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Dekada wielu pyta# – rozmowa z prof. GENOWEF$!GRABOWSK$
%l&sk – miasto czy wie'?
Wilamowice po flamandzku
O malarstwie ANTONIEGO!CYGANA
Poezja i proza:
HENRYK!CIERNIAK, GRZEGORZ!S(OBODNIK,
THÉRÈSE SOUDAN

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Fot. Zbigniew Sawicz
Koncert Anouara Brahema (na zdj(ciu) i jego kwartetu otworzy" trwaj'cy
od 26 kwietnia do 2 maja 3. Katowice JazzArt Festival. Brahem jest wirtuozem lutni oud. Zaprezentowa" wraz z towarzysz'cymi mu muzykami
w"asne kompozycje i improwizacje na temat tradycyjnych melodii z krajów Maghrebu. Katowickie $wi(to jazzu zamkn'" wyst(p oczekiwanego
od kilku lat s"ynnego Kronos Quartet, który wyst'pi" wraz z dwoma "otewskimi muzykami: wirtuozem akordeonu (tak)e niezwyk"y ocal) Kimmo Phjonenem i Samulim Kosminenen (perkucja/sampling). Podczas JazzArt Festival zaprezentowali si( tak)e m.in. Tigran – Sgadow Theater, Dominik
Wanio Trio, David Liebman – Ellery Eskelin Quartet oraz Ben Goldgerg
Trio z klezmersk' muzyk' improwizowan'.
Koncerty odbywa"y si( w Kinoteatrze „Rialto”, Centrum Kultury, Jazzclub
Hipnoza. Organizatorem festiwalu by"a Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Ju) po raz 22. odby" si( Koncert Galowy Fundacji Pomocy
dla szpitala w Zawierciu „Auxilium” im. Dr. Henryka Wnuka,
od pocz'tku oddanego tej idei, zwi'zanej z zaanga)owaniem
w to szlachetne przedsi(wzi(cie Wies"awa Ochmana. Ten wybitny artysta operowy szczególnie jednak wpisa" si( w dzia"ania na rzecz „Auxilium” i co roku wiosn' uczestniczy
w koncercie wspieraj'cym t( fundacj(, koncercie, którego program przygotowuje, z temperamentem prowadzi i w którym
sam za ka)dym razem uczestniczy. A jest jako $piewak wci')
w znakomitej formie, bo te) w"a$nie jego udzia" jest najwi(ksz' atrakcj' dla publiczno$ci wype"niaj'cej spor' sal( widowiskow' Miejskiego O$rodka Kultury… Sal( im. Wies"awa
Ochmana – jako )e coraz wi(cej jest w Zawierciu $wiadectw
uznania i wdzi(czno$ci dla tego wielkiego artysty, Honorowego Obywatela Zawiercia, który ma w tym mie$cie ju) nawet
swoje rondo. Równie) przyznawane co roku nagrody w postaci kryszta"owego wazonu nosz' nazw( Kryszta"owych
Ochmanów, za$ najwa)niejsze zyska"y tytu" Kryszta"owego
Super Ochmana. Wyró)nia je wygrawerowany wizerunek artysty z faximile podpisu. W tym roku Kryszta"owego Super
Ochmana – i to z r'k samego Ochmana (na zdj(ciu) w towarzystwie prezesa Fundacji dr. Czes"awa Kaweckiego (pierwszy z prawej) odebra" Tadeusz Kijonka, za wspieranie od wielu lat poprzez publikacje na "amach „&l'ska” informacji o dzia"alno$ci Fundacji „Auxilium”. W koncercie galowym jak co roku pod batut' S"awomira Chrzanowskiego wzi("a udzia" Filharmonia Zabrza#ska. Wyst'pili: Dorota Laskowiecka, Katarzyna Gierla i Katarzyna Staro# (soprany) oraz tenor Maciej Komandera i bas Bogdan Kurowski (soli$ci Opery &l'skiej) za$ w cyklu „mistrzowie wokalistyki” przedstawi" si( Tadeusz Pszonka. Szczególnie oklaskiwany by" Wies"aw Ochman. – imponuj'cy jak zawsze wspania"ym tenorem i estradow' werw'. Ma te) swoj' wymow( niezwyk"y fakt, )e od 22
lat Wies"aw Ochman zjawia si( w Zawierciu wierny podj(tym spo"ecznym i artystycznym zobowi'zaniom. W tym roku na jego zaproszenie przedstawi" swoje obrazy na okoliczno$ciowej ekspozycji Adam Jacek Kozak.

Nasz!partner

Fot. UM Zawiercie

Fot. Bogdan Ku!akowski

6 kwietnia w Teatrze im. Stanis"awa Wyspia#skiego w Katowicach mia"a miejsce szczególna uroczysto$%. Jubileusz 35-lecia pracy w Teatrze &l'skim $wi(towa"a d"ugoletnia dyrektor naczelna a obecnie zast(pca dyrektora tej
instytucji – Krystyna Szaraniec. By"o dostojnie, wzruszaj'co i wielce rado$nie. Dla Jubilatki $piewali mi(dzy innymi Krystyna Pro#ko, Krystyna Gi)owska, Gra)yna Barszczewska, Miros"aw Neinert, Bernard Krawczyk, Zespó" Pie$ni i Ta#ca „&l'sk”… Ze sceny pop"yn("y strofy wierszy i piosenek Lecha Szara#ca w wykonaniu artystów Teatru &l'skiego a Zespó" Kawiarenki Literackiej Chorzowskiego S"owaka zadedykowa" Jubilatce „Testament mój” Juliusza S"owackiego do muzyki Krzysztofa Domoga"y. Nie szcz(dzono Krystynie Szaraniec podzi(kowa#, a jest za co, ale
przede wszystkim za serce i mi"o$% do katowickiej sceny
i jej wiernej publiczno$ci. Mi"o$% w pe"ni odwzajemnion',
czego dowodem by" ten niezwyk"y benefis.

Fot. Zbigniew Sawicz
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Drodzy Czytelnicy
wienie zawarto!ci majowego wydania naszego miesi"cznika musz" rozOpomócz#$
w raczej minorowej tonacji: odszed% jeden z najbardziej znacz#cych

polskich poetów ostatnich kilkudziesi"ciu lat, Tadeusz Ró&ewicz, z wielu wzgl"dów bliski 'l#skowi i „'l#skowi”. Dla wielu z nas jego nazwisko by%o synonimem
tego, co w poezji najbardziej warto!ciowe, dlatego te& znajdziecie Pa(stwo na %amach tego wydania „'l#ska” obszerny materia% po!wi"cony jego &yciu i twórczo!ci oraz obecno!ci na %amach „'l#ska” autorstwa wybitnych znawców przedmiotu, prof. Mariana Kisiela i prof. Stanis%awa G"bali.
Mija w%a!nie dziesi"$ lat od przyst#pienia Polski do Unii Europejskiej. Jest dobra okazja do przeprowadzenia cho$by powierzchownego bilansu. W ci#gu tego
dziesi"ciolecia Unia pokaza%a swoje ja!niejsze, ale tak&e i te mniej jasne strony.
Na arenie politycznej obserwowali!my zaskakuj#ce czasem wolty – widzieli!my,
jak zaciekli eurosceptycy stawali si" euroentuzjastami, ale bywa%o i odwrotnie. Zawsze przy takiej okazji zadawali!my sobie pytanie, gdzie s# granice rozs#dnej gry
politycznej, a gdzie zaczyna si" zwyk%y koniunkturalizm i partyjniactwo. By$ mo&e w jakim! przynajmniej stopniu odpowied) na to pytanie przyniesie rozmowa
z prof. Genowef# Grabowsk#, wieloletni# eurodeputowan#. Jednak na co dzie(
od meandrów wielkiej i ma%ej polityki, dla zwyk%ych Polaków wa&niejsze jest to,
co konkretnego przynios%o nam cz%onkostwo w Unii. Jeden z jego efektów widzimy na ok%adce tego wydania naszego miesi"cznika, na zdj"ciu autorstwa Bogdana Ku%akowskiego – Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. S# tak&e efekty tego cz%onkostwa, które mamy
codziennie pod stopami oraz pod ko%ami naszych samochodów, cho$ zmagania o lepsze nawierzchnie czy kolejne kilometry autostrad dalekie s# od fina%u. Zmienia si"
tak&e oblicze naszych miast, co bez funduszy unijnych przebiega%oby znacznie wolniej i by$ mo&e w innym kszta%cie. My jednak&e si"gniemy g%"biej pod powierzchni" i wraz z Katarzyn# Beret#, w jej eseistycznym artykule prze!ledzimy tak&e zmiany innego rodzaju, te trudniej zauwa&alne, ale jednak post"puj#ce, jakie dokonuj#
si" w naszych umys%ach za spraw# urbanizacji, której 'l#sk poddawany jest niemal od dwu setek lat. Miasto i wie! w nas – przypomina to troch" odwieczn# walk" karnawa%u z postem i bywa trudne, podobnie jak delikatna równowaga post"pu i tradycji, je!li takie zjawisko w ogóle istnieje. To nie jedyny paradoks
wspó%czesno!ci, na który chcieliby!my zwróci$ Pa(stwa uwag": staraj#c si" ucieka$ od ró&nych dylematów, d#&ymy do wolno!ci… I szybko si" uzale&niamy. Okazuje si" wtedy, i& pod#&aj#c ku wolno!ci, uciekamy od niej, co opisuje w swym
artykule Barbara Kiczek.
Interesuj#cych pozycji w tym numerze jest o wiele wi"cej, (m.in. poezja Henryka Cierniaka i Grzegorza S%obodnika, relacja Marka Mierzwiaka z benefisu Krystyny Szaraniec oraz omówienie twórczo!ci Antoniego Cygana autorstwa Witolda Koci(skiego), pozwol" sobie jednak wykorzysta$ t" odrobin" miejsca, jaka mi
jeszcze pozosta%a, by po&egna$ si" z Pa(stwem, w ka&dym razie w tym charakterze, w jakim go!ci%em w redakcji i na %amach „'l#ska” w ci#gu ostatnich miesi"cy. Prowadzenie pisma przejmuje prof. Dariusz Rott i &ycz" Mu, aby upora% si"
z dotychczasowymi problemami miesi"cznika i odniós% sukces, dostarczaj#c naszym Czytelnikom lektury w doskona%ym gatunku.
WITOLD TURANT
Redaktor prowadz#cy
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! ROBOTNICY
wracaj! na nieszcz"sny Stadion #l!ski.
Wróc!, $eby zbudowa% zaplecze treningowe, które ma powsta%
do ko&ca tego roku
za kwot" 84 mln z'.
! MIASTO Chorzów, po wykonaniu
ekspertyz i dodatkowych analiz przez Politechnik" #l!sk!, wyda'o pozwolenie na
bu do w" da chu na
Sta dio nie #l! skim.
Z pocz!tkiem marca
trwa 'y ne go cja cje
z Mostostalem, dotychczasowym generalnym wykonawc!
w tej sprawie. Marsza 'ek Ar ka diusz
Ch"ci&ski pozostaje
niepoprawnym optymist!, wierzy w oddanie do u$ytku stadionu w 2016 roku.
! KO#CIÓ( na
isteb nia& skiej Ste cówce pw. Matki BoFatimskiej, któZapis wydarze& skiej
ry spali' si" 3 grudnia
z miesi!ca ubieg'ego roku, zopoprzedzaj!cego stanie odbudowany
w ca'o)ci w drewnie.
zamkni"cie Pa
rafia w Stecówce
numeru jest jedn! z najmniejszych w diecezji bielsko-$ywieckiej, liczy
trzysta dusz.
! SKANSEN si" powi"kszy o nowe obiekty.
W Górno)l!skim Parku Etnograficznym pojawi!
si" stawy, m'yn, folusz a nawet archeoskansen ze
)redniowiecznymi budynkami. Skansen powi"kszy swój teren o 10 ha, z czego 6 ha to teren
po dawnym o)rodku harcerskim. Rozbudowa
obiektu przewidziana jest na najbli$sze lata.
! POLACY chc! si" leczy% za Olz! u braci
Czechów, bo taniej i porz!dniej. Czeskie kliniki
kusz! polskich pacjentów m.in. ta&szymi zabiegami. Ministerstwo Zdrowia opó*nia jednak – i to
wbrew zaleceniom unijnym – wydanie przepisów
dotycz!cych rozlicze& trans granicznych.
! ZMAR( g'ówny )wiadek w aferze górniczej.
Andrzej J. by' szefem spó'ek górniczych i g'ównym )wiadkiem oskar$enia w jednej z najwi"kszych spraw dotycz!cych korupcji w tej bran$y.
Wiele wskazuje na to, $e pope'ni' samobójstwo.
Post"powanie w sprawie korupcji prowadzi katowicka prokuratura wraz z Agencj! Bezpiecze&stwa Wewn"trznego. Sprawa dotyczy nie tylko pra cow ni ków )l! skich ko pal& w" gla
kamiennego, ale tak$e spó'ek: KGHM, Polska
Mied* i Lubelski W"giel Bogdanka.
! PREMIERA spektaklu „Skazany na bluesa”,
jaka mia'a miejsce 7 marca w Teatrze #l!skim
w Katowicach okaza'a si" artystycznym sukcesem.
W rol" Ryszarda Riedla, wokalisty „D$emu” wcieli' si" rewelacyjny Tomasz „Kowal” Kowalski,
muzyk i aktorski naturszczyk. Spektakl wyre$yserowa' Arkadiusz Jakubik. Bilety na „Skazanego…” wyprzedano na dwa miesi!ce do przodu.
! B+DZIE film o Habsburgach. Janusz Majewski, re$yser m.in. „C.K. Dezerterów”, czy serialu „Królowa Bona”, pisze scenariusz filmu o polskich Habsburgach z ,ywca.
! BILETY z automatu. Cz"stochowa zamierza kupi% i zainstalowa% w autobusach i tramwajach biletomaty, sprawdzone rozwi!zanie u innych
krajowych przewo*ników. Pasa$erowie nie b"d!
ju$ kupowa% biletów u kierowcy.
! PRZEPYCHANKI ko'o Muzeum Górno)l!skiego w Bytomiu. Najpierw mia'o by% likwidowane, teraz urz!d marsza'kowski proponuje miastu wspó'finansowanie placówki. Z czego?
– pytaj! w Bytomiu.
! PIERWSZ- uchwa'" po )l!sku podj"to
w Radzionkowie. Rzecz dotyczy nie byle jakiej
uchwa'y, ale dokumentu wa$nego – strategii

MIESI!C
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rozwoju miasta na lata 2014-2025, w której preambu'" i streszczenie napisano w j"zyku )l!skim.
Dokument jest dost"pny w Biuletynie Informacji
Publicznej, mo$na w nim wyczyta% m.in. „W Cidrach mo by% kupa miejsc ftorych niy ma ga&by
pokoza% gorolom”, a „tam kaj za Wilusia bo' dwór
Donnersmarcków, a za komuny PGR, trza wybudowa% rynek”.
! G(UCHONIEMI ju$ dwa lata czekaj!
na zmian" przepisów, które uniemo$liwiaj! im wyrobienie prawa jazdy. Przepisy mówi! bowiem teraz, $e na sali egzaminacyjnej oprócz egzaminatorów i zdaj!cych nie mo$e by% osób trzecich,
czyli w tym wypadku „$ywego t'umacza”. W'a)ciwie wystarczy'aby nawet nak'adka na program
egzaminuj!cy, dzi"ki której na ekranie monitora
pojawi si" t'umacz pyta& na j"zyk migowy (rozwi!zanie to stosowane jest z powodzeniem przez
telewizj"). Wida% brak dobrej woli – bo rozwi!zania s! a$ dwa. I to proste.
! GMINA Gorzyce przegra'a spór s!dowy ze
swoim mieszka&cem, Alfredem Widenk!, w'a)cicielem jednej z dzia'ek w Gorzyczkach. Dzia'k"
przez lata niszczy'a woda z gminnej drogi zalewaj!c j! nieustannie. Ale co z tego, $e wygra', $e
sprawiedliwo)% jest po jego stronie – skoro gmina nie wykonuje s!dowego wyroku.
! BIELSKI zamek doczeka' si" baldachimu ze
szk'a. Powsta'a w ten sposób nowa sala muzeum.
Dziedziniec zamku ksi!$!t Su'kowskich przykryto szklanym dachem i Muzeum Historyczne zyska'o dodatkow!, efektown! przestrze& wystawiennicz! i koncertow!.
! EKOLOGICZNIE my)l! w'adze Pszczyny,
wi"c wymarzy'y sobie, $e na rynek z dworca kolejowego b"d! kursowa'y elektrobusy. Zobaczymy co z tych urz"dniczych planów wyjdzie
w praktyce. Na razie ko&czony jest remont dworca PKP.
! KOLEJ znów m!ci w rozk'adach jazdy, co
irytuje pasa$erów. Zawieszonych zostanie kilka
poci!gów z Katowic do Krakowa – powód: zbyt
wolny czas przejazdu. Natomiast ze wzgl"du na remont torów Koleje #l!skie cz")% po'!cze& z Katowic do Gliwic puszcz! przez Bytom.
! S-D Okr"gowy w Opolu uchyli' 7 marca rejestracj" Stowarzyszenia Osób Narodowo)ci #l!skiej dokonan! w grudniu 2011 roku. Stowarzyszenie zrzesza aktualnie 1700 osób, a jego liderem
jest Peter D'ugosz. Sprawa wróci ponownie
do S!du Rejonowego. Pose' PO Marek Plura zapowiedzia' prób" rejestracji SON# przed s!dem
w Katowicach.
! KONTROWERSJE i zainteresowanie prokuratury budzi budowa Zag'"biowskiego Centrum
Onkologii. Okaza'o si", $e ca'o)% b"dzie kosztowa% 220 mln z', cho% plan inwestycyjny zak'ada'
ok. 85 mln z'. Wi"kszo)% brakuj!cej kwoty wy'o$y% mia'a firma Climamedic, która buduje
i wyposa$y kompleks w niezb"dny sprz"t medyczny. Potem szpital ma sp'aci% ca'! inwestycj"
przez 15 lat, w ratach. Ale je)li spó*ni si" z p'atno)ciami, Climamedic mo$e przej!% ZCO. Czy
o to chodzi?
! FILM „Chce si" $y%” Macieja Pieprzycy, kr"cony na #l!sku, z rewelacyjn! rol! Dawida
Ogrodnika, by' najwi"kszym triumfatorem na tegorocznej Gali Or'ów, czyli Polskich Nagród Filmowych w Teatrze Polskim w Warszawie.
! DOPIERO min"'o dziesi"% dni od dymisji
wojewody Zygmunta (ukaszczyka, 11 marca, nowy wojewoda Piotr Litwa wybra' si" do Warszawy, by odebra% nominacj" z r!k premiera.
! JANOSCH, czyli Horst Eckert rodem
z Zabrza (opisanego w „Cholonku”), obecnie
mieszkaniec Teneryfy, obchodzi' 11 marca 83
urodziny.
! PARK #l!ski, a w'a)ciwie spó'ka akcyjna
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, to dla
regionu bardzo drogi interes. W 2013 r. park mia'
ponad 6 mln z' strat, w 2012 r. ponad 5 mln z',
a w 2011 r. prawie 3 mln z'. W tym roku potrzebuje na inwestycje i dzia'alno)% bie$!c! 5 mln z'.
A wi"c urz!d marsza'kowski b"dzie musia' zaci!gn!% kolejny kredyt.
! MIESI+CZNE utrzymanie parku kosztuje 1,1
mln z', z czego 400 tys. z' trafia na p'ace. A infrastruktura, w wi"kszo)ci 60-letnia, jest mocno
zaniedbana. K'opotów nie brakuje. Park b"dzie
musia' zwróci% miastu Chorzów 3,5 mln z'

za nielegalnie wyci"te drzewa. I by% mo$e a$ 16
mln z' za zaj"t! za PRL-u prawie 3 ha dzia'k", której w'a)ciciel odda' spraw" do s!du.
! NOWYM cz'onkiem zarz!du województwa
odpowiedzialnym za s'u$b" zdrowia zosta'a Aleksandra Skowronek, która zapowiedzia'a, $e najpierw sprawdzi finanse podleg'ych sobie placówek.
! POWODZI wiosn! na pewno nie b"dzie, bo
w lasach i na polach jest za sucho. To efekt 'agodnej zimy. Stra$acy i le)nicy, a tak$e rolnicy z nadziej! patrz! w niebo, bo rozpocz"'o si" wypalanie traw, a wilgotno)% le)nej )ció'ki si"ga'a
zaledwie 16 procent. Z kolei rolnicy, jak i ogrodnicy, obawiaj! si" o niskie plony z powodu suszy
w'a)nie.
! S(OWACKI gigant kupi' o)rodek narciarski w wiecznie niedoinwestowanym Szczyrku. Zapowiedzia', $e wy'o$y na niego 120 mln z'. Ma
by% jak na Chopoku w Jasnej.
! MOCNE s'owa o polskim górnictwie pad'y
z ust Jerzego Markowskiego, by'ego dyrektora kopalni i wiceministra gospodarki, w wywiadzie, jaki udzieli' „Dziennikowi Zachodniemu”. „Nasze
górnictwo jest kryminogenne” – stwierdzi' – „Górnicy s! rozgoryczeni coraz gorsz! sytuacj!
w bran$y. Wyniki finansowe kopal& spadaj!,
spó'ki zmniejszaj! zatrudnienie, a rz!d nie ma pomys'u na górnictwo”.
! ZA(O,Y( konta na portalu randkowym nielubianym nauczycielkom – tak w'a)nie wygl!da'a zemsta 16-letniego ucznia z Jastrz"bia Zdroju
za z'e oceny. Oczywi)cie, nieletniemu sprawcy
grozi teraz umieszczenie w o)rodku wychowawczym.
! ILE ryb p'ywa w Jeziorze Gocza'kowickim?
Dobre pytanie, bo nikt tego jeszcze nie wie. Cho%
chc! si" tego podj!% naukowcy z Uniwersytetu
#l!skiego, którzy do liczenia ryb u$yj! specjalnej 'odzi z sonarem.
! #L-SCY bogacze „Forbesa” – na li)cie stu
najbogatszych Polaków znalaz'o si" kilku przedsi"biorców z naszego regionu: Tomasz Domoga'a, w'a)ciciel m.in. Famuru (jego maj!tek oszacowano na 2,1 mld z'), Jaros'aw Pawluk, producent
podk'adów kolejowych i rozjazdów (1,6 mld z'),
Arkadiusz Mu), w'a)ciciel firmy Press-Glass
(950 mln z'), Krzysztof J"drzejewski, w'a)ciciel
„Kopexu” (695 mln z'), Zyta i Andrzej Olszewscy, w'a)ciciele wi"kszo)ciowego pakietu akcji
gie'dowej spó'ki „Farmacol” (680 mln z'), Teresa i Kazimierz Mokryszowie, twórcy spó'ki Mokate z Ustronia (530 mln z'). W województwie )l!skim mieszka ponad 1600 milionerów, najwi"cej
w ca'ym kraju.
! MOST wytrzyma'! 21 marca na legendarny
ju$ most w Mszanie wjecha'o 60 ci"$arówek, ka$da wa$!ca 40 ton. I nic si" nie zawali'o. Próba obci!$eniowa mostu na autostradzie A1 zako&czy'a si" suk ce sem. Otwar cie 400-me tro we go
molocha zapowiedziano na czerwiec.
! ANGLIKI s! legalne – nie chodzi tu jednak
o mieszka&ców Zjednoczonego Królestwa, lecz
produkowane tam wehiku'y posiadaj!ce kierownic" po z'ej – zdaniem wielu Europejczyków
– stronie. Trybuna' Sprawiedliwo)ci Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdzi', $e Polska b"dzie musia'a zezwoli% na rejestracj" aut z kierownic! po prawej stronie. Ministerstwo zamierza,
oczywi)cie, niezw'ocznie – co pewno troch" potrwa – zmieni% odpowiednie przepisy. Tymczasem
ruch lewostronny obowi!zuje w naszym kraju nie
tylko na rondach, ale i w tunelu dla autobusów
pod dworcem kolejowym w Katowicach, co wynika z u'o$enia przystanków autobusowych.
! GLIWICE buduj! konkurencj" „Spodka”, hal" dawniej zwan! „Podium” z w'asnych )rodków
i kredytu, s!dz!c si" równocze)nie z marsza'kiem
o nale$ne, zdaniem w'adz Gliwic, dofinansowanie,
którego w'adze marsza'kowskie odmówi'y, cho% gliwicka inwestycja znajdowa'a si" na li)cie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego.
! KAMIL Stoch, niedawny mistrz olimpijski,
odebra' w Planicy s'ynn! Kryszta'ow! Kul", czyli
Puchar #wiata. Towarzyszyli mu kibice i $ona Ewa.
! STARA Filharmonia z 1873 roku w nowej
ods'onie. 28 marca, po trwaj!cej cztery lata generalnej przebudowie, otwarto gmach Filharmonii #l!skiej w Katowicach.
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adeusz Ró%ewicz wydawa! si" nam wieczny. By!
zawsze z nami: od pierwszej, szkol nej lek tu ry
po ostatnie tomy. Uto%samia! nie
tylko nasz& wspó!czesno$#, ale ca!y
wiek XX. Krytycy orzekli w dniu
$mierci poety, %e wraz z nim sko'czy!o si" definitywnie ubieg!e stulecie. Zna mien ne jest to, %e s!ów
tych – w tak $cis!ym znaczeniu – nigdy nie odniesiono do Czes!awa
Mi !o sza, Wi s!a wy Szym bor skiej,
Zbigniewa Herberta czy innych twórców tzw. „nowoczesno$ci”. Tylko
Ró%ewicz umia! odda# w swoim
dziele to, co w wieku „ideologii”,
„rewolucji”, „wojen” i „zag!ady”
by!o jego „immanencj&”. Nazwa! j&
„niepokojem”. )róde! „niepokoju”
upa try wa! za$ w do $wiad cze niach II wojny $wiatowej. Po wojnie
bo wiem – jak traf nie za uwa %y!
Krzysztof K!osi'ski – „nie nastaje
pokój, ale nie-pokój”. O cz!owieka,
cywilizacj", $wiat.
„Ró%ewicz zrodzi! si" jako poeta
Holocaustu – zjawiska wyj&tkowego, i takim pozosta!” – pisa!a Maria
Janion. Holocaust, Szoa/Shoah czy
Zag!ada? S!owa znacz&ce podobnie,
a jednak inaczej. „Szoah ma sens
opisowy, okre$la fakt podstawowy,
to, co si" wy da rzy !o z *y da mi
w okresie II wojny $wiatowej. Holocaust znaczy „ofiara” i zawiera
okre$lon& sugesti" interpretacyjn&:
ewentualny wymiar teologiczny zag!ady *ydów, przypuszczalne znaczenie szoah” – pisa! W!adys!aw Panas. I do da wa!: „Szo ah nie jest
synonimem holocaustu. Jest natomiast synonimem polskiego s!owa
„zag!ada”.
Pytaj&c o zag!ad"/Zag!ad" w dziele Tadeusza Ró%ewicza, mierzymy
si" z do$wiadczeniem ca!ego wieku XX. Pisana minusku!&/majusku!&
nie jest t& sam& zag!ad&/Zag!ad&.
Wielko$# liter ma tutaj zasadnicze znacze nie. Wie my z now szych prac
o twórcy Niepokoju, %e zag!ada/Zag!ada jest w jego twórczo$ci czym$ organicznym, i mówi# o jednej bez $wiado mo $ci dru giej sta no wi ja kie$
naruszenie interpretacji.
S!owo „zag!ada” akcentuje ca!kowito$#, nie zaw"%a do egzemplaryczno$ci, odnosi si" do liczby mnogiej.
„Zag!adzenie, zg!adzenie, wyniszczenie, wniweczenie, zaguba, zaginienie” – tak definiowa! je pierwszy
leksykograf nowoczesno$ci Samuel
Bogumi! Linde, dodaj&c jeszcze silniejsze znaczenie s!owa „zag!adzi#”:
„zg!adzi#, wyg!adzi#, wygubi#, zagubi#, wyt"pi#”. I wreszcie: „zag!adzi#
z pami"ci, wypu$ci# z pami"ci, odda#
niepami"ci”.

Poeta Zag!ady
MARIAN+KISIEL
Nigdy nie jeste!my przygotowani na po"egnanie. Nawet wiedz#c, "e
nieuchronnie si$ zbli"a, wyrzucamy je z pami$ci, staramy si$ zakl#%
czas, unieruchomi% go. A kiedy – jak napisa& Czes&aw Mi&osz w Piosence o ko!cu "wiata – „staje si$ ju"”, trwamy w os&upieniu. I tak zawsze:
nienauczeni ostatnim po"egnaniem, ka"de kolejne oddalamy od siebie.
Bliski temu rozumieniu by! Jean
Baudrillard, gdy pisa!: „Niepami"#
o Zag!adzie sama stanowi jej cz"$#,
gdy% jest ona w równym stopniu zag!ad& pami"ci, historii, spo!ecze'stwa itp”. Francuski filozof twierdzi!, %e w naszych czasach, za spraw&
telewizji, to, co si" wydarzy!o naprawd" (Holocaust) powtarza si", estetyzu-

je i traci swoje znaczenie. Nie ma ró%nicy mi"dzy rzeczywisto$ci& zag!ady
a „zimnym $wiat!em telewizji”, emituj&cej obrazy udaj&ce zag!ad" i „nieszkodliwe dla wyobra(ni”. Dowodzi!: „Zapomnienie, unicestwienie,
które osi&ga w ten sposób wymiar estetyczny – swój kres znajduje w stylu retro, wyniesione tutaj ostatecznie
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do swego wymiaru masowego”. I kategoryzowa!: „Ten sam proces zapominania, likwidacji, eksterminacji, to
samo unicestwianie pami"ci i historii,
to samo do#rodkowe i implozyjne
promieniowanie, to samo poch!anianie bez mo$liwo#ci jakiegokolwiek
odbicia, ta sama czarna dziura jak Auschwitz”.
To, co Baudrillard zobaczy! w „zimnym #wietle telewizji”, Tadeusz Ró$ewicz odkry! – wcze#niej – w poezji
estetyzuj%cej, pisanej w „j"zyku Muz”,
widzianej w „ta&cach poetyckich”,
uprawianych przez „synów Apollina”.
Tymczasem – pisa! – „Taniec poezji
zako&czy! swój $ywot w okresie drugiej wojny #wiatowej w obozach koncentracyjnych, stworzonych przez
systemy totalitarne”. Czyni%c Zag!ad" „punktem zero” #wiadomo#ci nowoczesnej kultury, autor Niepokoju nie
odsy!a! jednak do Szoah czy Holocaustu. „Prze#ladowcy i ofiary, #lepo uderzaj%cy i #lepo si" broni%cy, tkwi%
na równi w fatalnym b!"dnym kole.
(…) Absurdalna rozrywka, jak% jest
zabijanie, potwierdza ot"pia!e $ycie,
na które ludzie si" godz%” – notowali
Max Horkheimer i Theodor W. Adorno. Podobnie s%dzi! Ró$ewicz, nie zaw"$aj%c s!ówka „zag!ada” do historii
jednego narodu, ale nadaj%c mu wymiar uniwersalny. S!owo „zag!ada”
jest bowiem samozwrotne, odsy!a
do siebie. Stwarza siebie i siebie unicestwia. „Pisz", pisa!em, b"d" pisa!,
b"d" uk!ada! s!owa; ju$ wiem, $e
tych s!ów b"dzie jeszcze wi"cej i nie
b"d" ju$ ich zatrzymywa!, zabija!,
niech wyp!ywaj%, wychodz% ze mnie,
niech p!yn%. (…) B"d" ton%! w s!owach. Utoniemy w s!owach” – notowa! poeta w Przygotowaniu do wieczoru autorskiego.
Maria Janion napisa!a o Ró$ewiczu:
„On pilnuje s!owa. Jest jego stra$nikiem, jego si" nie wyrzeka”. Modyfikuj%c lekko to sformu!owanie, bo
przecie$ nie niwecz%c jego sensu,
powiedzia!bym zatem: „Ró$ewicz
zrodzi! si" jako poeta Zag!ady (…) i takim pozosta!”. Odrywamy si" tu
od „zjawiska wyj%tkowego”, Holocaustu, by mocniej zaakcentowa' #wiadomo#' kresu kultury nowoczesnej.
***
yrastaj%c z do#wiadczenia Zag!ady, Tadeusz Ró$ewicz uczyW
ni! je do#wiadczeniem poezji. Innej ni$
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dot%d. Od samego pocz%tku mieli tego #wiadomo#' poeci starsi, jak Julian
Przybo#, ale tak$e rówie#nicy – co ciekawe – nieb"d%cy Polakami. Drahomir (ajtar – eseista i literaturoznawca cze ski – pi sa! w ro ku 1948:
„Domy#lam si", $e w gronie $yj%cych

Ró$ewicz jest niekwestionowanym
poet%. Jest niskiego wzrostu, ciemnego oblicza, pewny siebie, ale nie
uparty. Bystry, czujny, dowcipny.
A jego poezja? Nie s%dz", $eby j% co#
!%czy!o z liryk% [Adama] W!odka,
cho' obaj s% uczniami Przybosia. I Ró$ewicz jest pe!en czu!o#ci, emocji, niedopowiedze&. Ale mocniej je akcentuje w walce z rzeczywisto#ci%, która
go ekscytuje niczym demon. I on
wyrasta z gruzów, ale jakby si" na nim
g!"biej odcisn"!y. Patrzy szeroko
otwartymi oczyma. Widzenie Ró$ewicza jest szersze, bardziej przenikliwe.
Jest w nim co# typowo polskiego: odczuwa ból, by si" od niego wyzwoli'”.
Owo: „odczuwa ból, by si" od niego wyzwoli'” jest, prawdopodobnie,
zwróceniem uwagi na prac" $a!oby.
Nie wik!aj%c si" w dodatkowe uzasadnienia, zapytajmy: Od czego chcia! wyzwoli' si" Tadeusz Ró$ewicz? S%dz",
$e wychodz%c z chaosu i rodz%c si"
na gruzach, jak pisa! (ajtar, twórca Niepokoju – jako poeta Zag!ady – stan%!
przed naj wa$ niej szym by' mo $e
sprawdzianem. Poniewa$ do#wiadczenie historyczne postawi!o go wobec konieczno#ci egzystencjalnej, postanowi! je pokaza' w wymiarze nie
jednostkowym, ale uniwersalnym.
W sze#ciu – fundamentalnych – perspektywach: zag!ady j"zyka, zag!ady
tekstu, zag!ady poezji. I na innym poziomie: zag!ady biografii, zag!ady
historii, zag!ady rzeczywisto#ci.
Wszystko to jest „zag!ada” napisana ma!% liter%. Nie odnosi si" do narodów ani pa&stw, czy – jak by powiedzie li o#wie ce ni – spo !e cze&stw
(Linde: „ca!kowite prawie spo!ecze&stw zag!ady”), ale do tego, co
mie#ci si" w planie wyra$ania, ekspresji. Ró$ewicz jest „stra$nikiem s!owa”,
mówi Janion. Je$eli tak, to „zag!ada”
z ma!ej i wielkiej litery, najpierw dotyczy' b"dzie j"zyka.
***
okonuje si" ona ju$ w Echach le!nych. Najpierw na poziomie tyD
tu!u, który – przez bezpo#rednie na-

wi%zanie – jest w istocie rzeczy
odrzuceniem frazy Stefana )eromskiego. Szlachecko#' jako status ust%pi!a
miejsca plebejsko#ci, a szlachetno#'
jako cnota zast%piona zosta!a przez
zdziczenie (pó*niej wida' to w dramacie Do piachu). „Na wojnie $ycie si"
bierze, $ycie si" oddaje”. Etyka odarta z mitu, a codzienno#' wojny bli$sza ziemi, brudu ni$ nieba, patosu – chwiej% posadami warto#ci.
Najpe!niej, jak wiemy, wyrazi! to
poeta w Ocalonym, wierszu o j"zyku,
który nie znajduje dla siebie uzasadnienia po Zag!adzie. Odwo!uj%c si"

do dwu mia nu nie od wra cal ne go,
uwspó!rz"dniaj%c wyrazy i poj"cia,
Ró$ewicz si"ga do Ksi"gi Rodzaju jako wys!owionej historii pocz%tku.
Wys!owionej w tym sensie, $e zapisano w niej porz%dek warto#ci, okre#lono to, co stoi po stronie #wiat!a (dobra) i ciemno#ci (z!a). Opozycja
ciemno#ci/#wiat!a, literacko upowszechniona wcze#niej, tutaj ma swoje okrutne zakotwiczenie. „Ocalony”
jest anonimem, który mo$e odzyska'
swoj% to$samo#' dzi"ki j"zykowi.
Potrzebuje nauczyciela, który potrafi!by przywróci' go $yciu. Bo „ma
dwadzie#cia cztery lata” i „ocala!”,
„prowadzony na rze*”.
To ocalenie jest najpierw sensualne,
a nie poj"ciowe czy racjonalne. „Niech
mi przywróci wzrok s!uch i mow"”
odnosi si" do poznania przez zmys!y,
które Arystoteles definiowa! jako
pierwsze i definitywne. Ale tak$e
do patrzenia, którego granic nie znamy, rytmu, który odmienia form" poezji, j"zyka, zmieniaj%cego rzeczywisto#'. Dwie dekady po Ocalonym
poeta napisa!: „Dla mnie, m!odego poety, który czci! wielkich poetów zmar!ych i $ywych jak bogów, za wcze#nie
sta!y si" zrozumia!e s!owa Mickiewicza o tym, $e „trudniej dzie& dobrze
prze$y', ni$ napisa' ksi"g"” (…).
Zbyt wczesne zrozumienie takich
„prawd” nie pomaga twórcy, który ma
przed sob% lata terminowania w królestwie sztuki, dla którego „boskie” tajemnice formy s%, by' mo$e, g!ówn%
podniet% twórczo#ci. Odwraca!em si"
z lekcewa$eniem od *róde! estetycznych. +ród!em twórczo#ci – my#la!em – mo$e by' tylko etyka. Ale
i jedno, i drugie *ród!o wysch!o:
„umy! w nich r"ce morderca”.
J"zyk dotychczasowej poezji uleg!
zg!adzeniu, rozbiciu, odrzuceniu, rozformowaniu. Sta!o si" tak za spraw%
Zag!ady, która sprawi!a, $e nic po niej
nie by!o ju$ takie samo, jak przed ni%.
„Cz!owiek przecie$ zosta! zamordowany w O#wi"cimiu”. Jak wygl%da
„wn"trze poety wspó!czesnego”?
„Przecie$ to jest kosz na #mieci”. „Ja
pró bu j" sa dzi' drze wa i kwia ty
na «#mietnikach»”. Takie s% odpowiedzi twórcy Czerwonej r"kawiczki.
Tomasz Kunz zauwa$y!, $e j"zyk
po ezji Ró $e wi cza tym ró$ ni si"
od macierzystego kontekstu awangardowego, $e jego ascetyczne „minimum” to – w istocie rzeczy – „mini mum po etyc ko #ci”. „W tym
znaczeniu jest to rzeczywi#cie anty-poezja. (…) Ró$ewicz mówi (…),
$e poezja mie#ci si" poza wszelk% instytucj%, poza konwencjonalnie pojmowan% form% („minimum wierszowo#ci”) i poza j"zykiem jako
szczególnym, „najwy$ej zorganizo-

wanym” gatunkiem mowy („minimum swoisto!ci j"zykowej”)”.
Poeta wyznaje: „Kiedy pisz" liryk"… To jest tak#e takie krystalizowanie wiersza z jakich! materii nieczystych. Z nie czy stych sy tu acji,
z nieczystych znaków. Z materii zabrudzonej krystalizuj" wiersz”. Idzie
o to, #e autor Form nie afirmuje poetycko!ci jako nadorganizacji j"zykowej, destruuje jej sens. Destrukcja zaczyna si" elementarnie – na poziomie
leksykalnym, od frazeologizmu, by
osi$gn$% stopie& wy#szy w przestrzeni tekstualnej. Tekst Ró#ewicza traci
swoj$ form", nie ma charakteru ca'o!ciowego, obca jest mu holistyczna i teleologiczna struktura.
To, co zaprzeczone, „spustoszone”, rozsypane, „rozrzucone” i „z'o#y% si" nie mo#e”, stanowi o nowej
jako!ci wyra#ania. Wszystko zaczyna si" od zrozumienia mechanizmu zag'ady tradycyjnego j"zyka, który nie
mo#e wypowiedzie% !wiata po Zag'adzie. Tadeusz Ró#ewicz twierdzi, #e
tradycyjna forma dlatego nie mo#e
utrzyma% kszta'tu poezji, #e kryje si"
w niej Nic. Nie ma wi"c ca'o!ciowo!ci przedstawie&, jest ich procesualno!%; nie ma sko&czonego dzie'a,
jest „work in progress”.
To, co Tomasz Burek, a za nim Halina Filipowicz, nazwali „nieczystymi
formami”, Marta Piwi&ska „technik$
collage’u”, a sam poeta „materiami
nieczystymi”, w istocie rzeczy zmierza do uniewa#nienia tradycyjnie pojmowanej poezji jako intelligibilnej formy wy po wie dzi zorga ni zo wa nej
swoi!cie, tj. wedle uprzednich kryteriów. Jest to poezja „agramatyczna”.
Jak pisze Tomasz Kunz: „Literacka
«agramatyczno!%» Ró#ewiczowskiego tekstu domaga si" równie «agramatycznej» lektury, która potrafi przysta%
na niekonkluzywno!% i wewn"trzn$
sprzeczno!% interpretacji i zdaje spraw" raczej z zawiedzionych nadziei
na odnalezienie scalaj$cej formu'y,
spójnej wyk'adni czy ca'o!ciowego
sensu ni# z totalizuj$cego aktu jednania sprzeczno!ci w imi" wiary w niezawodno!% sprawdzonych metodologicznych procedur”.
***
ag'ada j"zyka, tekstu i poezji jest
podstaw$ pytania o biografi", histoZ
ri" i rzeczywisto!%. Poj"cia nak'adaj$

si" na siebie. Pisa'em kiedy!: „Biografia jest (…) tym, co w #yciu cz'owieka wyznacza miar" jego egzystencji.
Bez biografii nie ma pami"ci, nie ma
«punktu zero» dla #yj$cej ludzko!ci, nie
ma wreszcie cz'owieka”. W wierszu
Zostawcie nas poeta, wychodz$c
od w'asnej biografii i swojego pokole-

nia, mówi' o manipulacjach biografiami, wi"c tak#e o manipulacjach histori$, któr$ si" wspó'tworzy'o, a przynajmniej okre!la'o jej etyczny kszta't.
Konkluzja by'a kategoryczna: „zapomnijcie o nas / nie pytajcie o nasz$ m'odo!% / zostawcie nas”.
Dlaczego: „zostawcie nas”? W Przygotowaniu do wieczoru autorskiego
czytamy: „Chc" wam powiedzie% kilka s'ów o moim pokoleniu. «Pokolenie zara#one !mierci$.» Nie tylko zara#one, skonsumowane przez !mier%.
Strawione przez !mier%. (yjemy”.
W tym wyznaniu !mier% gra pierwsze
skrzypce. (yj$cy s$ „strawieni przez
!mier%”, a !mier% nie mo#e by% dobrym sprzymierze&cem biografii, nie
mo#e kszta'towa% historii, nie mo#e
tak#e okre!la% rzeczywisto!ci. Gdzie
jest pami"% o !mierci, jest rozsypuj$ca si" biografia, a rzeczywisto!% umyka. By% mo#e racj" ma Ryszard Nycz,
kiedy pisze, #e w poezji Ró#ewicza
„tym, co naprawd" realne (bo nie
tylko rzeczywi!cie trwa, ale i niezmiennie oddzia'ywuje) nie jest ani
rzeczywisto!% zewn"trzna, ani te#
wewn"trzna. Staje si" nim natomiast
trauma jako (…) dotkliwy !lad nieobecno!ci”.
W nietytu'owanym wierszu z P!askorze"by, który odsy'a do Hölderlina, czytamy tajemnicze s'owa: „lecz
ten co przyszed' po Ko&cu / nie otrzyma' odpowiedzi / […] / odarty przez
czarnego anio'a / z wiary nadziei mi'o!ci / znalaz'em si" na drodze / pustej ciemnej / wyzi"bionej / […] / zostawi'em przed sob$ !lady stóp /
i odszed'em w krain" bez !wiat'a”. Tomasz Kunz interpretowa' ten wiersz
metafizycznie. Zobaczmy w nim jednak biografi" indywidualn$, histori"
„odarcia” i jej zmierzch, rzeczywisto!%
jako „dotkliwy !lad nieobecno!ci”,
a wreszcie – „Koniec”, Zag'ad".
Otwiera si" wtedy wielkie porozumienie mi"dzy wierszami wczesnymi,
od Niepokoju poczynaj$c, a P!askorze"b#, która wnosi'a do poezji Tadeusza Ró#ewicza now$ interpretacyjn$
jako!%. I dalej id$c: równie# porozumienie mi"dzy tymi zbiorami, od Zawsze fragment, które przywróci'y Ró#ewicza nie tylko refleksji literackiej,
ale tak#e wprowadzi'y go do globalnego namys'u nad ko&cem historii,
cz'owieka, kultury.
Tom P!askorze"ba inaczej ustawi'
Ró#ewicza w dotychczasowych lekturach. Po blisko dziesi"cioletnim
milczeniu poety od#y'y dawne odczytania, ale i pojawi'y si" nowe konteksty, któ rych – z ró# nych przy czyn – jawnie nie mo#na by'o (nie
chciano) porusza%. Jednym z takich
kontekstów, w usytuowaniu historycznym, filozoficznym, kulturowym,

by'a problematyka Zag'ady. Najwa#niejsza problematyka dzie'a Tadeusza Ró#ewicza. Wci$# nie mamy
do niej dobrych kluczy. Ale cytowany w urywku wiersz o tym, „co przyszed' po Ko&cu”, jest zbyt czytelny dla
nas, by tego nie powiedzie% wprost.
Mowa jest w nim o Tadeuszu Ró#ewiczu, tym z Ocalonego, który unikn$' rzezi, do!wiadczy' manipulacji biografi$, prze#y' wielokrotn$ !mier%
historii, odrzuci' dotychczasow$ estetyk" poezji, zaufa' etyce, potem zrozumia', #e „i jedno, i drugie )ród'o wysch'o”, chcia' roz go ni% szko 'y
i wyrzuci% rekwizyty poezji dawnej.
Przed nim by' kto!, kto b"dzie po nim?
Napisa': „zostawi'em przed sob$ !lady stóp / i odszed'em w krain" bez
!wiat'a”.
Zag'ada ma wiele imion. Jest ta, która zacz"'a si" wraz z II wojn$ !wiatow$. O niej poeta mówi' wielokrotnie. I jest ta, która jest otwarciem
na „krain" bez !wiat'a”. Czy upora' si"
z ni$ poeta? A czy upora si" z ni$ nasza kultura? Je#eli wi"c cytowany
wiersz jest metafizyczny, to stoi za nim
ca'a fizyka do!wiadczenia. I pointuje
si" w nim !wiat, a jest on !wiatem cz'owieka, który zobaczy' kres (Zag'ad"),
zanim „znalaz' si" na drodze / pustej
ciemnej / wyzi"bionej”.
***
wojnie nad Polsk$ przesz'a
„Po
kometa poezji. G'ow$ komety by' Ró#ewicz, reszta to ogon” – pi-

sa' Stanis'aw Grochowiak. „Wszyscy
mu co! zawdzi"czamy, cho% nie ka#dy z nas potrafi si" do tego przyzna%” – dodawa'a Wis'awa Szymborska. „Z Ró#ewiczem nie 'atwo si"
upora%, skoro jest on w ka#dym z nas
(…). Ka#dy, kto mówi o nim, boryka
si" te# ze sob$, i w'a!nie ta cecha jego poetyckiego dzie'a, #e umie ono
przekazywa% wa#n$ tre!% skuteczniej, ni# zrobi'by to dyskurs, przes$dza o miejscu tego poety w polskiej lite ra tu rze” – po in to wa' Cze s'aw
Mi'osz.
D'ugie #ycie Tadeusza Ró#ewicza
ju# si" domkn"'o. Pisa' przez siedemdziesi$t pi"% lat. I pisze dla nas dalej,
bowiem wci$# s$ s'abo znane – lub
zgo'a nieznane – jego wiersze, szkice, wypowiedzi krytyczne i reporta#e
rozrzucone po gazetach. Jakie !wiat'o
rzuci na jego twórczo!% zebrana korespondencja? Co ujawni jeszcze archiwum poety?
Wszyscy, którzy!my go czytali,
szanowali, kochali, wiemy: nie umar'
wszystek, wci$# do nas przemawia.
Z „krainy bez !wiat'a”.

!
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Od redakcji:
Poni!szy tekst po raz pierwszy zosta" opublikowany na "amach „#l$ska” w pa%dzierniku 2010 roku. Przypominamy go wraz z „Postscriptum” napisanym
przez autora w ostatnich dniach kwietnia 2014 roku.

Tadeusz
Ró!ewicz
w „"l#sku”

STANIS*AW
G+BALA

Tadeusz Ró!ewicz obecny jest w „"l#sku” od pierwszego numeru, który wplót$ si% w listopadzie 1995 r. tak jako& bardzo naturalnie w pasmo jubileuszy Poety, ci#gn#ce si% nieprzerwanie od Jego 70. urodzin
w r. 1991, zaakcentowanych szczególn# uroczysto&ci# – nadaniem Mu
tytu$u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc$awskiego. Równo rok
przed pojawieniem si% na rynku naszego miesi%cznika, z inicjatywy Tadeusza Kijonki zosta$a zorganizowana w Katowicach konferencja podsumowuj#ca pó! wieku twórczo"ci Tadeusza Ró#ewicza (jak informowa$
podtytu$ ksi#!ki $wiat integralny, zawieraj#cej materia$y z konferencji zredagowane przez Mariana Kisiela). Pami%tam t$ok na sali (przypominaj#cej du!# &wietlic% czy sto$ówk% szkoln#), który wprawi$
Znakomitego Go&cia w lekki niepokój. Zamienili&my wtedy w przej&ciu par% s$ów na temat tego t$umu – Ró!ewicz oczekiwa$ raczej spotkania bardziej kameralnego; jednak z up$ywem czasu jego nastrój zdawa$ si% poprawia'.
hyba wtedy jeszcze nie u$wiadoC
mi%em sobie, !e oto rodzi si& Teatr Ró!ewicza w dos%ownym znacze-
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niu: jako teatr jednego aktora – Poety
odprawiaj#cego rytua% wieczoru autorskiego. A w u$wiadomieniu sobie tego na tamtej zat%oczonej sali, do której trzeba by%o si& przepycha' przez
t%um m%o dzie !y sto j# cy tak !e
w drzwiach, przeszkodzi%o mi pewne
przykre wspomnienie. Otó! chyba
jeszcze w r. 1970 by%em w Rzeszowie
po raz pierwszy na spotkaniu autorskim
Tadeusza Ró!ewicza. W ma%ej salce
Wojewódzkiego Domu Kultury (o ile
pami&tam) zebra%o si& kilkana$cie
osób (raczej w wieku podesz%ym),
które zaj&%y dwa, mo!e trzy, rz&dy krzese%. Go$' omiót% t& grupk& zm&czonym
spojrzeniem, po czym wyj#% gruby
plik tzw. odbitek szczotkowych Poezji
zebranych, które mia%y si& ukaza'
w nast&pnym roku w wydaniu wroc%awskiego Ossolineum, i powiedzia%

co$ w rodzaju: „To mo!e ja... przeczytam... par& wierszy...”. Nie pami&tam
czy wywi#za%a si& pó(niej jakakolwiek
dyskusja; pami&tam tylko Poet& siedz#cego jakby za szklan# $cian#, od której g%ucho odbija%y si& czytane przez
niego s%owa. To spotkanie autorskie
wpisa%o si& w mojej pami&ci w ówczesn# doktryn& upowszechniania kultury. Jak bardzo schematy owego „upowszech nia nia” mu sia %y uwie ra'
wra!liwo$' Poety, zda%em sobie spraw& czytaj#c tom esejów Przygotowanie do wieczoru autorskiego (wydany
w tym samym, co Poezje zebrane, roku 1971).
Wspomnieniowa dygresja jest mi
niezb&dna dla podkre$lenia wagi, jak#
Tadeusz Ró!ewicz przywi#zuje do wieczoru poetyckiego – a poniewa! jest to
najbardziej bezpo$redni kontakt z czytelnikami, a zarazem najbardziej wiarygodny (tu si& zawaha%em; mo!e tylko
najszybszy?) sprawdzian oddzia%ywa-

nia poezji na czytelników, przygotowanie do niego zawsze %#czy si& z poczuciem niepewno$ci i niepokoju. Ale poza tym wieczór autorski jest jeszcze
form# teatru – i ta jego funkcja zdaje si&
z biegiem lat zyskiwa' na znaczeniu
w oczach Ró!ewicza, który zaczyna coraz bardziej (albo na nowo – wszak
zdarzy%o mu si& to ju! w dzieci)stwie)
ulega' teatralnej magii.
I teraz ju! wracam do tematu: Ró!ewicziana w pierwszym numerze „"l#ska”. A s# one nader ró!norodne: najpierw informacja o uroczystym nadaniu
Poecie 5. pa(dziernika 1995 roku tytu%u Honorowego Obywatela Gliwic,
w których up%yn&%o prawie dwadzie$cia
lat jego !ycia, pod informacj# skrót
przemówienia radnego Aleksandra
Ch%opka; na nast&pnej stronie fragmenty wiersza W ciszy tak drogo okupionej oraz poematu Acheron w samo po"udnie. Te dwa tytu%y dzieli dystans 18.
lat – pierwszy ukaza% si& w „socrealistycznym” jeszcze tomie Czas który
idzie (1950), drugi w tomie Twarz
trzecia (1968). „Po drodze” by% Pa(dziernik ’56, a w 1968 Marzec. Poezja
Ró!ewicza pokonywa%a ostre wira!e
polityczne, pozostaj#c w istocie sob#
(pomijam obowi#zkowe w „socu” figury retoryczne).
Kolejna dygresja (której usprawiedliwieniem niech b&dzie przynajmniej
mój wiek, je$li ju! Czytelnik odmówi
jej zwi#zku z tematem niniejszego
omówienia): jesieni# roku 1965 albo
wiosn# 1966 (tylko ten rok szkolny
przepracowa%em jako nauczyciel j&zyka polskiego w jednym z wroc%awskich
liceów ogólnokszta%c#cych) przygotowywa%em moj# uczennic& do konkursu recytatorskiego. Wybra%a sobie (albo ja jej wybra%em, ignoruj#c fakt, !e
podmiotem jest tu m&!czyzna?) wiersz
W ciszy tak drogo okupionej. Dziewczyna recytowa%a z emfaz#:
"nieg ko%owa% nad czarnym miastem
le!y na ha%dach senny bia%y ptak
Cisza jest w naszym domu
w ciszy !ona si& $mieje
jej $miech wype%nia cisz&
tak drogo okupion#
– a ja powtarza%em w niesko)czono$': „Nie recytuj, po prostu zwyczajnie mów”. Po latach poczu%em si&
ogromnie dowarto$ciowany, czytaj#c
w ksi#!ce idola mojej m%odo$ci Laurence’a Oliviera Wyznania aktora1:
„Od najwcze$niejszych przedstawie)
szkolnych uczono mnie takiego sposobu traktowania wiersza, jaki wci#!
uwa!am za w%a$ciwy, a mianowicie, !eby mówi' wiersz tak samo, jak si& mówi normalnie.”
W naszej poezji dopiero Tadeusz
Ró!ewicz definitywnie sko)czy% z recytacj# (nie mówi#c ju! o deklamacji).

cowy przynosi fragment
poematu recycling, którego
tytu$ – ukszta$towany graficznie na wzór s$ynnego
ARBEIT MACHT FREI
z bramy o"wi)cimskiego
obozu zag$ady – zosta$ nieco rozszerzony: RECYCLING 1944-1994; majowy – wstrz&saj&ce kartki
z gliwickiego dziennika zatytu$owane Matka odchodzi; wreszcie pa*dziernikowy – poemat Gaw%da
o spó'nionej mi#o!ci, po"wi)cony pami)ci Wandy
Rutkiewicz.
Nak$onienie Tadeusza Ró'ewicza do publikacji Dziennika gliwickiego (pod takim ty tu $em znalaz$ si)
w ksi&'ce Matka odchodzi,
wydanej w r. 1999, a w nast)pnym uhonorowanej Nagrod& Nike) bez w&tpienia
zostanie uznane za jedn&
z najwi)kszych zas$ug Tadeusza Kijonki wobec literatury polskiej. Dzienniki pisarzy w XX w. sta$y si)
niejako obowi&zkowym dope$nieniem ich twórczo"ci.
Maski, do których zak$adania zmusza$a fikcja literacka, coraz bardziej razi$y sztuczno"ci&
i uwiera$y twórców, którzy powszechnie zacz)li ulega# przemo'nemu pragnieniu ods$oni)cia w$asnych twarzy.
Wypowiedzie# si) w pe$ni – to by$
(i chyba jest nadal) nadrz)dny imperatyw pisarza. Ró'ewicz równie' wyra*nie formu$uje go w swoim dzienniku:
Przez wszystkie lata pracy w Polsce
jestem pozbawiony mo'liwo"ci pe!nego wypowiadania si); wynika to z tej
przyczyny, 'e nie jestem, nie by$em nigdy zwi&zany z 'adnym pismem. Dorywczo drukuj) utwory i to jest wszystko; tymczasem potrzebny by$by mi
jaki" bodaj niewielki k&t, w którym
móg$bym si) swobodnie (zupe!nie
swobodnie) wypowiedzie#. Redaktorzy zawsze byli do mnie jako" dziwacznie ustosunkowani. Mia$em i mam ci&gle wiele ciekawych tematów, spraw,
które chcia$bym porusza#; ale gdzie?
Nawet do prowincjonalnych tygodników nie mam dost)pu.
Za cy to wa $em frag ment no tat ki
z 30 VI 57 w wersji opublikowanej
w „(l&sku”. Warto doda#, 'e podkre"lone przeze mnie s$owa znikn)$y
w publikacji ksi&'kowej3, co wypaczy$o w sposób istotny sens pierwszego
zda nia przy to czo ne go frag men tu.
Uwa'ny czytelnik znajdzie zapewne
wi)cej ró'nic pomi)dzy obu wersjami
Dziennika gliwickiego, ale zostawmy
ich tropienie przysz$ym edytorom.
B)d& oni mieli w ogóle nie lada proFot. Zbigniew Sawicz

!eby u"wiadomi# sobie, ile
deklamatorstwa by$o jeszcze
cho#by w poezji awangardzistów, wystarczy pos$ucha#
nagra% Juliana Przybosia wyg$aszaj&cego w$asne wiersze.
Na wspomnianej uroczysto"ci w Gliwicach Ró'ewicz oczy wi "cie rów nie'
czyta$ swoje utwory. W"ród
ma te ria $ów dru ko wa nych
w „(l&sku” znajduje si) zapis
komentarza, którym przerywa$ lektur) s$ynnego Dytyrambu na cze!" te!ciowej.
Obja"nia$ np., sk&d si) wzi)$o okre"lenie „ciel) majowe”:... Wiecie, to dawniej
by#y takie wyra$enia, jeszcze
po moim tacie odziedziczone.
Teraz tego si% ju$ w ogóle nie
u$ywa, to zanik#o. Po przeczytaniu kolejnych dwóch
strof mówi$:... Przepraszam,
$e b%d% komentowa# w#asny
wiersz. [...] Komentuj%, bo to
s& ju$ archeologiczne wiersze... (!miech)... Na tym przyk$adzie wyra*nie wida#, 'e
komentarz (cz)sto humorystyczny) podkre"la dystans
do w$asnego utworu. Temu
samemu celowi s$u'y samo
g$o"ne czytanie tekstów na takich spotkaniach. Nader ciekawe uwagi na ten temat zanotowa$ po latach
w Pos#owiu do wyboru wierszy wydanego w r. 20002 (które zreszt& w$&czy$
do kolejnego wydania Przygotowania
do wieczoru autorskiego):
[...] cz)sto na wieczorach autorskich skracam swoje wiersze, w czasie czytania opuszczam jakie" s$owa,
które mi dokuczaj&, opuszczam ca$e
zwrotki... wiersz cz)sto wydaje mi
si) za d$ugi... ogarnia mnie dziwne
uczucie, 'e w „tym miejscu” sko%czy$a si) poezja, ale nie sko%czy$ si)
wiersz... wi)c milkn). Moje prze'ycia
na „spotkaniach” i „wieczorach poetyckich” s& dla mnie zawsze przygodami.
W ró'ewiczianach z pierwszego numeru „(l&ska” znalaz$o si) jeszcze wyst&pienie Poety zatytu$owane Na dobre
i z#e zawsze z Wami. Wspomnienia lat
gliwickich zabarwione s& w nim niepowtarzalnym poczuciem humoru,
który ma wiele odcieni. Kapitalne s&
szkice portretowe ludzi, którzy odwiedzali mieszkanie pa%stwa Ró'ewiczów. Na niektórych z tych szkiców
autor k$adzie wyraziste akcenty kolorystyczne: „Przychodzi$ te' do nas
do domu taki m$ody, ró'owy, przystojny ch$opiec, nazywa$ si) Tadeusz Kijonka. Bardzo sympatyczny, rumie%ce
mia$ pi)kne ("miech).” Na innych
utrwala s$owa czy charakterystyczny
sposób mówienia, np. pomrukiwania
Kornela Filipowicza, który pomaga$

w przeprowadzce do Gliwic: „Kornel
by$ silny, wysoki... milcz&cy. Dobry
prozaik, znakomity, pami)tam jak 'e"my si) zbli'ali do Zygmunta Starego,
mówi$ „no to tak, tak sobie wybra$e",
no tak...”. Poczucie humoru zapewne
wydatnie pomog$o Poecie-Jubilatowi-Laureatowi przeby# owo ci&gn&ce
si) latami pasmo uroczysto"ci zwi&zanych z kolejnymi okr&g$ymi rocznicami urodzin, doktoratami honoris causa czy presti'owymi nagrodami.
ju' w dwa miesi&ce po ukazaniu
si) pierwszego numeru „(l&ska”
zacz&$ si) rok, w którym wypad$y 75.
urodziny Tadeusza Ró'ewicza. W numerze marcowym znalaz$y si) dwa jego wiersze (co dzieje si% z gwiazdami
oraz * * *[„pieni&dze albo $ycie”]), natomiast w pa*dziernikowym wprawdzie
tylko jeden (w hotelu), ale Jubilat zosta$ w nim uhonorowany w sposób wyj&tkowy: publikacj& wypowiedzi dwudziestu poetów na jego temat – w tej
liczbie Czes$awa Mi$osza (Noty o Ró$ewiczu) i Wis$awy Szymborskiej, której dwuzdaniow& zaledwie ocen) znaczenia poezji Ró'ewicza warto ci&gle
przypomina#: „Nie mog) sobie nawet
wyobrazi#, jak wygl&da$aby powojenna poezja polska bez wierszy Tadeusza
Ró'ewicza. Wszyscy mu co" zawdzi)czamy, cho# nie ka'dy z nas potrafi si)
do tego przyzna#”.
W 1997 roku a' trzy numery „(l&ska” zawieraj& teksty Ró'ewicza. Mar-
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blem z ustalaniem tzw. kanonicznej
wersji tekstów Tadeusza Ró!ewicza,
który mno!y warianty, wprowadzaj"c
do kolejnych publikacji swoich utworów mniejsze i wi#ksze zmiany. My$l#, !e t%umacz" je s%owa (ju! tu przytaczane) dotycz"ce „spotka&” czy
„wieczorów poetyckich”; kolejne wydania ksi"!kowe s" przecie! tak!e rodzajem spotka& z czytelnikami, a ca%a twór czo$' jest per ma nent nym
przygotowaniem do wieczoru autorskiego.
Zatrzymajmy jeszcze na chwil#
wzrok na jednej z takich charakterystycznych zmian. Oto fragment wiersza w hotelu, w wersji drukowanej
w „(l"sku”:
wszystko dalekie
jak mg!awica
jak staro"wiecka
mi!o"# do kobiety
której usta
przysiad!y na d!oni poety
i odlecia!y
W wersji opublikowanej w tomie zawsze fragment. recycling zamiast s%ów
„i odlecia%y” pojawi% si# oddzielny
dwuwiersz:
usta ulotne
jak skrzyd%o motyla4
Na tym „spotkaniu” z czytelnikami
Poeta zrezygnowa% z dos%owno$ci prozaizmu („odlecia%y”) wprowadzaj"c
epitet i porównanie maj"ce ogromn"
tradycj# literack", liczon" w stuleciach.
Jako$ opornie idzie mi ten przegl"d...
Spowalniaj" go równie! zdj#cia, towarzysz"ce prawie ka!demu tekstowi.
Wpatruj# si# w twarz Poety – najcz#$ciej
u$miechni#t" – dwudziestoparo-, czterdziesto- i osiemdziesi#cioletniego, twarze jego Matki, Te$ciowej, )ony... Ale
i z wierszy wy%aniaj" si# wyraziste
twarze – bardziej i mniej znane: Wandy Rutkiewicz, prof. Czes%awa Hernasa... Totentanz – wierszyk barokowy, drukowany w kwietniowym numerze
z 1998 r., dedykowa% autor prof. Hernasowi „z u$miechem i sympati"...”:
dosta!em dzi" w nocy
zaproszenie do ta$ca
hop! dzi" dzi"!
......................
%ycie moje by!o kulawe
teraz "mier# prosi na zabaw&
hop! dzi" dzi"!
.....................

10

siedz& przy stole z w!asnym
szkieletem

i patrz& na czarn' niezg!&bion'
Lete
hop! dzi" dzi"!
W korowód Totentanz Profesor Czes%aw Hernas zosta% wci"gni#ty 11.
grudnia 2003 roku.
W ma jo wym nu me rze uka za %a
si# III cz#$' recyclingu, zatytu%owana Mi&so, wraz z postscriptum oraz
wierszem Unde malum?, z którym
w tomie to polemizowa% Czes%aw Mi%osz – na s%owa Tadeusza Ró!ewicza,
wzi#te za motto:
„Sk"d si# bierze z%o?
jak to sk"d
z cz%owieka
zawsze z cz%owieka
i tylko z cz%owieka”
– odpowiadaj"c:
Niestety panie Tadeuszu
dobra natura i z%y cz%owiek
to romantyczny wynalazek
gdyby tak by%o
mo!na by wytrzyma'
ukazuje pan w ten sposób g%#bi#
swego optymizmu5
Ju! w napisanych w 1996 r. Notach
o Ró%ewiczu Mi%osz stwierdza% kategorycznie:
Wbrew pozorom, odnawia% wzór
poety romantycznego, rozpi#tego pomi#dzy utopi" przesz%o$ci i utopi"
przysz%o$ci. Ludzie dawniej byli wed%ug niego szcz#$liwsi, bo !yli w przymierzu z Bogiem. (wiat kiedy$ by%
w porz"dku, ale „wyszed% z trybów”,
i Bóg znik%, rozwia% si#, znik%o Niebo
i Piek%o.
No có!, !e Mi%osz ma racj#, nie trzeba d%ugo przekonywa'; wystarczy
przypomnie' pocz"tek znanego wiersza Drzewo, z tomu Srebrny k!os:
Byli szcz#$liwi
dawniejsi poeci
(wiat by% jak drzewo
a oni jak dzieci
Przypomnia%em wiersz sprzed przesz%o pó% wieku, ale redakcja „(l"ska”
robi%a to równie! od czasu do czasu,
przypominaj"c z rocznicowych okazji
nawet bardzo wczesne utwory Tadeusza Ró!ewicza. Tak by%o w numerze
styczniowym (rocznica wyzwolenia
obozu o$wi#cimskiego) z 1999 r.,
w którym znalaz%y si# wiersze Rze(
ch!opców i Warkoczyk (oba napisane
jeszcze w r. 1948) oraz Widzia!em
cudowne monstrum – utwór ko&cz"cy
si# s%ynn" retrospekcj":
a ja m!odszy od siebie
o dwadzie"cia siedem lat
id& na ulic& Krupnicz'
po drodze kupuj&

herbat& cukier
bu!ki i serdelki
w domu czeka na mnie
zadanie:
Stworzy# poezj& po O"wi&cimiu
To zadanie zaj#%o Ró!ewiczowi ca%e !ycie po wojnie – czyli ju! 65 lat;
cho' temat wojny bynajmniej nie zdominowa% jego twórczo$ci, dominuje
w niej raczej baczna obserwacja i diagnozowanie najaktualniejszej tera*niejszo$ci, która wprawia go w zaniepo ko je nie, ale i rów no cze $nie
w rozbawienie. Trudno tu zreszt" wytyczy' jak"$ wyra*n" granic# pomi#dzy tymi, wydawa%oby si#, skrajnie ró!nymi odczuciami, które ju! dawno
zla%y si# w jedno, okre$lane jako poczucie absurdu. Twórczo$' Tadeusza
Ró!ewicza jest nim przesi"kni#ta
w podobnym stopniu, jak dzie%a Witkacego, Gombrowicza czy Mro!ka – z t" jednak ró!nic", !e odnajdujemy w niej obecny jeszcze (a ju!
raczej niespotykany u tamtych) Prusowski dobroduszny humor.
Takim humorem przesycony jest
wiersz do wnuczki na 18 urodziny, który drukowany by% w majowym numerze „(l" ska” z 2000 r. Re dak cja
pod tekstem umie$ci%a lakoniczn" informacj#, i! utwór znajdzie si# w tomie U"miechy, przygotowywanym
w Wy daw nic twie Dol no $l" skim.
III (przejrzane i poszerzone) wydanie
U"miechów istotnie ukaza%o si# w tym
samym roku, spotykaj"c si# w ksi#garniach z wydanym równocze$nie wyborem wierszy zatytu%owanym Niepokój.
Te dwa tytu%y jakby wyznaczy%y na nowo kra&cowe punkty na skali emocjonalnej Poety.
urodziny Tadeusza Ró!ewicza w numerze pa*dziernikowym z 2001 r. „(l"sk” zaakcentowa%
publikacj" d%ugiego wiersza nic o Tobie nie wiem, który w tomie szara strefa uleg% znacznym skrótom. Skre$lona zosta%a mi#dzy innymi strofa, która
pobrzmiewa%a jakby ciemniejszym
echem cytowanego tu fragmentu poematu W ciszy tak drogo okupionej:

80.

"nieg bia!y kruk ko!uje
coraz ciemniejszy opada na miasto
czarny kruk
"wierki za oknem
Jeszcze raz – z !alem – musz# pozostawi' takie porównania edytorom,
ale nie mog# przezwyci#!y' pokusy zestawienia dwóch wersji jednego niewielkiego fragmentu (najpierw wersja
ze „(l"ska”, a pó*niej z tomu szara
strefa):
w tym mie"cie
po którym chodzi bia!y nied(wied(

w którym s!ysz" #piew ch!opaka
z Sosnowca
la donna é mobile
a wi"c to by!o w Polsce – Nigdzie
gdzie $yj% bia!e nied&wiedzie
które pij% wódk"
a kiedy podnosz% paszcz"
widzimy fioletow% u#miechni"t%
jak denaturat twarz
rodaka
w tym mie!cie
po którym chodzi bia"y nied#wied#
w którym s"ysz$ !piew Kiepury
la donna é mobile
gdzie %yj& bia"e nied#wiedzie
które pij& wódk$ i mówi& „o kurwa!”
a kiedy podnosz& paszcz$
widzimy fioletow& jak denaturat
twarz
rodaka6
ymarzony materia" do analizy
W
na zaj$ciach polonistycznych!
Zacznijmy od „ch"opaka z Sosnow-

deusza Ró%ewicza z tego samego numeru, fragmenty Dziennika z partyzantki. Na pocz&tku zdj$cie autora
z la ta 1944, jak in for mu je pod pis. 23-letni (niespe"na) kapral podchor&%y „Satyr” patrzy na jaki! roz"o%ony na stoliku arkusz papieru
(map$?). Jest w mundurze. Przy pasie nie wiel ka ka bu ra. Frag men ty
Dziennika maj& podtytu" Akcja „Burza”, ale dramatyczne zdarzenia raczej omi ja j& miej sce po sto ju od dzia"u „Satyra”. Oto skrót notatki
z 4. sierpnia 1944 – dnia !mierci
Krzysz to fa Ka mi la Ba czy) skie go
(o czym autor, rzecz jasna, nie móg"
wiedzie'):
Przez kilka dni w pami$tniku bia"e
karty. U nas nic si$ nie dzieje. Deszcz
pada i pada, b$bni w obwis"e p"ótno
namiotu. Le%ymy na bar"ogu, gnieciemy wszy. S"uchamy radia – s& 100 km
od Krakowa – w Warszawie walki.
Ciekawe, co b$dzie dalej. [...] Jestem
bardzo ciekawy, jak u"o%y si$ przysz"o!'. Dwa lata b$d$ chcia" po!wi$ci' na opanowanie j$zyków, oczywi!cie wykorzystam to do budowania
podstaw %ycia. [...] Zawsze mo%na znale#' miejsce na Ziemi, swoje
miejsce. Trzeba %ycie pog"$bia', gdy%
nie ma nic poza %yciem. Dlatego w"a!nie trzeba je pog"$bia' i musi by' ono
pi$kne. Istnieje we mnie g"$boka wiara, %e Bóg dla jednego cz"owieka
mo%e zmieni' oblicze !wiata i bieg wypadków.

Fot. Zbigniew Sawicz

ca” – tak przed wojn& (i jeszcze jaki! czas po) poufale nazywano Jana Kiepur$ (ale Poeta móg" zasadnie
obawia' si$, %e w latach dwutysi$cznych wielu czytelników mog"o
ju% nie wiedzie', o jakiego to „ch"opaka z Sosnowca” chodzi). Id#my
dalej: „W Polsce (czyli) nigdzie” to,
oczywi!cie, z Króla Ubu Alfreda Jarry 7 . Da lej: Wy krzyk nie nie „o...”,
zawieraj&ce najpopularniejsze pol-

skie s"owo (którego brak w projekcie na szej kon sty tu cji S"a wo mir
Mro%ek uzna" przed laty, gdy ów projekt by" jeszcze dyskutowany, za jego istot n& s"a bo !' 8 ) nie wy ma ga
uczonego komentarza. Najbardziej
intryguj&ca jest dla mnie ta fioletowa u!miechni$ta „jak denaturat twarz
/ rodaka”. (e „fioletowa jak denaturat”, to oczywiste – ale „u!miechni$ta jak de na tu rat”? Nie zr$cz no!'
sk"adniowa? Niemo%liwe... Tak znakomitemu mistrzowi takie niezr$czno!ci si$ nie zdarzaj&. Wysilam swoj& pami$' i odnajduj$ w niej obraz
butelki denaturatu z charakterystyczn& nalepk&. Czy nie by"o na niej
przypadkiem rysunku trupiej czaszki ze skrzy%owanymi pod ni& piszczelami? (W tym momencie przypomnia"em sobie „ludow&” nazw$ tego
trunku – prawie poetyck& peryfraz$,
która by"a w powszechnym u%yciu:
„jagodzianka na ko!ciach” – i ju% nabra"em pewno!ci, %e pami$' mnie nie
zawodzi.) Czaszka na rysunku (jak
ka%da czaszka) by"a u!miechni$ta.
Ale u autora tomu U#miechy to s"owo nie mo %e bu dzi' ma ka brycz nych skojarze); u!miech to otwarcie
na drugiego cz"owieka, zaproszenie
do rozmowy...
To jeszcze interpretacja czy ju%
nadinterpretacja, czyli spekulacja?
Warto o tym porozmawia' ze studentami polonistyki na zaj$ciach. Tymczasem si$gam po kolejny tekst Ta-

By! z nami od pierwszego numeru „'l%ska” do lat ostatnich. Go#ci! w naszej redakcji, wspiera! sta!% wspó!prac%. Mia!o tak$e presti$owe znaczenie,
$e Tadeusz Ró$ewicz przyj%! tytu! honorowego cz!onka Górno#l%skiego Towarzystwa Literackiego – wydawcy „'l%ska”.
Redakcja i GTL byli wspó!nioskodawcami przyznania Poecie tytu!u doctora honoris causa Uniwersytetu 'l%skiego.
Na zdj"ciu zespó! redakcji podczas spotkania z Tadeuszem Ró$ewiczem w pa&dzierniku 2006 roku. Od lewej: Feliks Netz, Bogdan Widera, Tadeusz Kijonka, Tadeusz Ró$ewicz, Barbara Gruszka-Zych, Wojciech (uka, Marian Kisiel i Wies!awa Konopelska.
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W znieruchomia!ych, zastyg!ych
w grozie dniach wojny wyobra"nia Poety wybiega w przysz!o#$ i buduje obraz przysz!ego pi%knego &ycia. Czy
mo&na si% dziwi$, &e tak wielu ludzi
po wojnie tak !atwo uwierzy!o w propagandow' utopi%?
Ko lej ny plik Kar tek wy dar tych
z „dziennika gliwickiego” zawiera lutowy numer z 2004 r. (Wcze#niej,
w numerze styczniowym z r. 2003, znalaz!y si% jeszcze dwa wiersze – budujemy mosty i strachy na Lachy, które
pó"niej wesz!y do tomu Wyj!cie.) Plik
zawiera zapiski z lat 1954 i 1955.
Od wojny min%!a prawie dekada, mimo to ju& pierw sza no tat ka
(z 24.11.1954) zaczyna si% s!owami:
„Umarli s' ci'gle ze mn'”, a ostatnia
zawiera opis egzekucji „Wrony”, który jest pierwowzorem wstrz'saj'cej fina!owej sceny sztuki Do piachu. Bez
#ladu znikn'! m!odzie(czy (nazwijmy
go tak) optymizm filozoficzny Dziennika z partyzantki. Trudno wprost
uwierzy$, &e ostatnie zdanie z poprzedniego cytatu napisa! ten sam autor, który 10. 05. 1955 snu! nast%puj'ce my#li:
)wiat zewn%trzny, natura; to wszystko tylko otacza wn%trze, które jest puste. Ale ta pust ka ma swo j' po sta$ – wyst%puje jakby pod postaci'
g!odu, pragnienia, oczekiwania. Jest to
ci'g!e oczekiwanie, od lat. Czy jest pokarm, który wreszcie nakarmi g!ód
cz!owieka naszego czasu? (...)
Czy mo& na cze go# ocze ki wa$
od #wiata? Nie. Chcesz przychodzisz,
chcesz odchodzisz. Jak&e si% myl' ci,
którzy swoje si!y czerpi' z przekonania, &e s' konieczni. Nie ma niezast'pionych. Nie da$ si% wci'ga$ w pozorne &ycie. Przez wszystkie lata, odk'd
zacz'!em my#le$, od m!odo#ci do dnia
dzisiejszego, czeka!em i b%d% czeka!.
Tylko w dzieci(stwie by!o spe!nienie. I nie by!o wielkiego czekania.
Cz!owiek jest „naturze” zupe!nie oboj%tny. Rozmawia z „natur'” jak dziecko z zabawk'.
Znów (z paskudnej zawodowej pedanterii) zerkam do wersji drukowanej
w Utworach zebranych9 i znajduj%
w niej drobn' na pozór korekt%: zamiast „zabawki” jest „#ciana” – ostatnie zdanie brzmi: „Rozmawia z natur' jak dziecko ze #cian'”. Nie b%d% si%
rozwodzi! na temat z!owrogich konotacji s!owa „#ciana” w twórczo#ci
Tadeusza Ró&ewicza, si%gn% natomiast jeszcze po fragmenty notatki
z 16.07.1955:
Nigdy si% nie wyrzekn% stworzenia
nowej poezji. Prze&y!em koniec jednego ze #wiatów – #wiata, w którym &y!em jako dziecko i jako m!odzieniec.
Na moich oczach zosta! zamordowany cz!owiek. Nigdy nie zgodz% si%
na to, aby grz%zn'$ w #mietniku papie-

rowych s!ów; wiele wierszy to tylko
grzechy, to s!owa. Musi powsta$ nowa
poezja.
[...] Nasz j%zyk musi naj#ci#lej przylega$ do naszych wzrusze(, do obrazu naszego #wiata. [...]
Wype!nia si% mój czas. Bez wzgl%du na to, co czyni%. W ciszy. Czy
i przez kogo zostanie ona przerwana?
Odchodz' dni podobne do siebie jak
zapa!ki w pude!ku.
Gdy czytam te ostatnie s!owa, przenika mnie dreszcz. Wypowiada je Poeta, Filozof, Cz!owiek (po prostu),
który wyzby! si% z!udze(, &e Bóg dla
niego jednego „mo&e zmieni$ oblicze
#wiata i bieg wypadków”. Który wie,
&e jego czas mo&e si% wype!ni$ i bez
niego. W ciszy. Cisza poch!onie i unicestwi jego (moje, twoje) istnienie,
po którym nie pozostanie &aden #lad.
„Ca!a twórczo#$ to d'&enie do najpe!niejszego wyra&enia, do wype!nienia
w!asnego kszta!tu” – czytamy w nast%pnej notatce (z 20.07.1955).
W pa" dzier ni ko wym nu me rze
z 2004 r. znalaz! si% kolejny wiersz
z tomu Wyj!cie (który wyszed! w tym
samym roku) – Der Zauberer Czarodziej. Tytu!owy Czarodziej dokona!
w po!owie lat 90. ubieg!ego wieku nie
lada sztuczki:
Christo spowi! Reichstag
zu&ywaj'c tysi'ce metrów
srebrzystej cudownej
tkaniny
pierwszy znikn'! portal
z napisem
„Dem deutschen Volke”
„Niemieckiemu narodowi”
Owijanie Reichstagu to symbol zacierania (wymazywania) pami%ci historycznej:
Reichstag owini%ty w srebrne suknie
zapomnia! o swojej historii
Oczywi#cie Ró&ewicz jest (zawsze
by!) przeciw takim zabiegom; zdziera
„srebrne suknie”, o&ywia i rozj'trza pami%$:
dywanowe naloty zamieni!y
miasto w gruz i popio!y
Adelheid hat Supp gekocht
die ganze Woch
auf einen Knoch
Wspó!cze#ni Niemcy, syci i p!awi'cy si% w dobrobycie, chyba ju& zapomnieli ten wierszyk z czasu powojennego g!odu. Polski Poeta coraz
g%#ciej inkrustuje swoje utwory niemieckimi cytatami, a uczeni egzegeci
coraz cz%#ciej pisz' o „niemieckich intertekstach” czy „niemieckiej mitologii” w jego twórczo#ci1.

ora zmierza$ ku ko(cowi tego
przegl'du, który chyba nadmiernie
P
obci'&y!em dygresjami. W majowym

numerze z 2005 r. opublikowany zosta!
tekst reprezentuj'cy jeden z najwa&niejszych kr%gów zainteresowa( Poety:
Edward Munch „In der Schenke”.
Ró&ewicz wyzna! przed laty (na Kartkach wydartych z „dziennika gliwickiego”): „Malarstwo przyci'ga mnie z si!' ma gicz n', ro sn' c' z la ta mi.” 1
O malarstwie i czasie sp%dzonym
(w okresie studenckim i pó"niej) w pracowniach malarzy zapisa! wiele kart.
Nie móg! równie& oprze$ si% pokusie
opisu ulubionego obrazu – tego w!a#nie, wymienionego w tytule. Nie
b%d% streszcza! opisu obrazu, nazwanego przez Poet% „malowanym opowiadaniem” o pijaczku staczaj'cym si%
na dno; przytocz% tylko pytanie stanowi'ce wariant tamtego, sformu!owanego po !acinie, które sprowokowa!o
do polemiki Mi!osza – unde malum?:
„Gdzie jest Z!o? Czy w ma!ym pijaczku czy w dzielnym szynkarzu czy
w pustych butelkach czy w „losie”.”
Ostatnie (jak dot'd) teksty Tadeusza
Ró&ewicza, opublikowane w „)l'sku”, to dwa wiersze. Jeden nale&y
do najbardziej znanych, przedrukowywanych wielokrotnie w podr%cznikach szkolnych – * * * (oblicze ojczyzny). Gór no #l' skie To wa rzy stwo
Literackie w Katowicach z okazji 15.
rocznicy swego powstania, wraz z redakcj' „)l'ska”, og!osi!o konkurs
na esej i utwór poetycki nawi'zuj'cy
do tego utworu. Wyniki podano w numerze styczniowym z 2008 r. Drugi
wiersz (Kobieta w oknie) – nowy, napisany w styczniu 2008 r. – zosta! opublikowany w numerze kwietniowym
wraz z informacj', pióra Marii D%bicz,
o Europejskiej Nagrodzie Literackiej 2008 dla Tadeusza Ró"ewicza.
Obok informacji zdj%cie Poety. Promiennie u#miechni%tego. )wiadomego, &e zdo!a! si% najpe!niej wyrazi$ – wype!ni$ w!asny kszta!t.

!
1
Polskie wydanie w przek!adzie Piotra Szymanowskiego: Warszawa 1988 (cyt. ze s. 112).
2
Tadeusz Ró&ewicz, Niepokój. Wybór wierszy.
Warszawa 2000 (cyt. wydanie: Tadeusz Ró&ewicz,
Proza 3. Wroc!aw 2004, s 137).
3
Por. Tadeusz Ró&ewicz, Matka odchodzi.
Wroc!aw 1999, s. 97.
4
Tadeusz Ró&ewicz, Poezja 4. Wroc!aw 2006,
s. 24.
5
Czes!aw Mi!osz, to. Kraków 2000, s. 76.
6
Tadeusz Ró&ewicz, Poezja 4, s. 135.
7
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ostatnie zdanie brzmi jak zako!czeTo
nie nekrologu. Niestety, przyszed"
moment, w którym my – czytelnicy – musimy po#egna$ si% z Tadeuszem Ró#ewiczem. On z nami #egna" si% ju# od lat. „Ju#
tylko si% #egnam” – powiedzia" Hannie
Krall w pa&dzierniku 2012 roku w Konstancinie, ale po#egnania zacz%"y si% du#o
wcze'niej. Jednym z najbardziej przejmuj(cych by"a rozmowa z Matk( w wierszu
bez tytu"u z roku 1989, dedykowanym pami!ci Konstantego Puzyny, który znalaz" si%
w tomie P"askorze#ba (1991). Prawie ka#dy z nast%pnych zamyka" jaki' wiersz-po#egnanie. Tom zawsze fragment ko!czy
utwór czego by"oby $al z trzema odpowiedziami na to trzykrotnie powtórzone pytanie; pocz(tek trzeciej, uj%ty w cudzys"ów,
jest przejmuj(cy w swojej prostocie: „ca"ego #ycia”. Te strofy tchn( spokojem pogodnej zgody na to, co nieuchronne; ale poprzedza je wiersz bez tytu"u (wicher dobija"
si! do okien), poetycki zapis koszmaru sennego, który jest dok"adnie datowany: noc
z 16 na 17 stycznia 1992 r. Tu ju# paroksyzm strachu przed 'mierci( pojawia si%
w zwierz%cym kszta"cie:
zwierz%
mutant hieny i lisa
z pyskiem przy ziemi
w%sz(c
sun%"o w g%stniej(c( ciemno'$
na granicy snu
i jawy
pomy'la"em
poczu"em
#e to ja jestem
biegn% w stron% cmentarza
do grobu
z brzuchem pe"nym kamieni
ciemne zwierz%
pod czerwonym niebem
biegn% coraz szybciej
cho$ wiem #e tam czeka
na mnie dó"
„Zwierz%cy strach”, jak potocznie si% mówi, mo#na próbowa$ przezwyci%#a$ na ró#ne sposoby. Jednym z nich mo#e by$ nawet banalny savoir-vivre; rozró#nienie,
co „wypada” a co „nie wypada”. W drugiej

tajemnicy poety (z tomu szara strefa) czytamy:
#ony te# nie wypada budzi$
#eby jej powiedzie$
#e boj% si% 'mierci
B"ogos"awiony savoir-vivre! Wystarczy
powiedzie$ sobie „nie wypada”, #eby
u'mierzy$ strach. Wystarczy? To dlaczego
nas straszy ten z"owrogi d&wi%k „#”, który

Postscriptum
zaczyna ka#dy wers i jeszcze dodatkowo pojawia si% w wersie pierwszym, w zestawieniu wyrazów wyra&nie go wzmacniaj(cym
i wyd"u#aj(cym („#ony te#”)?
A skoro ju# ws"uchujemy si% w brzmienia poszczególnych g"osek… Czy nie budzi w nas (podszytego groz() wstr%tu samo s"owo „'mier$”? Jakby z obu stron
dotkni%te procesem gnicia, zamieniaj(ce si%
w ma& mi%kkich spó"g"osek – „'”, „$”,
a na dodatek jeszcze to zmi%kczone
„mi” – i nagle twarde „r”, jak ostry kawa"ek ko'ci, stercz(cy z mazi.
Czy poezja mo#e oswoi$ 'mier$, zneutralizowa$ nasz strach? Tadeusz Ró#ewicz zdawa" si% w to (coraz bardziej
z up"ywem lat) w(tpi$:
po'rednicz(c
mi%dzy gór( i do"em
wykonuj% od wielu lat
ten zawód
do którego zosta"em wybrany i
powo"any
„a który nazywa si% poezj(”
odda"em si% z oci(ganiem
„tej najosobliwszej
ze wszystkich czynno'ci ludzkich,
jedynej, co s"u#y
u'wiadamianiu 'mierci”
rzecz to troch% wstydliwa
by$ mo#e nie nadawa"em si%
do niczego – by"em do niczego –
mia"em dwie lewe r%ce

Tadeusz Ró$ewicz w Konstancinie, 12 pa#dziernika 2012 roku. Zdj!cie wykona" Janusz Drzewucki.

do dzi' pisz% tylko r%k(
r%k( stawiam litery
oszcz%dzam na kropkach
moja r%ka lewa
to mój anio" lewy
ten co nie wiedzia"
ten co odlatuje
moja r%ka prawa
to tylko narz%dzie pracy
s"u#y do ocierania potu z czo"a
pisania wierszy
na obrze#ach poezji
pod pokrywk( 'mierci
senty-mentalnej
kipi #ycie i poezja
pe"na smaku
dobrego i z"ego
wietrzeje sól ziemi
s"owa
staj( si% bezdomne

1997

To ko!cowa cz%'$ wiersza na obrze$ach
poezji, zamykaj(cego tom zawsze fragment.
recycling. Czyje s( przytoczone s"owa?
Z kim polemizuje Poeta? Odpowied& na te
pytania pozostawiam dociekliwo'ci uczonych egzegetów.
I namawiam ich do podj%cia wielkiego tematu: )mier$ w twórczo'ci Tadeusza
Ró#ewicza – któremu tak niedawno powiedzieli'my „dobranoc”, #egnaj(c Go
tak samo, jak On #egna" ju# w lipcu 2000 roku swój 'wiat w wierszu
deszcz w Krakowie, zamykaj(cy tom
no$yk profesora:
deszcz deszcz deszcz
w Krakowie
czytam Norwida
s"odko jest zasn($
s"odziej by$ z kamienia
dobranoc moi mili
dobranoc
#ywi i umarli poeci
dobranoc poezjo

STANIS*AW+G,BALA
kwiecie%/maj 2014 roku
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Z WOJCIECHEM KU!PIKIEM, prezesem Zarz"du Polskiego Towarzystwa
Wspierania Przedsi#biorczo$ci, inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego
rozmawia JÓZEF WYCISK

Przez Katowice
do Unii Europejskiej
14

– Kiedy Europejski Kongres Gospodarczy startowa!, zadawali"my pytanie, jak si# b#dzie mia! do Forum
w Krynicy, które wówczas by!o najwa$niejsz% imprez% biznesow% w Polsce.
Niektórzy drwili z pomys!u i kpi%co porównywali pomys! kongresu do spotkania w Davos. Dzisiaj okazuje si# EKG
jest ju$ coraz bli$ej Forum w Davos...
– Jeszcze nam daleko, ale niew"tpliwie Europejski Kongres Gospodarczy

sta% si# ju& wa&n" debat" w Europie. To
ju& nie jest tak, &e jeste$my wa&n" imprez" na !l"sku, czy w Polsce. Jest to
wa&ny projekt dla Europy, zauwa&any
w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej. Naszym celem od zawsze by%o to, aby Europejski Kongres
Gospodarczy odgrywa% istotn" rol#,
przynajmniej w Europie Centralnej,
cho' po cichu aspirowali$my do tego,
aby sta% si# wa&nym spotkaniem w ca-

%ej Unii Europejskiej. I to rzeczywi$cie
si# uda%o.
– Co stanowi o wyj%tkowo"ci tej imprezy?
– Sk%ada si# na to naprawd# wiele elementów. Po pierwsze – dobrze dobrane
tematy, dobra grupa panelistów, dobra
wspó%praca z w%adzami regionalnymi,
czy te& szerzej – zaanga&owanie ró&nych
$ro do wisk, a na wet ró& nych osób
– od pocz"tku tego pomys%u jest z nami

na przyk!ad premier Jerzy Buzek. Konieczna jest tak"e dobra organizacja
i talent logistyczny. Ale tak naprawd# liczy si# wiele ró"nych elementów, które
wspólnie tworz$ pewn$ ca!o%&. Je"eli to
nie wspó!gra ze sob$– to po prostu si# to
nie udaje.
– Jak co roku, mówi!c o Kongresie,
zaczynamy od kilku podstawowych
liczb – tylu a tylu go"ci, tylu panelistów, tyle a tyle lokalizacji…
– Tak, to prawda, mog# wi#c powtórzy& – jak co roku mamy sze%& tysi#cy
go%ci, jak co roku trzy dni debat, sto paneli dyskusyjnych, ale… jest w tym roku pewna innowacja… Zawsze mieli%my jedena%cie lokalizacji, co by!o
nawet dla niektórych pewn$ atrakcj$,
chodzili sobie po mie%cie, zwiedzali, ale
stanowi!o te" pewn$ uci$"liwo%& organizacyjn$. W tym roku nie b#dzie jedenastu lokalizacji, a tylko cztery. Inauguracja w jednym miejscu a potem
przez dwa dni w trzech lokalizacjach.
S$dz#, "e to b#dzie du"a, pozytywna zmiana. Kongresy musz$ by& bardziej skonsolidowane, ludzie musz$ si#
spotyka& w kuluarach i w tym roku b#dzie widoczny post#p.
– Jak to si# robi? Co nale$y uczyni%,
$eby – od pierwszego wydania – stworzy% imprez# na najwy$szym poziomie
i potem go stale utrzymywa%?
– To jest du"y problem dla organizatora, poniewa" Kongres nie mo"e by&
ci$gle na tym samym poziomie. Musi si#
rozwija& i co roku nasi go%cie musz$ widzie& co% nowego, co% lepszego. Paradoksalnie jest tak, "e gdyby%my w tym
roku zrobili Kongres na tym samym poziomie co w roku ubieg!ym, to w odczuciu naszych go%ci pojawia!aby si# my%l,
"e „co% s!abo, nie wida& rozwoju”. Musimy wi#c nie tylko utrzymywa& poziom,
ale d$"y& do tego, "eby Kongres w Katowicach si# rozwija! i by! coraz bardziej
atrakcyjn$ imprez$ o coraz wi#kszej sile oddzia!ywania.
– Ale jak si# to robi, $eby efekt by&
w&a"nie taki? Mamy kilka innych
kongresów organizowanych w Katowicach, i poza EKM'P – pozosta&e to
do"% kameralne imprezy.
– Owszem, ró"nych wydarze', kongresów, konferencji, na (l$sku i w Polsce jest i powstaje bardzo, bardzo du"o. To jest fakt. Ale "eby osi$gn$&
pewien poziom organizacyjny, merytoryczny i pewn$ si!# oddzia!ywania potrzeba wielu elementów, o czym ju"
wspominali%my. My nad Kongresem
pracujemy de facto prawie rok, praktycznie jak si# ko'czy jeden, to ju" pewien zespó! pracuje na poczet przysz!ego roku.
– Pr#dzej czy pó(niej b#dziemy
mieli w Katowicach Mi#dzynarodowe
Centrum Kongresowe. Je"li maj! je
wype&nia% tylko dwie imprezy w ci!gu roku, to troch# szkoda. Podziwiaj!c umiej#tno"ci pa)skiego zespo&u
warto jednak zapyta%, czy inni te$ mog! si# tego nauczy%?

– Cieszymy si# z faktu ko'czenia budowy centrum kongresowego, poniewa"
b#dzie to niew$tpliwie du"a zmiana i w Katowicach, i na (l$sku. Z punktu widzenia miasta i potencjalnego operatora tego obiektu – przypomn#, "e my
uczestniczymy w przetargu na wy!onienie operatora MCK – b#dzie to ogromne wyzwanie, poniewa" rzeczywi%cie tego typu obiekty musz$ "y& nie tylko dwa
razy do roku, ale przez ca!y czas. To wymaga ogromnej sprawno%ci operatora,
pewnej struktury, ale i ogromnej umiej#tno%ci przyci$gania wydarze' na (l$sk;
od sportowych, kulturalnych, przez biznesowe, czy medyczne. Wyzwanie du"e, poniewa" ró"nych obiektów te" tego ty pu: hal, cen trów targo wych,
centrów kongresowych niestety w ostatnim okresie w Polsce powsta!o du"o i dalej powstaj$.
– Powiedzia& pan „niestety”. Najbli$sze powstaje w Krakowie. Czy b#dzie
konkurencj! dla Katowic?
– Je%li zostaniemy operatorem MCK
w Katowicach, po prostu b#dziemy
musieli zagwarantowa&, "eby ten obiekt
rzeczywi%cie "y! i skutecznie konkurowa! ze wszystkimi obiektami w Polsce
i w najbli"szym otoczeniu. A najbli"sze
otoczenie to jest Bratys!awa, Wiede',
Praga czy te" Berlin. Do tego potrzebne s$ kompetencje.
– Ile razy sk&adano panu propozycj#, aby Europejski Kongres Gospodarczy odbywa& si# w innym mie"cie,
ni$ Katowice?
– Kilkakrotnie w ci$gu ka"dego roku...
Z punktu widzenia innych miast czy regionów taka impreza jest bardzo atrakcyjna przynajmniej z dwu powodów:
ogromna promocja miasta i zmiana sposobu jego postrzegania. Takie miasto jawi si# jako biznesowa stolica. Jednak
Kongres to tak"e ruch dla ma!ego i %redniego biznesu. Ceny w hotelach wzrastaj$, czasami nawet brakuje taksówek
w mie%cie, restauracje, cateringi, wszelkie us!ugi – wszystko "yje. A je%li patrzymy na to przez pryzmat Katowic – pami#tajmy, "e wtedy na (l$sk przyje"d"a
kilka tysi#cy osób, przyje"d"aj$ dziennikarze z Warszawy, z Pragi, z Brukseli, z Chin, przyje"d"aj$ najwa"niejsze
osoby w biznesie, które cz#sto nigdy nie
by!y na (l$sku. W ogóle nie kojarz$, czy
nie wiedz$ czym jest (l$sk. A s$ to osoby, które decyduj$ o tym, czy fabryka
b$d) centrum us!ug, czy jaka% inna inwestycja powstanie w Polsce, a mo"e
gdzie indziej. I czy Katowice by& mo"e b#d$ tak$ lokalizacj$. Te korzy%ci dla
miasta i regionu s$ ogromne.
– Czy dlatego nale$a&o sformalizowa% wspó&prac# organizatorów Kongresu z w&adzami regionu i podpisa%
list intencyjny o przysz&ej wspó&pracy?
– Wielokrotnie podkre%lali%my, "e
oczywi%cie chcemy organizowa& Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, na (l$sku, poniewa" jeste%my
st$d, tu jest siedziba naszej spó!ki. Nie-

zb#dna i wr#cz konieczna jest do tego
dobra wspó!praca z w!adzami regionalnymi i z w!adzami miasta, aby taka impreza si# powiod!a. Cieszy nas to, "e
miasto Katowice, województwo %l$skie, metropolia, znaj$ ju" warto%& Europejskiego Kongresu Gospodarczego
i go wspieraj$. Wspomniany list intencyjny to deklaracja nie jakiego% jednorazowego wsparcia, ale wspó!pracy obliczonej na lata. Daje to mocne podstawy
ku temu, aby to cykliczne przecie" wydarzenie mog!o si# rozwija& w!a%nie
w tym miejscu.
– Jest w Polsce silny podzia& na
„My” i „Oni”, $e oto tam, na Kongresie, s! wielcy i wa$ni tego "wiata,
czyli „Oni”. A my jeste"my tu i mo$emy sobie popatrze%. Od pocz!tku
Kongresu starali"cie si# walczy% z tym
stereotypem. Od pocz!tku pojawia& si#
temat spo&ecznej odpowiedzialno"ci
biznesu, a w tym roku pojawiaj! si#
na Kongresie zwi!zki zawodowe.
– Z oczywistych przyczyn nie jeste%my w stanie zaprosi& na Kongres
wszyst kich, jed nak za wsze bar dzo
nam zale"a!o na pewnej otwarto%ci tego spotkania. Zale"a!o nam na tym,
aby obecne by!y ró"ne %rodowiska,
NGO-sy czy zwi$zki zawodowe tak"e. I to nie w roli protestuj$cych, czy
pikietuj$cych, ale w roli uczestników
dyskusji. W tym roku uda!o nam si#
wprowadzi& element spo!ecznej odpowiedzialno%ci biznesu na wi#ksz$ skal#, ni" poprzednio. Tak"e zagadnienia
zwi$zane z ekonomi$ spo!eczn$. W naszym rozumieniu Kongres to platforma do dyskusji, spotka' polityków, nauki, me diów, biz ne su, %ro do wisk
samorz$dowych, czy w!a%nie %rodowisk zaanga"owanych spo!ecznie.
– Ale jest to te$ taki nowy wizerunek Kongresu. Nie podzia& „My”
i „Oni”, ale $e wspólnie tworzymy gospodark# dla wszystkich
– Tak, starali%my si#, "eby rzeczywi%cie wprowadzi& Kongres w nowe %rodowiska, w nowe tematy, tak, aby to
w pozytywny sposób uzupe!nia!o debat# publiczn$ i czyni!o j$ pe!niejsz$.
– Mo$na chyba powiedzie%, $e Kongres doczeka& si# ju$ swoich „dzieci”.
Mamy Forum Europa-Chiny, mamy
Forum Europa Centralna-Afryka,
czyli wydarzenia, które ju$ $yj! w&asnym $yciem.
– Staramy si#, "eby w trakcie Kongresu, ale te" przed i po, pojawia!y si#
ró"ne inicjatywy, które wspólnie z naszym spotkaniem tworz$ pewn$ warto%&. Dlatego trzy lata temu w ramach
Kongresu powsta!o Forum Chiny-Unia
Europejska, które ma na celu to, "eby
przyci$ga& kapita! chi'ski, "eby przyci$ga& partnerów z Chin, i co wa"niejsze – aby to ich spojrzenie na Europ#
przechodzi!o przez Polsk#. Kolejnym
elementem, który w ubieg!ym roku si#
pojawi!, to Afryka-Europa Centralna.
W najbli"szej perspektywie najbardziej rozwojowym regionem na %wie-
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cie b!dzie Afryka i my, jako Polska, ale
tak"e inne kraje Europy Centralnej
mamy potencjalnie najwi!ksze predyspozycje do tego, "eby tam realnie
zafunkcjonowa#. St$d w%a&nie forum
Europa Centralna-Afryka, które nie tylko spotka%o si! z bardzo dobrym przyj!ciem w &wiecie biznesu, ale coraz
wi!cej przedstawicieli afryka'skich
pa'stw jest nim zainteresowanych.
Ale nie tylko Afryka. W tym roku
po raz pierwszy pojawi si! na Kongresie bardzo mocna delegacja z Pakistanu, b!dzie kilku ministrów i du"a reprezentacja biznesu. Przyje"d"aj$ tu nie
po to, "eby si! promowa# w Polsce.
Chc$ zaistnie# w Unii Europejskiej,
czyli poprzez Kongres, poprzez Katowice wej&# do Europy. To tak"e jest to,
o co nam chodzi, "eby Kongres by%
pewn$ platform$ nie tylko do wej&cia
do Polski, ale wej&cia – no przynajmniej – do Europy Centralnej. Kolejne inicjatywy, które si! pojawia%y, to fora w krajach Grupy Wyszehradzkiej,
w ubieg%ym roku byli&my w Bratys%awie, byli&my w Pradze, organizowali&my fora z udzia%em prezydentów Polski i Czech, Polski i W!gier, tego
typu projekty te" b!dziemy kontynuowa#.
– !adnie to zabrzmia"o – „przez
Kongres, przez Katowice kto# chce
wej#$ do Unii Europejskiej”. To znak
nowych czasów. Ale jest tak%e fatum
starych czasów. Je#li Kongres odbywa
si& w Katowicach, wszyscy my#l', %e
musi by$ na nim mowa o w&glu,
o energetyce, i tak si& zreszt' dzieje.
Czy to jest jakie# fatum?
– Ja uwa"am, "e to jest atut (l$ska.
Przysz%o&# nie tylko gospodarki, ale
i bezpiecze'stwa w Europie to energetyka. Bezpiecze'stwo i pewno&# dostaw
energii, niskie ceny – to b!dzie podstawa rozwoju. My to na (l$sku mamy.
Mamy bezpiecze'stwo, dlatego "e mamy energi! z w!gla i mamy energetyk!. Oczywi&cie sami musimy zadba#
o to, "eby by%o to konkurencyjne cenowo, dobrze zorganizowane i tak dalej,
no ale niew$tpliwie to jest atut. Poza tym
jeste&my chyba najwi!kszym regionem przemys%owym w Unii Europejskiej. Powinni&my to podkre&la# w pozy tyw nym te go s%o wa zna cze niu.
Dodawa#, "e i ten przemys%, i energetyka si! zmieniaj$, staj$ si! nowoczesne,
konkurencyjne, innowacyjne, "e powstaj$ na przyk%ad takie projekty jak
Centrum Czystych Technologii W!glowych. Warto dodawa#, "e w coraz
wi!kszej cz!&ci jest to prywatny biznes.
Przecie" to, co jest naszym towarem eksportowym, to technika górnicza. (l$skie
firmy produkuj$ce maszyny i urz$dzenia górnicze osi$gaj$ sukcesy w ró"nych
regionach &wiata. Pokazujmy to, promujmy i traktujmy jak atut.
Nie by"o tak, %e temat energetyki
wszed" na sta"e do katowickiej debaty tylko dlatego, %e zbieg"y si& w czasie dwa wydarzenia? Rodzi si& pierw-

szy Kongres i powstaje nowa polityka klimatyczna Unii. Polityka niebezpieczna dla Polski. W czasie pierwszego Kongresu taka opinia z Katowic
pop"yn&"a, cho$ niewielu wierzy"o
w to, %e kogokolwiek to zainteresuje.
Po latach wida$, %e jednak wys"uchano tej opinii, cho$ mo%e nie ca"ej...
– Naszym celem by%o to, aby o tematach wa"nych z naszego punktu widzenia nie rozmawia# we w%asnym gronie,
tylko rozmawia# w taki sposób, "eby ten
g%os, nasze pogl$dy by%y s%yszane w Europie, przez Parlament Europejski, czy
Komisj! Europejsk$. Aby nasza opinia
dotar%a te" do innych krajów Unii. Takim bardzo wa"nym, ale te" troch!
kontrowersyjnym tematem jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. St$d
od pocz$tku by% to mocny punkt Kongresu. Ale i w tym roku w po%owie
kwietnia zorganizowali&my konferencj!
„Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej”, w której uczestniczy% mi!dzy innymi prezydent RP Bronis%aw Komorow ski. By %o to swe go ro dza ju
wprowadzenie do Kongresu, na którym
zawsze tematy energetyczne, polityki
przemys%owej, polityki klimatycznej
s$ bardzo znacz$ce.
– Kon gres po tra fi wy prze dza$
swój czas. Mówi si& na przyk"ad
o potrzebie budowania sieci gazowych pó"noc-po"udnie, a dzisiaj widzi my ja kie to wa% ne. Mó wi si&
o szansach w Afryce, potem polscy
politycy zaczynaj' do tej Afryki wyje%d%a$, a pó(niej zaczynamy tam
sprzedawa$ traktory.
– Tak, poniewa" wszystkie dzia%ania
wymagaj$ pewnej promocji, czy publicznej dyskusji. Wa"ne jest poparcie p%yn$ce z ró"nych kr!gów: &rodowisk naukowych, sa mo rz$ do wych, po li ty ków
europejskich czy regionalnych. Warto
tak"e zaprezentowa# je mediom. Rozmawia# i konfrontowa# pogl$dy. Rzeczywi&cie, jakby przeanalizowa# te pi!# lat
wstecz, to ró"ne tematy, które poruszali&my podczas Kongresu sta%y si! rzeczywisto&ci$. To nie tylko du"e projekty infrastrukturalne. Cz!sto ludzie z biznesu
przychodz$ do nas i mówi$: „Podczas
Kongresu dwa lata temu spotkali&my si!
z firm$ z Niemiec i od tego czasu
wspólnie startujemy w przetargach,
od tego czasu to jest nasz partner biznesowy, a tutaj w Katowicach spotkali&my
si! z nimi po raz pierwszy.” A je&li go&ci kongresowych jest sze&# tysi!cy, to
takich rozmów, czy kontaktów powstaje by# mo"e kilka tysi!cy, i to co roku,
czyli masa konkretnych projektów biznesowych, konkretnych inwestycji, a to
tworzy przecie" pozytywny ruch w gospodarce.
– Wizji tematów równie% warto pogratulowa$...
– To jest te" jeden z tych elementów
o których mówi%em, czyli budowania
Kongresu przez jako&#. Bardzo dok%adnego analizowania, poszukiwania tych
tematów, które mog$ by# rozwojowe

z punktu widzenia Polski. Par! miesi!cy temu wymy&lili&my, "e jednym
z wiod$cych tematów tegorocznego
Kongresu mo"e by# potencjalne porozumienie Unia Europejska-Stany Zjednoczone o stworzeniu wspólnej strefy
handlu. Nie spodziewali&my si!, "e
dojdzie do konfliktu mi!dzy Rosj$
a Ukrain$, i "e pojawi si! nowy kontekst tej umowy. Dzisiaj rzeczywi&cie
mo"na powiedzie#, "e waga tego porozumienia mo"e by# zupe%nie inna ni" jeszcze par! miesi!cy temu mog%o si! wydawa#. Wszystko wskazuje
na to, "e na Kongres przyjad$ g%ówni
negocjatorzy po stronie ameryka'skiej i unijnej. B!dzie to prawdopodobnie pierwsza taka szeroka, publiczna debata na ten temat, dyskusja w tak
reprezentatywnym gronie. Negocjatorzy wiedz$ o umowie najwi!cej, oczywi&cie nie wszystko nam powiedz$, bo
nie mog$, ale my&l! "e b!dzie do&#
spektakularna dyskusja podczas Kongresu.
– Du%o w mediach bezkrytycznie
pozytywnych opinii na temat tego
porozumienia, niektórzy ju% zd'%yli
w"o %y$ w ten te mat kwe sti& wiz
do USA, ale niewielu podkre#la to, %e
gospodarka ameryka)ska ma przewag& nad europejsk', poniewa% obowi'zuj' tam zdecydowanie ni%sze ceny energii. Z tym problemem zmierz'
si& unijni producenci, a w konsekwencji – unijni wytwórcy energii,
a w konsekwencji – polska energetyka i górnictwo. No i tu mog' si& zacz'$
schody.
– To prawda. W%a&nie dlatego trzeba
o tym rozmawia#, poniewa" – jak
w ka"dym porozumieniu – s$ plusy
i minusy. W Unii panuje doktryna drogiej energii, obci$"onej ró"nymi daninami, mi!dzy innymi klimatycznymi.
W Stanach Zjednoczonych mamy z kolei tani$ eksploatacj! %upków. Ale je"eli b!dzie wspólny rynek to by# mo"e ceny gazu w Stanach Zjednoczonych
zaczn$ by# te" cenami w Unii Europejskiej. Dlatego to porozumienie mo"e
bardzo wiele oznacza#, bardzo wiele
zmieni#, ale w%a&nie teraz jest ten czas,
w którym mo"na jeszcze co& zmodyfikowa#. Bardzo wa"ne jest wi!c to,
aby teraz w%a&nie Polska, czy polski
rz$d, a tak"e polski biznes pojawi% si!
w tych dyskusjach. Niestety, do tej pory cz!sto w%$czali&my si! do takich dyskusji, kiedy ju" wszystko by%o zamkni!te i uchwalone. Protestowali&my,
kiedy ju" wszystko by%o podpisane. Teraz jest czas na zmian!, czas na to, aby
Polska uczestniczy%a w tworzeniu prawa i przekazywa%a swoje stanowisko.
My&l!, "e mamy ju" tak$ pozycj!, i" nie
powinni&my by# tylko biorcami tego,
co Unia daje, ale powinni&my aktywnie uczestniczy# w kreowaniu tych
uregulowa'. Kongres jest do tego znakomit$ platform$.

!

• Ani Elizjum, ani Hades
1 maja 2014 roku, czyli w !wi"to
Pracy dla jednych lub #wi"to Józefa
Robotnika dla innych, min"$o równo
dziesi"% lat od polskiej akcesji do Unii
Europejskiej. Pami"tamy bardzo dobrze
tamten czas poprzedzony narodow& debat& na temat korzy#ci i strat jakie ponie#% mia$a RP. Pesymi#ci podkre#lali
z przekonaniem, 'e kraj nasz wi"cej
przeka'e krwio'erczej Unii ni(li od niej
otrzyma, upadnie rodzime rolnictwo,
a ch$opi stan& si" ofiar& traktatu akcesyjnego. Optymi#ci z kolei przekonywali, 'e Unia jest przysz$o#ci& Polski.
A z przysz$o#ci&, jak wiadomo, nie nale'y walczy% tylko dobrze do niej si"
przygotowa%. I jedni, i drudzy mieli
#wiadomo#%, 'e kraj jest zacofany cywilizacyjnie i gospodarczo w porównaniu z pi"tnastoma pa)stwami starej
Unii, a pocz&tki tego regresu mia$y ju'
miejsce w XVII stuleciu. I, 'e trudno
b"dzie te ró'nice rozwojowe w krótkim
czasie zniwelowa%. Dzisiaj, po dziesi"ciu ju' latach, mo'na z przekonaniem
powiedzie%, 'e akces okaza$ si" korzystny dla kraju, ale te' dla ca$ej
Unii. I chodzi nie tylko o swobod" podró'owania, rozwój infrastruktury,
dróg, trakcji, #wiat$owodów, ale tak'e
o zmiany w mentalno#ci Polaków i ich
odwadze w byciu Europejczykiem.
Nie brak$o te' zjawisk trudnych czy
wr"cz bolesnych. Unii jednak daleko
jest do ponurego Hadesu i wci&' daleko do krainy wiecznej szcz"#liwo#ci,
Elizjum.
• Migracyjny upust krwi
Z ca$& jednak pewno#ci& negatywn&,
a przy tym przewidywan& i nieuchronn&, konsekwencj& akcesji by$a masowa emigracja rodaków za lepszym
ni' w kraju chlebem. RP opu#ci$o,
prawdopodobnie w znacznym stopniu
na sta$e, blisko dwa miliony obywateli, zazwyczaj m$odych, rzutkich i wykszta$conych, a skala tego zjawiska nie
mo'e pozosta% bez wp$ywu na demografi" i rozwój cywilizacyjny pa)stwa. Pog$"bion& prób" bilansu dziesi"ciolecia polskiej obecno#ci w Unii
Europejskiej podj"$a mi"dzy innymi
kadra pedagogiczna i m$odzie' Liceum Ogólnokszta$c&cego im C.K.
Norwida w Tychach podczas specjalnej konferencji. To spotkanie by$o
niezwykle pouczaj&ce i pokazuj&ce
jak du'e wsparcie mo'na otrzyma%
na ce le edu ka cyj ne i o#wia to we.
Pod jednym wszak'e warunkiem, 'e da
si" Unii szanse i z$o'y stosowne dokumentacje. Uczestnicz&c w konferencji
przywo$ywa$em w pami"ci zdanie patrona tyskiej placówki. Mo!e powiesz"
mi# kiedy$ ludzie serdeczni za te prawdy, których istot# powtarzam lat oko-

Unia Europejska to instytucja, która
pomaga przede wszystkim tym, którzy tego pragn&, i którzy chc& pomóc
sa me mu so bie. Ofe ru je fun du sze
wtedy gdy aplikant przedstawia ciekawy i konkurencyjny plan rozwi&zania jakiego# problemu, budowy
elementu infrastruktury czy wdro'enie nowatorskiego procesu. Wi&'e si"
to ze znajomo#ci& rygorów projektowych: sk$adania, realizacji, wykorzystania dokona) i wreszcie ewaluacji
wysi$ków. Z mozo$em trzeba przygoto wa% ob szer n& za zwy czaj do ku mentacj" i bez zniecierpliwienia wype$ni% wszystkie jej rubryki. Nawet
te naj bar dziej zdu mie wa j& ce czy
wr"cz zabawne. A to z kolei wymaga od aplikanta kilku przynajmniej
zdolno#ci.
• Brukselscy interesariusze
i Oscar Wilde na zako"czenie

Rachunek
pierwszej dekady
– Polska w Unii
Europejskiej
$o dwana$cie, ale gdybym mia% dzi$
na szyi powróz, to jeszcze gard%em przywartym chrypia%bym, !e Polska jest
ostat nie na zie mi spo %e cze& stwo,
a pierwszy na planecie naród, pisa$
przed laty mistrz Cyprian Kamil. Czy
fraza ta wci&' jest aktualna? Oto jest
pytanie.
• Poza filantropi!
Polska wkracza$a do Unii Europejskiej ze statusem spó(nionego przybysza. A to oznacza, 'e kluczowe regu$y gry zosta$y ustalone ju' wcze#niej i raczej kraj nasz je akceptowa$
ni(li zmienia$. Bez wzgl"du jednak
na regulacje prawne akcesyjna przebieg$o#% polega$a na prawid$owym
zdefiniowaniu UE i regu$ jej dzia$ania. Unia nie jest, i nigdy nie by$a, instytucj& filantropijn& i charytatywn&.
Nie pe$ni$a te' funkcji towarzystwa
#wi"tego Franciszka, które spolegliwie wspiera ubogich i przegranych.

Najwa'niejsza z nich wi&'e z kompetencjami cywilizacyjnymi, zw$aszcza za# z funkcjonalnym alfabetyzmem. Mówi&c wprost to zdolno#%
do gromadzenia, przetwarzania i praktycznego wykorzystania informacji.
W zgodnej opinii ekspertów to w dobie informacyjnego szumu i mnogo#ci kana$ów przekazu wyj&tkowo ceniona przez UE i zarazem pracodawców umiej"tno#%. Mog" by% profesorem zwyczajnym uniwersytetu,
a jednocze#nie funkcjonalnym analfabet& je#li nie dysponuj" podstaw&
do rozumienia, selekcji i korzystania
z informacji. Bezcenn& umiej"tno#ci&
jest te' podwójna czy nawet potrójna zdolno#% j"zykowa. Bez angielskiego, które pozwala na swobodny
dialog i komunikacj", ani rusz. Dobrze te' zna% inny j"zyk, chodliwy
w UE, jej kuluarach i strukturach.
Trzeba te' otwarcie przyzna%, 'e niezwykle pomocna w korzystaniu z funduszy unijnych jest znajomo#% brukselki. I nie chodzi tutaj bynajmniej
o zdrowe warzywo, ale ca$y 'argon
projektowy, wszystkie te benefity,
grupy interesariuszy wewn"trznych,
stakeholderów i Bóg sam jeden wie
jakich innych. W UE konieczne s&
tak'e, co oczywista, umiej"tno#ci
sieciowe, zwi&zane z komputerem
i nowymi mediami. Osoba przyjmuj&ca wobec nich postaw" wynios$ej
izolacji, skazuje si" na cyberwykluczenie i radykalnie ogranicza dobre
funkcjonowanie w projektowym obiegu Unii. I wreszcie prawo jazdy kategorii B, daj&ce szanse na du'& ruchliwo#% przestrzenn&. Uff… Oscar
Wilde powiada$ jednak: Nie bój si#
cieni. One $wiadcz" o tym, !e gdzie$
znajduje si# $wiat%o.

!
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*l&sk + wie%
czy miasto,
tradycja
czy zmiana?

Ludzie boj" si! zmian. Im kto bardziej przywi"zany do tradycyjnych
rytua$ów dnia codziennego, do rodzinnych pami"tek, skrawka przekazywanej z dziada pradziada ziemi, tym trudniej dostrzec mu w odchodzeniu oswojonego i nadchodzeniu nieznanego jak"# alternatyw!
na dalsze &ycie. Trudniej mu uzna% przemiany i ich efekty za co# normalnego, nieunikniony element ludzkiej egzystencji.
Gdyby dokona# pew ne go
uproszczenia, to
wie# mo"na by
uzna# za czasoprzestrze$,
w której dominuje wierno#%
tradycji, przywi"zanie do przesz$o#ci,
trwa$e wro#ni!cie w ziemi!. Nie brakuje %wiadectw odmowy opuszczenia w'asnego kawa'ka gruntu czy te" ogromnych opo rów pod czas wy sie dla nia
(oczywi%cie nie tylko ze wsi), którego nie
uda'o si) ju" unikn&#. Warto chocia"by
wspomnie# o do%wiadczeniach ekspatrian tów z Kre sów Wschod nich,
o wszystkich, których konieczno%# budowy drogi, osiedla pozbawi'a dotychczasowej oazy spokoju, jakim by' dom
nale"&cy od pokole$ do rodziny. Ból
i trud porzucania gospodarki w okoliczno%ciach jeszcze bardziej tragicznych, bo
z powodu powo'ania do Wehrmachtu,
doskonale oddaje wyznanie bohatera
ksi&"ki Alojzego Lyski. Stwierdzi' on:
„Niy poradza sie oswoji# z my%lom, "e
musza sie bra#. Wszystko musza zostawi# (…)”1. Wielu mog'oby podpisa# si)
pod tym zdaniem, a szczególnie Karol
Habryka z filmu Kazimierza Kutza Paciorki jednego ró"a$ca, którego fabu'a
oparta zosta'a na noweli Albina Siekierskiego Tego domu ju" nie ma.

„Niy poradza sie
oswoji%
z my#lom,
&e musza sie
bra%”
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Grana przez

Kultura Augustyna Harobotnicza lott) posta# jest
i dwa kr!gi bardzo dobrym

przyk'adem ilustruj&cym teori) Richarda Hoggarta
o pochodzeniu kultury robotniczej
z wiejskiego folkloru, którego jednym
z g'ównych elementów budulcowych jest
silny zwi"zek z domem, rodzin" i s"siedztwem. Te trzy sk'adniki stanowi&
fundament, na którym tak"e emerytowany górnik wypracowa' w'asny styl "ycia
oraz niez'omny charakter, pozwalaj&cy
mu oprze# si) spo'eczno-politycznym naciskom epoki. Habryka mia' poczucie istnienia dwóch kr)gów: „swojskiego”
oraz „obcego”; tego, który mie%ci w sobie to, co „moje”, oraz tego, który jest
„poza mn&”. Jak pisze Hoggart: „Prawdopodobnie wi)kszo%# grup czerpie
cz)%# si'y ze swojej wy'&czno%ci, z poczucia, "e naoko'o s& ludzie, którzy
„do nas” nie przynale"&”2. Karol nie tyle odcina' si) od tych, którzy do niego nie
nale"&, co nie pozwala' oderwa# si)
od tych, którzy byli „jego”: od domu, s&siadów, ziemi, ogródka. On dobrze wiedzia', gdzie przebiega granica i jej
strzeg'.
Podobn& postaw) przywi&zania reprezentuje *l&zak z Mikulczyc, który w dokumentalnym filmie Micha'a Majerskiego Oberschlesien. Ko#ocz na droga

wyznaje: „Jo miyndzy tymi lud!mi "yja od dziecka i mom sam zamiar umrzi#.
Jo niy mom zamiaru sie nikaj stond wykludza#. Miy jest sam dobrze”.
Na marginesie rozwa"a$ warto zaznaczy#, "e deklaracja ta ma cechy uniwersalne. Gdyby nie %l&ska gwara, mo"na by
w'o"y# te trzy zdania w usta mieszka$ca dowolnego regionu, miasteczka, wsi,
dzielnicy… Tak móg'by powiedzie#
Kaszub, Mazur, warszawiak z Pragi
czy (oliborza, cieszynianin, krakowianin, ale i stambulczyk, rzymianin, dubli$czyk, Toska$czyk, Breto$czyk czy Jakut.
Oni wszyscy na pytanie: „Sk&d jeste%?”,
mogliby odpowiedzie# krótko: „St&d!”,
a ka"dy mia'by przed oczami krajobrazy, które zobaczy' po raz pierwszy
w "yciu i z którymi styka' si) potem
przez kilka, kilkana%cie, kilkadziesi&t lat;
owe „krajobrazy centralne” z eseju Kazimierza Wyki pt.: Bose !cie"ki. Wreszcie ka"dy przeprowadza'by w sercu podobny proces mityzacji ziemi, w któr&
wrasta jego duchowy, mentalny, spo'eczny, kulturowy i rodzinny radix.
Po wra ca j&c

Miasto do g'ów ne go
' progresja w&tku i upraszi metamorfoza czaj&c nadal ob-

raz rze czy wi sto%ci, mo"na by stwierdzi#, "e miasto
jest z kolei przestrzeni& zdominowan&
przez progresj! i metamorfoz!, poddawan& permanentnej fluktuacji i stale
zwrócon& ku nieznanej przysz'o%ci.
Kultura mieszcza$ska nie bez powodu
uto"samiana jest z nowoczesno%ci&,
czyli kroczeniem z duchem czasu, nad&"aniem za najnowszymi trendami mody.
Metropolia zbudowana jest nie z jednego domu, trwaj&cego niezmiennie
przez pokolenia, chronionego przed unicestwieniem, ale z nawarstwiaj"cych
si! upadków kolejnych epok, na gruzach których budowany jest nowy
#wiat.
Bardzo dobrze obrazuje ten proces powie%# Orhana Pamuka Stambu#. Post)puj&ca europeizacja oraz schy'ek Osmanów nadaj& tytu'owej aglomeracji cechy
organizmu miejskiego w trakcie transformacji, której efekt ostateczny wci&"
nie jest znany i która przebiega bez wyra!nego planu. Stambu' Pamuka nie
odcina si) jednak od przesz'o%ci, nie
przeprowadza architektonicznych czystek, ale pozostawia wszystko w'asnemu biegowi, pozwala, by czas sam pokry' krajobraz mchem, by Bizancjum
obros'o europejskim bluszczem, jak zarastaj& chwastami ruiny ka"dego okresu. Dzi)ki temu naturalnemu nawarstwia niu si) ko lej nych sty lów,
gromadzeniu kurzu wieków, dzi)ki kola"owi Wschodu, Zachodu, minionego
i przysz'ego, powstaje pejza", który autor za Johnem Ruskinem nazywa „malowniczym”.
W tym kontek%cie trzeba podkre%li#,
"e niestety przez wiele #l"skich miast
przejecha$ peerelowski walec, który

dobrze oddaje istot% „malowniczej”
metropolii. Ma ona pi%tno wieków odci#ni%te w kamieniach, ceg$ach i dachówkach, topografii, krajobrazie, pewnej ci"g$o#ci politycznej, administracyjnej,
finansowej, kulturowej, gospodarczej, j%zykowej. Ma te) przesz$o#! ukryt"
pod powierzchni", si%gaj"c" kilkudziesi%ciu pi%ter w g$"b ziemi.
Historia miasta to rów nie)
dzie je nie ty le
opierania si% obcemu, co otwierania si% na innego i uczenia si%
ko eg zy sten cji
z nim w ramach jednego organizmu. Spo$ecze'stwa, którym brakuje takiej otwarto#ci, z czasem umieraj". Nale)y bowiem
pami%ta!, )e „(…) zasady narodotwórcze maj" charakter w$"czaj"cy”4, podczas
gdy rozmaite postaci nacjonalizmu
zawsze wy!&czaj& innych. Ta druga
postawa czerpie cz%sto po)ywk% z mechanizmu, który jest dla cz$owieka naturalny, a który Czes$aw Mi$osz w Rodzinnej Europie okre#li$ nast%puj"co: „(…)
punkt, w którym urodzili#my si%, separuje nas od pogl"dów gdzie indziej przyj%tych”5. Tak& tendencj# do sakralizacji i idealizacji w!asnej ziemi i kultury
oraz stawiania jej w opozycji do ziem
i kultur obcych przejawiaj& mieszka'cy ka$dego regionu "wiata. Zjawisko to
wpisuje si% w u#wi%canie domu i s"siedztwa, charakterystyczne dla wiejskiego
folkloru, które to elementy przej%$a nast%pnie kultura robotnicza. Aby proces ten
by$ jednak twórczy i nie rodzi$ separaty-

Historia
miasta
( otwieranie si#
na nowe
i inne

stycznych stanowisk, trzeba pami%ta!
o uwadze ks. Jerzego Szymika: „Cz!owiek jest zawsze sk&d", ale to sk&d" nie
jest przez to lepsze od innych sk&d"”6.
O tej optyce otwarto#ci i wzajemnego
ubogacania si% zapomniano w czasach
Polski Ludowej, co znalaz$o swoje odzwierciedlenie nie tylko w stylistyce
publicznych wypowiedzi, ale tak)e w estetyce #l"skich miast. Niestety, spu#cizna
ta pozosta$a nam do dzisiaj i nie chce si%
wykruszy!, cho! przypomina ju) tylko
obeschni%te b$oto, którego nie ma si% co
obawia!.
Dobrym za# przyk$adem metropolii
otwartej na novum, w której kolejne warstwy historii nak$adaj" si% na poprzednie z szacunkiem do tego, co min%$o
i bez l%ku przed tym, co nadchodzi, jest
niew"tpliwie Rzym. Jego literack" pocztówk% trafnie nakre#li$ Gustaw Morcinek, dlatego warto j" tutaj przypomnie!.
Cytuj"c anonimowego Anglika, zanotowa$: „Rzym jest miastem, w którym osoba z ka)dej kultury znajdzie swój drugi dom, dom du cha” 7 . Sam pi sarz
odnalaz$ taki oto home of spirit: „(…) jestem w Rzymie i widz%, jak na Kapitolu patrzy w daleki #wiat imperatorski
Marek Aureliusz na br"zowym koniu,
pod nim za# genera$ D"browski przemawia do swych Legionów, a w#ród nich
do moich przodków, zwyk$ych „gemajnów”, ch$opów z Cieszy'skiego.
Moi przodkowie s$uchaj" pilnie (…),
gdy) na swym tu$aczym szlaku z ziemi
w$oskiej na Szl"sko nie wolno im niczego uszczkn"! z tamtych dostojnych
s$ów o Polszcze, tak bardzo im dalekiej
przez ca$e wieki. Na ulicach spotykam
cezarów i t$umy papie)y, Micha$ów
Fot. Katarzyna Bereta

nie da! przesz!o"ci czasu na powolne
pokrycie si# py!em, na którym mo$na by wybudowa% kolejn& warstw#.
Pragnienie socjalistycznych planistów,
by stworzy! „now"” rzeczywisto#!, nakaza$o im gor"czkowe wyburzenie
wielu warto#ciowych budynków i wstawienie w ich miejsce betonowych i blaszanych „plomb”, które tu i ówdzie
strasz" do dzi#. Równie tragiczny w skutkach okaza$ si% proces degradacji poindustrialnej spu#cizny po 1989 roku. Jego efektem & wed$ug Henryka Wa'ka &
jest „krajobraz rozszarpany”. Trudno zatem znale(! metropoli%, która w ca$o#ci
by$aby „malownicza”. Pozosta$y nam takie jedynie nieliczne ulice, osiedla
i dzielnice & cudem uratowane przed
m$otkiem ideologicznej licytacji oraz
niszcz"cym dzia$aniem wiatru i z$omiarzy.
Pamuk za Ruskinem pisze, )e „(…)
o malowniczo#ci danego dzie$a mo)na
mówi! dopiero wtedy, gdy minie wiele
wieków, a bluszcz, trawa, ro#liny i inne
elementy przyrody (fale, morze, ska$y,
a nawet chmury) zespol" si% z nim
na zawsze. A wi%c chodzi o absolutnie
przypadkowe pi%kno, które nie przynale)y budynkom nowym (…), ale tym
ogl"danym z (…) perspektywy, narzuconej nam przez histori% i czas”3. Taki
trwa$y zwi"zek natury i ludzkich dzie$
opisuje Peter Ackroyd w monumentalnej ksi")ce Londyn. Biografia. Dzieje
stolicy Wielkiej Brytanii to historia pisana przez procesy geologiczne, po)ary, naturalne katastrofy, najazdy, przesilanie si% wp$ywów poszczególnych
ludów, budowy, zniszczenia i ponowne
odbudowy. Narracja Ackroyda bardzo

Ruda !l"ska – Koch#owice
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Anio!ów i Micha!a Archanio!a nad Tybrem; widz" za witrynami smuk!e Madonny, rzezane z bia!ego drzewa lipowego (…). Na ro gach ulic pra #$ si"
kasz ta ny, a w per spek ty wie Cor so
Umberto wynosi si" ponad dachy marmurowy patos pomnika Wiktora Emanuela z rozp"dzonymi kwadrygami (…).
St$pam po stopniach wiod$cych do Santissima Trinitá dei Monti jak po skamienia!ym sonecie Petrarki. Spotykam prototypy Madonny Rafaela, Madonny za%
patrz$ na mnie du#ymi, czarnymi oczami i nuc$ „O sole mio!...”8.
Interesuj$ce roz-

Miasto wa#ania nad rozjako psyche wojem Wiecznego
i cia!o Miasta snuje tak#e

Zyg munt Freud.
Dostrzegaj$c zjawisko odbijania si"
w rzymskiej tkance kolejnych epok,
stwierdza, #e s$ to refleksy, których nie
mo#emy zobaczy& równocze%nie. Nie s$
dla nas widoczne wszystkie warstwy naraz, gdy# m!odsze wypieraj$ starsze, spychaj$c te drugie gdzie% pod ziemi". Jest
to niew$tpliwie prawid!owo%& dotycz$ca ka#dej historycznej metropolii i, jak

zauwa#a austriacki psychiatra, przypomina ona utrwalanie si" jednostkowych
do%wiadcze' w psychice. Miasto jest
wi"c obrazem ludzkiej psyche, a odkrywanie jego historii przypomina zst"powanie do pod%wiadomo%ci i rekonstruowanie zapisanych w niej wspomnie'
i prze#y&.
Do zupe!nie innej tradycji odwo!uje si"
z kolei Peter Ackroyd, gdy nakre%la obraz Londynu jako cia!a. Z jednej strony
si"ga po biblijn$ symbolik" Miasta Boga ( mistycznego cia!a, którego g!ow$
jest Chrystus; z drugiej dostrzega w #yciu metropolii analogi" do fizjologicznych procesów, którym podlega organizm. Londyn jest zatem metafizyczny,
ale i podobny do konsumuj$cego, trawi$cego i wydalaj$cego cz!owieka. Takie s$
równie# wszystkie górno%l$skie struktury miejskie.
Wreszcie mia-

„Ludzki sto ( zw!aszcza
konglomerat” wspó!czesne ( to
i anty-miasto o wiele cz"%ciej

„ludzki konglomerat”, jak obra)liwie wyrazi!a si"
o Wa!brzychu jedna z postaci „Wiktorii”,

socrealistycznego opowiadania Morcinka; a coraz rzadziej wspólnota, rozumiana jak u Ferdynanda Tönniesa. Warto w tym miejscu doda&, #e nakre%lony
przez skoczowianina obraz to równie#
krytyka metropolii, która poprzez niepohamowan$ i czasami bezplanow$ industrializacj" oraz towarzysz$c$ jej ludno%ciow$ erupcj" staje si" anty-miastem.
Termin utworzony przez Lewisa Mumforda w dwudziestoleciu mi"dzywojennym z powodzeniem mo#na odnie%&
do wielu peerelowskich o%rodków przemys!owych, które równie# by!y zat!oczone i zadymione, oferowa!y mieszkania
przypominaj$ce „koszary industrializmu”, powstawa!y i rozwija!y si" g!ównie po to, by zaspokoi& zapotrzebowanie przemys!u na si!" robocz$ (taki jest
w!a%nie Wa!brzych w opowiadaniu Morcinka). Podobne s$ wspó!czesne miasta,
b"d$ce coraz cz"%ciej jedynie wielkimi
multipleksami i centrami handlowymi, w których cz!owiek pracuje, bawi
si", ku pu je, od po czy wa, ko rzy sta
z wszelkich cywilizacyjnych wygód, ale
nie tworzy "adnych spo!ecznych wi#zi. Jak#e odmienny jest obraz przemys!o wej Kar wi ny w Czar nej Jul ce!
Ta zasnuta dymem osada z pocz$tku
XX wieku jest przeciwie'stwem i socjalistycznych „konglomeratów”, i tera)niejszych aglomeracji, gdy# jej istnienie
opiera si" nie na przypadkowo%ci i anonimowo%ci mieszka'ców, ale na rodzinnej i s$siedzkiej za#y!o%ci. Jej do%wiadczenie autor wyniós! zapewne
z *abkowa, dlatego opisana przez niego Karwina charakteryzuje si" tak z!o#on$ sieci$ tradycyjnych stosunków
spo!ecznych. Podobnych %wiadectw budowania lokalnej wspólnoty w oparciu
o mi"dzyludzk$ blisko%& i solidarno%&
nie brakuje w licznych dokumentalnych i beletryzowanych opisach górno%l$skich miast, miasteczek i dzielnic.
Wystarczy wspomnie& nikiszowieck$
spo!eczno%& nakre%lon$ piórem Doroty
Simonides w jej ksi$#ce-wspomnieniu
Szcz!"cie w gar"ci. Z familoka w szeroki "wiat czy mieszka'ców Giszowca
utrwalonych przez Ma!gorzat" Szejnert
w Czarnym ogrodzie.
Takie by!y niegdy% wszystkie
%l$skie miasta
i miasteczka, gdy#
taka by!a wie%,
która je poprzedzi!a. Z folkloru
wy two rzo ne go
przez t" ostatni$ czerpa!a pó)niejsza kultura robotnicza, dlatego jedn$ z jej najbardziej wyrazistych cech by! silny zwi$zek
z rodzin$, domem i s$siedztwem. To by!
podstawowy, najbli#szy kr$g, oswojony,
w!asny. Poza nim byli inni, obcy, nienale#$cy do „nas”. Patrz$c na tych drugich
przez pryzmat przywi$zania do ziemi, domostwa, najbli#szego krajobrazu, jestem
dziwnie spokojna, #e sposób ich traktowania nie mia! #adnego zwi$zku z nacjo-

Zwi$zek
z domem
i rodzin$
oraz otwarto%&
na innych
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Katowice – Szopienice. Ostatni szopieniccy gospodarze, 1998

nalistycznymi i separatystycznymi has!ami. To, !e kto" w danej chwili nie nale!a# do „nas”, nie oznacza, !e mia# raz
na zawsze zamkni$t% drog$. Jak z ka!d%
nowo"ci%, tak i z przybyszem trzeba by#o si$ oswoi&. W ten sposób nast$powa#o w#%czanie nowych do grona s%siadów,
rodziny itd. Poza tym, jak twierdzi Bernhard Waldenfels, nie ma „swojego” bez
„obcego”, ten drugi bowiem jest lustrem,
w którym odbija si$ moja w#asna podmiotowo"&. Bez niego nie wiem, kim jestem,
a zatem nie jest on moim wrogiem, ale raczej pomoc% w zrozumieniu i okre"leniu
w#asnej to!samo"ci.
Otwarto"# na innych, przyjezdnych by#a wi$c wa!n% cech% "l%skich
spo#eczno"ci miejskich i wiejskich,
którym przysz#o egzystowa& na permanentnym pograniczu kultur i narodów. Oczywi"cie proces oswajania
przebiega# ró!nie, czasami burzliwie,
o czym pisze m. in. Emil Szramek
w eseistycznej rozprawie !l"sk jako
problem socjologiczny. Pewna jednak nieufno"& i ostro!no"& nie oznacza#a zamkni$cia na nowo"&, ale o wiele bardziej obaw$ przed utrat% tego,
co znane, stare, z czym obyli"my si$
przez lata i co cenimy jako co" warto"ciowego. Czasami by& mo!e by# to
tak!e l$k przed prawd% o sobie samym.
Nale!y w tym miejscu podkre"li&, !e
ten rodzaj niepokoju jest charakterystyczny dla ca!ej ludzko"ci. Wszyscy
boimy si$ zmian, boimy si$, !e nowe zabierze nam stare, !e b$dzie gorsze od tego, co ju! znamy i przed czym nie czujemy trwogi, boimy si$ wykorzenienia,
rewizji pogl%dów i przewarto"ciowania
priorytetów. Dr!ymy na sam% my"l
o nieznanym, dlatego zapewne tak ch$tnie zamykamy si$ w stereotypach.

Wa!na jest rów-

Naturalna nie! jeszcze jedna
potrzeba kwe stia.
Ów
„swojsko"ci” „swojski” kr%g wy-

daje si$ by& naturaln% potrzeb%, która tak wyra'nie wybrzmia#a w cytowanej wypowiedzi
(l%zaka z Mikulczyc. Ka!dy urodzi# si$
i wzrasta# w jakim" najbli!szym otoczeniu, w którym uczy# si$ te! relacji
z lud'mi. Te pierwsze do"wiadczenia
i prze!ycia pozostaj% w nas jako co"
pierwotnego i daj%cego poczucie bezpiecze)stwa. Kazimierz Wyka okre"li#
to nast$puj%co: „Prze!ycie krajobrazu
posiada jak%" wi%!%c% si#$ i zapowied'
niezmienno"ci. Nie posiadaj% jej w równym stopniu ludzie, do których si$
przywi%zujemy, uczucia nawet, jakim
pozwalamy, by w nas si$ rozpala#y. (…)
pragniemy, a!eby krajobraz, podobnie
jak dom nasz, zawar# w swoich ramach
wi$cej trwa#o"ci, ani!eli jeste"my w stanie zagwarantowa& tworom i uczuciom, które (…) z nami przemin%”9. Nie
dziwi wi$c, !e wi$kszo"& stara si$ zachowa& kontakt ze swoj% „macierz%”
przez ca#e !ycie, a je"li musi opu"ci& rodzinny dom, region, dzielnic$, to wspomina je z nostalgi%, sakralizuje pami$&
o nich, a cz$sto poszukuje sublimacji,
próbuj%c stworzy& tam, gdzie !yje,
w#asny „swojski” kr%g. Potrzeba ta
wydaje si$ tym silniejsza, im wi$ksze
jest wyobcowanie "wiata wokó# i im
rozleglejsza aglomeracja, do której si$
przeprowadzili"my.
Przed Herakli-

Drzewo towym panta rei
rzeka? nie ma ucieczki,

dlatego zastanawiam si$, czy (l%sk jest bardziej wiej-

ski * zwi%zany z domem, rodzin%, s%siedztwem, tradycj%, sta#o"ci%? A mo!e
miejski * otwarty na ci%g#% metamorfoz$, narastanie kolejnych warstw i budowanie nowego na zgliszczach przesz#o"ci? Czy jest drzewem wrastaj%cym
coraz g#$biej w p#aszcz ziemi, pod którym zamienia si$ w w$giel, histori$, tradycj$, kultur$, a na powierzchni staje si$
dla po ko le) do mo wym ogni skiem
i schronieniem? Czy te! mo!e rzek% *
Brynic%, Czadeczk%, Odr%, Olz%, Ostrawic%, Pu)cówk%, Wis#%… * zbieraj%c%
po drodze osad wieków, ale równocze"nie stale zasilan% "wie!ymi wodami ze
'róde# i dop#ywów? Pytania te jednak
otwieraj% perspektyw$ odr$bnych rozwa!a).

!
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1 maja obchodzili&my dziesi$t$ rocznic! przyst$pienia Polski do Unii Europejskiej. O konsekwencjach tej dekady dla Polski i (l$ska opowiada prof.
zw. dr hab. Genowefa Grabowska, kierownik Katedry Prawa Mi!dzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu (l$skiego, a tak"e deputowana do Parlamentu
Europejskiego w latach 2004-2009.

– Wydaje si!, "e 10 lat cz#onkostwa
to czas wystarczaj$cy dla dokonania
pewnych podsumowa%. Nie jeste&my
ju" w Unii pa%stwem-nowicjuszem,
a okres naszej nauki funkcjonowania
we wspólnocie powinien mie' si! ju"
ku ko%cowi. Czy tak jest w istocie?
– Na pocz$tku postrzegano nas jako
przybyszy z innego, niezrozumia%ego dla
„starej Unii” &wiata. Byli&my zmuszeni
udowadnia' swoj$ warto&', by zacz(to
nas traktowa' powa)niej. Gdy zacz(li&my w pe%ni uczestniczy' we wszystkich
instytucjach unijnych, musieli&my sobie
wyr$bywa' drog(, )eby pokaza', )e
chcemy aby na t( cz(&' Europy, w której )yjemy i jej specyficzne problemy,
zwracano nale)yt$ uwag(. *wietnym
przyk%adem jest próba skierowania wzroku Unii na wschód, miast koncentracji
tylko na obszarze Morza *ródziemnego.
Owocem tej idei by% wspó%tworzony ze
Szwedami projekt Partnerstwa Wschodniego, którego zamys% by% znakomity.
W praktyce okaza%o si( jednak, )e trafi%
na istotne przeszkody, co najlepiej wida'
w kontaktach z najwi(kszym pa#stwem
obj(tym programem, czyli Ukrain$. Flirt
z Kijowem szed% bardzo daleko, a)
do wydarze# z jesieni 2013 roku, gdy zadzia%a%a geopolityka i wielki s$siad przypomnia% o sobie. Trudno powiedzie' czy
by%a to bardziej wina Janukowycza, czy
Unii, która by%a zbyt ma%o hojna. Ale je)eli integracja mia%aby si( opiera' tylko
na „kupnie” partnera, to mija%aby si( z celem. Mam wra)enie, )e sama Ukraina nie
by%a wówczas w stanie zadeklarowa' czy
jako ca%o&' chce wej&' do Unii i rozumie
jakie wyrzeczenia si( z tym wi$)$. Poniewa) ta polityka nam nie wysz%a,
mo)na by%o zaobserwowa' polskiego
geopolitycznego kaca, objawiaj$cego
si( w mocnym promowaniu Ukrainy, które jednak wi$za%o si( z antagonizowaniem Rosji. Podczas, gdy m$dry polityk
zostawia sobie zawsze &cie)k( odwrotu,
my j$ bardzo zaw(zili&my. Swobod( manewru mamy tylko wtedy, gdy robimy
co& wspólnie, z Uni$ lub NATO. Ale zbudowanie spójnej polityki UE wobec
Ukrainy, w kontek&cie gospodarczego zaanga)owania pa#stw cz%onkowskich
w Rosji, jest bardzo trudne, a mo)e wr(cz
niemo)liwe. Jak 28 pa#stw ma tu mówi'
jednym g%osem?
– Jak$ ocen! mo"na wystawi' naszym urz!dnikom pracuj$cym w instytucjach unijnych oraz europos#om?
– Niestety nie bardzo umiemy nasyca' administracj( UE obywatelami polskimi. Z moich obserwacji wynika, )e
w Parlamencie Europejskim nie ma
jednostki, gdzie nie by%oby Hiszpana,
Niemca czy Francuza. Zw%aszcza Hiszpanie prowadzili doskona%$ polityk(
personaln$, mimo )e przecie) nie byli za%o)ycielami Unii. Nie ha%asujcie – radzili
nam – nasycajcie administracj( m%odymi lud+mi od najni)szych stanowisk. Oni

b!d" awansowali i zajmowali odpowiednio wysokie posady. Tymczasem my nie
pokazujemy m#odym ludziom $cie%ki,
u$wiadamiaj"cej im, %e je$li s" dobrzy,
to maj" szans! w UE zaistnie&. Nie promujemy konkursów na krajowym podwórku, mówi"c na czym to polega, jak
si! stara&. Je$li za$ chodzi o europos#ów,
cz!$& z nich zdo#a#a zdoby& sobie pozycj!. Innym, jako %e oscyluj" tylko w kr!gu polskoj!zycznym, przychodzi to
trudniej. Je$li chcemy mie& w Parlamencie Europejskim licz"c" si! reprezentacj!, to nie powinno by& tam osób, które sobie nie radz", czy takich, które id"
po to, by Uni! zniszczy&. To nieporozumienie, zw#aszcza %e te frakcje które maj" eurosceptyczne nachylenie, nie maj" tam prawie nic do powiedzenia.
Wybranie odpowiednich przedstawicieli jest tym bardziej istotne, %e rola PE
ci"gle ro$nie, a pos#owie chc" mie& coraz wi!kszy udzia# w tworzeniu unijnego prawa.
– Mówi!c o ekonomicznych korzy"ciach z integracji Polski z UE, cz#sto ogranicza si# do podawania, istotnie imponuj!cych, kwot dotacji. Czy
jednak nale$y by% zadowolonym z tego, jak te pieni!dze zosta&y wykorzystane?
– To bardzo wa%na kwestia. Mówimy,
%e wi!kszo$& $rodków posz#a na modernizacj!. Ale rozgl"daj"c si! dooko#a widzimy, %e modernizacja oznacza tu
g#ównie autostrady. Tymczasem w tym
wymiarze licz" si! równie% zmiany
w administracji, w dost!pie obywatela
do w#adzy, do $rodków unijnych. Gdyby chcie& wskaza& jeden podstawowy
problem, to nale%a#oby podkre$li&, %e
fundusze wydawali$my g#ównie na sprowadzenie do kraju nowych (ale przecie%
nie najnowszych) technologii, czy
na kupno licencji. Oznacza to, %e nie mamy innowacyjno$ci. Jest bardzo niewiele rzeczy, które wymy$lili$my za te
pieni"dze sami i uruchomili jako polski
wyrób, który jest od nas kupowany. Wi!c
w gruncie rzeczy oddali$my pieni"dze
tym, którzy wymy$lili produkt, podczas
gdy powinny one pracowa& na nas
w kolejnych latach. Po drugie, sposób redystrybuowania $rodków by# cz!sto
naznaczony zach#y$ni!ciem si! biednego pa'stwa, które natychmiast chcia#oby dorówna& zamo%niejszym s"siadom.
Na przyk#ad, by mie& w przestrzeni publicznej aquaparki, czy teatry pod go#ym
niebem. To jest przyjemne, ale cz!sto ludzie widzieliby wi!cej sensu w wybudowaniu mniej efektownej drogi dojazdowej do powiatowego miasta, tak %eby
karetka mog#a dojecha& na czas. Zaczynamy od rzeczy wielkich, zak#adaj"c %e
mniejsze kiedy$ tam si! zrobi, wi!c wydajemy $rodki troch! bez planu. Je$li to
si! nie zmieni, nie zrobimy skoku cywilizacyjnego, a b!d" si! tylko rozwiera#y no%yce mi!dzy bogactwem a bied".
Unijne traktaty mówi" o podniesieniu

poziomu %ycia wszystkich obywateli
UE, a nie tylko cienkiej warstwy ludzi,
którym i tak %y#o si! nie najgorzej.
– Jak w tym kontek"cie nale$y
oceni% po$ytkowanie "rodków unijnych w województwie "l!skim?
– Mam wra%enie, %e w województwie, wykorzystuj"c $rodki unijne, ci"gle #atamy dziury albo wy#apujemy
pomys#y. Brakuje mi wizji, w jakim kierunku mamy i$&. Nie wiemy jaki b!dzie
(l"sk za 10, 20, 30 lat. Surowce kiedy$
si! sko'cz", ju% teraz wida& do czego
pro wadzi po g#!bio na eks plo atacja – przez dzia#alno$& kopalni Silesia
mo%emy straci& ostatnie uzdrowisko
w Gocza#kowicach. W ostatnich latach
powsta#y ró%ne strategie, a tak%e mi#e
marzenia, jak to o Dolinie Krzemowej,
ale chcia#abym, %eby w najbli%szym czasie wykorzysta& $rodki unijne na okre$lenie kierunku, w jakim (l"sk ma
pój$&. Za to odpowiadaj" w#adze, które przez ostatnie lata nie zaproponowa#y mieszka'com niczego. Trzeba wyra)nie po wiedzie& jakie s" $cie%ki
edukacyjne dla m#odych ludzi, bo je%eli
maj" oni mie& prac!, to nie da si!
utrzymywa& tradycyjnego modelu
kszta#cenia. Zlikwidowali$my szkolnictwo zawo do we, zrezy gno wali$my
z uczenia m#odych ludzi $wiadczenia
us#ug, a przecie% us#ugi to przysz#o$&.
Obserwujemy te% niedobry trend zwi"zany ze zmniejszaniem si! populacji
w regionie, wyjazdami, g#ównie m#odych, dobrze wykszta#conych ludzi,
za granic!. Przewidywania mówi", %e
w 2030 roku liczba mieszka'ców ca#ego województwa zmniejszy si! o 800
tys. osób. Z ubolewaniem s#ucham
moich seminarzystów na studiach prawniczych, którzy tydzie' po obronie
wyje%d%aj" do Szkocji, bo nie maj" tu
pracy. Tracimy ludzi, których tu wykszta#cili$my, m#odych, ch!tnych do pracy, osoby z inicjatyw", którzy nie boj"
si! wyzwa'. To pierwsza rzecz, któr"
trzeba zmieni&, a nie widz! %adnych
dzia#a' ze strony rz"du, %eby wyj$& naprzeciw i przy wykorzystaniu $rodków unijnych i odpowiednich programów, które s" przygotowane, temu
zapobiec.
– Badania sonda$owe wskazuj!, $e
cho% na tle zachodu kontynentu Polacy s! wci!$ niezwykle euroentuzjastycznie nastawionym spo&ecze'stwem, to w ostatnich latach wida%
trend spadkowy. Uznali"my ju$ nasze
cz&onkostwo w Unii za co" zwyczajnego?
– Na pewno ludzie si! do pewnych
rzeczy przyzwyczaili. Nie mamy te%
spójnego przekazu ze strony w#adzy jaka ma by& nasza polityka europejska.
Opozycja za$ krytykuje Uni! w wymiarze moralnym, wzbudzaj"c obawy, %e
Bruksela przyjdzie i co$ nam zrobi.
Do rz"du mam %al o to, %e nie wprowadzi# Karty Praw Podstawowych. Przy-

j!li$my j", ale wnosz"c obrzydliwe zastrze%enie, mówi"ce, %e Polacy (i Brytyjczycy) nie mog" dochodzi& praw
gwarantowanych w Karcie ani przed s"dami polskimi ani europejskimi. To, co
nam po takim dokumencie? Jeste$my
traktowani w tej materii jako obywatele drugiej kategorii. T#umaczy nam si!,
%e te prawa i tak mamy. Wi!c dobrze – chc! skorzysta& z prawa, które
mówi, %e ludzie w podesz#ym wieku maj" pe#ny dost!p do uczestnictwa w %yciu spo#ecznym, gospodarczym i kulturalnym. Prosz! mi pokaza& gdzie to jest
zagwarantowane? Ostatni raport Rzecznika Praw Obywatelskich wskazywa#, %e
Polska zalega z przyj!ciem ponad 70
konwencji zwi"zanych z prawami cz#owieka. Osobnym problemem jest te% postawa samych Polaków – nasze spo#ecze'stwo jeszcze nie jest typowo
obywatelskie, nie nauczyli$my ludzi
dzia#a' oddolnych. Wida& to cho&by
po frekwencji w referendach lokalnych. Mamy dzi$ $rodek do realizowania demokracji bezpo$redniej w UE,
w postaci Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która mo%e uruchomi& proces legislacyjny – niestety zaanga%owanie naszych rodaków w t! inicjatyw! jest
prawie %adne.
– Profesor Geremek mawia&, $e
mamy Europ#, ale jeszcze nie mamy
Europejczyków. Czy mo$na dzi" mówi% o wykszta&ceniu si# w Polsce to$samo"ci europejskiej? Je"li tak, jakie
s! tego konsekwencje?
– Badania opinii publicznej wskazuj", i% 10 lat po wst"pieniu do Unii
znacznie wzrós# odsetek osób, które
uwa%aj" si! za Europejczyków. Nie
oznacza to jednak, %e os#ab#a identyfikacja z polsko$ci" – funkcjonuj" one
równolegle. Dlatego nie upatruj! %adnego zagro%enia w tym, %e przychodzi jaka$ to%samo$& europejska, bo nikt nam
nie wyrwie ani z serca ani z umys#u tego, %e jeste$my Polakami. Trzeba za$
zwróci& uwag!, %e bardzo du%y procent
osób uto%samia si! ze swoim regionem,
ma#" ojczyzn". Swoj" to%samo$& wi"%"
z tym gdzie mieszkaj", pracuj", z lokalnymi tradycjami, niekiedy z %argonem
czy j!zykiem regionalnym. I to jest
w#a$nie pi!kne – mottem Unii jest
„zjednoczeni w ró%norodno$ci” – a ró%norodno$& to bogactwo. To wi"%e si!
równie% z dyskutowanym dzi$ cz!sto
problemem $l"sko$ci. W Unii szanuje si!
mniejszo$ci, a poza tym jest ona silna si#" regionów i to powinni$my wykorzysta& jako region bardzo silny, %eby mówi& wyra)nym g#osem. A nie
umiemy – i to jest kamyczek do ogródka naszych w#odarzy regionalnych, którzy nie potrafi" wykorzysta& potencja#u regionu, ani jego znaczenia nie tylko
w Polsce, ale i w Europie.
Rozmawia&
TOMASZ OKRASKA
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KICZEK

Ucieczka
od wolno!ci

Domen! dzisiejszych czasów jest wolno"#, niezale$no"# i szybko"#. Jakakolwiek forma przymusu lub ograniczenia nas – ludzi dwudziestego pierwszego wieku – spotyka si% z natychmiastowym sprzeciwem naszym oraz
wszelkich organizacji, które stoj! na stra$y naszych praw. Jest jednak sfera, w której dobrowolnie kulimy ogon pod siebie, narzucamy klapki na oczy
i chowamy swoj! dum% do kieszeni. Uzale$niamy si% dzi" du$o &atwiej ni$
dawniej, poniewa$ zmieni&y si% formy owych uzale$nie'. Coraz ch%tniej wi%c
oddajemy im w&adz% nad sob!. Dlaczego? Poniewa$ to lubimy…
Uzale$ni# mo$na si% od kawy, spacerów z psem, rurek z kremem lub od najlepszego przyjaciela. S&owem – od wszystkiego. Literatura z zakresu patologii spo&ecznej rozró$nia dwie grupy uzale$nie': substancjalne (tutaj m. in. najcz% "ciej ko ja rzo ne ze s&o wem uza le! nie nie "rod ki psy cho ak tyw ne)
i niesubstancjalne (np. od pracy, gier, #wicze', seksu). Dotychczas wi%kszo"#
ludzi ogranicza problem uzale$nie' do alkoholu, narkotyków i hazardu. Obecnie jednak przedmiotami uzale$niaj!cymi staj! si% rzeczy, które wydaj! si%
(!) du$o mniej niebezpieczne…
In ni wie dz" le Mie#
piej – nie zwy kle
czy by#? wy god na de wi za
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wspó#czesno!ci. Inni, a wi$c kto? Producenci najnowszych marek samochodowych, iphonów, smartphonów, playsta tion itp. Nie wol no rów nie%
zapomina& o niezawodnym wujku Gogle, który w ogóle wszystko wie najlepiej. S#uchaj"c „innych” b$dziemy mogli poczu& si$ wyj"tkowo. W zasadzie
nie musimy nawet my!le& o tym, czego
potrzebujemy. Wystarczy, %e po prostu
to kupimy. Zgodnie z t" zasad" gromadzimy, zbieramy, obwieszamy si$ najnowszymi gad%etami i wci"% poszukuje my no wych. Kul tu ra kon sump cji
wymaga dotrzymania kroku obowi"zuj"cym trendom, a ca#y cykl nowe/stare
uleg# przyspieszeniu. Tendencja ta prowadzi do nadu%ywania modnych produktów, szczególnie w!ród m#odych
ludzi (cho& nie tylko). Osoba szcz$!liwa to, coraz cz$!ciej, osoba z najnowszym ipodem na uszach, smartphonem
w kieszeni i z tabletem w plecaku. Plecak oczywi!cie równie% z odpowiedni"
metk". Brak jakiegokolwiek z tych elementów przek#ada si$ na zmniejszenie
uczucia zadowolenia, a niekiedy wr$cz
przekszta#ca si$ w osobist" tragedi$.
Wszystkie gad%ety s" tworzone z my!l" o ich u%ytkownikach, maj" one u#atwia& %ycie ludziom, oszcz$dza& im
czas, dba& o ich komfort. Spe#niaj"c
swoj" rol$, niejednokrotnie ograniczaj"
ludzk" aktywno!& do minimum. Bo jakiego wysi#ku wymaga klikniecie w ekran
smartphona? Kiedy dooko#a nas dominuj" modne zabawki ich brak zdaje si$ nas
wyklucza& ze spo#ecze'stwa. Odstajemy
od innych, ale czy przez to jeste!my gorsi? Nikt nie chce by& samotny ale czy naprawd$ chcemy, by ocen$ naszej osoby

warunkowa#o to, czy posiadamy nowego iphona, czy nie? By wa%ne by#o to, co
mamy, a nie to jacy jeste!my? Niestety
wi$kszo!& ludzi jest podatna na wp#ywy
i ulegnie modzie. Zatraci si$, przestawi
swoje priorytety i b$dzie czu#a rado!&
z#udnego szcz$!cia. Jest jednak nadzieja, któr" nie tak dawno podarowa# mi artysta, który pod jednym z katowickich
mostów namalowa# na murze posta&
(ubran" najmodniej jak tylko si$ da)
z napisem zamiast boga – metki i loga.
A wi$c istnieje ta !wiadomo!& w ludziach,
która ich niepokoi! By& mo%e w mniejszo!ci… ale jest.
biornik telewiSzyby( zyjOd
ny to dzi! norniebieskie ma w ka%dym do-

mu. W niektórych bez trudu znajdziemy
ich kilka. Stanowi on aksjomat wyposa%eniowy taki sam jak #ó%ko, lodówka czy
pralka. Dzisiejsza telewizja zosta#a zdominowana przez seriale i produkcje paradokumentalne. Telenowele typu „tasiemce” na szcz$!cie od cho dz" ju%
do lamusa, cho& w dalszym ci"gu istniej". Ilo!& u!mierce' bohaterów, ich pó(niejsze cudowne ozdrowienia, amnezje,
niezliczone powi"zania mi#osne mi$dzy
matkami, szwagrami, bra&mi itd. potrafi#y przyprawi& o md#o!ci nawet najbardziej zatwardzia#ego romantyka. Aby
zrozumie& na czym polega fenomen seriali przeczyta#am ca#e mnóstwo wypowiedzi internautów i szczerze mówi"c, nie
jestem pewna czy obecnie sytuacja jest
lepsza, ni% ta w czasach !wietno!ci Mody na sukces czy Bonanzy. Wówczas bowiem ludzie zasiadali przed telewizorami w konkretnym celu. Ulice wyludnia#y
si$ na godzin$, bo wszyscy !ledzili losy
bohaterów. Owszem, zagrabiano wówczas czas i uwag$ odbiorców jednak

po godzinie wracano do normalnego,
a przede wszystkim realnego %ycia.
Obecnie sytuacja wygl"da zgo#a inaczej. Telewizor bardzo cz$sto stanowi t#o
codziennego %ycia. Jego w#"czenie w wielu domach nabiera kszta#tu odruchu,
czynno!ci bezmy!lnej i automatycznej.
Ogranicza on tym samym rozmow$ z domownikami do minimum, bo nikt przecie% nie lubi przekrzykiwa& si$ z kolorowym ekra nem, ani wal czy& z nim
o kontakt wzrokowy. Tym bardziej %e
!wiat telewizyjny jest du%o bardziej ciekawszy i atrakcyjny dla osób od niego
uzale%nionych.
Polskich serialoholików dziel$ na dwie
grupy. Kryterium podzia#u stanowi tutaj
celowo!& ogl"dania programów. Pierwsza
grupa serialami koloruje sobie %ycie. Zaliczaj" si$ do niej fani (je!li ju% nie maniacy) tych produkcji, w których wszyscy
bohaterowie maj" po dwadzie!cia kilka lat,
a nawet je!li s" starsi to i tak wygl"daj"
na góra trzydziestk$, zarabiaj" krocie,
do pracy wychodz"c dwa razy na tydzie'.
Maj" ca#e mnóstwo wolnego czasu na zabaw$ i spotkania z przyjació#mi. )y& nie
umiera&! Takie %ycie jest ciekawsze
od naszej szarej codzienno!ci. Jak%e #atwo wi$c uciec od problemów i zm$czenia dnia codziennego do tak kolorowej alternatywy jak" podsuwa nam telewizja!
Ci, którzy ogl"daj" wi$ksz" ilo!& tego typu produkcji na co dzie' nie zastanawiaj" si$ jak ma#o rzeczywista, jak niezwykle nierealna jest codzienno!& ogl"danych
przez siebie bohaterów. No bo po có%, skoro tak #atwiej? Druga grupa to osoby, które w#"czaj" telewizor po to, aby si$ wy#"czy&. Dos#ownie. I tutaj pojawiaj" si$
niezwykle popularne w ostatnim czasie seriale paradokumentalne typu: Dlaczego
ja?, Trudne sprawy, Ukryta prawda itp.
Programy te nie wymagaj" od umys#u odbiorcy niczego ponad rejestrowanie obrazu i d(wi$ku. Twórcy postarali si$ nawet
o narratora, który wyt#umaczy (%eby
widz sam nie musia# si$ wysila& i domy!li&), %e kiedy pan X krzyczy na pana Y,
to prawdopodobnie jest na niego z#y.
Po wypowiedzi narratora, pan X sam powtórzy to do kamery, %eby zatrze& wszelkie w"tpliwo!ci. Po obejrzeniu jednego
odcinka, by#am w równym stopniu przera%ona co za%enowana. Przera%ona stopniem og#upiania ludzkich umys#ów, za%enowana faktem, %e musi istnie& popyt
na tego typu produkcje. Odnosz$ wr$cz
wra%enie, %e je!li tendencja ta si$ nie zmieni, za kilka lat przed telewizorami zasi"d" jedynie wyj$te z przejaskrawionych
horrorów bezmózgie zombie.
Uzale%nienie od seriali jest realnym zagro%eniem dwudziestego pierwszego
wie ku. Pro duk cje te, po dob nie jak
wszystkie inne dobra masowej kultury,
s" odpowiedzi" na zapotrzebowanie rynku. W dzisiejszym zabieganym !wiecie
staj" si$ one jedn" z naj#atwiejszych dróg
do tego, aby odpocz"&, rozlu(ni& si$, wy#"czy&… Problem pojawia si$ wówczas, kiedy niezauwa%alnie i po cichu zaczynamy uk#ada& swoje %ycie wed#ug
nich, kiedy pierwsze co robimy gdy
wstajemy rano to w#"czenie telewizora,

kiedy nie potrafimy funkcjonowa! bez
obejrzenia jednego odcinka, do tego
stopnia "e musimy go nagra!, kiedy
w przerwie reklamowej prze#$czamy
si% z jednego serialu na drugi. W taki sposób powoli izolujemy si% od &wiata
i od innych ludzi. Mo"e zamiast sp%dza!
kolejne popo#udnie z rodzin$ Lubiczów,
warto po&wi%ci! je swoim najbli"szym?
Facebook. Aby
Kciuki! uzmy
s#owi! sobie jew!gór"! go popularno&!, wy-

starczy zerkn$! w liczby. Ponad czterdzie&ci procent jego u"ytkowników po&wi%ca
mu a" 6,5 godziny tygodniowo! W przypadku m#odzie"y czas ten ro&nie do ponad 8 godzin. Si#a przyci$gania Facebooka
jest na tyle du"a, "e naukowcy rozró"nili
uzale"nienie od internetu, od uzale"nie'
od portali spo#eczno&ciowych.
Specyfika ich dzia#ania na umys#y
ludzkie jest dosy! prosta. Po pierwsze, facebookowicze zaspokajaj$ jedn$ z podstawowych potrzeb ludzkich – potrzeb%
przynale"no&ci do grupy. To w#a&nie ta potrzeba sprawia, "e mamy tak ogromn$ s#abo&! do wszelkich portali spo#eczno&cio wych, "e chce my w nich by!.
Po drugie, facebook fantastycznie dogaduje si% z naszym ego. I w#a&nie w tym
tkwi jego najwi%ksza si#a. Udost%pniaj$c
swoje zdj%cia i filmy, jak równie" wyg#aszaj$c swoje wypowiedzi kreujemy w#asny wizerunek, jednak jest on dok#adnie
taki, jaki chcemy "eby by#. Jeste&my
wi%c pi%kniejsi, m$drzejsi s#owem lepsi,
ni" w rzeczywisto&ci. Ponadto facebook
to ci$g#y system oceniania, z tym "e zosta# on skonstruowany tak, "e oceny mog$ by! tylko pozytywne. U"ytkownicy
prze&cigaj$ si% w ilo&ci „lajków”, jednak
co ciekawe klawisz „nie lubi% tego”
w ogóle nie istnieje. Mo"emy wi%c albo
klikn$! na kciuka uniesionego w gór%, albo zaniecha! klikania. Innej alternatywy
brak. Nawet je&li zechcemy pokusi! si%
o negatywn$ opini% w postaci komentarza, u"ytkownik, którego owa opinia dotyczy jednym klikni%ciem mo"e j$ usun$!.
Przebieg#o&! portalu polega wi%c na ci$g#ym #echtaniu ludzkiej pró"no&ci, która
jest obecna w ka"dym z nas w mniejszym
lub wi%kszym stopniu. Uzale"nienie
od facebooka, jak i od innych tego typu
portali spo#eczno&ciowych jest realnym
zagro"eniem szczególnie dla osób ze
sk#onno&ciami narcystycznymi oraz dla ludzi zagubionych. Dla tych pierwszych to
idealne audytorium, przed którym mog$
do woli b#yszcze! swoim przero&ni%tym
ego, wyg#asza! pseudowyszukane opinie
i pozwala! si% wielbi! poprzez kolejne „lubi% to”. Dla osób zagubionych jest to z kolei miejsce, w którym maj$ one szans%
znale(! inspiracj% dla ró"nych sfer swojego "ycia. Dla takich ludzi portale spo#eczno&ciowe mog$ by! ratunkiem, o ile
tylko nie zatrac$ granicy mi%dzy tym co
wirtualne, a tym co rzeczywiste. Najbardziej za gro "o na wy da je si% jed nak
m#odzie", g#ównie ze wzgl%du na jej
sk#onno&! do zbyt emocjonalnego podchodzenia do &wiata wokó#. Dla nastolatka
brak akceptacji, lub zbyt ma#a reakcja

na jego zdj%cie czy film (a zatem i na jego w#asn$ osob%) mo"e przybra! form%
osobistej pora"ki i ostatecznie wp#yn$!
na jego samoocen%. Z kolei ka"da pozytywna reakcja dzia#a jak system nagród,
który kusi kolejnym wpisem, komentarzem lub informacj$, a jak wiadomo
apetyt ro&nie w miar% jedzenia…
Magnetyzm facebooka dzia#a dzi&
na ca#ym &wiecie, a liczba jego u"ytkowników stale wzrasta. Oczywi&cie sam
fakt posiadania konta na owym portalu nie
czyni z nikogo osoby uzale"nionej, jednak jak wi%kszo&! na#ogów atakuje po cichu i rzadko kiedy je dostrzegamy na czas,
szczególnie je&li je lubimy…Niejednokrotnie ju" przemkn%#o obok mnie zdanie:
nie ma Cie na facebooku? Nie istniejesz!
kie &rodki
Teraz psyWszyst
choaktywne daj$
przyjemno#$ krótkie (!) uczucie

szcz%&liwo&ci. Dlatego w#a&nie problem
narkomani, lekomani czy alkoholu prawdopodobnie nigdy nie zniknie ca#kowicie.
Uzale"niamy si% aby poczu! ró"nic%,
zmian% nastroju. Wszystko to, co powoduje wzrost poziomu adrenaliny we krwi
jest po"$dane. Atrakcyjne s$ wi%c nie tylko substancje ale równie" czynno&ci,
a wi%c m.in. uprawianie hazardu, pracoholizm, nadmierne objadane si% czy seks.
Obecnie wszystko co predestynuje
do bycia dobrym (w rozumieniu wi%kszo&ci) musi by! przede wszystkim szybkie.
Fast food, fast car i fast sex to dzi& standardy. Wszystko co wymaga wi%kszej uwagi lub, co gorsza, wysi#ku, dla wi%kszo&ci
m#odego pokolenia jest po prostu strat$ czasu. )yjemy w stanie permanentnego „dziania si%”. Kiedy si% nie dzieje, jest zwyczajnie, nudno i nieciekawie. Jeste&my

ki wypiciu dziesi$tej fili"anki kawy, czy
przez obejrzenie trzysetnego odcinka pi$tego z rz%du serialu. To ona sprawia, "e czujemy si% szcz%&liwi. Bardzo #atwo jest zagubi! si% w takim stanie, nie zauwa"y!
kiedy granica oddzielaj$ca niegro(n$ rozrywk%, od niebezpiecznego na#ogu ulegnie
zatarciu. Tym bardziej "e tak do ko'ca nie
chcemy jej dostrzec. Znieczulamy si%
na niewygodne dla nas fakty, a wi%c dlaczegó" mieliby&my pozbawia! si% przyjemno&ci, skoro jest nam z ni$ tak dobrze?
Przecie" szcz!"ciu trzeba pomaga#, czy"
nie? A w owym z#udzeniu radosnego "ycia, pe#nego zabawy, emocji i gonienia
za rozrywk$ krzyczmy, "e jeste&my lud(mi wolnymi, "e mo"emy robi! co chcemy,
jak chcemy i kiedy chcemy! Niech wszyscy, bez wyj$tku, wiedz$, "e ka"da próba
ograniczenia naszej jakiejkolwiek wolno&ci b%dzie odbierana jako zamach i akt
agresji i "e spotka si% z natychmiastowym
sprzeciwem. To przecie" my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku sami sobie jeste&my panami… czy aby na pewno…?
Obecny rozwój cywilizacyjny i nowoczesne technologie oferuj$ nam mo"liwo&ci, o jakich nasi przodkowie nawet nie
mogli marzy!. Niestety mimo z#udnego
wra"enia, nie przek#ada si% to na wzrost
poziomu szcz%&cia. Cz#owiekowi, który
stale goni za szybszym i #atwiejszym "yciem, du"o #atwiej zgubi! samego siebie.
Kolejne dni mijaj$ nam bez zastanowienia a nasze kontakty z lud(mi staj$ si% coraz bardziej powierzchowne. Uczestniczymy w ich "yciu cz%&ciej poprzez
portale spo#eczno&ciowe ni" w rzeczywistym, namacalnym &wiecie. Zapominamy o tym co naprawd% wa"ne, oddaj$c
nasze "ycie telefonom komórkowym,
internetowi czy telewizji.

Ka%dy na&óg sprowadza si" w gruncie rzeczy do przyjemno#ci. Bez
wzgl"du na to czy odczuwamy j' dzi"ki wypiciu dziesi'tej fili%anki kawy, czy przez obejrzenie trzysetnego odcinka pi'tego z rz"du serialu.
bombardowani ca#$ mas$ produktów, które s$ dost%pne w ka"dej chwili, na wyci$gni%cie r%ki. Przyzwyczajono nas do natychmiastowego spe#niania naszych
potrzeb, które coraz cz%&ciej przybieraj$
form% zachcianek. Nieco starsze pokolenia s$ w odrobin% lepszej sytuacji, potrafi$ oceni! priorytetowe potrzeby, pami%taj$ czasy kiedy trzeba by#o powalczy!
o co&, co chcia#o si% mie!. Odnosz% wra"enie, "e dawniej (cho! nie tak dawno, bo
zaledwie kilkana&cie lat temu) byli&my bogatsi mentalnie. )ycie cz#owieka dyktowane by#o poprzez kategorie ból/ przyjemno&!, a wi%c aby owej przyjemno&ci
zazna!, najpierw nale"a#o na ni$ zapracowa!, wyczeka! si% na ni$. Dzi& wszelki wysi#ek nie jest konieczny. Nieustannie d$"ymy do nieko'cz$cej si% przyjemno&ci,
bez wzgl%du na to, czy dotyczy ona sfery
ducha czy cia#a. Stanowi to uzasadnienie
wzrostu liczby uzale"nie' zarówno je&li
chodzi o podmioty uzale"nie' jak i przedmioty uzale"niaj$ce. Ka"dy na#óg sprowadza si% w gruncie rzeczy do przyjemno&ci.
Bez wzgl%du na to czy odczuwamy j$ dzi%-

Uzale"nienia to jeden z najwi%kszych
paradoksów, jakie dotycz$ cz#owieka.
Towarzyszy#y mu od pocz$tku jego istnienia i b%d$ z nim zawsze. Dzi& – bogatsi
o m$dre g#owy psychologów, znajomo&!
patologii spo#ecznych, du"o silniej stawiaj$cy na niezale"no&!, gotowi na wiele kiedy tylko poczujemy, "e kto& chce cho!by w najmniejszym stopniu ograniczy!
nasz$ wolno&! – w#a&nie dzi&, bardziej ni"
kiedykolwiek pozwalamy sobie na uzale"nienia wszelkiego rodzaju. S$ one
mniej lub bardziej inwazyjne, jednak
bez w$tpienia coraz to rozmaitsze ich formy wkraczaj$ do naszej codzienno&ci.
Cz#owiek, istotnie, nie chce by! wolny.
Wolno&! ca#kowita go przerasta i prawdopodobnie budzi w nim strach. Stuprocentowa samokontrola nie istnieje i nigdy
nie istnia#a. Nawet czas wolny musi by!
wype#niony wzgl%dnej jako&ci zapychaczami, byleby tylko co& si% dzia#o. Dzisiejsza wolno&!, zdaje si%, polega na naszym niezale"nym wyborze tego, co ow$
wolno&! ma ogranicza!…

!
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Z j"zyka francuskiego
prze#o%y#a
MARZENA DUPUIS

OD T!UMACZKI:
Constance i Gabriel spotykaj! si" na #onie dobrze prosperuj!cej francusko-belgijskiej spo#eczno$ci w Cz"stochowie.
Dziewczyna przyjecha#a do Polski jako sze$ciolatka, gdy jej ojcu zaproponowano intratn! posad" w fabryce, której francuski w#a$ciciel pr"%nie rozwija przemys# tekstylny na „rubie%ach Europy”. Pozosta#a tu dwadzie$cia siedem lat.
Gabriel, wcze$nie osierocony przez wychowuj!c! go samotnie matk", zdobywszy dzi"ki wielu
wyrzeczeniom zawód ksi"gowego, marzy o podró%ach do s#onecznej Italii. Jednak pod wp#ywem
coraz trudniejszej sytuacji przemys#u tekstylnego w jego rodzinnym pó#nocnym regionie Francji,
decyduje si" wyruszy& na 'l!sk, gdzie wyrastaj! coraz to nowe kominy fabryk.
(ycie francuskoj"zycznej kolonii toczy si" od smutków do rado$ci w rytm historii ich przybranej
ojczyzny. Pe#ni wspó#czucia wobec uciemi"%onych przez cara Polaków, wspieraj! mieszka)ców Cz"stochowy, a ma#e gesty i przypadkowe spotkania owocuj! wieloletnimi przyja*niami i $lubami.
M#odzi ma#%onkowie prze%ywaj! w Cz"stochowie swoje najlepsze chwile, których t#o stanowi!
wyj!tkowe wydarzenia takie jak Wystawa Przemys#u i Rolnictwa ale i codzienna praca pe#na dumy z bycia cz"$ci! post"pu technicznego, który w tamtych czasach oznacza# dobrobyt.
Losy Constance i Gabriela przechyl! si" na szali 3 sierpnia 1914 roku, gdy wojska niemieckie wejd! do Cz"stochowy i zaczn! represjonowa& cz#onków kolonii, jako obywateli kraju, z którym Niemcy s! w stanie wojny. Gabriel wyruszy na poszukiwania syna pozostawionego we Francji na wakacjach u dziadków. Ju% nigdy nie wróci do Polski.
Powie$& jest ksi!%kowym debiutem Thérèse Soudan. Autorka odtwarza w niej wspomnienia swojej babki, dla której Cz"stochowa by#a kadrem cz"$ci %ycia. Po trzech latach bada) dokumentacyjnych i wizytach we wci!% zachowanych miejscach, w których toczy#y si" losy jej przodków, prowadzi nas poprzez dawne wcielenie ulic i zabytków tego miasta, patrz!c na nie zachwyconymi
i otwartymi na odmienno$& oczyma.
Przek#ad z j"zyka francuskiego zrealizowano dzi"ki stypendium Marsza#ka Województwa 'l!skiego maj – wrzesie) 2013.

Polska pod zaborem rosyjskim 1851 rok
Zaprz"g zatrzyma# si" przed szeregiem pi"trowych domków z ceg#y.
Mi"dzy drzewami zagajnika Estelle dojrza#a fabryk". Wolno wysiad#a z powozu, ogarniaj!c spojrzeniem swój nowy $wiat.
– Tak oto nasza podró% dobieg#a ko)ca! – o$wiadczy# Edouard, jej m!%, w nad wyraz dobrym nastroju.
Wspi!# si" pospiesznie po kilku schodkach prowadz!cych do drzwi wej$ciowych domu i podekscytowany
otworzy# je na o$cie%. Podczas gdy wo*nica z pomocnikiem zestawiali na ziemi" baga%e, Estelle wci!ga#a w nozdrza zapach tego nieznanego kraju, do którego, jad!c za m"%em, przywioz#a swoje dzieci: syna o imieniu Octave i córk" Constance.
S#o)ce chyli#o si" za horyzont. Dobiegaj!cy kresu dzie) nasila# zapach $ció#ki przyp#ywaj!cy z pobliskiego lasu.
Mieszka)cy ustawionych w szeregu domów, zwabieni ha#asem ko)skich kopyt na kamieniach, wylegli na alejk", %eby przyjrze& si" nowym s!siadom.
Pozdrowili ich z pewn! rezerw!.
Edouard przeniós# kufry i pakunki do du%ego pomieszczenia na parterze domu. W tym czasie Estelle nadal
kr"ci#a si" przed wej$ciem. Jej uwag" przykuwa# z"baty kontur fabryki rysuj!cy si" na niebie.
Ogarn!# j! przejmuj!cy smutek. W pami"ci ujrza#a matk".
Wspomnienie ich rozstania zburzy#o entuzjazm towarzysz!cy odkrywaniu nowego miejsca, który prowadzi# ich od wyjazdu z Francji.
Starsza pani zamkn"#a j! w mocnym u$cisku ramion. Jednak smutne oczy wodzi#y z rozpacz! za wnukami.
Estelle do#!czy#a do reszty rodziny myszkuj!cej wewn!trz domu.
Edouard zauwa%y# jej przygn"biony wzrok.
W ciszy zabrali si" do pracy.
S#ycha& by#o jedynie radosne ha#asowanie dzieci.
Po tym pi"knym dniu noc przynios#a przyjemny ch#ód, którym w#a$nie si" rozkoszowali.
Przywo#ywali wspomnienia przygód, które spotka#y ich podczas tej ekspedycji w g#!b Europy, a w tym czasie ojciec rodziny znikn!# na chwil". Wróci#, nios!c klarnet, który wydoby# z nierozpakowanego jeszcze kufra. Swoimi p#ucami i d#o)mi wyczarowa# melancholijn! melodi".
Smutek ojca, ma#o sk#onnego do czarnych my$li, wywo#a# u reszty rodziny niepokój.
Niespodziewanie przerwa# gr", ciekawy efektu, jaki wywo#a#. Oczy mu si" zw"zi#y, a usta, ponad jasn! bródk! przyci"t! w trójk!t, rozci!gn"#y si" w szerokim u$miechu.
– Domy$lam si", %e waszym zdaniem jest mi smutno. Estelle sta) do polki, a ja wam zagram!
Estelle skoczy#a na $rodek, poci!gaj!c za sob! dzieci do ta)ca.
Wszyscy w tej chwili emanowali rado$ci!, jak to by#o zazwyczaj we Francji.
Od czasów Francji klarnet zawsze towarzyszy# Choinetom w wa%nych chwilach.
Pod rozgwie%d%onym niebem Polska przyjmowa#a ich w ramiona.
Pojawi# si" pierwszy brzask rodz!cego si" dnia. Estelle by#a zadowolona, %e wreszcie si" go doczeka#a.
Ma#o spa#a tej nocy, n"kana z jednej strony mas! pyta), a z drugiej podniecona odkrywaniem swojej nowej
ojczyzny.
Jak ma ubra& dzieci na ich pierwsze wyj$cie? Jakimi lud*mi oka%! si" ich s!siedzi? Oczywi$cie to Francuzi, tak jak oni. Tylko %e niektórzy zajmowali w fabryce wysokie stanowiska podczas gdy Edouard by# tylko
podmajstrzym. Jak on zintegruje si" w fabryce pocz!wszy od poniedzia#ku? Czy ona sama znajdzie tu przyjació#ki? Jak! szko#" uda jej si" znale*& dla dzieci?
Nie mog#a tego d#u%ej znie$& i wyskoczy#a z #ó%ka, %eby pój$& zaparzy& kaw".
Warkot m#ynka obudzi# ca#y dom.
Octave i Constance rzucili si" do okna swego pokoju, urzeczeni pierwszymi promieniami s#o)ca.
Wczoraj przyjechali o zmierzchu, a teraz chcieli obejrze& widok w $wietle dnia.

W dniu zaplanowanego zwiedzania okolicy Estelle ze szczególn% trosk% wybra#a stroje dzieci. Poniewa$ by#a to niedziela, dzie& wyj!ciowy, wyci%gn"#a dla Constance sukienk" z bia#ego jedwabiu ozdobion% koronk%
i dopinanym sztywnym ko#nierzykiem, na widok którego dziewczynka j"kn"#a:
– Mamo, b"dzie mi gor%co, ju$ rano pokaza#o si" s#o&ce. Ko#nierzyk b"dzie mi przeszkadza#!
Rozz#oszczona marudzeniem Estelle naci%gn"#a na ni% sukienk" suchym gestem.
– Nie zapominaj, córeczko, $e masz dopiero sze!' lat! To ja decyduj", co nale$y za#o$y' na pierwsze wyj!cie w tym kraju!
Zgromiona Constance spu!ci#a wzrok na bia#e buciki i a$ do wyj!cia nie powiedzia#a ani s#owa.
Kiedy buty zosta#y ju$ wypastowane a ubrania wyg#adzone, byli gotowi.
Poszli wolno wzd#u$ rz"du ceglanych domów. Zdaniem Edouarda zamieszkiwali je francuscy pracownicy
tkalni.
Nast"pnie doszli do niskich, znacznie skromniejszych domów zbudowanych z wapiennego kamienia.
– Co! takiego! – rzuci# przez zaci!ni"te z"by Edouard. – Za#o$" si", $e tu mieszkaj% polscy robotnicy z fabryki.
Zakl%#:
– Do diab#a, dla Francuzów nawet materia#y budowlane zosta#y wybrane lepsze!
Przeszli obok fabryki. W odga#"zieniu drogi dostrzegli eleganck% budowl" z wie$yczkami w naro$nikach,
a nieco dalej masywny dwupi"trowy dom mieszcz%cy kilka mieszka&.
Te dwa ceglane budynki nadawa#y zau#kowi charakter zamo$nego osiedla, którego nie psu# nawet widok
wysokiego komina przylegaj%cego do fabryki.
Przez ten czas niezbyt zainteresowane architektur% dzieci odkry#y, $e do lasku jest zaledwie kilka kroków.
Pobieg#y w tamtym kierunku. S#o&ce powoli wspina#o si" po niebie.
Dwa strumienie rozlewa#y si", tworz%c staw, którego cz"!' zobaczyli z okna pokoju. Mi"dzy trzcinami jego powierzchnia odbija#a s#o&ce.
– Tato, mamo, chod(cie szybko, chod(cie zobaczy'!
Pierwszy do#%czy# do nich ojciec. Estelle najpierw podkasa#a sukni" do kolan, $eby przebrn%' przez wysokie trawy.
Dzieci sta#y pod jakim! drzewem, twarze promieniowa#y im dum% z tego odkrycia.
Zapowiada# si" pi"kny dzie&.
– Powinni!my teraz i!' do miasta – zasugerowa#a Estelle.
– Nie, nie teraz! Chod(my raczej nad rzek", nad Wart". Najpierw nale$a#o by zapozna' si" z Wart% – oponowa# Edouard.
Po chwili doda#, wyja!niaj%c:
– To jej nurt nadaje sensu istnieniu fabryki.
Edouard zacz%# wyja!nia' dzieciom zwi%zek mi"dzy wod% a funkcjonowania fabryki w#ókienniczej.
– Edouardzie, przecie$ oni s% za mali, $eby to wszystko zrozumie'.
– Zobaczysz, zawsze co! im zostanie w g#owach. Ale widz", $e niecierpliwisz si", $eby zobaczy' miasto...
W takim razie chod(my tam – powiedzia#.
Zrobili w ty# zwrot, $eby dotrze' do ulicy Krakowskiej.
Edouard twierdzi#, $e zaprowadzi ich ona do centrum miasta. Po chwili znale(li si" na du$ym placu, gdzie
liczni kupcy wystawiali na sprzeda$ p#ody rolne i produkty pochodz%ce z hodowli zwierz%t.
Naprzeciwko placu znajdowa# si" uroczy ko!ció#ek, w którego progi nieprzerwan% fal% wst"powali ludzie
!ci%gaj%cy na targ. Od placu odbiega#a szeroka droga. Zdawa#a si" przedziela' miasto, nad którym ko#owa#y
niezmordowane wrony.
– Tato, czym jest ta budowla z dzwonnic% na górze po drugiej stronie? – zaciekawi# si" Octave.
Na ko&cu tej niezmiernie d#ugiej ulicy rysowa# si" pagórek zwie&czony subtelnym zarysem murów.
Edouard przyj%# poz" nauczyciela.
– To sanktuarium Jasna Góra, w którym znajduje si" s#ynna na ca#y !wiat ikona Czarnej Madonny.
Dla wywo#ania efektu wypowiedzia# to zdanie, podkre!laj%c ka$de ze s#ów.
Dzieci przebieg# dreszcz.
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Byli ol!nieni: mi"dzy niebem a horyzontem rysowa#y si" faliste cienie pagórków. Bli$ej rozci%ga# si" niewielki las, a s#o&ce odbija#o si" w wodzie widocznej mi"dzy drzewami.
Dzieci wymieni#y porozumiewawcze spojrzenie, które po!wiadczy#o, $e to wa$ny moment w ich $yciu.
[...] Edouard obieca#, $e ten dzie& po!wi"c% na rozpakowywanie baga$y, ale $e na jutro zaplanuj% zwiedzanie okolicy. Ta perspektywa wywo#a#a okrzyki rado!ci u dzieci. Pobieg#y na zewn%trz bawi' si" z rówie!nikami.
Letnie upa#y pokry#y potem Edouarda i Estelle. Gorliwie rozpakowywali kufry wype#nione bielizn% po!cielow% i naczyniami. Nic nie by#o w stanie poskromi' tej energii wywo#anej nowym rozdzia#em w ich $yciu.
– Je!li chodzi o meble, zobaczy si" pó(niej – orzek#a Estelle, ale w jej g#osie brzmia#o wahanie.
Edouard zdawa# sobie spraw", jak bardzo $a#owa#a pi"knych mebli z ich poprzedniego uroczego domu, stoj%cego przy lesie w pó#nocnej Francji.
– W $adnym razie! – powiedzia#. – W przysz#ym tygodniu znajdziemy tu jakiego! stolarza. Spójrz, tu bym
widzia# du$y stó# z ciemnego d"bu, a tutaj kredens na zastaw".
Edward przemierza# pomieszczenie wielkimi krokami. Ramionami wskazywa# umiejscowienie mebli, krzese#, stolików, lamp i bibelotów, które mieli zakupi'. Estelle, siedz%ca na pod#odze po turecku, wodzi#a za nim
wzrokiem, rozczulona i rozbawiona.
– Zacznij od du$ego #ó$ka, nie mo$emy wiecznie spa' na ziemi.
Uda#, $e go ta uwaga urazi#a.
– Masz jakie! zarzuty co do ostatniej nocy?
– My!l" przede wszystkim o tych, które nadejd% – powiedzia#a wycieraj%c pot z czo#a.
Podnios#a si" i rzuci#a mu uwodzicielskie spojrzenie.
– W takim razie, droga $oneczko, zajmiemy si" #ó$kiem jak najszybciej!
Jednak Edouard jeszcze nie sko&czy#.
– Potrzebny nam te$ b"dzie du$y piec na drewno, du$y kaflowy piec, a$ do sufitu.
– Edouardzie, ty zawsze przesadzasz.
– Wszyscy Polacy maj% taki piec! – zareagowa#.
Po tych s#owach powrócili do pracy. Czasem tylko rzucali okiem na dró$k", gdzie ich pociechy do#%czy#y
do gromadki dzieci.
Z powodu g#owy pe#nej projektów i wysi#ku wk#adanego w prac" Edouard nabra# rumie&ców. Jego zazwyczaj blade policzki znamionowa#y animusz, który uciszy# dopiero ch#ód zmierzchu.
– A mo$e zagra#by! nam jak%! melodi"? – podsun"#a po kolacji Estelle.
Nie da# si" prosi'. Po pó# godzinie muzykowania od#o$y# klarnet i uroczy!cie zapowiedzia# zgromadzonej
rodzinie:
– Jutro jest niedziela. Wybierzemy si" na wycieczk", $eby pozna' nasze nowe miasto. A teraz chod(my spa'.
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– Znajdujemy si! w mie"cie "wi!tym dla Polaków!
Nast!pnie doda#:
– Jasna Góra! Zapami!tajcie t! nazw! po polsku. [...]
Wracali do ch#odnego domu mniej niecierpliwym krokiem.
Po drodze Edouard pozdrawia# mijanych ludzi, których jeszcze nie znali.
– Powinni"my zacz$% si! integrowa% – powtarza#.
Dzieci zjad#y obiad w po"piechu, aby jak najszybciej kontynuowa% spacer po okolicy. Rodzice wydawali si!
mniej sk#onni do wchodzenia na upa# panuj$cy na zewn$trz.
Po posi#ku wszyscy jednak wyruszyli w drog!. [...]
Tym razem Estelle przej!#a dowodzenie. Od razu pokierowa#a ich krokami w stron! ko"ció#ka, który min!li tego ranka.
Sklepikarze sk#adali w#a"nie swoje kramy, uwalniaj$c tym samym plac od ha#asu.
Na drugim ko&cu alei czuwa#o z góry nad miastem sanktuarium, cz!"ciowo ukryte w lekkiej mgie#ce. Te
dwa budynki wznosi#y si! po przeciwnych stronach arterii, w do"% du'ej odleg#o"ci. Wyznacza#y religijne granice miasta.
Ko"ció#ek zaciekawi# ich i ca#a rodzina zag#!bi#a si! do jego wn!trza przez przedsionek.
Ogarn$# ich panuj$cy tam ch#ód i z przyjemno"ci$ usiedli w #awce, 'eby si! nim rozkoszowa%.
Jaki" pomruk przyku# ich uwag!: to wierni modlili si! 'arliwie, tworz$c monotonne poszeptywanie.
– Przypomina to brz!czenie pszczó# wokó# s#oika z miodem – mrukn$# Edouard.
To porównanie odbi#o si! po ko"ciele echem, co gadu#a przyp#aci# solidnym kuksa&cem mi!dzy 'ebra.
– Bezbo'niku! – napomnia#a go Estelle.
– Ale' do diaska! Przecie' oni nie rozumiej$ francuskiego!
Milcza# przez chwil!, a potem doda#:
– A do tego modl$ si! w tonacji dla niskiego „la”.
Przes#a# 'onie spojrzenie pe#ne ironii.
– Jakie' to przera(liwie smutne, to niskie „la”.
Kiedy jednak wyczerpa# temat muzyczny i on da# si! ogarn$% urokowi miejsca, w którym rz$dzi# pozbawiony pychy barok.
Mocny zapach wosku dodawa# jeszcze jedn$ ludzk$ nut! do tego wn!trza.
)wie'o zerwane bia#e kwiaty #$czy#y swój aromat z panuj$cym tu zapachem czysto"ci. Poza gorliwo"ci$
modlitwy wiernych, si#! kultu wida% by#o w bieli zadbanych "cian, b#ysku z#oce&, urodzie rze(b, ale tak'e w pos#udze wyra'onej dba#o"ci$ o to miejsce.
Estelle znikn!#a na chwil!, aby poszuka% nazwy ko"cio#a.
Zapewne b!dzie on ich parafi$.
Wkrótce wróci#a na #awk!.
– To ko"ció# pod wezwaniem "wi!tego Zygmunta – szepn!#a.
Wyobrazi#a sobie, jakie wydarzenia z ich szcz!"liwej przysz#o"ci mog#oby mie% w nim miejsce.
Uj!#a d#o& Edouarda i "cisn!#a j$ w swojej.
Wyszli z ko"cio#a "wi!tego Zygmunta i przez chwil! rozgl$dali si! po opustosza#ym placu targowym. Aleja by#a bardzo d#uga, ci$gn!#a si! kilka kilometrów do samego podnó'a klasztoru.
W#a"nie dlatego Edouard zaproponowa# prze#o'enie wizyty u Czarnej Madonny na nast!pn$ niedziel!.
Dzieci pokonane przez zm!czenie i upa# nawet nie marudzi#y z tego powodu.
W drodze powrotnej g#ow! Edouarda wype#nia#y my"li. Nasz#y go troski zwi$zane z dniem jutrzejszym. Nie
móg# oddawa% si! w spokoju urokowi spaceru.
Id$ca obok niego Estelle uk#ada#a w g#owie list! rzeczy do zrobienia.
Ogarn$# ich niepokój, chocia' 'adne z nich go nie wyrazi#o.
S#o&ce zaczyna#o oz#aca% fasady domów. Drzewa, którymi wysadzana by#a aleja, rzuca#y d#ugie cienie, co
jeszcze podkre"la#o melancholijny nastrój tego wieczora.
– Chyba si! denerwuj!! – przyzna# Edouard.
G#os mu zadr'a# przy tych s#owach.

Dzieci!stwo w Polsce
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[...]
Tej zimy, co niedziel!, Edouard zabiera# Octave i Constance nad staw, gdzie sp!dzali czas a' do zachodu s#o&ca.
Dzieci Choinetów cz!sto wspomina#y tamto Bo'e Narodzenie i prezent, którego zazdro"cili im wszyscy koledzy.
Edouard nigdy nie protestowa# przeciwko temu, 'eby tuzin innych dzieci do#$czy# si! do nich.
Constance nie siada#a od razu na sanie. Pozwala#a najpierw nacieszy% si! nimi bratu i kolegom. Wola#a popatrze%, jak inni "lizgaj$ si! pod opiek$ jej ojca.
Pewnej niedzieli nad stawem zjawi#a si! dziewczynka w jej wieku patrz$ca z zainteresowaniem na sanie wype#nione dzie%mi.
Dziecko przemówi#o do Constance po polsku. To Edouard, który pozna# podstawy tego j!zyka, zrozumia#,
'e ma#a chcia#aby wsi$"% na sanie.
Zawo#a# ma#ych Francuzów, którzy z oci$ganiem zawrócili do brzegu.
– Octave, daj usi$"% na sanie swojej siostrze i tej dziewczynce i poci$gnij je na "rodek stawu.
Octave zaprotestowa#, a wiatr rewolty natychmiast ogarn$# reszt! ch#opców w grupie.
– Dlaczego ja?
– Bo to twoje sanie.
– Nawet jej nie znamy... Przecie' to Polka! – powiedzia# samolubnie.
– Tym bardziej! – oburzy# si! ojciec. – I ruszaj si!!
Dziewczynki usiad#y, a Octave poci$gn$# sanie na lód.
Po powrocie z przeja'd'ki Constance wiedzia#a ju', 'e dziewczynka ma na imi! Magdalena.
Bariera j!zykowa, akurat w tych okoliczno"ciach dzia#aj$c$ pozytywnie, nie pozwoli#a ma#ej Polce dowiedzie% si! o niewybaczalnej wzgardzie Octave.
Jednak godziny, które nasta#y po tym zdarzeniu, okaza#y si! dla ch#opca trudne za spraw$ ojca.
– To, co zrobi#e", by#o dyskryminacj$! Jak mo'esz gardzi% dzieckiem pochodz$cym z kraju, który jest nasz$ przybran$ ojczyzn$?
Octave usi#owa# si! t#umaczy%.
– Ale ch#opcy z kolonii...

Ojciec domy!li" si#, co syn zamierza" powiedzie$ i uci%" mu w pó" s"owa.
– To, &e s% Francuzami i, jak niektórzy, dzie$mi ludzi bogatych, nie daje im prawa okazywa$ pogardy osobom, które uwa&aj% za inne.
Estelle zachowa"a milczenie. Octave przyj%" bur# z pochylon% g"ow%.
Ojciec zamkn%" si# w pokoju, trzasn%wszy drzwiami. Po"o&y" si#, prze&u" swój gniew i zasn%" pokonany przez
nadmiar emocji. [...]
Tej zimy Magdalena stawia"a si# nad jeziorem ka&dej niedzieli. Z brzegu wiernie wypatrywa"a francuskiej
grupki, maj%c nadziej# na czas sp#dzony z Constance i saniami.
Nasta"y cieplejsze dni i po"o&y"y kres !lizgawce. W ci%gu lata Magdalena cz#sto przychodzi"a bawi$ si# u Choinetów. W ten sposób przy"%czy"a si# do dzieci z kolonii, i chc%c nie chc%c, nauczy"a ich podstaw polskiego.
– Czas najwy&szy zacz%$ studiowa$ polski! – zauwa&y" ironicznie Jules Brett, przyjaciel Octave. Za! ten,
jako &e nie przepuszcza" &adnej okazji do zab"y!ni#cia, doda":
– Kiedy! s"ysza"em, jak rodzice wspominali, &e mówienie po polsku jest zabronione.
Jules nie pozwala" zdoby$ nad sob% przewagi.
– Wiem, wiem. W tym kraju wypada mówi$ po rosyjsku.
– To wr#cz obowi%zkowe! Nie chodzi o to, co wypada, g"upiutki Juleczku!
Octave powtórzy" z zapa"em jedno z wyra&e' rodziców:
– To uciemi#&enie, cz"owieku! Uciemi#&enie!
Jules porzuci" postaw# wszystkowiedz%cego i zwróci" si# do przyjaciela z wi#ksz% pokor%:
– Co to znaczy „uciemi#&enie”?
– To znaczy, &e zabrania si# my!le$ i &y$ tak, jakby si# chcia"o. I zabiera si# wolno!$, je!li kto! si# sprzeciwia.
Tymi s"owami dziecka Octave dowiód", &e zacz%" wchodzi$ w wiek dojrzewania. Nagle nasz"o go wra&enie, &e oto powiedzia" co! wa&nego.
– W takim razie zbuntujmy si#... Uczmy si# polskiego po kryjomu! – podsumowa" Jules.
– Masz racj#! W ko'cu polski to j#zyk kraju, który jest naszym przybranym domem.
To zdanie wywar"o na Julesie silne wra&enie. Octave !wiadomie nie powiedzia" mu, &e to okre!lenie tak&e
pochodzi"o od jego rodziców. Pozwoli" ogarn%$ si# uczuciu, &e wypowiadaj%c to zdanie jakby w okamgnieniu
urós".
Pod koniec lata Estelle spotka"a na miejskim rynku Magdalen# i Alicj#, jej matk#.
Dziewczynka poci%gn#"a kobiet# w kierunku Estelle, a& obie stan#"y naprzeciwko niej. Dziecko podnios"o
g"ow#, aby skierowa$ do matki kilka s"ów, ca"e zaró&owione z przej#cia. Estelle zrozumia"a, &e w"a!nie j% przedstawiano.
Matka Magdaleny zareagowa"a szerokim u!miechem, ukazuj%c liczne braki w uz#bieniu.
Chocia& postrz#piony, jej strój by" bardzo czysty i tak doprasowany, &e !wiadczy" o wielu staraniach.
Na szarej sukience z surowej bawe"ny zawi%za"a nieskazitelnie bia"y fartuch schodz%cy na dole a& do skraju spódnicy. Wykrochmalony czepek opina" ciasno jej g"ow#, ale i tak wymyka"y si# spod niego skr#cone pukle jasnych w"osów okalaj%ce twarz o wysokich wystaj%cych ko!ciach policzkowych. Gdy Alicja u!miecha"a si#, policzki ukrywa"y zupe"nie jej oczy, równie szare co sukienka.
Pomimo braku z#bów, matka Magdaleny wyda"a si# Estelle ca"kiem "adna. W duchu rozczuli"a si# nad tym
!nie&nobia"ym czepkiem, który musia" by$ przedmiotem niezwyk"ej troski, aby przyci%ga$ wzrok na siebie,
a nie na zu&yt% sukienk#.
Za pomoc% j#zyka rosyjskiego i gestów matka Magdaleny podzi#kowa"a Estelle za dopuszczenie jej córki
do zabawy z ma"ymi Francuzami. Estelle pokiwa"a g"ow% z serdeczno!ci%, a po chwili zrozumia"a, &e kobieta proponuje jej swoje us"ugi: tar"a pi#!ciami, na!laduj%c gest prania.
– S"odki Jezu, chodzi jej o pranie – pomy!la"a Estelle.
Nie namy!laj%c si# wiele, zgodzi"a si#. Nie potrafi"a odmówi$, cho$by dlatego, &e Magdalena patrzy"a na ni%
b"agalnie.
Swoim ko!lawym rosyjskim Estelle ustali"a dzie', w którym Alicja mog"a przyj!$ do prania.
M"oda kobieta uk"oni"a si# pr#dko, schwyci"a r#k# Estelle i po"o&y"a j% na swoim sercu.
– Dzi!kuj!! Dzi!kuj!! – zawo"a"a.
Magdalena unios"a rozja!nion% twarz, a Estelle uca"owa"a j% spontanicznie.
Matka i dziecko oddali"y si# lekkim krokiem. Alicja odwróci"a si# po raz ostatni.
– Dzi!kuj!! Poniedzia"ek!
Estelle zrozumia"a, &e kobieta dzi#kowa"a jej i potwierdza"a poniedzia"kowe spotkanie.
Patrzy"a za nimi, a& znikn#"y w t"umie wype"niaj%cym rynek.
– Mój Bo&e, co powie Edouard? Ju& mam pani% D%browsk% jako szwaczk#.
Edouard jednak nie zrobi" &adnej uwagi. Pomys" wyda" mu si# ca"kiem dobry.

Estelle do!$ szybko zauwa&y"a, &e jedynym posi"kiem Alicji by" skrawek chleba, który z poczucia godno!ci ukrywa"a przed wzrokiem innych.
Skorzysta"a wi#c z pretekstu nadchodz%cej zimy, &eby dawa$ jej na obiad gor%cej zupy z kawa"kiem t"ustego mi#sa.
Cz#sto mimochodem wk"ada"a do kosza, obok zmoczonego fartucha, kilka kawa"ków placka zawini#tego
w czyst% !ciereczk#.
– To dla Magdaleny – dorzuca"a pr#dko, aby nie zawstydza$ kobiety.
(Le bal des Aïeuls, Editions EDILIVRE APARIS, 2011)

Rys. Wojtek #uka

W ka&dy poniedzia"ek Alicja przychodzi"a do Choinetów.
Stawia"a si# o siódmej rano i od razu przyst#powa"a do pracy w stoj%cej przy domu szopie zagospodarowanej na pralni#.
Bez ustanku okazywa"a zachwyt tym, &e mo&na ca"e pomieszczenie przeznaczy$ na pralni#, co pozwala"o
zachowa$ porz%dek w reszcie domu.
Estelle segregowa"a pranie przed jej przyj!ciem, wyci%ga"a na !rodek balie do prania i p"ukania, tar# a tak&e szczotki i myd"o.
Oko"o godziny dziewi%tej Estelle w!ciubia"a czubek nosa do pralni i za pomoc% kilku s"ów po rosyjsku zaprasza"a kobiet# do kuchni.
Alicja lubi"a zapach kawy witaj%cy j% w domu. Pij%c chciwie ze swojej fili&anki, wyra&a"a ubolewanie, &e
robi taki k"opot.
Wyci%ga"a z przemoczonego fartucha woreczek, zjada"a szybko drugie !niadanie, ukrywaj%c swój n#dzny
posi"ek i wraca"a do pralni.
Estelle nie widzia"a jej potem a& do chwili, gdy pranie zawis"o na sznurkach.
Wieczorem Alicja wk"ada"a fartuszek do koszyka i sz"a po zap"at#.
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HENRYK
SZCZEPA!SKI

Soborowa ustawa o nieomylno!ci papieskiej z 18 lipca
1870 r. poruszy"a duchowie#stwo i wiernych Ko!cio"a
rzymsko-katolickiego w ca"ej Europie. Jego owczarnia
podzieli"a si$ na staro- i nowokatolików. Wielu opu!ci"o
j% dobrowolnie. W"adze ko!cielne stanowczo pot$pia"y
niepos"usznych b%d& wyklucza"y ich ze wspólnoty,
której hierarchowie ustanowili nowe zasady wiary.
Jeden z wykl$tych kap"anów pisa": „wierze mojej, jaka
a' do 18 lipca by"a, wiernym zostaj$, a Biskupi od tej
wiary odpadli, niby to dla utrzymania jedno!ci
Ko!cio"a. Wi$cej jednak ni' jedno!( znaczy prawda.
Nigdy si$ do blu&nierczej nauki o nieomylno!ci
cz"owieka przyznawa( nie b$d$. Pozostaj$ przy wierze
w jakiej ojcowie nasi poumierali.”

Wojna
o dogmat
Kami#ski
Ks. Papowe"
s"ugiwa" wte-
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dy w$ród czeladników gminnego Rychtalu, zagubionego po$ród "%k i lasów $l%sko-wielkopolskiego pogranicza. Nie
przychodzi"o mu nawet do g"owy, aby
wszczyna& jakiekolwiek wyznaniowe secesje. Jeszcze jesieni% 1870 r., k%tem pomieszkuj%c u wuja Jana Kucharza w Katowicach, nie bez dumy i pewnego
sentymentu t"umaczy" na j'zyk polski
„Ma"y katechizm katolicki o nieomylno$ci”, bo by" to dokument, prawie w ca"o$ci zredagowany przez Piusa IX,
z którym jako kap"an wygnaniec spotka"
si' osobi$cie kilka lat wcze$niej i o którym pozosta"y mu mi"e wspomnienia.
Zajmowa" si' tym tekstem ch'tnie i z nadziej%, (e s"u(y dobrej sprawie. Emocjonalnie by" gotów broni& nowej zasady infallibilizmu.
Mija"y trudne tygodnie gor%cego lata 1870. Ludzie szemrali przeciw ultramontanom przywi%zanym do Ko$cio"a pa pie skie go, ksi' (a w za ci szu
plebanii, spierali si' o dogmaty, Bismarck rós" w pot'g' i bra" w obroty
Napoleona III. Europa stawa"a si' coraz bardziej liberalna, Ko$ció" rzymskokatolicki przeistacza" si' w samow"adcz% monarchi' absolutn%, a smutni
m'(czy)ni w sutannach, na swego koleg' Paw"a spogl%dali wilkiem. Nie ufali mu bo by" zbyt $wiatowy; kiedy$ pracowa" w Rzymie i Pary(u, by" u papie(a
a do tego walczy" w polskim powstaniu
narodowym. W jego (yciu zbli(a"a si'
chwila kolejnego przesilenia. Dr'czy"o go trudne pytanie o swoj% w"asn% to(samo$& narodow%. Czy on, przez tak
wiele lat wierny najwznio$lejszym idea"om polskiego patriotyzmu, móg" by&
lojalnym obywatelem wrogiego Pola-

kom pa#stwa? A co z kap"a#stwem? Powinien s"u(y& Bogu czy biskupim zarz%dzeniom? Od kilku lat nie znajdowa"
satysfakcjonuj%cego zaj'cia i swego
miejsca na ziemi.
J%dro ciemno!ci
skiej diecezji hucza"o ju( jak
W $l%
w ulu. Pod koniec stycznia 1870 r.

tutejsi katolicy wyst%pili z petycj% przes"an% do Monachium, tak jak ca"a Bawaria uchodz%cego za ostoj' niemieckiego
katolicyzmu. Na adres Ignacego Döllingera, profesora tamtejszego uniwersytetu, uznanego kato lickiego teo lo ga,
g"ównego przeciwnika dogmatu o nieomylno$ci papie(a, skierowano list znanych i szanowanych naukowców Uniwersytetu Wroc"awskiego popieraj%cych
jego argumentacj' przeciw podniesieniu
spornej tezy do rangi prawdy objawionej.
W$ród podpisanych antydogmatyków
znale)li si' mi'dzy innymi profesorowie:
filozof Peter J. Elvenich, znany filolog polonista W"adys"aw Nehring oraz historyk
i geograf Josef A. Kutzen. W lutym
i marcu 1870 r. na terenie diecezji zbierano podpisy pod postulatami przeciw nowokatolicyzmowi.
Jesieni% 1870 r. trzech profesorów
Uniwersytetu Wroc"awskiego: Johann
B. Baitzer, Teodor H. Weber oraz Joseph H. Reinkens – wzi'"o udzia"
w konferencji przeciwników dogmatu
w Norymberdze. Na *l%sku jej echem
by"y wyst%pienia antysoborowe. Generalny wikariat we Wroc"awiu w li$cie
do biskupa Förstera stwierdza", (e
wskutek norymberskich dysput „powsta"o wielkie wzburzenie”. Wierni
pisali wprost do wroc"awskiej kurii. Dy-

rek cja ka to lic kie go gim na zjum we
Wroc"awiu og"osi"a protest przeciw
postanowieniom soboru, komunikuj%c, (e podpisani nauczyciele wyst'puj% z Ko$cio"a. Podobnie zareagowa"a
dyrekcja gimnazjum w Bytomiu, wyliczaj%ca powody opowiedzenia si' swoich pedagogów przeciw dogmatowi.
Kuria wroc"awska domaga"a si' usuni'cia ze stanowisk tych profesorów wydzia"u teologii katolickiej Uniwersytetu Wroc"awskiego oraz tych nauczycieli
katolickich gimnazjów, którzy trwali
przy starokatolicyzmie. By" to jeden
z bitewnych frontów kulturkampfu,
dzisiaj mniej znany, ale wówczas równie newralgiczny jak zmagania Ko$cio"a z li be ra "a mi sku pia j% cy mi si'
pod sztandarami Bismarcka.
Na pruskim *l%sku, jednym z bardziej
znanych polskich kap"anów nie akceptuj%cych dogmatu i w konsekwencji wykluczonych z Ko$cio"a Rzymskiego by" ks. Jan Dzier (on, s"yn ny
pszczelarz, d"ugoletni proboszcz w Kar"o wi cach w po wie cie brze skim na
Opolszczy)nie. On tak(e publicznie
skrytykowa" zasad' nieomylno$ci papie(a uchwalon% w 1870 r. Na "amach liberalizuj%cej „Schlesische Zeitung”
stwierdza" m.in.: „Nie ma chyba wi'kszego grzechu jak przypisywa& boskie
w"a$ciwo$ci komu$, kto jest zwyk"ym
$miertelnikiem, a ten absurd jest fanatycznie popierany przez przedstawicieli Ko$cio"a. Chcia"em wykszta"conej
i my$l%cej spo"eczno$ci katolickiej da&
dowód, (e nie wszyscy duchowni katoliccy postradali rozum, (e nie wszyscy
stali si' bezwolnymi narz'dziami w r'ku jednej, za$lepionej, fanatycznej
partii”.
Narodziny „Prawdy”
ewnego wrze$niowego popo"udnia 1870 roku, ks. Kami#ski, tego dnia w garniturze i koloratce, a nie
w sutannie, wszed" na schody jednej
z katowickich kamienic i dyskretnie zapuka" do drzwi mieszkania, w którym jego przybycia oczekiwali dwaj m'(czy)ni. Panowie sp'dzili tutaj kilka
kwadransów rozmawiaj%c o najnowszych wydarzeniach na arenie politycznej Królestwa Pruskiego, o soborze
watyka#skim zako#czonym przed dwoma miesi%cami i o sytuacji spo"ecznej
w Katowicach. Ich uwag' zwróci"a
grupa katowiczan pochodzenia polskiego, trudni%ca si' prac% na roli
i w okolicznych fabrykach. Wszyscy
trzej byli zdania, (e z tymi lud)mi nie
jest "atwo porozumie& si' w sprawach
modernizacji i unowocze$nienia miasta,
(e s% nieufni i obawiaj% si' Niemców.
Nawet w ko$ciele Naj$wi'tszej Marii
Panny nie czuj% si' dobrze, bo proboszcz
Schmidt nie pos"uguje si' ich mow%.
Pod adresem ks. Kami#skiego pad"o kilka komplementów. Zauwa(ono, (e pi'knie wys"awia si' w j'zyku polskim,

P

a ksi! "a w ca #ej die ce zji
po cichu zazdroszcz$ mu
umie j!t no %ci wy g#a sza nia
wzruszaj$cych i porywaj$cych kaza&. Kto% mimochodem, mó wi$c ni by sam
do siebie, napomkn$#, "e ks.
Pawe#, autor wielu publikacji,
móg#by redagowa' gazet!
adresowan$ do polskich katolików na (l$sku.
O tym wydarzeniu dowiadujemy si! ze wspomnie& ks.
Kami&skiego. Jednak ani on,
ani historia d#ugo jeszcze nie
ujawnia#a, kim byli jego dwaj
rozmówcy. Tymczasem to
z pozoru ma#o znacz$ce spotkanie mia#o prze#omowe znaczenie dla dalszych losów
ks. Kami&skiego.
Jeszcze tamtej jesieni rozpocz!#y si! przygotowania
do wydania pierwszego numeru czasopisma religijnego o wy mow nym ty tu le:
„Prawda. Pismo po%wi!cone
religii i nauce”. Pó)niej podtytu# zmieni si! na: „Tygodnik Kultury Historycznej
dla O%wiaty Ludu”. Przez
najbli"sze miesi$ce i kolejne 5 lat ks. Kami&ski b!dzie
bez reszty oddany swojej
gazecie i poch#oni!ty jej redagowaniem.

nych mniej sz$ czcion k$.
W rubryce „Aktualno%ci” odnotowywa#a wa"niejsze wyda rze nia z "y cia (l$ ska,
Polaków i %wiata a w tak
zwanych „inzeratach” zamieszcza#a drobne og#oszenia. Jej wydawc$ i redaktorem odpowiedzialnym by#
ks. Pawe# Kami&ski.
Mo"na j$ by#o dosta' w renomowanej ksi!garni Maksa
Giertha, który w zarz$dzie
gminy starokatolickiej pe#ni# funkcj! przewodnicz$cego. Mie%ci#a si! przy katowickim Rynku a wchodzi#o si!
do niej od Grundmannstrasse 2 (obec nie: 3 Ma ja).
Pod koniec XIX wieku popularna witryna ksi!garska i Zak#ady Litograficzne przenios#y si! na Friedrichstrasse 3
(obecnie: Warszawska 5).
„Prawd!” oferowa#a równie"
ksi!garnia „Gierth & Werner”
znajduj$ca si! w dzi% nieistniej$cej naro"nej kamienicy
u zbiegu Teichstrasse (obecnie: Stawowa) i Grundmannstrasse 30.
Przez ponad 100 lat wygl$da#o na to, "e prawie wszystKs. Pawe! Kami"ski proboszcz parafii starokatolickiej w Katowicach.
kie numery tygodnika ks.
Kami&skiego zawieruszy#y
#o 40 robotników. Kó#ko „Prawdy” si! w niszach historii, albo te" przepaby#o stowarzyszeniem przyjació# o zbli- d#y bezpowrotnie – oficjalne bibliogra"onych pogl$dach. Atrakcyjny – pocz$t- fie nic o nich nie mówi#y. Tymczasem
Pismo i jego czytelnicy
kowo wy#$cznie polskoj!zyczny ty- dzi!ki kwerendom Justyny *urek, stugodnik, stosownie do zmieniaj$cego si! dentki Uniwersytetu (l$skiego zbieraj$ierwszy numer „Prawdy” ukaza# kr!gu czytelników zosta# przeprofilo- cej materia#y do pracy magisterskiej,
si! w Ka to wi cach, w stycz - wany na pismo bilingwalne. W schy#- uda#o si! odnale)' oko#o 50 zapomnianiu 1871 r. Ani ten, ani kolejne nie za- kowym okresie ukazywa#o si! w nak#a- nych numerów „Prawdy” – niemal komwiera#y tre%ci, które mog#yby zaniepo- dzie 1000 egzemplarzy, z przerwami pletny rocznik 1871. Pochodzi#y z „Bikoi' duchowie&stwo rzymskokatolickie wychodzi#o do ko&ca 1877 r.; ostatecz- blioteki Walentego Fia#ka”, s#ynnego
i sprzymierzone z nim grono dziennika- nie jako „Wahrheit-Prawda”.
ko lek cjo ne ra, dru ka rza i ksi! ga rza
Wieloletnim sekretarzem redakcji ty- z Che#mna nad Wis#$. Przyprószone kurzy. Wychodz$cy w ka"dy pi$tek tygodnik, obja%nia# nauki Jezusa Chrystusa, godnika „Prawda” by# Bernard Col- rzem spoczywa#y na pó#kach Ksi$"nicy
zach!ca# do chrze%cija&skiej pobo"no- bert, z zawodu buchalter, znany tak"e Kopernika&skiej w Toruniu.
%ci, napomina# grzeszników i wspó#czu# z tego, "e wspólnie z dr. Georgiem
A" do roku 2010 przypuszczano, "e
doli ubogich. W tym czasie ks. Kami&- Hoffmannem, dyrektorem katowickie- do naszych czasów dochowa# si! zaleski nie wypowiada# si! przeciw zwolen- go gimnazjum, w 1894 r. napisa# „Ge- dwie jeden egzemplarz „Prawdy” – z nunikom dogmatu o nieomylno%ci papie- schichte der Stadt Kattowitz” („Histori! merem „1”, z dnia 2 stycznia inauguruskiej. Na marginesie podszczypywa# miasta Katowice”).
j$cy rok 1874. Jego wiern$ fotokopi!
Starokatolicka gazeta by#a drukowa- mo"na ogl$da' na internetowych stromasoneri!, która – jako elitarne zaplecze w#adzy cesarskiej – w Katowicach na – najpierw przez nestora polskiego nach %l$skiej Biblioteki Cyfrowej. Oryi innych wi!kszych miastach (l$ska drukarstwa na (l$sku – Tomasza Nowac- gina# znajduje si! w zbiorach biblioteprze"ywa#a okres prosperity, i w grun- kiego w Miko#owie, potem (od 27 nu- ki Uniwersytetu Jagiello&skiego.
cie rzeczy za nic sobie mia#a nieprzyja- meru) przez Gotfryda Siwinn! w Katowicach a nast!pnie przez Erdmana
zne pohukiwania "urnalistów.
Pierwsze krytyczne uwagi pod adre- Raabe w Opolu. Pocz$tkowo liczy#a 8
Schizma
sem nowokatolickiego duchowie&stwa stron z jednokolumnowym, wy#$cznie
i Ko%cio#a „Prawda” zacz!#a publiko- po polsku zapisanym tekstem uzupe#niostyczniu 1871 r. zosta#em mianowa' na przedwio%niu 1871 r. Wypowie- nym rycin$ anonimowego autora. Prócz
wany przez biskupa ordynariusza
dzi ks. Kami&skiego wzbudza#y "ywe literacko znakomitych homilii pióra ks. Förstera na stanowisko jednego z ksi!zainteresowanie (l$zaków. Jego ga- Kami&skiego prezentowa#a oryginalny "y pracuj$cych przy katedrze wroc#awzeta by#a czytana i w!drowa#a od domu komentarz w formie dialogu dwu (l$za- skiej, ale zrezygnowa#em ze wzgl!du
do domu. By#a jedynym organem pra- ków – Wojtka i Jacka – rozmawiaj$cych na ró"nice w wyznawanej wierze.” – tak
so wym sta ro ka to li ków na (l$ sku. swoj$ gwar$. Nie brakowa#o im poczu- o tym informowa# ks. Kami&ski w "ycioW Katowicach na spotkania Kó#ka cia humoru.
rysie w#asnor!cznie napisanym 11 grudW pó)niejszych latach „Prawda” nie nia 1873 r. i adresowanym do swego no„Prawdy” skupiaj$cego czytelników
i przyjació# czasopisma, z jednej tylko mia#a ju" ilustracji. Skurczy#a si! do czte- wego zwierzchnika, starokatolickiego
huty „Marta” regularnie przychodzi- rech dwuszpaltowych stron, wype#nio- biskupa Reinkensa.
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W marcu 1871 r. grupa
osób z Kó!ka „Prawdy”, zakupi!a nieu"ywany ju" dawny
katowicki ko#ció!ek Niepokalanego Pocz$cia Naj#wi$tszej Marii Panny znajduj%cy
si$ przy ówczesnym trakcie
z Katowic do Za!$"a. Wydarze nie wzbu dzi !o pa ni k$
w#ród dostojników ko#cielnych i sta!o si$ przedmiotem
licznych procesów s%dowych,
które dowiod!y, "e zawarta
transakcja by!a nie ca!kiem legalna. Zanim jednak zapad!y prawomocne wyroki ks.
Kami&ski i jego zwolennicy
zd%"yli znale'( oparcie w#ród
wp!ywowych osobisto#ci Katowic, wesprze( si$ o stosowne paragrafy bismarckowskiego prawodawstwa
i zapewni( sobie poczesne
miejsce w rosn%cym w si!$ ruchu antydogmatycznym.
W kwietniu 1871 r., biskup Förster ob!o"y! ks. Kami&skiego suspens%. To by!a
nagana „za tendencje starokatolickie”. Gdy ukarany niepokornie odpowiedzia! listem
otwartym, ksi%"$ Ko#cio!a
wykluczy! krn%brnego kap!ana ze swojej owczarni nak!adaj%c na niego ekskomunik$. Jednocze#nie policja „Prawda”, 1871 nr 2, strona tytu!owa.
zaplombowa!a i zamkn$!a
stary parafialny ko#ció!ek. Wtedy ks. wa pod Kluczborkiem, zwolennik BiKami&ski wystosowa! petycj$ do kan- smarcka, pose! do parlamentu Rzeszy, zacelarii Rzeszy podpisan% przez 400 !o"yciel – wtedy jeszcze bardzo wp!ywoosób – g!ównie czytelników „Prawdy” wej – Deutsche Reichs Partei, a po nim
i jej sympatyków. W ich imieniu "%da! ekspu!kownik armii pruskiej Hubert Tiewydania zasekwestrowanej nieruchomo- le-Winckler, protoplasta s!ynnego rodu ary#ci. Gdy sprawa zacz$!a si$ przewleka(, stokratów w$gla i "elaza. Sekrety tego mew kolejnej apelacji do Berlina datowa- cenatu ujawnia archiwalny dokument
nej na 14 lipca tego roku, zdeklarowa! datowany na dzie& 2 czerwca 1872 r.
Do 1873 r. – nadzór merytoryczny
si$ ju" jako zwolennik ruchu starokatolickiego. Katowicki magistrat poleci! nad tygodnikiem, z ramienia w!adz
otworzy( bramy #wi%tyni, a Kami&ski pa& stwo wych spra wo wa! uro dzo ny
odprawi! w niej pierwsze na terenie Prus w Gnie'nie Jakub Caro, profesor histonabo"e&stwo starokatolickie wyg!asza- rii Uniwersytetu Wroc!awskiego. W lipj%c kazanie po polsku i po niemiecku. cu tego roku odmówi! dalszej wspó!praDzia!o si$ to dnia 23 lipca 1871 r. cy z Kami&skim i wnioskowa! cofni$cie
Schizma w !onie rzymskokatolickiego przyznawanych subwencji. Publikacje
Ko#cio!a na Górnym )l%sku sta!a si$ zamieszczane na !amach recenzowanego czasopisma ocenia! jako wystarczafaktem dokonanym.
j%co antyklerykalne, ale zbyt ma!o prorz%dowe i nie do#( proniemieckie.
Ks. Kami&ski realizowa! swój program
Dyskretny mecenat
walki z niegodziwo#ci% nowokatolickieygodnik „Prawda” ukazywa! si$ go kleru, krzewi! wiar$ w duchu przedw nak!adzie 2500 egzemplarzy. soborowym a jednocze#nie po ojcowsku
Cz$#(, jako prezenty trafia!a do najubo"- dba! o to aby jego parafianie mogli moszych. Z samych abonamentów trudno by- dli( si$ i mówi( w swoim ojczystym j$!o zapewni( trwa!y byt gazecie. O pozy- zyku. Nie by! do#( pa&stwowotwórczy
skanie dodatkowego funduszu na druk i procesarski a co najwa"niejsze jego czai upowszechnienie ks. Kami&ski zabiega! sopismo nie sprzyja!o popularyzacji
równie" u w!adz pa&stwowych w Berlinie. i utrwalaniu kultury niemieckiej. Z ca!%
Niebawem, formalnymi sponsora- bezwzgl$dno#ci% wytkn%! mu to wspomi – nie eksponowanymi jednak w winie- mniany wy"ej cenzor. Pisze o tym doskocie pisma czy cho(by w redakcyjnej stop- na!y znawca prasy #l%skiej Joachim
ce – stali si$ kolejno: hr. Edward von Glensk stwierdzaj%c, "e ówczesne w!aBethusy-Huc, posiadacz ziemski z B%ko- dze wspieraj%c „Prawd$”, mia!y nadzie-
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j$: „rozbi( ni% zwarty ruch
centrowy na Górnym )l%sku.
By!a to jednak kolejna iluzja
w!adz. Kami&ski, zagorza!y
zwolennik odbudowy pa&stwowo#ci polskiej, zajmowa! si$ w „Prawdzie” prawie
wy!%cznie szerzeniem idei
starokatolicyzmu”.
Na ostrzu no!a

N

o wo rocz ne wy da nie
„Prawdy” z 1874 r. jest
znamienne dla okresu jawnej
wojny jaka wybuch!a pomi$dzy duchowie&stwem nowokatolickim a wspólnot% ks.
Kami&skiego. W tre#ci i w tonie jest zdecydowanie ró"ne
od tego co publikowano 3 lata wcze#niej.
Znajdujemy w nim dwa
teksty. Pierwszy, to list pasterski biskupa Józefa Reinkensa, metropolity starokatolickiej diecezji z Bonn, któremu
podlega!a parafia w Katowicach. Dawny kurialista pa!acu biskupiego we Wroc!awiu, kry tycz nej oce nie
pod da je do ko na nia Piu sa IX i ustosunkowuje si$
do niektórych twierdze& teologów Ko#cio!a watyka&skiego. Autorem drugiego, utrzymanego w sarkastycznym tonie, jest ks.
Kami&ski. Swój komentarz kieruje
do kilku duchownych rzymskokatolickich i opatruje go wymownym tytu!em
„Zawezwanie do by!ych moich wspó!kap!anów kolegów”.
Niezatarte pi"tno
zia!alno#( wydawnicza ks. Kami&skiego niemal od samego pocz%tku prócz przyjació! mia!a przysi$g!ych
wrogów. Jeszcze w 1912 r. spotka!a si$
z pot$pieniem zacnego ks. Jana Kudery, pierwszego historyka polskiego
dziennikarstwa na )l%sku, który nie"yj%cego ju" koleg$ po piórze, nazwa! „kamorantem”, „niespokojnym duchem
i wichrzycielem”, dodaj%c przy tym:
„Gdy po og!oszeniu dogmatu o nieomylno#ci Papie"a z ko&cem roku 1870
w Niemczech stwarza!a si$ pod przewodnictwem profesorów gimnazyalnych i inspektorów szkolnych sekta tak
zwanych „starychkatolików”, wtedy te"
u nas na Górnym )l%sku znalaz! si$ odst$pca i zdrajca ks. Pawe! Kami&ski, który pomi$dzy polskimi katolikami ow%
sekt$ krzewi( postanowi!.”
Sformu!owane wtedy arbitralne okre#lenia trafi!y do wielu opracowa& i jako
stereotypowe etykiety przetrwa!y do naszych czasów.
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Z MARIUSZEM WILKIEM rozmawia WITOLD TURANT

Od „Konspiry”
do Wysp So!owieckich
Mariusz Wilk, autor s!ynnej „Wo!oki”,
nominowanej do "l#skiego Wawrzynu Literackiego (2006), oraz tetralogii „Dziennik Pó!nocny”, $eby wymieni% tylko najwybitniejsze utwory, spotyka! si& ostatnio
ze swoimi 'l#skimi czytelnikami i mówi!
o swojej metodzie twórczej, $yciu na pustkowiu, fascynacjach wymieraj#cymi kulturami na dalekiej Pó!nocy oraz o swoich
planach pisarskich. Podczas jednego z takich spotka(, ze studentami i pracownikami Wydzia!u Filologii Uniwersytetu "l#skie go, po pro si !em pi sa rza o chwi l&
rozmowy.
– Has!em przewodnim tego spotkania
by!o poj"cie „geopolityki”. Co si" za tym
has!em kryje?
– Jest to poj&cie stworzone przez pisarza Kennetha White’a, Szkota, który mieszka od wielu lat na pó!nocy Francji. Termin
ten sta! si& bardzo modny. Moja interpretacja tego terminu jest taka, i$ jest to próba oswojenia przestrzeni s!owami, po to,
$eby si& w niej rozprzestrzeni% samemu. Jestem wdzi&czny losowi, $e zetkn#! mnie
z Whitem, bo rozmowy z nim u'wiadomi!y mi teoretycznie to, co ja robi!em praktycznie od wielu lat.
– Jaka by!a droga, która zawiod!a autora legendarnej ju# „Konspiry” na Wyspy So!owieckie?
– To d!uga historia, która w wielkim
skrócie wygl#da mniej wi&cej tak: wyje-

cha!em z Polski w 1989 roku. Najpierw to
by! Berlin Zachodni, potem Stany Zjednoczone, Moskwa i pucz, ró$ne miejsca
w Rosji, w ko(cu wojna w Abchazji. Prze$ycia wojenne u'wiadomi!y mi, $e nie
chc& by% ju$ dziennikarzem, a zw!aszcza
korespondentem wojennym. Wyjecha!em wtedy na So!owki, gdzie znalaz!
mnie redaktor Jerzy Giedroi%, przypadkiem lub nie, i zaproponowa! mi wspó!prac&. I tak, jak na pla$y w Suchumi umar!
Mariusz Wilk korespondent wojenny, tak
na So!owkach narodzi! si& Mariusz Wilk
pisarz.
– Domy$lam si", #e ten poród nie by!
bezbolesny. Tam przecie# wszystko jest
inne; #ycie jest inne.
– Uwa$am, $e w $yciu nie ma przypadków. Namówiono mnie na wyjazd na So!owki, poniewa$ szuka!em miejsca, w którym móg!bym pozby% si& wojennej traumy.
To, co zobaczy!em zachwyci!o mnie. By!o tak pi&knie, $e nie chcia!em ju$ wraca%
i statek odp!yn#! beze mnie. Ojciec German, so!owiecki starzec, którego spotka!em w jednym z tamtejszych monastyrów,
powiedzia! mi: – Mar, zatrzymaj si&, a zobaczysz, $e dalej dojdziesz. Pozostanie
na So!owkach to by! taki rodzaj i postu,
i modlitwy, i spowiedzi z ca!ego $ycia.
U'wiadomi!em sobie, $e id& nie t# drog#;
$e ca!e moje $ycie, do Abchazji, by!o nie
t# drog#. Za szybko tak$e szed!em. Mo$na ca!e $ycie biec i uderzy% o grobow# de-

sk&. Natomiast ten moment, w którym si&
zatrzyma!em, spowodowa!, $e w pi&% lat
pó)niej trafi!em na !amy „Kultury”.
– Co by!o poci%gaj%cego w tym nowym
#yciu, a do czego trudno by!o si" przyzwyczai&?
– W!a'ciwie to nie by!o w tym nic
uci#$liwego. Na przyk!ad mnie nie potrzeba fitnessu, bo wystarczy przer#ba% codziennie przer&bel, $eby t& fizyczn# si!&
mie%. Dla kogo', kto woli mie% ciep!# wod& z kranu, to mo$e by% uci#$liwe. Natomiast wielkim plusem jest brak tego, co ja
nazywam syfilizacj#, tego nat!oku reklam,
pogoni za kas#, wygodami, tego wszystkiego, co nas otacza w wielkich miastach, tak$e rosyjskich. A tam jest cisza i skupienie.
Tam jest pustka.
– Pó!noc jest dla pana rodzajem absolutu; tak odbieram pana pisarstwo.
– Mo$e inaczej. Nie sama Pó!noc jest rodzajem absolutu, ale ona zbli$a do absolutu. Dzi&ki Tomaszowi Mertonowi nie
u$ywam s!owa absolut ani Bóg. U$ywam s!owa Rzeczywisto'%. Tam tej rzeczywisto'ci nic nie przes!ania, ani reklamy, ani
ha!as. Tu t& Rzeczywisto'% widz& przes!oni&t# przez rzeczywisto'%, czyli co' stworzonego przez nas. Tam nic nie zak!óca
szumu wody, szumu topoli, 'piewu ptaków,
tego co prawdziwe. Nie my stworzyli'my
Rzeczywisto'%.
– Niektórzy krytycy zarzucaj% panu
mo#e nie tyle rusofili", ile rusczenie j"zyka polskiego, nadu#ywanie rusycyzmów.
– Ja ju$ na ró$ne sposoby na ten zarzut
odpowiada!em. Wygl#da to tak, $e od pewnego czasu pisz& w!a'ciwie dla mojej córki, która jest pó! Polk#, pó! Rosjank#. Pisz& wi&c tak, jak uwa$am za stosowne,
a komu si& nie podoba, niech nie czyta. Dotyczy to zw!aszcza ostatniej ksi#$ki, „Dom
w!ócz&gi”, a tak$e tej, która w!a'nie powstaje i zmienia tetralogi& „Dziennik Pó!nocy” w pi&cioksi#g. To jest tak$e ksi#$ka o córce i dla córki, takie podsumowanie
tego cyklu. Co b&dzie dalej, nie wiem jeszcze. Zapewne b&dzie to w dalszym ci#gu
w!ócz&ga, ale by% mo$e w!ócz&ga w czasie. Chce pokaza% córce troch& swojej
biografii, której inaczej by nie pozna!a. Jestem pó)nym ojcem i musz& si& spieszy%,
$eby pokaza% jej dziadków, pradziadków,
Lwów, który jest miastem mojego ojca,
Wroc!aw, który jest moim miastem, Tyniec
pod Krakowem, który dla mnie jest wa$ny, tak$e Kraków oraz moich przyjació!.
W tej ksi#$ce zwracam si& do konkretnego czytelnika, który przeczyta j# za lat
dwadzie'cia par&, z g!&bokim, mam nadziej& zrozumieniem. To jest tak, jakbym
wrzuca! butelk& do morza, w nadziei, $e
kto' j# odnajdzie.
– Mieszka pan nadal w Rosji. Jaka jest
pana opinia o tym kraju?
– To jest Rodina mojej córki, a wi&c tak$e po cz&'ci i moja. Cztery i pó! roku temu pewnie odpowiedzia!bym inaczej, jako kto' z boku, ale od czasu, kiedy
pojawi!a si& Martusza, to jest tak$e, poprzez ni#, mój kraj. Wspaniali ludzie i bogata kultura, cudowna literatura, film,
muzyka i fantastyczne przestrzenie. Kocham ten kraj i to jest te$ moja Rodina,
cho% mam tak$e i Ojczyzn&.
– Dzi"kuj" za rozmow".
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BEATA
TOMANEK

Jan Foks, syn Jana Foksa, jest s!siadem Jana Foksa,
syna Jana Foksa, którego dziadek Jan Foks ma kuzyna Jana Foksa, a jego wnuk Jan Foks chodzi do jednej
klasy z Janem Foksem, koleg!, którego tata te" nazywa
si# Jan Foks. Pytanie: „Gdzie mieszka Jan Foks?”.

Kiedy
przesz!o"#
staje si$
przysz!o"ci%

O
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dpowied&: w Wilamowicach, ma!ym miasteczku
mi$dzy Pisarzowicami, Jawiszowicami, Star% Wsi% i Zasolem Biela'skim.
Nieopodal p!ynie w%ska w tym miejscu rzeka So!a. Podró(uj%cy do Wilamowic mog% obserwowa# równin$,
po której hula wiatr, i tylko czasem nud$ krajobrazu zak!óca samotne drzewo. Po drodze mija si$ te( kilka niewiel kich sta wów ho dow la nych.
W podró(y mo(na wi$c spokojnie zaj%# umys! rozwi%zywaniem zagadki s%siedz twa Ja na Fok sa, sy na Ja na
Foksa...
Ta równina, bezpieczna i przewidywal na sta !a si$ przed wie ka mi
powodem, dla którego dzisiaj warto
wybra# si$ do Wilamowic. Miasteczko le (y w po wie cie biel skim. Na
po wierzch ni 10 km 2 (y je tu oko !o 3000 mieszka'ców. A kierowc$
wita dwuj$zyczna tablica z nazw%
mia sta „Wi la mo wi ce” i „Wy my soü”.
– Co to za j$zyk? – pomy"li zdziwiony podró(ny.
Nazwa „Wilamowice” jest bardzo
stara i pojawi!a si$ ju( w zapiskach Jana D!ugosza w wersji staropolskiej
„Wylamowycze” w ksi$dze „Liber
beneficiorum dioecesis Cracoviensis”
z przedzia!em czasowym 1470-1480.
Intryguj%cy jest te( herb Wilamowic
daj%cy proste skojarzenia z lo(% maso'sk%.
Taka ma!a osada, a tyle zagadek, tajemnic…

Spotkanie na rynku

D

roga jest prosta. Bez trudu doje(d(am na miejsce i zatrzymuj$ si$
na rynku. Po wyj"ciu z samochodu,
w oczy rzuca mi si$ szyld: Domex. Z.H.
Foks.
– W$drówka dobrze si$ zaczyna – my"l$. Rozgl%dam si$. Ryneczek raczej
skromny. Z jednej strony góruje nad budynkami wie(a ko"cio!a parafialnego,
z drugiej przykuwa uwag$ zabytkowy
dom w kolorze wi"niowym z wyra&nym
napisem „Ochronka pod wezwaniem "w.
Anny”, obok ksi$garnia w ma!ym (ó!tym budynku, sklepiki, widoczny z dala Urz%d Miasta i Gminy oraz restauracja Rogowa, do której od razu zagl%dam.
Nie podaj% tutaj modnych dzisiaj kaw:
macchiato czy espresso, za to mo(na si$
napi# zapomnianej, ale jak(e klimatycznej „fusiary”.
– Co ciekawego mo(na tu zobaczy#? – pytam kobiet$ za barem.
– Wilamowice s% bardzo stare, mamy
wi$c ciekawe stare budowle – odpowiada. – Ale ciekawsi s% mieszka'cy.
– W!a"nie jestem umówiona z jednym
z nich – wychodz$ na ulic$. )rodek tygodnia, ale tu (ycie p!ynie leniwie.
Niespiesznie id$ na ul. Niepodleg!o"ci 3.
Staj$ przed nowoczesnym budynkiem,
niedu(ym, ale z wieloma szyldami.
Czytam z ciekawo"ci%: „Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej *ywio!”,
„Regionalny Zespó! Pie"ni i Ta'ca Wilamowianie”, „Ko!o Gospody' Wiejskich”, „Gminne Centrum Zachowania

Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach”. To tutaj
jestem umówiona z Tymoteuszem Królem, szefem centrum. Spodziewam si$
spotka# starszego pana, jak zwykle,
kiedy umawiam si$ na rozmow$ o dziejach, o przesz!o"ci, czy ratowaniu to(samo"ci lokalnej. Tymczasem staje przede
mn% m!odzieniec najwy(ej dwudziestoletni. Ubrany jak urz$dnik, z teczk%
w r$ce. Wychodzimy na dziedziniec,
z którego rozpo"ciera si$ widok na domy mieszkalne, ma!e z ogródkami.
– W któ rym miesz ka pan Jan
Foks? – zaczynam.
– A je(eli powiem, (e w ka(dym?
– mój rozmówca u"miecha si$.
– To nie uwierz$.
– To jest anegdota, ta opowie"# o Janie Foksie i jego s%siadach Janach Foksach, ale bliska prawdy. Jednak (eby odkry# jej istot$, trzeba pozna# histori$
mieszka'ców Wilamowic.
– Ch$tnie pos!ucham, bo Wilamowice jawi% mi si$ jako miejsce pe!ne zagadek, tajemnic i niezwyk!ych zdarze'.
– To prawda, a my, m!odzi wilamowianie postanowili"my je odkrywa#, piel$gnowa# i zachowywa# dla nast$pnych
pokole' – opowiada Tymoteusz. – Pocz%tek naszej historii si$ga XIII wieku.
Wtedy ziemie te by!y spustoszone przez
najazdy tatarskie i ksi%($ opolsko-raciborski W!adys!aw I postanowi! sprowadzi# tutaj osadników z zachodu. Przybyli w te okolice emigranci z Flandrii
i Fryzji, które by!y wówczas nawiedzane przez powodzie. W!a"nie te równiny po!o(one z dala od wielkich rzek sta!y si$ dla nich en kla w% spo ko ju
i bezpiecze'stwa, miejscem, gdzie mogli „zapu"ci# korzenie”, rozwin%# swoje umiej$tno"ci i (y# dostatnio. Przywódc% osadników by! Wilhelm lub
Wiliam. Pierwsi emigranci osiedlili si$
w Starej Wsi, a powodzianie z kolejnej
fali migracji zacz$li zak!ada# swoje
domostwa w tej okolicy. Wówczas nazwano j% Wilhelmsau, czyli „b!onie
Wilhelma”. Ten p!askowy( pozwoli! !atwo wytyczy# pola, na których wilamowianie uprawiali len. Osadnicy przywie&li ze sob% wysok% kultur$ roln% oraz
umiej$tno"ci tkackie, i to w!a"nie tymi
dziedzinami zajmowa!a si$ zdecydowana wi$kszo"# ludno"ci. Byli ponadto bardzo dobrymi handlarzami. Szybko stali si$ bogaci. W 1300 roku wybudowali
swój ko"ció! pw. "w. Stanis!awa. W 1484
roku przyby! do Wilamowic kanonik
Adam Fox, pleban, wraz z bratem Wac!awem. Z 1642 roku pochodzi zapis
o szkole parafialnej, a z 1791 roku
o zakupie przez wilamowian lasów
i stawów dworskich „Le(ajów” za
10 500 z! polskich. Potomkowie Flamandów, znakomici kupcy sprzedawali swoje towary w Istambule, Berlinie,
Pary(u, Londynie, w Wiedniu. Przez to
tak si$ wzbogacili, (e w 1808 roku wykupili si$ z podda'stwa za 3000 koron
re'skich, a w 10 lat pó&niej mieszka'cy wykupili prawa miejskie za 2000 koron. Gospodarze odst%pili pola na wy-

Foto: Grzegorz Majerski

budowanie rynku, gdzie powsta! urz"d
oraz szko!a, pó#niej urz"d pocztowy,
$andarmeria, raz w tygodniu odbywa!y si% tutaj jarmarki.
– Pierwszy Jan Foks by! jednym
z osadników?
– Zapewne,
Jan Foks by! Flamandem

a

lbo jednym z ich potomków.
Osadnicy w Starej Wsi zasymilowali si% z czasem z Polakami, natomiast
mieszka&cy Wilamowic, 'wiadomi swojego dziedzictwa, starali si% zachowa(
swoj" to$samo'( i jednolito'(. Stworzyli
spo!ecze&stwo homogeniczne kulturowo. Wprowadzono regu!% nakazuj"c" zawieranie ma!$e&stw wewn"trz w!asnej
gru py, w ce lu za bez pie cze nia jej
przed utrat" cz!onków, wzmocnienia
izolacji i utrzymania odr%bno'ci. By!o to
spo!ecze&stwo typowo endogamiczne, co
mia!o istotne znaczenie w przekazywaniu kulturowych tradycji. Wilamowianie
stworzyli wi%c wyizolowan", specyficzn" mikrogrup% etniczn" otoczon" ze
wszystkich stron przez Polaków.
– St"d wzi%!a si% ta powtarzalno'( nazwisk?
– Tak, wilamowianie $enili si% mi%dzy
sob", wi%c nazwiska by!y wci"$ te same.
Okaza!o si% to bardzo przydatne w czasie II wojny 'wiatowej. Niemcy szukaj"c konkretnego Jana Foksa, $eby wcieli( go do wojska wpadali w labirynt
takich samych nazwisk i cz%sto dawali
za wygran". Oczywi'cie zdarza!y si% te$
pomy!ki tragiczne w skutkach, kiedy nie
ten Jan Foks trafia! do obozu koncentracyjnego, czy wysy!any by! na Syberi%.
Lata II wojny 'wiatowej by!y w Wilamowicach, podobnie jak na )l"sku, trudne,
bo Niemcy traktowali emigrantów, których j%zyk przypomina! niemiecki, jak
swoich, wi%c trzeba by!o podpisa( volkslist%. Kto jej nie podpisa!, by! wysy!any
do obozu koncentracyjnego. Trudne
czasy dla kultury wilamowskiej trwa!y
równie$ po wojnie. Nowa w!adza komunistyczna postanowi!a zniszczy( jej odr%bno'(.
Dzwoni telefon. Tymoteusz zaczyna
mówi( ze swad" w dziwnym, trudnym
do zidentyfikowania j%zykiem. Nie jest
to niemiecki cho( brzmi troch% podobnie – twardo. Próbuj% cokolwiek zrozumie(, wy!apa( jakie' znajome s!owo.
Bezskutecznie. Przypominam sobie napis na tablicy drogowej: Wilamowice/
Wymysoü.
– Dzwo ni !a ko le $an ka. Za pra sza
do sie bie. Ona te$ jest za kr% co na
na punkcie naszego dziedzictwa. Poka$e pani strój ludowy, bo zbiera ró$ne
przedmioty zwi"zane ze strojem, pami"tki, w!a'ciwie wszystko, co jest wa$ne dla
zachowania naszej wilamowskiej to$samo'ci.
Znów przechodzimy przez ryneczek,
mijamy restauracj%.
– Wilamowice naprawd% !adnie si%
prezentuj" – my'l%. – Czyste miastecz-

Tymoteusz Król z Danut! Kubic! z Regionalnego Zespo"u Pie#ni i Ta$ca „Wilamowianie”.

ko. Chyba przyjemnie si% tutaj mieszka.
Ciekawe, czy mieszka&cy wci"$ tak
radykalnie strzeg" swojej odr%bno'ci?
S"dz"c po zachowaniu mojego towarzysza, który w mojej obecno'ci u$ywa! nieznanego mi j%zyka, jest to jaka' manifestacja inno'ci.
– To by! j%zyk wilamowski? – zapyta!am.
– Tak. Korzystamy z ka$dej okazji, $eby go trenowa( i po prostu mówi(.
– Jak si% pan go nauczy!?
– Przez s!uchanie. Od dziecka s!ucha!em swojej babci. Uczy!em si% od niej.
Powtarza!em. Potem zg!%bia!em go,
doskonali!em. Wci"$ si% go ucz%.
– Du$o osób zna wilamowski?
– *yje jeszcze pokolenie dziadków,
bab( i pradziadków. Oni jeszcze tak
mówi" mi%dzy sob". Ich dzieci ju$ nie.
Wi%c na nas spoczywa teraz obowi"zek
zachowania naszej mowy. Od trzech lat
ucz% w szkole m!odzie$ j%zyka wilamow skie go. Ch%t nie przy cho dz"
na lekcje.
Zatrzymali'my przed jednym z domów. Znów s!ysz% wilamowski. Dziewczyna wita si% z Tymoteuszem. Do mnie
mówi po polsku. Troch% dziwna sytuacja
zwa$ywszy, $e jednak nie jeste'my
za granic".
– Robi" to dla upowszechniania wilamowskiego – my'l%. – Mo$e chc", $eby wróci! do mowy potocznej i by! s!yszany na ulicach miasta?
Potomkini "wi#tego

J

ustyna Majerska ma 21 lat. Studiuje, podobnie jak Tymoteusz
Król, etnologi% w Uniwersytecie Jagiello&skim. Jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice
„Wilamowianie”.
– Od kilku lat jeste'my zaanga$owani z Tymkiem w odbudow% naszej
lo kal nej to$ sa mo 'ci – wy ja 'nia
Justyna.

– Maj" pa&stwo sojuszników, wsparcie, czy wci"$ jest to walka na ugorze? – zapyta!am.
– Jeszcze kilka lat temu to by!a walka, teraz jest !atwiej. Ludzie przyzwyczaili si% do nas. Zaczynali'my w kilka
osób, ale cz%'( si% wykruszy!a. Ja mia!am szcz%'cie, $e wychowa!am si% w domu z praprababci". Ona by!a wiekowa,
ale ze swoimi kole$ankami, które nas odwiedza!y, rozmawia!a wy!"cznie w j%zyku wilamowskim. One 'mia!y si%, plotkowa!y, a ja s!ucha!am i uczy!am si%.
Opowie'ci o przesz!o'ci pobudza!y moj" wyobra#ni% i z czasem pobudzi!y
do poszukiwania starych pami"tek, w!a'nie z czasów, o których opowiada!a babcia. Chodzi!am po domach, przeszukiwa!am stare strychy. Teraz mieszka&cy
sami do mnie przychodz" z ciekawymi
przedmiotami, które znale#li.
– Justyna ma ju$ kilka tysi%cy eksponatów – dodaje Tymoteusz.
– Zbieramy wspólnie i konkretnie
mamy 1500 eksponatów rzemie'lniczych oraz 2000 elementów zwi"zanych
z lu do wym stro jem wi la mow skim,
na przyk!ad pi%kne malowane r%cznie
skrzynie do przechowywania sukien.
Panny same malowa!y lub zleca!y to odpowiedzialne zadanie zdolniejszym
od siebie kole$ankom. Najstarsza taka
skrzynia pochodzi z 1823 roku – Justyna opowiada z zapa!em, równocze'nie
podchodz"c do szafy. – Chcia!abym
pani pokaza( taki strój.
– Ludowy strój wilamowski 'wiadczy!
o bogactwie naszych przodków. Kobiety w innych regionach mia!y po dwie,
trzy spódnice, a u nas co najmniej dwadzie'cia! W tym co najmniej 15 w paski, na co dzie& i niebieskie ze z!otymi
galonami – Tymek opowiada z nieukrywan" dum" w g!osie. – Na ka$d"
niedziel% miesi"ca inn"! Stroje by!y
bogate, z drogich materia!ów sprowadzanych z Turcji, Wiednia. Zasada by!a taka, $e suknie uszyte z materia!ów z odleg!ych krajów by!y cenniejsze. Im
dalej kupione – tym bardziej. Te najdro$-
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sze ubierano w !wi"ta, na chrzciny,
urodziny itd. To by#y spódnice z kaszmiru, jedwabiu, a na jedn$ zu%ywano
wtedy 6 metrów materia#u. Podobnie
z czepkami. Ka%da kobieta mia#a ich co
najmniej trzydzie!ci! Zak#ada#y je po 7
naraz, a na zewn$trz ten najdro%szy np.
z#oty. Do tego korale, grube prawdziwe,
w pi"ciu rz"dach ze srebrnym krzy%ykiem. Je% d%o no te% po ma te ria #y
do Pszczyny, ale spódnice z nich uszyte s#u%y#y np. do kopania ziemniaków.
Na co dzie&, dajmy na to do dojenia
krów i innych prac domowych, kobiety zak#ada#y do stroju oczywi!cie nie korale, ale bursztyny. Do tego koszule, jupki, chusty, oplecki... W ogóle spódnica
to po wilamowsku rek, koszula – jup#a,
a czerwona chustka – tojruty tih#a....
– O strojach ludowych wilamowskich Tymek wie wszystko, mo%e o nich
mówi' bez ko&ca, bo napisa# o nich
ksi$%k". Mia# wtedy 16 lat. No i sam ma
spor$ kolekcj" – przerywa Justyna, podkre!laj$c jego zas#ugi. Wida', %e wspieraj$ si" w swojej dzia#alno!ci.
– Gdzie pa&stwo przechowuj$ swoje
zbiory, gdzie mo%na je ogl$da'? – zapyta#am.
– Nie mamy jeszcze muzeum, ani izby
pami"ci, czy magazynu. Nasi rodzice s$
wspaniali i wyrozumiali, %e pozwalaj$
nam trzyma' je w domu. Upychamy
w skrzyniach, szufladach, szafach – Justyna !mieje si" przyk#adaj$c sobie
spódnic" do pasa. – Czasem ubieramy
stroje i prezentujemy je na sobie podczas
prelekcji, ró%nych prezentacji, czy wystaw, które organizujemy, %eby pokazywa' przedmioty zwi$zane z nasz$ przesz#o!ci$, a przy tym uczy'.
– Pan te% ma swój strój ludowy?
– Oczy wi !cie, lu bi" go ubie ra'.
W ogóle ze strojem m"skim jest pewien
problem, bo prawd" mówi$c %aden si"
nie zachowa#. Zosta# zrekonstruowany
w 1948 roku. Sk#ada si" na niego: bia#a koszula, kamizelki w ró%nych kolorach, czarne spodnie, wysokie skórzane
buty i czarny kapelusz przewi$zany
czerwon$ wst$%k$ w kwiaty.
– To ju% potrafi" sobie wyobrazi' Jana Foksa – %artuj".
– Widz", %e s#ysza#a ju% pani nasz$
opowie!' o Janie Foksie – Justyna
ochoczo podejmuje temat. – Aktualnie
%yje w Wilamowicach sze!ciu Janów
Foksów, ale s$ i inne rodziny, na przyk#ad mamy kilkunastu Eugeniuszów
Sznajdrów. Te% by#am ciekawa, czy
przypadkiem jaki! Jan Foks nie by# moim prapraprzodkiem. Tymek rozrysowa# mo je drze wo ge ne alo gicz ne
od XVII wieku. Wynika z niego, %e jestem z rodu arcybiskupa lwowskiego,
!w. Józefa Bilczewskiego, który urodzi#
si" w Wilamowicach w 1860 roku. By#
wy j$t ko wym cz#o wie kiem, jesz cze
za %ycia mówiono o nim jak o !wi"tym.
Zosta# beatyfikowany przez papie%a Jana Paw#a II podczas jego wizyty we
Lwowie w 2001 roku. Kanonizacja Józefa Bilczewskiego przez papie%a Benedykta XVI odby#a si" 23 pa(dzierni-

ka 2005 w Rzymie, ale dat" kanonizacji wyznaczy# jeszcze nasz Papie%.

– My, po latach, w#$czyli!my si"
w ten nurt wydobywania j"zyka wilamowskiego z zapomnienia. Ten j"zyk
jest naszym bogactwem i dzi"ki niemu
„Dante z Wilamowic”
mo%emy te% anga%owa' si" w ró%ne
pro gra my i pro jek ty, w tym unij spraw$ m#odych ludzi znajduj" ne – kontynuuje Justyna – Na przyk#ad
si" w innym, zaczarowanym bierzemy udzia# w projekcie realizowa!wiecie. Oto dwudziestolatkowie z prze- nym przez Uniwersytet w Poznaniu
sz#o!ci swoich dziadków uczynili swo- „Do ku men ta cja gi n$ cych j" zy ków
j$ przysz#o!'. Studia, pasja, nauka, ka- w Polsce” oraz przez Uniwersytet Warriera – niemal wszystkie sfery %ycia tych szawski „Gin$ce j"zyki”. Do wszystdwojga realizuj$ si" w tym dla wielu od- kich potrzebna jest znajomo!' etnoj"realnionym wymiarze. )ycie przesz#o- zyka.
!ci$ nie ma dobrych konotacji, ale tutaj
– Chcemy do tych dzia#a& zaanga%ow Wilamowicach wszystko dzieje si" wa' m#odzie% – przejmuje pa#eczk"
inaczej.
Tymoteusz. – M#odzi musz$ wiedzie',
– Jeste!my kontynuatorami – Tymek %e zajmowanie si" j"zykiem wilamowjakby czyta w moich my!lach. – W szko- skim ma sens, bo piel"gnuje przesz#o!',
le uczy# mnie wilamowskiego pan Józef zaznacza to%samo!', ale daje te% prac".
Gara, by# poet$, umar# w ubieg#ym ro- Równie% naukow$. *wiat si" j"zykiem
ku. Kiedy zaczyna# w 2003 roku by#o 20 wilamowskim interesuje. Przyjecha# tu
ch"tnych. Zostali!my tylko we dwójk" jeden Australijczyk studiowa' przez
z Justyn$. Od trzech lat ja ucz" tego j"- miesi$c j"zyk wilamowski.
zyka w szkole, mam 7 godzin tygodnio– Jest wiele tekstów wilamowskich
wo. Staram si" zebra' zasady gramaty- zachowanych w repertuarze ludowym.
ki i wyda' podr"cznik. Pracuj" nad tym. Jego podstaw" stanowi$ miejscowe
Lata powojenne w#adzy ludowej zrobi- ta&ce i przy!piewki zaczerpni"te z bo#y swoje. Zakazano u%ywania j"zyka wi- gatych obyczajów rodzinnych i dolamowskiego. Nawet rodzice mówili rocznych, kultywowanych w Wilamomi, po co ty si" go uczysz i tak ci" nikt wicach przez mieszka&ców miasteczka
nie zrozumie. I wiele osób tak my!li. – w#$cza si" Justyna. – Dla nas jest to
Kiedy zaczyna#em interesowa' si" na- okazja, %eby zaprezentowa' si" innym
szym j"zykiem w Wilamowicach w 2003 i opowiada' o naszej odr"bno!ci oraz
roku, mówi#o nim ok. 100 osób. Wszy- specyficznej, niepowtarzalnej kultuscy bardzo starzy. Uda#o mi si" nagra' rze. Nasz Zespó# Regionalny Pie!ni
osiemdziesi"ciu z nich. Na podstawie na- i Ta&ca „Cepelia FIL-Wilamowice” ma
gra& opracowuj" w#a!nie zasady grama- ju% ponad 65 lat. Dzia#a# pocz$tkowo
tyki.
nieformalnie, ale w 1948 roku da#
– Na wniosek Tymka Biblioteka Kon- pierwszy oficjalny wyst"p. Jego twórgresu USA 18 lipca 2007 wpisa#a j"zyk czyni pani Jadwiga Stanecka, %eby
wilamowski w rejestr j"zyków !wiata. chroni' wilamowsk$ kultur" w czaZo sta# on rów nie% za re je stro wa ny sach komuny, t#umaczy#a oryginalne
w UNESCO i Mi"dzynarodowej Orga- teksty na j"zyk polski i w#$cza#a do renizacji Normalizacyjnej, gdzie przy- pertuaru, a stroje wilamowskie nagle
dzielono mu kod ISO – do rozmowy okaza#y si" „ukrai&skimi”... Takie byw#$cza si" Justyna. – Tylko w Polsce nie #y czasy – !mieje si". – Wyst"pujemy
ma statusu j"zyka.
bez pomocy profesjonalistów: chore– J"zyk jest bardzo wa%ny, to jest ografów, scenografów itd. Ta&czymy racz"!' kultury, dlatego tak walczymy zem, prosz" to sobie wyobrazi' – my
o jego zachowanie. Trzeba pami"ta', m#odzi, dzieci i nasze babcie osiemdzie%e do 1945 by# on w powszechnym si"cioletnie, wszyscy razem odtwarzau%yciu. Po latach zapomnienia, w la- my to, co pami"tamy z domu. Jest to
tach 90. przyjecha# do Wilamowic bardzo rodzinny zespó#.
pan Tomasz Wicherkiewicz, wówczas
Pomy!la#am, %e s#owo „rodzinny”
student. Pisa# prace na temat odkryte- ma w Wilamowicach nieco g#"bszy
go przez siebie r"kopisu poety st$d, sens. Zw#aszcza w kontek!cie Jana
Floriana Biesika. Mówili na niego Foksa. Znowu przechodzimy przez wi„Dante z Wilamowic”. Pisa# w naszym lamowski rynek. Teraz w trójk". M#oj"zyku. Najd#u%szym jego dzie#em dzi odprowadzaj$ mnie do samochodu.
jest „Of jer we#t” („Na tamtym !wie- Patrz" na to miasteczko ju% innymi
cie”), napisanym na wzór „Boskiej Ko- oczami. Kiedy przychodzi my!l o rówmedii”. W swoich poematach ustali# ninach, które za chwil" przetn" jad$c
w#asn$ pisowni", opart$ na alfabecie w kie run ku Ka to wic czu j" si" jak
polskim, poniewa% uwa%a#, %e alfabet na wyspie. Egzotycznej kulturowo dla
niemiecki nie jest wystarczaj$cy dla j"- nas wyspie Wilamowice, z oryginalnym
zyka wilamowickiego. Pan Tomasz j"zykiem, flamandzkim stylem, który
Wicherkiewicz napisa# rozpraw" dok- mo%na jeszcze odnale(' w koronkach,
tor sk$ na te mat: „J" zyk, kul tu ra czy przechowywanych przez Justyn"
i mieszka&cy Wilamowic w !wietle eksponatach sprzed lat. Wyspie z bogatwórczo!ci literackiej Floriana Biesi- t$ histori$, swoim Dantem i w#asnym
ka”. Tym samym przypomnia# o wila- !wi"tym.
mowskim j"zyku jako warto!ci kulturowej.
!
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HENRYK CIERNIAK
Rys. Wojtek &uka

!wiat nimfy
najpierw trzeba d!ugo i"#
przygarbionym szarym tunelem
bez cienia jednego u"miechu
nie b$dziesz sam bo wielu tak jak ty
chce znale%# si$ w ogrodzie nimfy –
jakkolwiek cudacznie wygl&da pochód
takich zabawnych ludzików
o których opowie!" ko#czy si$
zwykle w g%$bokiej depresji
kiedy pchaj& swoje marzenia
przez klaustrofobiczny tunel
nie ka'demu jednak dane b$dzie
wej"# do królestwa polnej nimfy
bo nawet kiedy stoisz ju' u jego wrót
nie da otworzy# si$ drzwi wytrychem
i przepustki trac& swoj& wa'no"# –
kluczem do jej ogrodów
s& biegaj&ce przed i za bram& jaszczurki
wi$c kiedy staniesz przy zaci"ni$tej bramie
boskich ust nimfy nie "piesz si$ czekaj
a' staniesz si$ oswojonym g!azem
jaszczurek dobrym znajomym
bramy królestwa nimfy otworz& si$
kiedy jaszczurka sama wskoczy ci do r$ki
staniesz si$ "piewaj&cym nimfie drozdem
w rosn&cych zapachach traw i kwiatów
i brz$czeniu much kolejny raz
po zimie zmartwychwsta!ych
je"li naprawd$ chcesz zamieni# "wiaty –
to musi ci si$ uda#

Suknie i marynarki
Twoje stare suknie ci&gle takie m!ode
pogr&'aj& si$ w smutku szafy
rozpi$te jedwabi"cie na wieszakach
ju' pewnie nie przytul& si$ do twoich ramion i kibici
'eby ws!uchiwa# si$ w szmer podskórnych wód
wisielce twoich sukien smutne jak moje
sportowe marynarki ukrzy'owane na wieszakach
choruj& z braku tlenu i czu!o"ci
kiedy" wy!ami& s!aby zamek ubraniowej szafy
si!& bawe!nianej woli
'eby wyruszy# w podró'
po równoleg!ym "wiecie
gdzie czas swobodnie przechadza si$ tu i tam

Rys. Wojtek &uka

krój marynarek podkre"la rze%b$
post-antycznego m!odzie(ca
i sukienki !api& pe!ny oddech –
tak nieprzerwanie przychodz&
widokówki przypomnie( na nasz adres.
W starej szafie korniki
chroboc& modlitwy
o drugie 'ycie
dla twoich sukni i moich marynarek.
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rzypomnijmy sobie pierwsze tygo„P
dnie po kampanii wrze!niowej.
Oszo"omieni bólem, przygnieceni lawi-

n# krzywd doznanych i wstrz#!ni$ci kl$sk# do g"$bi, stan$li!my na go!cinnej
ziemi w$gierskiej. Jak%e pos$pna wydawa"a nam si$ nasza przysz"o!&, jak%e
wielu spo!ród nas wydawa"o si$ bliskich
wpadni$cia w ostateczne zw#tpienie, jak
wielu nie dostrzega"o ju% jutrzenki lepszego jutra”. Tak Henryk S"awik jesieni# 1943 r. wraca" do wydarze' sprzed
czterech lat, kiedy to granic$ polsko-w$gier sk# – we d"ug ró% nych sza cun ków – przekroczy"o od kilkudziesi$ciu
do ponad stu tysi$cy uchod(ców. Polacy liczyli na wsparcie, jednak bezinteresowna pomoc i serdeczne przyj$cie
wielu wr$cz zaskoczy"y. Pocz#tkowo,
zanim zacz#" dzia"a& bardziej zorganizowany system opieki, z pomoc# ruszyli zwykli W$grzy. Do!wiadczy" tego
i S"awik, który wspomina", %e po przekroczeniu granicy wiele razy znalaz" si$
w kr$puj#cej sytuacji, poniewa% spa"
w wygodniejszych warunkach i otrzymywa" lepsze posi"ki ni% cz"onkowie rodzin w$gierskich gospodarzy. W kolejnych dniach w wielu miejscowo!ciach
spontanicznie zacz$"y powstawa& ró%ne
komitety i stowarzyszenia nios#ce Polakom pomoc. Najwa%niejszy i najbardziej wp"ywowy
okaza" si$, powo"any w Budapesz cie, W$ gier sko -Pol ski
Komitet Opieki nad Uchod(cami, który tworzy"y mi$dzy
in ny mi ary sto krat ki z naj znakomitszych rodów.
Dla redaktora Gazety Robotniczej pobyt na W$grzech mia"
by& jedynie krótkim przystankiem na drodze do Francji.
Tam zamierza", podobnie jak
ty si# ce in nych uchod( ców,
wst# pi& do for mu j# cej si$
na nowo armii polskiej. Po kilkunastu dniach S"awik trafi"
do obozów dla ludno!ci cywilnej w pó"nocnych W$grzech
– pocz#tkowo do Bekecs ko"o
Szerencs, a nast$pnie do Helemby pod Miskolcem. Okre!lenie obóz mia"o oczywi!cie jedynie admi ni stra cyj ny cha rak ter i ozna cza "o
w praktyce nazw$ miejscowo!ci, gdzie
przebywali Polacy. Cywile rozlokowani
zostali najcz$!ciej w prywatnych mieszkaniach, hotelach, i o!rodkach wypoczynkowych. Teoretycznie mniejsz# swobod$
mieli internowani na mocy mi$dzynarodowych konwencji %o"nierze, jednak
w wi$kszo!ci przypadków – jak pokaza"y najbli%sze miesi#ce – opuszczenie
obozu nie stanowi"o i dla nich jakiego!
wi$kszego problemu.

Na go!cinnej
w$gierskiej ziemi

wszystkim nie zgodzi" si$ we wrze!niu 1939 r. na przemarsz przez w"asny
kraj wojsk niemieckich. W nast$pnych latach W$grzy starali si$ mo%liwie d"ugo
powstrzymywa& od czynnego udzia"u
w wojnie, nieoficjalnie utrzymuj#c nawet
poprawne stosunki z aliantami. Silnie podzielone by"y elity kraju. Regent Miklós
Horthy, znaczna cz$!& polityków i intelek tu ali stów pod cho dzi "a do Hi tle ra
i udzia"u w wojnie z du%# rezerw#. Nie
brakowa"o w!ród W$grów równie% zdecy do wa nych prze ciw ni ków na zi zmu.
Ku III Rzeszy i udzia"owi w konflikcie
sk"ania"a si$ natomiast wi$kszo!& korpusu oficerskiego, generalicji i du%a cz$!&
m"odzie%y. Pomoc dla Polaków wymaga"a wi$c du%ej zr$czno!ci i doskona"ej znajomo!ci krajowej sceny politycznej. Tego, jak i do brej in tu icji An tal lo wi
– wkrótce nazwanego przez wdzi$cznych uchod( ców „Oj czul kiem Po la ków” – nie brakowa"o.
Do pierw sze go spo tka nia Hen ry ka
i Józsefa dosz"o na pocz#tku pa(dziernika 1939 r. W$gier od kilkunastu dni odwiedza" ró%ne miejsca pobytu polskich
uchod(ców, pyta" o warunki, najwa%niejsze potrzeby, Polacy odpowiadali
i na tym zwykle si$ ko'czy"o. Spotkanie
w obozie w Helembie przebieg"o jednak
ina czej. Po prze mó wie niu
urz$dnika g"os zabra" S"awik.
„Wówczas odpowiedzia"em
po niemiecku – wspomina"
redaktor Gazety Robotniczej
– bo i on tym j$zykiem przemawia", %e jeszcze kilka miesi$cy pobytu, a wszyscy rozleniwimy si$, bo nie ma co
robi& i rozpijemy si$, bo nasi
gospodarze w$gierscy s# tacy
go!cinni. Jak mi pó(niej opowiada" Antall, by" to pierwszy
przypadek krytyki ze strony
uchod(ców. Podkre!li"em jeszcze, %e musimy nasze si"y pomna %a&, bo po po wro cie
do kraju czeka nas ci$%ka praca, odbudowa zniszczonych
przez hitlerowców miast i fabryk”. W$gra zaskoczy"a tak
!mia"a i stanowcza postawa
polskiego uchod(cy. Zareagowa" b"yskawicznie. Po krótkiej rozmowie zaproponowa" S"awikowi, aby obj#" on kierownictwo polskiej instytucji, która mia"aby
dla niego charakter opiniodawczy, a nast$pnie mog"a koordynowa& ca"o!& spraw
zwi#zanych z opiek# nad uchod(cami.
Henryk zgodzi" si$. „I tak znalaz"em si$
w Budapeszcie – wspomina" – i w dodatku na niezwykle odpowiedzialnym stanowisku, zreszt# natychmiast, bo Antall
zaraz za"atwi" moje zwolnienie z obozu
i zabra" mnie swym samochodem”.

Henryk S"awik
w czasie
drugiej wojny
!wiatowej

Spotkanie z Józsefem Antallem
Miskolcem losy S"awika skrzy%owa"y si$ z drogami Józsefa
Pod
Antalla (ur. 1896 r.), wówczas wy%szego
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urz$dnika w w$gierskim Ministerstwie
Spraw Wewn$trznych (Wydziale IX),
przed wojn# jednego z autorów gruntow-

TOMASZ KURPIERZ
nej reformy systemu opieki spo"ecznej.
We wrze!niu 1939 r. Antall zosta" delegowany przez rz#d Królestwa W$gier
do zorganizowania opieki nad polskimi
uchod(cami. Jako oficjalny przedstawiciel w"adz musia" dzia"a& bardzo rozwa%nie i ostro%nie, jego kraj od pierwszych
dni wojny znalaz" si$ bowiem w bardzo
skomplikowanej sytuacji mi$dzynarodowej i wewn$trznej. Od lat trzydziestych
W$grzy politycznie i militarnie zwi#zali si$ sojuszami z III Rzesz# i zmuszeni
byli liczy& si$ z naciskami oraz wp"ywami Berlina. Liczyli w zamian za to na rewizj$ katastrofalnych dla nich postanowie' trak ta tu w Tria non z 1920 r.,
na mocy którego stracili dwie trzecie powierzchni kraju i niemal dwie trzecie ludno!ci. Z drugiej strony przyja(' polsko-w$gierska by"a tak silna, %e ówczesny
rz#d hr. Pála Telekiego, wielokrotnie nara%aj#c w"asne interesy, nie ugi#" si$
przed %#daniami hitlerowskimi skierowanymi przeciw Polakom, w tym przede

W Komitecie
ominacja S"awika na prezesa Komite tu Oby wa tel skie go do Spraw
N
Opieki nad Polskimi Uchod(cami na W$grzech – bo tak nazwano now# instytucj$ – wymaga"a oczywi!cie akceptacji zarówno strony w$gierskiej, jak i polskich

w!adz na uchod"stwie. Propozycj# Antalla popar! jego prze!o$ony, minister spraw
wewn#trznych Ferenc Keresztes-Fischer,
polityk, któremu Polacy w nast#pnych latach wiele zawdzi#czali. Sta!o si# tak, mimo $e kandydatura polskiego socjalisty
nie wszystkim si# spodoba!a, i to zarówno niektórym arystokratom w#gierskim,
jak i Polakom zwi%zanym z sanacj%.
S!awik uzyska! jednak akceptacj# rz%du
polskiego we Francji. Ministrem opieki
spo!ecznej by! wówczas jego kolega partyjny z PPS Jan Sta&czyk, co z pewno'ci%
u!atwi!o nominacj#. W sk!ad Komitetu
Obywatelskiego, który realnie rozpocz%!
dzia!alno'( w styczniu 1940 r., weszli
reprezentanci najwa$niejszych opozycyjnych partii dzia!aj%cych w Polsce
w okresie mi#dzywojennym. Do jego podstawowych zada& nale$a!o koordynowanie opieki nad przebywaj%cymi na W#grzech uchod"cami oraz inicjowanie
i podtrzymywanie dzia!alno'ci polskich
organizacji spo!ecznych, kulturalnych
i gospodarczych. Fundusze na te cele pocho dzi !y za rów no od rz% du RP, jak
i w!adz w#gierskich, które od jesieni 1939 r. – mimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wydawa!y na potrzeby uchod"ców ogromne kwoty.
Kierowanie Komitetem Obywatelskim
wymaga!o wielkiej rozwagi i ostro$no'ci.
S!awik doskonale zdawa! sobie spraw#
z presji, jak% na w!adze w#gierskie wywiera!a III Rzesza. Poselstwo niemieckie
w Budapeszcie regularnie protestowa!o
przeciwko przyjaznej opiece w stosunku
do uchod"ców i $yczliwej postawie rz%du „niedaj%cej si# pogodzi( z neutralno'ci% W#gier”. Parasol ochrony nad Polaka mi, za wie dz% i apro ba t% re gen ta
Horthyego oraz premiera Telekiego, sprawowa!o przede wszystkim ministerstwo
spraw wewn#trznych. Antall i S!awik wiele razy g!owili si# nad tym, aby odpowiadaj%c na zarzuty niemieckie, chroni( Pola ków, a jed no cze 'nie nie na ra $a(
interesów w#gierskich. Prezes Komitetu
ca!y czas musia! si# liczy( tak$e z silnymi podzia!ami politycznymi w'ród samych uchod"ców. Regularnie atakowany
by! przez zwolenników sanacji, mimo $e
w swej dzia!alno'ci kierowa! si# – co wiele razy udowodni! – przede wszystkim
ogólnonarodowym, a nie partyjnym interesem. Sw% filozofi# dzia!ania przedstawi! w jednym z wywiadów na !amach
ukazuj%cych si# w Budapeszcie uchod"czych Wie!ci Polskich: „Wobec Komitetu Obywatelskiego wszyscy uchod"cy czy
to wojskowi, czy cywilni s% równi – mówi!. – Dla nas nie istniej% ró$nice stanowe czy wyznaniowe, wszyscy uchod"cy
maj% jednakowe potrzeby. Ka$dy chcia!by by( syty, ka$dy chcia!by si# przyzwoicie urz%dzi(. Nie znam $adnych ró$nic
wyznaniowych ani spo!ecznych. […]
Nie dzielimy te$ uchod"ców na tych
«co byli» ani na tych «co b#d%». To nie
nasza rzecz. Dzielimy natomiast uchod"ców na dobrych Polaków i na z!ych Polaków. Dobrym Polakiem jest ten, który
w ka$dej sytuacji godnie si# zachowuje,
nie przynosz%c ujmy dobremu imieniu Polaka, który nie utrudnia innym uchod"com
wspó!$ycia, który w s%siedzie widzi tak$e rodaka i bli"niego, po prostu ten, któ-

ry trzyma si# zasady nie czy& drugiemu,
co tobie niemi!o. O z!ych Polakach nie
warto nawet mówi(”.
Zakres dzia!ania kierowanej przez S!awika instytucji by! du$y. Mimo wysi!ków
i jak najlepszych ch#ci gospodarzy sytuacja nie by!a !atwa. Zima 1939/1940
okaza!a si# wyj%tkowo d!uga i ci#$ka, dlatego te$ zapewnienie przyzwoitych warunków dla tysi#cy uchod"ców, w'ród
których by!o niema!o kobiet i dzieci, wymaga!o sporo zachodów i determinacji.
Ju$ od stycznia 1940 r. Komitet zacz%!
wyp!aca( cywilom zasi!ki, które starcza!y na pokrycie najbardziej pilnych wydatków (z odr#bnych 'rodków pochodzi!
$o!d dla internowanych $o!nierzy). Szybko zorganizowano te$ w!asn% opiek#
medyczn% – przy W#gierskim Czerwonym Krzy$u powsta!a Sekcja Lekarzy
Polskich. Komitet pomaga! Polakom
w za!atwianiu spraw urz#dowych, po'redniczy! w poszukiwaniu pracy, interweniowa! w trudnych sytuacjach, organizowa!
spotkania informacyjne, zajmowa! si#
wreszcie pochówkiem zmar!ych osób.
Niemal równocze'nie z oficjalnymi
instytucjami polskiego uchod"stwa zacz#!y powstawa( na W#grzech tajne struktury wojskowe i cywilne, które pocz%tkowo zajmowa!y si# przede wszystkim
przerzucaniem $o!nierzy do tworz%cego
si# we Francji Wojska Polskiego. W ten
sposób do wiosny 1940 r. W#gry opu'ci!o co najmniej kilkadziesi%t, a by( mo$e
nawet ponad sto tysi#cy Polaków. W akcj# t#, organizowan% przede wszystkim
przez poselstwo RP w Budapeszcie oraz
attachat wojskowy, zaanga$owali si#
równie$ cz!onkowie Komitetu Obywatelskiego, w tym i S!awik. Masowe wyjazdy Polaków nie mog!y si# oczywi'cie odby wa( bez ci che go po par cia w!adz
w#gierskich. Mia! w tym udzia! i Antall,
bowiem wskutek jego zabiegów najwi#ksze obozy dla internowanych $o!nierzy rozlokowane zosta!y w pobli$u granicy w#giersko-jugos!owia&skiej, sk%d ju$
naj!atwiej by!o przedosta( si# na Zachód.
Obok Antalla uchod"cy mieli innego
wielkiego sprzymierze&ca – p!k. Zoltána
Baló, szefa XXI Departamentu Ministerstwa Honwedów (Obrony), które
sprawowa!o nadzór nad Przedstawicielstwem Polskich )o!nierzy Internowanych w Królestwie W#gier.

Po kl!sce Francji
asadnicz% zmian# sytuacji wojennej
przynios!a kl#ska Francji w czerwZ
cu 1940 r. Nadzieje na szybki koniec konfliktu prysn#!y. Na W#grzech pozosta!o
wówczas kilkana'cie tysi#cy Polaków,
którym Komitet Obywatelski stara! si#
zapewni( jak najlepsze warunki. Wielkim
sukcesem S!awika, Antalla i wielu ich
wspó!pracowników by!o zorganizowanie
polskiego szkolnictwa. W latach 1939–
1944 na W#grzech dzia!a!o kilkadziesi%t,
na ogó! niewielkich szkó! i punktów
szkolnych. Szko!% z prawdziwego zdarzenia by!o natomiast polskie gimnazjum
i liceum w Balatonboglár, przez które
w latach 1940–1944 przewin#!o si# oko-

!o o'miuset uczniów i uczennic (wcze'niej, do czerwca 1940 r., szko!a ulokowana by!a w Balatonzámárdi). Podczas
gdy niemal w ca!ej Europie trwa!y dzia!ania wojenne, polska m!odzie$ nad Bala to nem mo g!a si# spo koj nie uczy(,
a nawet zdawa( matur# (zdoby!o j% tam
blisko 150 osób). Du$% wag# S!awik
przywi%zywa! do zorganizowania $ycia
spo!ecznego i kulturalnego uchod"ców.
Pod auspicjami Komitetu wychodzi!a
prasa, m. in. Wie!ci Polskie i Tygodnik
Polski, polskie ksi%$ki, w tym podr#czniki, s!owniki polsko-w#gierskie. Komitet zorganizowa! wiele 'wietlic, równie$
w ma!ych miejscowo'ciach, które by!y
swoistymi centrami pracy kulturalno-o'wiatowej. Odbywa!y si# w nich ró$ne spotkania, wyst#py, przedstawienia,
wystawy – a wi#c przedsi#wzi#cia, które dawa!y uchod"com nadziej# i pomaga!y przetrwa( ten niezwykle trudny
czas.
Po zamkni#ciu Poselstwa RP w styczniu 1941 r., rz%d w#gierski uzna! Komitet
Obywatelski za oficjalny organ reprezentuj%cy wszystkich Polaków znajduj%cych
si# na terenie Królestwa W#gier. Jednocze'nie jednak narasta!a presja niemiecka, aby
kierowan% przez S!awika instytucj# ograniczy(, a nast#pnie zlikwidowa(. Po kolejnych sukcesach militarnych III Rzeszy
József Antall i inni opiekunowie polskich
uchod"ców znajdowali si# w coraz trudniejszej sytuacji. Proniemiecko nastawione grupy, szczególnie w w#gierskich kr#gach wojskowych, szuka!y pretekstu
do ataku na polskich przywódców. Okazja nadarzy!a si# w marcu 1941 r., kiedy
to podczas jednej z akcji przerzutowych
dosz!o do powa$niejszej wpadki, w efekcie czego S!awik – jako jeden z jej organizatorów – zosta! aresztowany. Dzi#ki szeroko zakrojonej akcji Antalla i innych
w#gierskich przyjació!, prezes Komitetu
zosta! internowany, a nast#pnie przeniesiony do obozu w Balatonboglár, sk%d ju$ nieoficjalnie móg! nadal kierowa( Komitetem.
Formalnie na stanowisko prezesa S!awik
powróci! pod koniec 1942 r., kiedy to nowy rz%d w#gierski Miklósa Kállaya tajnymi drogami dyplomatycznymi zacz%! rozmawia( z aliantami na temat zerwania
sojuszu z Niemcami i ewentualnego wycofania si# W#gier z wojny. Niebagateln%
rol# w po'redniczeniu w tych rozmowach odegrali Polacy.
S!awik sta! na czele Komitetu Obywatelskiego a$ do marca 1944 r., kiedy to
roz po cz# !a si# hi tle row ska oku pa cja
W#gier. „By! wybitn% indywidualno'ci% i widz%c ró$ne krzy$uj%ce si# interesy osobiste i partyjne, raczej kierowa!
komitetem sam” – wspomina! jeden
z polskich dziennikarzy przebywaj%cych wówczas na W#grzech. By!y redaktor Gazety Robotniczej da! si# pozna( jako dobry i odpowiedzialny organizator
$ycia uchod"czego. Dzi#ki wspó!pracy
ze swoim przyjacielem – Józsefem Antallem – zdo!a! zorganizowa( sprawny
system opieki, dzi#ki któremu tysi%ce ludzi w przyzwoitych warunkach mog!o
przetrwa( na W#grzech wojenn% tu!aczk#.

!
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Fot. Julia Bzdok

Z PIOTREM SZALSZ! rozmawia HENRYK BZDOK

Henryk Bzdok (z lewej) – malarz, grafik, zajmuj!cy si" projektowaniem graficznym oraz rysunkiem satyrycznym, autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granic!, wieloletni prezes
Okr"gu Katowickiego ZPAP, wspó#pracownik miesi"cznika „$l!sk”, mieszka i pracuje w Katowicach i Piotr Szalsza – re%yser, muzyk, scenarzysta, pisarz, t#umacz, redaktor i producent widowisk
telewizyjnych, organizator projektów muzycznych, teatralnych i naukowych, od 1983 przebywa
na sta#e w Wiedniu.

Tu, czyli w domu
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– My plastycy, z wami muzykami
mieli#my w czasie studiów dwie p%aszczyzny bliskich spotka' – wojsko
i basen. My dwaj, dodatkowo – kino.
– A jak mnie kto" zapyta o Akademi#
Sztuk Pi#knych, to od razu mam asocjacj# do nazwisk: Jura, Duda-Gracz, Siara, Przyby$. Widuj&c ich przez cztery lata, raz w tygodniu, na wojsku. Dzi"
przyjemnie powiedzie' – z kim wówczas maszerowa$em.
– Potem nast$pi% ci$g dalszy, w naszym Studenckim Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Kino oko”.
– Jak widz# po latach, to by$o wa%ne w moim zawodzie re%ysera, który
przecie% nie by$ wyuczonym. Profesor
Bardini mawia$ o mnie, %e takiego dyletanta nie widzia$. Mówi&c o dyletanctwie mia$ na my"li rozliczne zaj#cia,
których si# podejmowa$em (re%yseria,
pisarstwo, muzykologia, t$umaczenia
itp.) a z wykszta$cenia by$em… altowiolist&.
Mo imi men to ra mi by li pro fe sor
Aleksander Bardini i Danuta Baduszkowa, cho' nie chodzi$em do nich
na lekcje, bardzo wiele si# od nich dowiedzia$em. To by$ duch czasów...
tak%e wtedy, kiedy moja Matka, w szó-

stym roku mego %ycia prowadzi$a
mnie co pi&tek do Filharmonii )l&skiej.
W wieku pi#ciu lat bywa$em w Teatrze
Wyspia*skiego, tak cz#sto jak moi rówie"nicy w Teatrze Ateneum. W roku 1950 rozpocz&$em nauk# w Szkole Muzycznej przy ulicy D&brówki
a po tem w Li ceum Mu zycz nym
przy ulicy 27. Stycznia. W mojej klasie byli Bernard Kawka – pó(niejszy
twórca zespo$u „Novi Singers”, Adam
Makowicz – pianista, Janusz Mych
(tak%e Novi Singers) Witold Ciechanowicz – kompozytor, jak i s$ynny saksofonista Zbigniew Bizo* z „Niebiesko- i Czerwono-Czarnych”. Kiedy
wracam do Katowic, to jakbym wraca$
do domu.
– Ja za# wszystko zwi$zane z tob$
widz" przez #wiat filmu, pocz$wszy
od „Kina Oko” poprzez twoje filmy,
po tw$, ogromn$ dech zapieraj$c$,
filmotek"...
– Moje "rodowisko muzyczne w tym
nie uczestniczy$o, a tu w naszym DKF byli: Antoni Halor, Henryk Bzdok i paru innych. Mieli"my te peregrynacje w kierunku filmu i to by$o budowanie
backgroundu, my"my to w jakim" sensie
studiowali, je(dzili"my na sympozja,

studiowali"my literatur#, pisali"my do ówczesnej prasy filmowej...
– … ud!wi" ko wia li #my fil my
nieme.
– Przynosi$em p$yty i patefon, które
o%ywia$y filmy, na przyk$ad do slapsticków puszcza$em dixieland.
– Po twoim krótkim romansie
z muzyk$ w Krakowie jako altowiolist$, trafi%e# do telewizji w Katowicach, sposobem tak zabawnym, &e
opisa%em go w jednej z moich anegdot.
– ... To by$o misterium, jakie" przenikanie si# spraw z muzyk&. Dla muzyki jednak%e nie by$o du%& strat&, %e
przesta$em gra' na altówce – muzyka
mog$a dalej beze mnie funkcjonowa',
cho' da$a mi bardzo wiele. Po dwuletniej pracy w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, gdzie dyrektorem by$ Jerzy Gert – bardzo
wytrawny muzyk.
Trafi$em do zespo$u, w którym codziennie co" nowego nagrywano, pozna$em nowy bogaty repertuar i wiem, %e
bardzo mi to pomog$o, no i mia$o si#
kontakt z dyrygentami, ale pewnego
dnia ju% nie mog$em by' w grupie.... to
by$o jak w kompanii wojska a mnie ci&gn#$o do indywidualnej pracy. Postanowi$em sam egzystowa'... na trzecim roku studiów ju% mia$em posad#, to by$o
niebywa$e, kiedy kto" pracowa$. Szans# dali mi Zygmunt Mycielski i Ludwik
Erhardt w „Ruchu Muzycznym” tak%e
Wilhelm Szewczyk w „Pogl&dach”,
gdzie mog$em pisa' artyku$y i recenzje.
– Te& tam rysowa%em, to by%a przychylna m%odym ludziom redakcja
z fajnym zespo%em.
– Pisa$em programy dla WOSPR-u,
teksty do koncertów pi&tkowych. Zaj&$em si# tak%e opracowaniami muzycznymi do sztuk w teatrach "l&skich, to by$
zaszczyt dla takiego szczeniaka jak ja.
No, ale dyplom z altówki zrobi$em
z opó(nieniem. Jeszcze wiele lat pó(niej na emigracji miewa$em sny, %e nie
uda$o mi si# obroni' dyplomu, ale tam
ju% nikt nigdy nie pyta$ o to. Do telewizji katowickiej poszed$em z do"wiadczeniami teoretycznymi, wyniesionymi
z „Kina – Oka” i tego typu wiedz& – to
wszystko z dyletanctwa si# bra$o, jak
mawia$ Bardini o ludziach, którzy tylko co" pow&chali i brali si# za budowanie. Uczy$em si# w telewizji od zera, jak
ta"m# filmow& i d(wi#kow& sklei',
jak za$o%y' j& do kamery... Na pocz&tku zrobi$em minutowy reporta%yk, potem pi#ciominutowy i tak dalej i wci&%
jako pracuj&cy student.
– Ja te& tam wtedy na pocz$tku lat
siedemdziesi$tych dorabia%em z doskoku w zakresie grafiki ekranowej....
– W telewizji panowa$o wówczas lobby z pouk$adanymi klockami, a tu
przyszed$ taki szczeniak … wi#c na odczepne dali mi do roboty programy folk-

lorystyczno-rozrywkowe z cyklu „Bawcie si! z nami”. W Warszawie – jak mi
potem opowiadano, po obejrzeniu naszych programów, doszli do wniosku,
"e Katowice zas#u"y#y sobie na Nagrod! Prezesa. Najwi!cej w 1968 roku by#o moich, bodaj"e dwana$cie, no to dali
mi t! nagrod!, ja nawet nie odczuwa#em satysfakcji, uwa"a#em, "e to by#o
jakie$ niesprawiedliwe i "e kogo$ los
pokara#. Dziesi!% lat w Telewizji Katowice da#o mi bardzo wiele, nauczy#o
mnie zawodu. Po czterech latach zrobi#em du"y film o Pendereckim, a pó&niej pierwszy telewizyjny portret Wojciecha Kilara. Film wy$wietlono 21
sierpnia 1968 wieczorem, w dniu w którym wojska Paktu Warszawskiego
wkroczy#y do Czechos#owacji, poszli$my do „Marcho#ta”, to by# szok i wypili$my wi!cej ni" po jednym.
– Ja wówczas bawi!em w Bieszczadach, gospodyni u której zamieszkali"my by!a przera#ona: Panie, Ruskie
teraz s! z dwu stron... A ty nied!ugo potem znikn$!e" z Katowic....
– Kiedy tu szefem redakcji zosta#a bliska krewna towarzysza Gierka, zdecydowano kogo wyrzuci%, znalaz#em si!
na li$cie do wydalenia i nie$wiadomie
zrobiono mi wielk' przys#ug!. Po jednym telefonie znalaz#em si! w Telewizji Gda(skiej, która nie robi#a programów muzycznych, bo nie mieli gdzie.
Ja w pierwszych latach zrobi#em ich
pi!%dziesi't: w Teatrze Muzycznym,
w Operze Ba#tyckiej i we wszystkich
mo"liwych salach Trójmiasta oraz okolic, za$ w czasie ka"dego Sopockiego
Festiwalu, którego by#em redaktorem
TV, robi#em 6 – 10 recitali piosenkarzy
przy pomocy zapraszanych z ca#ej Polski go$ci, w$ród których byli katowiczanie: Antoni Halor, W#odzimierz Pawlak,
Stanis#aw Olejniczak. Do programów
u Danuty Baduszkowej zaprasza#em
na kierownictwo muzyczne Witolda
Ciechanowicza z Katowic, a wyst!powali – Banasik i Zubek a tak"e inni st'd
wykonawcy. Czytaj'c wtedy krytyczne recenzje o poziomie programów
rozrywkowych z Katowic i chwal'ce
gda(skie produkcje mia#em drobn' satysfakcj! po tym g#upim po"egnaniu.
Kto$ w katowickiej prasie napisa# nawet – a mo"e by tak Telewizj! Katowice przenie$% do Gda(ska? To, co buduje cz#owieka, to umiej!tno$% patrzenia
dialektycznego na przesz#o$% bez urazów i dostrzeganie nowego.
Mam jeszcze takie anegdotyczne
wspomnienie, jak to w sierpniu TV
Gda(sk zrobi#em program na Bo"e Narodzenie... Do ka"dego projektu wymy$la#em zawsze jakie$ ambiente, akcja
musia#a toczy% si! w plenerze lub
w atrakcyjnych wn!trzach wi!c pomy$la#em tak – centrala TVP w Warszawie
pod koniec listopada $ci'gnie nas do siebie, by natychmiast wymy$li% program
na $wi!ta, sylwestra i okres $wi'teczny...

Piotr Szalsza z prof. Aleksandrem Bardinim podczas realizacji spektaklu „Friedemann Puntigam,
czyli sztuka zapominania” Geralda Szyszkowitza (Teatr TVP,1992)

– U nas Trybuna Robotnicza pisa!a o Bo#ym Narodzeniu: „%wi&ta Zimowe – jak coraz powszechniej bywaj$ nazywane przez lud: przypadaj$ce
w grudniu "wi&ta”...
– Zrobi#em zatem taki $wi'teczny
program w sierpniu, z dwudziestoma
choinkami w studiu i gwiazdami z ro"nych krajów, które uczestniczy#y w festiwalu w Sopocie. No i pó&n' jesieni'
Barbara Pietkiewicz zwo#a#a wszystkich
redaktorów od spraw muzycznych
i rozrywki... prosz! Pa"stwa, id# $wi!ta i musimy... A ja ju" mam – i da#em
jej kaset!, by#a w szoku. Ju" w Katowicach to wymy$li#em, kiedy zosta#em sekretarzem programowym w dziale Tadeusza Kopla, od którego te" wiele si!
nauczy#em, robi#em wtedy roczny plan
i zagospodarowywa#em wszystkie studia programami muzycznymi, ludowymi, teatrami a zarazem zbiera#em
projekty, to by#y $rodki produkcji i trzeba je by#o zagospodarowa%.
W Gda(sku by#a nast!pna cezura
"yciowa typu dialektycznego – po
wprowadzeniu stanu wojennego nie
podpisa#em deklaracji lojalno$ci w TVP.
By# rok 1982, wyrzucono mnie z pracy. Zrobi# to (nomen omen) by#y katowiczanin – Zbigniew Bo"yczko, po d#ugich bez owoc nych pro$ bach bym
podpisa#... Po latach b!d'c w Nowym
Jorku spotka#em Bo"yczk!, który by#
tam korespondentem Telewizji Polskiej, kiedy mnie zobaczy# nie mia#
pewno$ci jak si! zachowam, ale udzieli#em mu absolucji i zdj'#em z niego kl'tw!, zrobi# przecie" dobrze, bo mog#em
wyjecha%.
– Tragikomiczne, kino... „Ludzie
i kaprale” film w!oski z Toto i Paolo
Stopp$...
– To ci inn' historyjk! opowiem. Ten
nieszcz!sny wielki Karol Szymanowski, który ca#e "ycie mia# pecha do ró"nych wy da rze( hi sto rycz nych ju"
przed pierwsz' wojn' $wiatow' zacz'#

si! wspaniale rozwija% w Wiedniu,
Pradze i Berlinie, kiedy wybuch#a wojna, wszystko znikn!#o... W Polsce ci'gle mia# problemy ale si! rozwija#,
chocia" by# cz!$ciej wykonywany
za granic' ni" w kraju, w Pradze za$ bardziej ceniony ni" u nas. Prapremiera
$wiatowa jego baletu „Harnasie” odby#a si! przecie" tam"e i jedno z najwa"niejszych wykona( „Króla Rogera”
tak"e. Napisa#em ksi'"k! „Karol Szymanowski w Pradze”., zrobi#em film
pod tym samym tytu#em. Potem przyszed# stan wojenny i stulecie jego urodzin, ale nie by#o atmosfery do $wi!towania. Scenariusz do wspomnianego
filmu o nim zrealizowa#em jeszcze
przed stanem, potem zosta#em zawieszony w prawach i siedzia#em w domu,
by#a zima 1981–1982, w maju mia#y
by% uroczysto$ci. )wit blady. Pukanie
do drzwi. Otwieram. Stoi dwóch umundurowanych i uzbrojonych – Pan Piotr
Szalsza? Pan pójdzie z nami. Nie by#em
aktywnym dzia#aczem, wi!c nie wiedzia#em dlaczego. Zawie&li mnie do telewizji a tam jaki$ komisarz mówi
do mnie: my wiemy, %e to wy$cie nakr!cili i chcieliby$my, aby$cie sko"czyli ten
film. Codziennie przyje"d"a# po mnie rano gazik i zawozi# do monta"owni. Na
monta"u zawsze siedzia# z nami "o#nierz, "eby kontrolowa%, co my tam
montujemy, oby tylko nie jakie$ materia#y dla „Solidarno$ci”. *o#nierz siedzia# i jad# bu#ki z podwójn' szynk',
cho% by#y kartki. Kiedy zauwa"y# jak
mu si! przypatrujemy, to i nam zacz'#
przynosi% kanapki. Film zosta# zmontowany i by# potem wielokrotnie wy$wietlany, a mnie to da#o kopa by
zmieni% klimat. I to si! uda#o...
– Wiem, ja te# wtedy po raz pierwszy otrzyma!em zaproszenie na wa#n$ imprez& plastyczn$ w Niemczech,
na III Bergkamener Bilder Basar, te#
uda!o mi si& po wielu zabiegach pojecha'...
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– W roku 1983 zacz!"em
dzia "al no#$ w Wied niu
– w Telewizji Austriackiej
i w ope rze ka me ral nej
a w 1986 przyby"em do Warszawy jako re%yser austriacki robi$ film o polskim jazzie. Napisano wtedy o mnie
„nasz re%yser z Wiednia...”
– Znam i mam zarejestrowane z 3SAT koncerty
jazzowe z twoim nazwiskiem w „li !cie p"ac”...
Szkoda, #e ich u nas nie pokazano, to by"yby uczty dla
jazzfanów.
– Mia"em przyjemno#$ robi$ koncerty z najwybitniejszymi gwiazdami jazzowymi: Pe ter son, Hamp ton,
Garbarek, Petrucciani, Gilberto, Zawinul, Gillespie,
Makeba, Grapelli, Marsalis,
Pass, Modern Jazz Quarttet.
Do Polski wspólnie z ówczesnym konsulem dr. Emilem
Brixem #ci!gn!"em Joe Zawinula na jazz jamboree.
A do Wiednia zaprasza"em
Polaków, mia" tu koncert
Makowicz, by" Kulpowicz.
… z Bu!atem Okud"aw# (1995)
By"y te%, nigdy w Polsce nie
pokazane, wielkie koncerty „Warszawa polonijnym „Wiener- Krakauer Kulpozdrawia Wiede&”, gdzie Austriakom tur- Geselellschaft”. Wspó"pracujemy
i Niemcom przedstawi"em wszystkich do dzi#. Wynajdywa"em fakty i temajazzmanów polskich w dwóch dwugo- ty historyczne "!cz!ce oba kraje, poprzez nazwiska kompozytorów, pisadzinnych koncertach.
– Pami$tam dok"adnie mój pierw- rzy, wa% nych ro dów, za po zna j!c
szy pobyt w Wiedniu w 1974 roku, Austriaków z ró%nymi tematami Polpierwszy oddech wolnym !wiatem, skimi i to zafunkcjonowa"o – w tym
roku zosta"em udekorowany przez
a ty?
– Kiedy przyjecha"em do Wied- Prezydenta Republiki najwy%szym
nia, nikt tam na mnie nie czeka", nie w dziedzinie kultury odznaczeniem
by"o w gazetach: Herr Szalsza przy- austriackim, co jest dla mnie wielk!
jecha!... By"em zupe"nie nieznany, satysfakcj!. )!czenie ludzi jest istotz dziesi'cioma dolarami w kieszeni, ne, sprowadzi"em do Wiednia zespó"
ale mia"em przygotowane CV po an- „Capella Gedaniensis” i po"!czy"em
gielsku, które powieli"em w stu eg- go z Chórem Wiede&skim, nie do#$ %e
zemplarzach aby wszystkie istotne odbyli wspólne koncerty, to jeszcze
w Wiedniu instytucje i stowarzysze- zro bi "em in sce ni za cje, w któ rych
nia muzyczne i filmowe powiadomi$ przedstawi"em po raz pierwszy w j'kim jestem. Na to wspania"e wezwa- zyku polskim i niemieckim poezj'
nie odpowiedzia"y jakie# trzy instytu- oraz muzyk' polsk! okresu renesancje – ale wa%ne. Nie mia"em %adnych su, byli to g"ównie Rej i Kochanowznajomych w bran%y a odzew przy- ski, by"y tak%e wiersze Karola Wojtyszed" z Opery Kameralnej w Wiedniu "y. Wi do wi sko zwa "o si' „Kie dy
i z Telewizji ORF, gdzie potem zro- my#l' o ojczy(nie” i zrobione by"o
bi"em film „Chopin w Wiedniu”. Mu- na zamku Schallaburg w Austrii z okasia"em tam znale($ swoje miejsce zji wystawy „Sztuka w dobie Jagieli zadanie... Z powodów historycznych lonów”. Potem zrobi"em portrety Luwydarze&, a tak%e %elaznej kurtyny to s"aw skie go i Pen de rec kie go dla
bardzo ma"o wiedzieli o nas i wiedzie$ telewizji zachodnich. Za kamer! sta"
wi'cej nie chcieli. Byli#my czym# da- katowiczanin Mieczys"aw Chudzik,
lekim kojarz!cym si' z bied!, czym# z którym, nota bene, zrobi"em prawie
okropnym. Przeci'tny Polak wiedzia" wszystkie moje najwa%niejsze filmy.
– Odkry"e! dla nas Habsburgów
wi'cej o Austrii ni% oni o Polsce, rozma wia "em z aka de mi ka mi, któ rzy polskich z %ywca.
– Tak, to by" film dokumentalny.
nie mieli poj'cia gdzie le%y Kraków,
Zakopane czy Gda&sk. Nawi!za"em Wiele jest takich tematów, w których hiwspó"prac' z Zofi! Beklen i jej zna- storia Austrii "!czy si' z histori! krajów
nym w Wied niu sto wa rzy sze niem Europy wschodniej. W TVP by" tak%e

wy#wietlany mój film z sir
Peterem Ustinowem i Filharmoni! Petersbursk! pt:
„Johan Strauss w St. Petersburgu”. W 2010 roku w wiede&skim Haus der Musik by"a mo ja wiel ka wy sta wa
„Chopin w Wiedniu”. Ci!gle
jeszcze nie trac' nadziei, %e
uda mi si' w Austrii wystawi$
cho$by fragmenty „Dziadów” Mickiewicza.
– Uprawiasz publicystyk$, piszesz ksi&#ki, !pisz
w archiwach?
– Kiedy co# staje si' pasj!
zawsze znajduj' na to czas.
Oto przyk"ad "!cz!cy Katowice z dalszym mym rozwojem. Jako student Akademii
Muzycznej zosta"em poproszony przez nieod%a"owanego szefa biblioteki uczelnianej dr. Ka ro la Mu sio "a
o przy go to wa nie s"o wa
wst'p ne go do no wel ki
„Z warsztatu wirtuoza” najwi'kszego polskiego wirtuoza skrzypiec Bronis"awa
Hubermana. By" rok 1964
i to by" mój pierwszy artyku",
który ukaza" si' w „Ruchu
Muzycznym”. Trzydzie#ci lat pó(niej,
ju% w Austrii, dosta"em porz!dne stypendia i objecha"em pó" #wiata dokumentuj!c %ycie Hubermana i napisa"em
jego obszern! biografi', któr! masz
a pó(niej powsta" jeszcze film o tym
cz"owieku, który te% sp'dzi" trzydzie#ci lat w Wiedniu. To by"o tak odkrywcze dla Austriaków, %e bez przerwy je%d%' z tym filmem. Niedawno by" tak%e
wy#wietlany po raz drugi w polskiej telewizji. Jest co#, co uwa%am za najwi'ksze osi!gni'cie mego %ycia – poprawka w biografii Fryderyka Chopina,
niby nic wielkiego, ale wa%ne jak
wszystko w jego %yciu. Sprawa opisywana dot!d w dziesi!tkach wcze#niej
napisanych biografii. Robi!c badania
odkry"em w oparciu o niezbite dowody, %e pewien koncert Chopina w Wiedniu, wy mie nia ny we wszyst kich
biografiach, nigdy si' nie odby". Opublikowano to w wielu krajach, co stanowi dla mnie du%! satysfakcj', jak i to,
%e znalaz"em w Pradze i w Austrii kilkadziesi!t listów Szymanowskiego
a tak%e listów na jego temat, wcze#niej
nigdzie nie publikowanych.
– Znalaz"e! w swym archiwum
pierwszy film Wajdy i udost$pni"e! go
Filmotece Narodowej, która wcze!niej daremnie go poszukiwa"a. Opisa"em to w jednej z mych anegdot.
Wró'my jeszcze do twoich filmów dokumentalnych, które ogl&da si$ z du#& przyjemno!ci& dzi$ki ciekawemu
pokazaniu dokumentów i du#emu nasyceniu kadrów doskona"& wizj& plastyczn&.

Zdj#cia ze zbiorów w$asnych Piotra Szalszy

– Zawsze staram sie opiera! na dokumentach – pokaza! autentyczny materia" archiwalny, ale artystycznie przetworzony i Austriacy to dostrzegaj#.
Kiedy robi"em portret filmowy barda
$ydowskiego Mordechaja Gebirtiga
z Krakowa, Austriacy docenili fakt, $e
by" on oby wa te lem au striac kim
(przez 40 lat) i $e s"u$y" w armii austriackiej. Takie projekty s# wspierane
tak$e finansowo.
– Dzwo ni !em kie dy" do cie bie
do Wiednia, a ty odbierasz telefon
w Omsku...
– Jako silnie zwi#zany z instytucjami wiede%skimi, których rol# jest
przedstawianie kultury austriackiej
za granic#, nawi#za"em kontakt z dyrekcj# znanego „5-go Teatru” w Omsku
i zaproponowa"em im realizacj& sztuki najwybitniejszego $yj#cego dramatopisarza Petera Turriniego „Alpejskie zorze”. Znalaz"em równie$ wtedy
zainteresowanie strony austriackiej,
w tym wypadku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, które projekt dofinansowa"o. Podobnie by"o z filmem, „Johann Strauss w Sankt Petersburgu” który wspó"finansowa"a mi&dzy innymi
telewizja austriacka. T"umaczy"em te$
szereg sztuk austriackich na j&zyk
polski, które potem propagowane by"y w teatrach jak np. musical „Siostry
Par ry”, wy sta wia ny czte ro krot nie
w kraju a teraz robi& go w Toruniu
u Anny Wo"ek w nowo otwartym Teatrze Muzycznym (premiera 13. czerwca). Kiedy w Krakowie u Jerzego Fedorowicza w Teatrze Ludowym odby"a
si& 'wiatowa prapremiera z Kasi# Zieli%sk# i Mart# Bizo%, dowiedzia" si&
o niej dyrektor Teatru Jidysz z Tel Awiwu, polonus zreszt#, Szmuel Acmon.
Przylecia", zobaczy"... zaprosi" mnie
i wystawi"em musical u niego.
– Co dalej?
– Aktualnie przygotowuj&, razem
z Zofi# Beklen film o tragicznych losach

… z Witoldem Lutos$awskim (1993)

cz"onków organizacji „Stragan” – czyli
o Polakach z Zaolzia, cz"onkach siatki
szpiegowskiej Armii Krajowej, dzia"aj#cych podczas wojny w Wiedniu i znowu Austriacy mocno uczestnicz# w finansowaniu projektu.
– Poza tym…
– Zawsze marzy"em o realizacji
„Opery za trzy grosze” Brechta, który
ode gra" du $# ro l& w mo im $y ciu
i chcia"bym doprowadzi! do wystawienia w Austrii, jak ju$ wspomnia"em,
w jakie' formie „Dziadów”... Znów musz& wróci! do prof. Bardiniego, który
powiedzia": ksi!"ka telefoniczna jest
z dwóch powodów najwa"niejsza, jest
tam wielu bohaterów a dobrze si# czyta... i drugie: "eby to mia$o znaczenie,
trzeba wiedzie%, które numery s! wa"ne. Trzeba wiedzie! z kim rozmawia!
i jak znale(! entuzjast& dla tematu.
Mia"em takiego entuzjast& – Jerzego
Koeniga – dyrektora Teatru Telewizji,
on mi zawierzy" i zrobi"em dwa przedstawienia. Jednym z nich by" „Plac Bohaterów” (Heldenplatz) Tomasza Bernharda, to by"o dla mnie wspania"e

… z Krystyn! Jand! i Zbigniewem Zapasiewiczem podczas realizacji „Heldenplatzu” (1997).

doznanie, bardzo dobrze odebrane
przez widzów i krytyków. Du$ym prze$yciem by" mój pierwszy po latach artystyczny powrót do Katowic – kiedy
to za dyrekcji Bogdana Toszy wystawi"em w Wyspia%skim austriackie arcydzie"o romantyzmu „Ch"op milionerem”
Ferdinanda Raimunda, co przyjemniejsze – w t"umaczeniu mojego syna
Marka Szalszy.
– Wykona!e" kawa! soczystego #ycia, wszechstronnie pracowitego,
w trudnych czasach ale i ciekawym
towarzystwie.
– Przy znam, $e kie dy ogl# dam
po latach ró$ne swoje produkcje, zastanawiam si& czasem jak to si& da"o wszystko zrobi! i kiedy. Pozna"em
w $yciu i w pracy wielu interesuj#cych ludzi: Brandauera, Ustinowa,
Theodorakisa, Harasiewicza, Gerarda, Matuszk&, Niemena, gwiazdy austriackich i 'wiatowych scen, w Polsce za' np. Za pa sie wi cza, Jan d&,
Englerta i wielu innych. W czasie próby „Heldenplatzu” gaw&dzili'my sobie z Krystyn# Jand#. – Wiem, "e robi$ pan film „Serce Chopina”, jak to
by$o z Chopinem i kobietami? Odpowiedzia"em, $e od dawna moim $yczeniem jest zrobi! co' pod temat
„$ycie erotyczne Chopina”, a Janda
na to: Pytam, bo Andrzej Wajda te"
chcia$by zrobi% film na ten temat...
Przyzna"em wi&c: Niew!tpliwie Chopin by$ bardzo pobudliwy i rozbudzony erotycznie, co podobno jest cech!
choruj!cych na gru&lic#... spogl#daj#c jed nak na pi&k n# Kry sty n&
po chwi li skon sta to wa "em: ale
sko'czmy lepiej nasz! rozmow#, bo
czuj#, "e si# zaraz rozchoruj# na t# sam! chorob#.
– Rozumiem teraz dlaczego swoje
urodziny i jubileusze chcesz "wi$towa% u nas, powiedzia!e", #e do Katowic wracasz jak do domu, bo w domu to najlepiej fajerowa%.

!
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skich gangsterów, bo to Amerykanów interesuje i "mieszy i dobrze si& tam sprzedaje w galeriach”. Je)dzi! wi&c z %on'
do USA (gdzie do dzi" w znanych klubach jazzowych wisz' Jego plakaty z cyklu Wielcy ludzie jazzu z Jimim Hendrixem, Luisem Armstrongiem czy Ell'
Fitzgerald) dwa, trzy razy w roku malowa# Ala Capone i jemu podobnych, bo
wówczas w Polsce dla takich facetów
jak On – jak twierdzi! – nie by!o zbyt
wiele zaj&cia.
Wtedy to w!a"nie jego ucze(, znany
grafik Andrzej P'gowski, zdaj'c sobie
spraw& z ogromnego potencja!u i talentu jaki si& marnuje w osobie Profesora,
zdo!a! Go (nie bez oporu) namówi#
do namalowania nowego, wed!ug dzisiejszego stanu wiedzy historycznej,
przygotowanej przez zespó! historyków
i ekspertów naukowych, kompletnego,
licz'cego 49 portretów pocztu w!adców
polskich. Trzeciego pocztu, po 22 portretach Marcello Bacciarelli i po 44 wyidealizowanych – pochodz'cych sprzed 170
lat – rysunków Jana Matejki.
Ale w 2007 roku, po namalowaniu
przez Waldemara $wierzego 24 portre-

!wierzy
– gigant na ulicy
(troch! uzupe"nie#)

Fot. Zbigniew Sawicz

Mia!em przyjemno"# zna# prof. Waldemara $wierzego, wielokrotnie te%
o Nim pisa!em m.in. w miesi&czniku
„$l'sk”, dlatego o"mielam si& do artyku!u red. Wies!awy Konopelskiej pt. !wierzy – gigant na ulicy w „$l'sku” nr 2
(219) luty 2014, wnie"# kilka – moim
zdaniem – znacz'cych uzupe!nie(.

twórc& plakatów, ok!adek do ksi'%ek
i do p!yt, kalendarzy i znaczków pocztowych, lecz tak%e jako autora portretów
kompletnego pocztu w!adców polskich
namalowanych przez tego genialnego artyst& i niezwykle urokliwego cz!owieka.
I jeszcze dwa inne uzupe!nienia. Otó%
Waldemar $wierzy pochodzi! z bardzo
biednej robotniczej rodziny z D&bu.
U babci, u której mieszka! z matk' i siostr', królowa!a nie"miertelna "l'ska wodzionka. Jako 14-latek musia! pój"# do
pracy, nosz'c za majstrem kube! z farbami i drabin&. Szcz&"liwie trafi! do powstaj'cej w Katowicach szko!y "redniej
plastycznej i gdy jej cz&"# przekszta!cono w wy%sz' uczelni&, Waldemara $wierzego licz'cego sobie wówczas szesna"cie lat, jeszcze bez matury, warunkowo
wpisano na list& studentów tej uczelni,
któr' uko(czy! w 1952 r. otrzymuj'c
pierwszy dyplom w historii katowickiej
uczelni. Liczy! sobie 21 lat i – jak twierdzi! – jako szcz&"ciarz, bo urodzi! si&
w niedziel&, spotyka na ulicy w Katowicach, swego by!ego profesora Józefa
Mroszczaka (wówczas dyrektora Wydawnictwa Artystyczno- Graficznego

Waldemar !wierzy
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Trawestuj'c tytu! w/w artyku!u musz&
stwierdzi#, %e prof. Waldemar $wierzy –
jak s!usznie twierdzi red. Wies!awa Konopelska – gigant naszej grafiki, znalaz!
si& w wolnej Polsce prawie na ulicy,
w znaczeniu zaniku zamówie( na plakaty. Zreszt' nie tylko On, równie% wielu
innych wielkich naszych grafików, zaliczanych wcze"niej do grona twórców
polskiej szko!y plakatu. Wszystko dlatego, %e po 1989 roku wla!a si& do nas
wielk' niszcz'c' fal', zachodnia, g!ównie ameryka(ska, pop kultura. W rezultacie umów jakie nieopatrznie podpisali
dystrybutorzy filmów i ksi'%ek, dzie!a
naszych mistrzów zosta!y wyparte przez
szmir& kupowan' z wytworami wspomnianej pop kultury.
Nie zapomn& swego zdumienia, gdy
spyta!em prof. Waldemara $wierzego
w wywiadzie dla „$l'ska” nr 2 (100) luty 2004, co aktualnie porabia i us!ysza!em w odpowiedzi: „maluj& ameryka(-

tów, kiedy wydano nawet kalendarz z 12
portretami w!adców, o czym pisa!em
w „$l'sku” nr 2 (160), luty 2009 r., nast'pi!a kilkuletnia denerwuj'ca przerwa wynik!a z k!opotów ze sponsorami tego
wielkiego przedsi&wzi&cia. Profesor martwi! si&, %e w tej sytuacji mo%e nie zd'%y# zako(czy# rozpocz&tego dzie!a.
Ostatecznie zd'%y!, tu% przed swoim
odej"ciem. I to jest moje zasadnicze uzupe!nienie do artyku!u red. Wies!awy Konopelskiej. Ma bowiem Pani Redaktor
z pewno"ci' racj&, %e Waldemar $wierzy
ju% nic nie namaluje, ale nie wszystko, co
namalowa! i co pozostawi! po sobie, jest
nam znane. Jak twierdzi Andrzej P'gowski, inicjator powstania nowego pocztu
w!adców polskich, ju% w pa)dzierniku
br. b&dziemy "wiadkami jego prezentacji
na Zamku Królewskim w Warszawie.
Jest wi&c szansa, %e przysz!e pokolenia
Polaków b&d' kojarzy!y Waldemara
$wierzego nie tylko jako wspania!ego

w Warszawie), który spyta! czy nie przyjecha!by popracowa# w stolicy. Waldemar $wierzy przyzna! mu si&, %e ch&tnie
ale nie ma za co. Profesor przys!a! mu
wi&c pieni'dze i w ten sposób, przekonany %e jedzie do Warszawy popracowa#
kilka dni, l'duje w stolicy... na sta!e.
Tu robi "wiatow' karier& zdobywaj'c
wszystkie bez ma!a znaczniejsze nagrody
i wyró%nienia "wiatowe i krajowe. Ma
mnóstwo zamówie( i wystaw na ca!ym
"wiecie, tylko nie w rodzinnych Katowicach, gdzie mu wielokrotnie obiecywan'
indywidualn' wystaw&, zorganizowano
dopiero na Jego 80. urodziny, które zbieg!y si& z jubileuszem 10-lecia ASP w Katowicach. Jak si& okazuje najtrudniej zarobi# na %yczliwo"# swoich ziomków,
czego nie tylko on, na $l'sku, do"wiadczy!. Dobrze wi&c, %e po "mierci, przypomina si& Jego dzie!o.
JAN COFA*KA
(Warszawa)

GRZEGORZ S!OBODNIK
Strusi lombard

Czas

Zastawi" trzy pióra
za cztery dachówki
z &ó$wich pancerzy
b"d" wodoodporny
i skryj" $yso!'
upierzenia
Kto dzisiaj czyta
poezje
chyba tylko
nie pierwsze naiwne
panienki
oraz kandydaci na
poetów
z blokowisk podmiejskich
albo spacerowicze po
parkowej zieleni
która jak paw
napawa si" swoj#
bezradno!ci#
i wysokimi !niegowcami
w razie deszczu

Obrazy na !cianach
lampa na suficie
my!li jak karuzela
kr"c# si" ulotnie
w k#tach zabawki
bajki dawnych
my!li
i tylko sp$owia$e
wspomnienia na
co dzie%
a mo&e od jutra
nowe nast#pi
nowe si" odnajdzie
s$owo dla wiersza
s$owo do modlitwy

Rys. Wojtek !uka

A Pani chodzi ci#gle
obok mnie
ale ja ju& nie jestem
sob#
teraz pisz" wiersze
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jestem zbyt reli–kr!c!Nie
gij ny, dla te go
filmy o ludziach, którzy

próbuj" uporz"dkowa# swoje sprawy z Bogiem, tak jak
ja – powtarza Tomasz Bardorsch, pochodz"cy z Górnego $l"ska, re%yser filmów
dokumentalnych.
Tomasz Bardorsch urodzi&
si! w 1979 r. w Tarnowskich
Górach. Jeszcze jako ucze'
tarnogórskiego Liceum Ogólnokszta&c"cego im. Stefanii
Sempo&owskiej nie my(la&
o karierze filmowca. Dopiero w czasie studiów filozoficznych na Uniwersytecie
Jagiello'skim w Krakowie
dojrza& do decyzji o wyborze
drogi filmowego dokumentalisty.
– Którego( dnia wybra&em
si! do kina na film „American
Beauty” i wtedy pomy(la&em, %e móg&bym zosta# re%yserem – wspomina Bardorsch.
Studia re%yserskie w Pa'stwowej Wy%szej Szkole Filmo wej w )o dzi pod j"&
w 2000 r. Do pi sa &o mu
szcz!(cie, bo w trakcie studiów, gdzie nakr!ci& kilka Tomasz Bardorsch, re!yser dokumentalista
etiud fil mo wych, by &y to
m.in.: „Obsada dla Julii”,
„Dzi( wieczorem”, „S"dz!
ciebie wed&ug siebie”, „Dalej”, zosta& asystentem re%ysera telewizyjnego serialu
„Fala zbrodni”, co pozwoli&o mu w praktyce udoskonali# re%yserskie umiej!tno(ci. Wspó&prac! z Maciejem
Dejczerem przy realizacji
kolejnego serialu „Oficerowie” rozpoZ kamer! na misjach
cz"& w 2006 r. ju% jako absolwent Filmówki. Po roku, z dyplomem w kieszeajbardziej znacz"cym w jego twórni i nie ma &ym do (wiad cze niem,
czo(ci filmowej sta& si! realizowaasystowa& jako drugi re%yser samemu ny od 2007 r. w Religii. tv cykl „Szale'Andrzejowi Wajdzie na planie filmu cy Pana Boga”, na który sk&adaj" si!
„Katy'”.
kr!cone przez wielu re%yserów doku– O tym, %e trafi&em do Wajdy zdecy- mentalne opowie(ci o polskich misjonadowa& przypadek. Firma produkuj"ca se- rzach pracuj"cych w parafiach na ró%rial telewizyjny Dejczera realizowa&a nych kon ty nen tach ku li ziem skiej.
tak%e film o mordzie katy'skim i zaan- Tomasz Bardorsch w ramach tego cyklu
ga%owa&a mnie do pracy – mówi doku- stworzy& kilkana(cie bardzo dobrych
mentalista.
filmów dokumentalnych, które sta&y si!
Kiedy telewizja Religia. tv rozpo- jego znakiem rozpoznawczym.
cz!&a poszukiwania m&odych re%yseBohaterem dokumentu „Ewangelia
rów do realizacji filmów dokumental- przez obiektyw” nakr!conym w 2008
nych, zwróci&a si! z ofert" do &ódzkiej r. na Madagaskarze jest ksi"dz pochoszko&y filmowej, a w&adze uczelni powia- dz"cy z Bytomia. Kap&an wpad& na podomi&y o propozycji Tomasza Bardor- mys&, %eby w swojej placówce robi# kascha, który zgodzi& si! na wspó&prac! mer" wideo ewangelizacyjne filmy
z tym kana&em religijnym. Tak zacz!&a i wy(wietla# je w prowizorycznym
si! jego kariera dokumentalisty, twórcy kinie oraz sprzedawa# Malgaszom.
filmów religijnych. Ale oprócz przypad- Sprzeciwi& si! w ten sposób nieprawku i zlece' od producenta wa%ny tak%e dziwemu (wiatu pe&nemu okrucie'stwa
by& jego osobisty wybór.
i pozbawionemu obecno(ci Opatrzno– Zawsze interesowa&a mnie problema- (ci kreowanemu przez wy(wietlane
tyka wiary, dlatego zacz"&em robi# fil- w miejscowych kinach chi'skie i indyjmy o ludziach poszukuj"cych drogi skie filmy. Po odpowiednim szkoleniu
do Boga – dodaje re%yser.
zrealizowa& swój zamiar. Utrwali& na ta-

(mie ewangelizacyjne przes&ania oraz mi!dzy innymi
lokalne rytua&y. Jeden z nich
tzw. przewijanie zmar&ych
zarejestrowa& obiektywem
tak%e Tomasz Bardorsch, jako t&o d*wi!kowe obieraj"c
(piewy i muzykowanie tubylców. Ten swoisty film
dokumentalisty o kinie tworzo nym przez ama to ra
filmowca i misjonarza pozba wio ny jest ocen profesjonalisty spogl"daj"cego
z wy%szo(ci" na poczynania,
jak by nie by&o, kolegi po
fachu.
– Kiedy kr!ci&em ten film
zupe&nie nie zwraca&em uwagi na umiej!tno(ci operatorskie duchownego, wa%niejsza
by&a jego misja – zauwa%a Tomasz Bardorsch.
Pracy w Republice $rodkowej Afryki kapucyna Jerzego
Steligi po(wi!cony jest tak%e
film pt. „Latarnik”. T&em dla
opowie(ci misjonarza o jego
pracy sta& si! ci"g obrazów
codziennego %ycia afryka'skiej wioski: nauki murzy'skich dzieci w szkole, modlitw czarnych zakonników,
na bo %e'stw i roz da wa nia
%ywno(ci z darów. Monotonny g&os duchownego p&yn"cy spoza kadru zawiera
spory &adunek emocji i refleksji zwi"zanych z przebywaniem w(ród ludzi o afryka'skiej mentalno(ci, którym
obce jest europejskie poczucie czasu czy te% p!d do nauki i wiedzy.
Natomiast przepe&niony muzyk" jest
film pt. „Manuskrypt znaleziony w buszu”. Narratorem i bohaterem dokumentu jest Piotr Nawrot. Ten profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
od 1991 r. przebywa na misji w Paragwaju, gdzie trudni si! konserwacj" i odtwarzaniem manuskryptów z zapisanymi nutami. Od XVI wieku jezuiccy
misjonarze upowszechniali w po&udniowoameryka'skich ko(cio&ach barokowe utwory sakralne, zapisywane
na papierze. Po kasacji zakonu jezuitów
ma nu skryp ty do sta &y si! w r! ce
Indian. Wspó&cze(nie Piotrowi Nawrotowi, po przekonaniu india'skiego kacyka, uda&o si! dotrze# do r!kopisów
i odtworzy# melodie po to, %eby nauczy# muzykowania tubylców. W filmie
Bardorscha ogl"damy nieustaj"ce próby i koncerty india'skich zespo&ów
smyczkowych wykonuj"cych w ko(cio&ach i osadach pod kierunkiem polskiego misjonarza barokowe kompozycje sakralne. Z komentarza profesora
wy&ania si! obraz nabo%nego szacunku
do muzyki, no(nika wiary w Boga
i przekonania Indian, %e bez manuskryptów zagin!liby w dziejowej otch&ani.

Filmowa misja
Bardorscha
N
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Przekuwanie duszy
„Ty! On? Ja?” zrealizowaFilm
ny w 2011 r. na Syberii
wprawdzie nie nale$y do cyklu misjo-

narskiego, ale ma wiele z nim wspólnego. Re$yser ukazuje beznami%tnym
okiem kamery prac% polskiego ksi%dza
tworz&cego parafi% katolick& w Nowosybirsku i nauczaj&cego Rosjan religii,
a w"a!ciwie nawracaj&cego ateistów,
których dusze przekuto w wyznawców komunizmu. Po upadku Zwi&zku
Ra dziec kie go po szu ku j& oni dro gi
do Boga. Na tle postsowieckiej spo"eczno!ci ukazuje histori% nawrócenia Leny. M"oda dziewczyna by"a telewizyjn& prezenterk& i modelk&. Pod wp"ywem
nauk polskiego misjonarza porzuci"a zawodowy blichtr i wst&pi"a do polskiego zakonu. Przed kamer& Lena opowiada niby o swoich zwyczajnych losach,
ale maj& one sporo wspólnego z dziejami biblijnych postaci. O jej przemianie
mówi& tak$e misjonarz i jej ojciec.
Zw"aszcza beznami%tnie snuta na tle syberyjskich krajobrazów, w trakcie codziennych czynno!ci, opowie!' taty
Leny wywiera niezatarte wra$enie i nie
pozostawia oboj%tnym wobec tego, co
dzieje si% na ekranie. Towarzyszy tym
obrazom !piew akompaniuj&cego sobie
na gitarze jednego z nawróconych podopiecznych misjonarza.
– Rosjanie !miali si%, gdy opowiada"em im, $e wykorzysta"em to !piewanie

Zdj"cia Ryszard Bednarczyk

Bardziej drastyczny w tre!ci jest dokumentalny zapis dzia"alno!ci Tomasza Klisowskiego w Limie, zawarty
w filmie pt. „Dom wiosennego s"o#ca”. Tytu" jest wiernym t"umaczeniem
na zwy schro ni ska dla dzie ci uli cy
Ayllu Situwa, za"o$onego i prowadzonego przez Polaka w stolicy Peru.
Szereg rozmów z bezdomnymi ch"opcami, ofiarami gangsterów oraz brutalnych policjantów, przeplatany scenami demonstracji w obronie godno!ci
uliczników oraz pobytu w schronisku
spajany jest opowie!ciami misjonarza
o tragicznej sytuacji nieletnich. W gaw%dzie nie brak refleksji psychologicznych, spo"ecznych i religijnych. Ale
po nad wszyst ki mi ka dra mi uno si
si% – towarzysz&cy wypowiedziom
dzieci ulicy – duch wyj!cia z bezdomno !ci i ode gra nia po $y tecz nej ro li
w spo"ecze#stwie. Dodatkowego smaku pracy Klisowskiego dodaje fakt, $e
nie jest duchownym lecz wolontariuszem.
– To, co widzieli!my na filmie jest
umocnieniem misjonarstwa !wieckiego, pojawi"a si% bowiem opcja, aby
promowa' tego typu misjonarstwo.
Na misje wyje$d$aj& nawet ma"$e#stwa – komentuje religioznawca Mateusz D&sal film Bardorscha. Re$yser – zdaniem religioznawcy – ukazuje
misjonarstwo w sposób prawdziwy,
cho' nie brak w cyklu „Szale#cy Pana Boga” upi%ksze#.

Mateusz D!sal, religioznawca

w !cie$ce d(wi%kowej, bo doskonale oddaje rosyjsk& dusz%. Ale ja tak uwa$am – komentuje re$yser.
Nieco odbiegaj&cy od nurtu misjonar skie go by" film z 2010 r. pt.
„Czwarte pi%tro”. To historia opowiedziana przez Norberta Piotrowskiego, maj&cego za sob& do!wiadczenia z alkoholem i narkotykami oraz
pobyt w wi%zieniu. Niesforny m"odzieniec po próbie samobójstwa zosta"
in wa li d& przy ku tym do wóz ka.
Po przezwyci%$eniu depresji odzyska" wiar% w Boga. Usamodzielni"
si%, roz po cz&" p"y wac kie tre nin gi.
W 2004 r. pielgrzymowa" na Jasn& Gór%. Dwa lata pó(niej z asystentem ze
Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” dotar" do Rzymu na grób Jana Paw"a II.
Na ekranie nie ogl&damy jednak jego
pielgrzymiego trudu, ale nie mniej
znojny codzienny rytua" schodzenia ze
scho dów, pod czas któ re go s"y cha'
tylko zgrzyt kó" inwalidzkiego wózka
i szuranie bezw"adnych nóg. Kamera
towarzyszy jego wizycie w o!rodku dla
nie pe" no spraw nych Ap te ka Sztu ki,
na p"ywalni, na ulicy.
Problematyce niepe"nosprawnych po!wi%cony jest tak$e film pt. „Osada”
z 2010 r. Re$yser ukazuje ludzi sprawnych inaczej $yj&cych wspólnie ze
zdrowymi w Osadzie Burego Misia.
Rytm ich $ycia wyznaczany jest przez
natur%. Hodowla zwierz&t: krów, koni,
!wi# pozwala im uwierzy' w siebie i pogodzi' si% ze !wiatem oraz Bogiem.
Kontakt z psem czy ko#mi przyczynia
si% do odzyskiwania przez nich poczucia godno!ci ludzkiej. A przyk"ad Adama, który zaprzesta" ucieczek z o!rodka po zrozumieniu, $e jest kochany
przez innych ludzi, to wspania"y dowód
na to, i$ bli(ni mog& pomóc czyni' dobro. Za! uczestniczenie Burych Misiów
w religijnych rytua"ach, przyst%powanie
do komunii !wi%tej dowodzi istnienia
boskiego mi"osierdzia.

Gadzinówka odkrywa prawd!
ajnowszy dokument Bardorscha
N
z 2013 r. pt. „)mier' ich po"&czy"a – kapelani katy#scy” nie powsta"by za-

pewne, gdyby nie przygoda re$yserska
na planie fabularnego filmu Wajdy „Katy#”. Dzi%ki powrotowi ze !wiata fikcji
do faktów historycznych, ogl&danych
z perspektywy rodzinnej, powsta" obraz
o docieraniu do prawdy. Narratorka filmu
Barbara Tarkowska pod wp"ywem snu,
w którym us"ysza"a od swojego nie$yj&cego krewnego znamienne s"owa: „Kop
g"%biej!”, rozpoczyna poznawanie losów
stryja, kapelana wojskowego Jana Leona
Zió"kowskiego. W ci&gu 30 lat odnajduje dokumenty, wys"uchuje opowie!ci,
dzi%ki którym poznaje koleje $ycia stryja,
który wy!wi%cony na ksi%dza zosta" wojskowym kapelanem i zgin&" w Katyniu. Jak
na ironi% o odnalezieniu jego cia"a pierwsza poinformowa"a w 1943 r. krakowska
gadzinówka. Re$yser nie tylko pozwala
wys"ucha' opowie!ci bohaterki, ale dopuszcza do g"osu tak$e historyków, duchownych i wojskowych na!wietlaj&cych
t"o epoki. Obiektywem kamery ukazuje stare dokumenty, zdj%cia, gazety, listy, przedmioty pozosta"e po zamordowanych oficerach zgromadzone w muzeum katy#skim
oraz wspó"czesne krajobrazy miejsca ka(ni zaro!ni%tego dorodnymi brzozami. Najistotniejsze pozostaje przes"anie stryja
przekazane Barbarze Tarkowskiej we !nie,
zaczyn ca"ej historii.
Kilkadziesi&t filmów dokumentalnych
zrealizowanych przez Tomasza Bardorscha
!wiadczy o du$ym potencjale twórczym
tkwi&cym w m"odym re$yserze. Chocia$
z reprezentatywnymi dokonaniami dokumentalisty jak na razie mogli si% jedynie
zapozna' mi"o!nicy kina w jego rodzinnym
mie!cie, gdzie w lutym 2014 roku w Tarnogórskim Centrum Kultury odby"y si%
„Dni z kinem Tomasza Bardorscha”.
RYSZARD BEDNARCZYK
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kramentów Eucharystii (Wieczerzy Pa%skiej) oraz kap!a%stwa. Jest jednak co' co odwraca nasz" uwag& od dziej"cego
si& na p!ótnie wydarzenia. To
obrus, p!ócienny… ale jak namalowany, Bo#e drogi! Histori&, któr" opowiada trzeba
ju# sobie samemu odczyta$.
Najlepsze wzorce malarstwa
realistycznego wysiadaj"! Cierpi" ce twa rze na „Zdj& ciu
z Krzy#a” zmuszaj" wr&cz
do modlitwy. Pe!en nieopisanego cierpienia „Upadek Chrystusa” i kontrastuj"ce z t" tragedi" Jego spokojne oblicze.
Taca ze srebrnikami – pogarda i oboj&tno'$. „Salome” i zakrwawiony worek – seks i wyuzdanie… Podwójny portret
upad!ej dziewczyny to ju#
d!u#sza historia – ch&$ !atwego zysku, oboj&tno'$, upadek i cierpienie. „Chrystus
w Emaus” i znowu tyle tre'ci, niepewno'ci, czy wr&cz niewiary. No i „Pieta” – bolesna a# do bólu. Jest i portret wspó!czesnej kobiety w teatralnej otoczce oraz
portret m&#czyzny przy winie, my'l&, #e
to artysta, ale nie wiem kto... Profesor Cygan to nie jest – a w tym miejscu pasowa!by jak ula! autoportret. S" pejza#e, rysunki… Wielka szkoda, #e obrazy nie s"
podpisane. Nie rozumiem dlaczego…
Nie ka#dy widz potafi rozwi"zywa$ biblijne zagadki… Do'c utyskiwa%. My'l&, #e
wra#liwy odbiorca znajdzie tu wiele dobra, które pomo#e !atwiej znosi$ ca!e z!o
codzienno'ci.
Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum Miejskiego w Zabrzu mówi o profesorze Cyganie: „Dla wyartyku!owania w!asnej wizji 'wiata si&ga do tematyki biblijnej,
znajduj"c w Biblii niewyczerpane )ród!o
inspiracji… To wszak skarbiec archetypicznych poj&$ charakterów, losów, postaci, zjawisk. Podejmuje w!asn" inerpretacj& odwiecznych kanonów ikonograficznych
Starego i Nowego Testamentu, zw!aszcza
w"tków pasyjnych”.
W wywiadzie dla G!osu Zabrza Antoni Cygan powiedzia!: Obrazów nie maluje si# z natchnienia, jakby si# wydawa"o przeci#tnemu widzowi. To trudna,
mozolna, systematyczna praca, godziny
sp#dzone w pracowni. Wykszta"cenie plastyczne mo$e natomiast da' dobr% prac#
i mo$liwo!' spe"nienia swych pasji, np.
malarskich. Dzisiaj nie ma ju$ typowych
„malarzy”, bo artysta plastyk nawet
po kierunku malarstwa potrafi obraca' si#
w wielu ró$nych dziedzinach sztuki. I taka nasza rola, by np. w m"odych uczniach
zabrza&skiej szko"y plastycznej rozwija'
i piel#gnowa' pasje, ale te$ uczy' pracy,
wytrwa"o!ci i artystycznej wszechstronno!ci, bez której we wspó"czesnym !wiecie mo$na zgin%'.
Podczas wernisa#u prof. Antoni Cygan
otrzyma! br"zowy medal „Zas!u#ony
Kulturze Gloria Artis”. Honorowy patronat nad wystaw" obj&li prezydent Zabrza
Ma!gorzata Ma%ka-Szulik i prezydent Katowic Piotr Uszok.
Fot. Witold Koci&ski

A

W Galerii Muzeum Miejskiego
Cafè Silesia w Zabrzu

ntoni Cygan. Malarstwo 1989–2014
– to tytu! prezentacji 25-letniego dorobku popularnego i lubianego artysty,
któr" mo#na by!o zobaczy$
w zabrza%skiej Galerii Cafè Silesia przy ulicy 3 Maja. T!um
na wernisa#u (trudno by!o si&
przecisn"$ mi&dzy przyby!ymi
go'$mi) by! zaskoczeniem nawet dla organizatorów. Nieprzypadkowo wystaw& dzie!
profesora Antoniego Cygana,
rektora Akademii Sztuk Pi&knych w Katowicach, otwarto
7 marca. Jego dzie!a – oczywi'cie te o tre'ci religijnej s" niczym wielkopostne rekolekcje.
Prowokuj" do zadumy nad #yciem, zmuszaj" do zatrzyma- Jubileuszow% ekspozycj# otwiera „Ostatnia Wieczerza”.
nia si& w biegu, opowiadaj"
o cz!owiecze%stwie – o upadku i wywy#szeniu, pozwalaj" zapomnie$ o skrzecz"cej rzeczywisto'ci. S" lekiem na ca!e
z!o… Lekiem dla duszy.
Jest jeszcze jeden powód do tego, aby
jubileuszowa ekspozycja dzie! profesora
prezentowana by!a w Zabrzu, tutaj bowiem urodzi! si& Antoni Cygan w roku 1964. Jak sam mówi: Zawsze co! malowa"em, rysowa"em. Do dzi! jestem
na "o go wym ry sow ni kiem i ry su j# plic& Domu Ksi&#y Emerytów w Katowina wszystkich mo$liwych spotkaniach. cach). Zrozumia!a jest zatem obecno'$
Mój los tak si# pouk"ada", $e mia"em to na wernisa#u jubileuszowej prezentacji
szcz#!cie, $e pasja towarzysz%ca mi abp. Wiktora Skworca.
od dziecka z czasem przekszta"ci"a si#
27 marca w Galerii Cafè Silesia mo#na byw mój zawód. Studiowa! na Zamiejsco- !o po raz kolejny spotka$ si& i porozmawia$
wym Wydziale Grafiki w Katowicach kra- z Profesorem przy okazji promocji pi&knie
kowskiej Akademii Sztuk Pi&knych im. wydanego przez katowick" ASP albumu
Jana Matejki. W roku 1988 obroni! dy- „Antoni Cygan – Malarstwo 1989–2014” b&plom w Pracowni Projektowania Graficz- d"cego wspania!" pami"tk" z jubileuszowenego prof. Tomasza Jury oraz w Pra- go spotkania z niezwyk!ym artyst" zakotwicowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Ko- czonym w najlepszej tradycji malarstwa
walskiego. Od 1992 r. pracuje w macie- sakralnego, który z dorobku wielkich porzystej uczelni, pocz"tkowo jako asystent przedników czerpie pe!nymi gar'ciami, ale
w Pracowni Rysunku i Malarstwa I roku, zawsze pozostaje sob". Nikogo i niczego nie
a nast&pnie jako prowadz"cy Pracowni& na'laduje – tak w formie jak i w tre'ci. DaRysunku I Roku oraz Pracowni& Rysun- je tym samym odbiorcy ogromn" przyjemku dla studentów lat II–V. Od powstania no'$ dyskutowania. Pyta: jak my'lisz, mam
Akademii Sztuk Pi&knych w Katowicach racje czy jej nie mam? Nale#& do wielkich
(1 wrze'nia 2001 r.) prowadzi do 2008 ro- adoratorów tej solidnej malarskiej roboty,
ku pracowni& Malarstwa (ciennego i Mo- chocia# lubi& te# postmodernistyczn" zgrynumentalnego w Katedrze Malarstwa, Ry- w&… Tu jednak musz& przywo!a$ s!owa prof.
sunku i Rze)by. W roku 2003 uzyska! Kazimierza Cie'lika z przedmowy do albustopie% doktora habilitowanego. W 2005 r. mu: Student Antoni Cygan – mimo $e nie nazosta! zatrudniony na stanowisku profeso- rzuca" si# studenckiej spo"eczno!ci w jaki!
ra nadzwyczajnego. Od 2008 roku prowa- spektakularny sposób by" ulubie&cem Prodzi Pracowni& Rysunku dla studentów fesora (prof. Andrzeja S. Kowalskiego), któlat II–V. W 2012 r. zosta! wybrany rekto- ry ceni" jego solidno!', ciagle rozwijane
rem katowickiej ASP. W 2013 r. otrzyma! kompetencje warsztatowe i ju$ wtedy artytytu! profesora zwyczajnego. Jest autorem ku"owane rozumienie MISJI MALARZA
kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. – jak$e odmiennej od panuj%cej w latach 80.
w Katowicach, Gliwicach, Lionie, Helsin- ub. wieku atmosfery postmodernistycznej
kach, Londynie, Opawie. Bra! udzia! zgrywy… I jeszcze profesor Cie'lik: Od pow wielu wystawach zbiorowych, zarówno czatku malowanie obrazów by"o dla niego
w kraju jak i zagranic". Uczestniczy! RODZAJEM MODLITWY. Czasami wi%zaw Mi&dzynarodowych Targach Sztuki – Art "o si# to z "amaniem kanonów, ociera"o o heLondon i Art Glasgow. Jest autorem kilku rezj#.
cykli Drogi Krzy#owej, m.in. do s!ynnej
Jubileuszow" ekspozycj& otwiera poka)Bazyliki NMP w Licheniu. Zajmuje si& tak- nych rozmiarów „Ostatnia Wieczerza”.
#e projektowaniem wn&trz ko'cio!ów Znacie? Znamy! No to pos!uchajcie. Ile#
(m.in. zrealizowa! kompleksowy projekt napi&cia, mi!o'ci, ale i l&ku w twarzach
wn&trza – o!tarze, malarstwo w ko'ciele pw. aposto!ów. Jutro Jezus umrze… W dok'w. Paw!a Aposto!a w Zabrzu, ozdobi! ko- trynie Ko'cio!a katolickiego jest to mo'ció! pw. 'w. Urbana w Paniówkach i ka- ment ustanowienia przez Syna Bo#ego sa-

WITOLD KOCI*SKI

Fot. Piotr Muschalik

Fot. Dorota Kuder

Upadek

Przy studni

Zdj"cie z krzy#a

1989–2014

Antoni Cygan
Malarstwo

Fot. Dorota Kuder

Judasz

!ona Uriasza
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Fot. Dorota Kuder

Fot. Dorota Kuder

Michalina Wawrzyczek-Klasik, ZAPIS, cykl 14 p!ócien o wym. 200x80 cm ka#de, akryl olej,
2014

Micha! Klasik, OTWARTE ZAMKNI"TE,
obiekt, deska,42x23cm, 2014

BEZPO!REDNIO

MICHALINA WAWRZYCZEK-KLASIK
ARTUR MASTERNAK
MICHA" KLASIK
Artur Masternak, defragmentacja 4, wkl$s!odruk, 100x70cm, 2014
Zdj$cia autorów wystawy

Galeria Szyb Wilson i Galeria ZPAP
w Katowicach
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Micha! Klasik, OTWARTE ZAMKNI"TE, obiekt, drewno, grafit, tkanina, 2014

R

Fot. ze zbioru artysty

eprezentuj!cy m"od!
proponuje autor mo'na zobageneracj# artystów
czy% warto$% tych prac, s!
Michalina Wawrzyjak mantra – niby ta sama, ale
czek-Klasik, Artur Masternak
za ka'dym razem inna, inaczej
i Micha" Klasik wspólnie przypodana i inaczej rozumiana.
gotowali wystaw#, któr! zatyPoznaj!c powsta"! specjaltu "o wa li „Bez po $red nio”.
nie na u'ytek wystawy ekspoZnaczn! cz#$% prac pokazali
zycj# skierowa% si# trzeba
w przestronnym, poprzemys"oby"o do drugiej sali – równie
wym wn#trzu Galerii Szyb
prze stron nej, wy pe" nio nej
Wilson, kilka dni pó&niej dru(cho% to zdecydowanie przeg! cz#$% wy sta wy otwar li
sad ne s"o wo) in sta la cja w kameralnej galerii ZPAP. I tu
mi – rze&biarskimi obiektami
i tam „Bezpo$rednio” mia"o
Micha"a Klasika. Powtarzaj!znaczy% to samo – indywiduce si# rytmy, ascetyczno$%
alny, intymny kontakt z dzie- Artur Masternak, defragmentacja 2 wkl!s"odruk, 100x70cm, 2014
prac, jednostajno$% z mini"em, z w"asnymi przemy$lemalnym zró'nicowaniem otaniami i spostrze'eniami.
cza"y centralny. TowarzyszyJako motto ekspozycji arty"y mu za pi# te u su fi tu,
stom pos"u'y"y s"owa Susan
zamocowane w solidnych,
Sontag, która powiada, 'e „Na'elaznych obr#czach proste
sze zadanie wcale nie polega
uk"ady drewnianych kloców,
na tym, by odnale&% w dziele
polichromowanych – jakby
sztuki jak najwi#cej tre$ci, ani
na przekór – biel!. Spory
na tym, by wyci!gn!% z niego wi#cej tre- w dowolny sposób wybieramy kolejno$% ci#'ar – ledwo widocznym jakby odre$ci, ni' ono w sobie ma. Musimy odsun!% ogl!danych obrazów. Instalacja jak i po- alniony.
tre$% na bok, aby w ogóle by% w stanie zo- zosta"e prace Michaliny WawrzyczekWszechobecne kapliczki – a raczej
baczy% dzie"o.[…] Nie potrzebujemy her- -Klasik s! znacznie wi#ksze od ogl!daj!- sugestie kapliczek nazwane „Otwarte
meneutyki, ale erotyki sztuki”. Jak zatem cych. Mi mo roz mia rów, pra ce nie zamkni#te” – co w ich wn#trzu – cokoltrójka artystów, którzy nieprzypadkowo osaczaj!, nie przekrzykuj! si# – panuje wiek, ledwo zasugerowane przybytki sazestawili swoje dzie"a obok siebie, zreali- miedzy nimi harmonia i spokój. Charak- crum – przywodz! na my$l przydro'ne kazowa"a w swoich pracach plastycznych terystyczna dla artystki stonowana gama pliczki znane z przestrzeni pozamiejskich
kolorystyczna grafik nie odwo"uje si# i wiejskich, wpisanych w polski krajobraz.
s"owa Sontag?
S"usznie zauwa'a Michalina Waw- do czego$ co znamy, co ju' widzieli$my, Te jakby nie mia"y wn#trza, pozostaj!
rzyczek-Klasik, 'e przyzwyczaili$my nie budzi skojarze(, nie odwo"uje si#, nie otwarte na nasz! my$l. Surowe drewno,
si# do nadmiaru obrazu. Woko"o s"yszy komentuje. Po prostu JEST. JEST pomi#- niekoniecznie starannie przytroczone
si# przecie', 'e 'yjemy w czasach nie s"o- dzy, jest z nami w bliskim kontakcie. Mo- otwarte lub na wpó" zamkni#te drzwiczwa, ale obrazu, który wype"nia nasz! 'e nam si# podoba%, albo nie – ale nie ki owych kapliczek s! naszymi wyobraprzestrze( szczelnie obrazami, których w podobaniu rzecz. Sztuka, jak! uprawia 'eniami, naszymi przestrzeniami. Nie
cz#sto wcale nie chcemy, nie potrzebu- Michalina Wawrzyczek – Klasik jest odgadujemy zamys"u autora tych obiekjemy, przy pomocy których wt"acza si# odarta z nadmiaru barw i nadmiaru tre$ci, tów. Jest te' fragment nieba skrytego mi#w ka'dego z nas obrazy cz#sto prostac- któr! cz#sto poznajemy dopiero poprzez dzy deskami, jakby odbitego w studni. To
kie, nie wywo"uj!ce emocji, albo powo- odautorskie komentarze. Ogl!damy intym- te' nasza przestrze(, która istnieje ponad
duj!ce ich przesyt i ucieczk# od nich. My- ny $wiat autorki, pe"en sugestii i subtel- nami, a tu jakby upomina"a si# o miejsce
$lenie, a z pewno$ci! s"owo usuwa si# no$ci. Czy czujemy si# dobrze w tej dla siebie. Zwyczajne przestrzenie, prona plan dalszy. W epoce przeró'nych spo- uspokojonej przestrzeni? Czy pozorna stota, surowo$% drewna – przedmioty
sobów komunikacji, zw"aszcza interne- pustka jaka nas otacza, jakby tylko suge- wywodz!ce si# prosto z natury – zapotowej i telefonii komórkowej, w tej dru- ruj!ca istnienie sztuki jest nasz! przestrze- mniane przez nas?
giej tak'e s"owo zesz"o na plan dalszy. ni!? Mo'e nie od razu, nie od pierwszej
I ma"a przestrze( galerii ZPAP. Prace
Telefon nie s"u'y w zasadzie do rozmo- chwili, ale za moment, kiedy oko oswoi zgo"a odmienne, ale nie do ko(ca – ju'
wy, ale g"ównie do pisania– czyli rozpo- si# z brakiem nachalnych kolorów. To od- rozpoznajemy ich autorów, ale jakby barznawalnymi przez ludzkie oko skrótow- wiedzaj!cy wystaw# stanowi! element ru- dziej przyjazne. Precyzyjne grafiki Maca mi lub do wy szu ki wa nia w sie ci chu i koloru, który przemieszcza si# po- sternaka, obrazy – obiekty – z pustymi
mi#dzy tymi pracami. Spokój – tego przestrzeniami Micha"a Klasika i mikrokolejnych obrazów.
Jak si# to wszystko ma do wystawy? z pewno$ci! na co dzie( nam wszystkim obiekty – „Artefakty” Michaliny WawWchodz!c do obszernej, gigantycznej brakuje.
rzyczek-Klasik. Wszystkie zmuszaj!
Z tym co zaproponowa"a Michalina do zatrzymania si# – pozbawione przesali galerii Szyb Wilson zauwa'amy prace, ale nie wiemy co przedstawiaj!. W za- Wawrzyczek-Klasik znakomicie wspó"- strzeni, nie trac! oddechu, pozostaj!
sadzie monochromatyczne – szaro$% gra- graj! prace graficzne Artura Masternaka w bardziej intymnych relacjach pomi#fik w ró'nych odcieniach, i kilkana$cie i rze&biarskie Micha"a Klasika. )eby dzy sob! i z odbiorc!. „Puste” obrazy nie
kontrastuj!cych z ni! brunatnych p"asz- zobaczy% grafiki Masternaka trzeba po- s! tylko ramami, to swego rodzaju... poczyzn instalacji umieszczonych w zwar- ko na% scho dy pro wa dz! ce na ga le - jemniki na tre$% zale'n! od naszych potej grupie, zajmuj!cej centrum pierwszej ri# – z do"u po prostu nie wiadomo co trzeb, s! swego rodzaju uniwersalnymi
sali. W znacznej odleg"o$ci $ciany zajmu- przedstawiaj!. Jego „defragmentacje” obrazami, lecz nie prostymi ramami
j! znajome grafiki z cyklu „Pomi#- imponuj! surowo$ci! i konsekwencj!. czekaj!cymi na zamalowany blejtram. S!
dzy” – a wi#c, to prace Michaliny Waw- Sam autor mówi, 'e w grafice interesu- obrazami naszej wyobra&ni.
rzy czek -Kla sik. Tym ra zem owo je go zasada powtórzenia., które dotycz!
Prace tej trójki m"odych artystów ema„Pomi#dzy” wprowadza kr!'!cego mi#- my $li, $la du, zna ku i kom po zy cji. nuj! prostot!, ale niczego nie manifestudzy pracami widza w inny $wiat. Jedn! I wszystko to mo'na w tych pracach od- j!, nie zaprzeczaj! innym $wiatom sztuprac# od drugiej oddziela spora odleg"o$%, nale&%. Bezpo$rednio przyklejone do ki. Po prostu s! – je$li zechcemy zada%
któr! trzeba pokona% by dowiedzie%, co $cian, bez szyb, pot#guj! surowo$% któ- sobie trud przebywania w$ród nich,
przedstawia kolejna. Instalacj# trzeba ra je charakteryzuje. Przetwarzanie, po- z pewno$ci! poznamy ich koj!cy wp"yw
obej$%, zbli'y% si#, oddali%, przysta- wroty, wydobywanie nowych elementów, na nas samych, ale nie pozbawiony inten!% – troch# jak w dawnym fotoplastyko- podkre$lanie ich jedno$ci w sposób upo- lektualnej refleksji.
nie – tylko 'e to nie obrazy przesuwaj! si# rz!dkowany s! wpisane w prace Artura
WIES*AWA KONOPELSKA
przed naszymi oczyma, ale my sami, Masternaka. W jednostajno$ci, któr!

Forma i nic wi#cej?
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W!adys!aw Podkowi"ski, „W ogrodzie”
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owtykali!my w ziemi" wiatraczki
i teraz kr"c# si", szumi#. S# z b$yszcz#cej folii i ca$y ogród w nich wiruje. Jak si" podejdzie bli%ej, to nagle ca$a
rzeczywisto!& rozp$ywa si" w dr%#ce krople
i smugi. Nie ma drzew, p$otu, pól, tylko rado!&, migotliwo!&. I jest tak jakby si" zrozumia$o jak#! g$"bok# prawd" o wszech!wiecie – nic nie jest sta$e, wszystko w ruchu, nie
ma materii, teoria strun wprawionych w drganie. Ten stan jest wszechogarniaj#cy, nag$a
euforia, wszystko jest mi$e i przyjazne, jak
dobrze tu na wsi i kiedy b"dzie obiad
pod ogrodowym parasolem.
Tak musia$ czu& si" Podkowi'ski maluj#c
obraz „W ogrodzie”. (cie%ka, wielkie drzewo, posta& z parasolk#. Gdy przemierza si"
galeri" malarstwa polskiego w Muzeum
(l#skim, jest on najja!niejsz#, najbardziej
!wietlist# przestrzeni# i ma si" takie uczucie
jakby tam by$o o!wietlone s$o'cem okno.
(wiat$o s#czy si" przez li!cie, to drzewo
maluje, drzewo jest malarzem – mówi$ by&
mo%e Podkowi'ski, gdy dzieci zbiera$y si"
wokó$ sztalugi. Skomplikowana siatka z ga$"zi i li!ci, wielki kolorowy, ruchomy kalejdoskop, a mo%e slajd na$o%ony na s$o'ce – lamp", ja wiem, %e zbyt daleko id"
w tych skojarzeniach, ale musz" – to, co si"
dzieje na tym obrazie to jak „Kineformy”
Paw$owskiego, gdzie zwyk$e pud$o z kolorowymi szybkami obracane korb#, dawa$o
na !cianie galerii zaskakuj#ce migotliwe
obrazy, za ka%dym razem inne.

W$adys$aw Podkowi'ski
Na !cie%ce i pniu wibruj# fiolety, zielenie,
szafiry, turkusy, br#zy, ró%e itd.
W muzeum jest jeszcze „Pejza%” – pastel,
a tak%e znany autoportret artysty w czapeczce i jedna martwa natura. Ale nie b"d" si"
roz pi sy wa$ o tych pra cach, bo mu sz"
o czym! innym. O przeciwie'stwach. Bo ten
sam malarz, autor euforycznych, !wietlistych pejza%y, w tym samym czasie malowa$ ponure ciemne nokturny, cmentarze,
krzy%e i ta'ce szkieletów jak z taniego horroru.
Pytanie: czy Podkowi'ski nie móg$ poprzesta& na !wietlisto!ci. Czy nie móg$ by&
pierwszym polskim impresjonist# – po prostu i jak Monet malowa& nenufary – plamy
!wiat$a w ogrodzie. Odpowied): nie. Bo by$
nieuleczalnie chory, nieszcz"!liwie zakochany, wiedzia$, %e b"dzie %y$ krótko. S$owem – artysta naznaczony. Ale gdyby malowa$ sam# !wietlisto!& – umar$by mo%e
szcz"!liwszy? Przypomina mi si" „Brzezina” Iwaszkiewicza. Jest tam dwóch braci – Boles$aw, zm"czony bezsensem %ycia
i Stanis$aw – gru)lik, krótkodystansowiec,
który przyje%d%a do le!niczówki Boles$awa umrze& i wnosi do tego domostwa intensywno!& %ycia i szalon# gr" na fortepianie. Tak – ta jego szybka gra, te wzburzone
tanga s# jak plamy !wiat$a na pejza%ach
Podkowi'skiego, podobnie wibruje melodia. Te dwie postawy – rezygnacji i afirmacji – wspó$istnia$y równocze!nie w Podkowi'skim.

Czy mo%na odczuwa& pe$ni" %ycia tu%
przed !mierci#, w$a!nie dlatego, %e jest tu%
przed? Czytaj#c „Brzezin"” wydaje si", %e
tak. „Harmonia !wiata, która mu si" odkry$a tego wieczora – przyprawia$a go o uczucie niezwyk$ej pe$ni (...). Wszystko by$o
pi"kne i jak gdyby skomponowane w obraz
czy w utwór muzyczny. Lipa, opieraj#ca si"
mokrymi li!&mi o dach i prawie o okno jego pokoju, mia$a kszta$t doskonale zrobionej powie!ci, dziel#cej si" przemy!lnie
na konary i uwie'czonej zieleni#.” Ale
wraz z zag$"bianiem si" w to opowiadanie
wszystko staje si" bardziej skomplikowane.
Stanis$aw prze%ywa setki odczu& w jednej
chwili – rado!& i paniczny strach, niezaspokojenie i spe$nienie. I tak te% musia$ czu&
Podkowi'ski. I tak trzeba spojrze& na jego
obrazy – te s$oneczne i te czarne – jak na %ycie w ca$o!ci.
Wertuj" star# ksi#%k" o Podkowi'skim.
Przelatuj#ce strony !migaj# jak wiatraczki
ogrodowe. Przelatuj# latarnicy, cykli!ci,
wio!larze, damulki z wizyty, $y%wiarze,
chmurne i pogodne dni, spieniony $eb konia
z „Sza$u uniesie'”, plamy !wiat$a na pniach
i podryguj# szkielety w ta'cu, tu jest zupe$nie jak w animowanych puszczanych szybko karteczkach, bo szkieletów narysowanych
w ró%nych uk$adach by$o wiele. Z tego
wertowania tworzy si" film o %yciu i sztuce
Podkowi'skiego.

WOJCIECH GRABOWSKI

Do

okolic miejscowo!ci i rzeki wymienionych w tytule dzisiejszego
odcinka mam przeogromny sentyment. Do licznej rodziny w K"dzierzynie
je#dzi$em z Matk% i Ojcem od lat najwcze!niejszego dzieci&stwa, a K$odnica by$a
pierwsz% wod% w moim 'yciu. Dramatyczna wiadomo!( o po'arze lasu w S$awi"cicach,
która latem roku 1949 dotar$a do K"dzierzyna, gdzie akurat sp"dza$em wakacyjne dni,
jest ci%gle 'ywa w mej pami"ci.
Ze szczer% dlatego rado!ci% powita$em
przed paroma tygodniami w murach swego
instytutu przy placu Nankiera we Wroc$awiu
przedstawicieli Towarzystwa Przyjació$ S$awi"cic z Gerardem Kurzajem na czele, którzy obdarowali mnie wydanymi w roku 2007 „Dziejami S$awi"cic do roku 1945”
Karola Joncy (1930-2008), swojego wielkiego krajana, jednego z najwybitniejszych profesorów Wydzia$u Prawa Uniwersytetu
Wroc$awskiego, d$ugoletniego redaktora
naczelnego „Studiów )l%skich”, cz$onka
PAU, autora rozlicznych prac po!wi"conych
historii politycznej Niemiec, historii gospodarczej Polski i dziejów nowo'ytnych
)l%ska (córka Profesora Magdalena – pochwal" si": moja dawna studentka – to ju'
tak'e profesorka, tyle 'e na polonistyce, jeste!my wi"c teraz instytutowymi kolegami).
Zaczyna sw% ksi%'k" prof. Jonca s$owami: „S$awi"cice nale'% do najstarszych
miejscowo!ci na )l%sku, powsta$ych jeszcze
przed trzynastowieczn% kolonizacj% na tzw.
prawie niemieckim. Nazwa miejscowo!ci
wskazuje na s$owia&ski charakter osady
i jej dawnych mieszka&ców. Nawet niemieccy historycy nie mieli co do tego w%tpliwo!ci. D$ugoletni s$awi"cicki nauczyciel Bruno Rademacher pisa$ w 1925 r.: Nazw!
S"awi!cic wyprowadza si! od s"awy (s"awa – die Ehre), oznacza wi!c miejscowo#$
godn% s"awy. Nie wiemy, jakim okoliczno!ciom zawdzi"cza$a sw% nazw" wczesnohistoryczna osada. By( mo'e, wi%'e si" ona
z imieniem dzielnego wojownika lub ksi%'"cego dru'ynnika, a mo'e z jakim! pami"tnym wydarzeniem. Od czasów piastowskich
a' po dob" wspó$czesn% przez kilkaset lat
przetrwa$a nazwa S$awi"cice, chocia' licznym przemianom ulega$a jej pisownia.
W przeró'ny sposób odnotowywali nazw"
S$awi"cice pisarze kancelarii ksi%'"cej, biskupiej, parafialnej, szkolnej i licznych
urz"dów piastowskich, czeskich, pruskich
i niemieckich. W 1260 r. w $aci&skim dokumencie pisano Slavecici, ale te' Slavecicz,
w 1308 r. Slawetiz, a w XIV wieku równie'
Zlavecize, w 1604 r. Slawiencicz, w sprawozdaniach z wizytacji ko!cielnych z lat 1679
i 1687 spotykamy pisowni" Slawiencice i Slavienczitz. Pisarz królewsko-pruskiego Wy'szego S%du Krajowego wystawi$ w Raciborzu w dniu 3 kwietnia 1834 r. dokument,
w którym zamie!ci$ nazw" wsi raz jako Slawentzitz, raz jako Schlawentzitz. W drugiej
po$owie XIX wieku pisano te' Slawentzuetz, jednak proboszcz s$awi"cicki Amand
Dronia u'ywa$ w 1881 r. pisowni Slawentzitz. W takiej wersji spotykamy nazw" miejscowo!ci w korespondencji szkolnej i parafialnej z pocz%tków XX stulecia. Widzimy
wi"c, 'e mimo ró'nych drobnych zmian
w pisowni S$awi"cic równie' niemieccy pisarze zachowywali s$owia&ski rdze& s$owa.
Kiedy w latach 30. XX wieku zdecydowa-

S$awi"cice,
Ujazd,
K"dzierzyn,
Ko#le,
K$odnica
no si" na usuni"cie wielowiekowej nazwy
s$owia&skiej, ograniczono si" w zasadzie tylko do nieco sztucznego jej przet$umaczenia
na j"zyk niemiecki, przy czym rdze& s"awa
przetrwa$ w niemieckim brzmieniu Ehrenforst z okresu Trzeciej Rzeszy. W 1945 r.
przywrócono miejscowo!ci jej nazw" z czasów piastowskich”.
Przytoczy$em w ca$o!ci ten d$ugi fragment, bo skupia si" w nim jak w soczewce
historia !l%skiego nazewnictwa miejscowego: oto takie czy inne s$owia&skie nazwy
miejscowe zachowuj% przez wieki swój

pierwotny charakter, przyjmuj%c tylko substytucyjne brzmienia niemieckie, i dopiero
w czasach hitlerowskich wiele z nich zostaje zamienionych na postacie czysto niemieckie (cho( cz"sto – jak w wypadku S"awi!cic – z do s$ow nie przet$u maczo nym
rdzeniem).
Przecie' Zabrze – wcze!niej Zadbrze, czyli
„osada za dbrz% – za w%wozem, za parowem
z zaro!lami” – dopiero w lutym roku 1915
sta$o si" Hindenburgiem na cze!( feldmarsza$ka Paula von Hindenburga, dowódcy
zwyci"skiej bitwy pod Tannenbergiem.
Nazwa K!dzierzyn z kolei, utworzona
przyrostkiem -in od nazwy osobowej K!dzierza (znanej ju' w r. 1136), pochodz%cej
od wyrazu k!dzior i b"d%cej przezwiskiem
cz$owieka z kr"conymi w$osami, przez wieki zachowa$a swój prymarny kszta$t, co potwierdzaj% zapisy: Cancossino 1147, Kanzesino 1256, Kandersino 1283, Kanderzin
1598, Kendzierzin 1687/88, K!dzierzyn 1845
(cyt. za „S$ownikiem etymologicznym nazw
geograficznych Polski” Marii Malec
z r. 2003). Substytutem niemieckim by$a posta( Kandrzin i dopiero forma Heydebreck – upami"tniaj%ca od roku 1934 Petera von Heydebrecka, dowódc" oddzia$u
Freikorpsu, walcz%cego przeciw powsta&com
!l%skim pod Gór% )wi"tej Anny, zdobywc"
K"dzierzyna, zatar$a ca$kowicie !l%ski-polski rodowód nazwy.
Po$%czone z K"dzierzynem od roku 1975
Ko&le, niem. Kosel, ca$y czas swój rodowód
nazewniczy – od wyrazu kozio" lub od nazwy
osobowej Kozio" – utrzyma$o: Cosle 1104,
Kozli 1105, Cozli 1222, Cosle 1245, Kozle 1334, Kosle 1783, Ko&le 1845.
Wracaj%c za! do S"awi!cic, nale'y powiedzie(, 'e – oczywi!cie – morfologicznie ze
s"aw% s% zwi%zane, ale ich podstaw% s$owotwórcz% jest imi" osobowe S"aw!ta albo S"awi!ta, wymienione ju' w XII wieku. S"awi!cice – pierw. S"awi!cicy – to typowa nazwa
patronimiczna, odojcowska, oznaczaj%ca
„potomków S$aw"ty//S$awi"ty”.
Najbli'szy s%siad S$awi"cic – Ujazd
– jest natomiast nazw% kulturow%. Oznacza$
on pierwotnie wi"kszy obszar ziemi, któremu zakre!lono granice przez ujazd//objazd,
w chwili kiedy kto! obejmowa$ darowizn".
Jak policzy$em w swej pracy magisterskiej
napisanej w r. 1968 pod kierunkiem prof. Stanis$awa Rosponda, Ujazdów, Ujazdków,
Ujazdowów, Ujazdówków i Uj&d&ców jest
w Polsce 38: w Ma$opolsce 132, na )l%sku 11, w Wielkopolsce 9, na Mazowszu 4,
na innych terenach 2.
Warto wiedzie(, 'e mniejszy obszar ziemi, któremu zakre!lono granice przez obej!cie w chwili obejmowania darowizny,
zwa$ si" ochodz%. Do niej nawi%zuje Ochodza – nazwa kilkunastu miejscowo!ci.
K"oda oznacza$a „pie& drzewa bez ga$"zi, kloc”. Stanowi$a #ród$os$ów nazw miejscowych po$o'onych nad rzek%, które
oznacza$y „miejsca obrabiania i wi%zania
drzewa budulcowego, przeznaczonego
do sp$awu” albo „miejsca sk$adania zbo'a
na sp$aw lub przeznaczonego na danin"”
(K"oda, K"odawa, K"odna, K"odnia, K"odnica, K"odowa, K"odzice, K"odzie, K"odzienki, K"odzienko, K"odzin, K"odzisko, K"odzko). Podstawa s$owotwórcza rzeki K"odnicy
jest, oczywi!cie, taka sama – k"oda.

!
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Czas na Ziemi mocno przy!piesza. Zegar zniszcze", jakich jej dostarczamy
w ka#dej kolejnej minucie, odmierza go
jakby inaczej. W rytm pogarszaj$cej si%
kondycji przyrody, która znalaz&a si%
na równi pochy&ej.
Nie wszyscy patrzymy na ten proces
oboj%tnie. 'wi%towanie Dnia Ziemi jest
tego najlepszym potwierdzeniem. W Polsce, umownie 22 kwietnia – obchodzili!my ten dzie" po raz dwudziesty pi$ty.
Jego obchody zbiegaj$ si% w tym roku
z (wier(wieczem demokratycznej Polski.
To dobry czas na wspólny, ekologiczny
rachunek sumienia.

Czas
dla Ziemi

pierwszym Dniu Ziemi w 1970 roku
W
uczestniczy!o ponad 20 milionów
Amerykanów. To spontaniczne zaintereso-

wanie ludzi ochron" #rodowiska pozwoli!o z czasem wpisa$ j" w systemy polityczne i edukacyjne wielu krajów #wiata.
Dok!adnie 20 lat pó%niej do tego globalnego ruchu do!"czy!a Polska.
&wi'towanie Dnia Ziemi w naszym
kraju zainaugurowa! 22 kwietnia 1990 r.
przemys!owy &l"sk w nietypowy sposób.
W najbardziej zdegradowanym regionie
Europy, cz!onkowie Polskiego Klubu Ekologicznego – Okr'gu Górno#l"skiego zaproponowali mieszka(com, by w tym
dniu utworzyli z podanych sobie r"k, ale
i proekologicznych wydarze(, symboliczne !a(cuchy )ycia.
Zryw obywatelski

spektakularne gesty mieszka(ców
Te
Górnego &l"ska by!y nie tylko wo!aniem o zmian' polityki ekologicznej
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pa(stwa. By!y te) obywatelsk" deklaracj"
w!"czenia si' w proces ratowania #rodowiska naturalnego w skali lokalnej i globalnej. Odnotowali#my wówczas ich sporo.
Symboliczne !a(cuchy )ycia splatano na katowickim Rynku i wokó! zak!adów przemys!owych – najwi'kszych trucicieli #rodowiska, m.in. pod hut" „*aziska”. Tak)e
w wielu szko!ach, instytucjach czy podczas
odprawianych ekologicznych mszy polowych.
Szczególnym akcentem inauguracji Dnia
Ziemi by!o „zielone #lubowanie”. Z!o)yli
je w samo po!udnie 20 kwietnia 1990 roku uczniowie Bytomia, zgromadzeni
w miejskim parku. Przybyli tu na wiec solidarno#ci bytomskiej Ligi Ochrony Przyrody z mieszka(cami tego mocno zdegradowanego miasta. Z transparentami,
na których umie#cili nast'puj"ce has!o: „To
nieprawda, )e nie mo)na uratowa$ zniszczonego przemys!em &l"ska”.
Od tego czasu, kwietniowe Dni Ziemi
obchodzi niemal ca!a Polska w ró)norodny sposób. Na festynach, piknikach i koncertach; konferencjach naukowych, po#wi' co nych ochro nie #ro do wi ska
i festiwalach filmów ekologicznych; podczas happeningów ulicznych i akcjach sa-

Laureaci nagrody „Zielone czeki” 2014”

dzenia drzew oraz uroczystych spotkaniach z tej okazji.
Wi'kszo#$ uroczysto#ci odbywa si'
ze wsparciem Lasów Pa(stwowych, pozarz"dowych organizacji ekologicznych, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy
Ochrony &rodowiska i Gospodarki Wodnej i wielu innych instytucji.
Uczestnicz" w nim samorz"dy, wy)sze
uczelnie, szko!y, rz"dowe instytucje, zajmuj"ce si' ochron" #rodowiska, ca!e rodziny i tysi"ce ludzi.
&wiatowy Dzie( Ziemi 2014 w Polsce
skojarzono tym razem z ogólnopolsk"
kampani" edukacyjn" pod has!em „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.
Zielone czeki i listy
województwie #l"skim najbardziej
W
popularnymi w regionie wydarzeniami zwi"zanymi z tym #wi'tem by!a jubi-

leuszowa uroczysto#$ wr'czania „Zielonych czeków” oraz pisanie przez dzieci
„Listów do Ziemi”.
„Zielone czeki” to nagrody finansowe,
przyznawane od 1994 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony &rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom, wyró)niaj"cym si' w dzia!alno#ci proekologicznej.
W Dniu Ziemi – 22 kwietnia br. na uroczysto#ci w katowickim kinoteatrze „Rialto” otrzymali je:

Opolskie dzieci pisz! listy do... Ziemi

Adrian Pason z Energetyki Solarnej
ENSOL Sp. z o.o., w kategorii „innowacje
i technologie” – za stworzenie s!onecznego kolektora hybrydowego, zamieniaj"cego energi' s!oneczn" w ciepln" i elektryczn"; w katego rii „pro gramy i ak cje
ekologiczne dotycz"ce ochrony przyrody” – Jacek W"si(ski, le#nik – za za!o)enie i prowadzenie o#rodka rehabilitacji dzikich zwierz"t przy Nadle#nictwie Katowice
oraz zaanga)owanie w ochron' przyrody
i edukacj' oraz Ró)a Maria +wi'k z Katowic – za pokonywanie barier biurokratycznych, które umo)liwi" podj'cie rekultywacji i zagospodarowania terenów
zdegradowanych wokó! torów kolejowych
w dzielnicy Brynów.
Dr Jacek Betleja z Muzeum Górno#l"skiego w Bytomiu zosta! nagrodzony
w kategorii „prac naukowo-badawczych”
za d!ugoletni" prac' na rzecz ochrony
przyrody oraz dorobek naukowy, zwi"zany z ochron" ornitofauny w Polsce; z kolei Jacek Bo)ek, twórca Klubu Gaja, w kategorii „edukacja dzieci i m!odzie)y”
za budowanie ekopokolenia XXI wieku, realizacj' d!ugofalowych programów, jak
m.in. „Zaadoptuj rzek'” i „&wi'to drzewa”
oraz konkretne dzia!ania ekologiczne realizowane we wspó!pracy z samorz"dami
na terenie ca!ego kraju.
Zielonymi czekami w kategorii „publicystyki ekologicznej” wyró)niono
Zofi' Skrok i Marcina Ja!owego, autorów te le wi zyj ne go pro gra mu „Eko agent”. Od ponad roku promuj" oni ekolo gi', in ter we niu j" pu bli cy stycz nie
w przypadkach zagro)enia #rodowiska
i zdrowia ludzi.
Nagrod" specjaln" uhonorowano prof.
zw. dr. hab. Paw!a Migul' z Uniwersytetu &l"skiego, wspó!twórc' i koordynatora
projektu badawczego pn. „Zintegrowany
sys tem wspo magaj"cy zarz"dzaniem
i ochron" zbiornika zaporowego – ZiZOZap” w latach 2010-2014. To unikatowy
w skali kraju program badawczo-rozwojowy, którego celem jest stworzenie optymalnego systemu zarz"dzania zbiornikami
zaporowymi, w oparciu o kompleksowy
monitoring ich stanu oraz modelowanie
i prognozowanie zmian w nich zachodz"cych.
Przyznano równie) dyplom uznania.
Otrzyma! go za dzia!ania na rzecz ochrony przyrody – Eugeniusz W!ochowicz.
Ogromne emocje towarzyszy!y dzieciom, pisz"cym przez dwa tygodnie kwietnia br. listy do... Ziemi. Oczywi#cie na papierze z makulatury. Po napisaniu przeka)"
je rodzicom i dziadkom, by wspólnie z nimi realizowa$ zadeklarowane w nich dzia!ania. To #wietny pomys! edukacyjny, zainicjowany w ub. roku przez Fundacj'
Ekologiczna Arka. Podczas obchodów
#wi'ta Ziemi sprawdza! si' znakomicie... I b'dzie mia! swój ci"g dalszy....

JOLANTA MATIAKOWSKA

Ma le je po wierzch nia lo dow ców
na najzimniejszej Antarktydzie. Swój
lód traci Arktyka. To najbardziej wra!liwe miejsca na Ziemi na zmiany klimatyczne i te zachodz"ce w jej #rodowisku
naturalnym. Ju! je widzimy. Do#wiadczamy. Budz" groz$. Mimo to, #wiat nie
zmienia swego kursu, skierowanego
na... zderzenie.
Skal$ tego zagro!enia przybli!y% kolejny Festiwal Kultury Ekologicznej
„Zielono mi”. Wpisany przez miasto
Katowice do kalendarza sta%ych imprez
publicznych, go#ci% w Kinoteatrze Rialto od 9-13 kwietnia br. I po raz kolejny sta% si$ jedyn" w swoim rodzaju propo zy cj" fe sti wa lo w", spod zna ku
szeroko rozumianej ekologii i kultury.
Dostarczy% i tym razem wstrz"sowej
dawki wiedzy, mocno oddzia%uj"cej
na widzów i s%uchaczy.
wyj!tkowy festiwal, organizoTen
wany po raz siódmy przez katowicki Kinoteatr Rialto i Uniwersytet "l!-

ski pod patronatem JM Rektora tej uczelni,
rozwija si# wspaniale, szczególnie dzi#ki prof. Piotrowi Skubale z wydzia$u
biologii i ochrony %rodowiska oraz dr. Ryszardowi Kulikowi z wydzia$u psychologii. Tym animatorom festiwalu i zarazem
za$o&ycielom Klubu My%li Ekologicznej
uda$o si# stworzy' w stolicy "l!ska inspiruj!ce epicentrum uniwersalnej ekologii
na najwy&szym poziomie. Takie, które nie
tylko wymusza refleksj# nad najwi#kszymi zagro&eniami, ich diagnoz!, ale i mobilizuje do wspólnego poszukiwania wyj%cia z sytuacji... bez wyj%cia.
Pokaza$ to wyj!tkowo ciekawy dla
wszystkich uczestników, (niezale&nie
od ich wieku i stopnia znajomo%ci problemu) – 7. Festiwal Kultury Ekologicznej. Zainaugurowa$ go wyk$ad Marcina
Popkiewicza. To nie tylko fizyk, naukowiec i pisarz. To tak&e autor setek artyku$ów na temat zmian klimatu, zasobów naturalnych i energii. M. Popkiewicz
stworzy$ portal Ziemia Na Rozdro&u
i bezustannie monitoruje megatrendy
czyli kierunki rozwoju %wiata, których nie
dostrzegamy wokó$ siebie. Dlaczego? Bo
ilo%' informacji, jakimi jeste%my bombardowani w ka&dej minucie jest tak wielka, &e przestajemy rozumie' – co si#
do nas mówi?
Na rozdro!u

arcin Popkiewicz pisze o tym w swojej hitowej ksi!&ce „"wiat na rozdroM
&u”, (po win na by' obo wi!z ko wym

podr#cznikiem dla niedouczonych polityków!). I mówi$ tak&e podczas spotkania
otwieraj!cego katowicki festiwal. Ku zaskoczeniu s$uchaczy przyzna$, &e nie jest
ekologiem, cho' &yje ekologicznie dla dobra swoich dzieci i nast#pnych pokole(.
Ekologia nie jest te& dla niego punktem
wyj%cia do rozwa&a( o zapa%ci naszego

%wiata, spowodowanej rozwojem niezrównowa&onym. Zaczyna od gospodarki. Pyta i t$umaczy czy i dlatego niesko(czo ny wzrost go spo dar czy nie jest
mo&liwy? Dlaczego trzeba szuka' nowej
wizji rozwoju %wiata w powi!zaniach
pomi#dzy gospodark!, %rodowiskiem naturalnym i spo$ecze(stwem. Otwiera ludziom oczy na te powi!zania. Na bariery,
na które trafiamy, robi!c wszystko, by bezustannie ros$a krzywa wzrostu czyli PKB.
)yjemy w %wiecie wirtualnego pieni!dza.
Na kredyt. Systemy finansowe wyd$u&aj! progi zad$u&enia pa(stw i ich obywateli, by wymusza' wzrost gospodarczy.
Do czego to prowadzi?

„Zielono mi”
i... czarno
Nie ma rozwoju bez energii. Jej naturalne, nieodnawialne zasoby ko(cz! si# zastraszaj!co szybko. Po rop# ju& si#gamy
w miejscach do niedawna niedost#pnych.
Ju& nie w Teksasie, lecz w Arktyce.
Szczelinujemy ska$y dla pozyskania gazu $upkowego. Niszczymy tajg# kanadyjsk!, by odzyska' z jej piachów ropono%ne
resztki zasobów.
Dok!d to prowadzi? Za bary$k# ropy
p$acili%my do niedawna 20 dolarów, teraz ponad 100! Za kilka lat ceny ropy si#
podwoj!, bo skrobiemy przys$owiowe
dno beczki! Co b#dzie dalej? Na zmian# kursu rozwojowego nie mamy ju&
do%' czasu. Zderzamy si# ze %cian! takiej polityki i niewydolno%ci %rodowiska
do &ycia dla miliardów ludzi. Wnioski s!
nie tylko gospodarcze. W równym stopniu ekologiczne, polityczne i obywatelskie!
Lód i miód
szyst kie mo& na by $o od na le*'
W
w propozycjach filmowych, dyskusyjnych i muzycznych festiwalu.

Tak! m.in. by$o spotkanie z Tomaszem Dziemia(czukiem, mened&erem
kultury z Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gda(skiego, aresztowanym przez Rosjan na statku Greenpe-

ace – Arctic Sunrise wraz z grup! 26
cz$onków tej organizacji. Protestowali
oni na Morzu Peczorskim przeciw wydobyciu ropy naftowej w Arktyce, co grozi
niewyobra&aln! katastrof! w przypadku
nawet najmniejszej awarii. Równie&
emocjonalne by$y spotkania naukowców:
dr. R. Kulika i prof. P. Skuba$y z uczniami po emisjach filmów ekologicznych
o cierpieniu zwierz!t i szcz#%liwych ludziach. )yj! tacy, wolni z pokolenia
na pokolenie, w rosyjskiej tajdze, nad rzek! Jenisej. Mo&na to by$o zobaczy' w filmie Dmitrija Wasiukowa i Wernera Herzoga „Szcz#%liwi ludzie – rok w tajdze”.
Za wyj!tkowe na ostatnim festiwalu, ze
wzgl#du na ilustracj# globalnych zagro&e( &ycia na Ziemi, nale&y uzna' szczególnie dwa filmy.
Pierwszy obraz to „Thin Ice”, w re&yserii przez Davida Singtona i naukowca-geologa Simona Lamba. To intryguj! ca po dró& na uki do pi#k ne go
i tajemniczego %wiata lodu i poszukiwaniu w nim DNA atmosfery ziemskiej, zamkni#tego w zalodzonych p#cherzykach powietrza. To tak&e niepodwa&alny
dokument o zmianach klimatu, jego
za mar z ni# tej w rdze niach lo do wych
Antarktydy i Arktyki, historii sprzed milionów lat i tej wspó$czesnej. Tak&e o roli w tych zmianach dwutlenku w#gla
i wzro%cie tego gazu w atmosferze,
wymuszonym gigantycznym uprzemys$o wie niem. Dwu tlen ku w# gla jest
w nadmiarze nie tylko w powietrzu. Kilkadziesi!t razy wi#cej zalega go w g$#biach, poch$aniaj!cych go oceanów...
Z wszelkimi tego konsekwencjami &ycia na planecie – Ziemia.
Równie frapuj!cy by$ film pt. „Wi#cej
ni& miód”, Markusa Imhoofa szwajcarskiego re&ysera, który spróbowa$ rozwik$a' problem masowego wymierania ca$ych populacji pszczó$. To kolejny dowód
na g$upot# cz$owieka, niszcz!cego %rodowisko naturalne (&ycie), w imi# zysku i iluzorycznego dobrobytu.
Je%li wygin! pszczo$y, ludziom pozostan! cztery lata &ycia, twierdzi$ sam Einstein. W Europie ponad 75 proc. ro%lin
uprawnych plonuje dzi#ki ich zapylaniu
przez te owady. A one gin! masowo. Zabijaj! je nie tylko szkodniki. Tak&e
gro*ne dla ca$ej przyrody %rodki ochrony ro%lin, ubo&enie bioró&norodno%ci,
zmiany klimatyczne i uprawy GMO.
Tymczasem area$y takich upraw rosn!
na coraz wi#kszych przestrzeniach. To
dlatego w Stanach Zjednoczonych, gdzie
zaczynaj! one dominowa', pszczelarze
amatorzy podró&uj! po kraju z milionami pszczó$, by zapyla$y ro%liny. W Chinach z kolei, coraz wi#cej rolników, wobec ich braku, zatrudnia ludzi, którzy
zast#puj! pszczo$y!
Ten film dokumentalny jest opowie%ci!
nie tylko o pszczo$ach...

JOLANTA KARMA+SKA
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To

Zdj!cia Zbigniew Sawicz

cz!ste pytanie zadanów Zjednoczonych, królowa El%wane przez widzów
bieta i wielu innych), a to wypoTeatru "l#skiego – Jak
wiedzi mieszka)ców Katowic, co
wygl#da$by teatr bez niej? – a ja
s#dz# o tej, która od lat wros$a
dodam jeszcze – jak wygl#da$yw pejza% tego miasta. No i tutaj
by Katowice bez jej zaanga%owaniestety, trzeba przyzna' to z %ania i skuteczno&ci w dzia$aniu.
lem, nie popisa$ si! jeden z uczestBy $a – jak sa ma mó wi
ników wystawy psów rasowych,
– skromnym nauczycielem hiktóry mia$ pretensje do Krystyny
storii, gdy zaproponowano jej
Szaraniec, %e woli koty od psów.
prace w teatrze na stanowisku
Ten jeden, jedyny „zgrzyt” w czazast!pcy dyrektora. Wyzwanie
sie jubileuszowej uroczysto&ci ani
by $o ogrom ne, ale Kry sty na
na chwil!, nie zepsu$ tego podnioSza ra niec to spe cja list ka od
s$ego, a jednocze&nie %artobliwie
wielkich projektów i pokonywapoprowadzonego wieczoru.
nia rzeczy niemo%liwych. WówW laudacjach i wypowiedziach
czas, w roku 1979 Polska trwaprzypominano jej zas$ugi nie tyl$a jeszcze w tym hipnotycznym
Na królewskim tronie Krystyna Szaraniec w towarzystwie Krystyny Pro(- ko dla teatru ale i dla kultury pol&nie realnego socjalizmu, w któ- ko i Roberta Talarczyka
skiej – jest wszak autork# kilku
rym niczego praktycznie ju%
ksi#%ek. Ale to co najwa%niejsze
nie by$o – nawet idea zacz!$a
w jej %yciu zawsze dzia$o si!
gu bi' si! w b$y ska wicz nym
w budynku teatru.
tempie. Jak w tej niemocy soTo przecie% ona przed 20 laty
cjalnej i finansowej poprowadzi'
stworzy$a Rad! Mecenasów, bez
tak wielk# i wa%n# instytucje jak
której znacznie trudniej by$oby teTeatr "l#ski?
atr wyremontowa' i wystawi'
Krystyna Szaraniec nie w#tpiniektóre sztuki. To z jej inicjaty$a, %e uda si! wszystko zrealizowy powsta$ cykl spotka) „Jubiwa' co zamierza' b!dzie z ówleuszowe powroty”, prezentuj#czesnym dyrektorem Jerzym
cy wybitne osobowo&ci zwi#zane
Zegalskim. I tak zacz!$a tworzy'
z teatrem na przestrzeni jego hihistori! sceny &l#skiej z dyrektostorii. Mogli&my na scenie zobarami, którzy przychodzili i odczy' Gustawa Holoubka i Ignachodzili. A ona trwa$a. Jak opocego Gogolewskiego – by$ych
ka, jak galion przedstawiaj#cy
dyrektorów tej sceny, którzy znasyren! wyrze(bion# na dziobie
komicie zapisali si! w pami!ci
statku. Poprzez rafy i mielizny
katowiczan tak swoimi rz#dami
prowadzi$a ten zespó$, aby po 35.
jak i kreacjami aktorskimi.
Piosenek i wyst!pów by$o znacznie wi!latach powiedzie' – „Mo%e co& mi si! udaTo wresz cie ona – Kry sty na Sza ra cej, bo i aktorzy Teatru "l#skiego chcieli niec – jest laureatk# wielu nagród i wyró%$o zrobi'?”.
W Teatrze "l#skim na swoim jubile- „swojej” Krystynie zadedykowa' i wiersze, nie), m. in. nagrody Prezydenta Miasta Kauszu 35-lecia pracy na ten najwi!kszej &l#- i piosenki. Bernard Krawczyk, Wies$aw towice (2005), Z$otego Lauru Umiej!tno&ci
skiej scenie mówi$a, %e ten dzisiejszy, niew#t- S$awik i Artur "wi!s &piewaj#c „Baby, ach i Kompetencji (1999), Platynowego Lauru
pliwy sukces Teatru "l#skiego ma wielu te baby” wymownie patrzyli na swoj# dyrek- „Pro Publico Bono” (2008), Nagrody Narojców. Ale wszyscy zgromadzeni na urodzi- tork!, wiedz#c doskonale, „czym%e bez niej cyza (2006), Czarnego Diamentu (2007), Arts
nowej uroczysto&ci wiedzieli, i% ojców by- by$by &wiat?”
& Business Award za Mistrzowskie Zarz#No i by$y fantastycznie dowcipne kola%e, a to dzanie Kultur# (2007), Statuetki Specjalnej
$o wielu, ale matka – tylko jedna. I w$a&nie
jej za t! wieloletni# prac! sk$adali podzi!ko- obrazów wielkich mistrzów Renesansu, na któ- tak zwanego Cezara "l#skiego Biznesu
wania i widzowie, i arty&ci zaprzyja(nieni rych Krystyna jak królowa zastanawia$a (2007), czy Z$otego Medalu „Zas$u%ony
si! – zatrudnia' czy zwalnia', a to wypowie- Kulturze Gloria Artis” (2007). Nagrody,
z Ni# od lat.
„Autograf” to nowy cykl prezentuj#cy do- dzi g$ów rz#dz#cych z wielu pa)stw, którzy wyró%nienia, listy gratulacyjne s# wa%ne, ale
konania twórcze aktorów zwi#zanych z Te- sk$adali jej najlepsze %yczenia (prezydent Sta- jak podkre&li$a na zako)czenie tych niezwyatrem "l#skim. I w$a&nie w tym cyklu 6
k$ych uroczysto&ci dla niej zawsze najwa%kwietnia za Du%ej Scenie, na królewskim troniejsze – oprócz rodziny – byli: aktorzy
nie (bardzo si! wzbrania$a, ale jednak) zai wszyscy ludzie teatru tutaj pracuj#cy posiad$a Krystyna Szaraniec. Zazwyczaj takie
cz#wszy od elektryka, a na przys$owiowej
okoliczno&ciowe jubileusze nie grzesz#
sprz#taczce ko)cz#c i widzowie, którzy cozwarto&ci# i ci#gn# si! w niesko)czono&',
raz t$umniej odwiedzaj# teatr, pokazuj#c
a na scenie co chwil! pojawiaj# si! nowe pojak bardzo zale%y im na tym, aby powstawastaci, aby powiedzie' $adne, okr#g$e zdanie
$y tutaj wa%ne i warto&ciowe przedstawienia.
wychwalaj#ce jubilata. W czasie tego spoA potem by$ bankiet i nieko)cz#ce si! %ytkania, mimo %e artystów przewin!$o si! spoczenia od notabli, widzów, artystów i przyro, mimo %e piosenek i rozmów by$o te% dujació$. I ja tam by$em, winka si! napi$em, %y%o, czas mija$ b$yskawicznie. To chyba ze
czenia z$o%y$em a co widzia$em w tym
wzgl!du na ró%norodno&' form scenicztek&cie odda$em.
nych, które przygotowa$ prowadz#cy spotkaKrystyno – 100 lat w zdrowiu i takiej
nie dyrektor teatru Robert Talarczyk. By$o
wspania$ej kondycji ku chwale Teatru "l#bowiem i spotkanie z poezj#, tak blisk# Kryskiego!
stynie Szaraniec, pisan# przez m!%a Lecha
MAREK MIERZWIAK
Szara)ca, by$ wyst!p Krystyn, dla których
to jubilatka ma ogromne serce i zawsze nieDo gratulacji do"#cza tak$e zespó"
sie pomoc w zorganizowaniu dla nich wyjazdu, b#d( spotkania, jako gor#cy, w$oski
redakcyjny miesi!cznika „%l#sk”, $ykochanek zaprezentowa$ si! rewelacyjnie
czymy Pani Dyrektor moc energii, siMiros$aw Neinert, który niejedn# znakomi"y pozwalaj#cej pokona& wszelkie
t# imprez! z Krystyn# Szaraniec przygotoprzeciwno'ci (oby ich by"o jak najwa$ dla teatromanów, za&piewa$y jej przymniej), wytrwa"o'ci i nieod"#cznego
ja ció$ ki Kry sty na Pro) ko i Kry sty na
Nie mog"o zabrakn#& jubileuszowego tortu,
u'miechu a tak$e kolejnych, równie
Gi%owska porywaj#c widzów swoimi prze- Jubilatka z ogromn# powag# dokona"a jego
wspania"ych, jubileuszy.
bojami sprzed lat.
„otwarcia”

Mo%e co& mi si!
uda$o zrobi'?
Krystyna Szaraniec od 35 lat
nieprzerwanie pracuje
w Teatrze "l#skim
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skrojony garnitur Zbyszka (Daniel
Misiewicz, go#cinnie) z lekko
#wiec!cego materia"u, trzycz%#ciowy garnitur Felicjana (Antoni Rot) i jego laska, któr! ojciec
wybija rytm, siedz!c na krze#le
w salonie i w ogóle nie podejmuj!c spaceru, stylizowane i niezwykle gustowne stroje Anieli, do#&
odwa$ny strój Juliasiewiczowej
(obowi!zkowe spodnie), a tak$e
pi$ama z olbrzymim kapturem dla
Meli, co podkre#la"o jej introwertyczne usposobienie.
Tragedi! tego #wiata jest brak
alternatywy, co wi%cej, wydaje
si%, $e Aniela jest czym# najlepszym, co mog"o przydarzy& si% tej
rodzinie, nawet jej sk!pstwo
i chciwo#& okazuj! si% skrajnym
prze ja wem za po bie gli wo #ci.
W salonie, najbardziej publicznym miejscu rodzinnego domu,
Dulska stara si% by& stanowcza,
a nawet brutalna, ale sypialnie pokazuj!, $e ani ona, ani Zbyszko
nie do ko(ca akceptuj! przydzielone im role. To ich przysta(,
gdzie mo$na zapali&, zapomnie&
o obowi!zkach, a nawet ukry& si% przed napieraj!cym #wiatem, który za spraw! przychodz!cych wdar" si% ju$ do salonu. Alternatywn! dla takiej Dulskiej na pewno nie s! jej
córki. Te przera$aj!. Naiwno#ci i g"upoty Meli
nie roz"adowuje nawet doskona"a gra Oriany Soiki (go#cinnie), która pozbawi"a bohaterk% tak ch%tnie przypisywanej jej #lamazarno#ci, co zazwyczaj wzmacnia"o kontrast
dziewczynek. Dzi%ki temu posta& sta"a si% nieco bardziej prawdopodobna, ale wci!$ dra$ni!ca mimo, a mo$e w"a#nie z powodu, wyj!tkowej prostoduszno#ci i poczciwo#ci.
Zreszt! chyba od pocz!tku Mela mia"a by&
satyr! na obecno#& sfer stabuizowanych
w rodzinach mieszcza(skich, niemal doskona"ym produktem niemówienia o wielu
sprawach przy dzieciach. Natomiast Hesia
(Sylwia Karczmarczyk) zapowiada tradycyjn! Dulsk!. To ona wrzeszczy na Hank" bez
powodu i wydaje jej absurdalne polecenia tylko po to, by móc rozkoszowa& si% przewag!
pozycji spo"ecznej.
Oczywi#cie, jest jeszcze Juliasiewiczowa
(Agata Pruchniewska), wprawdzie z Dulskich,
ale jak$e odmienna. Bardziej cyniczna i wypolerowana. Ona nie tyle schodzi #wiatu
z oczu, by jak ciotka szuka& schronienia w sypialni-samotni, ale próbuje czerpa& z $ycia
pe"nymi gar#ciami. Aniela Dulska prawdopodobnie nie potrafi"aby zdradzi& m%$a, cho&
z jego strony pewnie by"aby gotowa #cierpie&
niejedno. Juliasiewiczowa dzia"a inaczej.
Jest konsekwentna, brutalna, ociera si% o wulgarno#& i dlatego to w"a#nie ona ostatecznie
przejmuje dowodzenie wobec bezradno#ci domowników. Bez skrupu"ów d!$y do minimalizacji strat.
Ostatecznie inscenizacja Pietrowiak zbli$a
si% ku tragedii, chce zdiagnozowa& wspó"czesno#& i chyba nie wierzy w mo$liwo#& jej naprawy. Wszak dzi# moralno#& Dulskiej ju$ nikogo nie szokuje.

Zmiany w #wiecie
Dulskich
obecnej w polskim teatrze chyba od czasów inscenizacji Stanis"awy Perzanowskiej ze Stefanem Jaraczem w Teatrze Aktora, przeciwko której protestowa" przywo"ywany ju$
Boy-'ele(ski. Ale jednocze#nie aktorce uda"o si% nieco ten wizerunek skomplikowa&. Dulska kocha syna mi"o#ci! #lep! i bezwarunkow!, u$ala si%, $e nie mo$e on zrobi& kariery
w biurze prawniczym (co uruchamia trwaj!c!
od jakiego# czasu dyskusj% na temat dobrej i z"ej
mi"o#ci rodzicielskiej), a przy tym za wszelk!
cen% usi"uje ochroni& rodzin% przed z"! s"aw!
i jakimkolwiek skandalem. Wed"ug niej, nazwisko jest bowiem g"ównym maj!tkiem rodziny,
dlatego Zbyszko zaczyna pe"ni& rol% swego rodzaju inwestycji. Bez wi%kszych oporów wierzymy deklaracjom g"ównej bohaterki, $e bez
niej rodzina przesta"aby istnie&, cho& niekoniecznie z powodów finansowych. Ojciec
wyznacza bowiem margines tego #wiata i jest
w domu niemal zupe"nie nieobecny.
G"ówna bohaterka to pi%kna i zadbana 40latka, której m!$ nie rozumie i prawdopodobnie ju$ z ni! nie sypia. Niewygodny w czasach
Zapolskiej temat inscenizacja niedwuznacznie eksponuje za spraw! sypialni Dulskiej,
umieszczonej w lewym k!cie tu$ przy widowni. Obserwuj!c bohaterk% na scenie, mo$na naby& przekonania, $e prze$ywa ona chwilowy
kryzys; staje si% coraz cichsza, refleksyjna,
a momentami jakby nieobecna. Spodziewamy si% nawet jakiej# wewn%trznej metamorfozy i rozumiemy to, poniewa$ $ycie jest bardziej skomplikowane ni$ wypowiadane przez
Dulsk! porady na ka$d! okazj%.
Na scenie Pietrowiak pokaza"a do#& zamo$ny i nowoczesny salon utrzymany w kolorze
srebrzystoszarym, urz!dzony stylowo i ze
smakiem, który odmienia si% za spraw! gry
#wiat"em, np. w czasie ta(ca Hesi ze Zbyszkiem
przypomina dyskotek% albo ówczesne tinglem-tanglem. W takiej przestrzeni niedzia"aj!cy
piec kaflowy staje si% elementem marginalnym
i troch% niewiarygodnym. Spu#cizn! po genologicznej niejednorodno#ci (Zapolska nazwa"a swój utwór tragifars!) by"o subtelne zaznaczenie pi%ciorga drzwi: wej#ciowe, od kuchni
i do trzech sypialni, z czego dwie widoczne
na scenie. Dzi%ki temu wzmo$ony ruch w finale aktu II nadal spe"nia" farsowe funkcje.
Podobnie jak przestrze( rozwi!zano zagadnienie kostiumów (Katarzyna Nesteruk). By"y one delikatnie uwspó"cze#nione: dobrze
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ak wygl!da"aby dzi#
Aniela Dulska, dlaczego Fe li cjan mil czy,
a przede wszystkim, jak rodzinka poradzi"aby sobie z prawami
rynku i spektaklu, obejmuj!cymi
wspó"cze#nie niemal wszystkie
sfery naszego #wiata, a przede
wszystkim z podstawow! zasad! celebrytów, $e istnieje si%
tylko wtedy, gdy inni o nas mówi!? I wreszcie, jak moralno#&
Dul skiej spraw dzi "a by si%
w #wiecie, który ze skandalu
uczyni" jedn! z g"ównych form
ekspresji?
Takie i tym podobne pytania towarzysz! widzom kolejnych inscenizacji Moralno!ci pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej. Odpowiedzi
prowadzi"y do rozmaitych metamorfoz utworu. G"ówna bohaterka by"a ju$ „kalibanem w spódnicy” (wed"ug okre#lenia Tadeusza
Boya-'ele(skiego), udr%czon!
przez system kobiet!, która dzia"a
wy"!cznie dla dobra dzieci –
oszcz%dza i zabiega, by jak najwi%cej wydrze& wrogiemu #wiatu, ale
równie$ wspó"czesn! bizneswomen, zadban!
i zorientowan! w tym, co mo$na, co wypada i co
nale$y. A widzowie #miali si% z Zapolsk! lub
wspó"czuli jej postaciom, byle tylko zmie#ci&
si% w rytmie niezwykle sprawnie napisanych
scen. Wed"ug autorki, tytu"owa posta& przypomina"a troch% oksymoron, skonstruowana ze
sprzecznych czynników (by"a to przecie$
imienniczka anielskich postaci, od których roi"o si% w ówczesnej literaturze), ale budz!ca jadowity #miech sprzeciwu swoim istnieniem.
Na deski cz%stochowskiego teatru sztuka Zapolskiej powróci"a po 16 latach, tym razem
w opracowaniu Eweliny Pietrowiak, by zachwyci& niek"amanym urokiem klasyki. Okaza"o si% bowiem, $e utwór napisany w 1906 roku wci!$ opowiada o wa$nych sprawach, cho&
w tym czasie wielokrotnie zmienia" si% ustrój
polityczny, mody kulturalne, a przede wszystkim pozycja kobiety w spo"ecze(stwie. Re$yserka nagradzana za przedstawienia w ró$nych
nurtach nie zaatakowa"a Zapolsk! wspó"czesnych ko"tunów ani nie uczyni"a z przerabianej spódnicy Dulskiej sztandaru jakiej# opcji
politycznej (cho& w dzisiejszym teatrze i to
pewnie by"oby mo$liwe), ale postanowi"a
zaduma& si% nad bohaterk!, która jak nikt inny wyja#ni"a ludziom, po co maj! dom. O"ówek Eweliny Pietrowiak spowolni" farsowe
tempo; dzi%ki temu karykatura matki Polki pocz!tku XX wieku sta"a si% bardziej nostalgiczna i zacz%"a budzi& wspó"czucie. Ostateczna
obsada aktorska doskonale wywi!za"a si%
z powierzonych zada(, od debiutuj!cej Eweliny Ruci(skiej (Hanka; go#cinnie), a$ do Tadrachowej, granej przez Czes"aw% Monczk%.
Powa$ne potraktowanie Dulskiej pozwoli"o odnale)& w tek#cie wiele miejsc nadal aktualnych. Tragifarsa Zapolskiej przesta"a by&
mechanizmem do budzenia #miechu, mimo $e
wyst%puj! tu miejsca naprawd% zabawne,
a sta"a si% zwierciad"em wspó"czesno#ci wraz
z dominuj!cymi w niej coraz wyra)niej warto#ciami mieszcza(skimi. Taki cel przy#wieca" wolontariuszom, którzy ju$ od wej#cia
do teatru usi"owali z"apa& wzrok widzów
w trzymane lustereczka, by uzmys"owi&, $e tak$e lustro sceny b%dzie odbija"o ich wspó"czesno#&, w której warstwa #rednia zdoby"a pozycj% dominuj!c! i to ona wyznacza zasady
post%powania.
Aniela Dulska Agaty Ochoty-Hutyry wpisa"a si% w tradycj% rehabilitowania tej postaci,

JOANNA WARO*SKA
Gabriela Zapolska – Moralno!" pani
Dulskiej, re!yseria i scenografia: Ewelina Pietrowiak, kostiumy: Katarzyna Nesteruk,
muzyka: "ukasz Borowiecki, wspó#praca
choreograficzna: Artur $yme#ka. Premiera
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cz%stochowie 29 marca 2014.
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D!wi"ki muzyki to jeden
z najs!ynniejszych musicali familijnych w historii gatunku,
spopularyzowany dzi"ki nagrodzonej pi"cioma Oscarami
ekranizacji z 1965 roku. Opart# na faktach niezwyk!# histori" $piewaj#cej rodziny von
Trappów przypomnia! sw#
najnowsz# premier# Gliwicki
Teatr Muzyczny.

Zdj"cia; Miros$awa %ukaszek / Mat. pras. Gliwickiego
Teatru Muzycznego

W spektaklu Sartovej zarówno pierwsze, jak i drugie t%o
zdarze) kre&lone jest za pomoc# symboli, nie za& wiernie odzwierciedlaj#cej poszczególne
pejza"e scenografii. Klimat alpejskiej sielanki wyra"aj# pojedyncze obrazy, d'wi$ki i odpowiednia gra &wiate%. Za pomoc#
tych samych technik multimedialnych podkre&lona zostaje te"
drastyczna zmiana nastroju,
ho! D!wi"ki muzyki
zwi#zana z przej$ciem w%adzy
nale"# do broadwayprzez nazistów. Autorem miniow skie go
ka no nu
malistycznej i funkcjonalnej
na polsk# prapremier$ musical
oprawy scenicznej jest francucze ka! mu sia% bar dzo d%u ski scenograf i re"yser &wiat%a
go – dopiero w ubieg%ym roku liYves Collet.
Rodzina von Trapp w komplecie – Maria (Ewa %obaczewska), Georg
cencj$ na wystawienie dzie%a
Z projektem scenografii douzyska% Nowy Teatr im. Witka- (Artur &wi"s) i dzieci
skonale wspó%gra opracowana
cego w S%upsku. W tym roku
przez Jacka Badurka choreogramusicalowy majstersztyk aufia spektaklu. To w%a&nie ruch
torstwa Richarda Rodgersa (mui taniec s# elementami dynamizyka) i Oscara Hammer stezuj#cymi statyczn# przestrze)
ina II (teksty piosenek) zago&ci%
i poszczególne jej sk%adnina scenie Gliwickiego Teatru
ki – czerwon# sof$, olbrzymie
Muzycznego – w polskim, barokno z widokiem na Alpy, czy
dzo lirycznym przek%adzie Ante" ogrodow# %awk$. Wzorowo
drzeja Ozgi.
pod tym wzgl$dem zaaran"owaLibretto musicalu, którego
na zosta%a scena wspólnego &pie&wiatowa premiera odby%a si$
wu w sypialni Marii podczas
na Broadwayu w 1959 roku,
nocnej burzy – "ywio%owa piooparte zosta%o na wspomnieniach Austriacz- cja z ilustracyjnej scenografii i ograniczenie senka i taniec z poduszkami ukaza%y nie tylko
ki Marii Augusty von Trapp – niedosz%ej sio- &rodków wyrazu. Zabieg ten z jednej strony ogromny talent wybranych w castingu m%odych
stry zakonnej, guwernantki w domu kapi- pozwoli% uwypukli! to, co najwa"niejsze, aktorów, ale te" ogromn# dyscyplin$ muzyczta na ma ry nar ki wo jen nej Geo rga von a zatem muzyk$ i opowiedzian# za jej pomo- n#, której czasem trudno wymaga! od dzieci.
Trappa, a nast$pnie jego "ony i przybranej c# histori$, z drugiej za& rozwijaj#c# si$ weTen muzyczny perfekcjonizm objawi%
matki jego siedmiorga dzieci. Prawdziwe lo- d%ug musicalowych standardów melodrama- si$ zreszt# w wykonaniu ca%ego zesposy rodziny zosta%y oczywi&cie troch$ zmie- tyczn# fabu%$ uczyni% mniej „cukierkow#” %u – zarówno solistów, jak równie" orkiestry
nione i udramatyzowane na potrzeby sztu- i zdecydowanie bli"sz# wspó%czesno&ci.
i baletu gliwickiego teatru, pod muzycznym
Niezwykle istotn# rol$ w D!wi"kach kierownictwem Wojciecha Rodka. Nad woki, jednak"e optymistyczny duch tej historii
oraz maj#ca szczególne znaczenie muzykal- muzyki odgrywa czas i miejsce akcji – hi- kalnym przygotowaniem artystów czuwali
no&! von Trappów zosta%y zachowane i po- storia dzieje si$ w Austrii u progu II wojny za& Krystyna Krzy"anowska-(oboda oraz
s%u"y%y jako fundament dla stworzenia nie- &wiatowej. Do willi kapitana von Trappa, po- Wies%aw Gawa%ek.
&mier tel nych prze bo jów, ta kich jak %o"onej na obrze"ach Salzburga, tu" u podPrócz siódemki dzieci, które z miejsca zyEdelweiss, My favourite things, Climb nó"a Alp, trafia niesforna nowicjuszka za- ska%y sobie sympati$ widzów, niekwestionoEv’ry Mountain, Do-re-mi, czy wreszcie The konu benedyktynek, Maria. Dziewczyna ma wan# gwiazd# premierowego wykonania
pe%ni! rol$ guwernantki i zaopiekowa! si$ musicalu okaza%a si$ Ewa (obaczewSound of Music.
Zapowiedziana w Gliwickim Teatrze Mu- siedmiorgiem osieroconych przez matk$ ska – odtwórczyni roli Marii. Swoje partie
zycznym premiera D!wi"ków muzyki sta%a si$ dzieci kapitana. Mi$dzy Mari# a dzie!mi wykona%a ciep%ym, jasnym g%osem, wykawydarzeniem na d%ugo przed wystawieniem szybko rodzi si$ silna wi$', któr# umacnia zuj#c si$ przy tym du"# muzyczn# wra"limusicalu, a to za spraw# otwartego castingu, wspólne muzykowanie. Georg von Trapp wo&ci# i wyczuciem sceny. Wraz z partnepodczas którego wybrani zostali odtwórcy pocz#tkowo niech$tnie spogl#da na wycho- ruj#cym jej Arturem *wi$sem w roli kapitana
g%ównych ról. Poza gronem profesjonalnych wawcze metody Marii, z czasem jednak sam von Trappa stworzyli bardzo udane i wiaryaktorów-&piewaków w obsadzie znale'li si$ przekonuje si$ o koj#cej sile d'wi$ków godne kreacje aktorskie. Nie bez przyczyny
równie" debiutanci, w tym równie" ci najm%od- i &piewu, a nast$pnie zakochuje si$ w uro- D!wi"ki muzyki okre&la si$ musicalem famiszego pokolenia. W rol$ Marii w gliwickim czej guwernantce. Muzyczne przygody ro- lijnym – wielow#tkowa fabu%a, zró"nicowaspektaklu wcielaj# si$ a" trzy aktorki (Sylwia dziny von Trappów rozgrywaj# si$ w ma- ni pokoleniowo bohaterowie oraz wpadaj#Bocian/Ewa (obaczewska/Agnieszka Przeku- lowniczej scenerii alpejskich szczytów. ce w ucho songi sprawiaj#, "e zarówno starsi,
pie)), podobnie rzecz ma si$ z postaci# kapi- Ten idylliczny krajobraz i beztrosk# atmos- jak i m%odsi mog# poczu! si$ w%a&ciwymi odtana Georga von Trappa (Artur *wi$s/Irene- fer$ stopniowo zak%óca jednak widmo woj- biorcami tej sztuki.
usz Miczka/Micha% Musio%). Zwielokrotnion# ny i przymusowy Anschluss Austrii.
obsad$ zastosowano te" w przyMAGDALENA FIGZA(
padku ról dzieci$cych i kilku ról
D!wi"ki muzyki na podstadrugoplanowych. Musical wyrewie ksi#%ki The Story of the
"yserowa%a Maria Sartova, która
Trapp Family Singers Marii Auw Gliwickim Teatrze Muzycznym
gusty Trapp. Muzyka: Richard
zrealizowa%a wcze&niej takie spekRodgers. Teksty piosenek: Oscar
takle, jak Hello Dolly, 42 Ulica,
Hammerstein II. Libretto: Hoczy Ragtime.
ward Lindsay i Russel Crouse.
Jej inscenizacja, zgodnie z waT!umaczenie: Andrzej Ozga.
Re%yseria: Maria Sartova. Kierunkami licencji, pozostaje wierrownictwo muzyczne: Wojciech
na orygina%owi w zakresie tre&ci,
Rodek. Przygotowanie wokalne:
liczby postaci, songów i ich chaKrystyna Krzy%anowska-&oborakteru. Nowe tropy narzuca nada. Scenografia i $wiat!a: Yves
tomiast w kwestii pewnych rozCollet. Projekcje: Dawid Kowi#za) scenicznych, szczególnie
z!ow ski. Ko stiu my: Ta tia na
za& tych, dotycz#cych organiKwiatkowska. Choreografia:
zacji przestrzeni i ruchu. Kluczem
Jacek Badurek.
Premiera: Gliwicki Teatr Mudo sukcesu spektaklu okaza% si$
zyczny, 27 marca 2014 roku.
sceniczny minimalizm – rezygna- Maria (Ewa %obaczewska) i dzieci

Ocalaj#ca moc
&piewu

58

TEATR

C

Najwa'niejszym kulturalnym wydarzeniem marca by$o bez w(tpienia ponowne otwar cie Fil har mo nii ,l( skiej
w odremontowanym i rozbudowanym
gmachu przy ulicy Sokolskiej. Uroczysto#% rozplanowano na kilka dni, by$y
koncerty z programem polskim i #l(skim,
przemówienia i spotkania, wreszcie – dni
otwarte dla publiczno#ci. Samo s$owo
„ponowne otwarcie” nakierowuje my#l
na kilka dawniejszych uroczysto#ci tego
samego rodzaju: rok 1883 – ponowne
otwarcie Naradniho Divalda w Pradze jako instytucji miejskiej, w budynku odbudowanym po po'arze; rok 1901 – otwarcie prywatnej filharmonii w Warszawie;
rok 1955 – inauguracja dzia$alno#ci
Pa)stwowej Filharmonii Warszawskiej
w jej pierwotnej siedzibie przy ulicy Jasnej, zniszczonej podczas dzia$a) wojennych. Praga i Warszawa ró'nymi drogami dochodzi$y do posiadania swoich
narodowych instytucji kulturalnych:
w grodzie nad We$taw( narodowy teatr
wybudowano ze sk$adek spo$ecznych;
dzia$a$ niezwykle pr&'nie do ko)ca starych czasów, prze'ywaj(c monarchi&
habsbursk( i dwie Czechos$owacje,
i oczywi#cie dzia$a nadal. Otwarta
w 1901 roku Filharmonia Warszawska
by$a przedsi&biorstwem kapitalistycznym obliczonym na zysk. Spó$k& akcyjn( dzia$aj(c( pod jej szyldem za$o'yli
arystokraci i bankierzy; pech chcia$, 'e
przysz$a wojna- rosyjsko-japo)ska i filharmonia zbankrutowa$a. Otwarcie Narodniho Divadla by$o podnios$( patriotyczn( uroczysto#ci(, do której do$(czy$y
si& bratnie s$owia)skie narody. Przyjecha$a nawet delegacja z Warszawy, na której cze le sta$ re dak tor miej sco wej
gazety muzycznej Jan Kleczy)ski. Filharmoni& Warszawsk( otwierali w 1901 roku pospo$u Polacy i Rosjanie (toast inauguracyjny wyg$osi$ przewodnicz(cy
rz(dowej Rady Nadzorczej konserwatorium), z zewn(trz nikogo nie zaproszono; odby$ si& nawet ma$y skandal, gdy
okaza$o si&, 'e Ignacy Jan Paderewski
w drodze na inauguracj&, któr( mia$
u#wietni% koncertem, zagra$ w Katowicach, w niemieckiej sali (tej samej, która dzi# s$u'y ,l(skim Filharmonikom).
Najweselszym z przypomnianych
#wi(t by$o bodaj'e otwarcie Filharmonii Warszawskiej w roku 1955. Odby$o
si& w czasie trwania drugiego powojennego Konkursu Chopinowskiego, i – jak
zapewnia$ minister Sokorski w inauguracyjnym przemówieniu – przypiecz&towywa$o ogromny sukces socjalizmu,
kwitn(cego w pa)stwie gwarantuj(cym
ludziom szcz&#cie i pokój: „W dziesi(t( rocznic& wyzwolenia Warszawy, wol( Partii i rz(du, wysi$kiem polskiego in'yniera i polskiego robotnika zosta$a
zako)czona odbudowa ukochanej przez
mieszka)ców stolicy sali koncertowej
Filharmonii Warszawskiej – mówi$ So-

MI!DZY"NUTAMI

Ponowne otwarcie
Filharmonii !l"skiej

korski, co skrupulatnie zanotowano
w „+yciu Warszawy”. – Kochamy nasze
miasto, powstaj(ce z gruzów, miasto nowe, jeszcze pi&kniejsze ni' by$o, miasto
marze), walki, pracy i socjalistycznego
jutra. Kochamy jego ulice, domy – to
wszystko, co prowadzi nas w przysz$o#%, co sta$o si& symbolem naszej walki o pokój i szcz&#cie cz$owieka. Jednocze#nie kochamy to wszystko, co w tym
mie#cie by$o jego pi&knem, jego tradycj(, jego dum( narodow(. Co by$o post&pem i wysi$kiem cz$owieka pracy”.
Czesi nie martwili si& nigdy o publiczno#% dla swego Divadla; twórcy przedwojennej Filharmonii Warszawskiej
martwili si& ci(gle, ale bezskutecznie: publiczno#% zawiod$a na ca$ej linii. Minister Sokorski martwi% si& nie musia$, jako 'e „kochamy nasze miasto, jego
ulice i domy”, itd. W tej pompatycznej
deklaracji nie by$o przecie' wiele przesady – wiadomo: s$ynny powojenny
entuzjazm… Dzi# o publiczno#% martwi%
si& musz( wszystkie polskie sale koncertowe. Kraków oblepiono w$a#nie plakatami zach&caj(cymi do kupna biletów
po obni'onej cenie. Jeszcze si& tam
jednak trzymaj(, o czym #wiadczy poziom re per tu aru, któ ry nie zszed$
„pod strzechy”. Czy Filharmonia ,l(ska
odzyska swoj( wiern( publiczno#%, rozproszon( po remontowej przerwie? Czy
przebudowany, l#ni(cy nowo#ci( gmach
przy ulicy Sokolskiej b&dzie wystarczaj(cym wabikiem dla s$uchaczy? Czy
przyjd(?
Brahms i Szostakowicz w NOSPR
Katowice s( w tym szcz&#liwym po$o'eniu, 'e oprócz miejskiej filharmonii maj( jeszcze orkiestr& radiow(.
Dostarcza ona muzycznej strawy bardziej wyrafinowanej, stale w$(czaj(c
do programów koncertów abonamentowych muzyk& XX wieku. Ten, który odby$ si& 14 marca, mia$ program typowy,
je#li chodzi o osob& dyrygenta – Micha$a Klauzy, o którym ju' od dawna wiemy, 'e jest fanem i wielkim znawc( mu-

zyki rosyjskiej. Jako wprowadzenie
dano o#miominutowy Rytua! Alfreda
Sznitkego – utwór, który powsta$ w Moskwie w 1985 roku na zamówienie
Ambasady Jugos$awii i mia$ uczci% 40.
rocznic& wyzwolenia Belgradu przez
wojska radzieckie. T$o powstania Rytua!u sprawia, 'e jest on od lat ulubionym
'erem zachodnich publicystów i muzykologów, rozpracowuj(cych w(tek politycznych tre#ci ukrytych w muzyce,
nieraz do przesady (zdarza$o si& nam ju'
czyta% interpretacje wr&cz absurdalne,
imputuj(ce obecno#% w(tku narodowo-wyzwole)czego w utworach tak odleg$ych od polityki, jak opera Pan Wojewo da Rim skie go -Kor sa ko wa, czy
poemat Pie"# o sokole Fitelberga).
Mo'na oczywi#cie czyta% Rytua! jako
„tekst” o walce Wschodu i Zachodu
– zach&caj( do tego zastosowane przez
kompozytora efekty polistylistyczne;
z drugiej strony sam tytu$ prowokuje
do tego, 'eby spróbowa% zbli'y% si&
do problematyki utworu jako swoistej
odpowiedzi na „rytualno#%” muzyki
Strawi)skiego, tej z okresu rosyjskiego. Utwór Szmit ke go móg$ by by%
w tym uj&ciu odczytany jako antypolityczna demonstracja, ucieczka do *róde$ muzyki, jej magii. W wykonaniu
NOSPR-u pod batut( Micha$a Klauzy
ów sakralny wymiar muzyki zosta$
znakomicie uwydatniony; muzyka, rosn(ca w wielkim crescendo od ciszy
do orgiastycznego fina$u doprawdy
urzeka$a. Potem by$o bardziej prozaicznie, chocia' te' ciekawie. Jako solistka w I Koncercie fortepianowym d-moll
Johannesa Brahmsa wyst(pi$a laureatka pierwszej nagrody w ostatnim Konkursie Chopinowskim Julianna Awdiejewa. Zaproponowa$a zaskakuj(co
„kobiec(”, delikatnie-liryczn( interpretacj& tego „mi&sistego”, intensywnie
przebiegaj(cego utworu. Wolne tempa
i specyficzny dystans pianistki do szczerej muzyki m$odego Brahmsa wyda$y
mi si& odrobin& upozowane. Niemniej
by$o w grze Awdiejewej wiele momentów pi&knych. Nad wyraz trafiony
okaza$ si& te' bis w postaci chopinowskiego mazurka (op. 7 nr 4). W finale koncertu zabrzmia$a XV Symfonia
Dymitra Szostakowicza, ostatnia w dorobku genialnego rosyjskiego kompozytora, prawykonana w 1971 roku i stanowi(ca rzeczywiste podsumowanie
cech szostakowiczowskiego symfonizmu. Wyst&puje w niej charakterystycz ne po mie sza nie ele men tów
uczonych i naiwnych, powa'nych i groteskowych, oryginalnych i zapo'yczonych. K$ania si& wielka europejska
tradycja, a jednocze#nie skomplikowana, tragiczna „dusza rosyjska”. Rozumie j( doskonale i wspó$czuje z ni(
Micha$ Klauza, a jego empatia sprawia,
'e graj(c Szostakowicza katowicka orkiestra czuje si& wybitnie w swoim 'ywiole.
MAGDALENA"DZIADEK
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Jan Józef Szczepa!ski: Dziennik 19641972, tom III, Kraków 2013, ss. 819.
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$mierci Jana Józefa Szczepa%skiego
w lutym 2003 roku po$ród prasowych nekrologów mogli$my przeczyta! nast"puj#ce s(owa Zdzis(awa Najdera:
„Jan Józef Szczepa%ski by( znakomitym pisarzem. Ale w(asne pisarstwo nie by(o dla niego
nigdy osi# &ycia. By( mówi#c najpro$ciej
przede wszystkim cz(owiekiem, dopiero potem – i jakby niekoniecznie – pisarzem. By( studentem orientalistyki, podchor#&ym i m(odym
oficerem artylerii, cz(onkiem konspiracji, partyzantem, taternikiem, korektorem, czytelnikiem, doradc# pocz#tkuj#cych literatów, redaktorem w wydawnictwie muzycznym, badaczem
Arktyki, podró&nikiem, t(umaczem ($wietnym!), ojcem i dziadkiem – a obok tego pisa(.
W nowelach i powie$ciach przekazywa( barwy, kszta(ty, wonie d'wi"ki – i sens swoich
prze&y!. Bycie cz(owiekiem by(o dla niego
wa&niejsze od bycia literatem.” (Z. Najder,
„Pisarz niezast#piony”, „Rzeczpospolita”
22.02.2003.) I cho! wówczas, tu& po $mierci
pisarza jego bogata i ró&norodna twórczo$! nie
by(a ca(o$ci# kompletn#, bowiem dopiero
od 2009 roku Wydawnictwo Literackie prezentuje kolejne tomy Dziennika, w jego kontek$cie
s(owa Najdera nie trac# nic ze swej aktualno$ci, co wi"cej „bycie cz(owiekiem” okre$la
przede wszystkim kszta(t jego diarystyki.
Dziennik potwierdza tylko, &e znakomita wi"kszo$! pisarstwa Szczepa%skiego oparta jest
o w(asne do$wiadczenia, &e tematem literackim
staje si" to, co osobi$cie prze&yte, motywem pisarskim to, co w(asnymi oczyma zobaczone.
Tom III – najnowszy – obejmuj#cy lata 1964-1972 kontynuuje zamierzenie wyra'nie wy(o&one w pierwszych s(owach Dziennika, z czerwca 1945 roku: „Ten pami"tnik ma

cel odpowiedzialny i trudny. Ma mnie wyleczy!
i wychowa!. Nie b"dzie dla mnie rozrywk# ani
przyjemno$ci#. B"dzie obowi#zkiem.” (J. J.
Szczepa%ski, Dziennik, tom I, Kraków 2009,
s. 6.) Pró&no zatem w nim szuka! autokreacyjnych tendencji, wyzwa% rzucanych czytelnikowi. To klasyczny – niespotykany ju& dzisiaj – dziennik intymny; zapis przeznaczony dla
samego autora: fakty z &ycia osobistego, przyja'nie, znajomo$ci, wydarzenia kulturalne,
w#tpliwo$ci i niepewno$ci stale doskonal#cego si" pisarza. Niezwyk(e $wiadectwa prób literackich, wra&enia z lektur, opisy prze&y! wewn"trznych pora&aj# autentyzmem i szczero$ci#. Nie sposób oderwa! Dziennika od literackich kreacji, co wi"cej przedstawione w nich
wydarzenia, wyra&one my$li i refleksje znajduj# potwierdzenie w dziennikowym zapisie.
To pisarstwo spójne i ca(o$ciowe, w którym odnale'! mo&na najbli&szy zwi#zek pisarza z jego s(owem. Z poczucia odpowiedzialno$ci wyrasta pisarstwo Szczepa%skiego. Tak diarystyka, reporta&, opowiadanie, a pó'niej esej naznaczone zostaj# indywidualn# refleksj# poszukuj#c# sensu w(asnych artystycznych dzia(a%.
Dziennik konsekwentnie potwierdza, &e pisarstwo Szczepa%skiego wyrasta z potrzeby zrozumienia siebie, a poprzez siebie $wiata, wyrasta z d#&enia, by: „Zrobi! ze swego jednorazowego &ycia co$ mo&liwie najintensywniejszego. Wykorzysta! w nim najpe(niej mo&liwo$ci odczuwania i rozumienia. Móc kiedy$
podsumowa! je nie jako kolekcj", ale jako bilans wysi(ku w kierunku rozszerzania zasi"gu
w(asnego cz(owiecze%stwa.” (Zatoka Bia!ych
Nied"wiedzi, Kraków 1960, s. 7.)
Czasowe ramy III tomu Dziennika okazuj# si" by! okresem szczególnie bogatym
w do$wiadczenia kszta(tuj#ce pisarstwo
Szczepa%skiego. W latach 1967 – 1969 artysta odby( dwie podró&e ameryka%skie.
Wiosn# 1967 roku odby( rejs do Ameryki Po(udniowej. Na pok(adzie „Legnicy” powsta(a Wyspa – druga cz"$! dylogii historycznej,
kontynuacja Ikara. Historyczne losy Antoniego Berezowskiego uj"te jednak zostaj#
w perspektywie niezwykle kameralnej, dzieje si" tak za spraw# uposa&enia wewn"trznego &ycia g(ównego bohatera w elementy do$wiadcze% w(asnych pisarza. Znów osobisty,
czasem bardzo intymny ton kszta(tuje literack# realizacj", tak&e marynistyczne opisy, obrazy wysp bliskie s# podró&niczym – diarystycznym i reporterskim – zapisom Szczepa%skiego. Znamienna jest równie& postawa wobec opisywanej rzeczywisto$ci; wielokrotnie
wyra&ana w dzienniku, reporta&u czy we
wspomnianej powie$ci. Wnikliwa obserwacja $wiata staje si" 'ród(em wiedzy o rzeczywisto$ci, widzenie poprzedza $wiadomo$!.
Literackim $wiadectwem tej podró&y stanie
si" zbiór reporta&y #wiat wielu czasów.
Pod koniec 1968 roku pisarz wyrusza
w jeszcze jedn# podró& ameryka%sk# – na dziewi"ciomiesi"czne stypendium twórcze w Iowa City. Owocem tej wyprawy staje si" Koniec westernu i zamieszczone w tomie Rafa
eseizowane opowiadanie $opata archeologa.
Pobyt Szczepa%skiego w USA jest zgo(a odmienny od podró&y wcze$niejszych.. Rezygnuj#c z zakwaterowania we wspólnym pensjonacie, Szczepa%ski samotnie osiedla si" w niedrogiej dzielnicy. Prowadzi &ycie mniej dynamiczne, bardziej wyciszone, spokojne, za$
dziennikowe zapisy nasyca krytyczn# cz"sto
refleksj#. „Dzie% zupe(nie samotny. Pe(ne
$wie&o$ci i (agodnego Indian Summer. Troch"
(azi(em po mie$cie (…). Jest podobnie jak bywa na statku, kiedy nie ma nic do roboty. Ale
mój spokój, towarzysz#cy mi od pierwszych
chwil pobytu, trwa nadal – z male%kim tylko
odcieniem smutku i gdzie$ (agodnie po-

brzmiewaj#cym echem pytania «po co?»” (J.J.
Szczepa%ski, Dziennik, tom 3, s. 381.) Ogl#da zatem Ameryk" codzienn#, cz"sto ubog#,
targan# konfliktami, jak&e mocno odbiegaj#c# od mitu dostatniej i szcz"$liwej krainy. Przygl#da si" ludziom i miejscom, ws(uchuje
w ich racje i pogl#dy, nie szuka jednak
wspólnoty, pozostaje osobny. Notatki spisywane w Dzienniku ujawniaj# krytyczny stosunek do kulturowych i cywilizacyjnych
przemian, które w owym czasie ogarn"(y Ameryk". „Olbrzymi, supernowoczesny gmach bogatego towarzystwa ubezpiecze% po$rodku
prowincjonalnego miasta. Mózg elektronowy,
ró&ne urz#dzenia jakby wymy$lone przez
Lema, na $cianach obrazy (pop-art) reprezentuj#ce najwy&szy standard snobistycznej gie(dy. Lunch w papierowych torbach.(…) Engle
[fundator stypendium] wykrzykiwa(, &e gdyby Kafka pracowa( tutaj, napisa(by optymistyczn# powie$! zamiast Procesu. Kiedy wyrazi(em w#tpliwo$ci, popatrzy( na mnie podejrzliwie, jakbym wypowiedzia( jak#$ antyameryka%sk# insynuacj".” (Dziennik, s. 414.)
Zapisane na stronach Dziennika spostrze&enia niejednokrotnie stan# si" przedmiotem pó'niejszej eseistycznej refleksji. W Ko%cu westernu odkrywamy bowiem krytyczn# i niezale&n# osobowo$! opowiadaj#cego: „Paul
[Engle] dogoni( mnie, z(apa( za (okie!. (…)
– Wiesz, co sobie my$l" – rzek( tonem, który $wiadczy(, &e zosta(em wybrany do uczestnictwa w donios(ym odkryciu. My$l", &e
gdyby Kafka pracowa( tutaj, a nie w jakiej$
obskurnej fabryce w Pradze, nigdy nie napisa(by Procesu. Zamiast tego napisa(by jak#$
optymistyczn# powie$!. Mo&e raczej nie napisa(by nic – odpar(em.” (Koniec westernu,
Warszawa 1971, s. 37-38). Stosunek pisarza
do lansowanych pod koniec lat 60. nowinek
artystycznych ujawniony zostaje równie&
w doskona(ym, eseizowanym opowiadaniu
$opata archeologa, które za punkt wyj$cia prowadzonej refleksji czyni, równie& odnotowane w Dzienniku, spostrze&enie: „Wieczorem
odczyt dyrektora tutejszej szko(y Sztuk Pi"knych, starego snoba, zach(ystuj#cego si" pop-artem i op-artem. (…) W czasie dyskusji pewien Belg, ucz#cy tutaj rze'by, powiedzia( kilka bardzo trafnych rzeczy na temat niebezpiecze%stwa, jakie stanowi# wspó(czesne muzea
sztuki nowoczesnej, kanonizuj#ce w po$piechu ka&d# sensacyjk", w strachu, &e zostan#
pos#dzone o paseizm.” (Dziennik, s. 400)
Podobnych analogii jest wiele, pisarz nieustannie korzysta z biograficznych do$wiadcze%. W po(owie lat 70. pisarz dokonuje
zmiany techniki opowiadania – porzucone zostaje medium narracyjne, a pocz#wszy od Rafy pojawia si" uj"cie pierwszoosobowe. „Ja”
obecne jest w tek$cie w dwóch perspektywach – pami"tnikarskiej i autotematycznej,
obie obecne wcze$niej w pisanym konsekwentnie od 1945 roku Dzienniku, traktowanym odpowiedzialnie, jako obowi#zek pisarski. Dlatego to do$wiadczenie diarystycznego wyznania w po(owie lat 70. minionego wieku zdaje si" zosta! przeniesione na literackie
kreacje Jana Józefa Szczepa%skiego. Ale ten
Dziennik nie jest tylko komentarzem do twórczo$ci prozaika, nie jest te& lektur# obowi#zkow# jedynie dla znawców i badaczy pisarstwa Szczepa%skiego. Jest przede wszystkim $wiadectwem niezwyk(ej pasji poznawania $wiata; w równym stopniu bliskiego i odleg(ego, domowego, oswojonego i obcego,
cz"sto egzotycznego. Pragnieniu poznania towarzyszy zawsze nadzieja, by zrozumie!
rzeczywisto$! w wielu jej odcieniach.

ALEKSANDRA
D)BSKA-KOSSAKOWSKA

teresuj%cy szkic Jolanty Pasterskiej,
w którym badaczka pyta o przyczyny
domniemanego kryzysu polskiej prozy, zauwa#anego przez Darowskiego,
Gombrowicza i Mi'osza, staje si$ koniecznym pendant do innych prac
kry tycz nych. War to tu wspo mnie"
np. eseje Agnieszki N$ckiej, Rafa'a
Moczkodana, skupiaj%cych si$ na Darowskim tocz%cym spory o literatur$,
czy Ju sty ny Ch'ap -No wa kow skiej
i Ro ma na Ma gry sia, do ty ka j% cych
spo 'ecz no -po li tycz nej stro ny je go
twórczo!ci.
Fascynuj%ca w tomie jest tak#e w$drówka tematu o braku mo#liwo!ci
wyra#enia siebie za po!rednictwem j$zyka. Od refleksji nad tekstem wychodz% Urszula I#ycka, Justyna Ch'ap-Nowa kow ska, Ali na Cy bul ska i Ewa
Wielgosz. To j$zyk jest tutaj bohaterem stwarzaj%cym cz'owieka: I#ycka
bada „poetyk$ rzeczywisto!ci”, z której zbudowany jest !wiat autora Unsere, Nowakowska skupia si$ na odbijaj%cym si$ w j$zyku !wiatopogl%dzie
politycznym pisarza, Wielgosz natomiast interesuje stosunek podmiotu
do rzeczywisto!ci, przejawiaj%cy si$
w tropach poetyki negatywnej. „Napi$cie mi$dzy g'osem i j$zykiem” w tomie Drzewo sprzeczki !ledzi Alina Cybulska-Wal, której interpretacja bezb'$d nie t'u ma czy, za ob ser wo wa ne
tak#e przez I#yck%, Ch'ap-Nowakowsk% i Wielgosz, cechy j$zyka Darowskiego. Specyficzny charakter tego j$zyka wynika ze stosunku do rzeczywisto!ci; badaczka napisa'a: „Je!li cz'owiek skazany jest na nieidealny j$zyk,
zaburzona b$dzie tak#e jego komunikacja ze !wiatem”. Obserwuj%c „zaburzenia” komunikacji (milczenie, polimorfizm), Alina Cybulska-Wal uzmys'awia czytelnikom jak trudne dla pisarza by'o wyra#anie siebie poprzez
s'owo. Analiz$ t$ potwierdza Barbara Trygar, której interpretacja Niespodziewanych &ywotów tak#e umieszcza
twórczo!" poety w kategoriach niewyra#alno!ci, wynikaj%cej z braku mo#liwo!ci zrozumienia zarówno siebie,
jak i !wiata.
Takie ci%gi powi%za& w ksi%#ce,
w której wypowiada si$ dwudziestu
o!miu krytyków, mo#na by tworzy"
w niesko&czono!". Odkrywanie i '%czenie tropów interpretacyjnych, przenikanie si$ perspektyw dobrze oddaje obraz
skomplikowanej osobowo!ci Jana Darowskiego. Niebywale ciekawe s% tak#e dok'adne analizy zgromadzonych
w archiwum Uniwersytetu Rzeszowskiego listów i materia'ów poety. Malutki
okruch ludzkiej egzystencji jakim jest
dedykacja czy aforyzm, jak pokazuj% Jan
Wolski i Maria Krauz, mo#e równie du#o powiedzie" o cz'owieku, co jego literacki pami$tnik, o którym !wietny
szkic napisa'a Alicja Jakubowska-O#óg.
W tomie znalaz'o si$ nadto miejsce
na wypowiedzi wspomnieniowe Ma'gorzaty Rother-Burek i Andrzeja Lama.

Trzeba si! trzyma" pi!knych przyzwyczaje#. Twórczo$" Jana Darowskiego. Red. Zenon O!óg i Jan Wolski. Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012,
s. 412 (Biblioteka „Frazy”).

Darowski
redivivus

W

ierno!" jednemu tematowi jest
ju# raczej niemodna. Redaktorzy tomu po!wi$conego twórczo!ci Jana Darowskiego twierdz% jednak inaczej. Uwa#aj%, #e „trzeba si$ trzyma" pi$knych przyzwyczaje&” i konsekwentnie, od lat prowadz% – jak pisze
Jan Wolski – „badania biografii i dokona& twórców”, skupionych wokó' „Kontynentów”, miesi$cznika londy&skiej
emigracji, wydawanego w latach 50.
i 60. XX wieku. Opublikowali studia
o Boles'awie Taborskim, Florianie
(miei, Januszu A. Ihnatowiczu, Bogdanie Czaykowskim, Andrzeju Buszy.
Kolejn%, dope'niaj%c% seri$ pozycj% jest
zbiór Trzeba si! trzyma" pi!knych przyzwyczaje#. Twórczo$" Jana Darowskiego. Studia i szkice.
Jan Darowski nie pozostawi' po sobie
bogatego dorobku literackiego: dwa
tomiki wierszy, tom prozy, troch$ publicystyki. Nieobszerny materia' sta' si$
podstaw% wielostronicowych studiów
nad cz'owiekiem. Wszystkie teksty analityczne '%czy biografia pisarza. Autorzy nie ograniczaj% si$ do jednej metodologii. W zbiorze znajdziemy zatem m.
in. teksty odwo'uj%ce si$ do analizy immanentnej (Magdaleny Boczkowskiej,
Magdaleny Rabizo-Birek, Ewy Wilgosz, Bo#eny Sza'asty-Rogowskiej),
biografistyki (Jana Wolskiego, Moniki
Ko'odziej), a tak#e komentarze o charakterze edytorskim i interpretacyjnym
(Justyny Budzik, Marii Krauz, Niny Cie!lik).
Zenon O#óg i Jan Wolski, przygotowuj%c tom, nadali mu uk'ad klamrowy.
Ksi%#k$ otwiera szkic Jana Wolskiego.
Dotykaj%c „okruchów biograficznych”,
badacz w zwi$z'ej formie przedstawia
czytelnikom najwa#niejsze momenty
z #ycia pisarza. Mocno wybrzmiewa
teza o statusie ekonomicznym, który
zmusza' poet$ do cz$stej zmiany pracy, oraz o historii, maj%cej wp'yw
na jego twórczo!". Monika Ko'odziej
poszukuje w biografii rzeczywistej
autorskiego „ja”. To dope'nienie perspektywy sprawia, #e teksty Wolskiego i Ko'odziej staj% si$ dialogiczne. Dla
badaczki to#samo!" uwyra)nia si$
w j$zyku. Co pozwala zakorzeni" si$
Darowskiemu w !wiecie londy&skiej
emigracji? Domem staje si$ tworzenie,
przenosz%ce pisarza do j$zyka kraju lat
dziecinnych. Jak Wolski od realnego
przechodzi do wyobra#eniowego, tak
Ko'odziej w wyobra#eniowym szuka
realnego.
Po wie dzia ne zo sta 'o, #e ksi%# ka
jest „kontynuacj% bada&” wcze!niejszych. Tom jest wielk% dyskusj%, jaka
toczy si$ pomi$dzy badaczami literatury emigracyjnej. Dialog ten jest
bardzo zajmuj%cy. Lektura studium Janusza Pasterskiego, który swoj% refleksj$ nad motywami antycznymi w twórczo!ci pisarza rozpocznie od ukazania
biblioteki twórcy, aby nast$pnie zag'$bi" si$ poezji, czytelnikowi przypomni
szkic Jana Wolskiego. Niezwykle in-

Emocjonalna opowie!" czytelnika i rzeczowa, lecz ciep'a wypowied) twórcy
antologii Opisanie z pami!ci znakomicie komponuj% si$ w tomie i dope'niaj% jego obraz ogólny.
Ksi%#ka prowokuje nie tylko do odkrywania i !ledzenia „rozmów” jakie
prowadz% ze sob% zgromadzone w niej
teksty. Budow$ klamrow% dope'nia
po raz pierwszy wydrukowana rozmowa z pisarzem. Pó%noc i po%udnie. Rajmund Kalicki s%ucha w Londynie Jana
Darowskiego to ponadczterdziestostronicowy wywiad-rzeka z pisarzem. Zako&czenie nim tomu sprawia, #e klamra si$ za my ka. Au to rzy wy cho dz%
od tekstowego cia'a i dochodz% do s'owa #ywego, pisemnego !ladu g'osu autora. Pozostawienie wywiadu bez komentarza tak#e jest dobrym pomys'em.
Czytelnik ma ochot$ przy'%czy" si$
do prowadzonego przez badaczy dialogu, ko&czy ksi%#k$ z niedosytem, prowokuj%cym do stworzenia w'asnego
obrazu poety, ma ochot$ „trzyma" si$
pi$knych przyzwyczaje&”.
EWA BARTOS
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iedy William Wharton
wyda# swoich Spó!nionych kochanków,
wywo#a# tym skandal. Czytelnicy oburzali si$, "e o%mieli#
si$ pisa& o potrzebach seksualnych ludzi po siedemdziesi'tce. Spo#ecze(stwo zak#ada, "e
na emeryturze cz#owiek jest ju"
tylko dziadkiem, my%li o swoich dolegliwo%ciach, chodzi
na spacery, a przede wszystkim
odwiedza przychodnie.
Spó!niona kochanka Jane Juski jest kolejnym potwierdzeniem wyj'tku. W wieku mocno
dojrza#ym nadal mo"na pragn'& drugiego cz#owieka w sposób fizyczny, a poci'g nie umiera w okre%lonym wieku, bo tak
chce otoczenie.
Spó!niona kochanka opowiada hi sto ri$ sa mot nej, bo
przed wielu laty rozwiedzionej,
emerytowanej nauczycielki,
która daje w prasie og#oszenie,
obwieszczaj'ce %wiatu o tym, "e
szuka m$"czyzny, z którym
chcia#aby prze"y& chwile uniesie(, zanim sko(czy 67 lat.
Kolejne randki, na które umawia si$ kobieta staj' si$ przyczynkiem do swoistego rachun-

KATARZYNA KRZAN

zentowania ca#kiem nowego %wiatoodczucia dla dora)nych celów:
/…/
zamyka si# dziennik sam
lepiej pó)no ni" pó)niej
gorzej wcale ni" wcalej
jutro trzeba b#dzie wszystko zmieni$
parti# koalicj#
wyj%$ pój%$
na wódk# z opozycj&
i obieca$ co% w zamian za

Krystian Hadasz: Uroczysta
zmiana zdania, Wydawnictwo
Miniatura, Kraków 2014.

Próba
obywatelstwa

!wiat ju" nas
nie potrzebuje

Jane Juska Spó!niona kochanka Czarna Owca 2013.

ku sumienia i analizy ca#o%ciowej swojego "ycia. Bohaterka
stara si$ znale)& przyczyn$
swojej sytuacji. Dlaczego na koniec "ycia zosta#a sama. Oczywi%cie ma rodzin$, przyjació#,
doros#ego ju" syna. Ale gdzie%
w trakcie "ycia zatraci#a sam'
siebie, "y#a dla innych, a dla siebie nie znajdowa#a ju" czasu.
Kolejni m$"czy)ni, z którymi si$ spo ty ka, od kry wa j'
w niej pok#ady energii seksualnej, której si$ po sobie nie spodziewa#a. A jednak… s' za starzy, by budowa& z ni' trwalszy
zwi'zek. I najcz$%ciej ko(czy
si$ na kilku upojnych dniach
w pokojach hotelowych, kilku
stosunkach, spacerach, rozmowach. Spó)nieni kochankowie
rozstaj' si$ z niesmakiem. Ich
cia#a odmawiaj' pos#usze(stwa.
Zreszt' w tak zwanej drugiej po#owie "ycia, ta pierwsza cz$%&
ci'"y ju" tak bardzo licznymi
zobowi'zaniami, "e nie sposób jej oddzieli&, by zacz'&
wszystko od nowa. Kolejne
próby si$gni$cia po spe#nienie
ko(cz' si$ pora"k' i coraz g#$bszymi ranami w sercu bohaterki. Na szcz$%cie ta nie traci
poczucia humoru i umie podej%&
do wszystkiego z dystansem.
Tak t#umaczy swoje nie do ko(ca udane próby zbli"enia z drugim cz#owiekiem: „Gotowa by#am za#o"y& si$ o wszystko, "e
Jonah chcia# sprawdzi&, czy
jeszcze mo"e. Poza tym, tak jak
ja, nie mia# co zrobi& ze swoj'
nami$tno%ci'. !wiat ju" nas nie
potrzebuje. Jeste%my starzy.
Nami$tno%& w naszym wieku?”
Spó!niona kochanka z pozoru wydawa& si$ mo"e emerytaln' odpowiedzi' na popularne ostatnio powie%ci erotyczne dla gospody( domowych.
Ale zawiedzie si$ ten, kto b$dzie szuka# w niej pikantnych
scen erotycznych. Owszem,
s', ale napisane ze smakiem.
Jane Juska posz#a nieco dalej
i napisa#a m'dr' powie%& o "yciu, o tym, co w nim wa"ne,
o czym wszyscy doskonale
wiemy, "e to mi#o%&, ale na co
dzie( o to nie dbamy. Przebudzenie i odkrycie na nowo tej
starej prawdy przychodzi czasem za pó)no. Dlatego kochanka jest spó)niona. Gdyby
szanowa#a mi#o%& i swoje pragnienia jeszcze w m#odo%ci, jej
"ycie mog#oby potoczy& si$
zupe#nie inaczej.
Jest to tak"e powie%& o samotno%ci w %wiecie, w którym mamy wszystko na wyci'gni$cie
r$ki, jeste%my dobrze od"ywieni, a podstawowe potrzeby s'
spe#niane niejako ta%mowo. Ale
czy to wystarcza? Okazuje si$,
"e najwa"niejsze w "yciu to
mie& si$ do kogo przytuli&
nad ranem…

W

zas#u"onym dla promowania
poezji wspó#czesnej krakowskim Wydawnictwie Miniatura ukaza# si$ pi'ty tom wierszy Krystiana Hadasza, poety, muzykologa, dyrektora Muzeum Miejskiego w Siemianowicach !l'skich.
Ta ksi'"ka wydaje si$ by& twórczym
rozwini$ciem zarówno tematyki, jak
i preferowanych form poprzednich
publikacji literackich autora "wiatowego dnia bez Polski. To liryka postulatywna, zaczepna, nieufna, miejscami
pryncypialna, niekiedy pi$knie ironiczna, bezlito%nie pi$tnuj'ca dzisiejszy stan ducha naszych obywateli,
decydentów, graczy na politycznej
scenie. Bo g#ównie chodzi w niej
o Polsk$, w#asne miejsce na ziemi, wyraziste warto%ci, szacunek dla okre%lonych norm etycznych.
P#ynnej, dora)nej „polityczno%ci”
Hadasz przeciwstawia moraln' wra"liwo%&, której walorem jest namys#
i medytacja, warto%ci moralne, wzorce osobowe do na%ladowania, istotne
rozwa"ania na temat dobra i z#a. Nawi'zuje tym samym do dykcji starszych braci w Poezji – przedstawicieli
Nowej Fali, czerpie wzory z ich nieufno%ci wobec j$zyka, ale i dyskutuje
z rówie%nikiem, Marcinem !wietlickim.
Tytu#owy wiersz mówi o dzisiejszych, niek#opotliwych dla sumienia,
„higienicznych” diametralnych nag#ych zmianach pogl'dów, „technicznych” przemianach zapatrywa(, pre-

modlitwa o dobre sonda"e
zaczyna si$ podczas mycia z$bów
i g#osowaniu p#ukanym gard#em
(Uroczysta zmiana zdania)
Bohaterami pozytywnymi tego zbioru trzydziestu wierszy s' m.in. %w. Piotr,
Szymon Mag, %w. Augustyn, Chopin,
Pat Metheny, Miron Bia#oszewski,
Jan Pawe# II, bo dla Hadasza wzory
i przes#ania p#yn' z ró"nych kierunków
i czasów – od studiowania %wi$tych
i Ojców Ko%cio#a, przez lektury, g#ównie poetów wspó#czesnych, których
uwaga skierowana by#a/jest na funkcje
i zadania j$zyka liryki, po recepcj$
i analiz$ wa"nych dla naszego poety
dzie# muzycznych.
Niejako przy okazji prób ubrania
w s#owa aktualiów „p#ynnej” rzeczywisto%ci, naoczno%ci, która po"ytkuje
si$ negatywnymi wzorcami i warto%ciami, Hadasz i tu pokazuje wycinek autobiografii, swój rodowód – pozytywnymi wspomnieniami s' odwo#ania do krakowskiej studenckiej m#odo%ci, ale przecie" i miejsca "ycia i pracy przysz#ego papie"a Polaka:
Na zielonej %cianie obok zegara
kilka Jego zdj$& –
Przede wszystkim to z Wadowic
znad bia#ego mikrofonu
z tamtym u%miechem ponad
d)wi$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
(Niebo nad Krakowem)
Hadasz – jak w tomach poprzednich – nie potrafi oprze& si$ zjadliwej
niekiedy pasji obserwatora polemisty. Mo"e najlepszym, niejako wzorcowym przyk#adem, takiej strategii jest
„lustrzany” tekst na temat „projektu bud"etu na lata 2014-2020”.
Dwa wiersze, przypominaj'ce komentarze dwóch mediów, stoj'cych
po dwóch stronach ideologicznej, politycznej barykady. Nieudany szczyt
i Udany szczyt. Poeta za% pyta nie
wprost, gdzie jest prawda? Jakiej zaprawy ducha, sumienia, intelektu potrzeba,
aby nie ulec propagandowym podszeptom tej czy innej strony. Widzie&
sprawy jasno, uczciwie, wieloaspektowo, niekoniecznie w wersji bia#o-czarnej/czarno-bia#ej…
Wydaje si$, "e centralnym tematem
tej obywatelskiej liryki (kto jeszcze teraz tak' pisze?) jest obawa o to"samo%&
cz#owieka wspó#czesnego, wt#oczonego mi$dzy media, krzykliwe has#a, ryzykowne pogl'dy, g#upot$ bezkrytycznej, cz$sto krzywdz'cej i agresywnej oceny. Znacz'ce jest przywo#anie
z cytatu z Jana Paw#a II postaci Leszka Ko#akowskiego – pytaj'cego zawsze
o jasno%& i samodzielne my%lenie, odwag$ w formu#owaniu w#asnego s'du,
bez wzgl$du na konsekwencje, mody,
pokusy podobania si$.

KRZYSZTOF LISOWSKI

a sama Zofia Kossak by#a w m#odo!ci rozdarta pomi&dzy malarstwo i literatur&.
Ca#e $ycie pisarki zosta#o wpisane
w rytm historii, która zawsze determinowa#a ludzkie losy, ale Kossaków do!wiadcza#a ze szczególnym okrucie(stwem, bo
ka$dy zwrot dziejowy powodowa# utrat&
domu, stanowi"cego swoiste sacrum, najwa$niejsze miejsce na ziemi. Utrata i budowanie uk#adaj" si& w ksi"$ce w specjalny rytm. I tak dom na Wo#yniu zniszczy rewolucja sowiecka okrutnie przebiegaj"ca
na Kresach II Rzeczypospolitej, a odzyskanie ojczyzny b&dzie jednocze!nie utrat" ojcowizny. II wojna !wiatowa przyniesie
zniszczenie dworu w Górkach Wielkich,
a wybranie konspiracji b&dzie si& równa#o bezdomno!ci. Nastanie Polski Ludowej
to wygnanie na emigracj& i konieczno!%
budowania $ycia od nowa w Tressel,
w Kornwalii, gdzie para ju$ niem#odych inteligentów sta#a si& farmerami-pionierami,
karmi"c !winie, poj"c ciel&ta, doj"c krowy i wyrzucaj"c nawóz. Powrót do Polski
w 1957 roku oznacza# kolejn" zmian&: adaptacj& domku ogrodnika w Górkach Wielkich na dom mieszkalny, bo dwór ju$ si&
do zamieszkania nie nadawa#. Ka$dy
z tych etapów $ycia znaczony bywa# dodatkowo bolesnymi do!wiadczeniami:
utrat" najdro$szych osób, m&$a, dzieci, rodziców, a jednak cho% obola#a, wychodzi#a z nich silniejsza. G#&bokie zanurzenie
w pejza$u, rozkochanie w polskiej ziemi
cz&sto bywa pokazywane jako 'ród#o si#y. Ten portret psychologiczny równie$ dlatego jest tak przekonywaj"cy, $e zosta# rozpisany na g#osy osób, które Zofi& Kossak
zna#y osobi!cie i zawsze s" to !wiadkowie
niebagatelni: Maria D"browska, W#adys#aw Bartoszewski, Jan Karski, Aleksander Kami(ski. Bartoszewski wspomina Zofi& Kossak niemal w ka$dej swej wypowiedzi, a Jan Karski wyzna# nawet, $e
bardzo kocha Zofi& Kossak, cho% nigdy nie
by# w niej zakochany. S" te$ opinie dwóch
wielkich kuzynek pisarki, Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej i Magdaleny Samozwaniec nie mog"cych poj"% „tej Zosi”,
jak$e ró$nej od ich wyobra$e( o kobieco!ci. Zderzenia odmiennych wyobra$e(
znakomicie dynamizuj" narracj&, czyni" j"
$yw" i atrakcyjn".
Jurga#a-Jureczka pokazuje wi&c kobiet& o z#o$onej psychice, z jednej strony odwa$n", bezkompromisow", zahartowan"
przez cierpienie, z drugiej naiwn" jak
dziecko, zapominaj"c" na Pawiaku okupacyj ne go pseu do ni mu, czy wie rz" c"
w uczciwo!% komunistów! W k#opotach
Kacperka góreckiego skrzata jest taka
sentencja, która mog#aby stanowi% motto
recenzowanej ksi"$ki, $e si#a dobra jest jednak wi&ksza ni$ si#a z#a. To przekonanie
pisarki, p#yn"ce z jej religijnego !wiatopogl"du, autorka pi&knie i dyskretnie wkomponowuje w swoj" ksi"$k&. Po powrocie
z emigracji w 1957 roku Kossak powiedzia#a:
„Nie zamierzam stan"% w $adnym okre!lonym obozie. Ale w jednej fali ludzi wierz"cych, $e nienawi!% mo$na zwyci&$y%,
kieruj"c si& mi#o!ci"„(s. 239).
Joanna Jurga#a-Jureczka w#o$y#a w sw"
opowie!% ogrom pracy. W archiwum Zo-

Joanna Jurga!a-Jureczka: Zofia Kossak.
Opowie!" biograficzna. PWN Warszawa 2014,
s. 326, nlb.

Przywracanie
Zofii Kossak

W

!ród wielu interesuj"cych zjawisk wspó#czesnej polskiej literatury mo$na zaobserwowa%
nowy typ opowie!ci biograficznej, która
zachowuj"c rygory prozy naukowej, snuje narracj& zró$nicowan", barwn", dynamiczn", psychologicznie pog#&bion", cz&sto obfituj"c" w zaskakuj"ce zwroty akcji. Autorzy nie tyle ubarwiaj" biografi&
bohatera niesprawdzonymi anegdotami
i fantastycznymi przypuszczeniami, co
wydobywaj" dramatyzm istniej"cy w ka$dym ludzkim $yciu, a im osobowo!% wybitniejsza zwykle tym silniejsze jest owo
dramatyczne napi&cie. Cz&sto te$ docieraj" do 'róde# wcze!niej nieznanych nauce, wydobywaj" nowe szczegó#y, z dociekliwo!ci" niemal detektywistyczn",
nie po to by szuka% sensacji, lecz by
na przyk#ad przywróci% posta% pami&ci
zbiorowej lub zweryfikowa% s"dy krzywdz"ce, niesprawiedliwe, pokaza% twórc&
w nowym o!wietleniu. Z takich biografii
cz&sto wychyla si& $ywy cz#owiek, ze swoimi pasjami, nami&tno!ciami, z tym, co
w nim wielkie i z tym, co u#omne. Jest to
swoista gra z czytelnikiem, który posiada ju$ pewn" wiedz& o protagoni!cie,
a jednocze!nie daje si& uwie!% narracji autorskiej.
W ten nurt wpisuje si& najnowsza ksi"$ka Joanny Jurga#y-Jureczki Zofia Kossak.
Opowie!" biograficzna, badaczki blisko
z autork" Po#ogi zwi"zanej. Joanna Jurga#a Jureczka przez kilka lat by#a kustoszem
w Muzeum Zofii Kossak w Górkach
Wielkich i ju$ wcze!niej zajmowa#a si& pisarstwem Kossak-Szatkowskiej, d#ugo
dorastaj"c do tej najwa$niejszej ksi"$ki – rzetelnej opowie!ci biograficznej,
bogatej w szczegó#y, znakomicie udokumentowanej materia#owo i barwnej, dynamicznej, o fascynuj"cej fabule.
Ksi"$ka jest pe#na ciep#a, ale nie ma
w niej czu#ostkowo!ci, nie jest pisana
„na kolanach” cho% autorka nie kryje
swej sympatii dla Zofii Kossak. Cz&sto broni pisarki, przytacza wiele argumentów t#umacz"cych jej punkt widzenia, znakomicie ukazuje rozterki duchowe autorki Nieznanego kraju, ale zawsze pisze bardzo
uczciwie, nie omijaj"c tych momentów
i sytuacji, które wcze!niej wywo#ywa#y
kontrowersje (antysemityzm, wspó#praca
z PAX-em), pokazuje je w ró$norakim
o!wietleniu, zderza odmienne s"dy, ale sama umiej&tnie wycisza g#os ostateczn" ocen& zostawiaj"c jednak czytelnikowi. Wyra'nie pisze, $e nie da si& przedstawi% pe#nej prawdy o cz#owieku, $e i ten portret
musi zosta% niedoko(czony i taka pokora
jest miar" dojrza#o!ci pisarskiej Joanny Jurga#y –Jureczki.
Autorka prowadzi czytelnika przez ró$ne czasy i przestrzenie, bo zaczyna si&
wszystko w Ko!minie na Lubelszczy'nie
w sierpniu 1889, kiedy narodzi#a si& pisarka, ale Joanna Jurga#a-Jureczka cofa si&
w czasie i pokazuje genealogi& twórczyni, jej przodków, z których odziedziczy#a
tak wiele, bo tak Kossakowie, jak i Ga#czy(scy byli lud'mi mocnymi i utalentowanymi. Owo wyposa$enie w mocny
charakter, fantazj& i talenty ró$norako
owocowa#o w kolejnych pokoleniach,

fii Kossak w Górkach Wielkich znajduje
si& oko#o 5 tysi&cy listów, napisanych bardzo nieczytelnie, pismem „w&ze#kowym”,
jak to kto! okre!li# i ju$ sama lektura tej korespondencji stanowi trud benedykty(ski.
Podobnie jak przedarcie si& przez r&kopisy dzie#. Do tego doda% nale$y pisma z instytucji, dokumenty z IPN oraz rozmowy
z lud'mi, szukanie relacji prasowych,
najmniejszych drobiazgów. Tak powsta#a
ksi"$ka bardzo wszechstronna, z#o$ona ze
spraw wielkich i drobnych, jak informacja,
$e w domu Zofii i Zygmunta zawsze by#y jamniki, weso#e, dynamiczne, uczuciowe, inteligentne i one wspó#tworzy#y nastrój góreckiego domu. Jednocze!nie
u!wiadamiaj"ca badaczom i czytelnikom,
jak ma#o wiemy o wielkim zjawisku literackim, którym by#a Zofia Kossak, jak wiele pozosta#o do zrobienia, przeanalizowania, napisania.
KRYSTYNA
HESKA-KWA)NIEWICZ
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Wywózka. Deportacja mieszka!ców Górnego "l#ska
do obozów pracy przymusowej w Zwi#zku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pami$%.
[Red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz W!grzyn].
Wyd. IPN Komisja "cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Oddzia# w Katowicach, Katowice 2014, s. 456.

Sztuka i przemys&. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemys&owych Niemiec
i Polski. Kunst und industrie. Das Paradigma der Innovationen – das Kulturerbe in den Industriegebiten Deutschlands und Polens. [Red. Irma Kozina].
Wyd. Muzeum "l%skie w Katowicach, Katowice 2013, s. 336.

Redaktorzy publikacji stwierdzaj! we wst"pie, #e jej
„forma mo#e si" wyda$ nieco specyficzna”. I tak jest
w istocie, bo trzon ksi!#ki stanowi! teksty, których
podstaw! by%y referaty przedstawione na mi"dzynarodowej konferencji naukowej Internowania – deportacje – produktywizacja. Mieszka$cy Górnego %l&ska
w systemie obozowym GUPWI NKWD 1945-1956, ale
dosz%y do nich jeszcze inne materia%y, m.in. wstrz!saj!ce relacje wywiezionych, opisy projektu studentów Instytutu Historii Uniwersytetu ze Studenckiego
Ko%a Naukowego U& i omówienia wydawnictw zwi!zanych z tematem. Ta obszerna publikacja jest dobrym punktem wyj'cia do skoordynowanych bada(
polsko-niemieckich, a w perspektywie – tak#e rosyjskich i ukrai(skich. Polecam wszystkim zainteresowanym trudn! i szerzej ma%o znan! histori" &l!ska.

Ta monumentalna i bogato ilustrowana publikacja jest
pok%osiem zorganizowanej w 2011 roku w Katowicach konferencji grupy roboczej polskich i niemieckich historyków sztuki i konserwatorów. Tytu% mo#e
onie'miela$, mog" jednak uspokoi$ potencjalnych
czytelników: nie trzeba zrobi$ doktoratu z historii
sztuki, #eby si"gn!$ po t" ksi"g" i znale)$ w niej rzeczy interesuj!ce dla siebie. Cho$by tekst o nowym
Muzeum &l!skim, wybudowanym na terenie dawnej
kopalni „Katowice” w otoczeniu autentycznych budynków „z epoki industrialnej” przypominaj!cych
o historii tego miejsca. Nieprzypadkowo w grupie roboczej spotykaj! si" historycy sztuki z Polski i Niemiec, poniewa# nasze kraje %!czy podobne
dziedzictwo na terenach przemys%owych, co pozwala
na twórczy dialog i wymian" do'wiadcze(.

Waldemar Odorowski: Architektura Katowic w latach mi$dzywojennych 1922-1939. [Wyd. drugie
zmienione]. Wyd. Muzeum "l%skie w Katowicach,
Katowice 2013, s. 360.

Justyna Jarosz: Kobieta od'wi$tna, czyli "l#zaczka
w stroju ludowym. Wyd. Muzeum Historii Katowic,
Katowice 2014, s. 68.

Jako katowicki patriota z rado'ci! witam rosn!ce zainteresowanie architektur! mojego miasta. &wiadcz!
o tym coraz liczniejsze nowe publikacje po'wi"cone
tutejszym domom i budowlom, ale tak#e fakt, #e po'wi"cone tej tematyce albumowe wydawnictwo Waldemara Odorowskiego doczeka%o si" drugiej edycji.
Historycy sztuki doceniali wprawdzie funkcjonalistyczne, czy jak kto woli – modernistyczne gmachy
i kamienice z okresu mi"dzywojennego i cz"sto opisywali „najm%odsz! starówk" w Polsce”, wi"kszo'$
mieszka(ców nie dostrzega%a warto'ci estetycznych
tych obiektów. Dzi' to si" zmienia, mo#e te# dlatego,
#e po latach zaniedbania coraz wi"cej owej substancji
si" przywraca dawnej 'wietno'ci. &wietne zdj"cia i reprodukcje planów oraz tekst, który opowiada o jak#e
wa#nej cz"'ci historii miasta. Kiedy studiuje si" t"
prac", nie da si" powstrzyma$ od podziwu dla rozmachu i tempa, w jakim rozwija%y si" Katowice w latach
mi"dzywojennych.
Jadwiga Lipo$ska-Sajdak (tekst), Ewa Rosiek-Buszko (ilustracje): Przechadzki historyczne
po Katowicach. [Wyd. trzecie, uzupe#nione i poprawione]. Wyd. Muzeum Historii Katowic, Katowice 2013, s. 100.
Potwierdzeniem sformu%owanej przeze mnie tezy o rosn!cym zainteresowaniu architektur! Katowic mo#e
by$ tak#e fakt, #e Przechadzki… doczeka%y si" ju#
trzeciej edycji. Wydana przez Muzeum Historii Katowic publikacja w przeciwie(stwie do pracy Waldemara Odorkowskiego nie skupia si" na kwestiach czysto
architektonicznych. Jadwiga Lipo(ska-Sajdak w sposób syntetyczny przedstawia histori" poszczególnych
obiektów niemal do dnia dzisiejszego. Tekstowi nie towarzysz! zdj"cia, ale akwarele Ewy Rosiak-Buszko,
co sprawia, #e poszczególne ilustracje kojarz! si" troch" z dawnymi malowanymi pocztówkami. Jeszcze
jedna ró#nica – autorki Przechadzek… nie chc! si" zamyka$ w jednorodnym stylistycznie fragmencie zabudowy miasta. St!d budynki modernistyczne s!siaduj!
z obiektami zaliczanymi do „katowickiej secesji” albo
historyzmu. My'l", #e warto wybra$ si" z t! ksi!#eczk! na spacer po Katowicach.

Z przyjemno'ci! odnotowuj" w swojej rubryce publikacje muzealne towarzysz!ce czasowym ekspozycjom. Po pierwsze dlatego, #e w odró#nieniu
od dawnych katalogów z siermi"#nych czasów realnego socjalizmu nie ograniczaj! si" wy%!cznie do listy
pokazanych eksponatów oraz jakiego' czarnobia%ego
zdj"cia marnej jako'ci, ale zawieraj! kompetentne,
czasem do'$ obszerne teksty zwi!zane z tematyk!
wystawy. Po drugie – dzi"ki przemy'lanemu kszta%towi graficznemu same w sobie stanowi! przedmiot estetyczny. Taka w%a'nie jest Kobieta od*wi)tna,
prezentuj!ca wyst"puj!ce (wi"cej – do dzi' szyte)
na &l!sku stroje ludowe. W tym albumowym wydawnictwie mo#emy zobaczy$ strój bytomsko-rozbarski,
cieszy(ski i górali 'l!skich oraz poszczególne detale
tych ubiorów i archiwalne zdj"cia osób w nie ubranych. Ilustracjom towarzysz! opisy. Dlaczego brak
„m"#czyzny od'wi"tnego”? Po prostu ch%opy do'$
szybko zacz"%y nosi$ si" „po miejsku”. Teraz niech
#a%uj!.
Edmund Borzemski: Cz&owiek za burt#. Wyd. Konfraterni Poetów, Kraków 2014, s. 72.
To ju# kolejna ksi!#ka poetycka autora urodzonego
w Opolu, absolwenta tamtejszej Wy#szej Szko%y Pedagogicznej, zamieszka%ego w Korfantowie, historyka, krytyka, animatora kultury propaguj!cego poezj"
w'ród m%odzie#y, cz%onka m. in. Zwi!zku Literatów
Polskich – Oddzia%u w Opolu oraz Górno'l!skiego
Towarzystwa Literackiego. Borzemski w swoich
utworach nawi!zuje do historii, wiary, przyrody,
przede wszystkim jednak pisze wiersze liryczne z akcentami autobiograficznymi. Jak ka#dy poeta nie pomija dwóch wielkich tematów ka#dej twórczo'ci
artystycznej – mi%o'ci i 'mierci. Cytuj" wiersz „Tak
trudno”: Tak trudno / odwróci' g(ow) / i spojrze'
na to, / co si) zostawi(o. // Tak trudno spojrze' /
na ziele$, / któr& rozta$czy( / wiatr. / Tak trudno / przypomnie' sobie / tamto s(owo, / które Ciebie / tak mocno zdziwi(o. // Dzi* idziemy razem, / cho' nie
trzymamy si) / za r)ce. // Pewnie to i dobrze, / bo ja
by' mo+e / ju+ jutro / b)d) musia( skr)ci' / w tamt&
drog), / któr& ty tak+e / pod&+ysz, / cho' nie ze mn& /
i jeszcze nie dzi*.

iotr Szalsza – re!yser, scenarzysta, muP
zyk, pisarz i publicysta kontakty z Wielkim Wschodnim S"siadem mia# zawsze do-

Anegdoty

Po znakomitej kolacji przygotowanej
przez Piotra stwierdzi#em, !e móg#by do
swych umiej$tno'ci dopisa( sobie tytu# takbre, to te! nie bardzo by#em zaskoczony
!e Mistrza Patelni.
kiedy dzwoni"c do niego odezwa# mi si$:
A potem gwarzyli'my d#ugo w noc,
– Jestem w Omsku, re!yseruj$ tutaj sztuo wszystkim i niczym a! zesz#o na archik$ Turriniego w The Fifth Theatre....
wum filmowe, które zajmuje wszystkie
Piotr bywa# w Rosji ju! niejednokrotnie
'ciany tego wysokiego mieszkania, tu papracuj"c z Sir Peterem Ustinovem przy
d#a cyfra okre'laj"ca liczb$ kopii filmorealizacji widowisk w Piotrogrodzie
wych i pytanie Piotrka:
a i w Moskwie.
– No wymie% jaki' film, zobaczymy czy
Pomi%my szczegó#y, bo nie o tym chciago mam?
#em, ale o pocz"tku tych!e kontaktów,
– „Cud w Mediolanie” – rzek#em.
o których tak pisa# w 2008 roku „Dziennik”
– Mam – powiedzia# – 1238 numer w kaw wywiadzie z A##" Pugaczow" pt.: „Mótalogu, re! Vittorio de Sica, Francesco Gowi" o mnie caryca”. „Z czym si$ pani kojalisano w roli Tota, no i Paolo Stoppa...
rzy Polska?
Wymieni#em, jeszcze par$ tytu#ów
– Z !yczliwymi lud&mi, którzy wierzyli
z wczesnych lat kina a Piotrek mia#
we mnie i lubili mnie.
wszystko... i w ko%cu pad#o owo ostatnie
Po raz pierwszy by#am u was na pocz"tzdanie wieczoru:
ku lat 70. i to by# w ogóle jeden z moich
– Komu ja to wszystko zostawi$?
pierwszych wyjazdów za granic$...
Kiedy ponownie spotka#em Piotra w KaPami$tam, !e nie mia#am wtedy grosza
towicach, opowiedzia# mi ciekaw" histori$
przy duszy, a w domu oczywi'cie wszyscy
jaka zdarzy#a si$ w Warszawie, podczas jeczekali na suweniry.
go wizyty w Filmotece Narodowej, maj"O nie! – powiedzia#am sobie. B$d$ g#ocej w swych zbiorach wszystkie filmy
dowa(, ale co' z Polski przywioz$.
Andrzeja Wajdy – oprócz jednego – pt.
HENRYK)BZDOK
Kiedy zacz$#y si$ zdj$cia w Katowi„Bramy raju”.
cach – kr$cili jaki' materia# o orkiestrze,
Dyrektor Filmoteki stwierdzi#, !e nie
z któr" przyjecha#am, i przy okazji te!
uda#o si$ znale&( !adnej kopii, pomimo
o mnie – nie czu#am si$ najlepiej.
wieloletnich poszukiwa% w ca#ej Europie, filmu nie ma nawet Andrzej Wajda.
Mia#em prze sobie mój „Memory stick”, zapad#a pe#na napi$cia
dwuminutowa cisza, po up#ywie której (wiedz"c oczywi'cie doskonale, !e „Bramy raju” znajduj" si$ w mojej kolekcji) rzek#em: – Panowie, mam ten film!
Dostali go ode mnie.
To jedno wydarzenie wystarczy#o mi, by znale&( sens gromadzonych zbiorów.
!
By# tam pewien ch#opak, Piotr, który w lot wszystko zrozumia#.
Podszed# do mnie i mówi:
—!—
„Ty jeste' gwiazd". Jest milion gwiazd, ale ty jeste' jedna”.
Ja a! si$ zachwia#am z wra!enia i g#odu jednocze'nie.
iotr Szalsza – re!yser, scenarzysta i publicysta, niegdysiejszy ka„I jeszcze na dodatek g#odn" gwiazd"!” – doda#.
towiczanin dzi' zamieszka#y w Wiedniu, siedzia# sobie w dniu 25
Zabra# mnie do telewizyjnego bufetu i do restauracji, nakarmi#, grudnia 2001 roku w domu i co' tam robi#.
napoi#, ale przede wszystkim wbi# mi do g#owy, !e b$d$ gwiazd".
Ko#o pó#nocy zadzwoni#a znajoma z Nowego Yorku:
Nigdy tego nie zapomn$.
... jestem na przyj$ciu na Manhattanie, wiesz kto obok mnie stoi?
Do dzi' go pami$tam.
Tyle cytat, a Piotr doda#: – wszystko si$ zgadza – by#o uroczo.
Mog$ tylko dope#ni(, !e kilkakrotnie spotykali'my si$ potem
w Moskwie (same dobre wspomnienia), a po kilku latach – kiedy
A##a odwiedzi#a Gda%sk, gdzie kierowa#em redakcj" muzyczn",
wspólnie z katowickim re!yserem Stasiem Olejniczakiem, zrealizowa#em z jej udzia#em pi$kny recital w plenerach Trójmiasta.
!

P

—!—
rzy#o si$, !e zatrzyma#em si$ w Wiedniu w drodze do Italii
ZTenudaPiotr
ka Szalszy.
wybitny re!yser, muzyk, scenarzysta, pisarz, publicysta,
kolekcjoner nagra% fonicznych i video w ostatnim czasie tak!e
w naszym teatrze wyre!yserowa# utwór sceniczny „Badenheim
1939”.

Poczekaj podam mu s#uchawk$...
I odezwa# si$ Giuliani, a !e obywaj lubi" oper$ w#osk", to nie zabrak#o im tematu i rozmowa na ten i wiele pokrewnych trwa#a ponad 10 minut.
Po sko%czonej rozmowie, jak donios#a kole!anka, dziennikarze
rzucili si$ na burmistrza z pytaniem, z kim!e wa!nym tak d#ugo rozmawia#.
– Mnie nikt o to samo nie zapyta# – powiedzia# mi Piotr – bo by#em sam w domu.
!
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iejska Biblioteka Publiczna im.
M
Boles!awa Lubosza w Tarnowskich Górach to najstarsza instytucja

Z +YCIA
BIBLIOTEK

po!udnia cykliczne Rodzinne Czytanie,
na które zaprasza rodziców, dziadków
i starsze rodze%stwo a tak&e osoby znakultury w mie"cie. Pocz#tki bibliotene i lubiane w mie"cie. Nasz# ofert$
karstwa w naszym regionie si$gaj#
w szczególny sposób kierujemy
ko%ca XIX w. W Tarnowskich Górach
do dzieci, poniewa& to one b$d# przypierwsz# czytelni$ ludow# za!o&ono
sz!ymi odbiorcami us!ug biblioteczw maju 1919 r. Pocz#tkowo mie"ci!a
nych. W ramach programu Postaw
si$ w mieszkaniu ksi$garza Jana Nona rodzin$ we wspó!pracy z Urz$dem
waka, pó'niej przeniesiono j# do HoMiasta centrala i filie organizuj#: piktelu Printz Regent (Pod Ulem),
niki rodzinne, warsztaty ceramiczne,
a w 1925 r. do Domu Ludowego
lekcje biblioteczne, quizy, letnie czy(przez wiele lat Dom Kultury „Koletelnie. Inn# form# promocji s# konkurjarz”, obecnie Tarnogórskie Centrum
sy literackie i plastyczne. Jednym
Kultury). Ksi$gozbiór pochodzi! z zaz najciekawszych jest Ksi!"ka jest sztusobów TCL oraz z darów, m. in. ówk!. W tym roku to ju& VII edycja konczesnego magistratu. Placówka dziakursu, w którym uczestnicz# osoby
!a!a nie tylko na miejscu, ale
w ró&nym wieku. Du&# popularno"ci#
prowadzi!a równie& sta!e i ruchome
ciesz# si$ kiermasze ksi#&ek przyci#punkty biblioteczne. W czasie II wojgaj#ce bibliofilów.
ny "wiatowej ksi$gozbiór zosta! dotkliBiblioteka wspó!pracuje z innymi
wie spustoszony. Mimo to biblioteka
instytucjami kultury – placówkami
by!a pierwsz# instytucj# kultury, któo"wiatowymi (szko!y, przedszkola)
ra wznowi!a dzia!alno"( po wojnie.
i organizacjami pozarz#dowymi. Ze
W kwietniu 1945 r. Bibliotek$ Miejwzgl$du na du&# liczb$ organizowa%wi!
tecz
ne
spo
tka
nie
dla
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ci
nie
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nych
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sk#, mieszcz#c# si$ w Domu Ludonych imprez dla dzieci powsta!a
wym w Tarnowskich Górach, otworzy! O&rodka Szkolno-Wychowawczego (2009)
potrzeba stworzenia miejsca, w któJan Mi!owanow (w latach 1926–1939
rym mo&na by!oby wystawia( prakierownik czytelni ludowej, posta( niece najm!odszych czytelników. I tak
zwykle zas!u&ona dla tarnogórskiego
w 2009 r. w Dziale dla Dzieci i M!obibliotekarstwa okresu mi$dzy- i podzie&y powsta!a „Ma!a Galeria”.
wojennego). Z powodu rosn#cej liczOd 1996 r. dzia!a Galeria „Antresoby czytelników i powi$kszania si$ ksi$la”. Prezentowane s# w niej obrazy,
gozbioru placówk$ przeniesiono
fotografie, rze'by, prace plastyczne.
w 1948 r. do budynku przy ul. ZamG!ównym celem istnienia galerii
kowej, w którym dzia!a do dzi".
jest promocja regionalnych artyPrzemiany ustrojowe w lastów amatorów, ale cz$sto mo&tach 90. XX w. i zwi#zana z nimi ustana tu obejrze( tak&e prace znanych
wa o samorz#dzie terytorialnym zmietwórców. To tu – po raz pierwszy
ni!y status bibliotek publicznych –
w Polsce – wystawiali cenieni czez pa%stwowych na samorz#dowe.
scy arty"ci: grafik Pavel Hlavaty (auDzi$ki finansowemu wsparciu gminy w latach 1993– ników (100 tytu!ów). Czytelnicy mog# korzysta( ze tor exlibrisu tarnogórskiej biblioteki) oraz fotograzbiorów licz#cych 170 898 woluminów. Do ich dys1996 przeprowadzono remont i modernizacj$ (zgodfik Jaromir Procházka.
pozycji przygotowano stanowiska komputerowe
nie z projektem prof. Barbary Borkowskiej z KraK!adziemy du&y nacisk na wspó!prac$ ze Spekowa) wszystkich pomieszcze% biblioteki. z dost$pem do katalogu OPAC i Internetu.
cjalnym O"rodkiem Szkolno-Wychowawczym.
Umberto Eco powiedzia! – Kto czyta ksi!"ki, "yPrzystosowano j# równie& do potrzeb osób niepe!Chc#c przyczyni( si$ do zniesienia barier spo!eczje podwójnie. Kieruj#c si$ t# maksym#, stawiamy nych, organizujemy raz w miesi#cu zaj$cia planosprawnych (podjazd, podno"nik do wózków inwalidzkich, zaplecze sanitarne). W nast$pnych latach na promocj$ czytelnictwa i aktywizacj$ lokalnej styczne i muzyczne dla niepe!nosprawnych dziespo!eczno"ci poprzez ró&ne formy pracy z czytelbibliotek$ skomputeryzowano. Za spraw# tych inci. Podczas spotka% bibliotekarze czytaj# ksi#&ki,
nikiem. Jeste"my przekonani, &e nasze starania opowiadaj# bajki, organizuj# konkursy tematyczwestycji ksi#&nica jest nowoczesn# instytucj#, spe!niaj#c# oczekiwania wspó!czesnego u&ytkownika. przynios# rezultaty, bo &aden no"nik cyfrowy nie ne. W zaj$ciach bierze udzia! "rednio 20 osób.
zast#pi ksi#&ki w jej tradycyjnej formie, mo&e j#
Od 2002 r. na mocy porozumienia mi$dzy TarBardzo dobrze uk!ada si$ wspó!praca z tarnonogórskim Starostwem Powiatowym a Gmin# jedynie dope!nia(.
górskim oddzia!em Polskiego Zwi#zku NiewidoO literaturze rozmawiamy w Dyskusyjnym KluTarnowskie Góry Miejska Biblioteka Publiczmych. Osoby niewidome i s!abowidz#ce – oprócz
bie Ksi#&ki w bibliotece centralnej i Klubie Czytelna pe!ni rol$ biblioteki powiatowej, sprawuj#c nadtego, &e wypo&yczaj# literatur$ z Dzia!u Ksi#&ki
zór merytoryczny nad 8 placówkami gminnymi i 16 niczek w filii nr 9 w Strzybnicy. W czasie spotka% Mówionej – prezentuj# te& swoj# twórczo"( na wyDKK proponujemy warto"ciowe ksi#&ki. Stali bywalfiliami, udost$pniaj#cymi ksi#&ki mieszka%com tarstawach plastycznych oraz podczas wieczorów pocy spotka% klubowych przyznaj#, &e rozsmakowali ezji organizowanych przez bibliotek$. Wspó!nogórskich dzielnic i osiedli.
Patronem naszej biblioteki jest Boles!aw Lubosz, si$ w powie"ciach, których – gdyby nie Klub – by( dzia!amy równie& z Domami Opieki Spo!ecznej.
mo&e nigdy by nie wypo&yczyli. Ponadto spotkania
zmar!y w 2001 r., autor wierszy, felietonów, opoPozyskujemy sponsorów do realizacji ró&norodKlubu s# okazj# do wymiany pogl#dów, ogólnej dyswiada%, powie"ci i sztuk teatralnych. Cho( od ko%nych przedsi$wzi$(. Jednym z nich s# listopadokusji o &yciu i "wiecie. Nasze dysputy maj# nieraz we obchody Dnia "w. Marcina. Impreza ta jest
ca lat 80. mieszka! w Katowicach, to zarówno w jego &yciu, jak i twórczo"ci widoczna jest silna wi$' burzliwy charakter, jednak cz$"ciej jeste"my zgodatrakcj# zw!aszcza dla dzieci – ze wzgl$du na koni co do oceny ksi#&ki (wi$cej o DKK na naszej stroz rodzinnym miastem i regionem, którym po"wi$lorowy pochód na czele ze "w. Marcinem na koci! wiele utworów. Najbardziej znanym z nich jest nie internetowej www.biblioteka.tgory.pl).
niu. „Marcinki”, integruj#ce mieszka%ców, na staBiblioteka promuje czytelnictwo, organizuj#c !e wpisa!y si$ w miejski kalendarz imprez.
zbiór szkiców Kraina gwarków i lasów z 1969 r.
spotkania autorskie z pisarzami, poetami, podró&W 1999 r. otrzyma! tytu! Honorowego ObywateZach$camy do czytania ksi#&ek i odwiedzania
nikami. Go"cili u nas m.in.: Grzegorz Kasdepke, bibliotek, które – jak pisa! Jorge Luis Borges – s#
la Tarnowskich Gór.
Anna Onichimowska, Marcin Pa!asz, Ewa Cho- bramami w czasie, !#cz#cymi przesz!o"( – poprzez
Tarnogórska biblioteka oferuje nowo"ci wydawtomska, Ewa Nowak, Kazimierz Szymeczko, tera'niejszo"( – z przysz!o"ci#. Zapraszamy do winicze z ró&nych dziedzin wiedzy: literatur$ naukow# i pi$kn#, lektury z zakresu szko!y podstawowej Maria Czubaszek, Barbara Kosmowska, Bo&e- zyty w tarnogórskiej ksi#&nicy b$d#cej interesuj#na Mazalik, Marek Tomalik, Izabela Sowa, Pawe! cym punktem na mapie kulturalnej naszego miasta.
i "redniej, literatur$ obcoj$zyczn#, ksi#&ki nagrane
Ber$sewicz.
na p!ytach w formacie CD-Audio i MP3, dokumenMA)GORZATA CICHO*
Podczas akcji Ca#a Polska Czyta Dzieciom Dzia!
tacj$ &ycia spo!ecznego, literatur$ regionaln# oraz wydla Dzieci i M!odzie&y organizuje w niedzielne poANETA CICHO*
bór czasopism – dzienników, tygodników i miesi$cz-
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Rodzinne Czytanie (2012)

Spotkanie autorskie z Mari! Czubaszek (2012)

Prace zg#oszone na konkurs „Ksi!"ka jest sztuk!” (2011)

Zdj$cia z arch. MBP w Tarnowskich Górach

Biblioteka jest
bram# w czasie

Zdj"cia: Zbigniew Sawicz
Dni Otwarte cieszy!y si" du#ym zainteresowaniem.

Prof. Julian Gembalski w rozmowie z Regin$ Gowarzewsk$-Griessgraber opowiada! nie tylko o projektowaniu organów.

Drzwi szeroko otwarte
Rozbudowana i zmodernizowana Filharmonia !l"ska im.
Henryka Miko#aja Góreckiego budzi zainteresowanie nie tylko
swoich wiernych melomanów. Uroczysta inauguracja by#o okazj" do przygotowania dwudniowych Dni Otwartych Filharmonii,
podczas których mo$na by#o zwiedzi% gmach, pos#ucha% brzmienia nowych organów, porozmawia% z artystami i wzi"% udzia#
w warsztatach oraz konkursach. Program opracowano zarówno z my&l" o doros#ych i o dzieciach. Z pewno&ci" dla wielu
atrakcj" by#o uczestnictwo w otwartej próbie filharmoników – zarówno zespo#u orkiestrowego pod batut" Miros#awa Jacka
B#aszczyka – dyrektora Filharmonii, jak równie$ zespo#u chóralnego pod kierunkiem Jaros#awa Wolanina. Zainteresowanie
wzbudzi# koncert $ycze' pt. „Per#y kameralistyki” w wykonaniu
!l"skiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcja Roberta Kabary.
O muzycznym kunszcie opowiadali dyrektor Miros#aw J. B#aszczyk, prof. Julian Gembalski, który zaprojektowa# nowe organy
a tak$e jako pierwszy zagra# na tym instrumencie podczas koncertu inauguracyjnego, tak$e pianista Zbigniew Raubo i kompozytor prof. Eugeniusz Knapik. Z kolei dzieci zosta#y zaproszone do udzia#u w konkursach muzycznych i plastycznych,
w których nagrod" by#y koszulki z napisem „Jestem filharmaniakiem”. Du$ym
zainteresowaniem wszystkich odwiedzaj"cych cieszy# si( pokaz budowy instrumentów przygotowany przez lutnika Aleksandra Gromka.
Imponuj"co prezentuje si( zmodernizowane wn(trze a tak$e dobudowana,
nowoczesna, przeszklona cz(&% obiektu, z której rozlega si( widok na Katowice, a &rodek dachu zajmuje patio. Podczas Dni Otwartych mo$na by#o zwiedzi%
tak$e miejsca na co dzie' niedost(pne
osobom postronnym. Z kolei na co dzie',
nie tylko melomanów zaprasza „podniebna” kawiarenka oraz pomieszczenia, w których mo$na pos#ucha% muzyki
KATOWICE
odtwarzanej z p#yt CD.
(wk)

ZNAKI
I
TWARZE
MIASTA

Mistrzowie w drodze na spotkanie z publiczno%ci$: kompozytor prof. Eugeniusz Knapik (z lewej) i dyrektor Filharmonii prof. Miros!aw J. B!aszczyk.

Otwarta próba chóru i orkiestry pod dyrekcj$ Jaros!awa Wolanina.

W dobudowanej, przeszklonej cz"%ci budynku Filharmonii.

Du#ym zainteresowaniem cieszy! si" pokaz budowy instrumentów.

Dla licznie przyby!ych dzieciaków przygotowano konkursy muzyczne i konkursy plastyczne o tematyce muzycznej.
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Jedna z plansz wystawy: „Jan Pawe$ II na %l&sku Opolskim. Pami"tamy”.

W ho!dzie Janowi Paw!owi II

Barbara Kami!ska cz$onek ZWO, Marsza$ek Województwa Opolskiego Andrzej Bu$a, biskup pomocniczy Rudolf Pierska$a, Boles$aw
Tokar filatelista, kolekcjoner znaczków papieskich z Janem Paw$em II podczas otwarcia wystawy.
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Solistka Ewa Vesin, dyrygent Bartosz #urakowski, aktor Andrzej
Czernik oraz Filharmonicy Opolscy chwil" po koncercie.

Tydzie! po wydarzeniach w Watykanie, regionalna wspólnota samorz"dowa i diecezjalna dzi#kowa$a
w opolskiej katedrze za kanonizacj# Jana Paw$a II. Po uroczystej mszy %wi#tej otwarto wystaw# „Jan Pawe$ II na &l"sku Opolskim. Pami#tamy”, przygotowan" przez Urz"d
Marsza$kowski Województwa Opolskiego, ukazuj"c" d$ugoletnie wi#zi &wi#tego z województwem opolskim i jego
mieszka!cami. Na planszach fotograficznych ukazano koronacj# obrazu Matki Boskiej Opolskiej na Górze %w. Anny, spotkania z duchowie!stwem, powsta!cami %l"skimi,
przedstawicielami %wiata nauki i kultury. Przywo$ano przejmuj"ce wspomnienia po'egnania Jana Paw$a II, a tak'e
%lady jego duchowej obecno%ci, owocuj"ce w przestrzeni
publicznej nowymi szko$ami, instytucjami kultury, nosz"cymi Jego imi# oraz dzie$ami artystów dedykowanymi Ojcu
&wi#temu. Dzi#kczynienie w katedrze zwie!czy$ uroczysty
koncert muzyki polskiej i poezji Karola Wojty$y w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod batut" Bartosza (urakowskiego oraz solistów – Evy Vesin
(sopran) i Andrzeja Czernika (recytacje). Publiczno%) nagrodzi$a owacjami m.in. znakomite wykonania utworów:
Ojczyzna i Krzesany Wojciecha Kilara oraz Trzy ta!ce
op. 34 na orkiestr" Henryka Miko$aja Góreckiego. Wydarzeniom w opolskiej katedrze patronowa$ Marsza$ek Województwa Opolskiego Andrzej Bu$a i Ordynariusz Opolski
ksi"dz biskup Andrzej Czaja.

Pami!" owocuj#ca

JANUSZ WÓJCIK

Praszka wspomina"a Stefana Korbo$skiego
W 25. rocznic! "mierci Stefana Korbo#skiego (1901–
1989) w Praszce odby$a si! uroczysta sesja Rady Miejskiej po"wi!cona wybitnej postaci Polskiego Pa#stwa Podziemnego i ruchu ludowego. Ostatni delegat Rz%du na Kraj
urodzi$ si! w$a"nie w tym mie"cie. W"ród go"ci honorowych obecni byli wicemarsza$kowie Sejmu i Senatu
RP, parlamentarzy"ci, przedstawiciele w$adz samorz%dowych, dyrektorzy szkó$ oraz instytucji kultury. W pierwszej cz!"ci sesji miejscowi spo$ecznicy otrzymali „Praszkowskie Kozio$ki” nagrody i wyró&nienia Burmistrza
Praszki, po czym w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (dawna synagoga), wys$uchano archiwalnych
nagra# audycji Radia Wolna Europa z udzia$em Stefana Korbo#skiego, zrealizowanych w 1984 r. przez redaktora Aleksandra 'wieykowskiego (senator RP), który by$
obecny w"ród zaproszonych go"ci. Nast!pnie g$os zabrali
historycy. Dr Tomasz G$owiaczek (IPN Wroc$aw) mówi$ o fenomenie Polskiego Pa#stwa Podziemnego, dr Piotr
Stanek (CMJW w Opolu-(ambinowicach) przypomnia$
konspiracyjn% dzia$alno") Stefana Korbo#skiego, natomiast dr Ma$gorzata Ptasi#ska-Wójcik (Uniwersytet
Warszawski) przedstawi$a jego posta) jako &o$nierza, polityka, m!&a stanu, za" przedstawiciel gospodarzy dr Zbigniew Szczerbik (Muzeum w Praszce) naszkicowa$ posta) Zofii Korbo#skiej – Honorowej Obywatelki Miasta
Praszka. Po wys$uchaniu referatów uczestnicy uroczysto"ci udali si! na ulic! Senatorsk%, gdzie w asy"cie harcerzy z$o&ono kwiaty pod tablic% upami!tniaj%c% Stefana Korbo#skiego. Oficjalne obchody rocznicowe
zako#czy$ si! otwarciem wystawy „Stefan Korbo#ski 1901–1989” w miejskim muzeum, gdzie go"cie honorowi otrzymali od dyrektor Ireny Szczepa#skiej
okoliczno"ciowe medale z wizerunkiem Stefana Korbo#skiego.
Dzie$ ochrony zabytków
W Narodowym Centrum Piosenki w Opolu odby$o si! uroczyste spotkanie z okazji Mi!dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków z udzia$em wojewody opolskiego Ryszarda Wilczy#skiego i wojewódzkiego
konserwatora zabytków Iwony Solisz. Mi$o"nicy zabytków, przedstawiciele samorz%dów, organizacji pozarz%dowych oraz instytucji kultury dzia$aj%cych
na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego wys$uchali wyk$adów po"wi!conych polichromiom gotyckim ko"cio$a "w. Jakuba w Ma$ujowicach
oraz wynikom bada# archeologiczno-architektonicznych
zamku piastowskiego na opolskim Ostrówku, zaprezentowano równie& dobre praktyki w dziedzinie prac konserwatorskich na 'l%sku Opolskim przedstawione
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Z okazji kanonizacji Jana Paw!a II samorz"d województwa postanowi! przypomnie#
wi$zi !"cz"ce Karola Wojty!$ – profesora, biskupa i kardyna!a, a przede wszystkim papie%a – z naszym regionem. Na wystawie
„Jan Pawe! II na &l"sku Opolskim. Pami$tamy” zamieszczono 'wiadectwo w postaci
archiwalnych i wspó!czesnych fotografii
opatrzonych komentarzem dziennikarza
Krzysztofa Ogioldy. Opowie'# rozpoczyna
si$ 21 czerwca 1983 r. czarno-bia!ymi kadrami z Góry 'w. Anny. Papieski helikopter przelatuje nad ziemi" nasycon" znakami 'wi$to'ci. W dole wida# Kamie( &l"ski, kolebk$
Odrow"%ów, szczególnie bliskich papie%owi:
'w. Jacka, b!ogos!awionej Bronis!awy i b!ogos!awionego Czes!awa. Za wzgórzem ponad milion pielgrzymów, tworz"cych najwi$ksze zgro ma dze nie w dzie jach &l" ska.
Przed tronem papieskim przykl$kaj" przedstawiciele NSZZ Solidarno'# (d!ugie brody
przypominaj", %e wyszli niedawno z wi$zienia), za nimi powsta(cy 'l"scy nios"cy
w darze „Encyklopedi$ powsta( 'l"skich”.
Podczas koronacji obrazu Matki Boskiej
Opolskiej m!ody biskup Nossol pomaga papie %o wi si$ gn"# do g!o wy Dzie ci"t ka.
Po chwili Piotr naszych czasów wypowiada
na kolanach s!owa uwielbienia – jaka Ona
pi$kna – i zostawia jako wotum ró%aniec
z pere!. Dalej widzimy zdj$cie z lat wczesnej
m!odo'ci, u'miechni$ty Lolek ze swoim
szkolnym koleg" Gienkiem (Eugeniuszem
Mrozem), który zamieszka! po wojnie w Opolu, obok wzruszaj"ca scena z ich spotkania
po latach w Castel Gandolfo. Osobne plansze na wystawie po'wiecono uczniowi prof.
Wojty!y – Alfonsowi Nossolowi, by!emu studentowi a pó)niej bliskiemu wspó!pracownikowi i biskupowi, który przyczyni! si$
do powstania Uniwersytetu Opolskiego,
pa(stwowej uczelni utworzonej z po!"czenia
WSP w Opolu z fili" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, co by!o mo%liwe dzi$ki zgodzie papie%a Jana Paw!a II.
Obecnie Uniwersytet (a w szczególno'ci Wydzia! Teologiczny) stara si$ sp!aci# zaci"gni$ty d!ug zaufania dobrym poziomem kszta!cenia studentów i jako'ci" prowadzonych
bada( naukowych. Na kolejnych fotografiach
przedstawiono bliskie relacje papie%a z opolsk" Alma Mater: scena wr$czenia Janowi
Paw!owi II tytu!u doktora honoris causa UO
podczas audiencji w Watykanie. Przypomniano równie% dawne dzieje np. z seminarium
na Górze 'w. Anny w 1955 roku czy z pogrzebu biskupa Franciszka Jopa, którego %egna!
podczas mszy %a!obnej w opolskiej katedrze
ju% jako kardyna!. Posta# i dzia!alno'# Karola Wojty!y – papie%a i artysty inspirowa!a wielu opolskich twórców m.in. plastyków
i literatów. Sk!ania!a ich do podejmowania
najwi$kszych wyzwa( artystycznych, które intencjonalnie wyra%a!y si$ dedykacjami dla
Ojca &wi$tego. Jan Pawe! II przyj"! w darze monumentalne dzie!o „Jezus Chrystus.
Poetycka wizja czterech Ewangelii”, które
stworzy! Harry Duda (blisko 10 tys. linijek
trzynastozg!oskowcem w oryginalnych oktawach) z ilustracjami Boles!awa Polnara. Kolejne zdj$cia przedstawiaj" realizacje w przestrzeni publicznej obiektów, którym patronuje
Jan Pawe! II: Miejsk" Bibliotek$ w Opolu
i Gimnazjum w Wo!czynie, a tak%e, oprócz
br"zowych równie% %ywe pomniki papie%a – m!odych stypendystów Fundacji Dzie!o Nowego Tysi"clecia, którzy miejmy nadziej$ ponios" w 'wiat papieskie przes!anie
pokoju i mi!o'ci wyg!oszone podczas pami$tnych nieszporów na Górze 'w. Anny.

w okoliczno"ciowym wydawnictwie. Do najwa&niejszych osi%gni!) zaliczono kompleksowy remont Wie&y Piastowskiej, która zosta$a laureatem tegorocznego
konkursu „Zabytek zadbany” Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kategorii najlepsza
adaptacja zabytku. Podczas spotkania uhonorowano
osoby zaanga&owane w ochron! dóbr kultury. Srebrn% odznak! „Za opiek! nad zabytkami” otrzymali: burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, za konsekwentne dzia$ania na rzecz ochrony zabytków, rewitalizacj!
i remonty "ródmiejskiej architektury oraz Anna Dürr,
prowadz%ca nadzór nad pracami konserwatorskimi ko"cio$ów w Ro&nowie, Biskupicach, Wierzbicy Górnej,
Brzezinkach i Kluczborku. Wyró&niono tak&e Ew! Przybylsk%, Krzysztofa Fabianowskiego, Rados$awa Mi%&ka – pracowników opolskiego Urz!du Wojewódzkiego, szczególnie zaanga&owanych w renowacj! Wie&y
Piastowskiej. Po cz!"ci oficjalnej uczestnicy obchodów
zwiedzili Wie&! Piastowsk% – najnowsz% atrakcj! turystyczn% Opola, wzbogacon% po remoncie o nowe wyposa&enie i okoliczno"ciowe wystawy.
Otwarta Europa – dialog kultur ponad granicami
Uniwersytet Opolski zorganizowa$ mi!dzynarodow% konferencj! „Otwarta Europa – dialog kultur ponad
granicami”, która zwie#czy$a projekt badawczy pod tym
samym tytu$em. W jego realizacj! zaanga&owani byli
eksperci Centrum Partnerstwa Wschodniego opolskiej uczelni, w"ród których znale*li si! m.in. historycy, politolodzy, kulturoznawcy, socjologowie i j!zykoznawcy. Otwieraj%c konferencj!, rektor Uniwersytetu
Opolskiego prof. Stanis$aw S. Nicieja powiedzia$
do zebranych: Wszystkim wydawa!o si$, %e Europa ju%
si$ ustabilizowa!a, kontynent by! senny, spokojny, rozwija! si$ doskonale. Okazuje si$ jednak, %e nic nie jest
sta!e. Ta konferencja dotyka sedna sprawy – otwartej
Europy i dialogu kultur – my jako ludzie kultury, nauki powinni'my temu s!u%y#. Go"ciem specjalnym konferencji by$ ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj, który podkre"li$, &e Ukrai#cy s% dumni z d%&enia
ich narodu do „Europy innych warunków, stosunków
i kontaktów”. – Jeste'my chyba dzisiaj jedynym krajem na kontynencie europejskim, który %yciem swoich
obywateli, g!ównie m!odzie%y, zap!aci! za idee i aspiracje europejskie – mówi$ ambasador. Zwróci$ tak&e
uwag! na du&e wsparcie ze strony Polski, przypominaj%c, &e obecnie na polskich uczelniach studiuje blisko 10 tysi!cy m$odych Ukrai#ców i realizowanych jest
wiele dwustronnych projektów w dziedzinie wymiany
studenckiej, projektów badawczych, czy te& wspólnych
opracowa# naukowych. Wszystkim Polakom wspieraj%cym spo$ecze#stwo Ukrainy dzi!kowa$ s$owami: Nie
mamy takiego drugiego s"siada jak Polska, gdzie wi$zi ludzkie i wspó!praca by!aby tak silne. Ca!y czas odczuwamy, %e mamy przy sobie przyjaciela i czujemy
wsparcie. W konferencji oprócz polskich uczestników
wzi!li udzia$ równie& prelegenci z Czech, S$owacji, W!gier oraz Ukrainy. Organizatorzy przygotowali liczne
panele dyskusyjne, poruszaj%ce najbardziej aktualne
aspekty: dialogu mi!dzykulturowego, wyzwa# nowoczesnej dyplomacji, zjawisk kulturowych. Swoj% obecno") na konferencji zaznaczy$ równie& Regionalny
O"rodek Debaty Mi!dzynarodowej w Opolu w postaci stoiska promuj%cego tematyk! europejsk% w kontek"cie zbli&aj%cych si! wyborów do Parlamentu Europejskiego.

! Ponad 10 tysi!cy opolan uczestniczy"o w 39. Jarmarku Wielkanocnym w skansenie Muzeum Wsi
Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, podczas którego
wr!czono nagrody laureatom konkursu „Kroszonki
Opolskie 2014”, odprawiono nabo#e$stwo drogi
krzy#owej z po%wi!ceniem palm wielkanocnych oraz
zorganizowano wyst!py artystyczne kapel i zespo"ów
ludowych.
! Podczas koncertu z okazji 74. rocznicy Zbrodni Katy$skiej zorganizowanego przez Filharmoni!
Opolsk& w ramach Dnia Muzyki Polskiej wyst&pi"a
Orkiestra Kameralna Filharmonii Opolskiej pod dyrekcj& Romana Rewakowicza z solist& Igorem Cecocho graj&cym na tr&bce.
! Podczas nadzwyczajnego koncertu fina"owego
uczestników Kursu Wokalnego prof. Doris Yarrick
Cross Yale University w ramach 18. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena na scenie Filharmonii Opolskiej w programie muzyki operowej zaprezentowali si!: Bo#ena Bujnicka – sopran, Martyna
Cymerman – sopran, Natalia Rubi%–Krzeszowiak – sopran, Joanna Motulewicz – mezzosopran, Piotr Buszewski – tenor, 'ukasz Motkowicz – baryton oraz Filharmonicy Opolscy pod batut& Bartosza (urakowskiego.
! W Muzeum )l&ska Opolskiego otwarto wystaw! czasow& „Od kramu aptecznego do apteki. Z historii opolskich aptek (od II po". XVI w. do
I po". XX w.) ze zbiorów w"asnych, prywatnych, a tak#e Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Archiwum
Pa$stwowego w Opolu, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiello$skiego Collegium Medicum w Krakowie, Muzeum Piastów )l&skich w Brzegu i Muzeum
w Nysie.

! W opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Je$ców Wojennych odby"o si! spotkanie w ramach cyklu „Twarze Opola” pt. „O#ywianie metalu… Marian
Nowak – #ycie i twórczo%*” po%wi!cone rze+biarzowi-metaloplastykowi, którego prace sta"y si! rozpoznawalnymi symbolami Opola.
! W kinie Helios w ramach spotkania z cyklu
„HAUSbesuche – Spotkania DOMowe. Polska i niemiecka kultura w dialogu organizowanego przez Dom
Wspó"pracy Polsko-Niemieckiej odby" si! (z udzia"em
re#yserki Ró#y Romaniec) pokaz filmu „W imi! syna – historia zza #elaznej kurtyny”.
! Dom Wspó"pracy Polsko-Niemieckiej zorganizowa" koncert pt. „Wolno%* i Jedno%* – 25 lat przemian demokratycznych w Polsce i Niemczech”
w wykonaniu uczniów Pa$stwowej Szko"y Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu oraz
m"odych muzyków z Niemiec.
! W ramach 11. Dni Literatury Dzieci!cej i M"odzie#owej „Czytelnik jest równie wa#ny jak pisarz”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Paw"a II w Opolu otwarto wystaw! Ksi&#ek Roku Polskiej
Sekcji IBBY i zorganizowano warsztaty Aksamitny królik, czyli jak zabawki staj# si! prawdziwe pod kierunkiem aktorki Teatru Lalki i Aktora w Opolu Agnieszki Biskup-Zyskowskiej oraz liczne spotkania i zaj!cia
z autorami ksi&#ek dla dzieci i m"odzie#y.
! Kabaret Elita, czyli popularna grupa satyryków
rodem z Wroc"awia w sk"adzie: Leszek Niedzielski, Jerzy Skoczylas i Stanis"aw Szelc go%ci" w czytelni opolskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na spotkaniu
po"&czonym z promocj& ksi&#ki „Kabaret. Spotkania
autorskie”.
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Pod patronatem „'l!ska”
I wojna 'wiatowa i czyn Legionów
8 maja 2014 Muzeum Górno"l#skie w Bytomiu
otwar$o wystaw% historyczn# pt. „I wojna "wiatowa i czyn Legionów”. Na wystawie przedstawiona zosta$a symbolika walcz#cych stron, odznaczenia i inne znaki ustanowione i nadawane przez
pa&stwa 'o$nierzom i osobom cywilnym. Pokazywane s# równie' ró'nego rodzaju dokumenty wojskowe, wydawnictwa i zdj%cia dotycz#ce I wojny
"wiatowej, a tak'e – niestety bardzo nieliczne – pami#tki z pobojowisk.
Jedn# z najciekawszych grup eksponatów prezentowanych na wystawie b%d# pami#tki legionowe
oraz te wydawane przez Naczelny Komitet Narodowy – symbolizuj# one czyn Legionów Polskich. Wa'nym elementem wystawy b%d# odznaki: tajnej Szko$y Oficerskiej Zwi#zku Walki
Czynnej, zwanej „Parasolem” oraz 1 Kompanii Kadrowej. Ponadto zaprezentujemy zestaw broni palnej stosowanej w okresie I wojny "wiatowej.
Ekspozycja zorganizowana zostanie w oparciu
o zbiory w$asne oraz udost%pnione przez Muzeum Miejskie Wroc$awia Oddzia$ Arsena$, Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy oraz osoby prywatne. Kuratorem wystawy jest dr Wojciech Mo".

Pocztówka z reprodukcj! obrazu A. Setkiewicza,
ok. 1916, ze zbiorów Muzeum Górno$l!skiego w Bytomiu.

Pod patronatem „'l!ska”
16. Mi$dzynarodowy Festiwal
TEATROMANIA
W dniach 23 – 30 maja 2014 odbywa( si% b%dzie w Bytomiu szesnasta edycja Mi%dzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA. Podczas 15 edycji pokazano 151 spektakli, w tym 31 polskich
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Pod egid! Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2007 roku powstaje Kompas Sztuki czyli ranking polskich artystów wspó"czesnych. Najnowszy
zosta" opublikowany 17 kwietnia na "amach dziennika „Rzeczpospolita”.
Kompas Sztuki obejmuje twórców zarówno #yj!cych, jak i zmar"ych, uprawiaj!cych ró#ne dyscypliny sztuki, których aktyw no$% twórcza przy pa da na okres
po 1945 roku. Stanowi on jedyny w swoim rodzaju przewodnik po polskim rynku
sztuki, u#yteczny zarówno dla kolekcjonerów, jak i inwestorów. Lista jest uk"adana przez profesjonalistów, przedstawicieli czo"owych polskich galerii sztuki
wspó"czesnej, komercyjnych oraz publicznych, specjalizuj!cych si& w promocji
sztuki. W tym roku w typowaniu wzi&"o
udzia" 76 najlepszych galerii w kraju. Z terenu 'l!ska s! to: Bielska BWA, BWA
w Katowicach, Galeria Czas (B&dzin),
GSW Esta (Gliwice) i GSW Parnas (Katowice).
Ranking 2013 otwieraj! Alina Szapocznikow, Miros"aw Ba"ka i Tadeusz
Kantor. To czo"ówka najlepiej „sprzedaj!cych” si& obecnie artystów w $wiecie.
Podobnie jak w latach ubieg"ych przedstawiciele galerii zg"aszali po 10 nazwisk, kieruj!c si& osi!gni&ciami artystów,
udzia"em w wystawach, publikacjami.
W tegorocznej punktacji pojawi"o si& 288
nazwisk, o 20 wi&cej ni# w roku ubieg"ym.
Czy w rankingu 2013 odnale(% mo#na nazwiska artystów wywodz!cych si&
b!d( zwi!zanych ze 'l!skiem? Mo#e nie
jest ich tak wiele, jakby$my sobie tego #yczyli, ale s!. Najwy#ej, bo na 21 miejscu,
tu# za wspomnianymi ju# artystami, a tak#e Nowosielskim, Abakanowicz, Opa"k!,
Hasiorem (niespodziewany wzrost zainteresowania sztuk! tego artysty w $wiecie),
Strzemi)skim, Sasnalem, Althamerem
i Dwurnikiem jest Stanis"aw Grzyb. Miejsce 57 zajmuje Andrzej Szewczyk, kilka
miejsc dalej (65) jest Jerzy Duda Gracz.
Jest te# kilku twórców w drugiej setce.
Na 130 miejscu S"awomir Brzoska, Bronis"aw Krzysztof to miejsce 133, a tu#
za nim Marek Ku$. Cieszy obecno$% Ryszarda Grzyba (148), a zw"aszcza wybitnego artysty fotografika Jerzego Lewczy)skiego (157). S! tak#e Waldemar 'wierzy
(207) i Janusz Karbowniczek (217).
Kompas Sztuki zmienia si& wraz ze
zmian! zainteresowa) kolekcjonerów,
i – co podkre$laj! znawcy tematu – wraz
ze $wiadomo$ci! budowania prywatnych
kolekcji. St!d awans wielu nazwisk m"odych twórców. Kolekcje dzie" sztuki s!
traktowane g"ównie jako lokaty kapita"u,
dlatego rokroczne tworzenie Kompasu
Sztuki jest istotnym przedsi&wzi&ciem korzystnym dla obydwu stron – inwestora
i twórcy.
Ale nasuwa si& refleksja i pytanie o nabywców pojedynczych dzie". Jak „sprzedaje” si& dzi$ sztuk&, wiedz! najlepiej w"a$ciciele galerii. A czy na 'l!sku w ogóle
istnieje rynek sztuki wspó"czesnej? Czy wyspecjalizowane instytucje tworz! w"asne
kolekcje? Co wolimy mie% na $cianach
w prywatnych domach i mieszkaniach,
a co wieszaj! w swoich gabinetach zarz!dzaj!cy du#ymi firmami? Czy mamy potrzeb& posiadania dzie"a sztuki – nawet ju#
pomijaj!c kwesti& lokaty kapita"u.

premier. Go"cili u nas arty"ci z Rosji, Czech, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Irlandii, Izraela, Korei P$d., USA, Iranu, Kanady,
Hongkongu, Hiszpanii, Ukrainy, Portugalii i oczywi"cie z Polski.
Od 2009 do 2013 roku Teatromani% odwiedzi$o oko$o 20 tys. widzów.
TEATROMANIA to wydarzenie teatralne
o w pe$ni mi%dzynarodowym programie, który przekracza granice krajów, kultur i pozwala widzom
aglomeracji "l#skiej na kontakt z najciekawszymi
zjawiskami "wiatowego teatru. Zaprezentowane zostanie bogate spektrum zdarze&, nie zabraknie nowatorskich zjawisk i trendów wspó$czesnego "wiatowego i polskiego teatru. B%dzie mo'na zobaczy(
wybitne indywidualno"ci "wiata teatru, ale tak'e
m$odych twórców, którzy od niedawna przecieraj# w$asne teatralne szlaki, co pozwoli na swoist# konfrontacj% ró'nych metod pracy i strategii twórczych.
Organizatorem TEATROMANII jest Bytomskie
Centrum Kultury.
Pod patronatem „'l!ska”
Twórczo') Franciszka Wyle(ucha
Fantastyczne i realne okr%ty, dziwne drzewa, osaczona przez cz$owieka natura, tajemnicze wn%trza,
powtarzaj#ce si% motywy okien i drzwi – to tylko
niektóre z tematów pojawiaj#cych si% w grafice i malarstwie Franciszka Wyle'ucha, artysty znanego tyszanom przede wszystkim z realizacji mozaikowych,
zdobi#cych budynki Zak$adu Elektroniki Górniczej,
Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Tyskiej Spó$dzielni Mieszkaniowej „Oskard”. Muzeum Miejskie
w Tychach przygotowa$o wystaw% „Franciszek Wyle'uch. Grafika i malarstwo”, która poka'e ca$# ró'norodno"( twórczo"ci artysty.
Wystawa prezentowana b%dzie w siedzibie
g$ównej muzeum przy placu Wolno"ci 1. Wernisa'
odb%dzie si% 16 maja. Zwiedzaj#cym wystawa udost%pniona zostanie 17 maja i potrwa do wrze"nia 2014 roku.
Franciszek Wyle'uch urodzi$ si% w 1931 roku
w Strumieniu. W latach 1951-1957 studiowa$
na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pi%knych w Krakowie w pracowniach Aleksandra
Raka i Bogus$awa Góreckiego. Tu' po uzyskaniu
dyplomu, na sta$e zwi#za$ si% z Tychami. Jego dorobek artystyczny stanowi grafika warsztatowa, plakat, grafika prasowa i ksi#'kowa oraz malarstwo.
Równorz%dnym nurtem dzia$alno"ci artysty by$a
wspó$praca ze "rodowiskiem architektów, w ramach
której wykonywa$ monumentalne dekoracje mozaikowe, malarskie i p$askorze)bione na budynkach
u'yteczno"ci publicznej. Intensywnie wspó$pracowa$ z tyskim Miastoprojektem – jest twórc# mozaik
na budynkach: Zak$adu Elektroniki Górniczej, Tyskiej Spó$dzielni Mieszkaniowej „Oskard”, centrali
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszy&skiego (wspó$autor Stanis$aw Kluska) i wielu innych,
w tym równie' nieistniej#cych (m.in. mozaiki
zdobi#ce elewacje Urz%du Miasta). Dekoracje
o charakterze monumentalnym artysta wykonywa$
równie' mi%dzy innymi w Wi"le, Szczyrku i Rabce. Pracowa$ te' jako instruktor zaj%( plastycznych
dla dzieci. Jest laureatem wielu konkursów, g$ównie z dziedziny grafiki. Prezentowa$ swe prace na kilkudziesi%ciu wystawach.
Wystawie towarzyszy publikacja, bogato ilustrowana, prezentuj#ca dokonania i prace artysty,
a tak'e zdj%cia archiwalne. Autorem tekstu jest Patryk Oczko. Wst%p napisa$a dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor tyskiego muzeum. Ksi#'ka
dost%pna b%dzie w obu siedzibach muzeum (plac

! W Muzeum Archidiecezjalnym zosta!a
otwarta wystawa prac rze"biarskich Jacka Kici#skiego zatytu!owana „Mi$dzy Ca!unem Tury#skim a Chust% z Manopello”.
! W Galerii foyer Teatry &l%skiego go'ci!a wystawa malarstwa i pasteli „Mój sen o nie'miertelno'ci” Katarzyny Kani – absolwentki Wydzia!u Malarstwa ASP w Katowicach.
! Na koncert z okazji kanonizacji papie(a Jana Paw!a II w wykonaniu zespo!u Cantu Floridus pod dyrekcj% Szymona Bywalca zaprasza!a
do Bazyliki o.o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
! W Muzeum Miejskim w Siemianowicach
&l%skich odbywa!a si$ wystawa pt. „Oblicza
Holocaustu. Anna Frank – opowie') wspó!czesna”

przygotowana ze zbiorów Muzeum Anny Frank
w Amsterdamie.
! W koncercie „El(bieta Stefa#ska przedstawia”, który odby! si$ w Studio Koncertowym Polskiego Radia Katowice wyst%pili: Mariko Kato
(klawesyn), Anna &liwa (skrzypce barokowe) i Tomasz Potaczek (flet barokowy).
! Galowy spektakl opery G. Rossiniego „Cyrulik sewilski” z okazji jubileuszu 35. lecia pracy artystycznej Tadeusza Le'niczaka odby! si$ 6
kwietnia.
! W Bibliotece &l%skiej otwarto gabinet
twórcy przygód Tomka Wilmowskiego – Alfreda Szklarskiego.
! 24 kwietnia br. z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego – legendarnego emisariusza
i kuriera Polskiego Pa#stwa Podziemnego, dyplo-

„Drzewo III”, linoryt, 1964 r., w!. artysty

Wolno!ci 1, ul. Katowicka 9). Wydawnictwa
Muzeum Miejskiego w Tychach mo"na tak"e naby# za po!rednictwem Internetu (szczegó$y
na www.muzeum.tychy.pl).
Dziewczyna z jab"kiem dla Piotra Becza"y

Fot. Marek Grotowski

W Wielk% Sobot& w Operze Wroc$awskiej wyst%pi$ ze znakomitym recitalem Piotr Becza$a – tenor o mi&dzynarodowej s$awie i najlepszy obecnie
solista Metropolitan Opera. Na koncert z$o"y$y si&
arie operowe i operetkowe, które wykona$ z towarzyszeniem orkiestry Opery Wroc$awskiej pod batut% 'ukasza Borowicza. Entuzjastycznie przyj&tego artyst& czeka$a tego wieczoru niespodzianka
przygotowana przez cz$onków Towarzystwa Przyjació$ (l%ska w Warszawie. Wroc$awski koncert by$
znakomit% okazja do wr&czenia Piotrowi Beczale
przyznawanej od 20 lat przez Towarzystwo statuetki (dziewczyny z jab$kiem, jako symbolem dawania). Laudacj& wyg$osi$ (l%zak, ale i wroc$awianin
profesor Jan Miodek. Przywo$a$ s$owa Václava Havla o ma$ych ojczyznach, do których cz$owiek chce
zawsze wraca# (dla Piotra Becza$y ma$% ojczyzn%
jest jego rodzinna miejscowo!# Czechowice-Dziedzice). Statuetk& wr&czyli cz$onkowie Zespo$u
Pie!ni i Ta)ca „(l%sk” im. Stanis$awa Hadyny.

las-Idziakowa. Jej pami&ci po!wi&cona by$a wystaw& prac jej autorstwa, któr% zorganizowa$ Okr&g (l%ski Zwi%zku Polskich Artystów Fotografików we
wspó$pracy z Muzeum (l%skim w Katowicach.
„Ca$e "ycie "y$am fotografi%” – to stwierdzenie
Haliny Holas-Idziakowej najpe$niej oddaje jej stosunek do fotograficznej materii. Fotografia by$a jej
zawodem, ale i pasj%, której oddawa$a si& przez kolejne dekady swego d$ugiego, 98-letniego "ycia.
Na wystawie pokazano prace z ró"nych lat
i nurtów fotografii, któr% uprawia$a. Dokumentalne fotografie industrialnego (l%ska, pejza"e naturalne i przemys$owe, portrety oraz fotografie miejsc i sytuacji o intymnym, osobistym przes$aniu. Kuratorem
wystawy by$a Danuta Kowalik-Dura.

kiem poprowadzi$a Ewa Niewiadomska z Radia Katowice, a fragmenty dziennika oraz jednoaktówek
po mistrzowsku przedstawili Hanna Boraty)ska
z Teatru Nowego w Zabrzu oraz Artur (wi&s z Teatru (l%skiego w Katowicach.
Obie publikacje ukaza$y si& nak$adem gda)skiego wydawnictwa s$owo/obraz terytoria. Szko!a
z!udze" to rodzaj osobistego dziennika oraz raptularza, zbieraj%cego my!li i formy rozmaite (od typowych zapisków diariuszowych, poprzez recenzje, po wiersze), gromadzone na przestrzeni
lat 1975-2012. Oddychaj ze mn# to zbiór czterech
jednoaktówek: Echnaton i Eris, Oddychaj ze mn#,
Kompozycja w s!o"cu oraz Kompozycja w b!$kicie.
Nie pierwszy raz oficyna z pó$nocnego kra)ca Polski wyda$a twórczo!# pisarzy zwi%zanych z Chorzowem czy te" szerzej: Górnym (l%skiem. Szlak
obu autorom przetar$ niejako Lajerman Aleksandra
Nawareckiego, który w 2010 roku zdoby$ (l%ski
Wawrzyn Literacki, nagrod& przyznawan% przez
czytelników Biblioteki (l%skiej w Katowicach.
Zaproszeni do dyskusji profesorowie podkre!lili, "e zarówno Zaczkowski, jak i Villqist specjalizuj% si& w krótkiej formie, która w przypadku pierwszego jest prób% uchwycenia ulotno!ci chwil, wra"e),
prze"y# zwi%zanych z jakim! wycinkiem rzeczywisto!ci; w przypadku drugiego jest d%"eniem do kondensacji rozmaitych emocji w !ci!le ograniczonej czasoprzestrzeni. Zaproponowana przez aktorów
interpretacja wpisa$a si& w dynamik& obu tekstów,
dodaj%c do nich w$asn% warto!# artystyczn%. (KB)

Kwiaty polskie Agnieszki 'apki
w galerii „Ateneum”
(l%ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum przygotowa$ wystaw& malarstwa Agnieszki 'apki, zatytu$owan% Kwiaty polskie.

„Dotknij teatru” w Ateneum
Z okazji Mi&dzynarodowego Dnia Teatru w ca$ym kraju realizowany by$ – ju" po raz pi%ty – ogólnopolski projekt edukacyjny pn. „Dotknij teatru”.
Jego ide% s% twórcze spotkania artystów teatru i widzów, którzy na co dzie) maj% niewielkie szanse poznania tej dziedziny sztuki od tzw. „kuchni”. Dzi&ki programowi wspieranemu przez sto$eczny
Instytut Teatralny, poprzez najró"niejsze dzia$ania
artystyczne, publiczno!# ma mo"liwo!# wzi&cia
udzia$u we wspólnym tworzeniu.
W (l%skim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w ramach „Dotknij teatru” (w tym roku akcja odbywa
si& pod has$em „Widz jest najwa"niejszy”) zaplanowane zosta$y dwa wydarzenia, dla doros$ych i dla
dzieci, podczas których mo"na by$o uczestniczy#
w procesie twórczym. Pierwsze z nich odby$o si&
29 marca 2014 – „Czytanie teatru” – dla doros$ych:
Magdalena Samozwaniec „Na ustach grzechu”, drugie „Czytanie teatru” – dla dzieci: Jan Brzechwa
„Wiersze” odby$o si& 1 kwietnia 2014.
Fotografie Haliny Holas-Idziakowej

Józef Musio! – prezes Towarzystwa Przyjació!
%l#ska w Warszawie, profesor Jan Miodek i Piotr
Becza!a podczas przyznania nagrody Towarzystwa Przyjació! %l#ska.

7 lutego 2014 r. odesz$a na wieczny spoczynek,
seniorka !l%skiego !rodowiska fotograficznego,
prawdziwa dama polskiej fotografii – Halina Ho-

Fot. Halina Holas-Idziakowa

Jak Villqist i Zaczkowski
W poniedzia$kowy wieczór, 7 kwietnia 2014 roku, na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury odby$o si& podwójne spotkanie autorskie, zorganizowane z okazji premiery ksi%"ek: Szko!a z!udze"
Piotra Zaczkowskiego oraz Oddychaj ze mn# Ingmara Villqista. Obok obu autorów na czerwonych
kanapach zasiedli profesorowie zwyczajni Uniwersytetu (l%skiego: Marian Kisiel, Aleksander Nawarecki oraz Marek S. Szczepa)ski. Ca$o!# z wdzi&-

maty, profesora Uniwersytetu Georgetown, który
podczas II wojny !wiatowej przekaza" krajom zachodnim prawd# o Holocau!cie, Mi#dzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji w Rudzie $l%skiej zorganizowa" konferencj# pt. „Dziedzictwo cz"owieka odwagi
i prawo!ci”.
! Solistka Opery $l%skiej w Bytomiu Anna Wi!niewska-Schoppa zosta"a laureatk% Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury w kategorii „Najlepsza $piewaczka”.
! W „Salonie Artystycznym” Miejskiego Domu
Kultury Koszutka w Katowicach odby"o si# spotkanie autorskie Barbary Gruszki- Zych, na którym by"y promowane jej ksi%&ki polsko-litewskie i wybór
wierszy „Dowody na istnienie ciemni”.
! W Dom Kul tu ry w Ryb ni ku -Chwa "o wi cach w Galerii Drugiego Planu go!ci"a wystawa pt.

„Dziki Zachód – parki narodowe USA”, natomiast
w Galerii Fotografii DeKa odbywa"a si# wystawa pt.
„Na wschodzie bez zmian” – obydwie autorstwa
Marka Wa!kiela – fotografika i dziennikarza, podró&nika pracuj%cego m. in. dla magazynu National Geographic.
! Prawykonanie utworu gliwickiego kompozytora Aleksandra Nowaka Dziennik zape!niony w po!owie odby"a si# w siedzibie Filharmonii Wroc"awskiej w wy ko na niu Wro c"aw skiej Or kie stry
Kameralnej Leopoldinum pod dyrekcj% Ernsta
Kovacic’a, w ramach festiwalu Musica Polonica
Nova.
! Instytut Miko"owski zaprasza" na spotkanie z Tadeuszem Kijonk%, zwi%zane z prezentacj% jego najnowszego wyboru wierszy Czas, miejsca i s!owa (wyd.
"l#sk, 2013).

Agnieszka 'apka jest absolwentk% Akademii
Sztuk Pi&knych w Katowicach; dyplom z malarstwa
obroni$a w 2008 r. w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza. Swoje prace prezentowa$a na wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranic%, m.in.
podczas „Dni Litwy na Górnym (l%sku” zorganizowanych przez Filharmoni& (l%sk%, dwukrotnie
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej podczas Triennale Plakatu w Japonii, dwukrotnie w Muzeum
w Stalowej Woli na wystawie zatytu$owanej „Autoportret”, na Biennale Plakatu Polskiego w katowickim BWA, podczas 19. Ogólnopolskiego Przegl%du Malarstwa M$odych w Legnicy „Promocje
2009” oraz w Zamku Sieleckim w Sosnowcu. Mia$a równie" wystawy indywidualne, m.in. w katowickim SARP-ie, w tyskiej Galerii Strefart czy w „Skupie Kultury”. Najwa"niejsze osi%gni&cia to I nagroda
w konkursie „Dolina Kreatywna” zorganizowanym
przez TVP Warszawa w 2008 r. oraz wyró"nienie
w 19. Ogólnopolskim Przegl%dzie Malarstwa M$odych w rok pó*niej.
Drug% pasj% Agnieszki 'apki jest !piew. Porusza si& w ponad trójoktawowej skali wokalnej
o rzadkiej i charakterystycznej barwie. Technik&
!piewu kszta$ci pod okiem !piewaczki klasycznej
Martyny Kalus z Zespo$u (piewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Uczestniczy$a w wielu presti"owych imprezach muzycznych (m.in.: Rawa Blues Festival w Katowicach, Bohema Jazz
Festival w Olsztynie, Dwa Brzegi w Kazimierzu
Dolnym), wyst%pi$a na Mi&dzynarodowym Seminarium Europejskich Telewizji Publicznych EBU
w Wenecji oraz na Ceremonii Otwarcia Mi&dzynarodowej Konferencji Telewizji Publicznych INPUT
w Warszawie. Koncertuje równie" w Niemczech
i Czechach. Ma w swoim dorobku kilka bardzo dobrze przyj&tych przez krytyk& p$yt.

! Opera $l%ska w Bytomiu zaprasza"a na „Wieczory z muzyk% Pucciniego”.
! Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprasza"a 12 kwietnia na koncert pie!ni pasyjnych w wykonaniu Chóru Kameralnego z Kaliningradu, dedykowany ks. bp. Tadeuszowi Szurmanowi.
! Spotkanie promuj%ce ksi%&k# Wywózka. Deportacja mieszka$ców Górnego "l#ska do obozów pracy
przymusowej w Zwi#zku Sowieckim w 1945 roku. Faktografia – konteksty – pami%& odby"o si# w Muzeum
w Gliwicach.
! Mu zeum Gór no !l% skie w By to miu by "o
organizatorem spotkania pod tytu"em „Rozkwitnij
na wiosn#”, a w programie znalaz" si# wyk"ad
Iwo ny Mohl Ko bie ta iko n# kul tu ry – ide a! ko bie ce go pi%k na od pre hi sto rii po cza sy wspó! czesne”.
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Po"egnali#my
Kryspiana R. Adamczyka
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MARIA SZTUKA

Maszyny lataj$ce
Z cyklu „Obrazy Mistrzów” tym razem
w O!rodku Kultury w B"dzinie go!ci#a wystawa prezentuj$ca prace !l$skiego artysty malarza Artura Kolby. Tytu# ekspozycji „Lotne
chwile” najlepiej oddaje tematyk" dzie# m#odego twórcy. Moje „lotne obrazy” to poszukiwanie sposobu na przekazanie nie daj!cych
si" do ko#ca sprecyzowa$ transcendentnych
dozna# zwi!zanych z lataniem – mówi o swojej twórczo!ci artysta. Jest absolwentem Instytutu Sztuki Uniwersytetu %l$skiego w Cieszynie, gdzie w 1992 roku uzyska# dyplom
z malarstwa. Ogromny wp#yw na twórczo!& artysty mia# Jerzy Wro'ski, wspó#twórca Grupy Nowohuckiej a nast"pnie cz#onek Grupy
Krakowskiej, autor unikalnego cyklu obrazów-fotogramów, nazwanych kopciogramami.
Artur Kolba ju( jako dziecko, dzi"ki ojcu, który by# instruktorem latania pozna# niepowtarzalny urok postrzegania rzeczywisto!ci z wysoko!ci unosz$cej si" w chmurach maszyny.
Owa fa scy na cja spra wi #a, (e… za chwyt
nad pi"knem, harmonia, spokój, mi%o&$, dotyk
anio%a czy wr"cz, namacaln! obecno&$ Stwórcy – wszystko to odczu$ mo'na tam wysoko
w chmurach. Ka'dy ogl!daj!c moje obrazy,
mo'e spróbowa$ unie&$ si" wy'ej – ponad codzienne ci!'enie, które &ci!ga nas w dó%.
Ka'dy szuka jednak swoich skrzyde% – zapowiada Artur Kolba.
Obrazy „ig!$ malowane”
W kwietniu sale pa#acu Mieroszewskich, siedzib" Muzeum Zag#"bia w B"dzinie roz!wietli#y bajecznie kolorowe obrazy „ig#$ malowane” sosnowiczanki Haliny Kwiatkowskiej.
Artystka nale(y do Stowarzyszenia Twórców Kultury Zag#"bia D$browskiego a od 2010
r. do Zwi$zku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej – Oddzia# %l$ski w B"dzinie.
W 2013 r. „Maki” H. Kwiatkowskiej uzyska#y Grand Prix na Art Passion Festival 2013. Kolorowe krajobrazy, barwne kwiaty, portrety,
martwa natura, zwierz"ta oraz repliki znanych
malarzy powsta#y nie przy pomocy p"dzla, ale
ig#y, muliny i kanwy. Hafciarka od kilku lat niezmiennie zdobywa nagrody w Ogólnopolskim
Konkursie Literacko-Plastycznym „Znaszli
ten kraj”. Na wystawie mo(na ogl$da& 40 prac
autorki. Wernisa( u!wietni# przedpremierowy
wyst"p Chóru Sarmatia Ars Bendzinensis
pod dyrekcj$ Marka Piotrowskiego.
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej
i Nieznanej
To ju( 13. edycja festiwalu, którego pomys#odawc$ i dyrektorem jest Micha# Gó-

Jednym zdaniem

24 kwietnia zmar% Kryspian Ryszard
Adamczyk, artysta plastyk, rysownik,
grafik, malarz, projektant architektury wystawienniczej i wn"trz. Jego twórczo&$ kojarzy$ si" b"dzie zawsze z Sosnowcem,
cho$ ma%o kto wie, 'e cz%onek „Grupy Zag%"bie” (któr! przez wiele lat kierowa%),
plastyk miejski Sosnowca a tak'e inspektor w Wydziale Kultury Urz"du Miejskiego urodzi% si" w Skar'ysku Kamiennej. By%
absolwentem Akademii Sztuk Pi"knych
w Krakowie, dyplom uzyska% w 1959 r.
na Wydziale Grafiki w Katowicach. Jego prace bra%y udzia% w licznych konkursach i wy sta wach in dy wi du al nych,
ogólnopolskich i mi"dzynarodowych,
zdobywaj!c wiele nagród i wyró'nie#,
m.in. I nagrod" w ogólnopolskim konkursie na projekt znaku i flagi na (wiatow!
Wystaw" EXPO w Osace; I nagrod"
„WAG” za plakat. Otrzyma% wiele odznacze# m. in. Odznak" „Zas%u'ony Dzia%acz
Kultury”, Z%ot! Odznak" „Zas%u'ony
dla Rozwoju woj. katowickiego”, Z%oty
Krzy' Zas%ugi, Krzy' Kawalerski OOP.
Pozna%am Krypiana w szczególnym
momencie, tu' przed stanem wojennym,
kiedy to wynaj!% i zaadaptowa% jako
pracowni" strych domu przy alei Zwyci"stwa, gdzie mieszka%am. Wkrótce powsta%o Stowarzyszenie Twórców i Dzia%aczy Kultury, w którym znale)li si"
malarze, fotograficy, literaci, nauczyciele, aktorzy, przedstawiciele &rodowiska
akademickiego, dziennikarze… m.in. Zofia Wierzbicka (ówczesna kierowniczka
Wydzia%u Kultury Urz"du Miejskiego
w Sosnowcu), El'bieta Solipiwko (dyrektor Biblioteki Miejskiej), Irena S%u'a%ek
(dyr. Pa#stwowej Szko%y Muzycznej),
Eugeniusz Chmiel, Kryspian Adamczyk,
Tadeusz Kwa&nik, Roman Chru&ciel, Jan
Pierzcha%a, Witold Koci#ski, Stanis%aw
Wali#ski, Marta Kotowska, Andrzej (leziak... Stowarzyszenie mia%o u'yczon! siedzib" w kawiarni „Tokaj” przy alei Zwyci"stwa, gdzie prowadzono dyskusje oraz
wyg%aszano referaty dla &rodowiska
– wspomina% &p. prof. W%odzimierz Wójcik (cz%onek-za%o'yciel stowarzyszenia),
z grzeczno&ci tylko nie dodaj!c, 'e dyskusje ówczesne 'arliwe i gor!ce, wszak
czasy by%y smutne i ponure, znacznie o'ywia%a dzia%alno&$ „gastronomiczna”
lokalu, gdzie „kartki” na napoje wyskokowe dziwnie nie obowi!zywa%y. Gospodarzami „Tokaju” byli znani sosnowiczanie bracia Hlawscy (znakomity
artysta fotografik Jerzy Hlawsa–Hlawski
i plastyk W%odzimierz). Bywa%o, 'e d%ugie nocne rozmowy ko#czy%y si" w pracow ni Kry spia na. Za wsze po god ny,
u&miechni"ty, z niezwyk%! umiej"tno&ci!
kryj!cy z%o&$ i wzburzenie. Jego prace pojawia%y si" wsz"dzie, gdzie tematem wystawy by% plakat, ale swoje artystyczne t"sknoty skrywa% g%"boko w czelu&ciach
swojej pracowni. Wiele godzin sp"dzili&my z Kryspianem, kiedy z niemal z czu%o&ci! oddawa% si" malowaniu snuj!cych
si" po morzu statków. Do dzi& widz" jeden z nich: po'ó%k%y w promieniach zachodz!cego s%o#ca, odp%ywaj!cy gdzie&
w bezkresn! dal po wzburzonym morzu…

ral – dyrektor Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu. W tym roku festiwal zainaugurowa# 23 kwietnia koncert orkiestry „Aukso”
z udzia#em zwyci"zcy konkursu „M#ody
Wirtuoz”, najm#odszym uczestnikiem Mi"dzynarodowego Konkursu im. Menuhina
(USA) okre!lanym mianem „cudownego
dziecka”, jedenastoletnim Antonim Ingielewiczem (skrzypce). W kolejnych dniach melomani mogli wys#ucha& recitalu fortepianowego Huberta Salwarowskiego, koncertu
Royal String Quartet, w ko!ciele pw. !w. A.
Boboli koncertu Schola Gregoriana Pragensis z Pragi i na zako'czenie festiwalu w ko!ciele pw. !w. Joachima wyst$pi#a Orkiestra
Kameralna Polish Camerata i Zespó# Wokalny all’Antico, którzy wykonali Wielk$ Msz"
h-moll Jana Sebastiana Bacha. Festiwal
na stale zago!ci# w repertuarze wydarze' kulturalnych miasta i jak zapewnia jego dyrektor prezentuje utwory muzyczne nale'!ce
do szerokiego repertuaru najwi"kszych sal
koncertowych na &wiecie, czyli takich, które
ciesz! si" ogromn! popularno&ci! w&ród
melomanów.
Z Czeladzi pod Monte Cassino
W Muzeum Saturn w Czeladzi przygotowano okoliczno!ciow$ wystaw" z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Na ekspozycji zaprezentowane zosta#y mi"dzy innymi:
medale, odznaczenia, ordery, emblematy, fotografie nale($ce do czeladzian, którzy brali
udzia# w dzia#aniach zbrojnych pod Monte
Cassino. Nie zabrak#o tak(e wyposa(enia
wojskowego z tamtego okresu – bagnetów, karabinów, manierek, nie!miertelników. Zgromadzone na ekspozycji pami$tki pochodz$
z Muzeum Górno!l$skiego, a tak(e ze zbiorów prywatnych rodzin (o#nierzy. U(yczyli
ich: El(bieta D"bska, córka W#adys#awa )akomika, Andrzej Miody'ski i Teresa St$pel – dzieci Mieczys#awa Miody'skiego,
Maciej Bednarczyk – syn Antoniego Bednarczyka oraz Zbigniew Ko!cian. Wystaw"
„Z Czeladzi pod Monte Cassino” mo(na
ogl$da& do 11 maja.
VII B"dzi'skie Spotkania Teatralne
Po obejrzeniu spektakli fina#owych (10–12
kwietnia), jury w sk#adzie: Maria Meyer (aktorka Teatru Rozrywki w Chorzowie), Monika Wachowicz (aktorka Stowarzyszenia Teatralnego A Part), Dariusz Wiktorowicz (aktor
i dyrektor TDZ im. J. Dormana w B"dzinie)
przyzna#o nast"puj$ce nagrody: pierwsze
miejsce ex aequo zaj"#y teatry: Ecce Homo
z Kielc za spektakl „Wybraniec” i Preventorium z Grod*ca za spektakl „Drama wersja beta – pami"ci Daniela”, na drugim miejscu znalaz# si" Teatr Eksperymentalnych Poszukiwa'
Twórczych „Epidemia” z Bierunia za spektakl
„Ma#gorzaty”, na trzecim Teatr Kod z D"bna
za spektakl „Koniec”. Wyró(nienie otrzyma#
Autorski Teatr Ruchu „Wampa” z Tychów
za spektakl „1,2,3... szukam” a wyró(nienie aktorskie trafi#o do Karoliny Sa#ugi za rol"
babki klozetowej i pindulki w spektaklu
„Ob#"d” (Teatr Zbo(owy ze Skar(yska-Kamiennej).

! 4 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sosnowcu odby!o si" kolejne spotkanie z cyklu
„Znane i niezapomniane”, tym razem by!o ono
po#wi"cone Irenie Kwiatkowskiej i Hance Bielickiej.
! W Galerii Sztuki „Bez Podzia!u” w Pa!acu
Kultury Zag!"bia w D$browie Górniczej 8
kwietnia odby! si" wernisa% „Jubileuszowe
inspiracje” autorstwa malarzy amatorów,
cz!onków Stowarzyszenia Twórców Kultury
Zag!"bia D$browskiego, które w 2014 roku
obchodzi 30-lecie swej dzia!alno#ci.
! 25 kwietnia w Muzeum w Sosnowcu
bohaterk$ „Wieczoru z poezj$” by!a Jolanta
Wychowaniec.

! Do 15 czerwca dzie!a twórców Grupy
Janowskiej mo%na podziwia& w Muzeum
Miejskim „Sztygarce” w D$browie Górniczej.
! 25 kwietnia w Sosnowieckim Centrum
Kultury-Zamek Sielecki odby! si" koncert
polskiej grupy muzycznej graj$cej muzyk"
etno-jazzow$ Ch!opcy kontra Basia. W
repertuarze znalaz!y si" autorskie teksty
wokalistki Barbary Derlak.
Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu „Siedem
grzechów g!ównych” przyzna!o wyró%nienie
Micha!owi Bia!asowi z Pracowni Rysunku i
Malarstwa O#rodka Kultury w B"dzinie za
prac" zatytu!owan$ „Chciwo#&”.

Jasno!" notatek
po ciemku

JAN PICHETA

Transawangarda i „Leonardo” a…
Do 11 maja w Galerii Bielskiej BWA mo$na
ogl"da& wystawy znanych polskich artystów – Ewy
Ciepielewskiej („R*ce splamione farb", czyli 30
lat z transawangard"”) i Zbigniewa Rybczy#skiego („Traktat o obrazie”). Ewa Ciepielewska to jedna ze wspó!za!o$ycielek wroc!awskiej Grupy Luxus. Jak powiada dyrektorka Galerii Bielskiej BWA
Agata Smalcerz, w swych obrazach olejnych, akrylach i akwarelach artystka odwo!uje si* do este-

Ewa Ciepielewska, Zielone uspokaja

tyki kampu, a tak$e pop-artu, transawangardy i realizmu magicznego. Poszukuje w!asnych %rodków
wyrazu, znaczenia i miejsca malarstwa we wspó!czesnym %wiecie. Obrazy najch*tniej umieszcza
w bezpo%rednim otoczeniu przyrody lub innych
nietypowych %rodowiskach wystawienniczych.
Organizuje te$ przedsi*wzi*cia zaanga$owane
spo!ecznie i ekologicznie. – Wystawa „Traktat o obrazie” jest niezwyk!ym zbiorem dokumentów
pokazuj"cych drog* artysty do ko#cowego rezultatu, filmu. Zawiera szkice, rysunki, wykresy, za-

Zbigniew Rybczy#ski, Tango 1980

Jednym zdaniem

Ksi!"kowy zbiór recenzji daje im nowe "ycie. Okazuje si# jednak, "e nie tylko recenzjom.
Daje nowy "ywot tak"e spektaklom, teatrom, artystom i wykonawcom. Mo"na si# by$o o tym
przekona% podczas promocji 572-stronicowego tomu „Z notatek po ciemku” Magdaleny Legend& wydanego przez Wydzia$ Kultury
i Sztuki UM w Bielsku-Bia$ej. 3 kwietnia
w Ksi!"nicy Beskidzkiej pojawi$o si# nie tylko liczne grono mi$o'ników teatru, ale tak"e arty'ci, re"yserzy, dyrektorzy bielskich scen.
Wszyscy bez wyj!tku podkre'lali, jak wa"ne dla
nich s! recenzje, zw$aszcza tak dobre, jak pisane ju" w ci!gu 25 lat przez Magdalen# Legend&. Autor wnikliwego i obszernego wst#pu
Janusz Lego( twierdzi, "e uczennica Marty Fik
i Jana B$o(skiego unika efektownej $atwizny
i eksponowania „ego”, dzi#ki czemu zyska$a
w 'rodowisku niekwestionowany autorytet.
Na jej teksty naprawd# si# czeka!
Czy ludzie teatru mog! jednak nie czeka%
na teksty kogo', kto kocha ludzi teatru? Magdalena Legend& pisze po to, "eby zach#ca% widzów do pój'cia na spektakle. Wydaje si#, i" pisze tak"e po to, "eby zach#ca% ludzi teatru
do tworzenia lepszych widowisk. Dlatego
w swych tekstach nie poddaje autorów przedstawie( druzgoc!cej krytyce. Jest bardzo rzetelna, ale nie robi nikomu przykro'ci. Stara si#
dostrzec nawet w s$abych inscenizacjach zal!"ek teatralnej mocy. Nie pot#pia kogo', kto
„chce dobrze”. Je'li kto' „nie chce” – po prostu o nim nie pisze. Zawsze zazdro'ci$em jej
wnikliwo'ci badacza i umiej#tno'ci dochodzenia do sedna spektaklu. Przedstawienia chyba rzeczywi'cie tak wygl!daj!, jak chce autorka „Z notatek po ciemku”. Jej analizy wydobywaj! na jasno'% dnia najciemniejsze nawet
metafory widowisk. Ma$o tego, Magdalena Legend& potrafi tak"e uj!% w swobodne ramy opisu – tak trudno poddaj!c! si# subtelnemu opisowi – materi# gry aktorskiej.
Publikacja – zredagowana nadzwyczaj rzetelnie przez Ma$gorzat# S$onk# i okraszona szat! graficzn! córki autorki Katarzyny Legend& – zawiera nie tylko recenzje spektakli
scen bielskich, które pojawia$y si# na $amach
Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego, Gazety Prowincjonalnej, Go(ca Teatralnego, Teatru, Teatru Lalek czy Relacji – Interpretacji. S! tam równie" teksty publicystyczne, wywiady z twórcami teatru i pos$owie autorki, w którym analizuje bielskie "ycie teatralne po roku 1989. Jest to zatem powa"ne kompendium wiedzy o teatrze, jakiego
jeszcze w Beskidach nie widziano i jakie tylko ona mog$a stworzy%.
Ciesz# si# z dzie$a Magdy Legend& tak"e dlatego, "e by$em pierwszy, który ujawni$ jej talent. Gdy w 1989 r. obj!$em redakcj# Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego, potrzebowa$em 'wietnych piór. Na szcz#'cie nie
by$o wówczas o to w Bielsku-Bia$ej trudno. Patrycjusz Paj!k i Artur Pa$yga byli moimi
uczniami. Szuka$em jeszcze tylko sekretarza redakcji. Magd# Legend& poleci$a znakomita redaktorka Zofia Bo"ek. Okaza$o si#, "e mo"e nie
tylko redagowa%, ale i dobrze, i du"o pisa%. Niebawem dokooptowa$em jeszcze do grona
wspó$pracowników inn! teatrolo"k# po UJ,
dziennikark# Radia Katowice Danut# Gibas
i stworzyli'my redakcj#, która lubowa$a si#
w pisaniu o teatrze.
Danut# i Patrycjusza porwa$y wkrótce warszawskie uczelnie. Dzi' s! po habilitacjach. Artur wystawia swe sztuki od Krakowa po Budapeszt i Barcelon#. Mimo propozycji, wielkiemu 'wiatu opar$a si# tylko Magda. Bielszczanka z wyboru. Czy dla niej dobrze? Na pewno
dobrze dla Bielska-Bia$ej. Bez niej nie by$oby
tej jasno'ci „w kwestii” bielskich teatrów, jak! 'wiec! notatki po ciemku.

pis pomys!ów i rozwi"za# technicznych, prace bardziej naukowca ni$ artysty. Zbigniew Rybczy#ski
porównywany jest nie bez racji do Leonarda da
Vinci. By! on wynalazc", rozwi"zywa! problemy
i stawia! sobie zadania, o których wcze%niej nikt
nawet nie pomy%la! – twierdzi Agata Smalcerz.
Ekspozycja zawiera kilkaset prac na papierze oraz
cztery wielkoformatowe prace malarskie. Mo$na
tak$e obejrze& s!ynne filmy artysty, w tym kultowe „Tango”. „Traktat o obrazie”, przygotowali animatorzy kultury z Centrum Sztuki WRO. Wystawa jest depozytem Art Stations Foundation, a prezentowano j" ju$ w galeriach w Berlinie, Karlsruhe, Wroc!awiu i 'odzi.
Madonna wróci!a do "ywca
Jedno z najcenniejszych dzie! gotyckiej sztuki
sakralnej w Polsce – „Madonna z poziomk"”
– 15 kwietnia po dwuipó!letniej renowacji powróci!o do Muzeum Miejskiego w Starym Zamku
w (ywcu. Dzie!o konserwowa!y dziekan Wydzia!u Konserwacji i Restauracji Dzie! Sztuki ASP
w Krakowie dr hab. Marta Lempart-Geratowska
oraz kierownik Pracowni Konserwacji i Restauracji Rze)by Drewnianej Polichromowanej ASP
w Krakowie Barbara Budziaszek. Istnienie siedmiu
warstw malarskich na obrazie odkryto podczas konserwacji ju$ w 1980 r. Pod nimi dopiero kry!o si*
arcydzie!o malarstwa pó)no%redniowiecznego. Obraz przedstawia Madonn* tronuj"c" z Dzieci"tkiem
w otoczeniu anio!ów. W lewej d!oni Matka Boska
trzyma kwiat poziomki, a na r*ce Jezusa przysiad!
zielony ptak. Zdaniem $ywieckich muzealników to
jedyne zachowane przedstawienie Matki Bo$ej z ga!"zk" poziomki. Na obrazie znajduje si* te$ wizerunek fundatora i jego patrona – %w. Andrzeja. Fundatorem by! kanonik katedry krakowskiej, $ywczanin ks. Andrzej Kozatius. Na obrazie widnieje napis „(ywiec 1625”. Badacze przypuszczaj", $e
ksi"dz kupi! dzie!o w Krakowie i kaza! na nim umie%ci& swój wizerunek, nie zdaj"c sobie sprawy, $e
dzie!o pochodzi z II po!owy XV w. Obraz jest depozytem konkatedralnej parafii w (ywcu. Po raz
pierwszy od renowacji zosta! zaprezentowany
3 maja br. w czasie Pi"tej Nocy Muzeów.
M!odzie#y! Do piór!
M!odzi literaci mog" ju$ szykowa& teksty
na „Lip*”. 27 czerwca 2014 r. up!ywa bowiem termin nadsy!ania utworów literackich na XVIII Ogólnopolski i XXXII Wojewódzki Przegl"d Dzieci*cej i M!odzie$owej Twórczo%ci Literackiej „Lipa 2014” pod patronatem prezydenta Bielska-Bia!ej. W imprezie mog" uczestniczy& dzieci i m!odzie$
ze szkó! podstawowych, gimnazjalnych i %rednich.
Jak co roku laureatami przegl"du zostanie stu autorów najlepszych prac wybranych przez sta!e jury w sk!adzie: Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz
W"troba. Nagrod" g!ówn" b*dzie antologia nagrodzonych tekstów. Podczas fina!u imprezy 17 pa)dziernika br. jak zwykle b*dzie okazja do udzia!u
w prowadzonych przez jurorów warsztatach,
do rozmów z rówie%nikami oraz do wys!uchania
koncertu poezji. Prace do sze%ciu stron znormalizowanego maszynopisu w ilo%ci trzech egzemplarzy nale$y nadsy!a& pod adresem: Spó!dzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Z!ote 'any” 43-300
Bielsko-Bia!a, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem „Lipa 2014”. Regulamin imprezy i karta uczestnictwa
s" dost*pne na stronie internetowej.

! 3 kwietnia w Ksi$#nicy Beskidzkiej odby!o si% spotkanie ze s!owe&sk$ pisark$ i t!umaczk$ Maj$ Novak.
! 5 kwietnia w Galerii – Pubie Bazyliszek wyst$pili bielscy bardowie – Daniel Bajor i Roman
Nehrebecki.
! 13 kwietnia w Krakowskim Salonie Poezji
w Galerii Bielskiej BWA aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Bia!ej prezentowali twórczo'( Karola Wojty!y.
! Od 22 do 25 kwietnia w salach koncertowych i ko'cio!ach Bielska-Bia!ej trwa! XV Mi%dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica”.
! 25 kwietnia by!y przewodnicz$cy Parlamentu Europejskiego i premier RP Jerzy Buzek wr%czy! dyrygentce s!ynnego zespo!u Camerata Silesia Annie Szostak-Myrczek honorowy tytu!
„Czechos!awa 2014”.

! 26 kwietnia Marta Gzowska-Sawicka z zespo!em Anashim wyst$pi!a na Ma!ej Scenie TP
w Bielsku-Bia!ej z koncertem pie'ni #ydowskich „Sekretny ogród”.
! W kwietniu w piwnicy artystycznej TP
„Pod Scen$” odby! si% III Podbeskidzki Przegl$d
Muzyczny.
! 15 teatrów z 12 krajów zaprezentuje si% od 22
do 25 maja podczas XXVI Mi%dzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Bia!ej.
! 26 kwietnia w „Galerii na Nowym Mie'cie”
odby! si% wernisa# twórczo'ci Joanny "ochowskiej pt. „Maska” towarzysz$cy II Biennale
Cieszy&skiej Wenecji.
! W kwietniu czechowicki tenor Piotr Becza!a odebra! dwie nagrody: Fryderyka w kategorii „artysta roku w muzyce powa#nej” oraz )l$zaczk% – nagrod% Towarzystwa Przyjació! )l$ska w Warszawie.
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JOANNA KOTKOWSKA

Tegoroczny konkurs bez Grand Prix
Gwiazd! 7. Festiwalu im. Kaliny J"drusik by#a tak ch"tnie wyst"puj!ca w czerni, Edyta Geppert. Koncert piosenkarki odby# si" 21 marca w sali Miejskiego Domu Kultury, a bilety zosta#y
wysprzedane na d#ugo przed spotkaniem.
Nast"pnego dnia w OPK Gaude Mater w godzinach przedpo#udniowych artystka wraz z Piotrem Loretzem (aktorem i pedagogiem) oraz Januszem Siadlakiem (za#o$ycielem i dyrygentem
cz"stochowskiego chóru Collegium Cantorum)
oceniali wyst"py wokalne uczestników. Konkurs
Dobrej Piosenki przeznaczony jest dla osób
przed debiutem bez ogranicze% wiekowych.
W tym roku ka$dy uczestnik musia# za&piewa'
piosenk" z repertuaru Edyty Geppert. Do publicznych przes#ucha% zakwalifikowano 21 osób, ale
ostatecznie jedna z nich nie wyst!pi#a.
Jury doceni#o poziom uczestników, chocia$ nie
przyzna#o Grand Prix i dokona#o nieco innego podzia#u nagród – drug! otrzyma# Piotr Zubek
z Warszawy, a trzecie ex aequo: Nikola Warda
z Legnicy, Ma#gorzata Chru&ciel z Rzeszowa
i Ma#gorzata Biniek z Kalisza. Spo&ród wyró$nionych jedynie Chru&ciel debiutowa#a w konkursie, pozostali w poprzednim roku zaj"li odpowiednio dru gie i trze cie miej sca. Ina czej ni$
w poprzednich latach w&ród wyró$nionych zabrak#o reprezentantów naszego regionu.
Sobotni wieczór zako%czy# si" fina#owym
wyst"pem nagrodzonych oraz recitalem zesz#orocznej laureatki, Igi Kozackiej, studentki wokalistyki jazzowej w Akademii Muzycznej w Katowicach i solistki grupy Yves.
Rzeczywisto!* nierzeczywista
Od 7 marca do ko%ca maja w Galerii Dobrej
Sztuki mo$na zwiedza' wystaw" Rzeczywisto!"
kszta#towana – deformacja i stylizacja w sztuce,
przygotowan! ze zbiorów Muzeum Cz"stochowskiego, a tak$e dzi"ki uprzejmo&ci autorów oraz
Galerii Sztuki Wspó#czesnej Trzy kolory. Znacz!c! grup" stanowi! prace artystów cz"stochowian,
powsta#e od lat 50. XX wieku a$ do dzi&. Cztery
sale zagospodarowano tematycznie. Wystawa
udowadnia, $e amimetyczno&' w sztuce to nie tylko uk#ady abstrakcyjne, ale tak$e groteska i ró$nego rodzaju techniki deformacji.
Sala pierwsza po&wi"cona karykaturze prezentuje m.in. prace Stanis#awa Fija#kowskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Janusza Przybylskiego,
Przemys#awa Kossakowskiego, Jacka Pa#uchy czy
Adama Macedo%skiego. Arty&ci ujawniaj! nonsensy rzeczywisto&ci, zastanawiaj! si" nad wspó#czesn! recepcj! sztuki (np. Dama z kotem Pa#uchy). Pojawia si" tu równie$ sztuka wyra(nie
u$ytkowa, np. ilustracje Dudy-Gracza do tekstu
Joanna Kulmowej czy Antoniego Uniechowskiego do Preliminariów peregrynacji do Ziemi
$wi%tej J. O. ksi%cia Radziwi##a Sierotki Juliusza
S#owackiego.

Jednym zdaniem

Jako zapowied( nowej ods#ony akcji „Aleje – tu si% dzieje”, dostosowanej do oczekiwa)
mieszka)ców i dlatego uzupe#nionej m. in. o spotkania literackie, teatralne oraz koncerty muzyki powa'nej, co dowodzi, 'e z kultur& spo#ecze)stwa nie jest najgorzej, je!li wykluczy", 'e
zmiany s& propagand& edukacyjn&, 12 kwietnia najpierw w OPK Gaude Mater, a potem
w Carpe Diem odby#o si% spotkanie z „poezj&
[nie] !wi%t&”. Taki zapis zaproponowany przez
organizatorów mia# zach%ca" do rozmaitych
skojarze), domys#ów, cho" mo'e w#a!nie razi#
wieloznaczno!ci& i brakiem wyra(nie okre!lonej grupy docelowej. W konsekwencji ci, którzy obawiali si% skandalu lub obrazoburstwa
nie przyszli, a awangardzistów miejskich tak'e zabrak#o. Spotkanie poetek i poetów odbywa#o si% wi%c niemal w hermetycznym gronie,
gdy po raz kolejny dobrem deficytowym okazywa# si% czytelnik albo chocia' s#uchacz, który przyszed# kierowany ciekawo!ci& lub umi#owaniem s#owa pisanego/mówionego.
W!ród twórców zabrak#o zapowiadanego
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Organizatorzy podzielili prezentacj% na cz%!" kobiec& i m%sk&, z jakiego! powodu w#a!nie p#e"
czyni&c podstawow& kategori& klasyfikuj&c&
wiersze, a mo'e kierowa#a nimi potrzeba jej
uniewa'nienia. Drugim eksponowanym sygna#em identyfikacyjnym by# rok urodzenia ka'dego z twórców, cho" wa'niejszy by#by np. rok
debiutu, pierwszego samodzielnie przeczytanego tomiku czy podj%cie !wiadomych prób
poetyckich. Cz%stochow% reprezentowali Tomasz Jamrozi)ski, *ukasz Suskiewicz oraz
Marcin Zegad#o, wypowiadaj&cy si% zarówno w poezji, jak i w prozie.
Spotkanie mia#o by" okazj&, by zastanowi"
si% nad zadaniami poezji wspó#czesnej. Czy
wci&' ro!ci sobie prawo do opisywania !wiata czy raczej skupi#a si% na majstrowaniu w j%zyku i swoj& aktywno!" ograniczy#a do zabaw
na s#owach o ró'nym poziomie wyrafinowania. W!ród twórców byli przecie' przedstawiciele ró'nych zawodów – prawnicy, t#umacze,
a tak'e akademicy. Ujawnienie zawodowych
profesji pozwoli#oby pozna" odpowied( na inne, równie intryguj&ce pytanie, jak poeci radz& sobie z codzienno!ci&. Wymienione zagadnienia s& tym wa'niejsze, 'e organizatorzy
deklaruj&, i' spotkania odbywa" si% b%d& cyklicznie (kwartalnie), wi%c nast%pne czytanie
przypadnie w czasie wakacji, a mo'e nawet
w okolicach Wniebowzi%cia Naj!wi%tszej
Maryi Panny. Wierz& te', 'e stan& si% one jednym z najwa'niejszych wydarze) kulturalnych
miasta. Nale'y wi%c trzyma" kciuki za powodzenie przedsi%wzi%cia.
Pierwsze zapoznawcze spotkanie po!wi%cono jednak przede wszystkim prezentacji
twórców wspó#czesnych, dla nich za! by#a to
okazja do spotkania i rozmów. To chyba troch% za ma#o dla „poezji [nie] !wi%tej”, czyli
tej po ba wio nej pa to su, co dzien nej, jak
i po prostu niegrzecznej czy zaanga'owanej.
Mam tylko nadziej%, 'e okre!lenie to nie wynika#o z jakiego! miejscowego kompleksu czy
fanatycznej potrzeby pozostawania w jawnej
opozycji wobec Jasnej Góry. Okre!lenia
„!wi%te miasto”, „miasto !wi%tej wie'y”
funkcjonuj& ju' niemal jako stereotypowe peryfrazy Cz%stochowy, wi%c mo'e tytu#owa kategoria mia#a w za#o'eniu wskazywa" po prostu na poezj% niecz%stochowsk&, a wi%c
nieprowincjonaln& i zdecydowanie odcinaj&c& si% od rymów cz%stochowskich, cho"by
!wiadomym u'yciem pastiszowym. Osobi!cie bardziej ni' !wi%to!ci poezji ba#abym si%
jej ugrzecznienia, co jest równoznaczne
z podporz&dkowaniem si% jakiejkolwiek konwencji, nawet tej najbardziej obrazoburczej.
Ale czy poszukiwanie prawdy brzmi wspó#cze!nie wystarczaj&co powa'nie?

W drugiej sali mo$na obejrze' rozmaite eksperymenty z form!; s! tu obrazy Marii Jaremy,
Aleksandra Blondera czy Tymoteusza Niesio#owskiego, a z cz"stochowian – Dariusza Pali oraz
Ma#gorzaty St"pniak.
Dwie kolejne sale ujawniaj! rozmaite przeja wy brzy do ty; to za rów no zde gra do wa ne
i niewyra(ne postacie z prac Zdzis#awa Lachura, ar ty sty $y dow skie go po cho dze nia, jak
i ch"' oceny groteskowej rzeczywisto&ci: cykl
Rowerzysta Wejmana o anonimowej jednostce w t#umie ludzi, harpia ze Wzlotu Adama Hoffmanna, grafiki Mariana Maliny, Szko#a Jacka
Gaja, nieodparcie kojarz!ca si" z Ferdydurke
Witolda Gombrowicza czy Gracz przypominaj!cy wizj" Polski jako sztafety pokole%. Na honorowym miejscu umieszczono Barok Edwarda Dwurnika.
Watch Docs po raz dwunasty
Od 9 do 11 kwietnia w AJD w Cz"stochowie,
Carpe Diem oraz OKF Iluzja odby# si" Festiwal
Filmowy Watch Docs – Prawa Cz#owieka w Filmie. Imprez" przygotowali m.in. Helsi%ska
Fundacja Praw Cz#owieka, Centrum Sztuki
Wspó#czesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie,
Spo#eczny Instytut Filmowy, a z Cz"stochowy
– Wydzia# Pedagogiczny AJD oraz ko#a studenckie.
Prezentacji ponad trzydziestu filmów towarzyszy#o wiele imprez dodatkowych: konferencja
Prawa cz#owieka wczoraj, dzisiaj i jutro. Mi%dzy
sensem (duchem) a informacj& (liter&), panele
dyskusyjne, warsztaty asertywno&ci, konsultacje
dietetyczne, koncerty, a tak$e wystawa zdj"' Cz#owiek Istota Ludzka. W tym czasie zorganizowano tak$e wiele spotka% m.in. z Maciejem Sopy#! (Hel si% ska Fun da cja Praw Cz#o wie ka),
Magdalen! Gajd! (rzeczniczk! osób chorych
na oty#o&') czy Przemkiem Szczep#ockim (ze Stowarzyszenia Ró$norodno&ci). Koordynatork!
akcji by#a Barbara Wallus.
Wielkopostna muzyka
Nim jeszcze zabrzmia#o najbardziej znane alleluja z Mesjasza G.F. Händla, cz"stochowianie
mogli zanurzy' si" w d(wi"kach i tekstach kojarzonych z Wielkim Postem. Impulsem mog#o by'
Grand Prix X Przegl!du Pie&ni Pasyjnej i Pokutnej w Kozieg#ówkach przyznane Chórowi M"skiemu Pochodnia, ale przede wszystkim propozycje
filharmoników przygotowane i zaprezentowane
pod kierunkiem dyrektora artystycznego Adama
Klocka.
28 marca zaprezentowano Symfoni% pie!ni 'a#obnych z udzia#em sopranistki El$biety Towarnickiej. W programie znalaz#y si" Jasno!ci promieniste Miko#aja Góreckiego oraz Symfonia
pie!ni 'a#obnych Henryka Miko#aja Góreckiego,
utwory wykorzystuj!ce teksty Czes#awa Mi#osza:
A je'eli, Ogrodnik, Jasno!ci promieniste, Lament
!wi%tokrzyski, ale równie$ inskrypcj" z niemieckiego wi"zienia w Zakopanem czy piosenk" ludow! z okolic Opola.
Nast"pnie 11 kwietnia w czasie Koncertu Pasyjnego przypomniano jedno z najbardziej tajemniczych dzie# – Requiem d-moll KV 626 W.A. Mozarta. Oprócz miejscowych muzyków i chóru
Collegium Cantorum wyst!pili tak$e soli&ci:
Krystyna Nowak (sopran), Justyna Kopiszka
(alt), Pawe# Bro$ek (tenor), Marek Pa&ko (bas).
Prelekcj" przed koncertem przygotowa#a Wanda
Malko.

! Zagrali – klub Rura: Kamil Bednarek, Domowe Melodie; Browar Czenstochovia: Drake;
Filharmonia: Mietek Szcze!niak, Chór Armii
Alexandra Poustovalova; Klub Muzyczny Klimaty: Kasa Chorych; plac Biega"skiego: Janusz
Yanina Iwa"ski, Mrozu;
! W MGS-ie malarstwo Piotra Jakuba Mizgi, rze#by Bart$omieja W%grzyna; w CPM-ie
Workers of the artworld unite, wystawa b%d&ca
efektem strajku artystów Dzie! bez sztuki (24 maja 2012); w Galerii ART-FOTO prace Renaty
Wolskiej Zauroczona "wiat#em i cieniem; w OPK
Gaude Mater wystawa ikon W$druj%cy &wi$ci – plener odbywa$ si% w wo$y"skiej wsi Zam$ynie ju' po raz trzeci;

! W Filharmonii Cz%stochowskiej w koncercie Queen Symfonicznie udzia$ wzi%li Orkiestra
Alla Vienna, Chór Vivid Singers oraz Sebastian
Machalski; aran'acje przygotowa$ Jan Nied#wiedzki (na co dzie" kontrabasista Filharmonii
(ódzkiej);
! W OPK Gaude Mater promocja tomiku
wierszy Ryszarda Sidorkiewicza;
! W MDK-u Cz%stochowski Zjazd Ligi Teatrów Studenckich;
! W Te atrze im. Ada ma Mic kie wi cza
w Cz%stochowie promocja p$yty Nie daj si$ zje"'
Agaty )lazyk, artystki Piwnicy pod Baranami, na pianinie towarzyszy$ jej Tomasz
Kmiecik.

Ponownie okaza!o si",
#e „Zaolzie potrafi”

JACEK SIKORA

O mniejszo$ciach w nowym sk"adzie
Czeski premier, Bohuslav Sobotka, na mocy
uchwa!y Rz"du Republiki Czeskiej z dnia 16
kwietnia powo!a! now" Rad# Rz"du RC ds.
Mniejszo$ci Narodowych. Minister ds. praw
cz!owieka, równo$ci szans i prawodawstwa, Ji%í
Dienstbier, zwo!a! pierwsze posiedzenie Rady
na 14 maja.
Cz!onkami Rady jest osiemnastu przedstawicieli wszystkich mniejszo$ci narodowych &yj"cych na terenie RC: bia!oruskiej, bu!garskiej, chorwackiej, w#gierskiej, niemieckiej, romskiej, rusi'skiej, rosyjskiej, greckiej, s!owackiej, serbskiej,
ukrai'skiej, wietnamskiej i polskiej. Oprócz
nich w posiedzeniach b#d" bra( udzia! tak&e reprezentanci Asocjacji Województw RC oraz
Zwi"zku Miast i Gmin RC. Polska mniejszo$( b#dzie mia!a w Radzie ponownie dwóch przedstawicieli: Dariusza Brannego, który zosta! nominowany przez Kongres Polaków oraz Eugeniusza Delonga, nominowanego przez Polski Zwi"zek Kulturalno-O$wiatowy. Zast"pi" oni na tych
stanowiskach Tadeusza Wantu!# (Kongres) i W!adys!awa Niedob# (PZKO), którzy reprezentowali
polsk" spo!eczno$( w Pradze przez poprzednie
dwie kadencje.
– Cz!onkowie Rady Rz"du ds. Mniejszo$ci
Narodowych mog" w niej pracowa( najwy&ej
przez dwie kadencje rz"du. Je$li by!y one krótsze, ten czas odpowiednio si# pó)niej przed!u&a. Niemniej w my$l tej zasady Wantu!a i Niedoba musieli zrezygnowa( z tej funkcji, a Kongres Polaków i PZKO musia!y wysun"( nowe
kandydatury – wyja$ni! Dariusz Branny. Doda!,
&e dobrze si# sta!o, i& polska mniejszo$( mo&e
mie( nadal swoich dwóch przedstawicieli w Radzie. – Dzi#ki temu mo&emy by( na bie&"co informowani o wszystkim, co nas dotyczy. Na pewno b#d# $ledzi! wszystkie dla nas wa&ne sprawy
i aktywnie w nich uczestniczy! – zapewni!
Branny.
Teatralna Wielkanoc „po naszymu”
Trzy przedstawienia wystawi!y na tegoroczn"
Wielk" Niedziel# nasze amatorskie zespo!y teatralne. Mi!o$nicy gwarowych widowisk mogli zajrze(
do hotelu „Pod Akáty” w *omnej Dolnej, gdzie
Klub M!odych dzia!aj"cy przy Miejscowym Ko-

Jednym zdaniem

Aktor, historyk i dwóch wicewójtów.
Zaolziacy, którym „si! uda"o”. A wi!c
mieszkaj#cy w Pradze: Jan Szymik i Roman Baron oraz wci#$ siedz#cy nad Olz#: Bogus"aw Raszka i Roman Wróbel byli go%&mi talk show Izabeli Wa"askiej
„Zaolzie potrafi”, którego trzecia ju$ edycja odby"a si! 11 kwietnia w czeskocieszy'skim o%rodku kultury „Strzelnica”.
– Osobi%cie uwa$am, $e w ludziach
z Zaolzia tkwi wielki potencja". Cz!sto
mam jednak wra$enie, $e osoby, które
rzeczywi%cie maj# si! czym pochwali&,
boj# si! zaprezentowa&. Je%li wi!c imprezy z cyklu „Zaolzie potrafi” zmieni#
t! sytuacj!, b!dzie to dla mnie du$# satysfakcj# – mówi"a Izabela Wa"aska, gdy
przed ponad dwoma laty przyst!powa"a do organizacji kampanii „Zaolzie potrafi”. I wida& udaje si!, skoro talk show
z Zaolziakami w roli g"ównej odby"o si!
ju$ po raz trzeci.
Ka$dy z go%ci krótko si! przedstawi".
Wróbel przypomnia", $e jest nie tylko wicewójtem Bystrzycy, ale te$ dyrektorem
polskiej szko"y im. Stanis"awa Hadyny.
Baron wita" si! z prowadz#c# i publiczno%ci# wierszem Adama Mickiewicza „Do Lelewela”, parafrazuj#c s"owa
Wieszcza: „$e% znad Olzy, $e% Polak,
mieszkaniec Europy”. Szymik wspomina" nie tylko o polskich szko"ach i przedszkolu, ale te$ o studiach na praskiej DAMU i teatrach, w których gra" (Pardubice, Kladno, Praga). Raszka za% stwierdzi", $e jest nie tylko wicewójtem W!dryni, ale te$ prezesem tamtejszego Ko"a
PZKO.
Go%cie opowiadali, bardzo dowcipnie,
o pracy, zainteresowaniach, sukcesach,
o tym, co znaczy dla nich Zaolzie. Odpowiadali nie tylko na pytania Izabeli Wa"askiej, ale te$ publiczno%ci, któr# ciekawi"o na przyk"ad, czym jest dla nich Zaolzie, z czym im si! kojarzy. – Kojarz! je
z ciep"em, bo tam, gdzie jest ciep"o, z regu"y jest mi"o, sympatycznie i przyjemnie – stwierdzi" Roman Wróbel. – Cz"owiek powinien by& m#dry, ale musi mówi& ludzkim j!zykiem. I tak powinno by&
i na Zaolziu. Musimy by& dumni z tego,
co posiadamy i czym mo$emy si! pochlubi& – odpowiedzia" Bogus"aw Raszka. – Dla mnie Zaolzie to na pewno korzenie. Cz"owiek mo$e by& gdziekolwiek
w %wiecie, ale korzenie ma tylko jedne.
A te s# „tu stela” – podkre%li" Jan Szymik. –„Ojcowski dom, to istny raj”. To
wszystko – doda" Roman Baron.
Imprezie, która jak zwykle odbywa"a
si! pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, towarzyszy" bogaty program. By"a %wietna muzyka w wykonaniu wokalistek Danieli Czudek i Tamary Tomoszek oraz kapeli w sk"adzie:
Tomasz Lasota, Zden(k Holka i Jan
Andr)sek. Mo$na by"o zwiedza& wystaw! fotografii „Bliscy sercom. Rekonstrukcje” autorstwa ks. Kazimierza Suchanka i Mariana Siedlaczka lub zakupi& polskie ksi#$ki na stoisku Klubu Polskiej Ksi#$ki i Prasy.

le PZKO przygotowa! dwie sztuki (w tym jedn"
zupe!nie now", napisan" przez miejscowego
twórc# Bronis!awa Procnera) lub do Domu
PZKO Milików-Centrum – tam na widzów czeka!a teatralna uczta na podstawie scenariusza jab!onkowianina Zbigniewa Sikory.
– Gyn$ to je taki ptok, co sere po placu – t!umaczy! miastowym wnukom starzik ze sztuki Bronis!awa Procnera. Wkrótce musia! si# równie& t!umaczy(, gdzie ma pieni"dze ze sprzeda&y krowy,
w ko'cu córce i zi#ciowi przyda!aby si#... nowa
Honda. W drugiej cz#$ci teatralnej imprezy
w *omnej Dolnej aktorzy postawili na regionaln" klasyk#, wystawiaj"c „Sumeryj# u Drz"zga!y”.
Oba przedstawienia wywo!ywa!y salwy $miechu
licznie zebranej publiczno$ci.
Równie& w Milikowie $miechu by!o co nie miara. – Baby gorzo!ce nierozumióm! – przekonywa!
Hadam, jeden z g!ównych bohaterów „Semetryki”, sztuki napisanej przez Zbigniewa Sikor#. Sam
autor scenariusza równie& by! na widowni i za$miewa! si# do !ez. Jak przyzna!, adaptacj# swojej sztuki widzia! po raz pierwszy, a „Semetryka”
to jego pierwsze, lecz by( mo&e nie ostatnie gwarowe dzie!o.
Trzy jubileusze „Prze"%czy”
Mi!o$nicy $piewu chóralnego z ca!ego regionu zape!nili w ostatni" sobot# kwietnia do ostatniego miejsca sal# odnowionego Domu PZKO
w Mostach ko!o Jab!onkowa. Zwabi! ich koncert
jubileuszowy obchodz"cego w sobot# 60. urodziny chóru mieszanego „Prze!#cz”. Jubileuszy by!o jednak wi#cej. +wi#towano te& 40-lecie pracy
z zespo!em jego dyrygentki, Haliny Niedoby. A poniewa& tego $wi#towania by!o chórzystom i publiczno$ci za ma!o, przypomniano, &e pani Halina obchodzi!a niedawno 80. urodziny.
Chór-jubilat zaprezentowa! podczas koncertu,
który brawurowo poprowadzi! Lech *upi'ski,
przekrój ca!ego swojego repertuaru. By!y utwory powa&niejsze i sakralne, nie zabrak!o pie$ni ludowych czy tych spod znaku l&ejszej muzy. Za$piewali soli$ci: Ta,ána Lasotová i W!adys!aw
Czepiec, a na fortepianie akompaniowa!a chórowi Krystyna Pyszko.
Wi"zank" pie$ni ludowych obdarowa! jubilata zespolik $piewaczy z miejscowej polskiej
podstawówki, pracuj"cy pod kierownictwem Elwiry Zwyrtek (dzieci przekonywa!y, &e „jak jo se
za$piywóm tym mosteckim g!osym, to mi nie dorówno cieszynioków osiym”). Pi#kn" niespodziank# sprawi!y Halinie Niedobie tak&e cz!onkinie prowadzonego przez ni" przed laty (i to przez ca!e 20
lat) zespo!u wokalnego „Prze!#czanki”, które
za$piewa!y znowu razem na scenie po d!ugiej przerwie, czyni"c to tylko z okazji jubileuszy swojej
kierowniczki.
Go$cie koncertu mogli obejrze( równie& ciekaw" wystaw# jubileuszow" z wieloma zdj#ciami i materia!ami z historii „Prze!#czy”.

! Kazimierz Santarius nie !yje. Dziennikarz
„G"osu Ludu” wspó"pracuj#cy z wielu innymi polskimi mediami zmar" w $rod% 16 kwietnia wieczorem po d"ugiej i ci%!kiej chorobie... Mia" 69 lat.
! W ostatni# $rod% kwietnia zako&czy"y si% zapisy do polskich przedszkoli na Zaolziu. Ostatni# by"a placówka w W%dryni. Po nieco s"abszym
roku, kiedy do tego przedszkola ucz%szcza 26 dzieci, zapowiada si% rok „bogatszy”. Przedszkolaków ma by' we wrze$niu ponad trzydziestka.
! 29 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie rozpocz#" si% 16. Przegl#d Filmowy Kino na Granicy. Do niedzieli w kilku miejscach Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wy$wietlono ponad 100 filmów, w tym wiele nowo$ci
z czeskiej, polskiej i s"owackiej kinematografii.
! Z nadwag#, brakiem ruchu i z"ym stylem
od!ywiania m"odzie!y postanowi"a walczy' Polska Szko"a Podstawowa im. S. Hadyny w Bystrzycy. Wspólnie ze czesk# podstawówk# w Bystrzycy oraz gimnazjum w Brennej realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wspó"pracy
Transgranicznej projekt pod nazw# „M"odzie! – patologie cywilizacyjne”.
! Dzieci z polskich przedszkoli z ca"ego Zaolzia zjecha"y 23 kwietnia do Czeskiego Cieszyna.
W trakcie Przegl#du Recytacji Przedszkoli na scenie O$rodka Kultury „Strzelnica” zabrzmia"y najpopularniejsze polskie wiersze dla dzieci.

! Dyrekcja Gimnazjum z Polskim J%zykiem
Nauczania w Czeskim Cieszynie oraz Komisja
Przedmiotowa Wychowania Plastycznego og"osi"y konkurs na najlepsz# ilustracj% dowolnego
utworu Juliusza S"owackiego pod tytu"em „Ilustruj% S"owackiego”.
! Utwory Juliusza S"owackiego, Adama Mickiewicza, Stanis"awa Wyspia&skiego czy piosenki krakowskiej Piwnicy pod Baranami zaprezentowali 11 kwietnia nad Olz# cz"onkowie Kawiarenki Literackiej Zespo"u Szkó" Ogólnokszta"c#cych im. Juliusza S"owackiego w Chorzowie. Wyst%p w czeskocieszy&skiej kawiarni
Avion/Noiva podsumowa" 20 lat kontaktów m"odzie!y z Chorzowa z Zaolziem.
! W Dniu Pami%ci Ofiar Zbrodni Katy&skiej, obchodzonym 13 kwietnia przez Polaków
na ca"ym $wiecie, pami%' swoich najbli!szych:
pol skich ofi ce rów po mor do wa nych przez
NKWD na „nieludzkiej ziemi”, uczcili cz"onkowie Stowarzyszenia „Rodzina Katy&ska” w RC
pod pomnikiem na Konteszy&cu w Czeskim Cieszynie.
! 31 aktorów wyst#pi"o 16 kwietnia na scenie
w restauracji „U Burego” w Gródku. Zespó" teatralny by" wyj#tkowy – sk"ada" si% ze wszystkich
uczniów miejscowej polskiej podstawówki. Przedstawienie, w którym udzia" bierze ca"a szko"a, odbywa si% tu co dwa lata.
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ylko najwi!ksi arty"ci potraT
fi# doceni$ znaczenie ciszy,
pauzy i kropki. Czy to w muzy-

Fot. Arkadiusz $awrywianiec

"lili"my, 'e jeste"my jego cz#stk#. Cykl tych obrazów Zbigniew Blukacz nazwa% „Mapy
ce czy w poezji rola, jak# ma"wiat%a”. Mapy? Oczywi"cie!
j# do spe%nienia jest taka sama
S# jak astronomiczne mapy…
– pozwoli$ wybrzmie$ emonieba, ale ogl#dane á rébours.
cjom. Oddzielaj# s%owo od s%oOdbicie nieba na ziemi? Kowa, d&wi!k od d&wi!ku, pozwasmogonie, Mleczne Drogi, galaj# odbiorcy na „wej"cie”
lak ty ki, mg%a wi ce? Nie bo
w dzie%o, na zach%y"ni!cie si!
nad nami i niebo pod stopachwil#, na stworzenie swoistej
mi – a my pomi!dzy: tylko czy
jedni twórcy dzie%a, cz!sto wypomi!dzy niebem… niebem?
konawcy i odbiorcy.
czy niebem a ziemi#? ZawieMalarstwo nie potrzebuje poszeni w kosmicznej przestrze"redników – wykonawców.
ni. Pod nami oceany "wiat%a,
Twórca i wykonawca jest t# saktórymi utkana jest czer( ziem# osob#. Nie zachodzi obawa
mi, i wody oceanu, wyspy
o interpretacj!, o zrozumienie
"wiate%, góry "wiate%, przedzie%a i sposób jego przekazu.
strzenie poci!te jak „od linijOdbiorca te' staje wobec dzieki” – to mia sta za pew ne,
%a malarskiego sam – nie ma
wzd%u' prostych ulic miliony
interpretatora. Dialog, jaki wyo"wietlonych samochodów potwarza si! mi!dzy twórc# a odd#'aj#c jak mrówki w upocie wystawy „Mapy !wiat#a” w Rondzie Sztuki, 29 stycznia 2014 r.
biorc# jest zatem bardzo intym- OdOtwar
lewej: autor wystawy – Zbigniew Blukacz, profesor na co dzie" zwi%za- rz#dkowanej kolejno"ci: od
ny, a akceptacja i zachwyt nie s# ny z katowick% ASP, rektor ASP prof. Antoni Cygan i Adrian Chor&ba#a.
"wiate% do "wiate%. Na czerwowyra'ane oklaskami czy innyny – stop, na zielonym – jazda.
mi gestami. Ogl#daj#cy obraz
Czer( asfaltu, czer( nieba. Jak
jest jak dyrygent analizuj#cy
spadnie deszcz – wszystko si!
partytur!, czyli graficzny zapis
rozmywa, traci ostro"$. Przecieutworu i poszukuj#cy sposobu
ramy oczy, uruchamiamy w sana interpretacj! dzie%a przy pomochodzie wycieraczki, odmocy instrumentu jakim jest orzyskujemy zwyczajny obraz.
kiestra. Ka'dy znak – we wspó%Czy zwyczajny? I znów nie
czesnych kompozycjach s# to
chce si! wysiada$ z tego wehinie tylko klasyczne nuty, ale caku%u, który pokaza% nam inny
%e obrazy graficzne – przynosi
"wiat. Utwierdzamy si! tylko
okre"lon# przestrze( brzmieniow#, jeszcze sposób wysi#"$ z tego wehiku%u prze- w przekonaniu 'e ci#gle patrzymy, ale wienie s%yszaln# fizycznie, ale buzuj#c# w wy- mieszczaj#cego si! w czasie i przestrze(. lu rzeczy nie widzimy. Z okien domów wyobra&ni i umy"le kompozytora. Ci#gi na- Z jego okien wida$ przestrzenie, jakich sa- dobywaj# si! kolejne miliony czerwost!puj#cych po sobie znaków tworz# p%asz- mi nigdy by"my nie dostrzegli. Od czasu nych i bia%ych "wiate%. Czasem obni'amy
czyzny, które uk%adaj#c si! w okre"lone do czasu jest przystanek – pauza, cisza, lot – wzd%u' "cian wysoko"ciowców, a'
ca%o"ci, pozwalaj# „us%ysze$” bogactwo kropka… Zwyczajny stop na skrzy'owa- po zwyczajn# ulic!. Dotykamy przestrzebrzmieniowe utworu.
niu dróg. To czas na rozejrzenie si!, ni – czasem znajomych, rozpoznawalTakie te' s# obrazy Zbigniewa Blukacza. na sprawdzenie czy to faktycznie rzeczy- nych. )e te' w ten sposób mo'na widzie$
Staj#c przed nimi mo'na odnie"$ wra'enie, wisto"$, a je"li tak, to jaka. Oszo%omieni po- to, co codziennie ogl#damy? I znów cisza,
'e pomi!dzy obrazem a ogl#daj#cym za- dró'# dochodzimy do wniosku, 'e "wiat, ja- pauza i kropka…
wieszona jest jaka" kurtyna d&wi!koszczel- ki roztacza przed nami Zbigniew Blukacz,
Wysiadamy, ale oby na chwil!. Podczas
na. Przymykaj#c oczy i uruchamiaj#c wy- do którego otwiera, b#d& tylko uchyla ko- kilkuletniej podró'y odwiedzili"my obszaobra&ni!, mo'na us%y sze$ gwar na lejne drzwi, jest t# rzeczywisto"ci# najzwy- ry nazwane przez artyst! Terra incognita,
nadmorskiej pla'y, chrz!st rozdeptywanych czajniejsz#, najbli'sz#. Lecz by jej do"wiad- byli"my Poza horyzontem, s%yszeli"my
suchych ga%!zi w le"nych ost!pach, tak'e czy$ po trzeb na jest samotno"$. Ta Pie!" Drzew, dowiedzieli"my si! jak wyci!'ki oddech m%odych tancerek po trudach metafizyczna, pozwalaj#ca na dystans wo- gl#da "wiat Po deszczu, dotkn!li"my Punkt
prób. Wpatruj#c si! w torowiska wkrótce bec samego siebie, wyzwalaj#ca refleksj!, widzenia. Teraz poznajemy rozsadzaj#ce ra"wist nadje'd'aj#cych poci#gów rozetnie zachwyt, pozwalaj#ca dojrze$ inny "wiat. my wielkoformatowych obrazów Mapy
wszechobecn# cisz!, a ulewny deszcz kaKiedy ju' nauczyli"my si! patrze$ i wi- !wiat#a. I wiemy jedno – tym co %#czy prze'e wycieraczkom rytmicznie przesuwa$ si! dzie$, artysta – maluj#c swój kolejny cykl strze( nad nami z przestrzeni# pod nami jest
po szybie samochodu. Poznamy si%! jesien- obrazów – kaza% nam wykupi$ bilet do zu- "wiat%o. Czy jeste"my zagubieni w tej
nej wichury i mu"ni!cie letniego zefiru za- pe%nie innej krainy. Uniós% nas w przestwo- mi!dzy"wietlnej przestrzeni? Chyba nie. Bo
pl#tanego w bezkresne %#ki i pola. Ale rza. To przecie' takie zwyczajne czynno- jeste"my cz#stk# i jednej i drugiej.
na tym nie koniec. Blukacz to przecie' "ci cz%owieka 'yj#cego we wspó%czesnym
Zbigniew Blukacz za po"rednictwem
mistrz "wiat%a. Raz o"lepia rozedrganym pa- "wiecie – a to jedzie poci#giem, a to kolejnego cyklu obrazów, za pomoc#
l#cym s%o(cem, innym razem razi snopem wsiada w samochód i pokonuje kilometry barwnych uk%adów, punktów, plam, droreflektorów lokomotyw. Na horyzoncie dróg za dnia i wieczorami, czasem noc#, biazgowych i precyzyjnych dotkni!$
ustawia setki "wiate%ek sygnalizuj#cych od- w deszczu, s%o(cu, od czasu do czasu wy- p!dzla – jak nikt inny, absolutnie po midalon# od miejsca, w którym sam si! je'd'a na urlop – gapi si! w s%o(ce, cho- strzowsku, bardzo pewnie, jednak czasem
znajduje, obecno"$ innych ludzi. W ka%u- dzi le"nymi "cie'kami. W ko(cu u'ywa te' jakby z pewnym zaniepokojeniem, opo'ach przegl#da si! niebo, ale te' b%oto i gru- samolotów i mieszka w wie'owcach wiada o sobie i o ka'dym z nas. Ja i obdy ziemi, które j# oblepiaj#. Zagl#damy w te – a z tych wysoko"ci widzimy zupe%nie in- raz, ja i przestrze(, gdzie jest moje miejoka, szukaj#c jak w rosole na talerzu, co ny "wiat. Znad brzegu ka%u'y, z wiaduk- sce… Nasz pejza' wewn!trzny, nasza
skrywaj# poza odbiciem, które zmieni si! tu kolejowego unie"li"my si! w powietrze. wewn!trzna przestrze(, to obszar tak sawraz z por# dnia, przesuwaj#cymi si! Miasta, miasteczka, drogi 'yj# – zw%asz- mo niejednoznaczny i niedefiniowalny,
chmurami, wschodz#cym b#d& zachodz#- cza noc#, kiedy zewsz#d otacza nas ciem- nieodgadniony jak pejza' zewn!trzny – jak
cym s%o(cem. Patrzymy na nie z góry, z bo- no"$. Miliony "wiate%, "wiec#cych punk- by na niego nie patrze$. Nasza wewn!trzku, ale te' kucaj#c jak dziecko, by by$ jak cików tworz#cych mistern# paj!czyn!. na partytura – cho$ raz zapisana, zawsze
najbli'ej tej tajemnicy.
Czy nas osacza? Raczej nie – przygl#da- inaczej odczytywana.
Twórca tych malarskich symfonii zabra% my si! jej w zachwycie, z niedowierzanas w t! podró' przed wieloma laty. Nie niem, 'e to nasz "wiat, 'e sami go wymyWIES*AWA KONOPELSKA
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