryfikowanej i umieszczonej w sieci wiedzy o &l!skich terenach
poprzemys"owych. Pozwoli tez konfrontowa( j! z posiadanymi informacjami.
Sprzyja( te% b#dzie w transparentnej przestrzeni sieci wymianie wiedzy o nich pomi#dzy naukowcami i gminami. Jej wzbogacaniu, uzupe"nianiu i aktualizacji.
Dot!d nie wszystkie gminy, dysponuj!ce terenami poprzemys"owymi, które nadaj! si# do w"!czenia w obieg gospodarczy i ponownego u%ytkowania przyst!pi"y
do tworzenia &l!skiej bazy. Chocia% warunkiem jest tylko wype"nienie interaktywnego formularza ich opisu – eTPP.
Uruchomienie w sieci Ogólnodost#pnej
Platformy Informacji o terenach poprzemys"owych i zdegradowanych w skojarzeniu
ze &rodowiskiem przyrodniczym województwa &l!skiego jest dzi& konieczno&ci!.
Go"ym okiem wida( odchodzenie od monokultury przemys"owej i ci!g"e zmiany
na mapie gospodarczej 'l!ska. Ta wiedza
jest niezb#dna inwestorom krajowym i zagranicznym.
Dlatego OPI-TPP czyli baza danych
z województwa &l!skiego, zawieraj!ca kompleksow! informacj# o terenach przemys"owych i zdegradowanych staje si# wa%n! cz#&ci! regionalnej i krajowej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej. Wkrótce baza ta,
wprowadzona przez GIG na portal 'l!skiego Centrum Spo"ecze$stwa Informacyjnego, b#dzie w stanie zapewni( sprawn! obs"ug# pozyskiwania informacji o przestrzeni
poprzemys"owej oraz ich optymalne wykorzystanie. Jako )ród"a wiedzy o jako&ci terenów poprzemys"owych i ich specyficznych
walorach.
Korzy&ci tego systemu trudno przeceni(.
B#d! oczywiste, gdy zainteresowani zaczn!
z niego aktywnie korzysta(. To nowoczesne narz#dzie systemowego zarz!dzania informacj! o terenach poprzemys"owych
w województwie &l!skim powinno sprzyja( przy&pieszeniu dzia"a$ rewitalizacyjnych
na terenach zdegradowanych. Stanie si# to
tym szybciej, im ch#tniej zaczn! z systemem
OPI-TPP wspó"pracowa( wszystkie gminy
i nad!%! za nim „zreformowani” urz#dnicy czyli nowoczesna e-administracja.

JOLANTA KARMA*SKA
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siemdziesi!tego szóstego w historii Oscara w najwa"niejszej
kategorii otrzyma# poruszaj!cy
temat niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych po#owy XIX wieku Zniewolony. 12
Years A Slave Steve’a McQueena – film
niew!tpliwie dobry, jednak równie niew!tpliwie nie najlepszy, jaki powsta# w 2013
roku. Ka"dy, kto na bie"!co $ledzi premiery kinowe, móg#by wymieni% co najmniej
kilka tytu#ów, które jego zdaniem bardziej
zas#uguj! na Oscara dla najlepszego filmu. Zniewolony nie umywa si& te" do poprzednich (arcy) dzie# McQueena – G!odu (2008) i Wstydu (2011), które przecie"
„nie zosta#y przez Akademi& zauwa"one”.
Zanim zaczniemy oburza% si& na niesprawiedliwo$ci rz!dz!ce (pono%) najwa"niejszymi nagrodami filmowymi na $wiecie, krytykowa% wybory tajemniczej
Akademii oraz zastanawia% si& dlaczego
nie przyznano nawet jednej nominacji nowemu objawieniu tureckiego kina kontemplacyjnego, przyjrzyjmy si& zasadom
przyznawania Oscarów. Nie zapominajmy te" o kontek$cie kulturowym, z którego si& one wywodz!: wychowani na hollywoodzkich filmach, cz&sto uzurpujemy
sobie prawo do ferowania wyroków na temat specyfiki ameryka'skiej kultury, zapominaj!c o tym, "e nasza wiedza jest najcz&$ciej tylko filmowym wyobra"eniem
na jej temat. Oscary za$, wraz z ceremoni! ich przyznawania, s! dorocznym
$wi&tem, które ma przede wszystkim
podtrzyma% mit American Dream, a nie
wskaza% najlepsze filmy, jakie powsta#y
w ci!gu ostatniego roku. Cho% jako marka rozpoznawalne s! na ca#ym $wiecie, to
fenomen stricte ameryka'ski. Spójrzmy
wi&c na Oscary okiem antropologa, który bada nieznany mu kraj, a nie okiem krytyka filmowego, nastawionego przede
wszystkim na warto$% dzie#a.
Na pocz!tku nale"y podkre$li%, "e
w przypadku Oscarów mamy do czynienia z konkursem; aby film móg# wzi!%
udzia# w konkursie, przede wszystkim nale"y go zg#osi% (do ka"dej kategorii
z osobna). Je$li ten banalny fakt po#!czymy z zasad!, w my$l której ka"dy film
ubiegaj!cy si& o nominacj& musi by% wy$wietlany w okre$lonym formacie, w minimum jednym kinie w Los Angeles nieprzerwanie przez co najmniej tydzie',
dostaniemy prost! odpowied( na wi&kszo$% pyta' o to dlaczego filmu X nie ma
w gronie wyró"nionych. Ameryka'ski
kontekst wpisany jest w sam regulamin – w przedbiegach odpada tysi!ce filmów z ca#ego $wiata, których producenci, agenci sprzeda"y b!d( dystrybutorzy
nie mog! sobie pozwoli% na ameryka'sk!
premier&. Do tegorocznej edycji Oscarów
zg#oszono i zakwalifikowano 289 filmów pe#nometra"owych (filmy dokumentalne i krótkometra"owe rz!dz! si& innymi prawami). To liczba w historii
Oscarów rekordowa, kiedy jednak porównamy j! z ilo$ci! filmów wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych w 2013
roku (3591 tytu#ów wg IMDB) okazuje si&
ona niewielka – zw#aszcza, je$li we(miemy pod uwag& fakt, "e w$ród zg#osze'
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Odtwarzaj!c
ameryka'ski
sen
znajduj! si& równie" filmy nieangloj&zyczne.
Drugim czynnikiem, maj!cym niebagatelny wp#yw na ostateczne werdykty,
jest sposób g#osowania oraz sama struktura Ameryka'skiej Akademii Sztuki
i Wiedzy Filmowej, w sk#ad której wchodz! przede wszystkim filmowcy wyró"nieni wcze$niej nominacj! do Oscara. Podzie le ni s! oni na gil die (ak to rów,
monta"ystów, operatorów itd.), które decyduj! o nominacjach we w#a$ciwych sobie kategoriach. Ju" tutaj rodzi si& pytanie o to, sk!d mie% pewno$%, "e g#osuj!cy
obejrza# wszystkie rywalizuj!ce filmy.
Jednak wi&ksze w!tpliwo$ci w kwestii
miarodajno$ci budzi runda druga: na etapie przyznawania w#a$ciwych nagród
nominowanym, wszyscy cz#onkowie
Akademii maj! prawo g#osu we wszystkich kategoriach: i tak w kwestii Oscara
za d(wi&k Sandra Bullock ma do powiedzenia równie wiele, co specjalista z tej
dziedziny.
Akademia reprezentuje pewien demograficzny przekrój spo#ecze'stwa ameryka' skie go w wer sji wy ide ali zo wa nej – w jej sk#ad wchodz! ci, którzy
spe#nili American Dream b!d( odziedziczyli go po rodzicach. Wiara w jego si#& jest nad wyraz widoczna w oscarowych
werdyktach, podyktowanych u$rednieniem gustów szerokiego grona indywidualistów. Prowadz!ca tegoroczn! gal& Ellen DeGeneres stwierdzi#a, "e wieczór
mo"e si& sko'czy% na dwa sposoby – albo wygra Zniewolony, albo wszyscy
cz#onkowie Akademii s! rasistami. W tym
balansuj!cym na granicy politycznej poprawno$ci "arcie zawiera si& kwintesencja kolektywnego my$lenia gremium
przyznaj!cego Oscary, które od lat ucieka od wszelkich kontrowersji i polityki (ta
ostatnim razem wdar#a si& na scen& Kodak Theatre bodaj w 2005 roku, kiedy Michael Moore odbiera# statuetk& za Fahrenheit 9.11).
Obok Zniewolonego, wielkimi wygranymi tegorocznego rozdania Oscarów
s! Grawitacja Alfonso Cuaróna i Witaj
w klubie Jeana-Marca Vallée’go. Zamiast rozlicza% Akademi& z ka"dej przyznanej statuetki z osobna, przyjrzyjmy si&
specyfice samych zwyci&skich filmów.
Rozgrywaj!ca si& w przestrzeni kosmicznej Grawitacja to wizualny majstersztyk
o nik#ej warto$ci intelektualnej – w warstwie symbolicznej banalna opowie$%

o przezwyci&"aniu traumy i ponownym
stawaniu na nogi. Cuarón opowiada nam
niegro(n! przypowie$%, rozpi&t! mi&dzy
minimalizmem a niezno$n! pomp! i sk!pan! w tabloidowym feminizmie. Wra"eniami, które dominuj! jest zachwyt warstw! wizualn! i oboj&tno$% na losy
bohaterów.
Z kolei Witaj w klubie budzi niesmak.
Inspirowana faktami opowie$% o Ronie
Woodroofie, zara"onym wirusem HIV fanie rodeo, który walcz!c o swoje "ycie,
przy okazji przezwyci&"a swoj! homofobi& i pomaga znienawidzonym dot!d
„peda#om”, to spó(niony o kilkana$cie lat
film rozliczeniowy, który miast rewidowa%, umacnia status quo. Za ra"!cymi
przek#amaniami rzeczywisto$ci (prawdziwy Woodroof by# biseksualny), powierzchownym potraktowaniem problematyki
AIDS oraz stereotypowymi reprezentacjami kobieco$ci i nieheteroseksualno$ci,
kryje si& opowie$% o patriarchacie, który
pomimo w#asnych b#&dów, wyci!ga pomocn! d#o' w stron& wykluczonych.
Wszystko zamkni&te jest na kartach przesz#o$ci, jakby twórcy filmu chcieli powiedzie% w imieniu Ameryki: „zmienili$my
si&, ju" dawno tacy nie jeste$my”. To kolejna ba$', znacznie bardziej niebezpieczna ni" Grawitacja.
Na tym tle Zniewolony zdaje si& by%
wyj!tkowo zniuansowany. Cho%, tak jak
w przypadku Witaj w klubie, mamy
do czynienia z filmem w pewnym wymiarze rozliczeniowym, McQueen nie odcina swojej opowie$ci od tera(niejszo$ci.
Problemy przez niego poruszane jawi! si&
jako nader aktualne. Re"yser, miast poklepywa% po plecach, prowokuje do stawiania sobie pyta' o w#asne relacje z nietolerancj! i rasizmem.
Wszystkie trzy filmy #!czy „g#&boko humanistyczne przes#anie” i pokrzepiaj!cy
fina#, przywracaj!cy wiar& w ludzk! dobro%, która zawsze zwyci&"a z bezdusznym systemem. Bohaterowie Grawitacji,
Zniewolonego i Witaj w klubie z sytuacji,
w które wrzuci# ich los wychodz! z twarz! i dum!. Ubogaceni (przykrym) do$wiadczeniem, staj! si& lepszymi, silniejszymi lud(mi.
I tu chyba le"y najprostszy klucz, którym w swoich werdyktach kieruje si& Akademia jako zbiorowo$%: nie wypada
wszak nagradza% wirtuozerskiego, ale
bez wstyd nie he do ni stycz ne go Wil ka
z Wall Street Martina Scorsese albo nieco bardziej stonowanego, ale równie zabawowego i bezpretensjonalnego w swym
charakterze American Hustle Davida O.
Russella. Tym bardziej niebezpiecznie by#oby wyró"ni% On" Spike’a Jonze’a, który zamiast wychwala% cz#owiecze'stwo,
zawraca widzowi g#ow& posthumanizmem i wytr!ca go z kolein jedynego
s#usznego sposobu my$lenia.
Z drugiej strony, sam fakt, "e film
Jonze’a znalaz# si& w gronie nominowanych do najwa"niejszej nagrody, sugeruje, "e w przypadku Oscarów nie wszystko jest takie oczywiste jak si& wydaje.
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Wielki hit
muzyczny

Zdj!cia: Krzysztof"Lisiak

Chechelska czy Ewa Le!niak. Nie ma psy cho lo gicz nej pod bu do wy ani
g%ównego bohatera ani najbli"szych mu osób, trudno – bez dobrej znajomo!ci
faktów z "ycia Riedla, bez
zna jo mo !ci fil mu sprzed
dziesi'ciu lat – zrozumie&
zachowania i wybory legendarnego wokalisty. Bardzo brakuje te" spo%eczno-po li tycz ne go t%a, któ re
m%odsza cz'!& widowni mo"e dopiero pozna& ze !wietnie opracowanego programu
teatralnego, w którym poszcze gól ne eta py "y cia
Riedla w zak%adce „Wehiku%
czasu” skonfrontowano z realiami epoki, w której "y%
– i to zarówno tymi krajo wy mi, jak i za gra nicznymi.
Re"yser spektaklu, Arkadiusz Jakubik, chyba zdawa%
sobie spraw' z niedostatków
scenariuszowych przedstawienia i dlatego podrasowa%
je pomys%em, dla którego inspiracj'
znalaz% w malarstwie !l$skich prymitywistów z Grupy Janowskiej. Postaci, które zesz%y z p%ócien na scen'
– !wi'ta Barbara, górnicy, rubensowskie pi'kno!ci, kar%y, anio%y, Niebieski Budda – nie tylko zatar%y granic'
mi'dzy !wiatem realnym a narkotycz ny mi fan ta zma ta mi ro dz$ cy mi
si' w ja)ni Ryszarda Riedla, ale te" pozwoli%y wykreowa& z wokalisty D"emu kolejn$ !l$sk$ ikon'.
Ten za mys% do brze wpi su je si'
w cykl „#l$sk !wi'ty, #l$sk przekl'ty”, który spektakl „Skazany na bluesa” zainaugurowa% w Teatrze #l$skim. Mam tylko jedn$ pro!b' – by
malarstwo Grupy Janowskiej, wcze!niej ju" wykorzystane w Teatrze #l$skim w przedstawieniu wyre"yserowanym przez Roberta Talarczyka wed%ug
powie!ci Kazimierza Kutza „Pi$ta
strona !wiata”, nie sta%o si' dy"urnym
rezerwuarem plastycznych inspiracji
to wa rzy sz$ cych ko lej nym re ali za cjom po!wi'conym problematyce !l$skiej, bo w ten sposób nie tylko mo"na znisz czy& je go ma gi' i si %'
oddzia%ywania, ale tak"e stworzy&
martw$ konwencj' teatraln$. Có" z tego, "e !l$sk$.
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kazany na bluesa”
– rzecz o Ryszardzie
Riedlu, legendarnym
wokali!cie grupy D"em – to
wielki muzyczny hit Teatru
#l$skiego, jakiego ta scena
nie mia%a w swym repertuarze.
Recenzenci pozostaj$ pod
wielkim urokiem tej produkcji, cho& niemal wszyscy
wskazuj$ na pewne niedoci$gni'cia spektaklu. Jednak publiczno!& wali do Teatru #l$skiego jak w dym i pewnie
tak b'dzie przez kilka a mo"e kilkana!cie najbli"szych
sezonów, bo hit gra si' tak Scena zbiorowa
d%ugo, jak d%ugo widzowie
chc$ go ogl$da&.
Sukces tego przedstawienia
opiera si' na dwóch filarach.
Jednym z nich jest muzyka
D"emu, na której wyros%y
ju" co najmniej dwa pokolenia m%odych Polaków. Nic tak
nie gwarantuje sukcesu, jak
muzyka, która sta%a si' ju"
klasyk$ i która by%a wykonywana przez charyzmatycznego wokali- dziwym wielkim koncercie – ta(czy,
st', którego "ycie obfitowa%o w drama- wymachuje r'koma i wznosi okrzyki,
tyczne sploty i mia%o tragiczny wymiar. jakby znalaz%a si' na legendarnych %$W teatrze ten filar wykorzystuje si' z po- kach Jarocina.
Spektakl oparty jest na scenariuszu
wodzeniem od lat – vide spektakle po!wi'cone Edith Piaf czy Jimowi Mor- Przemys%awa Angermana i Jana Kidawy-B%o(skiego, na podstawie którego
risonowi.
Drugim filarem sukcesu katowickiej powsta% w 2005 roku kultowy dzi!
sceny jest debiutuj$cy w teatrze m%ody film „Skazany na bluesa” z Tomaszem
wokalista Tomasz „Kowal” Kowalski. Kotem w roli g%ównej. To kanwa,
Jego talent muzyczny zosta% ju" wcze- na której pokazywane s$ najwa"niej!niej zweryfikowany i pewnie zdecydo- sze fakty biograficzne Riedla. Jednak
wa% o wygranej w prowadzonym przez filmowe dialogi przeniesione na sceTeatr #l$ski castingu na rol' Riedla. n' nie zawsze brzmi$ dobrze, a mateZwyci'zca jednej z edycji programu ria% rzadko pozwala na zbudowanie
„Must Be The Music”, wokalista grupy pog%'bionych ról aktorskich, mimo i"
FBB z Trzebnicy, nie posiada warszta- partnerami Kowalskiego s$ tak !wiettu aktorskiego, ale za to ma bluesowy ni aktorzy jak Adam Baumann, Ewa
feeling, a przede wszystkim naturalny Kutynia, Dariusz Chojnacki, Alina
dar obycia ze scen$ i – co wa"niejsze – przekazywania widzom emocji.
Szczególnie wida& to w ostatnich scenach – kiedy rozmawia i !piewa z synem, a przede wszystkim, gdy przejmuj$co wykonuje piosenk' – testament
„List do M.”.
Tomasz Kowalski ma po prostu charyzm', która potrafi%a zakry& warsztatowe niedostatki i trem' debiutanta
do tego stopnia, "e mia%o si' po prostu wra"enie, i" Rysiek Riedel zmartwychwsta% i zst$pi% z niebios wprost
na scen' Teatru #l$skiego. Towarzyszy
Tomaszowi Kowalskiemu !wietny zespó% muzyków graj$cych na "ywo,
z Adamem Snopkiem (instrumenty
klawiszowe), Maciejem Lipin$ (gitara), Sebastianem Kretem (gitara), Ronaldem Tuczykontem (gitara basowa)
i Przemys%awem Smacznym (perkusja). I kiedy graj$ ka"dy z dziesi'ciu
przebojów D"emu, Teatr #l$ski a"
dr"y w posadach, a publiczno!& daje
si' wci$gn$& w zabaw', jak na praw- Tomasz „Kowal” Kowalski w roli Riedla.

DANUTA LUBINA-CIPI*SKA
Przemys!aw Angerman, Jan Kidawa-B!o"ski Skazany na bluesa, na podstawie scenariusza filmowego „Skazany na bluesa”.
Adaptacja i re#yseria Arkadiusz Jakubik,
ruch sceniczny Jaros!aw Staniek, scenografia Joanna Macha, Kostiumy Agnieszka
Werner, kierownictwo muzyczne Olaf Deriglasoff. Prapremiera 7 marca 2014 roku
w Teatrze $l%skim im. Stanis!awa Wyspia"skiego w Katowicach.
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Na styku kultur
i religii

wie#! ze wzgl$du na sw% zawi&% kon struk cj$ fa bu lar n%
i o#wieceniowy styl nie nale"y do &atwych w lekturze, to
jednak grono mi&o#ników pisarstwa Potockiego nieustannie si$ poszerza. Niew%tpliwie
do popularno#ci powie#ci przyczyni&a si$ jej filmowa adaptacja w re"yserii Wojciecha Hassa z 1964 r.,
ze Zbyszkiem Cybulskim w roli kapitana Alfonsa van Wordena. O tym, i" urok
fantastycznych przygód m&odego oficera
nie ga#nie, #wiadcz% nie tylko kolejne adaptacje utworu, ale i wydana w ubieg&ym
roku hipertekstowa wersja powie#ci dost$pna w internecie.
Cho! dzie &o Po toc kie go wy ro s&o
na gruncie filozofii klasycyzmu, w du"ym stopniu przekracza sw% epok$.
O#wieceniowy racjonalizm &%czy si$ tu
bowiem z romantycznym mistycyzmem,
orientalizmem i fantastyk%. G&ówny bohater powie#ci – m&ody kapitan gwardii
walo'skiej – z rozkazu króla podró"uje
do Madrytu przez niebezpieczne i tajemnicze góry Sierra Morena. Na swej drodze napotyka szereg dziwnych postaci – muzu&ma'skie ksi$"niczki Emin$
i Zibeld$, kabalistk$ Rebecc$, starego Pustelnika i mieszkaj%cego z nim op$tanego Paszeko, czy wreszcie naczelnika Cyganów Don Avadoro. Swe przygody
skrupulatnie opisuje Alfonso w tytu&owym r$kopisie, oddaj%c przy tym g&os
tak"e innym bohaterom i ich historiom.
Staje si$ to mo"liwe dzi$ki zastosowanej przez autora kompozycji szkatu&kowej, opieraj%cej si$ na wielostopniowej
konstrukcji fabularnej, w której jedna opowie#! zawiera w sobie
kolejn% – w ten sposób liczba
narratorów powie#ci nieustannie wzrasta. Wielow%tkowo#!
i polifoniczny charakter dzie&a Potockiego stanowi% nie lada wyzwanie dla czytelników i in sce ni za to rów, ale
równocze#nie decyduj% o jego atrakcyjno#ci.
Poza warto#ciami poznawczymi – wraz z bohaterem
R!kopisu… w$drujemy przez
kraje Morza (ródziemnego,
poznaj%c ich kultury, tradycje
i religie – powie#! Potockiego
staje si$ tak"e )ród&em tre#ci

o charakterze filozoficznym i epistemologicznym. Te w&a#nie zainteresowa&y
re"ysera opolskiej adaptacji Paw&a (wi%tka oraz wspó&pracuj%cego z nim dramaturga Mateusza Paku&$.
Z szeregu w%tków, w jakie obfituje ponad 700-stronicowe dzie&o, autorzy spektaklu wybrali te, które koncentruj% si$
wokó& spotkania z Obcym, czytaj%c R!kopis… jako wspó&czesn% „opowie#!
o fascynacji inno#ci% i jednoczesnym leku przed ni%, (…) opowie#! o ksenofobii,
fascynacji z&udzeniami i uwodzeniu religijnym” (fragment programu). Wyra)nie
i interesuj%co sformu&owane przes&anie
spek ta klu nie prze k&a da si$ jed nak
na skonstruowan% przez re"ysera rzeczywisto#! sceniczn%. Zamiast napi$cia, niepokoju i tajemnicy, jakie sta! si$ mog%
)ród&em spotkania odmiennych kultur
i religii, twórcy przedstawienia proponuj% jedynie opowie#! o bezrefleksyjnie poddaj%cym si$ urokowi „nowo#ci” bohaterze. Z jego kolejnych spotka' z orientaln%
kultur% i nowymi religiami nie wynika nic
poza seksualn% fascynacj% maureta'skimi ksi$"niczkami (Izabela Gwizdak i Karolina Piechota), czy wyznaj%c% kaba&$
Rebecc% (Gra"yna Rogowska). O domniemanych nastrojach ksenofobicznych
czytamy jedynie mi$dzy wierszami. Ta
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R!kopisie… Potockiego
O
mówi! mo"na w kategoriach fenomenu – cho! po-

niewyrazisto#! i bezosobowo#! Al fon sa van Wor de na (Maciej Namys&o) odbija
si$ negatywnie na ca&ej inscenizacji, która w niewielkim
stopniu podejmuje prób$ nakre#lenia zasygnalizowanych
w programie spektaklu problemów.
Nieokre#lona jest równie"
rzeczywisto#!, w której lokuje re"yser poszczególne postaci. Z jednej strony naznaczona zostaje ona emblematami
wspó&czesno#ci, z drugiej za#
odsy&a do mitycznego, fantastycznego #wiata. Pozytywn% konsekwencj% tego przemie sza nia po rz%d ków jest
wizualna strona spektaklu.
W zaprojektowanych przez
Juli$ Kornack% i Arka (lesi'skiego kostiumach dominuje
estetyka kampu, podkre#laj%ca zacieranie si$ granic pomi$dzy sfer% religijn% a coraz
cz$#ciej anektuj%c% j% popkultur%. Na uwag$ zas&uguje równie" scenografia Marcina Chlandy – funkcjonalna i symboliczna zarazem. Jej
g&ównym elementem jest wielkie, industrialne drzewo (szubienica braci Zota) – wokó& niego, na ruchomej platformie
toczy si$ akcja przedstawienia. Istotne
znaczenie zyskuje równie" #wiat&o, którego kolory zmieniaj% si$ wraz z kolejnymi scenami.
Wizualne walory spektaklu Paw&a
(wi%tka nie rekompensuj% jednak braku
wyra)nej linii interpretacyjnej b%d) chocia"by próby wskazania kilku mo"liwych
jej kierunków. W porównaniu do poprzednich projektów stanowi%cych efekt
wspó&pracy duetu (wi%tek-Paku&a (w tym
równie" tych, które zrealizowane zosta&y na opolskiej scenie, jak D"uma, czy
jednoaktówki Becketta) inscenizacja
R!kopisu znalezionego w Saragossie
mo"e rozczarowa!. Przede wszystkim
dlatego, "e powie#! Potockiego pozbawiona zosta&a w niej swych najwi$kszych
atutów – dynamicznej i wartkiej akcji
oraz zindywidualizowanych bohaterów,
których subiektywne opowie#ci w du"ej
mierze decyduj% o atrakcyjno#ci tego
dzie&a. Cho! zamys& odczytania R!kopisu… jako wspó&czesnej opowie#ci o spotkaniu z Innym i jego #wiatem, wydawa&
si$ #wie"y i godny uwagi, to jednak nie
uda&o mu si$ w pe&ni wybrzmie! na scenie.
Zdj!cia: Bartosz Maz

W!ród dzie" polskiej literatury okresu o!wiecenia R!kopis znaleziony w Saragossie
pozostaje bez w#tpienia pozycj# szczególn# – powie!$
erudyty, pisarza i podró%nika Jana Potockiego nie tylko
bowiem znajduje wci#% nowych czytelników, ale i inspiruje twórców innych dziedzin sztuki. Na scenie Teatru
im. Jana Kochanowskiego
w Opolu adaptacj& powie!ci
przygotowa" w tym sezonie
artystycznym Pawe" 'wi#tek.

MAGDALENA FIGZA*
Jan Potocki, R!kopis znaleziony w Saragossie. Przek"ad: Edmund Cho jec ki. Sce na riusz
i dramaturgia: Mateusz Paku"a. Re%yseria: Pawe" 'wi#tek.
Scenografia: Marcin Chlanda.
Kostiumy: Julia Kornacka/Arek
'lesi(ski. Opracowanie muzyczne i przygotowanie wokalne:
Kamila Pie(kos.
Premiera: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 8 lutego 2014 r.

zarekomendowa% utwory wykoTak
nywane na koncercie Instytucji
„Silesia”, który odby% si$ w czwartek 13 lu-

tego w Muzeum Archidiecezjalnym gospodarz wieczoru profesor Leon Markiewicz.
Chodzi%o o utwory o wybitnej pi$kno'ci
i wielkim znaczeniu w historii muzyki: Sonat$ „Arpeggione” D. 821 Franza Schuberta i Sonat$ d-moll op. 40 Dymitra Szostakowicza. Zagrali je wybitni arty'ci:
wiolonczelista Bartosz Koziak i pianistka
Justyna Danczowska. Program uzupe%ni%o popularne Adagio i Allegro op. 70 Roberta Schumanna, które, jak wiele utworów kameralnych okresu romantyzmu,
zosta%o przez kompozytora opracowane
równocze'nie na kilka sk%adów (jako instrument solowy do pomy'lenia jest w nich
tak&e róg). Istotnie mi%# w s%uchaniu sonat$ Schuberta uczyni%a jeszcze milsz# maestria wykonawców, którzy podeszli do tej
muzyki akcentuj#c jej melodyjno'), liryzm
i równoczesny temperament odzywaj#cy
si$ we fragmentach quasi-tanecznych.
Wiolonczela Bartosza Koziaka brzmia%a tu
z cudown# lekko'ci#, artysta zadziwia% gi$tko'ci# artykulacji i rytmu, która nieoczekiwanie przybli&y%a „Schwung” Schuberta do chopinowskiego rubata. Pianistka
idealnie zgra%a si$ z solist# zarówno pod
wzgl$dem rytmu, jak i barwy. Z do') opornego na rozkazy pianistów fortepianu,
jakim dysponuje Muzeum, potrafi%a wydoby) wyrównane, delikatne barwy i przepi$kne pianissima.
Równie mistrzowski – odpowiednio
bardziej „wzburzony” – by% Schumann,
za' „zagadkowy” Szostakowicz zabrzmia%
klasycznie, nowocze'nie, odkrywaj#c
jednak swoje zwi#zki z tradycj# muzyki
rosyjskiej – nie tylko Prokofiewem, obecnym w momentach „mechanicznych”, ale
i Rachmaninowem – mrocznym, kapry'nym, histerycznym. Sonata d-moll Szostakowicza wymaga od wykonawców
idealnego zgrania si$ pod wzgl$dem rytmu i dynamiki, co oczywi'cie nie stanowi%o problemu dla obojga artystów. Wymaga wszak&e te& nierównie trudniejszej
umie j$t no 'ci wspól ne go „ga da nia”;
i w tym zakresie Koziak i Danczowska nie
zawiedli s%uchaczy, potrafi#c przy ca%ej
dyscyplinie, potrzebnej do zagrania tego
trudnego dzie%a, wnie') do niego troch$
luzu, owej rosyjskiej przekory stanowi#cej o prowokuj#cym, w%a'nie zagadkowym statusie tego utworu. Zachwyceni
s%uchacze (w'ród których widzieli'my sam# Kaj$ Danczowsk#) nie doczekali si$
bisu. Ale mogli kupi) p%yt$, na której zosta% utrwalony program koncertu – katowicki wyst$p by% bowiem elementem
„trasy koncertowej” promuj#cej t$ p%yt$.

Mesjasz w wielkim skrócie
dni pó*niej (16 lutego) w tym
samym miejscu zabrzmia%o
Trzy
kilkana'cie recytatywów i arii z Mesja-

sza Haendla. By%o to drugie (po prezentowanym w styczniu Stworzeniu !wiata
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Sonata mi!a i sonata-zagadka

Haydna) przedsi$wzi$cie maj#ce na celu w%#czenie do oferty programowej „Silesii” muzyki oratoryjnej. Ju& rozwa&ali 'my na tych %a mach sen sow no')
pokazywania oratoriów w kszta%cie okrojonym do cz$'ci, która w poprzednich stuleciach uchodzi%a za mniej wa&n#, tj.
do ust$pów solowych. W przypadku
Mesjasza, w którym nie wyst$puj# konkretne postacie, jak w operze i klasycznym oratorium, a jedynie „anonimowe”
g%osy omawiaj# sytuacje, sprawa sceniczno'ci nie wydaje si$ a& tak wa&na. Mieli'my po prostu koncert pi$knych arii barokowych, o odmiennych „charakterach”,
formie i nasyceniu 'rodkami wykonawczymi. S%uchacze szczególnie gor#co
oklaskiwali arie brawurowe, z którymi
imponuj#co poradzi%a sobie sopranistka
Ewa Majcherczyk, dysponuj#ca odpowiednio no'nym, elastycznym i pewnym
intonacyjnie aparatem g%osowym. Jej
koloratury, wykonywane pi$knym legatem, by%y wr$cz wzorcowe. Artystka
udowodni%a tak&e, &e rozumie si$ na zawi%o'ciach realizacji barokowych ozdobników. Wi$ksze k%opoty z przebrni$ciem przez wy zwa nia tech nicz ne
Haendlowskich partytur, takich jak koloratury, ale tak&e „w$drówki” poprzez rejestry g%osowe i realizacja efektów retorycznych mieli pozostali wykonawcy
(Roksana Wardenga – mezzosopran, Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, Jaros%aw
Kitala – bas), i tutaj wszak&e imponowa%a gotowo') artystów do przej$cia si$ wymow# wypowiadanych s%ów i szacunek
dla wspania%o'ci muzyki. Tym razem
Wojciech Stysz – kierownik artystyczny
wykonania – zaproponowa% akompaniament na klawesynie, który specjalnie
sprowadzono do Muzeum. Dla „historycznej autentyczno'ci” wykonania nie
mia%o to &adnego znaczenia, niemniej
przys%u&y%o si$ niezmiernie budowie
„archaicznego” klimatu muzyki.
Piosenki Lutos!awskiego na p!ycie
koniec ubieg%ego roku ukazaPod
%a si$ p%yta Lutos#awski dzieciom, wydana przez Polskie Radio, a za-

wieraj#ca rejestracj$ niezwyk%ego przedsi$wzi$cia Instytucji „Silesia” jakim by%
adresowany do dzieci koncert z%o&ony
z piosenek dzieci$cych Witolda Lutos%awskiego. Nie tylko „Silesia” przypomnia%a sobie (w zwi#zku z obchodzonym
w 2013 roku Rokiem Lutos%awskiego
i Rokiem Tuwima) o istnieniu tych
utworów – niemal równocze'nie pojawi%a si$ wersja nagrana przez wokalistk$
jazzow# Dorot$ Mi'kiewicz z zespo%em
Kwadrofonik. Obie rejestracje ró&ni#
si$ stylem interpretacji, ale i doborem
utworów. Na p%ycie Polskiego Radia
znalaz%y si$ nie tylko piosenki „Lutosa”
faktycznie powsta%e dla odbiorcy dzieci$cego (w tym najbardziej znane piosenki do s%ów Juliana Tuwima), ale i utwory nie zwi# za ne z tym „ad re sem”,
mianowicie cykl 5 melodii ludowych
z 1952 roku, znany te& w wersji skrzypcowej jako 4 melodie !l"skie. Ponadto
wybrano kilka innych pie'ni, do tekstów
Agnieszki Barto, Janiny Osi(skiej i Lucyny Krzemienieckiej. Pomini$to w ca%o'ci cykl pie'ni do s%ów Kazimiery I%%akowiczówny, co mo&na odczyta) jako
informacj$ o dydaktycznym przeznaczeniu publikacji. Pie'ni do tekstów I%%akowiczówny to bowiem dzie%o 'mia%o
dysponuj#ce nowatorskimi 'rodkami
wypracowanymi przez Lutos%awskiego
w pocz#tkach flirtu z awangard#, podczas
gdy utwory zgromadzone na p%ycie to
p%ody jego oficjalnej twórczo'ci lat
50. XX wieku, pozostaj#cej w zgodzie
z dyrektywami socrealizmu, a wi$c nastawionej na zrozumia%o') i unikanie eksperymentów. W latach 50. Lutos%awski
pisywa%, cz$'ciowo dla zarobku, jak nie
waha% si$ przyznawa) w swoich latach
pó*nych, rozmaite „przyst$pne” utwory:
pie'ni masowe (doczeka%y si$ one 'wietnej monografii pióra Ma%gorzaty Su%ek),
stylizacje ludowe i w%a'nie pie'ni dla
dzieci. W tych ostatnich czerpa% pe%n#
gar'ci# z polskiej muzyki ludowej: s# tam
skoczne rytmy oberkowe, powa&niejsze
polonezowe, a ponadto ca%y repertuar
neoklasycznych „smaczków” w postaci
elementów motoryki, „kapry'nych” rytmów, akcentów itp. Niektóre pie'ni by%y pisane dla wykonawcy dzieci$cego
i faktycznie trafi%y do szkolnych 'piewników (np. Kotek, Wróbelek, Pióreczko),
inne jak Ptasie plotki, posiadaj#ce charakter popisowy, komponowa% Lutos%awski z my'l# o doros%ych wykonawcach.
Figurowa%y w szkolnych p%ytotekach
w epoce, kiedy w polskich szko%ach
uczono jeszcze muzyki.
Wykonawcami omawianej p%yty s#:
mezzosopranistka Anna Borucka, pianista Grzegorz Biegas oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcj#
Mai Metelskiej. Ka&da pie'( poprzedzona jest recytacj# tekstu – w tej roli wyst$puje aktor Teatru +l#skiego Andrzej
Warcaba. W ksi#&eczce p%yty umieszczono kilka reprodukcji 'licznych dzieci$cych obrazków powsta%ych jako ilustracje wierszy.
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Podró$owa%em,
czekaj"c
na przerzut

Pawe! Daniel Zalewski: Gdzie !mier" nie
si#ga. Wydawnictwo Astra: Kraków 2013,
ss. 472, ok!. twarda, il. kol.
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emat podró$y ma bogat" tradycj& w literaturze. Wystarczy
przypomnie# chocia$by klasyczn" powie!# L. Sterne’a, przywo%ywan"
tutaj nie bez przyczyny. G%ówny bohater Podró%y sentymentalnej rejestruje
otaczaj"cy go !wiat nie tyle faktograficznie, co emocjonalnie. Podobnie czyni Pawe% Daniel Zalewski. Jego w&drówka
z obiektywem przez kontynenty, miasta,
wioski i obrze$a cywilizacji to nie tylko
utrwalanie faktów, budowanie kola$u
wiedzy o Ziemi, mozaiki odleg%ych kultur takich, jak hinduska, mongolska czy
arabska, ale nade wszystko uwiecznianie
wzrusze(, napotkanych twarzy i u!ci!ni&tych d%oni.
Równie cz&sto podró$ pojawia si& jako motyw albumów fotograficznych,
jednak tom Gdzie !mier" nie si#ga to nie
zwyk%y fotoreporta$ z licznych wycieczek
autora, ale zapis synestetycznego odbioru !wiata oraz swoistego dance macabre
pisarza-fotografa, który od kilku lat ucieka przed kresem egzystencji. Ów koniec
majaczy na horyzoncie jako konieczno!#
przypisana ludzkiej kondycji, a zarazem jako spersonifikowane fatum, przybieraj"ce twarz ch%odnej Atropos ze skal-

pelem, którym próbuje przedwcze!nie
przeci"# ni# $ycia.
Ju$ w pierwszym zdaniu Zalewski
ujawnia to, co w innych okoliczno!ciach interpersonalnych by%oby sekretem: „Podró$owa%em, czekaj"c na przerzut”. Fraza ta stanowi doskona%" my!l
przewodni" prezentowanego albumu,
obezw%adniaj"c" emocjonalnie odbiorc&
na pocz"tku lekturowej przygody. Oto
bowiem naszym oczom ukazuje si& zapis z progu istnienia, notatka nakre!lona piórem i obiektywem po!piesznie
w poczekalni, w której jednym przemyca si& dobre, innym z%e wiadomo!ci.
Gdzie w oczekiwaniu na „przerzut zdrowia”, próbuje si& z%apa# !wiat z jego tu
i teraz, z feeri" barw, pl"tanin" kszta%tów,
d'wi&ków i smaków. W tej ucieczce
przed ko(cem daty trac" wa$no!#, nie liczy si& suma pokonanych kilometrów,
marszruty i woli nie obci"$a $adna misja, najistotniejsze staje si& teraz smakowanie, prze$ywanie chwil i spotka(.
Dzi&ki temu ksi"$ka Gdzie !mier" nie si#ga to szczególna dokumentacja pasji $ycia. Mozaika osobistych podró$y w g%"b
i przed siebie. Utrwalenie wy!cigu z czasem, motywowanego przekonaniem, $e
zd"$y si& jeszcze ujrze# i pokaza# w%asne spojrzenie, zanim zamknie si& niepowtarzalna ksi&ga twarzy.
Ten swoisty pami&tnik, a zarazem
w pewnym sensie testament, to trzecia
ods%ona twórczo!ci Zalewskiego, z któr" mia%am mo$liwo!# zapozna# si&.
Powie!ciowy debiut ) $ciana (Wydawnictwo Poligraf, 2010) ) zaskakuje j&zykow" dojrza%o!ci" pocz"tkuj"cego pisarza, umiej&tno!ci" swobodnego
snucia wielow"tkowej narracji, interdyscyplinarn" wiedz" oraz polisensorycznym obrazowaniem. Akcja osadzona zasadniczo w ograniczonej przestrzeni
bloku rozbita zostaje na kilka wzajemnie si& przeplataj"cych strumieni czasu.
W ten sposób autor unika linearnej budowy fabu%y, w pu%apk& której cz&sto
wpadaj" debiutanci, co ko(czy si& nadmiern" symplifikacj" !wiata przedstawionego oraz zubo$eniem walorów artystycznych utworu. Drugi tytu% ) Bez
pami#ci ) nie zosta% jeszcze opublikowany, jednak po lekturze jego maszynopisu mog& powiedzie#, $e pisarz z jednej strony wykorzysta% swój wrodzony
talent do wy%awiania surrealizmu ukrytego w fa%dach $ycia, z drugiej da% dowód niema%ego do!wiadczenia podró$niczego oraz zdolno!ci transponowania
go w literack" tkank&.
Album Gdzie !mier" nie si#ga to kolejny krok w odkrywaniu mo$liwo!ci
twórczych, jakie kryj" w sobie liczne wyprawy autora (Indie, Mongolia, Kuba, Tajlandia, Peru, Sri Lanka i in.). To odbicie
osobowo!ciowego kola$u, który buduje
sylwetk& prezentowanego artysty: krakowianin, a równocze!nie urodzony podró$nik, wychowany w!ród olejnych farb i zagruntowanych p%ócien, fotograf biedy, synestetyk, smakosz tajskiej kuchni, filolog
z wykszta%cenia i astralnego namaszczenia, uzale$niony od rockowej muzyki, zo-

diakalna ryba, dusza niepokorna i niezwykle emocjonalna, kolekcjoner ekstremalnych prze$y# i spotka( z odmiennymi kulturami. S%owem, cz%owiek, który
pomimo ci"$"cego nad nim fatum, wymuszaj"cego ci"g%" gotowo!# na nowy
przerzut w drodze, ma ogromne szcz&!cie
do $ycia i ludzi. Ten pierwszy rodzaj powodzenia pozwala mu wykrada# Atropos
kolejne centymetry. Dowodem tego drugiego s" wyj"tkowe kadry z albumu, tak$e te podpisane przestrog": „Nie! Kradniesz mi dusz&! Nie fotografuj mnie! Chyba, $e mi zap%acisz”.
Dlaczego ksi"$ka Zalewskiego omawiana jest i polecana na %amach „*l"ska”?
Dwa s" znacz"ce powody. Pierwszy zawiera si& w tytule: Gdzie !mier" nie si#ga. Górny *l"sk z$y% si&, zrós% z odej!ciem bliskich, jak cz%owiek przyzwyczaja si& do najwi&kszych nawet niewygód,
dlatego rozumie i powolne zanikanie,
i gwa%towny fina%. Wyj"ce syreny, ko%ysz"ce si& szafki i szklanki, stypy i dymi"ce ha%dy oswoi%y nas z my!l", $e co dzie(
duchy podziemi musz" zebra# swe $niwo. *mier# towarzyszy nam niczym jedna z $ywych, podobnie jak Joachimowi
Rybce, st"d jej naturalna obecno!# tak$e
w prozie i poezji. Z tego 'ród%a zrodzi%o si& zapewne przeczucie podmiotu lirycznego z wiersza Popió& T. Kijonki:
„(…) Przepali%a si& jesie(, w kr"g li!cie
skrusza%e | (…) Czy nie czujesz co we !nie
dzieje si& z twym cia%em? || Nie miej z%udze(, zbyt wiele doko%a tych znaków. |
Mo$e to ju$ ostatnia twa jesie( biedaku,
| I w pó% przerwany sonet z trwogi oniemia%y”.
Druga przyczyna, dla której omawiany jest album Zalewskiego to fakt, $e
Górny *l"sk ma o wiele wi&cej wspólnego z podró$", ani$eli wydawa# by si&
mog%o na pierwszy rzut oka, zw%aszcza
mniej zorientowanego, w któr" stron& patrze#. Tutaj ludzie od wieków peregrynuj" w g%"b ziemi. Ka$dy zjazd do kopalni to w&drówka w czasie po skamienia%e kwiaty paproci, a zarazem freudowskie zst&powanie w g%"b siebie. Nie
sposób nie przypomnie# tak$e dwóch
zbiorów G. Morcinka ) Listy spod morwy oraz Listy z mojego Rzymu ) których
tre!# uk%ada si& w powojenn" tu%aczk&
autora po Europie oraz drog& jego dojrzewania do powrotu do Polski. Region
ten naznaczony jest równie$ przymusow" wojenn" poniewierk", której literackie przetworzenie zawiera powie!# A. Lyski Duchy wojny. Dziennik %o&nierski 1942-1944. A to przecie$ jedynie nieliczne przyk%ady. Temat podró$y w czasie i przestrzeni po *l"sku to w"tek
godny szerszego opracowania, wykraczaj"cego poza ramy recenzji. W tym miejscu pragn& zaproponowa# czytelnikom
przede wszystkim towarzyszenie ekskursjom Paw%a Daniela Zalewskiego, który
przemierza !wiat wszerz i wzd%u$, próbuj"c wygra# wy!cig ze !mierci" i odnale'# niezdobyty jeszcze przez ni" przyczó%ek.
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ukazuje zderzenie „odwiecznej” obycza jo wo $ci miesz ka' ców Ko new ki
(„S#awna jak Sarajewo”) z hitlerowskim
naje(d(c!, to jednak dostrzega w tym sposo bie przed sta wia nia rze czy wi sto $ci
„opory autora wobec materii $wiata”
i nazywa „kamufla%em diagnozy” dokonywan! przez niego ocen& dramatycznych wydarze'.
Podobne zastrze%enia Józef Górdzia#ek
wysuwa w stosunku do pisarstwa Jana Paw#a Krasnod&bskiego czy W#odzimierza Pa(niewskiego. Par& zda' o tym
drugim.
W#odzimierz Pa(niewski, w swych
esejach, opiecz&towuje codzienn! polsk!
rzeczywisto$" patetycznymi apoftegmatami, a te szeleszcz! papierem. Krytyk zarzuca esei$cie pozycj& ironisty, który
unika „osobistej odpowiedzialno$ci”:
„Krytyka, ironia, szyderstwo, groteska jako podstawowy instrument poznania,
w#adztwa eseju nie wystarcza, nie trafia
do wspó#czesnego odbiorcy”. Chyba – dodajmy – %e obracamy si& w kr&gu adoruj!cych wzajemnie swe malkontentne komuna#y dla – chwilowego przynajmniej
– dufnego zapomnienia o wadze w#asnego istnienia. Je$li autor pisze o „trafianiu
do odbiorcy”, to zarzut wzgl&dem Pa(niewskiego b&dzie s#uszny tylko wówczas,
je$li owo trafianie rozumie" b&dziemy nie
jako „trafianie w gusta”, lecz trafianie
w sedno ludzkiej sprawy. Ze stron „Kantorów granicznych” przemawia troska
o cz#owieka. Najwa%niejszy jest on i jego zmaganie si& z materi! rzeczywisto$ci.
Krytyk jakby wyra%a czytelnicze oczekiwanie: „Poka% mnie nie takim, jakim jestem, ale takim, jakim móg#bym by"”.
A mo%liwo$ci zdaj! si& by" korektur! tradycji dokonan! przez odwag&…
… albo przez literatur&. Tak jest w przypadku bohaterki powie$ci „Naprzeciw
Astrei” Niny Kracherowej, która mijaj!c
zamek na Ostrogu, „nigdy nawet ani razu nie pomy$la#a, %e to zamek $l!skich
ksi!%!t Piastów z rodu królów polskich”.
Dopiero lekturowe do$wiadczenia zmieni#y jej optyk&: „Nie by# to ju% zamek niemieckiego ksi&cia, lecz skarbnica wspomnie' o przesz#o$ci Ostroga i Raciborza”.
To w#a$nie znaczy poszerzanie horyzontów. Cz#owiek potrzebuje zna" nie tylko
swe miejsce w szeregu, ale i miejsce tego szeregu w – je$li nie kosmicznej, to
na pewno historycznej – defiladzie.
Najbardziej inspiruj!ca mnie my$l tej
ksi!%ki zosta#a wyra%ona przy okazji
prezentacji sylwetki oraz twórczo$ci Boles#awa Lubosza. Nic nie zapowiada#o,
aby ten aktywny spo#ecznie dziennikarz
okaza# si& literack! rewelacj!. Sta#o si& tak
za spraw! jego poematu „Cztery pory odkupienia”. Potwierdzenie znajduje tu powiedzenie, %e kto$ „przerós# samego siebie”. „Pokusi#bym si& zaryzykowa" tez&,
i% prawdziwa indywidualno$" pisarska
ujawnia si& w pe#ni dopiero wtedy, kiedy
zaprzeczaj!c dotychczasowej zwyk#o$ci
przekroczy zakl&ty próg przeci&tno$ci, dotychczasowej minimalnej mo%liwo$ci.
W ka%dej osobowo$ci twórczej tkwi
szansa na lepsze rezultaty kreacyjne ni%
zazwyczaj. Czasem do osi!gni&cia podwy%szonego standardu wystarczy zmia-
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hc!c odda" s#uszno$" ksi!%ce,
o której poni%ej, czuj& si& zobowi!zany do „zej$cia na ziemi&”.
Je$li pisarza, krytyka czy recenzenta
mo%na okre$li" jako kogo$, kto obserwuje $wiat niczym wartownik galeri& skaza'ców z wie%y stra%niczej, to z tym tylko zasadniczym zastrze%eniem, %e po$ród
lustrowanych przez siebie aresztantów
nie traci z oczu samego siebie. Tak post&powa" – jako krytyk literacki – zdaje si& Józef Górdzia#ek, o którego ksi!%k& pt. „Kantory graniczne” niniejszym mi
chodzi. Takimi te% widzi twórców $l!skich, których utwory poddaje sumiennej krytyce.
Co jednak znaczy „zej$" na ziemi&”?
W przypadku cz#owieka jest to wymóg
niejednoznaczny. Jest bowiem cz#owiek
istot! kresow!. Ziemia, po której st!pa jest
naznaczona polityk!, opl!tana spo#ecznymi zale%no$ciami, wrze od jego nami&tno$ci czy kamienieje od gasn!cych oczekiwa', zmienia postaci wedle poetyckich
czy wr&cz magicznych interpretacji. S#owem: ziemi! jest nie tak to, na czym cz#owiek krok stawia, jak to, co zosta#o przez
niego stworzone.
Cz#owiek, którego próbuje zrozumie"
Józef Górdzia#ek – i w tym jego postawa
przypomina mi krytyków mi&dzywojnia,
s#ownych szermierzy ukazuj!cych wielowymiarowo$" ludzkiego $wiata – jest
szczególnie usytuowany. Tak w czasie, jak
i w przestrzeni. Autor rozpatruje kontekst
czterech znamiennych dla historii dwudziestowiecznej Polski – zw#aszcza jej zachodnich rubie%y – wydarze'. Mianowicie: powstania $l!skie, druga wojna $wiatowa, okres peerelowski oraz czas transformacji prze#omu lat osiemdziesi!tych
i dziewi&"dziesi!tych. Wszystko to ukazane zosta#o w planie symbolicznym.
Obszarami granicznymi s! tu np. mit
i rzeczywisto$", konwencja gatunkowa
i $wiat przedstawiany, imperatyw artystyczny i $wiat realny czy te% obyczajowe
konwenanse i d!%enia jednostki, albo
po prostu prze#om epok.
Józef Górdzia#ek poszukuje w swych
lekturach cz#owieka poddanego próbom,
domagaj!c si& od literatury, aby by#a
ku(ni! ludzkiego charakteru. Wymóg
konfrontacji jest tym bardziej uzasadniony, %e bohaterowie interesuj!cych autora utworów %yj! na styku – kultur albo
epok. Czytaj!c ostatni! powie$" Gustawa
Morcinka „Górniczy zakon”, krytyk wytyka autorowi „pewn! nieporadno$" literack!”, a to dlatego, %e unika on poddania swych bohaterów zasadniczej próbie,
sprowadzaj!c ich „na margines teatru
dzia#a' podstawowych”. Ów mankament
niezupe#nie rekompensuje przecie% to, i%
powie$" Morcinka piastuje „ide& etyczn!
górników”, której nie sprzeniewierza si&
jej g#ówny bohater Kurc. Dokonywana przez literatur& – konsoliduj!ca wspólnot& – mitologizacja powinna uwzgl&dnia"
pulsuj!ce wci!% %!dania rzeczywisto$ci.
Parokrotnie podniesiony jest w „Kantorach granicznych” zarzut uchylania
si& autora od starcia ze $wiatem realnym.
Tak jest w przypadku Leona Bielasa. Jakkolwiek docenia Górdzia#ek groteskowo-satyryczn! form&, poprzez któr! Bielas

na motywacji, wi&kszy stopie' pasji, odwagi, wytrwa#o$ci, wiary w siebie, dojrza#o$ci po prostu”. Zdania to tak krzepi!ce,
%e pozwoli#em sobie na przywo#anie
d#u%szego fragmentu. My$l&, %e mo%na ów
pas sus eks tra po lo wa" na cz#o wie ka
w ogóle – na ka%dego mieszka'ca Ziemi.
To próbuje wywalczy" jako postulat dla
literatury Józef Górdzia#ek – ukazanie dramatu ludzkiego uwik#ania, heroizmu
przekraczania ogranicze' czy niemocy dokonania wyboru.
Chocia% s! w tej ksi!%ce fragmenty
oschle abstrakcyjne, czyni!ce lektur&
mozoln!, to jednak bezcennym wynagrodzeniem s! te zdania, w których wyra%a
si& krytyczny nerw autora. Jego czytanie
jest konfrontacj! cz#owieka poszukuj!cego spr&%yny ludzkich dzia#a'; przypominaniem „starego” pisarskiego imperatywu „oddawania sprawiedliwo$ci widzialnemu $wiatu”. A $wiat to znacznie przekraczaj!cy granice „tu” i „teraz”.
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ap to te koza, cho rodzaju mskiego! Tyle
zoo lo gia! Literatu ra
i kultura wyróniaj kilka znaczcych kóz, by przywoa tylko
Dali z Dzwonnika z Notre Dame Wiktora Hugo. Koza Amaltea
podobno na Krecie wykarmia
Zeusa, a nasza literatura szczyci
si koz, (cho capem) zupenie
nadzwyczajn, Koziokiem Matokiem z ksiki K. Makuszyskiego i M. Walentynowicza.
Matoek by mdrcem, bo otwiera drzwi do krainy umiechu.
Wywiad-rzeka z prof. Pawem
Lampem nawizuje do tej znakomitej koziej tradycji, mimo e
w tytule znajduje si twierdzenie
Cap nie koza, czyli zrób ze mn,
co chcesz pocztek swój biorc
z zabawnej anegdoty, ubarwiajcej rozmow. Ale tylko tytu jest
ko miczny, reszta jest serio,
a chwilami, gdy mowa o stanie
polskiej suby zdrowia, wrcz
przygnbiajca.
Rozmowa prowadzona przez
katowickie dziennikarki Iwon
Kolasisk i Jolant Pieczk wiedzie czytelnika przez meandry
polskiej rzeczywistoci medycznej trudnej, powikanej dla su-

KRYSTYNA
HESKA-KWANIEWICZ

Jane Juska Spóniona kochanka Czarna Owca 2013.

wiat ju nas
nie potrzebuje

Co ma koza do trzustki,
czyli o pasjach prof.
Pawa Lampego

Iwona Kolasiska, Jolanta
Pieczka: Cap nie koza, czyli zrób
ze mn, co chcesz. Z prof. dr. hab.
n. med. Pawem Lampe rozmawiaj… Katowice 2014, ss. 143,
ilustr. nlb.

by zdrowia, bolesnej dla pacjentów, ale wyprowadza te poza codzienno, w góry, pozwalajc
dostrzec inny wymiar istnienia.
Pawe Lampe nie skrywa goryczy, gdy mówi o sytuacji w klinikach i szpitalach. Pokazujc
z jednej strony wybitnych lekarzy, ogromny postp w moliwociach wspóczesnej chirurgii
przewodu pokarmowego, zdumiewajce operacje, z drugiej
z gorycz wyznaje, e narzdzia
do tych zabiegów pochodz
z pierwszej poowy lat siedemdziesitych ubiegego wieku.
Zmieniaj si pokolenia chirurgów, widzimy postaci nestorów
(prof. prof. J. Gasi skiego,
S. Szyszk, Z. Górk, docenta Paliwod), kiedy pionierów chirurgii trzustki, ich nastpców, potem
dojrzewanie kolejnych generacji – a zaplecze szpitalne wci
pamita „wczesnego Gierka”. Ta
go rycz mocno wy brzmiewa
w ksice i ma swoich konkretnych adresatów. Piszc o swych
poprzednikach w chirurgii przewodu pokarmowego, Lampe chyli gow z szacunkiem, adnie rysuje relacj mistrz-ucze, ale te
wskazuje na powszechn niewiedz na temat wkadu lskiej
medycyny w ogromny, wiatowy,
postp w tej dziedzinie. A zarazem apeluje o uhonorowanie ich
w przestrzeni miasta i regionu, bo
mog by powodem do dumy dla
Katowic.
Obok medycyny drugim wanym nurtem s góry, yciowa pasja profesora. S góry bliskie, rodzinne-Beskidy i wysokie: Tatry,
Alpy, Andy i Himalaje. W tym
wymiarze te Lampe zaistnia,
nawet wchodzc do Ksigi Rekordów Guinnessa, gdy na Aconcagui uratowa koleg, któremu
perforowa wrzód dwunastnicy.
Topic lód i osolony pyn podajc kroplówk, a sond odprowadzajc kwan tre z odka – ocali czowieka. Uroczysko
na Magurze, najbardziej wasne
miejsce na ziemi, przeamuje nastrój wypowiedzi, pokazuje inny
wymiar ycia; na dramatyczn
walk chirurga o ludzkie istnienie nakada „niekoczc si
opowie o miejscu urodzenia”,
piknie gór i urodzie wiata.
Dyskretne, acz dynamiczne
pytania dziennikarek splataj si
w spójn opowie z wypowiedziami prof. Lampego, a caoci
dopeniaj znakomite fotografie, ukadajce si w drugi nurt
narracji. Na koniec jeszcze jedna
refleksja, ukazaa si prawie jednoczenie, wydana przez Znak
rozmowa Jerzego Illga z Andrzejem Szczeklikiem, pt. Such
absolutny. Warto te dwie ksiki
porówna: dwaj wybitni lekarze,
podobna polska wspóczesno
i mio do gór, a dwie róne postawy wobec ycia, odmienne
osobowoci i filozofia.
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iedy William Wharton wy da swo ich
Spónionych kochanków, wywoa tym skandal.
Czytelnicy oburzali si, e
omieli si pisa o potrzebach
seksualnych ludzi po siedemdziesitce. Spoeczestwo zakada, e na emeryturze czowiek jest ju tylko dziadkiem,
myli o swoich dolegliwociach, cho dzi na spa ce ry,
a przede wszystkim odwiedza przychodnie.
Spóniona kochanka Jane
Juski jest kolejnym potwierdzeniem wyjtku. W wieku
mocno dojrzaym nadal mona pragn drugiego czowieka w sposób fizyczny, a pocig
nie umiera w okrelonym wieku, bo tak chce otoczenie.
Spóniona kochanka opowiada histori samotnej, bo
przed wielu laty rozwiedzionej, emerytowanej nauczycielki, która daje w prasie
ogoszenie, obwieszczajce
wiatu o tym, e szuka mczyzny, z którym chciaaby
przey chwile uniesie, zanim skoczy 67 lat.
Kolejne randki, na które
umawia si kobieta staj si
przyczynkiem do swoistego
rachunku sumienia i analizy
caociowej swojego ycia.
Bohaterka stara si znale
przy czy n swo jej sy tu acji.
Dlaczego na koniec ycia zostaa sama. Oczywicie ma

rodzin, przyjació, dorosego
ju syna. Ale gdzie w trakcie
ycia zatracia sam siebie,
ya dla innych, a dla siebie nie
znajdowaa ju czasu.
Kolejni mczyni, z którymi si spotyka, odkrywaj
w niej pokady energii seksualnej, której si po sobie nie
spodziewaa. A jednak… s
za starzy, by budowa z ni
trwalszy zwizek. I najczciej koczy si na kilku upojnych dniach w pokojach hotelowych, kilku stosunkach, spacerach, rozmowach. Spónieni kochankowie rozstaj si
z niesmakiem. Ich ciaa odmawiaj posuszestwa. Zreszt
w tak zwanej drugiej poowie
ycia, ta pierwsza cz ciy
ju tak bardzo licznymi zobowizaniami, e nie sposób jej
oddzieli, by zacz wszystko
od nowa. Kolejne próby signicia po spenienie kocz
si porak i coraz gbszymi
ra na mi w ser cu bo ha ter ki.
Na szczcie ta nie traci poczucia humoru i umie podej
do wszystkiego z dystansem.
Tak tumaczy swoje nie do
koca udane próby zblienia z drugim czowiekiem:
„Gotowa byam zaoy si
o wszystko, e Jonah chcia
sprawdzi, czy jeszcze moe.
Poza tym, tak jak ja, nie mia
co zrobi ze swoj namitnoci. wiat ju nas nie potrzebuje. Jestemy starzy. Namitno w naszym wieku?”
Spóniona kochanka z pozoru wydawa si moe emerytaln odpowiedzi na popularne ostatnio powieci erotyczne dla gospody domowych.
Ale zawiedzie si ten, kto bdzie szuka w niej pikantnych
scen erotycznych. Owszem,
s, ale napisane ze smakiem.
Jane Juska posza nieco dalej
i napisaa mdr powie o yciu, o tym, co w nim wane,
o czym wszyscy doskonale
wiemy, e to mio, ale na co
dzie o to nie dbamy. Przebudzenie i odkrycie na nowo tej
starej prawdy przychodzi czasem za póno. Dlatego kochanka jest spóniona. Gdyby
szanowaa mio i swoje pragnienia jeszcze w modoci, jej
ycie mogoby potoczy si
zupenie inaczej.
Jest to take powie o samotnoci w wiecie, w którym
mamy wszystko na wycignicie rki, jestemy dobrze
odywieni, a podstawowe potrzeby s speniane niejako
tamowo. Ale czy to wystarcza? Okazuje si, e najwaniejsze w yciu to mie si
do ko go przy tu li nad ra nem…

KATARZYNA KRZAN

Edward Dugajczyk nie wdaje si w rozwaania na temat urody pani Wandy, nie
zajmuje si midzywojenn „love story”.
Odwouje si do konkretów – wspomnianych wyej listów, innej korespondencji
oraz bardzo skpych materiaów prasowych. Pose Olszowski rzeczywicie wielokrotnie oskara on marszaka Wolnego o przekazywanie Niemcom wanych
dokumentów. Przede wszystkim jednak
stara si zaszkodzi samemu Wolnemu.
Có bowiem pisze? Oto kilka fragmentów
listów zawartych w ksice:
(…) obserwowaem zawsze, e pan
Wolny jest w utrzymywaniu papierów
swoich czowiekiem bardzo nieporzdnym
i niesystematycznym. Poza tym, jak wiadomo, zapija on zawsze robaka. Wobec tego wszystkiego jest dla mnie rzecz zupenie prost, e pani Wolny wycigna
od ma, co tylko chciaa, a nastpnie
agentom niemieckim za pienidze odsprzedaa.(…)
(…) 2. Zastanowi si nad monoci
sprawdzenia, czy pan Wolny nie posiada
jeszcze jakich innych dokumentów i czy
z tego tytuu nie moe nam grozi jeszcze
jakie niebezpieczestwo.
3. Czy jest rzecz moliw, aby pan Wolny by nadal marszakiem Sejmu. (…)
W kolejnym licie Olszowski pisze ju
o marszaku per „p. Wolny” podtrzymujc swoje rewelacje na temat wykradzionych dokumentów. Najciekawsze jest
jednak podsumowanie caej tej historii. Autor Pechowców wyranie stwierdza, e
w aktach „dwójki” zachoway si lady
wiadczce o tym, i Wanda Wolna rzeczywicie przekazywaa Niemcom jakie dokumenty… ale na zlecenie polskiego wywiadu! Poza autentycznymi aktami byy
podobno w tych materiaach równie
podróbki. Mocodawcy jednak jej za bardzo nie ufali, Jak byo? Dugajczyk nie wyklucza, e ona marszaka pracowaa
na dwie strony. Ale dopóki kto nie odkryje w jakim archiwum kolejnych róde,
trudno do koca spraw wyjani.
Jak wida historyczna wersja róni si
mocno od tej dziennikarskiej. Mao romantyczna, nie przemawia do emocji czytelnika, za to jest prawdziwa, cho niedokoczona.
W tym miejscu naley zaznaczy, e historyczna rzetelno wcale nie eliminuje
z omawianej ksiki pierwiastka sensacyjnego. lsk by pograniczem, mona si
wic spodziewa, e tutaj wywiady polski i niemiecki szczególnie silnie ze sob
konkuroway. Autor uwaa, e trudno
zestawia poziom pracy sub wywiadowczych obu pastw. I wyjania: Kada odnotowywaa sukcesy i ponosia dotkliwe
poraki. Nie ma ladów tryumfu, lekcewaenia przeciwnika, nawet w chwilach
bezspornego osignicia. Praca wymagaa pokory. Uczono si na bdach, aby popenia nastpne. Frapujce s te inne
konstatacje Dugajczyka. Zauwaa
na przykad, e prac w wywiadzie podejmowali miejscowi, którzy traktowali j jako normalne ródo utrzymania. Kwalifikacje mieli do kiepskie, byli te marnie
wynagradzani. Zdarzao si, e suyli
„dwóm panom”, przy czym obu oszukiwali. Byli „po lsku” rzetelni, rozliczali

Edward Dugajczyk: Pechowcy. Ksiga afer
szpiegowskich na terenie Górnego lska w okresie midzywojennym. Wyd. Biblioteka GROTA
Instytut w Lesznie, Leszno 2013, s. 382.

Marszakowa
Mat Hari?

K

siki historyczne prasa (poza
specjalistycznymi tytuami naukowymi) odnotowuj do
rzadko i to w okrelonych przypadkach.
Po pierwsze wtedy, kiedy wydarzenia
z przeszoci nagle zaczynaj si kojarzy
z dniem dzisiejszym i to wanie ten kontekst wspóczesny zmusza do powrotu
do faktów opisanych przez historyków,
choby (a moe przede wszystkim) po to,
eby przeledzi jak si jaka sytuacja rozwina, jakie byy jej konsekwencje, jakie
bdy wówczas popeniono. Wiadomo – historia jest nauczycielk ycia. Literatura historyczna zostaje zauwaona
przez popularne media take wtedy, kiedy badacze docieraj do róde, które zupenie wywracaj nasz dotychczasow
wiedz. Okazuje si na przykad, e odnalezione gdzie po latach dokumenty zmuszaj nas do rewizji utrwalonych „od zawsze” sdów. Trzeci grup publikacji historycznych, którymi interesuj si dziennikarze, stanowi prace zajmujce si
wydarzeniami – nazwijmy to – „sensacyjnymi”. Pozornie do tej wanie kategorii
zaliczy mona ksik Edwarda Dugajczyka, ju choby dlatego, e w podtytule znalazy si te „afery szpiegowskie”. Ale
czytelnik, który spodziewa si, e jest to
jaka „literatura akcji” z bohaterami w stylu Jamesa Bonda, mocno si rozczaruje.
Spróbuj na jednym przykadzie pokaza, czym róni si praca uczonego
od twórczoci dziennikarzy poszukujcych
jak najatrakcyjniejszych dla masowego
czytelnika sposobów opowiadania o historii. Sprawa dotyczy Wandy Sworowskiej, ony marszaka Sejmu lskiego
Konstantego Wolnego. Podejrzewano,
e z archiwum ma wykrada dokumenty zwizane z plebiscytem i powstaniami
po to, eby sprzeda je Niemcom. W tekstach dziennikarskich, które miaem okazj przeczyta, autorzy koncentrowali
si na osobie pani marszakowej. Wszyscy podkrelali, e bya pikn kobiet
(by moe w ogóle najpikniejsz na lsku). W dodatku emancypowan – zdobya zawód (w Paryu zapoznaa si
z tajnikami nowoczesnej w tamtych czasach kosmetyki, potem miaa wasny zakad i pewnie ambicje, eby sta si polsk Coco Chanel). Szacowna do pewnego momentu pani marszakowa pewnego
dnia wdaa si w romans z modym oficerem, zapewne bardziej atrakcyjnym
od zapracowanego ma i wyprowadzia si z domu zabierajc eleganckie meble. Konstanty Wolny podobno ciko
przey rozstanie z on, ale w kocu si
z ni rozwiód. Nadal jednak dawa jej pienidze, do wydawania których miaa
ogromny talent. Niestety, jej kochanek
do bogatych nie nalea. Dlatego musiaa ukra owe dokumenty i sprzeda je
Niemcom (mimo to oficer pikn Wand
porzuci). Na to, e tak wanie byo nie
ma jednak dowodów, poza listami Kazimierza Olszowskiego, posa polskiego
w Berlinie. Ta szpiegowsko-miosna historia na pewno przemawia do emocji czytelników, którzy moe nawet byliby
w stanie przebaczy Sworowskiej podwójn zdrad i dostrzec w niej ofiar wojskowego uwodziciela.

si z kadej marki czy zotówki. Ceniono
ich za spryt, inteligencj i umiejtno radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Niestety, sabo przeszkoleni, czsto byli wyapywani przez profesjonalistów z kontrwywiadu. Wtedy rodzina przeywaa tragedi – zostawaa bez rodków do ycia.
Za Hitlera karano ich mierci.
Na uwag zasuguje te rozmiar zjawiska. Ze róde polskich wynika, e
przed sdem pod zarzutem szpiegostwa
stano 400 osób, sporód których 190 skazano. Dane niemieckie nie s znane, ale
mona chyba mniema, e chodzi o podobne liczby.
Myl, e ten szpiegowski pitaval, prezentujcy sprawy polskie i niemieckie,
wzbudzi zainteresowanie nie tylko czytelników zainteresowanych histori lska,
ale i mioników literatury opowiadajcej
o mao znanych a naprawd sensacyjnych
wydarzeniach z przeszoci, których bohaterami byli autentyczni ludzie.
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Stefan Szymutko: Po co literatura jeszcze jest? PISMA ROZPROSZONE. Wybór, opracowanie i posowie Grzegorz Olszaski i Marian Jochemczyk.
Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 2013, s. 278.

Sawomir Matusz: Licznik Geigera. 20 najwaniejszych wspóczesnych wierszy w interpretacjach. Wyd.
Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go, So sno wiec 2013, s. 198.

Ciesz si, e ta ksika si ukazaa, bo bardzo ceniem teksty Stefana Szymutki, miaem te okazj kilka razy z nim porozmawia, oczywicie o literaturze.
Potem przewanie zostawao we mnie odczucie, e
„rozmowa” z nim nie zostaa dokoczona, e jeszcze
jaki „zawsze fragment” dopisze albo dopowie. Tak si
ju nie stanie, ale przecie dziki tej publikacji dotar
jednak do mnie jego gos z „drugiej przestrzeni. Gos
nieprzecitnego badacza, krytyka i twórcy. Oryginalnego myliciela z „wasnym zdaniem”. Na ksik zoyy si eseje, artykuy, referaty a take wywiady (jeden z nich, zwizany z Nagrobkiem ciotki Cili, przeprowadzia z Szymutk moja redakcyjna koleanka
Wiesawa Konopelska), Do wydawnictwa doczona
zostaa pytka z nagraniem rozmowy z profesorem dla
Radia Katowice Anny Musialik i Henryka Grzonki pt.
Niy wynokwia, Mionikom literatury t ksik gorco polecam.

Pewien francuski pisarz, którego nazwiska niestety sobie nie zanotowaem, napisa: „Poeta daje wierszowi nazwisko, czytelnik – swoj twarz”. Jest to dla
mnie od lat jedno z najwaniejszych i najprawdziwszych zda jakie wypowiedziano o poezji. Czytelnik
bowiem odbiera utwór poetycki „po swojemu”, czasem nawet wbrew intencjom autora, ale staje si dziki temu wspótwórc. Matusz sam jest autorem wielu bardzo dobrych wierszy, wic tym bardziej byem
ciekaw jak „da twarz” poezji innych twórców. No
i które sporód wspóczesnych utworów zaliczy
do najwaniejszej dwudziestki. Lubi czyta ksiki o poezji, których autor nie tylko rozbiera wiersz
„na atomy”, ale te pisze, e co mu si podoba (albo nie). Licznik Geigera przeczytaem wic z zainteresowaniem, co nie znaczy, e zawsze si z sdami
Matusza zgadzam lub podzielam jego wybory do poetyckiej listy „top twenty”. Wida mam inn „twarz”,
ale ksik polecam – ciekawa.

Helena Synowiec: lska ojczyzna polszczyzna
z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnie. Wyd.
„Sapientia”, Katowice 2013, s. 252.

Eugeniusz Hajduk: W milczeniu i nadziei. Wiersze. Wyd. „lsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013, s. 62.

T ksik powinni obowizkowo przeczyta
(wiem, e tego nie zrobi) liczni „specjalici od jzyka lskiego”, moe wówczas dowiedzieliby si,
o czym waciwie mówi. Z myl o nich cytuj z tekstu Sytuacja jzykowa na lsku: „Na obszarze obecnego województwa lskiego znajduj si: – trzy zespoy gwarowe wchodzce w skad dialektu lskiego, odznaczajce si swoistymi cechami: gwary poudniowolskie (Cieszyskie), gwary rodkowolskie (lsk przemysowy, okolice Gliwic, Bytomia,
Tarnowskich Gór) i gwary pónocnolskie (okolice
Lublica)”, Autorka wspomina jeszcze o gwarach z pogranicza lsko-maopolskiego (okolice Pszczyny
i Mysowic) oraz o gwarach opolskich, które wystpuj poza terenem naszego województwa. Z ksiki
mona si dowiedzie, jak bardzo te wszystkie gwary si midzy sob róni, przez co stworzenie
z nich jednego jzyka jest niemoliwe i szkodliwe dla
jzykowego bogactwa regionu. Dzikuj, Pani Doktor, za ten klarowny wywód.

Na stronie poprzedzajcej kady wiersz jest wydrukowane zdanie jakiego filozofa, poety, mówic
najogólniej – sawnego czowieka, albo cytat z jakiej
witej Ksigi. Hajduk przytacza m.in. sowa Marka
Aureliusza, Ezopa, Simone Weil, Szekspira, Machiavelliego itd. Ten cytowany fragment jest dla autora – jak mi si wydaje – ródem inspiracji do napisania wasnego wiersza. Raz bdzie to prosta „wariacja na temat”, innym razem rozwinicie „zotej myli” w obraz czy anegdot, czasem – co w rodzaju
polemicznego votum separatum. Przykad dla ilustracji. Cytat: Powiedziaem i uspokoiem swoje sumienie. Wulgata, Ezechiel. Wiersz tytuowy „W milczeniu i nadziei”: Czy modlitwa – to zapach morza / czy
modlitwa – to zapach ogrodów / czy modlitwa – to zraniony ptak / krzykiem czowieka / wymachujcego krzyem / który ju nie jest drogowskazem / wskazujcym
drog – do Pana // tradycja / w smutku i aobie / wyciga rce do wszystkich witych / a oni – tacy wici / jak – my.

Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamici. Wystawa pamitek rodzinnych tyszan. Wyd. Muzeum
Miejskie w Tychach, Tychy 2014, s. 52.

Patryk Chrzan: Przekazy podprogowe. Wyd.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bdzinie, Bdzin 2013, s. 60.

Ta ksieczka o charakterze albumowym towarzyszy wystawie pod tym samym tytuem, któr w tyskim
muzeum mona jeszcze do maja oglda. A warto.
Wiem, bo sam j zwiedziem, We wstpie do publikacji prof. Marek S. Szczepaski docenia misyjn dziaalno Muzeum Miejskiego, która przyczynia si
do powstawania „wspólnotowej pamici i zakorzeniania si w miecie o krótkiej historii”. Ze swej strony
dodam, e autorka tekstu w ksice Maria Lipok-Bierwiaczonek znalaza klucz do serc tyszan, którzy chtnie wczaj si do kolejnych inicjatyw muzeum
i wzbogacaj jego zbiory albo wypoyczaj eksponaty na wystawy czasowe. Ta ekspozycja jest wyjtkowa, organizatorzy bowiem pokazali nie tylko przedmioty, zdjcia, dokumenty itd. ale równie zebrali
zwizane z nimi opowieci, czsto o ludziach, którzy
ju odeszli. Na wystawie mona wic m. in. zobaczy
maszyn do pisania Wadysawa Bochenka oraz wydany w podziemiu tom wierszy poety-górnika Józefa Krupikiego.

Zaczn od tego, e wydanie tego tomiku byo
gówna nagrod w szóstej ju edycji Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez bdzisk Miejsk Bibliotek Publiczn i Powiatow. Dowiadczenie nauczyo mnie, eby do takich informacji podchodzi
z lekk nieufnoci, zdarza si bowiem, e organizatorzy podobnych inicjatyw dostaj pienidze „na druk”
i musz je wyda niezalenie od poziomu artystycznego. Jednak Przekazy podprogowe s zbiorem naprawd dobrych wierszy. Ju otwierajcy tomik pt. „niedojrzao” bardzo mi si spodoba. Cytuj fragment: kiedy dzieci nie brano na pogrzeby / mier widziay
w martwym kanarku / niedotykaln jak uda modej niani // wujek po prostu przestawa odwiedza dom / a zapach ryb, które przynosi co tydzie / stopniowo rozkada si w pamici / a ona wybaczaa (…) Autor jest
z wyksztacenia politologiem i dziennikarzem. Jest te
na pewno poet. Z satysfakcj odnotowuj, e wiersze publikowa te w naszym miesiczniku. Zatem zachcam do lektury.

Anegdoty

skiej nasza Buda, jeli zaoy, e myliy nam si czasem adresy, to i nie zawsze trafialimy tam gdzie naley.
Ale bez przesady, do Piwnicy dojrzewalimy na ogó po studiach, bywalimy
tam wieczorami by z kim pogada
po caodziennym siedzeniu w pracowni, z przerw na szybkie co w pobliskim barze. Nowicjuszom nie byo
wej tak atwo, przy drzwiach czuwao na zmian dwu Cerberów, psychicznie i fizycznie podobnych do bohaterów
ówczesnego filmu woskiego „Ludzie
i kaprale”, Toto i Paolo Stoppa czyli Franek i Spika.
Z pierwszym mona byo si cichapk napi, z drugim w najlepszym przypadku poszturcha.
Samotnemu bywalcowi najlepiej byo si przy barze, zawsze przysiada si
kompan, nie zawsze znany.
Tych „nieznanych” byo wielu, wchodzi li bez pro ble mów a wy cho dzi li
z Szwejkowsko zapisanymi mankietami
która mucha czyj portret obesraa.

HENRYKBZDOK

Zdarzao si take, e na ulicy Warszawskiej byli mundurowi, ci za bardzo lubili zaglda do czyich dowodów osobistych, szczególnie tym, których stan wskazywa na spoycie.
Tak i mnie kiedy zatrzymano na rogu Francuskiej, a by
to dzie w którym znikny mi dokumenty w piwnicznych
niesprzyjajcych przygodnych okolicznociach.
Ju mnie brali jako bezpastwowca, gdy egnajcy si
z przyjaciómi nieopodal stojcy Witek Paka, podszed i rzek:
... pójcie go Panowie, ja go znam, to mój modszy kolega.
Pucili...
Kiedy potem siedzc przy barze w „Marchocie” przysuchiwaem si rozmowom starszych ju uznanych kolegów artystów, wród których prym wiód mistrz pdzla Witold, mój
niedawny wybawca.
Dysputa dotyczya sztuki wspóczesnej, tej przez wielkie „S”.
Kiedy ju omówione zostay wszelkie w tym zakresie
problemy sztuki wiatowej,
powrócono na nasze regionalne podwórko.
Zastanawiano si nad stanem malarstwa na lsku
i w kocu pado sakramentalne pytanie:
– Jak mylisz Witek, kto
jest najlepszym malarzem
na lsku?
Zapado krótkie milczenie,
Witek Paka zmarszczy czoo, dotkn i przetar je doni,
spojrza na sufit i rzek:
– Wiecie, chyba ja!


ieter Treeck – pisarz, poeta, satyryk,
D
i krytyk sztuki, zamieszkay w Dortmundzie, wielce zasuony w tworzeniu
dobrossiedzkich stosunków pomidzy
Niemcami a Polsk.
Szczególnie dla Krakowa, poprzez obustronn wymian twórców, wystaw a take jako twórca komitetu restauracji zabytków Krakowa w Niemczech, zebrane
rodki przyczyniy si do renowacji wielu obiektów.
W Niemczech – twórca pierwszej Komunalnej Galerii Sztuki w Bergkamen,
w której i ja wystawiaem, a take organizator imprezy artystycznej Berkamener
Bilder Basar (I-VII), która bya jednym
z najwaniejszych wydarze kulturalnych
Pónocnej Nadrenii i Westfalii.
W imprezie tej brao udzia midzy innymi liczne grono naszych plastyków
i muzyków.
Dieter darzy Polsk szczególnym zamiowaniem, bywa tu czsto i przyjani si z bardzo wieloma artystami, by
take o krok od zamieszkania w Krakowie, ale naga mier maopolskiego
wspólnika w tym przedsiwziciu przeszkodzia w realizacji zamierzenia.

Zamiowanie do polskiej sztuki zaowocowao ogromn kolekcj dzie zbieranych przez lata, zgromadzone w jego domu
prace wypeniay cae wntrze tworzc dla gocia z Polski domow atmosfer. Z racji swych kontaktów z Polsk i goszczonymi u niego artystami, dom sta si interesujcym miejscem
penetracji nastrojów schykowego peerelu.
Którego dnia Dieter zosta dyskretnie uprzedzony przez
„yczliwego” o zainstalowanej pluskwie.
Rozpoczo si polowanie na owada. Trzeba byo przejrze
setki rzeb, obrazów i innych przedmiotów, w których mogo
si zagniedzi ucho esbecji... i znaleziono. Nie wiem czy zdarzenie stao si przedmiotem jakiego opowiadania, wierszyka czy satyry, myl e nie, Dieter nie zajmuje si bowiem czynami zrodzonymi z takich pobudek.
W czasie naszego ostatniego spotkania w Krakowie u Michalika, wspominajc wielu kolegów z przeszoci, doszlimy
do Jarka mietany, prawie co zmarego wybitnego gitarzysty
jazzowego i kompozytora.
Spotkalimy si na Floriaskiej – wspomina Dieter, Jarek
bardzo si ucieszy i rzek:
– Wpadnij wieczorem do Hotelu Polskiego, jestem tam z zespoem, pogadamy i co wypijemy.
No i spotkali si wieczorem,
potem si rozkrcao najpierw
powoli, potem kto tkn instrument... póniej drugi i rozpocza si dem sesja... wkrótce
kto zza ciany przyszed ze
skarg, e graj za gono, a Jarek na to: We pan flaszk
i przychod tutaj... i przyszed
ten i przyszo tylu innych, e cae pitro si bawio i nikomu to

ju nie przeszkadzao.
Rys. Henryk Bzdok

yo co w tym, e na WarszawB
skiej 37 mieci si „Marchot”,
a pod tym samym numerem na Racibor-
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powstania Gminnej BiOd
blio te ki Pu blicz nej
w Godowie jej warunki lokalo-

Z YCIA
BIBLIOTEK

i rkodzielnicze prezentujce
ich dorobek. Projekt zakoczy
si w ubiegym roku, ale spotkania odbywaj si nadal. Tradywe pozwalay jedynie na realicj stao si zapraszanie na nie
za cj pod sta wo wych za da.
mieszkaców przez samych paWszystkie spotkania autorskie,
sjonatów, co niewtpliwie wpykonkursy czy zajcia bibliowa na powodzenie imprez.
teczne dla dzieci organizowane
Drugi projekt pt. „Biblioteka
byy przy wspóudziale innych
on-line” mia na celu zorganizoinstytucji, w ich siedzibach, co
wanie warsztatów dla seniorów
powodowao, e byy utosamiaz podstaw obsugi komputera
ne z nimi, a nie z bibliotek. Poi korzystania z zasobów Internetrzeb zmiany – prócz bibliotetu oraz utworzenie wasnego
karzy i czytelników – zaczy
portalu internetowego. W 2013
dostrzega take wadze gminy.
roku zostaa uruchomiona strona
Dzi ki wspól nym sta ra niom
biblioteki (www. biblioteka.goprzeprowadzono gruntowny redow.pl), informujca o podejmomont i adaptacj dawnego buwanych dziaaniach, z aktywnym
dynku stray granicznej, w któnewsletterem i katalogiem zbiorym zna la za swo je miej sce
rów on-line, za pomoc którego
biblioteka.
czytelnicy mog zamawia pozy2010 rok by dla GBP w Godocje ksikowe.
wie przeomowy. Wtedy poprzedOtwarcie nowej siedziby biblioteki z udziaem aktora Franciszka Pieczki
Co roku biblioteka bierze
nia siedziba (54 m2) zostaa zamie- – urodzonego
w Godowie (2010)
udzia w Konkursie Grantowym
niona na lokal o powierzchni 225
Programu Równa Szanse. Uzym2, wyposaony w potrzebny
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie
skane rodki umoliwiaj zorgasprzt i nowe meble. Mieci si tu
nizowanie cyklu atrakcyjnych
wypoyczalnia, czytelnia, odzaj dla modziey w wiedzia dla dzieci, sala warsztatowa,
ku 13–19 lat. Kady z projektów
zaplecze administracyjno-gospotrwa pó roku. Pierwszy, realidarcze, a take – w holu – galezowany w 2011 roku, to „Flash
ria i stanowiska komputerowe
Time – warsztaty dziennikarskodla czytelników. Odtd bibliote-fotograficzne”. Rok póniej odka moe kreowa swój wizerunek
byy si zajcia filmowe „zaKrjako instytucji przyjaznej, otwarceni”, podczas których powsta
tej i aktywnej, której dziaalno
film pt. Biblioteka na perypewykracza daleko poza gromatiach. W ramach trzeciego prodzenie i udostpnianie zbiorów.
jektu modzieowy zespó muUpowszechniamy czytelnictwo
zyczny Szo wyda pyt i da
i prowadzimy rónorodne formy
dwa koncerty. W tym roku modziaalnoci informacyjnej i kuldzie tworzy lokaln telewizj
turalnej o szerokim zasigu, angainternetow TV Godów. Uczestujce lokaln spoeczno.
W 2011 roku przystpilimy do Programu Roz- emocjonaln. Nasza ksinica bya jedn nicy pod opiek instruktorów ucz si spowoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Spoe- z 25 polskich bibliotek realizujcych projekt rzdza materiay audiowizualne. Zdobyte
czestwa Informacyjnego. Wszystkie pla- „Muuvit – Ruszaj si i odkrywaj wiat”, któ- umiejtnoci wykorzystuj przy montau
cówki skorzystay z moliwoci, jakie dawa ry czy edukacj, sport i nowoczesne tech- krótkich filmów. Przygotowuj zaproszenia
udzia w Programie. Otrzymay zestawy kom- nologie. Ponad 100 dzieci z caej gminy na imprezy kulturalne, relacje z wydarze,
puterowe i urzdzenia peryferyjne przeznaczo- przez 30 dni zdobywao punkty za aktywno wywiady, a take sondy uliczne. Rezultaty
ne dla czytelników, darmowe oprogramowa- fizyczn w szkole, w domu czy na podwór- pracy modzieowej ekipy telewizyjnej monie, a pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, ku. Kade 10 minut ruchu nagradzane byo na obejrze na kanale TV Godów na YouTuktórych efektem byo napisanie Planu Rozwo- jedn mil wirtualnej podróy, któr dzieci od- be oraz Facebooku. Programy realizowane
ju Biblioteki na lata 2012–2015. Biblioteka po- byway na portalu Muuvit. Letnie wakacje to przez modych czytelników promuj nie
dejmuje coraz to nowe inicjatywy w rónych czas zaj plastycznych dla modych czytel- tylko bibliotek, ale ca gmin Godów.
Dzisiaj GBP w Godowie, inicjujc rónoobszarach dziaania: poszerza ofert swoich ników – Plenerowa Szkoa Maego Artysty,
usug, wprowadza nowoczesne technologie, a zim organizujemy „Ferie z filmem w biblio- rodne dziaania, chroni dorobek pokole, pepozyskuje dofinansowanie wasnych projek- tece” przy wspópracy z Centrum Edukacji ni funkcj lokalnego centrum edukacji,
wspiera regionalne inicjatywy kulturalne
tów w ramach dostpnych programów oraz Obywatelskiej.
Prowadzimy Biblioteczne Warsztaty Twór- i stanowi otwart przestrze spotka mieszwspópracuje z organizacjami pozarzdowycze, które umoliwiaj lokalnym rkodziel- kaców.
mi, fundacjami i stowarzyszeniami.
Staramy si zaspokoi oczekiwania rónych nikom wymian dowiadcze, a tym samym
grup odbiorców. Organizujemy zajcia biblio- poznanie nowych technik artystycznych.
BOENA HOLESZ
W ramach wspópracy z Lokaln Grup
teczne dla trzy- i czteroletnich dzieci (pt. „Wane sprawy naszych pociech”), które nie Dziaania Morawskie Wrota biblioteka podGBP w Godowie zaja III miejsce w ogouczszczaj do przedszkola. Najmodsi dzi- ja si udokumentowania dziedzictwa archi- szonym przez Bibliotek lsk konkursie
ki zabawom z ksik rozwijaj wyobrani tektonicznego i przyrodniczego Godowa, wy- Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju Biblioi wraliwo oraz ksztatuj swoj odporno dajc album pt. Ocalmy od zapomnienia tek 2013.
– zanikajca architektura i przyroda Gminy
Godów w fotografii (2013). Reprodukcje
zdj pochodziy ze zbiorów lokalnych instytucji oraz mieszkaców, których zaangaowanie przyczynio si do powstania cennego i trwaego róda wiedzy o kulturze
naszego regionu.
Dziki Konkursowi Grantowemu Aktywna Biblioteka zrealizowalimy dwa przedsiwzicia. „Spotkania ludzi z pasj” pozwoliy skupi wokó biblioteki miejscowych
twórców i osoby majce rónorodne zainteBiblioteczne Warsztaty Twórcze – zajcia z two- resowania. Cyklicznym spotkaniom, na któ„Spotkania ludzi z pasj”. Prelekcja Aliny
rzenia kwiatów prowadzia Teresa Strzdaa rych gocie chtnie opowiadali o swoim hobby, towarzyszyy wystawy fotograficzne Tomas – „Artystyczne rkodzieo” (2013)
(2014)
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Zdjcia z arch. GBP w Godowie

Nowa siedziba
– wiksze moliwoci
i niebanalne pomysy

Zdjcia: Zbigniew Sawicz
Imponujco zabrzmiay orkiestra i chór pod batut Mirosawa J. Baszczyka. Znakomicie w tle prezentuje si lnicy prospekt organowy.

Pod patronatem „lska”
Filharmonia lska
– nowa przestrze dla muzyki

R

ozbudowany i zmodernizowany gmach e kompozycje dwóch wybitnych kompozytorów ze lska: Henryka Mikoaja Góreckiego
Filharmonii lskiej sta si imponujc
Trzy tace op. 34 i Wojciecha Kilara Exodus,
budowl. Blisko cztery lata trway prace rektóre w tej nowej przestrzeni zabrzmiay z wymontowo-budowlane. Przez ten czas zespojtkow si, perfekcyjnie wykonane przez
y filharmoniczne na co dzie korzystay
Orkiestr i Chór Filharmonii lskiej pod dyz uprzejmoci innych instytucji m.in. Akaderekcj maestro Baszczyka. Doda trzeba, e
mii Muzycznej, Pastwowej Szkoy Muzyczprzygotowaniem chóru zajmowa si chórnej im. Karowicza w Katowicach czy Chomistrz Jarosaw Wolanin.
rzowskiego Centrum Kultury.
Oddanie artystom i melomanom odnowioZmieni si nie tylko gmach: nowe rozwinego gmachu byo pierwszym, ale najwazania architektoniczne, poprawiona akustyniejszym krokiem wejcia Filharmonii lskiej
ka, owietlenie, dobudowana nowoczesna
w jubileuszowy, 70. sezon artystyczny, który
cz z wind, kawiarenk i patio oraz porozpocznie si we wrzeniu tego
mieszczeniami biurowymi. Podroku.
czas koncertu inaugurujcego noUroczysta gala otwarcia obiekwy rozdzia w historii Filharmonii
tu rozpocza si odsoniciem
lskiej, 28 marca 2014 roku zapopiersia Henryka Mikoaja Góbrzmiay nowe, zaprojektowane
reckiego – patrona lskich filharprzez prof. Juliana Gembalskiego
moników, autorstwa Zygmunta
organy, zbudowane przez renoBrachmaskiego. Aktu tego domowan firm „Karl Schuke Berlikonali Jadwiga Górecka, marszaner Orgelbauwerkstatt” oraz forek województwa lskiego Mirote pian mar ki Sta in way&Sons.
saw Sekua i dyrektor F prof.
Popisowe koncerty na nowych inMirosaw Jacek Baszczyk.
strumentach dali: Julian GembalPrzybyli gocie – a wród nich
ski, prezentujc Toccat i Fug dsw obecnoci zaszczycili przed-moll BWV 565 Jana Sebastiana
stawiciele kancelarii Prezydenta
Bacha oraz specjalnie przygotoRP, Rzdu RP, Parlamentu Eurowane na t okazj autorskie impejskiego, posowie i senatoroprowizacje, a take Piotr Paleczwie, duchowiestwo z metropoliny, wykonujc z towarzyszeniem
orkiestry pod batut Mirosawa
t ka to wic kim abp. Wik to rem
Jacka Baszczyka I koncert forteSkworcem, reprezentanci wadz
KATOWICE
pianowy e-moll op. 11 Fryderyka
wojewódzkich i miejskich, oraz
Chopina. Wieczór wypeniy takwielu instytucji kultury. Wszyscy

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA

Henryk Mikoaj Górecki ma odtd swoje stae
miejsce w murach Filharmonii. Na zdjciu: Jadwiga
Górecka i marszaek województwa lskiego
Mirosaw Sekua.

Gomi gali byli wicepremier Elbieta Biekowska i prof. Jerzy Buzek – b. przewodniczcy Parlamentu Europejskiego.

Jako pierwszy na organach zagra ich twórca –
Julian Gembalski, wydobywajc niezwyke
odcienie dwików z instrumentu.

mieli okazj zwiedzi budynek i pozna jego
nowe moliwoci.
Byo wiele gratulacji, serdecznych sów
i zapewnie oraz podzikowa skierowanych
na rce wykonawców a take wieloletniej dyrektor Filharmonii Grayny Szymborskiej.
lscy filharmonicy nie poprzestali na wielkiej gali otwarcia, ale przez kolejnych kilka
dni prezentowali zainteresowanym melomanom wntrze, koncertoway wszystkie zespoy fil har mo nicz ne pre zen tu jc atrak cyj ny
program, stworzono moliwo rozmów z artystami.
Zabytkowy gmach Filharmonii, datowany
na 1873 rok, nastrcza wykonawcom i prowadzcym projekt wiele problemów. Podjta
przed czteroma laty inwestycja moliwa bya
dziki funduszom europejskim (21 mln z z ponad 47 mln wydanych na t inwestycj pochodzio z Unii Europejskiej) i pienidzom
przyznanym przez samorzd województwa
lskiego.
(wk)

Na honorowych miejscach zasiedli m.in. abp
Wiktor Skworc, prof. Jerzy Buzek, marszaek
Mirosaw Sekua i Piotr Uszok – prezydent Katowic.
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fot. Archiwum Ekostudia

fot. P. Stauffer

Inscenizacja historyczna w 90. rocznic III powstania lskiego
– Góra w. Anny

fot. M. Przygoda
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Jubileusz Teatru Ekostudio
Opolskie Ekostudio witowao pitnastolecie dziaalnoci, wystawiajc premier farsy „Morderczy pokój” (wg Clarka i Bobricka)
w reyserii Andrzeja Czernika, zaoyciela sceny, która powstaa jako jeden z pierwszych prywatnych teatrów na fali przemian ustrojowych w naszym kraju. Ekostudio prowadzi szerok dziaalno artystyczno-kulturaln, sigajc po klasyk (Wyspiaskiego, Reymonta,
Szekspira, Mickiewicza, Mroka, Czechowa, Steinbecka), realizujc inscenizacje historyczne i plenerowe widowiska (m.in. ukazujKrzysztof Wrona w roli jeca w spektaklu plenerowym
ce dzieje ksicia opolskiego Mikoaja II, wjazd króla Jana Kazimie„y za wszelk cen” – ambinowice, CMJW
rza do Opo la, z oka zji 90.
rocznicy III powstania lskiego
na Górze w. Anny). Teatr realizowa równie autorskie przedstawienia, ukazujce zoon
histori lska Opolskiego. Na
terenie dawnego hitlerowskiego
obo zu Lamsdörf (am bi no wice), wystawi spektakl o zagadzie tysicy jeców radzieckich.
W spektaklu „Zasypani” na przyka dzie dwóch sze re go wych
onierzy (Polaka i Niemca), zasypanych w piwnicy zbombardowanego domu, pokaza studium
zachowa ludzi w sytuacjach ekstremalnych. W swoim dorobku
Ekostudio ma blisko czterdzieci
Janusz Onufrowicz i Bartosz Dziedzic w spektaklu
Andrzej Czernik
pozycji, wielokrotnie prezentowa„Powicona przyja” wg J. Steinbecka „Myszy i ludzie”
nych nie tylko w Opolu ale take
w Nowym Jorku i Brukseli: recitale piosenki, przedstawienia dla
dzieci, wieczory poetycko-muzycz ne, spo tka nia ze sztu k
opolskich twórców, spektakle kabaretowe i komediowe, charytatywne akcje artystyczne. Scena
dziaa od pitnastu lat i osiga
sukcesy (m.in. Zota Maska za wystawienie „Chopów” Reymonta)
dziki zaangaowaniu i menaderskim talentom jej dyrektora – Andrzeja Czernika, który
jest w re gio nie pre kur so rem
w zakresie prowadzenia prywatnej instytucji teatralnej, która nie
jest dotowana ze rodków publicznych.
jw
„Zemsta” A. Fredry z udziaem opolskich liderów sfery polityki, nauki i biznesu
fot. K. Krauze

fot. K. Krauze

fot. Archiwum Ekostudia

ukasz Schmidt (wilk) i Marcelina Poap – Olender w spektaklu
„Czerwony Kapturek”

Scena pod gwiazdami

JANUSZ WÓJCIK

Wydarzenie na opolskiej scenie
– „Opowieci z Narnii”
Na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu odbya si premiera jednej z najwikszych realizacji w historii opolskiej sceny: „Opowieci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”
w reyserii Tomasza Koniny. Dua Scena zostaa powikszona o kilkanacie metrów, pozwalajc na stworzenie wspaniaej i jedynej w swoim rodzaju scenografii przenoszcej widzów
w wiat magii zaczarowanej krainy. Widowisko przygotowano z wielkim rozmachem, podczas scen batalistycznych wykorzystano najnow sze tech no lo gie re ali za cji wi do wisk.
Przedstawienie obfitowao w efekty specjalne
(m.in. mapping), kostiumy zaprojektowane
przez Joann Jako-Srok nawizyway do najbardziej wyrafinowanych pokazów mody. Pojawienie si na scenie Biaej Czarownicy i jej
dworzan w niesamowitych przebraniach zapierao dech w piersiach. Suknia czarownicy bya prawdziwym arcydzieem, konstrukcj pozwalajc „rosn” jej i unosi si ponad
scen. Znakomita gra caego zespou aktorskiego i walory techniczne przedstawienia sprawiy, e zarówno dzieci jak i doroli z najwikszym
zainteresowaniem ogldali przedstawienie.
Spektakl jest pierwsz realizacj tej niezwykej
opowieci w polskim teatrze i ju po premierze byo wiadomo, e bdzie wydarzeniem artystycznym sezonu teatralnego, wzbudzajcym wielkie zainteresowanie publicznoci.

Foto: Bartosz Maz
Opowieci z Narnii

XXIII Konkurs Kroszonkarski
Wan rol w popularyzacji kultury ludowej
lska Opolskiego speniaj od lat konkursy or-

Jednym zdaniem

Prywatna instytucja kultury i jednoczenie interesujce zjawisko na mapie regionalnej kultury – tak lapidarnie mona powiedzie o Teatrze Ekostudio, który
witowa pitnastolecie dziaalnoci
artystycznej. Pocztki sceny sigaj wiosny 1999 roku, kiedy Andrzej Czernik, aktor Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, wystawi w Muzeum Diecezjalnym
„Piata” (nieco zapomniany dramat
Wojciecha Bka). Sukces spektaklu, zaplanowanego wczeniej jako jednorazowe przedsiwzicie, zachci twórców
do podjcia kolejnych wyzwa oywiajcych przestrze opolskich muzeów. „Pamitniki Adama i Ewy” Marka Twaina
oklaskiwano w Muzeum lska Opolskiego, poczym ekipa Ekostudia rozpocza
przygotowania do plenerowych inscenizacji dzie polskiej klasyki w niezwykej
scenografii architektury drewnianej skansenu w Bierkowicach. Pomysy reyserskie Andrzeja Czernika zainteresoway
Jarosawa Gaz – dyrektora Muzeum
Wsi Opolskiej, który udzieli teatrowi niezbdnej pomocy do realizacji ambitnych, ale take do ryzykownych planów
(m.in. ze wzgldu na zmienno aury,
ograniczenia techniczne, wzgldy przeciwpoarowe). Ostatecznie w autentycznej wiejskiej zagrodzie na scenie pod
gwiazdami wystawiono „Wesele”. Plenerowa inscenizacja dziea Wyspiaskiego
staa si artystycznym wydarzeniem,
wzbudzajc spore zainteresowanie mass
mediów i podziw opolskiej publicznoci.
Nastpne przedsiwzicie byo jeszcze odwaniejsze i trudne do przeprowadzenia.
W czterech odsonach (zima, wiosna, lato, jesie) postanowiono wystawi spektakl oparty na „Chopach” W. Reymonta, cile wic kalendarium teatralne
z cyklem przyrody. Publiczno na podestach otulona kocami, krzepica si herbat z termosów, jak i ta z wachlarzami
w doniach i w letnich sukienkach, ledzia losy rodziny Borynów, przeczuwajc,
e uczestniczy w teatralnym misterium.
Po latach plenerowego grania (std
wzia si nazwa teatru) Ekostudio otrzymao w Opolu wasn siedzib w budynku po dawnych warsztatach szkolnych.
Dziki temu powstao zaplecze niezbdne do staego funkcjonowania sceny
i do pozyskiwania dochodów na sfinansowanie dziaalnoci misyjnej teatru,
który ze wzgldu na form organizacyjn nie otrzymuje dotacji ze róde publicznych. Chocia Ekostudio prowadzone
w ramach prywatnej dziaalnoci gospodarczej, musiao przede wszystkim samo
zarabia na siebie, to jednak zawsze potrafio wspiera innych potrzebujcych
pomocy. Przykadem tego s liczne akcje
charytatywne, na czele z gon inscenizacj „Zemsty”, obsadzon przez opolskich VIP-ów, dziki której uzyskano
znaczn kwot na rzecz dzieci skrzywdzonych przez los. Nie tylko za te zasugi
z okazji jubileuszu Teatru Ekostudio – Andrzej Czernik i jego wspópracownicy
w peni zasuguj na wdziczno opolskiej publicznoci i serdeczne yczenia pomylnoci w realizacji nowych przedsiwzi dawnej sceny pod gwiazdami.

ganizowane przez Muzeum Wsi Opolskiej,
a wród nich cieszcy si najwikszym zainteresowaniem konkurs kroszonkarski. W tegorocznym XXIII Konkursie Plastyki Obrzdowej „Kro szon ki Opol skie” wzi o udzia
blisko 180. uczestników. Cieszy fakt, e najliczniejsz grup stanowi ci, którzy startowali
w kategorii modzieowej i dziecicej (stu
uczestników). Zdobienie jaj wielkanocnych
jest na Opolszczynie najliczniej reprezentowan dziedzin ludowej twórczoci. Podczas
konkursu powstay mae arcydziea na kruchych
skorupkach, wykonywane trzema technikami:
rytownicz (najpopularniejsza), batikow oraz
technik obszywania i oklejania. Jury oceniao prace zwracajc uwag na zgodno z regionaln tradycj, precyzj wykonania i ogólne walo ry ar ty stycz ne. Na gro dy dla lau re atów
konkursu co roku s wrczane podczas Jarmarku Wielkanocnego w MWO. Wród dorosych
uczestników gówn nagrod im. Jerzego Lipki przyznano Annie Ozimek, która wykonaa
swoj prac technik rytownicz. W tej samej
kategorii pierwsz nagrod otrzymay równie:
ucja Mandelka, Adrianna Joszko, Aneta Hurek, Wioleta Obrzud i Halina Jakubowska.
Wród dzieci i modziey pierwsze nagrody
otrzymay: Justyna Simon, Karolina Nowak, Daniela Junghardt, Magdalena Czekaa i Weronika Bujara. Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowao konkurs przy wspópracy z Urzdem
Marszakowskim Województwa Opolskiego
oraz Opolskim Oddziaem Stowarzyszenia
Twórców Ludowych.
Obchody Dnia Przyjani
Polsko-Wgierskiej
21-23 marca w Székesfehérvár na Wgrzech, przy wspóudziale tamtejszej Polonii
mia miejsce cykl imprez i spotka z okazji Dnia
Przyjani Polsko-Wgierskiej zorganizowany
tradycyjnie przez samorzdy miast Székesfehérváru i Opola, a take Komitatu Fajér
i województwa opolskiego. Tegoroczny Dzie
Przyjani Polsko-Wgierskiej uwietni koncert
w Teatrze Mihaiya Vorosmarty z udziaem artystów wgierskich i opolskich. Opolszczyzn
reprezentowali uczestnicy Wojewódzkiego
Przegldu Twórczoci Artystycznej „Opolskie
Szmaragdy”, zespó „Shantayci” z Lewina
Brzeskiego, „Klub Wokalisty” z Krapkowic oraz
grupa artystyczna „Inwencja” z Brzegu. Obchodom towarzyszyo take otwarcie dwóch
wystaw: papieskiej wystawy fotograficznej
w holu Teatru, ukazujcej zwizki Jana Pawa II z województwem opolskim oraz plenerowej przy ruinach historycznej bazyliki Romkért
pt. „Wspól ni W gier sko -Pol scy wi ci”.
W ostatnim dniu wizyty opolska delegacja zoya wiece pod Krzyem Katyskim, odsonitym w Székesfehérvár 24 marca 2012 r. z inicjatywy tamtejszego wgierskiego Zwizku
Kombatantów Doskich.

 W Centralnym Muzeum Jeców Wojennych w ramach obchodów 69. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdörf odbyo si spotkanie
pt. „Przeyem!”, którego bohaterem by Jarosaw Furgaa, nestor rodowiska opolskich artystów ludowych, jeniec obozów Wehrmachtu.
 W Muzeum lska Opolskiego zaprezentowano publicznoci wystaw „Galopem z Woynia
czyli dzieje 19 Puku Uanów Woyskich” – eksponaty pochodziy ze zbiorów Stowarzyszenia 19
Puku Uanów Woyskich im. gen. Edmunda Róyckiego oraz kolekcji prywatnych.
 W ramach cyklu „Twarze Opola” w Centralnym Muzeum Jeców Wojennych odbyo si
spotkanie „Fotografowa to znaczy wstrzyma
oddech... Opolskie w obiektywie Romana Kwaniewskiego”, podczas którego zostaa przedstawiona biografia i twórczo znanego opolskiego
artysty-fotografika.
 Podczas konferencji „Wokó Tragedii Górnolskiej. Rozwaania – analizy – polemiki”, któr
zorganizowao CMJW i TSKN naukowcy z województwa opolskiego i lskiego podjli si próby zdefiniowania tragicznych wydarze, które miay

miejsce od 1945 r. na lsku, prezentujc jednoczenie stan wiedzy na temat Tragedii, szczególnie
w kontekcie pamici o tych wydarzeniach.
 Teatr im. Jana Kochanowskiego wzi udzia
w ogólnopolskim projekcie „Dotknij Teatru” wystawiajc spektakle: „Rkopis znaleziony w Saragossie”, „Aja, Hanna”, „Gska”, zorganizowa take warsztaty dla dzieci i modziey, podczas których
modzi widzowie mogli pozna teatr z drugiej strony sceny.
 Pierwsze spotkanie z cyklu wykadów pt.
„piewki i piosenki. Pieni ludowe w tradycji i inspiracji” odbyo si w Muzeum lska Opolskiego. Muzycy, etnolodzy, animatorzy kultury oraz
etnomuzykolodzy przybliyli publicznoci muzyczn kultur ludow, zwaszcza pieni, a suchacze mogli pozna warsztat etnomuzykologa.
 Opolski Teatr Laki i Aktora zaprosi publiczno na premier spektaklu „Bajka o szczciu” przygotowanego z myl o najmodszych
widzach, którzy wraz z bohaterami przedstawienia mogli poszukiwa odpowiedzi na pytanie: czy
posiadanie, bogactwo, majtek mog przynie
prawdziwe szczcie?
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Opowie o Zofii Kossak
24 marca 2014 r. w Bibliotece lskiej odbya si promocja najnowszej ksiki dr Joanny Jurgay-Jureczki Zofia Kossak. Opowie biograficzna. Spotkanie poprowadzia prof. zw. dr hab.
Krystyna Heska-Kwaniewicz, która zadbaa,
aby dyskusja wokó biografii autorki Dziedzictwa
bya merytoryczna i nieunikajca trudnych wtków z ycia powieciopisarki.
Jurgaa-Jureczka z waciw sobie swad opowiedziaa nie tylko o gównej bohaterce promowanej publikacji, ale równie wprowadzia zebranych w kulisy powstawania ksiki. Interesujco
przed sta wi a dzie je swej na uko wej mi o ci
do twórczoci Zofii z Kossaków, opisaa lata zbierania dokumentów, pamitek, bibelotów po niegdysiejszej mieszkance Górek Wielkich, a take
odnajdywania ladów oraz czenia faktów w jedn spójn i prawdziw opowie. Efektem wieloletniej i prowadzonej z niezwyk pasj pracy badaw czej jest wy da na przez PWN ko lej na
w dorobku Jurgay-Jureczki pozycja powicona
Kossak-Szczuckiej.
Naley podkreli za prof. Hesk-Kwaniewicz, e Pani Doktor jest wybitn znawczyni ycia i twórczoci autorki Nieznanego kraju, czego
dowodem s nie tylko liczne publikacje oraz starannie przygotowana na spotkanie prezentacja
multimedialna z bogat ikonografi, ale równie
udzielone w Benedyktynce odpowiedzi. A pytania
goci  ks. abpa D. Zimonia, ks. prof. J. Szymika,
prof. A. Wgrzyniak oraz innych przybyych  nie
omijay trudnych zagadnie, jak zwizki Kossak
z Wydawnictwem PAX, pomówie o antysemityzm
czy plotki rozpuszczonej w czasach PRL-u przez
media, e pisarka miaa by sekretark Bieruta. Jurgaa-Jureczka w pogbiony sposób nawietlia
wszystkie problematyczne kwestie, ukazujc posta zaoycielki „egoty” jako osoby przede
wszystkim ratujcej czowieka  i dosownie:
podczas wojny, i w przenoni: swoimi utworami
krzewicymi wród czytelników wartoci ogólnoludzkie i chrzecijaskie.
Na zadane w Bibliotece pytanie: co pozostanie
po Zofii Kossak?, sdz, i naley odpowiedzie: jej czowieczestwo, gboki humanizm,
nonkonformizm oraz wierno etycznym zasadom.
Gód tego wszystkiego odczuwa wspóczesne
mode pokolenie, dlatego warto podsuwa mu lektury z dorobku Kossak-Szczuckiej.
(KB)
Pamici Norberta Kroczka
Zblia si 20. rocznica mierci pedagoga
i wspózaoyciela chóru „Resonans con tutti” z Zabrza, Norberta Grzegorza Kroczka. Znany z perfekcjonizmu i daru wychowawczego, dyrygent jedne go z naj bar dziej uty tu o wa nych chó rów
amatorskich w Polsce, zmar 29 kwietnia 1994 roku w Cork (Irlandia).

Jednym zdaniem

Od jakiego czasu nie tylko facebook peen jest apeli o obron Muzeum Górnolskiego w Bytomiu. Co i rusz temat poczenia Muzeum lskiego i Muzeum Górnolskiego jest
obecny na amach prasy regionalnej. Pomys
nie jest nowy, ale od chwili jego powstania budzcy sprzeciw, zwaszcza ludzi zwizanych
z Bytomiem, gdzie Muzeum Górnolskie ma
swoj siedzib. Od jakiego czasu symbolicznie obydwa muzea czy osoba dyrektora – i tu i tam dr Dominik Abamowicz. Zarzdzanie dwoma tak wielkimi instytucjami to
nie lada wyczyn, zwaszcza e Muzeum lskie jest na etapie przeprowadzek i nieustannych problemów technicznych, o których
donosz media. Co jeszcze czy obydwa Muzea? To nowa katowicka ulica imienia Tadeusza Dobrowolskiego – postaci wybitnej,
dyrektora Muzeum lskiego od 1927 roku,
twórcy znakomitych zbiorów malarstwa polskiego – bdca jakby przedueniem ulicy Jerzego Dudy Gracza, prowadzca do nowej siedziby Muzeum.
Zwykle jak podejmuje si oficjalne rozmowy na temat poczenia instytucji kultury, to
wiadomo, e chodzi o pienidze – tym razem
samorzdu województwa lskiego. Na niczym tak atwo si przecie nie oszczdza, jak
na kulturze. Liczone w dziesitkach milionów
pienidze, które wyciekaj nie wiadomo
jak, nie s tak wane, jak debata nad kilkoma milinami dla kultury. Debata o poczeniu muzeów rozgrzewa do czerwonoci – i nie
tylko o ide chodzi. Zwyczajnie pracownicy
bytomskiej instytucji obawiaj si – poza
upadkiem prestiu Muzeum i miasta zarazem – o swoje miejsca pracy. Bo instytucje
kultury – jak wszystkie inne zakady pracy zatrudniaj specjalistów, którzy w znacznej mierze przepracowali tu, za pienidze waciwe instytucjom kultury – wiele lat, czsto nie
liczc czasu prywatnego, energii i serca.
W kulturze wiadomo – sami spoecznicy, oni
tak maj.
A tu radni Sejmiku Województwa oficjalnie podjli uchwa „w sprawie podania
do publicznej wiadomoci informacji o zamiarze i przyczynach poczenia Muzeum lskiego w Katowicach i Muzeum Górnolskiego
w Bytomiu”. Jak czytamy w informacji prasowej Biura Sejmiku „Gównym celem poczenia muzeów jest konsolidacja ich oferty
programowej. Jednym z istotnych celów
wadz regionu jest uatwienie mieszkacom
dostpu do szeroko rozumianej oferty kulturalnej”. Wiadomo te, co w przypadku tak gigantycznej inwestycji, jak jest nowa siedziba Muzeum lskiego, jak rol spenia
bdzie Muzeum Górnolskie. Bo – jak czytamy – „Muzeum Górnolskie w Bytomiu
w obecnych warunkach ekonomicznych i organizacyjnych, mimo cennych kolekcji i zbiorów, nie jest w stanie uzyska rozpoznawalnoci podobnej do innych muzeów, dla
których organizatorem lub wspóorganizatorem jest Województwo lskie”.
A tu tak naprawd chodzi znów o pienidze na kultur i realizacj zapisów w projekcie unijnym. Czytamy w uzasadnieniu decyzji: „Oddanie do uytku nowej siedziby
Muzeum lskiego w Katowicach – nowoczesnej, zlokalizowanej w centrum stolicy regionu, a jednoczenie wymagajcej w kolejnych la tach dal szych na ka dów dla
osignicia wskaników zapisanych w studium wykonalnoci projektu – utrwala bdzie przewag konkurencyjn Muzeum lskiego, a co za tym idzie spowodowa moe
postpujc marginalizacj dziaalnoci
Muzeum Górnolskiego”. Moe…

Norbert Kroczek by absolwentem Pastwowej
Wyszej Szkoy Muzycznej w Krakowie. Po uzyskaniu tytuu magistra sztuki z powodzeniem szkoli modzie i dorosych m.in. w Pastwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Gliwicach. Tegoroczne
obchody rocznicy jego mierci przybior charakter
muzyczny. 16 kwietnia o godzinie 18.45 w zabrzaskim kociele pw. w. Anny zabrzmi „Ein Deutsches
Requiem” autorstwa Johannesa Brahmsa. Wykona
je chór „Resonans con tutti”, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej pod dyrekcj Sawomira Chrzanowskiego oraz solici. Msza w intencji p. Norberta Kroczka odbdzie si natomiast 26
kwietnia o godz. 18:00 w kociele pw. w. Teresy
w Zabrzu – Mikulczycach.
(gw)

Malarstwo J.-L. Cerisier’a
w Muzeum lskim
Okrelana we Francji przymiotnikiem singulier,
czyli pojedynczy, osobliwy, niespotykany i szczególny, twórczo Jean-Louisa Cerisiera goci
w Muzeum lskim. Ekspozycj prezentujc malarstwo francuskiego przedstawiciela sztuki intuicyjnej, którego twórczo znajduje si w zbiorach
najwaniejszych francuskich muzeów kolekcjonujcych sztuk naiwn mona oglda do 4 maja
w Galerii Sztuki Pogranicza.
Jean-Louis Cerisier urodzi si w 1957 roku
w Châteaubriant (Francja). Lata modziecze
spdzi w Laval i jest to fakt o tyle istotny, e
w tamtejszym muzeum znajduje si bardzo bogata kolekcja sztuki naiwnej i tak zwanej „osob-

nej”, czyli takiej, któr trudno zakwalifikowa,
której trudno nada jakkolwiek etykiet. Z wyksztacenia jest nauczycielem jzyka francuskiego dla cudzoziemców. W latach 1989-1992
pracowa midzy innymi w Liceum Francuskim
im. René Goscinny’ego w Warszawie. Mieszkajc w Laval, czsto odwiedza tamtejsze muzeum, zafascynowany sztuk pierwszych francuskich prymitywistów. Zrodzio to w nim
ch pod j cia wa snych prób ma lar skich.
W 1974 roku spotka si z malarzem Jacques’em
Reumeau, który wywar ogromny wpyw na je-

 W Gliwickim Teatrze Muzycznym odbya
si premiera musicalu Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II pt. „Dwiki muzyki” w reyserii Marii Sartovej, pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Rodka i ze scenografi Yves
Collet, kostiumami Tatiany Kwiatkowskiej
i z choreografi Jacka Badurka.
 W ramach Festiwalu Podróników „Rozjazdy” w Rybniku-Chwaowicach odbyy si Warsztaty Fotografii Podróniczej, które poprowadzi Ma rek Wa kiel – zna ny fo to gra fik
i dziennikarz, podrónik, redaktor naczelny e-magazynu o fotografowaniu i podróach.
 W gliwickim Zamku Piastowskim pokazana zostaa wystawa „Rynek – centrum redniowiecznego i nowoytnego miasta” prezentujca
wyniki prac archeologicznych realizowanych
na gliwickiej starówce w 2010 roku – najwiksze-

go jak dotd wykopaliska, które prowadzono
w miastach Górnego lska.
 Na Scenie w Malarni Teatru lskiego, pokazano spektakl „Synek” (na podstawie tekstów:
Marcina Gawa, Zbigniewa Stryja i Zbigniewa
Kadubka) – monodram wyprodukowany przez
Zabytkow Kopalni Guido w Zabrzu i tam te
grany na poziomie 320m pod ziemi, w wykonaniu Marcina Gawa, w reyserii Macieja Podstawnego, nagrodzony Grand Prix 11 Ogólnopolskiego Prze gl du Mo no dra mu Wspó cze sne go
w Warszawie.
 Galeria ArtNova2 ZPAP w Katowicach zapraszaa na wernisa malarstwa Elbiety Zrobek.
 W gliwickiej Czytelni Sztuki otwarta zostanie wystawa Milenium Radka Szlagi – absolwenta malarstwa na Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu, wspótwórcy grupy PENERSTWO,

Fot. Arch. chóru Resonans con tutti

A jednak Muzeum
(Górno)lskie!

go wyobrani i sposób postrzegania wasnej
twórczoci.
„Opowiem Wam o lsku…”
Muzeum Miejskie w Siemianowicach lskich
oraz Zwi zek
Pol skich Ar ty stów Fotografików Okrg lski
byli organizatora mi wy sta wy
fotografii: „Opowiem Wam o lsku…” autorstwa
Antoniego Kreisa. lsk dla wielu to – zdaniem
Kre isa – eg zo Antoni Kreis, „lskie ma- tyczna, zoona
donny”
i skomplikowana
kraina, gdzie przyszo nam y, cho niekoniecznie z naszego
wyboru.
Antoni Kreis jest czonkiem Zwizku Polskich Artystów Fotografików, autorem licznych
wystaw indywidualnych w kraju i za granic oraz
uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych.

„Ludzie z metalu”
W MDK „Poudnie” w Katowicach-Piotrowicach gocia wystawa „Ludzie z metalu” prezentujca prace absolwentów i studentów Pracowni
Wklsodruku prof. Jan Szmatlocha z Akademii
Sztuk Piknych w Katowicach. Swój szczególny wizerunek Pracownia zawdzicza kilkudziesicioletniej tradycji oraz wyjtkowemu gronu profesorów
i wykadowców. Wielu studentów i absolwentów
Pracowni osigno sukcesy. Moc nagród i wyrónie jest zwizany z udziaem studentów i absolwentów pracowni w krajowych i midzynarodowych
przegldach grafiki, dowodzc, e grafika lska nie
porzucajc tradycji skutecznie podejmuje dialog
z tym, co aktualne w grafice wiatowej.
„Afrykaska przygoda” w Ateneum

90. urodziny Jerzego Lewczyskiego

w fotografii Marii liwy pt. „Homo gemini”. Wystawa jest otwartym projektem socjologicznym.

w 2012 nominowanego do Paszportów Polityki w kategorii sztuki wizualne.
 Na Scenie Kameralnej Teatru lskiego odbyo
si kolejne spotkanie z cyklu -„Puder i py” – „Biaas
kontra Design” – tym razem gociem Zbigniewa
Biaasa bya Irma Kozina specjalizujca si w badaniach nad sztuk nowoczesn i wspóczesn, histori
urbanistyki i designem z Górnego lska.
 Dom Kultury w Rybniku-Chwaowicach zaprasza na dwie wystawy fotografii zrealizowanych
na Ukrainie: Anna Nicto Stanik pt. „Pozahoryzontalne” i Uli Strk cykl zatytuowany „Ukraina (mój) portret”.
 Muzeum Górnolskie w Bytomiu przygotowao spotkanie, którego tematem bya twórczo malarki Anny Biliskiej-Bohdanowiczowej.
 Gliwiccy melomani mogli w Palmiarni Miejskiej
wysucha recitali fortepianowych wybitnych piani-

stów z Polski, Ukrainy i Japonii – Denis Zhdanov,
Grzegorz Niemczuk i Ewa Pobocka i Rinko Kobayashi, którzy zaprezentowali utwory Fryderyka Chopina oraz powizane z nimi tematycznie dziea innych
znakomitych kompozytorów.
 W dniach 27-28 marca w Katowicach miao miejsce wydarzenie pod nazw „Barwy ziemi – Serbia” zorganizowane przez MDK „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, pod patronatem prezydenta Katowic Piotra
Uszoka, rektora Uniwersytetu lskiego prof. dr.
hab. Wiesawa Banysia i Konsula Honorowego Serbii Ranko Tomovicia, a w programie znalaza si projekcja filmów E. Kusturicy i S. Golubovicia, warsztaty taca serbskiego, pokaz filmu Turystycznej
Organizacji Serbii, wystawa fotografii „Nieznane
oblicza Serbii” oraz prelekcja i pokaz multimedialny
„wita i obyczaje Serbii”, inscenizacja teatralna, koncert i degustacja potraw serbskich.

 W cyklu „Mistrzowie opery” Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia przygotowaa
koncert synnych arii i duetów z oper Giacomo Pucciniego w wykonaniu Iwony Sochy (sopran), Anny Winiewskiej-Schoppa (sopran), Tomasza Kuka (tenor)
i z akompaniamentem Larysy Czaban (fortepian).
 W galerii „Ateneum” w Katowicach odby si
koncert z udziaem Adama Krzeszowa (wiolonczela)
przygotowany przez Opium „Silesia”.
 W cyklu „Mistrzowskie interpretacje” w Akademii Muzycznej w Katowicach z recitalem wystpia
pianistka Sofya Gulyak (Rosja), która wykonaa
utwory J. S. Bacha, C. Francka, R. Wagnera, F. Liszta, N. Medtnera i S. Rachmaninowa.
 Pieni m.in. I.J. Paderewskiego, F. Chopina,
W. Lutosawskiego oraz hymny K. Szymanowskiego
wykonaa podczas recitalu w Studio Koncertowym Polskiego Radia Katowice Ewa Biegas.

Spektakl „Afrykaska przygoda” przygotowany przez lski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,
której twórcami s Mariola Fajak-Somiska i Janusz Somiski (scenariusz i reyseria), Jolanta
Brejdak (scenografia) oraz Pawe Dudzik (muzyka) przeznaczony jest dla najmodszych widzów.
Przedstawienie dla dzieci od 1 do 4 lat (mog
w nim jednak uczestniczy nawet 6-miesiczne maluszki), to prosta historia o maym chopcu, który we nie przenosi si ze swojego pokoju do baniowej Afryki i przeywa tam zabawne przygody
w towarzystwie egzotycznych zwierzt – sonia,
yrafy, zebry czy hipopotama.
W „Afrykaskiej przygodzie” wystpuj: Katarzyna Kuderewska, Krystyna Nowiska i Beata
Zawilak.
„Homo gemini” Marii liwy
w Galerii „Katowice”
W Galerii „Katowice” Zwizku Polskich Artystów Fotografików mona byo zobaczy wysta-

Fot.Z. Sawicz

„Wiek XX – czas mczenników” – pod takim hasem w auli Wydziau Teologicznego U w Katowicach odbywaa si sesja naukowa, przygotowana
przez Zakad Teologii Patrystycznej i Historii Kocioa. Sowo wstpne wygosi abp Wiktor Skworc, natomiast prelegentami byli ks dr Adam Tondera (pojcie mczestwa w Kociele), ks. prof. dr hab.
Henryk Misztal (proces kanonizacyjny mczennika
oraz pojcie „in odium fidei”), o. dr Szczepan T. Prakiewicz OCD (podstawa przebaczenia przeladowcom). Moderatorami sesji byli ks dr Adam Pawlaszczyk i ks. prof. dr
hab. Jerzy Myszor. Druga cz
sesji powicona
bya takim zagadnieniom jak straty
w szeregach duchowiestwa diecezji katowickiej
w okresie drugiej
wojny wiatowej
(ks. dr Henryk Olszar), o ks. Janie
Masze mówi ks
dr Damian Bednarski, prokurator
Ewa Koj przedstawia temat nazistowskiego aparatu represji na Górnym lsku podczas okupacji niemieckiej 1939-1945. Powicono take uwag Henrykowi Sawikowi, którego heroiczne dokonania
przedstawi Michal Luty ze Stowarzyszenia „Henryk Sawik. Pamie i Dzieo”.
Wydarzeniem towarzyszcym sesji bya wystawa przygotowana przez Muzeum w Chorzowie
oraz Wydzia Teologiczny Uniwersytetu lskiego pt. „yczeniem moim byo pracowa dla Niego...” z okazji setnej rocznicy urodzin ks. Jana Machy. Patronat honorowy nad wystaw objli ks. abp
Wiktor Skworc Metropolita Katowicki i Andrzej
Kotala prezydent Miasta Chorzów.

Autor bodaj najsynniejszego zdjcia wspóczesnej fotografii na lsku – wybitny artysta fotografik obchodzi 90. urodziny!
Fotografowanie wiele znaczyo dla Lewczyskiego od wczesnej modoci, kiedy to
na rodzinnej Lubelszczynie, dokumentowa
to, co dziao si w miejscowych spoecznociach, histori i obyczajowo. Z czasem
zainteresowania fotografi przerodziy si
w tworzenie koncepcji
artystycznych zwizanych z nowoczesnymi nurtami w sztuce europejskiej.
Czerpa z tego wiata inspiracje artystyczne, reagowa na ówczesne mody i zjawiska, eksperymentowa z materi fotograficzn. Przeomowym wydarzeniem byo spotkanie ze Zdzisawem Beksiskim
i Bronisawem Schlabsem. To spotkanie okrelano
mianem zjawiska w fotografii polskiej – w sztuce
polskiej w ogóle.
Od 1958 roku jest
czonkiem Zwizku
Polskich Artystów
Fotografików. Jest
laureatem wielu nagród i wy ró nie
na prestiowych festiwalach i konkursach fotografii wiato wej. Na le y do
czoówki polskich
fotografików, którzy ukszta to wa li
no w fo to gra fi,
specyficzne postrzeganie czowieka poLewczyski, „Nieznany”, 1959 przez kadr fotograficzny.
By czoowym przedstawicielem Katowickiego Undergroundu, a fotografia pt. „Nieznany” z 1959 staa si jednym z symboli tego
czasu.
Do najsynniejszych cykli fotograficznych naley m.in. „Archeologia fotografii”, któremu powici wiele lat twórczego ycia.
Jest take teoretykiem fotografii, wiele publikuje. Jest autorem „Antologii polskiej fotografii”.

W setn rocznic urodzin ks. Jana Machy

Fot. ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

Autorka fotografuje blinita w ich pokojach, by
cyklicznie, co kilka lat wraca do nich z aparatem
i rejestrowa zmiany w ich fizycznoci i otoczeniu. Projekt rozpoczto w 2011 roku.
Maria liwa jest artyst fotografikiem (czonek
Zwizku Polskich Artystów Fotografików), absolwentk Instytutu Twórczej Fotografii (Ul w Opavie) i ódzkiej „Filmówki”. Jest te wykadowc
w rednich szkoach fotograficznych. Zajmuje si
wieloma dziedzinami fotografii ale najchtniej portretem, aktem, martw natur. Waniejsze wystawy indywidualne to: „Dziecko”, „Wizje” (martwa
natura w ujciu kreacyjnym), „Panopticum” (zderzenie wiata kobiet i mczyzn, pokolenia ludzi
modych i starszych), „One, oni”, „Relacje” (midzyludzkie zwizki uczuciowe), „Jestem!” (projekt socjologiczny dotyczcy mieszkaców Domu
Pomocy Spoecznej), „Mapa ciaa” (akt).
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Laureaci Zotych Masek
w Sosnowcu
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MARIA SZTUKA

August Hlond w Czeladzi
24 marca w Galerii Sztuki Wspóczesnej
„Elektrownia” mia miejsce Wieczór Augusta
Hlonda, podczas którego zaprezentowano wystaw powicon prymasowi ze lska. ycie
i praca duszpasterska prymasa zostao pokazane na kilkunastu planszach zawierajcych interesujce materiay, liczne archiwalne fotografie i dokumenty. Wystawie towarzyszy katalog
opracowany przez Andrzeja Drogonia i ukasza Kobiel z katowickiego IPN-u. Wystawa bya znakomitym uzupenieniem spotkania autorskiego, podczas którego Czesaw Ryszka
prezentowa swoj najnowsz ksik powicon postaci prymasa ze lska. Znany publicysta i autor ponad 60 ksiek, zainteresowany gównie histori Kocioa mówi o Augucie
Hlondzie przybliajc jego dom rodzinny, dokonania, take wyjtkow osobowo i znaczenie take dla wspóczesnego Polaka. Spotkanie
prowadzia Ewa Ambroy, dyrektorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej i opiekun merytoryczny
GSW „Elektrownia”.
„Korzeniec” w TVP Kultura
1 kwietnia w ramach Teatru Telewizji na antenie TVP Kultura zagoci sosnowiecki „Korzeniec”. Spektakl, który powsta na podstawie ksiki Zbigniewa Biaasa, w adaptacji Tomasza
piewaka, wyreyserowany przez Remigiusza
Brzyka od premiery w maju 2012 r. zdoby ju
wiele prestiowych nagród. Przypomnijmy tylko niektóre: tytu najlepszego spektaklu w 45.
edycji „Zotych Masek” i Zota Maska za najlepsz rol kobiec dla Edyty Ostojak (Ester Pawner), nagrod gówn dla R. Brzyka za reyseri na Festiwalu Dramaturgii Wspóczesnej
„Rzeczywisto przedstawiona” Zabrze 2012
i nagrod aktorsk dla Agnieszki Biekowskiej, nagrod za muzyk oryginaln dla Jacka
Grudnia na Midzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie, gówn
nagrod – Fanaberia Publicznoci na Wabrzyskich Fanaberiach Teatralnych 2012. Spektakl
w nowej odsonie, wprawdzie znacznie skrócony do potrzeb telewizji obejrze wic mogli wszyscy teatromani. Byo warto!
Ratunek dla zabytkowego kocioa
Smutkiem napawa widok piknego, ale popadajcego w coraz wiksz ruin zabytkowego kocioa pw. w. Trójcy w Bdzinie. Ssiedztwo odnowionego traktu zamkowego ujawnio

Jednym zdaniem

24 marca Te atr Za g bia „p ka
w szwach” (co ostatnio Teatrowi weszo ju
w nawyk). Tym razem tumy cigna 46.
edycja Nagród Artystycznych „Zote Maski”. Zgodnie bowiem z tradycj, gospodarzem uroczystoci jest teatr, w którym zrealizowano najlepszy spektakl a w 2012
niepodzielnie triumfowa „Korzeniec”.
Szczliwie twórcy gali zrezygnowali ze
szczegóowych prezentacji wszystkich nominowanych. Uchronio to od zbdnych duyzn, co niestety wielokrotnie na „Maskach” si zdarzao. Najlepsi (a przecie
tylko tacy s nominowani) doskonale s
wszystkim znani. Nie byo wic ziewania, nie
byo pomruków na widowni. W nastrój doniosego wita wprawi publiczno koncert ukraiskiej Formacji Wokalnej Tercja
Pikardyjska. piewacy-dyrygenci (zespó
tworzy szeciu absolwentów Wydziau Dyrygentury Konserwatorium we Lwowie)
z atwoci wcignli publiczno do wspólnego muzykowania. Byo radonie, nastrojowo, byo te i wzruszajco, kiedy ze
sceny popyny echa niedawnych wydarze
na Majdanie. Przy poegnaniu nie mogo si
wic oby bez standing ovation. Nic wic
dziwnego, e wrczenie nagród musiao poczeka, kilkanacie minut na „zapanie
oddechu” byo niezbdne. Po przerwie
emocji nie zabrako, mona wprawdzie
domniemywa, e nikt nie zna laureatów,
ale pewnoci nie mam, wszak znamienit
wikszo publicznoci stanowili najlepsi
aktorzy, a ci wiadomo wszystko zagraj, có
to dla nich zdziwienie… „Pita strona
wiata” Kazimierza Kutza w reyserii Roberta Talarczyka zostaa uznana za najlepszy spektakl 2013 roku. Decyzja ta nie zdziwia nikogo, ju po premierze wiadomo byo,
e to hit! Nie zaskoczyo wic „zoto” dla
Roberta Talarczyka (za reyseri) ani dla
Dariusza Chojnackiego (za najlepsz rol
msk, take za rol Randle McMurphy’ego
w spektaklu „Lot nad kukuczym gniazdem”). W województwie opolskim triumfowa spektakl pt. „Morrison/miercisyn”, wyreyserowany przez Pawa Passiniego
w Teatrze Lalki i Aktora imienia Alojzego
Smolki. Przedstawienie zostao uhonorowane w 4 z 5 kategorii. Szkoda, e tak nielicznie zjawia si ekipa z Opolszczyzny. Moe w przyszoci dla poczonych gali
naleaoby poszuka wikszych obiektów?
Na due brawa zasuyli prowadzcy Magorzata Sadowska i Grzegorz Kwas – zrobili to sprawnie, dowcipnie, bez zbdnych
duyzn. Najlepsza polska scenografka niezrównana Barbara Ptak (Zota Maska
za kostiumy do spektaklu „Noc w Wenecji”
w reyserii M. Sawiskiego w Gliwickim Teatrze Muzycznym w Gliwicach) tak ulega
emocjom, e zaprosia na scen dwóch dyrektorów Wincentego Grabarczyka (byego
dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu) i Pawa Gabar (dyrektora Gliwickiego Teatru
Muzycznego). Obaj panowie na „G” w towarzystwie wytwornej damy czuli si znakomicie a publiczno towarzysk „perek” na gro dzi a so wi ty mi okla ska mi.
Gospodarze po ubiegorocznym deszczu nagród musieli si zadowoli jednym „zotem” – dla Pawa Walickiego za scenografi do „Bobiczka” H. Levina w re. . Kosa.
W przyszym roku czekamy oczywicie
na wicej.

sypice si w wityni kamienie, pknicia
i szczeliny w cianach, nieszczelny dach. Zabytkowy XIV-wieczny koció doczeka si prac remontowych. Parafii udao si wywalczy odszkodowanie z tytuu szkód górniczych. Pierwszy etap
prac zostanie zakoczony pod koniec maja. Jak
przystao na porzdny remont w pierwszej kolejnoci zostay zabezpieczone fundamenty
dziki stabilizacji podoa, która polegaa na wykonaniu specjalnych odwiertów iniekcyjnych
w obrbie cian fundamentowych bryy kocioa. W nastpnej kolejnoci zostan zabezpieczone ciany wityni i odnowione wntrze.
„Multikulti” Ireneusza Walczaka
28 marca w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki odby si wernisa malarstwa Ireneusza Walczaka, zatytuowanej
„Multikulti”. Artysta urodzi si w 1961 roku
w widnicy, jest absolwentem Akademii Sztuk
Piknych w Krakowie, Wydziau Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyrónieniem uzyska
w 1988 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej
prof. Stanisawa Kluski, Pracowni Malarstwa
i Rysunku prof. Jacka Rykay oraz z projektowania u prof. Tomasza Jury. Dwukrotnie otrzyma stypendium: Ministerstwa Kultury i Sztuki (1988) oraz The Pollock-Krasner Foudation
Nowy Jork, USA (1993). W 1988 roku rozpocz prac jako pedagog w macierzystej uczelni w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof.
A.S. Kowalskiego. W swojej twórczoci Ireneusz Walczak z waciw sobie przenikliwoci
przywouje elementy naszej tosamoci kulturowej: historie dobrze znane oraz zjawiska peryferyjne, funkcjonujce w wiadomoci jako
to doniolejszych zdarze.
Dzie pamici biskupa
Adama migielskiego
25 marca, w 22 rocznic mianowania przez papiea Jana Pawa II biskupa Adama migielskiego biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji sosnowieckiej w Muzeum Zagbia
w Bdzinie odby si „Dzie pamici biskupa
Adama migielskiego”. Bdzin bliski by sercu
biskupa. Jego decyzj w 1997 r. zostao erygowane sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu
przy kociele parafialnym NMP w Bdzinie,
pierwszej w Polsce wityni – pomnika martyrologii Polaków na Wschodzie. Równie z inicjatywy biskupa, po blisko 19 latach od powstania diecezji sosnowieckiej, w 2011 roku
w Bdzinie, zosta otwarty Dom w. Józefa, który zapewnia mieszkanie i opiek ksiom emerytom i rencistom sosnowieckiej diecezji. Uroczystociom towarzyszya wystawa. W Paacu
Mieroszewskich zaprezentowano pamitki zwizane z ksidzem biskupem, przechowywane
w Domu w. Józefa, m.in. zdjcia z czasów modoci, nakrycia gowy – piusk i biret, futera
na mitr, mucet, sutann a take stu, któr biskup mia na sobie podczas wizyty Jana Pawa II w Sosnowcu w 1999 roku. Z koncertem muzyki powanej wystpi Kwartet Dell’arte i chór
Sarmatia Ars Bendzinensis.

 Podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego „Róa 2014” w Miejskim Domu Kultury wystpio w sosnowieckim Kazimierzu 83
zespoy (1162 tancerzy i tancerek), 55 trenerów,
w rónych kategoriach wiekowych, uczestnicy reprezentowali 33 miasta z kilku województw.
 8 marca w Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu (w Energetycznym Centrum Kultury) z okazji
Dnia Kobiet odby si koncert w wykonaniu Grzegorza Majzla z udziaem Ireneusza Krosnego.
 13 marca w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu podczas Weekendu Kultury Irlandzkiej odby si koncert zespou Danar, jed-

nej najciekawszych polskich grup wykonujcych
muzyk celtyck, 15 marca wystpia legendarna Grupa Carrantuohill.
 Zespó „Rezerwat” wystpi 15 marca
w klubie 2Doors w Sosnowcu.
 31 marca w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu koncertowaa lska Orkiestra
Kameralna, w programie znalazo si „Siedem
Ostatnich Sów Chrystusa” Josefa Haydna.
 29 marca w Zamku Sieleckim w Sosnowcu otwarta zostaa wystawa zatytuowana „Tradycje Zmartwychwstania”, towarzysz jej warsztaty dla dzieci pt. „Wielkanocny koszyczek”.

Dzieci z balkonu

Wracamy po swoich…

Emerytowana nauczycielka z Bochni Eleonora Chmielarska, przechodzc ulic, usyszaa
krzyk dziecka stojcego na balkonie: – Ratujcie.
Zaraz zjedz mnie potwory z telewizji. Mama posza do apteki, a ja si boj! Ratujcie mnie! – Jakie potwory? – zapytaa nauczycielka. – No, te
potwory z bajek! – To otwórz drzwi. – Nie mog, bo zjedz mnie potwory. W kocu nauczycielka pobiega po mam i potwory chopca nie zjady. Poirytowana Eleonora Chmielarska postanowia jednak co zrobi, eby dzieci nie bay si
potworów z telewizyjnych bajek. Jej dzieci
i wnuki wychowyway si na pozbawionych agresji i innych potwornoci bajkach z bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Zapragna wic zaoy w polskich szkoach Kluby Mioników Bolka i Lolka.
Z tym pomysem posza do Zespou Szkó nr 5
w Bochni. Zarówno dyr. Ewa Gardziel, nauczyciele, jak i rodzice odnieli si do pomysu z entuzjazmem. W cigu paru tygodni powoano
pierwszy klub. Spraw zainteresowano filmowego Lolka – Romana Nehrebeckiego, syna Wadysawa Nehrebeckiego, pomysodawcy serialu o sympatycznych urwisach, oraz Izabel Thiel,
córk zmarego ostatnio rysownika SFR Mariana Wantoy. Izabela Thiel dostarczya bocheskim dzieciom wiele prac ojca, a Roman Nehrebecki mnóstwo materiaów i dzie plastycznych,
które – w liczbie ok. 3500 – spyny do Bielska-Biaej od dzieci z caego wiata w czasie ubiegorocznych konkursów z okazji 50. rocznicy
pierwszej projekcji filmów z Bolkiem i Lolkiem.
S nawet prace z Kataru, Nepalu, Japonii,
Hong-Kongu, Indii, USA, Australii. Tomasz
Gawor i Lech Kotwicz, którzy organizowali
wystaw w bielskim MDK, chtnie podzielili si
z dziemi konkursowym dorobkiem.
Nb. 1 kwietnia w bielskim Salonie Sztuk Rozmaitych „Bazyliszek” odby si wernisa prac nagrodzonych podczas jubileuszowego konkursu
Bolka i Lolka. W miar rozwoju Klubów Mioników Bolka i Lolka Roman Nehrebecki bdzie
przekazywa prace kolejnym klubom.
– Marian Wantoa wspópracowa z wieloma
grupami dzieci, gdy kocha Bolka, Lolka, Reksia i innych bohaterów kreskówek SFR. Dzieci
z Bochni odwdziczyy mu si, niestety ju pomiertnie Orderem Bkitnej Niezapominajki, który odebraa córka. Na terenie Bochni uczestniczylimy ostatnio wraz z Izabel Thiel we wspaniaych uroczystociach otwarcia Klubów Mioników Bolka i Lolka z udziaem wadz miasta
i gminy oraz wadz owiatowych. Kluby powstay nie tylko w Bochni, ale i w takich miejscowociach jak Pogwizdów, Dbrowica, Nieszkowice. Dzieci zapieway specjalnie uoony hymn
Bolka i Lolka. Odegray scenki z Bolkiem, Lolkiem i Tol. W ZSG w Pogwizdowie wietnie zinscenizoway w sposób pantomimiczny jeden z odcinków serialu. Obdaroway nas wielkim tortem
z bohaterami kreskówek. Pani Chmielarska, pani Thiel i ja otrzymalimy honorowe czonkostwo
Klubów Mioników Bolka i Lolka. Po tym, co
zobaczylimy w Bochni i jej okolicach, to dla nas
naprawd wielki zaszczyt – opowiada Roman
Nehrebecki.
Syn Wadysawa Nehrebeckiego otrzyma
od dzieci z Dbrowicy chleb z napisem: „Na dalsz drog Bolka i Lolka w ich przygodach
po wiecie!” Celem klubów jest bowiem wsparcie animacji polskiej, aby przywrócia produkcj wietnych filmów, nie tylko z Bolkiem i Lolkiem, ale i innymi bohaterami, którzy bd znów
dostarcza polskim dzieciom radoci, a nie przeraa je, jak to si w wielu przypadkach dzieje w naszych przesiknitych przemoc czasach.
Dzieci z Bochni i okolicy marz, aby kluby powstay w kadej polskiej szkole, a przede
wszystkim, aby znów dzielni, pozytywni bohaterowie zaludniali cieki wiata w filmach animowanych, albowiem Kozioek Matoek, Reksio, Mi Uszatek, a nawet Smok Wawelski nie
wyganiaj dzieci na balkon.

„Powinnimy wraca po swoich” – zgrupo wa nie par ty zanc kie NSZ „Bart ka”
1945–1947” to tytu wystawy, któr 25 marca otwarto w Muzeum Regionalnym im. ks.
Zygmunta Bubaka w Bestwinie. Jej autorem
jest Bogdan cibut, a konsultantem dr Dariusz
Wgrzyn z katowickiego IPN. Ekspozycj zaprojektoway graficznie Magorzata Baca-cibut i Anna Wajda. Wystawa to cz projektu badawczego „Powinnimy wraca po swoich”. Zamiarem jej organizatorów ze Stowarzyszenia Pokolenie jest zachta mieszkaców Beskidów do rodzinnych wspomnie
i wspólnego dokumentowania losów onierzy ze zgrupowania „Bartka”. Organizatorzy
pragn, aby potomkowie „onierzy wykltych” zgaszali si do IPN z nowymi wiadomociami i wspomnieniami o partyzantach.
Lista czonków tej organizacji wolnociowej
i pomordowanych przez siy komunistyczne
jest cigle otwarta. Jak stwierdzi podczas
wernisau autor wystawy Bogdan cibut,
w Bestwinie los oddziaów partyzanckich
ogniskuje si jak w soczewce. Tu bowiem
m.in. powstay i tu zostay zdradzone!

JAN PICHETA

W lutym czwórka pracowników Zakadu
Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki
Wydziau Artystycznego U w Cieszynie – prof. Józef Hoard, dr hab. ukasz Kli,
dr hab. Sebastian Kubica i dr Marcin Urbaczyk – prezentowaa swe plakaty na wystawie
„Canvassers of metaphors” w berliskiej Pigasus Polish Poster Gallery, której wacicielk jest Joanna Bednarska. – To s modzi, bardzo zdolni ludzie. Wystawiaj na caym wiecie, maj wykady od Chile a po Ostraw – twierdzi o swych wspópracownikach
prof. Józef Hoard. – Ja natomiast robi takie
plakaty, e do koca nie wiem, co na nich
jest – wyznaje tajemniczo profesor, który posuguje si skrótami poetyckimi, zreszt nie
tylko w plakacie, lecz rów nie malar stwie. – czy nas kilka istotnych spraw – powiada ukasz Kli. Razem pracujemy, razem
dyskutujemy o projektowaniu graficznym,
a specjalnie – o plakacie. Wszyscy czterej projektujemy plakaty. Kady z nas robi to inaczej,
ale wszyscy uywamy metafory jako rodka
komunikacji wizualnej, nienachalnej. Nie
uywamy tych samych metafor, czasem uywamy podobnych. Z metaforami jest jak
z prezerwatywami: we czterech nie da si uy
jednej… To znaczy – da si, ale nieskutecznie. I jeszcze jedno – jestemy nieustannie
w drodze. My, akwizytorzy metafor – wyznaje ukasz Kli. W lutym i marcu plakaty Józefa Hoarda mona byo równie zobaczy
na wystawie w Galerii Akademickiej ATH
w Bielsku-Biaej, której kuratorem jest prof.
Ernest Zawada.
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Akwizytorzy metafor – plakat berliskiej wystawy autorstwa Józefa Hoarda

Komentarz PRL-u

Fot. Krzysztof Morcinek

Wizyta akwizytorów

Dyrektorka Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz i Andrzej Baturo podczas wernisau.

Do 6 kwietnia potrwa retrospektywna wystawa twórczoci fotograficznej Andrzeja Batury w Galerii Bielskiej BWA. Ekspozycja
przedstawia zarówno znane z rónych czasopism prace autora, jak i fotografie dotd niepublikowane – w sumie ok. 200 zdj socjologicznych i reporterskich. – Wystawa jest komentarzem tych 50 lat, które przeyem jako dorosy czowiek w Polsce. To nie jest komentarz
obiektywny, gdy nie tylko tak wygldaa
Polska. Uwiadomiem sobie, e to, co robiem,
to mój rewan za lukrowany, wygadzony
obraz rzeczywistoci z oficjalnych mediów. Nawet mi do gowy nie przychodzio, e wiele
z tych zdj ukae si w prasie. Wikszo zdj
robiem do szuflady. Fotografowaem to, przeciwko czemu protestowaem. Dlatego ta wystawa jest dla mnie tak wana – powiedzia
7 marca podczas wernisau Andrzej Baturo.

 6 marca w Ksinicy Beskidzkiej Juliusz
Wtroba z Rudzicy promowa kolejn sw
ksik „Po skarb z busol soca”.
 Od 7 marca do 30 kwietnia w Galerii
„Strzelnica” na Zamku Sukowskich potrwa wystawa pn. „Kobieta zmienn jest…” malarstwa
Poli Minster (Marzeny Naliwajko).
 W marcu ukazaa si ksika Magdaleny
Legend „Z notatek po ciemku” o teatrach
i yciu teatralnym Bielska-Biaej po 1989 r.
 14 marca na deskach Teatru Polskiego premierowy spektakl musicalu „Zorba” z librettem
Josepha Steina i tekstami piosenek Freda Ebba
do muzyki Johna Kandera wystawi re. Witold
Mazurkiewicz.
 Od 18 do 20 marca w Galerii Bielskiej BWA
odbyway si projekcje XXII Europejskiego
Festiwalu Filmowego Euroshorts 2013.
 W marcu wychowankowie artystki i pedagog Katarzyny aczek z grupy Walor ekspono-

wali swoje prace w Domu Kultury im. Wiktorii
Kubisz w Bielsku-Biaej.
 Od 15 do 30 marca w Mayak Art House
w Bielsku-Biaej ceramik i biuteri artystyczn z mas polimerowych wystawiaa Jagna
Birecka.
 Premierowy spektakl widowiska muzycznego wg Williama Thackeraya „Piercie i róa” w re. Pawa Aignera wystawili 21 marca artyci TL Banialuka.
 Plakaty pt. „Wystawa WST – Struktury wizualne” Tomasza Jdrzejki i „Jazz is Paris” Iwony Cichy z Instytutu Sztuki cieszyskiego Wydzia u Ar ty stycz ne go U za kwa li fi ko wa no
do udziau w Hong-Kong Internatioanl Poster
Triennial 2014.
 Bielski artysta Artur Pierciski dwukrotnie w marcu prezentowa w bielskich placówkach kultury monodram wedle tekstu Wieniedikta Jerofiejewa „Moskwa Pietuszki”.
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wiy si te propozycje uniwersalne, pozornie niezwizane z tematem.
Na wystawie mona byo zachwyci si form,
kolorem, ale przede wszystkim si czstochowskiego rodowiska, tym bardziej e pokazano prace wielu modych artystów. Podczas pleneru przygotowano film, take prezentowany w galerii.

Dwie ulice na krzy?
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JOANNA KOTKOWSKA

Licealne kino

Jubileusz OKF-u
W marcu czstochowskie kino studyjne zaczo witowa 25-lecie swojego istnienia. Dla widzów przygotowano wiele atrakcji – przegld filmów „5 na 25 za 25”, w planach jest jeszcze
wystawa plakatów, gieda wydawnictw filmowych
oraz konkurs na najciekawsze wspomnienia.
Oferta OKF-u jest alternatyw dla multikina.
Oprócz hollywoodzkich hitów mona tu obejrze
filmy z Europy i innych czci wiata, zazwyczaj
poczone w cykle tematyczne. Poza tym organizowane s repliki festiwali filmowych (ostatnio, 26–27 lutego, zaprezentowano laureatów
Festiwalu Filmów Optymistycznych Multimedia
Happy End Rzeszów 2013), rozmaite imprezy okolicznociowe oraz konkursy (np. Czstochowa
w kadrze). Placówka zaprasza znanych reyserów
oraz aktorów; w cigu wierwiecza byli to m.in.
Katarzyna Figura, Iga Cembrzyska, Jan Jakub
Kolski, Krzysztof Zanussi, Feliks Falk, Janusz Gajos, Zbigniew Preisner, Bogusaw Linda, Jerzy
Stuhr, Micha ebrowski…
Do 1990 r. placówka pozostawaa w strukturach
Biura Wystaw Artystycznych, w 2004 przystpia do Stowarzyszenia Europa Cinemas i Ogólnopolskiej Sieci Kin Studyjnych. Ju jako OKF Iluzja (konkurs na nazw rozpisano w 2009 r.)
wczya si w projekt Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej (2010/2011), a wykady prowadz m.in.:
dr Marcin Skorek, Leszek Szelg, Beata Bartnik,
Joanna Matyja, Mateusz Dsal; od 2013 OKF naley do Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
Lico miasta
Licuje czy nie licuje? Co licuje na ulicy? Jak widz to artyci i mieszkacy miasta? 26. Plener Miejski Czstochowa na licu czowieka odbywa si
podczas dwóch weekendów lipca, obecnie w Sali
lskiej MGS-u mona oglda jego efekty. Komisarzem by Dawid Bocheski. Okrelenie „miasto na licu” mogo oznacza jak form stygmatyzacji, poszukiwania wpywu miasta i jego
atmosfery na artystów i mieszkaców. Duo byo wic architektury powszechnie rozpoznawalnej
albo zwykej miejskiej, obrazów pielgrzymów
a take portretów.
Artyci w rónych technikach i formach
utrwalili witeczn (bo wakacyjn i weekendow) rónorodno. Próbowali pokaza to, co najpikniejsze, przygotowane na widok publiczny,
wic z precyzyjnym makijaem, a ich prace mogyby suy jako obrazy reklamowe w rozmaitych stylistykach (Czstochowa nostalgiczna, metafizyczna, nowoczesna albo zabytkowa), inni
potraktowali swoje prace niemal jak zdjcia reporterskie – pokazywali codzienne sytuacje,
które w momencie utrwalania nasikay ideologi (np. Azor na obrazie Agnieszki Mitury-Bagiskiej). Jeszcze inni protestowali i kontestowali
(prace Zdzisawa mudziskiego z cyklu Zaraz
wracam czy Absolutnie to miasto nie jest moje
oraz Krzysztofa Kamila Malewicza), cho poja-
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12 marca w Cafe Belg odbyo si szóste ju
spotkanie z czstochowskim kryminaem przygotowane przez Pracowni Komparatystyki
Kulturowej AJD w Czstochowie. Tym razem
gociem profesora Adama Regiewicza i Aleksandry Mieczyskiej bya Marta Obuch, autorka zabawnych kryminaów, dziennikarka,
absolwentka Uniwersytetu lskiego (filologia polska) i lskiej Akademii Fotografii (fotografia cyfrowa). Rozmowa toczya si gównie wokó ostatniej ksiki, „Mio, szkielet
i spaghetti” (2012). Byo wic o przestrzeni
miasta, legendarnym podziemnym korytarzu
czcym Jasn Gór z Olsztynem oraz woskiej mafii. Autorka z du swad i humorem
opowiadaa te o czstochowskiej modoci,
o rodzinie, swoich pasjach (pierwszych próbach pisarskich, fotografii i gotowaniu),
a take swoich mistrzach prozy.
Marta Obuch publikuje do regularnie.
Wczeniej wydaa m.in. powieci „Precz z brunetami!” (2007), „Odrobin faszerstwa”
(2008), „Diabelsk ewolucj” (2009). Obecnie
koczy kolejn, w której wan rol odgrywa
bdzie peron 5 w Katowicach, przed kilku laty
uznany przez wiele serwisów informacyjnych
za peron-widmo. Tym razem okae si on tajemnym przejciem do przeszoci.
Spotkania z kryminaem s okazj do konfrontowania pomysów literaturoznawców
i czytelników (literaturoznawców-czytelników, czytelników-literaturoznawców oraz
amatorów) z intencjami autora, gdy okazuje
si, e nie zawsze to, co autor powiedzia albo nawet, co chcia powiedzie, jest tym, co
odbiorca wyczyta albo nawet chcia wyczyta. Czasami prowadzcy prowokuj publiczno, udowadniajc, e nie boj si
skojarze, a nawet szukaj ich granic. Punktem wyjcia jest geopoetyka, umoliwiajca
odtworzenie obrazu Czstochowy i jej mieszkaców. Dla organizatorów akcja kryminaów
jest czsto spraw drugorzdn, chtnie podkrelaj natomiast momenty, które ksztatuj
wiatopogld odbiorców i dziki atrakcyjnej
formie uczestnicz w walce o rzd dusz.
Prezentowane próby czytania ujawniaj Czstochow do stereotypow przestrzennie,
ograniczon do dwóch gównych przecinajcych si ulic, linii tramwajowej, kilku instytucji: Urzdu Miasta, Sdu, Politechniki czy
Akademii im. Jana Dugosza, a przede wszystkim Jasnej Góry, waloryzowanej ze wzgldu
na sympatie polityczne autorów lub wiatopogld postaci. Klasztor moe wyznacza centrum akcji (co przypomina model Dana Browna), ale nawet jeli istnieje na marginesie
przedstawianego wiata, to i tak mamy poczucie, e dominuje nad nim i zacienia. To do
symptomatyczne – autorzy analizowanych powieci bez wzgldu na prezentowany wiatopogld utosamili Czstochow z Jasn
Gór. Natomiast diagnozy przestrzeni mentalnej – typowo mieszczaskiej, cenicej wygod ycia, potrzeb przestrzegania ceremonii i utrwalonych rytuaów, a przede wszystkim
ukarania za, jest chyba typowe dla kryminaów w ogóle.
Wybrane ksiki zostay napisane przez czstochowian: „wiato, Teraz” Aleksandra
Wiernego, „Czternacie dni tygodnia” Anety Nawrot, „Krew, pot i zy” Carli Mori,
„Schodzc ze cieki” Tomasza Jamroziskiego, albo rozgrywaj si w naszym miecie – „Skecz zwany morderstwem” Marcina Wolskiego. Organizatorzy planuj jeszcze
spotkanie z Marianem Piotrem Rawinisem, który kilka lat temu opuci Czstochow. I cho
pretekstem bdzie powie „Martwa natura
z ksiycem”, wydaje si, e nie zabraknie równie pyta osobistych o obecne ycie autora.

W CPM-e miaa miejsce kolejna odsona cyklu
Nakrcone miasto. Czstochowskie Filmy Niezalene. Tym razem zaprezentowano twórczo
Kolektywu Ema, czyli prace Emilii Dudziec,
Magdaleny Kanawki oraz Agaty Lankamer – absolwentek liceum plastycznego, a obecnie studentek ASP we Wrocawiu. Prace te byy nagradzane w konkursach Film na Horyzoncie oraz Lektury
w kadrze; powstaway pod opiek nauczycieli,
m.in. Tomasza Florka, Michaa Tkaczyskiego oraz
Sawomira Domaskiego. Grupa zapowiada nowe filmy.
W czasie spotkania zaprezentowano FonoloF
(na podstawie Fotografii Sieprawskiego, pokazywany take na Festiwalu Dekonstrukcji Sowa
„Czytaj!”), Spacer, Nieswój (na podstawie utworu Mirona Biaoszewskiego), Los kapitan, a take
klipy promujce festiwal Czytaj! Oprócz rodziny
i znajomych w filmach wystpili równie Anka Fugazi Biernacka oraz Waldemar Cudzik, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Czstochowie.
Filmy udowodniy, e dziewczyny opanoway
warsztat, wyróniaj si wraliwoci i maj co
do powiedzenia na temat wspóczesnej kultury, m.
in. zastanawiaj si nad rol mass mediów w codziennym yciu, przedstawiaj simulacrum w dziaaniu (Fonolof), bez happy endu, gdy kopia (zdjcie dziewczyny) zastpuje chopakowi rzeczywisto
(dziewczyn), próbuj zdiagnozowa ycie za pomoc metafory „akwarium z rybkami”.
Natomiast w lutym do finau ogólnopolskiego
konkursu Filmoteki Szkolnej zosta zakwalifikowany film Trema, take przygotowany przez czstochowsk modzie: Ann Zychowicz, Martyn
Oziemba i Agnieszk Krauze z udziaem – Karoliny Kucy, Olgi Szymczyk i Dominiki Zychowicz.
Maa stabilizacja?
Od marca OPK Gaude Mater ma wreszcie dyrektora. Urzd Miasta nominowa, na stanowisko
odwoanej w lipcu 2012 r. Magorzaty Nowak, Tadeusza Piersiaka, animatora kultury, kiedy kierownika kina Relax, ostatnio dziennikarza kulturalnego Gazety Wyborczej. Biografia nastpcy wiadczy
o jego zaangaowaniu w ycie kulturalne miasta:
zainicjowa m.in. Noc witojask w Mstowie,
akcje „My Wam pokaemy”, „Podchody historii”,
organizowa te wiele happeningów pod patronatem Gazety Wyborczej, by pomysodawc plebiscytów Najlepsi w Kulturze, Zotych Koturnów,
a take galerii Wejciówka.
Nowy dyrektor oprócz uznanych projektów chce
rozpocz nowe, m.in. prezentujce czstochowskich kolekcjonerów, a take spotkania z fotografi (pierwszym gociem cyklu Obrazki z podróy bya Beata odziska) oraz filmem: Dekalog
polski wraz z Pracowni Komparatystyki Kulturowej AJD w Czstochowie czy warsztaty Michaa Tkaczyskiego. Nie ma si co dziwi, Piersiak,
mimo e przez lata pracowa sowem, od dawna
sympatyzowa z obrazem – organizowa przecie
Modzieow Akademi Filmow, by wspótwórc DKF „Lech” dziaajcego przy Wojewódzkim Domu Kultury oraz wspópracownikiem
DKF „Rumcajs”.

 Zagrali – Klimaty: Martyna Jakubowicz
wraz z zespoem ona Lota, Marek Dyjak;
klub Rura: Dawid Podsiado, Maria Peszek; Filharmonia: Marek Torzewski z zespoem, Anita
Lipnicka, Piotr Polk; Teatr from Poland: Ga-Ga/Zielone abki, ki an, Percival, Habakuk;
Ironia: Eskalacja, Fabryka Koci, Sacro z Argentyny; Muzeum Monet i Medali Jana Pawa II:
Józef Skrzek.
 W Filharmonii wystpili dyplomanci Zespou Szkó Muzycznych w Czstochowie – Magdalena Pasternak (fortepian), Jacek Podgórski
(wiolonczela), Kamil Podlejski (klarnet), Ada
Sterczewska (skrzypce). Orkiestr poprowadzi
Tadeusz Chmiel.

 Wystawy: 39. Plener Malarski Jurajska jesie 2013 w MGS-ie, Boskie Rio fotografie
Krzysztofa Muskalskiego, Cypr 2013 w ART-Foto w ROK-u, Litografia 3 w CPM-e, prezentacja
prac studentów prof. Krystyny Szwajkowskiej.
 Recital Michaa Bajora w Teatrze im.
Adama Mickiewicza Moje podróe.
 Chór Filharmonii Czstochowskiej „Collegium Cantorum” Janusza Siadlaka zaprosi
na koncert Polska liryka chóralna.
 W Miejskim Domu Kultury oraz Muzeum
Monet i Medali Jana Pawa II odby si Przegld
Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych Niezomni i Bogosawieni – wierni
po kres.
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Pamici Jury spod Grónia
Gorolki i gorole, rodzina, krewni i sympatycy
legendarnego hetmana góralskiego Jury spod
Grónia obchodzili w niedziel 23 marca 100. rocznic urodzin Wadysawa Niedoby, wspózaoyciela Sceny Polskiej, Gorolskigo wita i chóru
„Gorol”. Jego charakterystyczne gromkie „Ho, ho,
ho!” brzmiao ze sceny nawiejskiego Domu
PZKO.
Wadysaw Niedoba urodzi si w Nawsiu, tam
te odby si koncert upamitniajcy jego ycie
i dorobek. –Wiele historii, ja jednak chciabym
spojrze w przyszo tego, co nam Jura spod Grónia pozostawi. Chocia jest tego bardzo wiele, to
nie bdzie to istniao samo przez si, ale tylko poprzez powicenie i poprzez serce. Takie wanie
serce zawsze ttnio we Wadysawie Niedobie,
potrafi zmobilizowa, zarazi, trzymajc si hasa, e kto chce zapala, powinien pon – powiedzia na rozpoczcie Marian Waszut, prezes
Miejscowego Koa PZKO w Nawsiu.
Niedzielna uroczysto bya gównie koncertem pieni i taca. Otworzyy j poczone chóry –eski „Melodia” MK PZKO w Nawsiu pod
kierunkiem Aleksandry Zeman oraz chór mski
„Gorol” MK PZKO w Jabonkowie z dyrygentk Katarzyn Siwiec-Kantor. Zabrzmiay „Ondraszek” oraz tradycyjny witogorolski utwór powitalny „Witómy was”. Dla Jury spod Grónia zapieway take obydwa chóry razem, wystpiy te
dla niego dzieci z zespou „Zaolzioczek” dziaajcego przy jabonkowskim Kole PZKO. Na zakoczenie zabrzmiaa (odpiewana wspólnie
z widowni), oddajc Niedobie hod na stojco,
pie „Szumi jawor”.
Srebrny Kaamarz dla Renaty Putzlacher!
W czwartek 13 marca wieczorem Renata Putzlacher otrzymaa Srebrny Kaamarz – nagrod literack przyznawan przez Fundacj Zielona
G im. Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego. Gala, na której wrczono nagrody, odbya si w Warszawie.
Nagrody literackie, którym patronuje Gaczyski, przyznawane s zazwyczaj 11 marca,
w dniu imienin poety. W tym roku przesunito jednak ceremoni na 13. dzie tego miesica. Wieczór galowy w Domu Kultury ródmiecie
przy ul. Smolnej by podobno wspaniay. A nagroda Srebrnego Kaamarza, o której decyduje specjalna kapitua przypada wanie Renacie Putzla-

Jednym zdaniem

27 marca obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Teatru. Teatr Cieszyski, jako
jeden z niewielu teatrów w Republice Czeskiej, nigdy nie zapomina o tym wicie.
W pitek 28 marca przed nadolziaskim
przybytkiem Melpomeny i Talii odsonito
trzy tablice. Na pierwszej przedstawiona jest
w jzykach czeskim, polskim i angielskim
historia TC, na dwóch kolejnych znalazy
si za tabliczki z wygrawerowanymi nazwiskami zasuonych aktorów, dyrektorów
i pracowników trzech scen TC.
– Upamitniamy wszystkich tych, którzy
przyczynili si do tego, e nasz teatr funkcjonuje prawie 70 lat. Gównie tych, którzy ju zmarli, odeszli na emerytur bd
przenieli si do innych teatrów w Polsce
lub na terenie Czech i Moraw. Kazdego roku z okazji Midzynarodowego Dnia Teatru
bdziemy uzupenia tabliczki – powiedzia
dyrektor TC, Karol Suszka.
Teatr Cieszyski uczci wito równie
spotkaniem z emerytowanymi aktorami
i pracownikami TC. Mogli oni przy okazji obejrze prób generaln sztuki „Enron” brytyjskiej autorki Lucy Prebble,
której wystawienie nad Olz bdzie polsk
prapremier. Nowoci jest te temat,
dotd jeszcze nie poruszany na Scenie Polskiej i innych polskich teatrach. – Chodzi
o pokazanie korupcji w duych korporacjach, nieuczciwo, oszustwa finansowe.
To sztu ka mó wi ca o nas z po czt ku XXI wieku – stwierdzia Joanna Wania,
kierownik literacki zespou.
Lucy Prebble w swojej sztuce pisze, opierajc si na autentycznych faktach, o nieistniejcym ju amerykaskim przedsibiorstwie energetycznym Enron Corporation
z siedzib w teksaskim Houston. Pod koniec 2001 r. przedsibiorstwo ogosio
bankructwo po skandalu zwizanym z faszowaniem dokumentacji finansowej firmy.
Sowo „Enron” stao si synonimem bankructwa i przekrtów finansowych. Upadek spóki zmieni oblicze gospodarki
amerykaskiej, a przez to wiatowej.
– Trzeba robi spektakle dotyczce rónych tematów, ale w taki sposób, eby byy one interesujce. Praktycznie dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy znaj si
na rzeczy. My przyjlimy form taneczno-piewan, taki rodzaj wodewilu. Pokazujemy ten ekonomiczny troch tekst w formie szerokiej inscenizacyjnie i to moe spowodowa, e ludzie z zainteresowaniem
obejrz ten spektakl – powiedzia reyser
spektaklu, Rafa Matusz. Doda, e temat
przedstawienia dotyczy kadego z nas. – Jeli przypomnimy sobie, jak nie tak dawno
upaday wielkie instytucje finansowe w Nowym Jorku, jak jeden z prezesów takiej
spóki dosta za malwersacje finansowe
wielokrotne doywocie, to nagle zastanawiamy si, co tak naprawd dzieje si z naszymi pienidzmi – podkrela reyser.
Rafa Matusz jest take autorem scenografii do spektaklu. Muzyk skomponowa
Tomasz Gadzina, wykorzystywanymi podczas przedstawienia multimediami zaj si
Zachariasz Jdrzejczyk, a autork choreografii jest aktorka Sceny Polskiej, Joanna Litwin-Widera.

cher za jej ksik „W kawiarni Avion, której nie
ma”, wydanej przez Spolek – Towarzystwo
AVION.
– Wzruszya mnie laudacja, któr na temat mojej ksiki i mojej skromnej osoby wygosi Jacek
Cygan, bo to przecie od niego uczyam si w swoim czasie pisania tekstów piosenek – podkrelia w telefonicznej rozmowie nadolziaska laureatka Srebrnego Kaamarza. Jacek Cygan doda, e
ksik poetki znad Olzy bardzo dobrze si czyta, „czuje si w niej pasj poszukiwaczy zota lub
gwiazd, nawet jeli te gwiazdy spady z czyich
ramion lub czoa”. – Wida wic, e zna moje tumaczenie piosenki „Gwiazda” Nohavicy, które pojawio si na polskiej pycie Jarka – miaa si pani Renata.
Pamitajmy o ofiarach sprzed 95 lat
„Przechodniu, powiedz Polsce...” – ten fragment z pomnika stojcego nad grobem jednego
z polskich onierzy polegych przed 95 laty
w wojnie polsko-czechosowackiej o lsk Cieszyski zosta wybrany na tytu ostatniego w lutym spotkania w Ksinicy Cieszyskiej. Jego gociem by mecenas Jarosaw urek, który zaprezentowa wyniki swoich bada, dotyczcych
strat poniesionych przez wojsko polskie w wojnie ze stycznia 1919 r.
Jak powiedzia, otwierajc spotkanie dyrektor
Ksinicy, Krzysztof Szelong, Jarosaw urek nie
jest historykiem, ale prawnikiem. – Moe wic to
dobrze, bo jako „nie-historyk” nie wie, e istniej pewne problemy, których jakoby „zbada si
nie da”. Albo te mona powiedzie: „których badanie jest nieopacalne i szkoda na nie czasu”...
Po drugie: postpuje inaczej, ni profesjonalni historycy. Nie zacz od przestudiowania istoty
przedmiotu we wszystkich waniejszych archiwach, ale zacz jak gdyby „od tyu”, od bada terenowych. Od jedenia po cmentarzach, od poszukiwania mogi onierzy polegych w wojnie
o lsk Cieszyski i studiowania ksig cmentarnych. Czyli od róde, do których profesjonalni
historycy nigdy nie dotarli. I to przynosi wyniki,
nowe ustalenia – podkreli Szelong.
Jarosaw urek prezentowa zdjcia mogi, pomników, cae strony ksig metrykalnych, snu opowie o ludziach, którzy pod tymi pomnikami spoczywaj lub spoczywali... – Przygotowujc si
do spotkania, przypomniaem sobie chwile, kiedy moje dzieci zapytay mnie: „Tato, dlaczego ty
jedzisz i szukasz tych zapomnianych grobów”.
Odpowiedziaem krótko: Czowiek umiera dwa
razy. Raz: fizycznie, kiedy umiera organizm
i przerwane s funkcje yciowe. Drugi raz, kiedy si o nim zapomina, gdy nikt ju o nim nie pamita. Wyruszamy wic z rodzin na cmentarze,
by przywróci tym miejscom, ofiarom tamtej wojny pami. Stajemy si w jaki sposób rodzin tych
polegych, my niesiemy pami o miejscach,
w których spoczywaj. To moliwo spojrzenia
wstecz, by dowiedzie si, skd przyszlimy,
i umie wybra drog na przyszo – stwierdzi
go spotkania.

 Na walnym zebraniu spotkali si w ostatni
rod lutego czonkowie Stowarzyszenia Przyjació Polskiej Ksiki. W bibliotece przy ul.
Havlíka w Czeskim Cieszynie omawiano i oceniano ubiegoroczn dziaalno Stowarzyszenia
oraz ustalano plany na rok biecy.
 W czwartek 27 marca w ramach obchodów
Midzynarodowego Dnia Teatru, cieszyski Dom
Narodowy zaprosi na spotkanie z zespoem Sceny Lalek „Bajka” Teatru Cieszyskiego. Imprez z okazji 65-lecia istnienia Sceny prowadzia dr
Mirosawa Pindór z Uniwersytetu lskiego.
 We wtorek 25 marca zmar w Cieszynie ks.
Jan Gross, duchowny luteraski, byy prezes Synodu Kocioa Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i wybitny dziaacz ekumeniczny. Mia 76 lat.
 W poniedziaek 31 marca w Ambasadzie
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze odbya si
uroczysto przekazania polskiej stronie gotyckiej rzeby „Siedzca Madonna z Dziecitkiem”. Rzeba ta powróci do prawowitego miejsca pochodzenia, do Bazyliki w. Jakuba i w.
Agnieszki w Nysie.
 W poniedziaek 24 marca w drodze do Dubrownika na konferencj Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w Czeskim Cieszynie
zatrzyma si pose Zbigniew Girzyski. Parla-

mentarzysta Prawa i Sprawiedliwoci zasiadajcy w sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
spotka si z przedstawicielami Rady Kongresu
Polaków w RC.
 Jubileusz 50-lecia bdzie witowa w przyszym roku Sekcja Ludoznawcza przy Zarzdzie
Gównym PZKO. W zwizku z tym jej czonkowie chcieliby przygotowa du dwutomow
publikacj jubileuszow. Pierwsza cz ksiki
miaaby nosi tytu „Zaolziaski trud etnograficzny”, druga ma zawiera bibliografie czonków
Sekcji Ludoznawczej.
 Kilkudziesiciu prezesów miejscowych kó
PZKO z caego Zaolzia zeszo si w rod w siedzibie Zarzdu Gównego. Pierwszy po Zjedzie
PZKO Konwent Prezesów nieco róni si od tych
poprzednich. Wedug nowego statutu Zwizku
prezesi maj teraz wiksze kompetencje: to, co
szefowie miejscowych kó uchwal na konwencie, bdzie dla Zarzdu Gównego wice.
 Ruszya modernizacja budynku dawnej synagogi przy ul. Boka w Czeskim Cieszynie, której wacicielem jest Zarzd Gówny PZKO. To
pierwszy punkt projektu „Razem dla pogranicza”, który ZG realizuje wspólnie z Wysz Szko Biznesu w Dbrowie Górniczej (wydziaem zamiejscowym w Cieszynie).
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ubi porozmawia sobie
L
z obrazami – nie jest bowiem prawdziwe powiedzenie:

Fot. Witold Kociski

wiadczy o niezmiennoci ludzkich postaw, tych samych bdach popenianych zarówno
„Gada dziad do obrazu a obraz
wspóczenie jak i dawno tedo niego ani razu”. Opowiadamu… Zawsze jednak jest naj niezwyke, czsto fascynujdzieja, e kiedy bdziemy lepce historie. Zadaj im pytania,
si, e si zmienimy… Nie ma
bywa e nie od razu odpowiaprzecie innej drogi do lepszedaj, trzeba do nich wraca by
go wiata ni ta z Chrystuusysze odpowied. Czasami
sem… Wieczcy cykl obraz
si pokóc, czciej pochwal.
„Zmartwychwstanie” jest optyS i takie obrazy, które zamistyczn puent dramatu pachwyc form niczym jubilersyjnego. Zmartwychwstay
skie cacko, ale treci nie warto
Chrystus wpisany zosta w owal
szuka, bo jej tam po prostu nie
niczym w wielkanocn pisanma. Dlatego wol te gadatliwe,
k – symbol nowego ycia.
nawet jeli s przegadane…
Nie bd przywoywa opiNa ostatniej wystawie w kasów stacji Drogi Krzyowej,
Ascetyczne wntrze sali wystawowej rozwietliy niezwyke kolory obrazów cho s one wan czci ekstowickim Muzeum ArchidieceJaniny Walczak-Budzicz.
zjalnym bya nadzwyczajna
pozycji. Trzeba je w samotnookazja do takiej rozmowy:
ci przey i przemyle.
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
najszczerszej, bolesnej ale
Na dusz chwil zatrzymam
i penej nadziei. Swoje „malarsi jedynie przy Stacji II
stwo na szkle z Zakopanego”
– „Chrystus bierze krzy na razaprezentowaa Janina Walmiona”: Na ramiona Chrystuczak-Budzicz. Moglimy posa Krzy wkadaj z ironicznym
dziwia jej cykl „Moja Pasja”,
umiechem… hitlerowiec i staktóry goci ju na czterech
linowiec, przedstawiciele totawystawach krajowych. Ascetyczne wn- grzechów gównych, jako przyczynie M- litaryzmu, który niejeden krzy woy
trze sali wystawowej rozwietliy niezwy- ki Paskiej, o których wikszo rozmyla- na „ramiona” narodów. U ich stóp szakake kolory i soneczne zocenia. W naszym jcych nad ofiar Chrystusa woli nie pami- le czaj si do skoku, po drugiej stronie hiecigle jeszcze szarym pejzau tsknimy ta. Nawizuje do historii Polski, Europy ny szarpi za suknie Zbawiciela. W tle
za takim barwnym szalestwem. Chce si i chrzecijastwa od czasów Chrystusa, a nad scen wkadania Krzya zaczyna si hikrzycze do sprawczyni tego artystyczne- po dzie dzisiejszy. To nie jest kolejne ba- storia… (…) Na dole obrazu Pycha, ta któgo oszoomienia: jeszcze, jeszcze! Tote nalne przedstawienie jednego z najbardziej ra pchna i pcha dalej do walki mienicych
bardzo martwi mnie sowa artystki znanych tematów w dziejach sztuki sakral- si katolikami – tych, którzy krzyem podumieszczone w katalogu: „Moj Pasj”, nej. To wasne, mdre przemylenia opar- pieraj swoj nienawi i ch do eliminojako ostatnie tak powane dzieo w moim te na patriotyzmie (tym prawdziwym, nie wania wszystkich „niewiernych”, zapomiyciu, koczce moj dziaalno arty- politykierskim bajdurzeniu), podyktowane najc o ewangelicznych przesaniach… (…)
styczn w tej dziedzinie, dedykuj moje- mioci do bliniego (kadego!) i miosier- I dzisiejsi „krzyowcy” wygraajcy krzymu pierwszemu Mowi, p. Zdzisawo- dziem. Obrazy pani Janiny nie oszczdza- em i wyklinajcy wrogów Kocioa i Chrywi Walczakowi. To on nauczy pani j nikogo, kto miast kroczy drog Chry- stusa (albo tylko inaczej mylcych…),
Janin techniki malowania na szkle. Zdzi- stusa zbacza na manowce ajdactwa, a wybitnie przyczyniajcych si do pomnasaw Walczak by uznanym twórc ludo- pazernoci, obudy. Pitnuj tych, którzy z ra- ania liczby owych wrogów… Pycha nie zna
wym, artyst malarzem i rzebiarzem.
cji swoich zawodów i podejmowanych granic i jak mówiono jest matk wszystkich
Jak powsta ten przejmujcy cykl obra- misji powinni kocha i czy ludzi w imi dalszych grzechów gównych. Dotyka kazów na szkle? W 2012 roku minister wspólnego dobra, tymczasem dziel i sze- dego rodowiska i kadego stanu…
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan rz nienawi dla wasnych, materialnych
Dorobek artystyczny Janiny Walczak-BuZdrojewski przyzna Janinie Walczak -Bu- bd politycznych korzyci. Obraaj, wy- dzicz by prezentowany na wielu wystadzicz stypendium twórcze. Projekt obej- zywaj i niszcz. Obrywa si ksiom wach, zarówno indywidualnych jak i zbiomowa cykl pt. „Moja Pasja”, zoony a nawet dostojnikom kocielnym – tym rowych, m.in. w Zakopanem, Warszawie,
z pitnastu obrazów malowanych na szkle, oczywicie, którzy si o to prosz. Dziki Krakowie, Kazimierzu nad Wis, Czstoo formacie 1,0 x 0,7 m (wymiary szka) – Bogu nie ma ich zbyt wielu… Oj, byo chowie, Biaymstoku, Radomiu, Kaliszu,
czternacie stacji Drogi Krzyowej i pit- o czym rozmawia z tymi piknymi obra- Lublinie, Zielonej Górze, Toruniu, Katowinasty obraz ukazujcy Zmartwychwstanie. zami. Nie chc wierzy w to, e „Moja Pa- cach, Rabce, Wrocawiu oraz zagranic:
Jak uwaa sama artystka: temat Drogi sja” jest ostatnim projektem malarskim Ja- w Norwegii, Rosji, Niemczech, Francji, KaKrzyowej zawiera w sobie mistyczne niny Walczak-Budzicz. Tskni ju nadzie, Chinach, Peru i na Sowacji. Artystprzesanie, skaniajce do refleksji i sku- do kolejnych rozmów z jej dzieami. Podzi- ka bya wielokrotnie nagradzana na konkurpienia nad tajemnic sensu cierpienia wiam wyobrani, wyczucie koloru i mia- sach krajowych i zagranicznych. W 2004
w yciu czowieka. Jednoczenie temat ob- e kontury. Zachwyt budzi umiejtno roku przyznano jej prestiow nagrod im.
razu wieczcego Pasj – „Zmartwych- ukazania jednym ruchem pdzelka kade- Oskara Kolberga za zasugi dla kultury luwstanie”, jest przesaniem, wyznacznikiem go ludzkiego uczucia: radoci, smutku, dowej i caoksztat pracy artystycznej. Patego sensu, który daje nadziej na poko- rozpaczy.
ni Janina jest równie uznan poetk, publinanie bariery mierci ju poza Golgot.
Wszystkie obrazy podzielone zostay cystk i dziaaczk spoeczn. Pisze gwar
Zmartwychwstanie Chrystusa otwiera do- na pola. W czci rodkowej umieszczony i jzykiem literackim. Czsto podkrela fakt,
piero waciw perspektyw nowego y- zosta gówny temat a w tle artystka ukaza- e kilkanacie lat wspópracowaa z orodcia bez cierpienia, cho droga do tego y- a tych, którzy na przestrzeni wieków cier- kami kultury na Sowacji, organizujc wycia paradoksalnie prowadzi wanie przez pieli z Chrystusem. Pola boczne zakwity stawy podhalaskiej twórczoci ludowej,
cierpienie. (...) Niech wszyscy, patrzcy kwiatami, tak charakterystycznymi dla swoje wasne oraz wystawy twórców sona te obrazy poczuj w sercach t nadzie- podhalaskiego malarstwa na szkle. Anio- wackich w Polsce. Uczya równie malarj i przekazuj tym, którzy j stracili.
y w naronikach trzymaj narzdzia mki stwa na szkle dzieci i modzie sowack,
„Moja Pasja” Janiny Walczak-Budzicz to i przedmioty nawizujce do konkretnej sce- organizowaa pokazy, prowadzia take
rozpaczliwy krzyk: nie bdcie faryzeusza- ny Drogi Krzyowej. Natomiast dó obra- kursy dla dorosych m.in. w Muzeum Etnomi, nie bdcie hipokrytami, nie niszczcie zów podzielony na trzy czci zawiera graficznym w Warszawie.
Kocioa chowajc si pod jego szatami. sceny ilustrujce siedem grzechów gówWITOLD KOCISKI
Na obrazach malarka przypomina siedem nych. S one wspóczesne i historyczne, co

Bolesna rozmowa
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Zdj!cia z katalogu „Moja Pasja”, za zgod" Autorki

II stacja – „Jezus przyjmuje krzy!”, 100x70 cm

MOJA PASJA

„Pieta”, 37x50 cm

„Zmartwychwstanie”, 100x70 cm

„Oblicze Chrystusa”, 100x70 cm

JANINA WALCZAK-BUDZICZ

