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Uroczystość nadania SŁAWOMIROWI MROŻKOWI 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 

Katowice, 23 marca 2012 roku

JM rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręcza Sławomirowi Mrożkowi dyplom nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

. . .B y  dni o d  Świąt Wielkanocny c(t stały się czasem odrodzenia i nadziei 
życzy  CzyteCnikom i Przyjaciołom naszegojtisma Zesj>ó(Redakcji „śCąsfca"

Dostojny Doktor Honorowy otrzymał wiele pięknych kwiatów, na zdję
ciu z dziekanem Wydziału Filologicznego dr. hab. Rafałem Molenckim.

W rozmowie z wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandrą 
Gajewską-Przydrygą. W drodze do Teatru Śląskiego z dyrektorem Tadeuszem Bradeckim.

Gratulacje składa prezydent Katowic Piotr Uszok.
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■  SIARCZYSTY mróz wstrzymał układanie ko
lejnych warstw asfaltu na autostradzie A l w rejo
nie Piekar Śląskich oraz betonowanie na krajowej 
, jedynce” w okolicach Tychów. -  W żaden sposób 
nie wpłynie na to termin zakończenia prac -  zapew
niają wykonawcy.

■  SZPITALE w Chorzowie, Czeladzi, Rudzie 
Śląskiej i Gliwicach przegrały walkę o kontrakt 
na okulistykę. Pacjenci po pomoc w nagłych przy
padkach będą mogli teraz jeździć do Katowic. NFZ 
zaplanował, że wyda na kontrakty 63 min zł, czyli 
tyle co w tamtym roku. Do konkursu zgłosiły się jed
nak 4 nowe lecznice.

■  ZA pomocą miniaturowych kamer katowic
cy strażnicy będą nagrywać interwencje. -  Jeżeli nie 
będzie filmu, a pojawią się wątpliwości to będzie 
to dowód przeciwko strażnikowi -  zapewnia ich 
szef.

■  ROZBUDOWA szpitala geriatrycznego. Obok 
starego budynku w Katowicach Szopienicach sta
nie przeszklony pawilon otoczony zielenią. Dzię
ki temu placówka będzie mogła przyjąć 100 pacjen
tów, o 60 więcej niż obecnie.

■  NIKT z zatrudnionych w Szpitalu Wojewódz
kim w Tychach nie otrzymał jeszcze części wyna
grodzeń należnych w grudniu i ani grosza z pensji 
styczniowych. Od listopada szpital ma zajęte przez 
komornika konta. Tyski szpital zadłużony jest 
na około 50 min zł. Ludzie są coraz bardziej zanie
pokojeni, po prostu nie mają za co żyć.

■  WOJEWODA śląski uważa, że prezydenci 
miast nie powinni brać pieniędzy z KZK GOP. Chcą, 
by sprawę rozstrzygnął sąd. Jeśli wojewoda wygra 
prezydenci będą musieli oddać pieniądze. Dotyczy 
to prezydentów Bytomia, Gliwic, Knurowa, Zabrza, 
Katowic oraz Sosnowca będących tzw. nieetatowy
mi członkami zarządu KZK GOP. Każdy z nich do
staje ponad 2,6 tys. zł diety miesięcznie.

■  PROFESOR Andrzej Szczeklik, m.in. doktor 
honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medyczne
go w Katowicach i innych uczelni zmarł 3 II w Kra
kowie. W latach 1990-1993 rektor Akademii Me
dycznej w Krakowie. Wybitny specjalista 
z dziedziny chorób płuc i kardiologii, członek rze
czywisty PAN.

■  PROFESOR Bogdan Skalmierski, emeryto
wany profesor Politechniki Śląskiej, wybitny spe
cjalista w zakresie mechaniki teoretycznej 
zmarł 3 II w wieku 81 lat.

■  AKTORKA Sabina Chromińska-Leśniak 
związana z Teatrem Śląskim od 1947 r. zmarła 3 lu
tego.

■  ZMARŁ nagle 4 II Jan Waleczek, absolwent 
KUL-u, dziennikarz i polityk, poseł na Sejm VII, 
VIII i IX kadencji, redaktor naczelny katolickiego 
tygodnika „Katolik”. Wieloletni przewodniczący O. 
W. Stowarzyszenia PAX w Katowicach. Członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

■  PROFESOR Marian Zembala, szef Śląskie
go Centrum Chorób Serca w Zabrzu i przewodni
czący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia zo
stał uznany za najbardziej wpływowego człowieka 
w polskiej medycynie. Ranking 100 najbardziej 
wpływowych osobistości w ochronie zdrowia 
ogłasza co roku branżowe pismo „Puls Medyczny” 
na podstawie głosów współpracujących z nim 
ekspertów.

■  PONAD 1500 haseł i 435 ilustracji zawiera 
świeżo wydana „Encyklopedia Piekar Śląskich”. 
Czytelnicy dowiedzą się z niej np. co wspólnego 
z miastem ma „gorączka złota”.

■  FRANZ Waxman pochodzący z Królewskiej 
Huty kompozytor i dwukrotny zdobywca Oscara zo
stanie patronem ulicy przy granicy Katowic z Cho
rzowem.

■  NA spotkanie z Danutą Wałęsą 8 II przyszedł 
tłum czytelników, głównie pań. Książka „Marzenia 
i tajemnice”, choć wydana w paździemilcu 2011 r. 
szybko stała się jedną z najbardziej poczytnych lek
tur zeszłego roku. Do tej pory wspomnienia pani pre- 
zydentowej kupiło 280 tys. osób.

[1 JESZCZE kilka lat temu współpasażerowie 
bronili tych którzy jeżdżą bez biletu. Ostatnio au
tobusowi adwokaci zniknęli, podobnie jak po
błażliwy „gapowicz” został wreszcie nazwany 
po imieniu „złodziejem”. Ludzie zrozumieli, że nie 
kto inny tylko oni sami płacą za biletowych oszu
stów.

■  ŚLEDCZY, którzy prowadzą sprawę śmierci 
znalezionego w Cieszynie chłopca otrzymali eks
pertyzę jego kodu DNA. W przyszłości może to po
móc w rozwikłaniu zagadki śmierci dziecka -  po
dała bielska Prokuratura Okręgowa.

■  DZIENNIKARZ, wieloletni redaktor ślą
skiej „Trybuny Robotniczej”, senior Stowarzysze
nia Dziennikarzy Polskich Wiktor Rryszczukajtis 
zmarł 20 stycznia w Aachen wieku 90 lat.

Zap is  w ydarzeń  
z m ies iąca p o p rzedza jącego  

zam kn ięc ie  num eru

■  WIĘCEJ patroli na ulicach, bliższy kontakt po
licjantów z ludźmi i likwidacja wakatów -  takie ce
le stawia sobie gen. Dariusz Działo, nowy szef ślą
skiej policji. 43-letni generał przyjechał 10 II 
do Katowic z Lublina, gdzie przez kilka lat kiero
wał tamtejszym garnizonem. Gen. Działo na stano
wisku komendanta wojewódzkiego zastąpił gen. Da
riusza Biela, który przeniósł się do Wrocławia.

9 PROFESOR Grzegorz Opala kierownik Kli
niki Neurologii w Centralnym Śzpitalu Klinicznym 
w Katowicach został 10 II uhonorowany Nagrodą 
św. Kamila za pracę z pasją dla chorych i cieipią- 
cych. Nagroda św. Kamila została ustanowiono 
w 2007 roku przez zakon ojców kamilianów oraz In
stytut Praw Pacjenta. Prof. Opala to w latach 
osiemdziesiątych znany działacz „Solidarności”, póź
niej założyciel Kliniki Neurologii Wieku Podeszłe
go i minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.

■  TRZEBA było znieść krzesła z całego Mu
zeum Górnośląskiego, a i tak nie wystarczyło ich 
dla wszystkich. Na spotkanie z ks. Adamem Boniec
kim 13 II w Bytomiu przyszło prawie 200 osób. Ks. 
Boniecki przyjechał do Bytomia, żeby promować 
swoją nową książkę „Lepiej palić fajkę niż czarow
nice... „To zbiór artykułów przypominających te
maty poruszane przez niego na łamach „Tygodni
ka Powszechnego”. Autor dzieli się w nim swoimi 
opiniami o ks. Natanku i Nergalu oraz wykłada swo
ją teorię obciachu. Pisze też o sprawach ze wszech 
miar poważnych.

■  JOZEF Kiedroń był wybitnym działaczem na
rodowym i oświatowym na Śląsku Cieszyńskim, mi
nistrem przemysłu i handlu w rządzie Władysława 
Grabskiego i współtwórcą sukcesów gospodar
czych II Rzeczypospolitej. 13 II jego pamięć w 80. 
rocznicę śmierci uczcili w specjalnym oświadczeniu 
radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

[3 DZIAŁACZE Ruchu Autonomii Śląska prze
kazali 13 II marszałkowi województwa 10 tys. pod
pisów mieszkańców regionu, którzy chcą by Ślą
skie Centrum Nauki powstało w Szopienicach lub 
Szombierkach. Spór, gdzie zbudować śląską wer
sję CN „Kopernik” trwa od ponad roku.

■  ŻYCIE i misja legendarnego kuriera Polskie
go Państwa Podziemnego Jana Karskiego zostaną 
wystawione na scenie. Spektakl przygotowany 
jest w ramach warsztatów teatralnych prowadzonych 
przez Instytut Karskiego w Rudzie Śląskiej.

■  CIESZYN od dawna słynął ze swoich jubile
rów, koronczarek, introligatorów, zdunów czy gra- 
werów. O postaciach i dokonaniach słynnych rze
mieślników przypomina Izba Cieszyńskich 
Mistrzów. Urządzono ją w zabytkowej kamienicy 
przy Starym Targu w Cieszynie.

■  SZPITAL Wojewódzki w Tychach przejmie 
wkrótce spółka Megrez -  na taką zmianę zgodził 
się Sejmik Województwa Śląskiego. Nie wiadomo 
jednak jak na ten plan zareagują związkowcy. Na ich 
opinię Sejmik poczeka do 8 marca.

■  WOJEWÓDZTWO przekaże Przewozom 
Regionalnym ponad 120 min zł na finansowanie po
ciągów pasażerskich w regionie. Choć dotacja 
jest większa niż zapowiadano, to i tak niewystar
czająca.

■  SŁYNNE z wielkanocnych procesji konnych 
Pietrowice Wielkie wkrótce będą organizować 
targi końskie. Władze gminy liczą na promocję, ale 
są osoby, które obawiają się, że ta impreza zepchnie

w cień starą tradycję wielkanocnych procesji kon
nych o kilkusetletniej historii.

9  PIERWSZY w historii pozew zbiorowy wpły
nął do katowickiego sądu. Grupa turystów doma
ga się od biura podróży wypłaty zadośćuczynienia 
za nieudane wakacje. -  Takiej sprawy jeszcze nie 
było, a na jej rozstrzygnięcie z niecierpliwością cze
kać będzie cała branża -  przyznaje Grzegorz 
Chmielewski z Polskiej Izby Turystyki.

■  MICHAŁ Mikulski pracuje nad stworzeniem 
Iron Mana, a Jan Niedzielski wyjaśnia zasady 
działania transportu pneumatycznego na przykła
dzie świnek morskich Załogi G. Obaj reprezentan
ci Politechniki Śląskiej dostali się do półfinału kon
kursu „FameLab”, naukowego „Mam Talent”.

■  PROFESOROWIE Jan Ilczuk i Barbara Ko- 
żusznik oraz Festiwal Rawa Blues, Galeria „Szyb 
Wilson” i Agencja Concept Musie Art -  to zdobyw
cy tegorocznych Laurów Studenckich.

■  ZBIERACZE węgla i złomu na składowisku 
odpadów w Sosnowcu zbuntowali się, odkąd spół
ka CTL Maczki Bór zatrudniła nowych ochronia
rzy. -  Polują tu na nas, straszą bronią, wyzywają. 
Będzie tragedią! Młodzi sposobią się do bitwy.

■  POWIEŚĆ o Sosnowcu najlepszą książką ro
ku. Trup, intryga, miłość, a przy tym wierne odda
nie klimatu przygranicznego miasta w przeded
niu I wojny światowej sprawia, że „Korzeniec” 
Zbigniewa Białasa czyta się jednym tchem. Inter
nauci uznali, że to najlepsza polska proza minione
go roku.

■  POLSKO-Amerykańskie Kliniki Serca popro
wadzą badania nad stentami nowej generacji, któ
re gwarantują szybkie gojenie się rany w sercu do
tkniętym zawałem. Poinformował o tym 22 II ich 
wynalazca prof. Julio Pałmaz z Uniwersytetu Tek
sańskiego podczas spotkania z wojewodą śląskim 
Zygmuntem Łukaszczykiem.

■  ANKA Kowalska -  poetka i legenda opozy
cji -  przed śmiercią w 2008 roku wróciła do rodzin
nego Sosnowca. 22 lutego przyjaciele z Warszawy 
uczcili 80. rocznicę jej urodzin. Jej wspomnienia 
z czasów dzieciństwa pracy w Komitecie Obrony 
Robotników czytał Andrzej Seweryn.

■  ZMARŁ Jerzy Gniewkowski, aktor związa
ny z Teatrem Śląskim w latach 1978-1981 i 1983- 
1989.

■  OSIEDLE Tysiąclecia najlepszą dzielnicą Ka
towic. Przewaga tej dzielnicy była miażdżąca ale 
czarnym koniem plebiscytu na najlepszą dzielnicę 
Katowic okazał się Nikiszowiec, który zajął drugie 
miejsce.

■  KATOWICKI architekt Robert Konieczny wy
grał konkurs tygodnika „Polityka” na najpiękniej
szy budynek, który został zbudowany w III RP. Spo
łeczeństwo doceniło jego Dom Aatrialny, który 
powstał w Opolu. Już w 2006 roku prestiżowy por
tal World Architecture News uznał go za najlepszy 
dom świata.

■  740 lat temu, 24 lutego 1272 roku, książę opol- 
sko-raciborski Władysław podpisał umowę na pod
stawie której wieś Zory przeszła pod jego władzę 
i otrzymała prawa miejskie.

■  ARCYBISKUP Wiktor Skworc, metropolita 
katowicki zapowiedział, że księża w parafiach bę
dą mówili o potrzebie dbania o otaczający świat i za
chowanie walorów środowiska dla przyszłych po
koleń.

■  PONAD 300 mieszkańców Lędzin nie ma wo
dy bo wodociągi zamarzły. -  Będziemy musieli cze
kać do wiosny aż wszystko staje? -  pytają wście
kli ludzie, a urzędnicy proponują im darmową wizytę 
na miejskim basenie.

■  SZLACHECKIE rody zniknęły z Górnego Ślą
ska już dawno temu ale nie bez śladu. Zostawiły 
po sobie wspaniałe pałace, osiedla i wielkie zakła
dy przemysłowe. Ich historię przypomina wystawa 
„Szlachta śląska. Historie pałacowe”. Ekspozycję 
przygotowało Muzeum Ziemi Górnośląskiej dzia
łające od 1983 r. w niemieckim Ratingen. Jej 
otwarcie było wielkim wydarzeniem.

■  NAJPIERW miał być remontowany, potem 
zburzony, a teraz PKP ogłosiły przetarg na wyna
jem powierzchni. Wciąż ńie wiemy jaki los cze
ka 40-letni gmach DOKP przy katowickim Ron
dzie. 80-metrowy budynek obok Spodka był 
niegdyś symbolem nowoczesności.

■  JERZY Hop b. szef Prokuratury Apelacyjnej 
w Katowicach wyłudził od kilkudziesięciu śląskich 
firm ponad 1,7 min zł uznał 29 U sąd i skazał go na 8 
lat więzienia. -  Gdyby nie był szefem prokuratu
ry kara byłaby niższa -  powiedział sędzia. Jeśli wy
rok się uprawomocni Hop zostanie wydalony 
z prokuratury i straci tzw. emeryturę prokuratorską. 
Wyrok nie jest prawomocny.

KRONIKARZ



Ciesz się, 
Matko Polsko, 
że takich masz 

Synów

marca Sławomir Mro
żek został uhonorowa

ny tytułem doktora honoris 
causa Uniwersytetu Śląskie
go. Ceremonia odbyła się 
w Teatrze Śląskim im. S. Wy
spiańskiego w Katowicach. 
Każdorazowa wizyta w oj
czyźnie autora „Tanga” staje 
się świętem i wydarzeniem 
najwyższej rangi. Także i tym 
razem tłum wielbicieli ocze
kiwał na pisarza nie tylko 
przed teatrem, ale także w go
dzinach popołudniow ych 
przed księgarnią, przy ulicy 
Stawowej, gdzie dramaturg 
składał autografy na kartach 
m. in. swojej autobiografii 
„Baltazar.. i „Dzienników”.

Wpoczet szacownych Dobo
rów honorowych w ponad  
czterdńestoletniej historii naszej 
Uczelni -  powiedział podczas 
uroczystości rektor UŚ prof. zw. 
dr hab. Wiesław Banyś -p rzy
jęte zostały wybitne osobowo
ści -  uczeni, filozofowie, poeci, 
artyści: Irena Bojerowa, Stani
sław Barańczak JosifBrodski,
Jacąues Derrida, Douwe Wa- 
selinFokkema, Eugene Ionesco,
Ryszard Kapuściński, Tadeusz 
Różewicz, Józef Szajna, Jerzy 
Stuhr... Dzisiaj dołącza do nich 
nieprzeciętnej miary drama
turg i prozaik, jeden z najzna
mienitszych twórców teatru eu
ropejskiego i światowego, 
przenikliwy sędzia natury ludz
kiej i demąskator absurdów 
świata.

45. Doktor Honorowy Ślą
skiej Alma M ater Sławomir 
Mrożek -  jak wszystkim wia
domo -  stroni od pompa
tycznych uroczystości, z gó
ry uprzedził więc, że nie 
wygłosi oficjalnego przemó
wienia. Jego miejsce zajęły 
w zruszające w spom nienia 
pisarza o pierwszej żonie, 
katowiczance, malarce Marii 
O brem bie... urodzonej 
w Katowicach w roku 1927 i zmarłej 
w Berlinie w roku 1969 -  mówił pisarz 
drżącym głosem. (...)  Poznaliśmy się 
jeszcze w komunistycznej Polsce. Miesz
kałem wtedy w Krakowie i z  tej przyczy
ny byłem częstym gościem w Katowi
cach. Słuchałem Jej opowieści, między 
innymi o je j Ojcu, do którego odczuwa
łem żywą sympatię, mimo że nie znałem 
go osobiście. Jej ojciec był adiutantem  
Korfantego... bił się z  Niemcami na gó
rze Świętej Anny i w dwadzieścia łat po 
tem musiał zniknąć z Katowic, po  klę
sce Polski w 1939. Katowice były 
bardzo blisko Reichu i ludzie z  gesta
po  mieli go na liście. Ukrywał się  
przez całą wojnę przed Niemcami, co 
było wielką sztuką i wrócił do zawodu 
lekarza natychmiast po wyzwoleniu, że
by zaraz umrzeć. Pochodził z  zamożnej,

chłopskiej rodziny, z  Zielonego Śląska, 
zrobił maturę i studia medyczne, został 
wybitnym lekarzem, ożenił się z pozna- 
nianką, miał dwie córki, Marię, Gabę 
oraz syna. Rok 1939 zastał go, jako kie
rownika Katowickiej Ubezpieczałni 
Społecznej, ważnej podówczas instytu
cji. Marię Obrembę poznałem w ro
ku 1957 i po dwóch łatach wzięliśmy 
ślub cywilny, również w Katowicach...

Maria, znana bardziej jako Mara, ak
tywnie uczestniczyła w grupie ST-53, 
w której działali m. in.: Waldemar Świe
rży, Urszula Broll, Krystyna Broił, 
Klaudiusz Jędrusik, Tadeusz Ślima- 
kowski, Zdzisław Stanek, Konrad Swi- 
narski, Hilary Krzysztofiak. Było to 
jedno z pierwszych powojennych ugru
powań artystycznych w Polsce, które po
wołali do życia studenci katowickiej

.8 ASP. Ich inspiracją stała się 
|  Teoria widzenia Władysła- 
% wa Strzemińskiego. W swo- 
■| jej twórczości demonstracyj- 
Jfnie sprzeciwiali się dominacji 
^  realizmu socjalistycznego. 

Ponury początek lat 60. nie 
tylko stłumił zapał młodych 
artystów, skłonił także Mroż
ków do wyjazdu do Warsza
wy. Coraz częściej zaczęli 
rozważać możliwość opusz
czenia kraju... .rosły we mnie 
wątpliwości -  wspominał pi
sarz -  które wnet przybrały 
form ę decyzji: albo pozosta
nę wolnym pisarzem, albo 
przy ówczesnym stanie rzeczy 
pozostanie mi tylko emigracja, 
oczywiście nielegalna. Zdecy
dowała M ara. 15 czerw 
ca 1963 r. Mrożkowie wyru
szyli do Italii. ... W 1969 r. 
po krótkiej walce z rakiem 
Mara Obremba-Mrożek umie
ra w berlińskim szpitalu. Po
grzeb odbył się w Berlinie ... 
po drodze bowiem zdarzył się 
komunizm, a dla komunizmu 
ani dla zdrajczyni, ani dla Jej 
męża nie było w Polsce miej
sca nawet na pogrzeb (...) 
i dopiero kiedy Polska osią
gnęła niepodległość po raz 
drugi, oznaczało to kres wę
drówki dla Marii Obremby. 
Została przeniesiona z Berli
na do Katowic i, mam nadzie
ję, tam zostanie ju ż  na wieki. 
. . . ja  bez Niej nie wyjechał
bym nigdy -  zakończył łamią
cym się głosem dramaturg.

W przejmującej ciszy sły
chać było szelest składanej 
kartki. Dopiero, kiedy pisarz 
już cicho oznajmił -  koniec! -  
rozległy się najpierw nie
śmiałe a następnie gromkie 
brawa.

Każda ceremonia nadawa
nia tytułu doktora honoris 
causa jest wzniosła, uroczy
sta i pełna godności. I choć jej 
przebieg ściśle określają ramy 

obowiązującego protokołu, każda pozo
stawia niezapomniany ślad. Doktorat 
Sławomira Mrożka zapisze się w histo
rii Śląskiej Alma Mater pamięcią poru
szających słów dramaturga a także nie
zwykle ciepłą i serdeczną atmosferą, 
którą stworzyły przewodzący uroczy
stości rektor UŚ prof. W. Banyś, który 
po wysłuchaniu XIII-wiecznej pieśni 
Gaudę Mater Polonia w niezwykle na
strojowym wykonaniu Akademickiego 
Chóru „Harmonia”, pod dyrekcją dr 
Izabelli Zieleckiej-Panek, spontanicznie 
dopowiedział.: Ciesz się, Matko Polsko, 
że takich masz Synów...

MARIA SZTUKA 
Tekst Laudacji autorstwa 

prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela 
publikujemy na s. 8-9.



Wiesław Myśliwski -  ur. 25 marca 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem
-  prozaik i dramaturg, kreujący wizję chłopskiego losu i tradycyjnej wspól
noty wiejskiej w perspektywie uniwersalnych prawd o świecie i człowieku. Dwu
krotny laureat nagrody literackiej Nike. Tłumaczony m.in.: na angielski, buł
garski, czeski, estoński, łotewski, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki, 
węgierski.

Osiemdziesiąta rocznica urodzin 
Wiesława Myśliwskiego
Świetny debiut -  powieść „Nagi sad” 

(1967) -  z dnia na dzień zmusił krytyków 
do nowego spojrzenia na literaturę nurtu 
chłopskiego. Pojawił się bowiem pisarz głę
boko zakorzeniony w polskiej rzeczywistości, 
w konkretnym krajobrazie, pośród ludzi pol
skiej wsi, ale nie lokalny, owszem, swojski, bo 
i miejsce akcji,.Nagiego sadu” było rozpozna
walne, czas opisywanych wypadków możli
wy do ustalenia, a jednak od owej swojskości 
z wszystkimi jej zaletami i urokami, silniejszy 
był blask metafory! Myśliwski pisał o polskim 
chłopie, ale przede wszystkim pisał o człowie
ku. To jeszcze mocniej ujawniło się w kolej
nych dziełach pisarza („Pałac”, „Kamień 
na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat o łuska
niu fasoli”), w których swobodna, epicka 
opowieść o przypadkach ludzi z polskiej wsi 
w sposób naturalny przeobrażała się w przy
powieść o ludzkim losie. Bohater Myśliwskie
go, nie przestając być polskim chłopem, rósł

w oczach czytelnika, stając się postacią z mi
tu, herosem. Mit -  to jest słowo najlepiej od
dające charakter, naturę, skalę arcydzielnej pro
zy Wiesława Myśliwskiego -  mit, czyli 
opowieść w rozumieniu homeryckim. Wiele 
tu znaczy obecność monologu; bohater My
śliwskiego snuje opowieść o życiu własnym 
i swoich pobratymców językiem prostym 
i naturalnym, ale słowa, które schodzą z jego 
warg, mają walor wysokiej sztuki. Z wielkich 
powieści autora „Traktatu o łuskaniu fasoli”, 
można wyłowić setki zdań, które wyróżnia mą
drość aforyzmu. Aforystyka jest znakiem 
rozpoznawalnym sztuki pisarskiej Wiesława 
Myśliwskiego. Stąd też jej uniwersalność 
i ponadczasowość. Konkret, mit, aforyzm, 
a wreszcie poezja -  oto komponenty stylu au
tora „Widnokręgu”. Kwestia stylu tej dosko
nalej prozy pojawiła się w  tekstach kiytyków 
i recenzentów już po debiucie Wiesława My
śliwskiego. Cytowano nie tylko pojedyncze

zdania, ale cale akapity! Tak nikt nie pisał. Zda
nia harmonijne, jasne i otwarte, a równocze
śnie strzegące swojej tajemnicy. Czytelnik ro
zumiał, że czytając na przykład powieść 
„Kamień na kamieniu”, czyta to, co jest po
dane w postaci druku, ale i coś więcej, tę po
wieść właściwą, ukrytą w głębi dzieła, za sło
wami. Kunszt pisarski Wiesława Myśliwskiego 
sprawia, że nie ma tu nic z popisu, z igrania 
formą. Uważny czytelnik spostrzeże, że pierw
sze zdanie każdej powieści Wiesława Myśliw
skiego, jest zdaniem-matką. Reszta jest kon
sekwencją wyboru tych pierwszych słów, ich 
tonu, skali, barwy i smaku. Każdy, kto zna 
współczesną powieść, nie tylko europejską, wie 
jakiej miary zjawiskiem w sztuce światowej 
jest proza Wiesława Myśliwskiego.

Najwyższy czas na Nobla! Czego z głębi 
serca życzymy naszemu Przyjacielowi i Ho
norowemu Członkowi Górnośląskiego Towa
rzystwa Literackiego!

Sobota 3 marca. Pędzące z wielką prędko
ścią z przeciwnych kierunków dwa pocią

gi: TKL InterCity „Brzechwa” -  wyruszył 
z Przemyśla do Warszawy -  i InterRegio „Jan 
Matejko”, jadący z Warszawy do Krakowa, 
które w niewyjaśnionych okolicznościach 
znalazły się na tym samym torze,
0 godz. 20.57 wpadły na siebie w Chałupkach 
pod Szczekocinami. W wyniku zderzenia 
czołowego w tej największej katastrofie 
na polskich kolejach od 22 lat zginęło 
16 osób a 57 trafiło do szpitali, w  tym wielu 
w stanie ciężkim. Akcję ratunkową, która 
przeprowadzona była nadzwycaj sprawnie
1 z ogromnym rozmachem -  już o 21.02 do
tarły na miejsce pierwsze zespoły ratowni
ków -  wsparła ofiarna pomoc mieszkańców 
najbliższych wiosek. Łącznie uczestniczyło 
w  niej kilkadziesiąt karetek pogotowia 
i 3 śmigłowce. W szczytowym momencie 
znalazło się na miejscu kilkuset lekarzy i ra
towników medycznych, ponad 150 policjan
tów i 350 strażaków skierowanych do uwal
niania ludzi z wraków obu pociągów. 
Na miejsce katastrofy skierowane zostały 
także dwa pociągi ratownicze oraz wszelki 
niezbędny sprzęt. W wyznaczonych szpiata- 
lach, gdzie z miejsca podjęto interwencje 
medyczne, zarządzono stan najwyższego po
gotowia. Akcję od początku nadzorowało 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Woje
wody Śląskiego, który koordynował całością 
operacji z udziałem ekip z sąsiadujących wo
jewództw: śląskiego, łódzkiego, małopol
skiego i świętokrzyskiego. Na miejsce trage
dii przybyli premier Donald Tusk 
i ministrowie kilku resortów oraz prezydent 
Bronisław Komorowski, który ogłosił dwu
dniową żałobę narodową. Przez kolejne dni

Polska 
w żałobie

uwaga kraju skierowana była na miejsce ka
tastrofy, gdzie rozszczepiano spiętrzone skła
dy pociągów, naprawiano tory i usuwano 
skutki katastrofy. Trwały też poszukiwania 
ofiar i identyfikacja ciał. W  tej atmosferze 
wstrząsu i szoku skalą tragedii toczyła się 
w mediach otwarta debata, jak mogło dojść 
do tak straszliwej katastrofy oraz kto zawinił.

Przyczyn niewątpliwie jest wiele. Przede 
wszystkim wynikają z wieloletnich zanie
dbań, a więc fatalnego stanu organizacyjne

go i zawodowego oraz zapaści technicznej 
polskiego kolejnictwa po rozpadzie PKP. Nie 
są to przyczyny nierozpoznane, lecz od lat 
powszechnie znane. Wciąż jednak nie okazu
je się możliwe przezwyciężenie finansowego
i kadrowego regresu, natomiast kolejne pro
gramy naprawy nie są skuteczne, co także 
uświadomiła tragiczna katastrofa pod Szcze
kocinami oraz formowane na gorąco oskar- 
życielskie diagnozy dotyczące jej przyczyn. 
Nawet jeśli tym razem zaważył głównie 
czynnik ludzki i okoliczności przypadkowe, 
nie można wykluczyć, że w  obecnych warun
kach może dojść do katastrofy kolejowej 
w innych miejscach, jako że jazda pociągami 
nie jest w  Polsce od wielu już lat bezpieczna.

Teraz, jak po każdej katastrofie, rozpocz
nie się długie i skomplikowane śledztwo 
z udziałem prokuratorów, biegłych i eksper
tów, które potrwa zapewne kilka lat. Czy 
jednak dojdzie do zmiany obecnego stanu, 
no bo i kto okaże się winny, czy osoby istot
nie odpowiedzialne za doprowadzenie pol
skich kolei do obecnego stanu?

Zespół Redakcji „Śląska” poruszony tra
gicznymi wydarzeniami, do których doszło 
w wyniku katastrofy kolejowej pod Szcze
kocinami wyraża przekonanie, że pojawi 
się niebawem raport rządowy w tej sprawie 
poprzedzony poselską debatą o stanie 
polskich kolei. Łączymy się w bólu z Rodzi
nami Ofiar, którym przekazujemy słowa 
głębokiego współczucia. Wszystkim uczest
nikom ofiarnej akcji ratunkowej prowadzo
nej w tak trudnych waunkach, składamy 
wyrazy szacunku i uznania.

ZESPÓŁ REDAKCJI 
MIESIĘCZNIKA „ŚLĄSK”
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Alienacj a ”  
czy desperacja?

Dwanaście tysięcy fundacji i siedemdziesiąt jeden tysięcy stowarzyszeń za
rejestrowanych w roku 2010 w Polsce, stanowić może dowód na istnienie nie
bagatelnej siły społecznej, wielkiego ruchu obywatelskiego. Ten proces staje 
się podstawą do budowania zrębów postulowanej struktury społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym władza deleguje obywatelom część swoich upraw
nień, przenosząc na społeczne struktury organizacyjne odpowiedzialność 
za decyzje, dotyczące wybranych sektorów życia społeczności lokalnych i re
gionalnych.

podają autorzy Raportu z ba
dania przeprow adzonego 

w 2010 roku kulturę i sztukę, jako naj
ważniejsze pola swej działalności 
określa 14% organizacji pozarządo
wych, a ponad 30% w  zakresie swoje
go działania ujmuje także działania 
związane z kulturą i sztuką. Zdecydo
wana większość z tych organizacji zaj
muje się przede wszystkim działalno
ścią sceniczną, teatralną, muzyczną 
oraz kinematograficzną, około 30% 
z nich interesuje się działalnością 
w dziedzinie malarstwa, rzeźby, foto
grafii, architektury, wzornictwa, jedna 
trzecia z ich grona funkcjonuje w ob
szarze ochrony dziedzictwa historycz
nego, zabytków i miejsc pamięci naro
dowej, podtrzym yw ania tradycji 
narodowych, regionalnych. Ale 45% 
z ich liczby wykazuje także „inną dzia
łalność w dziedzinie kultury i sztuki” .

Jak jest?...

N iestety w iedza o dorobku tych 
organizacji dotarła do zaledwie 

co trzynastego uczestnika badań, za
tem m ożna pow iedzieć, że m niej 
niż 10% naszych rodaków zetknęło 
się z efektam i działalności NGO 
w sferze kultury i sztuki. W dodatku 
blisko 48% badanych wątpi w isto t
ny w pływ  organizacji pozarządo
wych na rozw iązyw anie w ażnych 
problem ów  społecznych oraz „tyle 
samo uw aża, że dochodzi w nich 
do nadużyć i pryw aty” .

Paradoks tej sytuacji w ydaje się 
jeszcze większy, gdy zwrócimy uwagę 
na fakt, że ze swej istoty organizacje 
działające w sferze kultury i sztuki 
często korzystając z współczesnych 
mediów w realizacji swoich za
dań -  powinny docierać do szerokich 
kręgów społecznych.

B udżet p rzec ię tnej, „ s ta ty sty cz 
nej” organizacji zajm ującej się ku l
turą oscylow ał rocznie w  granicach 
około 15 tys. złotych. Jak zauw aża
ją  au to rzy  rap o rtu  to  cztery  razy 
m niej niż w organizacjach zajm ują
cych się ochroną zdrow ia, czy po
mocą społeczną i siedem  razy mniej 
niż w organizacji działającej na ryn
ku pracy. W arto tutaj podkreślić, że 
z praw ie pół m iliarda złotych, ja k i
m i w sw oich budżetach dysponow a
ły organizacje pozarządow e -  ty l
ko 5% z nich konsum uje aż 75% tej 
kwoty. Swoiste rozw arstw ienie m a
jątkow e N G O  jest, w ięc zjaw iskiem  
konkretnym , rzeczyw istym , niestety 
w śród ow ych krezusów  nie ma ani 
jednej organizacji działającej w  sfe
rze kultury i sztuki. Prom ocja sw o
ich poczynań -  przy tak ograniczo
nych środkach -  je s t więc praw ie 
niem ożliw a.

Więcej niż połowa z tych organiza
cji dla realizacji zadań statutowych 
korzystać musi z środków samorzą
dów lokalnych, niewiele z nich otrzy
muje wsparcie w ram ach akcji 1%, 
rzadko prowadzą własną działalność 
gospodarczą.

Sprzyjającą NGO okolicznością jest 
niezmienny w zasadzie stan prawny, 
od 2006 roku nie uległa zmianie usta
wa z 6 kwietnia 1984: O fundacjach ; 
poza drobnym i zm ianam i nie była 
w jakiś zasadniczy sposób modyfiko
wana Ustawa z 7 kwietnia 1989: Pra
wo o stowarzyszeniach', nie uległa tak
że radykalnej zm ianie Ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003: O działalno
ści pożytku publicznego i wolontaria
cie. Jednostki samorządu terytorialne
go zobow iązane stosownym i 
przepisami opracowują coroczne Pro
gramy współpracy z organizacjami po
zarządowymi. To niewątpliwie jasne 
punkty na horyzoncie stowarzyszenio
wego nieba.

M imo wszystkich trudności i nie
przychylnych zjawisk organizacje po
zarządowe w miarę swoich skromnych 
m ożliwości organizacyjnych, perso
nalnych i technicznych starają się jed
nak realizow ać -  w różnym  stop
niu, -  ale, m im o w szystko -  
powierzone im przez ich członków za
dania statutowe.

W województwie śląskim

ziemiach tworzących obecne 
województwo śląskie funkcjo

nuje - j a k  pokazano to w Bazie danych 
Urzędu Marszałkowskiego -  ponad 280 
organizacji (oraz 870 zespołów) dekla
rujących jako swój podstawowy statu
towy cel -  działalność w sferze kultury 
i sztuki, (ale, to zaledwie 5% wszyst
kich organizacji pozarządowych działa
jących w województwie śląskim).

Piękne tradycje społeczne, często 
sięgające jeszcze XIX wieku, kulty
wowane są przez rzesze zaangażowa
nych w swą działalność: animatorów 
kultury, propagatorów tradycji regio
nalnych, ludzi częstokroć poświęcają
cych każdą swą wolną chwilę dla ak
tyw izowania lokalnego środowiska, 
integrujących wokół siebie przyjaciół 
i kolegów, gotowych wspierać ich am
bitne plany i projekty.

Jak odnotowano to w ,, Strategii roz
woju kultury w województwie śląskim 
na lata 2006—2020”: Najdłuższą tra
dycję mają towarzystwa, których głów
nym celem je s t działanie na rzecz swo
je j  małej ojczyzny. (...) Do najstarszych 
należą m.in. Macierz Ziemi Cieszyń
skiej, Stowarzyszenie Miłośników Zie
mi Tarnogórskiej, śląskie oddziały Pol
skiego Związku Chórów i Orkiestr, 
Towarzystwo M iłośników Ziemi Ży
wieckiej, Częstochowskie Towarzystwo 
Naukowe. (...) Wśród imprez o naj
większym zasięgu (często odbywają się 
one nie w jednym  miejscu) kultywują
cych tradycje regionalne wymienić 
można Trojoka Śląskiego>, Śląskie śpie
wanie, Śląskie gody, Ślązaka roku, 
Górnośląskie Prezentacje Chórów  
i Orkiestr. Folklor z  różnych stron Eu
ropy i świata prezentują: Tydzień Kul
tury Beskidzkiej, (subregion zachod
ni), Z  daleka i z  bliska, (subregion 
północny), Studencki Festiwal Folklo
rystyczny (subregion środkowy).(...) 
pow staje coraz więcej organizacji 
wspierających działalność zespołów  
artystycznych oraz instytucji takich ja k  
Fundacja Śląskiego Teatru Tańca., Sto
warzyszenie Pro Scaenographia, To
warzystwo PrzyjaciółNOSPR (....).

Pewnie warto by wymienić tutaj jesz- w*'"* 
cze szereg innych, aktywnych obecnie 
stowarzyszeń i fundacji, jak chociażby: 
Górnośląskie Towarzystwo Literackie 
sięgające początkami roku 1892, Brac-



two Myśli Bratniej Związku Górnoślą
skiego; Forum dla Zagłębia Dąbrow
skiego, Fundację dla Śląska; Literackie 
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Li- 
-TWA i inne.

Warto zauważyć, iż w przeciwień
stwie do w ielu regionów  Polski, 
na Śląsku nie postępuje tak szybko 
i radykalnie zmiana demograficzna. 
W gronie członków zarządów prze
ważają, co praw da osoby w grani
cach 50+, ale pojawiają się tam także 
m łodsi aktywiści, w noszący nowe 
spojrzenie na sposób funkcjonowania 
stowarzyszeń, ich organizację i cele 
i formy działalności.

Jednakże społeczny zasięg działa
nia tych i innych organizacji jest sto
sunkowo ograniczony, m ożliwości 
organizacyjne dosyć skromne, a sku
teczność oddziaływania na samorzą
dy lokalne znikom a lub przynaj
mniej incydentalna. Ta konstatacja 
nie ma na celu pomniejszenia rangi 
i wagi zaangażowania członków orga
nizacji społecznych z sfery kultury, ich 
wysiłków i często desperackiej walki
o realizację wielu szlachetnych i god
nych szacunku przedsięwzięć. Ale każ
dy, kto, na co dzień uczestniczy w ży
ciu takich organizacji, niestety przyzna 
zapewne, że siermiężna rzeczywistość 
skrzeczy dosyć nieprzyjemnie.

Dlaczego?

Powszechnie znane są wyniki ba
dań nad poziomem kapitału spo

łecznego w Polsce, wbrew pozorom,

a także wbrew ostatnio obserwowa
nym zjawiskom pozytywnej społecz
nej aktyw izacji i sprzeciw u wobec 
ACTA, czy innych inicjatyw z obsza
ru polityki społecznej (wiek emerytal
ny), stopień społecznego zaangażowa
nia i integracji Polaków -  na tle innych 
krajów europejskich -  jest stosunkowo 
niski. N ie ufamy ani sobie, ani naszym 
bliźnim, ani też instytucjom publicz
nym. Dlatego stopień zaangażowania 
w działalność organizacji pozarządo
wych -  nawet w środowiskach wiej
skich -  wydawałoby się bardziej zin
tegrow anych niż w m iastach -  jest 
niewielki. Efektem tej sytuacji jest in- 
cydentalność naszego zaangażowania 
w działalność NGO i dystans do reali
zowanych tam planów, zaledwie, co 
szósty Polak w roku 2010 poświęcił 
swój czas na pracę w organizacjach 
pozarządowych.

Organizacje pozarządowe narzeka
ją  na nadmierną formalizację i biuro- 
kratyzację kontaktów  i w spółpracy 
z organami samorządu terytorialnego. 
Skomplikowane procedury pozyski
wania i rozliczania z trudem zdoby
tych i najczęściej symbolicznych dofi- 
nansow ań -  zniechęcają w ielu 
działaczy do aktywnego współdziała
nia z działaczami i urzędnikami sa
morządowymi. Organizowane przez 
urzędy centralne i regionalne szkolenia 
i kursy, służą najczęściej jedynie infor
mowaniu o kolejnych formalnych lub 
technicznych ograniczeniach albo zo
bowiązaniach nakładanych na benefi
cjentów.

W efekcie organizacje unikają two
rzenia niekonwencjonalnych, atrak

cyjnych -  wymagających znacznego 
zaangażow ania finansowego -  no
wych form działalności, które mogły
by sprawić im sporo kłopotu w fazie 
ich rozliczania lub w trakcie kontroli.

Aktywiści organizacji pozarządo
wych raczej rzadko uczestniczą  
w procesie podejm owania decyzji
o kluczowym znaczeniu dla sektora 
kultury. Będąc w istocie konkuren
cją dla sam orządowych instytucji 
kultury, finansowanych z budżetu 
samorządów, stają się często aktora
mi lokalnych konfliktów, uczestni
kami nieformalnych „porozumień”, 
statystami owej polityki kulturalnej 
w wymiarze mikro. Jako beneficjen
ci samorządów zmuszani są w ten 
sposób do uległości i współpracy, 
częstokroć wyręczając lub wręcz za
stępując instytucje kultury lub dzia
łania urzędników odpowiedzialnych 
za tę sferę życia społecznego, znaj
dując akceptację i uznanie wyłącz
nie tam, gdzie ich działania są zbież
ne z m isją sam orządu lokalnego. 
Organizacje pozarządowe w swych za
biegach o względy samorządowych 
sponsorów -  dysponujących przecież 
ograniczonymi zasobami finansowy
mi -  same wobec siebie stają się czę
stokroć niezbyt lojalną konkurencją. 
Anonim ow ość decyzji pow oływ a
nych na różnych szczeblach eksper
tów, czyni tę sytuację jeszcze  
bardziej zawikłaną i niezbyt trans- 
parentną. Niski stopień samodziel
ności finansowej organizacji poza
rządowych działających w sferze 
kultury może być przyczyną ich ad
m inistracyjnego uzależnienia lub



wręcz upolitycznienia, ograniczenia 
sam odzielności program owej, do
raźnego zinstrum entalizow ania.
Okoliczności te częstokroć wyklucza
ją  planowanie strategiczne wewnątrz 
organizacji.

Sprzyjająca rozwojowi NGO w ie
lość konkursów i różnorodność do
stępnych funduszy oferujących w jed 
norocznej, krótkiej perspektyw ie 
czasowej wsparcie finansowe -  prefe
ruje działania o charakterze incyden
talnym, akcyjność, ale przede wszyst
kim taki rodzaj aktywności, która jest 
zorientowana na pozyskanie środków 
finansowych, a dopiero w drugiej ko
lejności -  na realizację zdefiniowa
nych potrzeb społecznych.

Zarówno społeczne jak i admini
stracyjne oraz finansowe czynniki 
sprzyjają stopniowej m arginaliza
cji funkcji i działań organizacji po
zarządowych.

Wydaje się jednak, że podstawowe 
przesłanki przywrócenia wysokiego 
prestiżu i efektywności działań organi
zacji pozarządowych w sferze kultury 
tkwią przede wszystkim w reorganiza
cji sposobu myślenia, refleksji teore
tycznej wewnątrz tych organizacji jak  
i o tych organizacjach.

Więc jak?

T7undamentalnym pytaniem, jakie 
r  należałoby postawić jest kwestia 
redefinicji uczestnictwa w kulturze.
Tradycyjna formuła funkcjonowania 
organizacji pozarządowej w sferze 
kultury zaw arta była w przestrzeni 
tworzonej od granic działania organi
zacji zawodowej lub zawodowej i upo
litycznionej (ZLP, SPP i inne), przez 
organizację typu „nadzoru właściciel
skiego” (ZAIKS) lub instrument służą
cy do pozyskiw ania dodatkow ych 
środków na działalność instytucji kul
tury (różne fundacje), do struktury 
upowszechnieniowej i edukacyjnej 
(GTL, TKT, stowarzyszenia regional
ne różnego typu).

O ile trzy p ierw sze form uły ja 
koś -  ustabilizow ały  sw oje form y 
funkcjonow ania, o tyle ta  ostatn ia 
ciągle znajduje się w fazie poszuki
wania swego m iejsca w w spółcze
snym społeczeństw ie. W ywodzące 
się jeszcze z tradycji XIX wiecznych 
wzorów funkcjonow ania stow arzy
szeń formy działalności tych organi
zacji prawie do końca XX w ieku by
ły efektywne.

Kompetencje kulturowe najczęściej 
wywodzone wówczas były z rozpo
znawania lokalnego dziedzictwa kul
turowego, wzm acniania tożsam ości 
lokalnej, kultura sytuowana była sfe
rze „sacrum”, zdecydowanie odróż
niana od codziennej rutyny i szarzyzny

bytowania, jej poznanie i rozumienie 
możliwe było jedynie poprzez eduka
cję i swoisty, właściwy dla danej kla
sy, grupy społecznej proces „przemo
cy sym bolicznej” w  konsekw encji 
umożliwiającej adeptom wierne od
twarzanie przekazywanych im „prak
tyk kulturowych”.

Stowarzyszenia działające w sferze 
kultury muszą ponownie zanalizować 
współcześnie funkcjonujące, realnie 
istniejące w rzeczywistości społecz
nej pojęcie i funkcje „czasu wolne
go”, kiedyś zagospodarowywanego 
przez owe „zbiorowe praktyki kulturo
w e” m anifestujące się w spólnym  
uczestnictwem w imprezach teatral
nych, artystycznych itp.

Dziś punkt ciężkości w indywidual
nych strategiach zagospodarow ania 
czasu w olnego przenosi się raczej 
na intymny poziom indywidualnych 
kontaktów, integracji rodzinnej, śro
dowiskowej, czasu wykorzystywane
go dla przyjemności lub spolegliwego 
współdziałania z bliskimi sobie osoba
mi, własnej edukacji (LLL). Indywi
dualna konsumpcja dóbr kultury wy
sokiej i popularnej dom inuje nad 
zbiorowymi manifestacjami przyna
leżności do wybranych grup znawców 
i koneserów. Sprzyja tej tendencji roz
wój nowych mediów oraz nowe wzo
ry konsumpcji -  zarówno tej zbioro
wej (realizowanej np. w galeriach 
handlow ych) jak  i indyw idualnych 
(hobby).

Powstanie społeczeństwa sieciowe
go, opartego na funkcjonow aniu 
Internetu redukuje w znacznym stop
niu konieczność manifestowania przy
należności do jakieś społeczności po
przez fizyczną obecność w jakim ś 
miejscu i w jakieś zbiorowości -  moż
na być aktywnym członkiem społecz
ności wyłącznie funkcjonując w stwo
rzonym przez nią świecie wirtualnym. 
Obecność w świecie wirtualnym nie 
musi już ograniczać skuteczności od
działywania na świat realny, fizycz
ny -  wiedzą o tym szczególnie klien
ci sklepów internetowych.

Kulturę powinniśmy, więc rozu
mieć, jako swoiste ramy naszego co
dziennego życia, nie ograniczając jej 
w yłączne do atrybutów „kultury  
wysokiej”, która ma swoich propa
gatorów, obrońców i koneserów  
oraz... rynkową cenę.

Codzienne, niemalże rutynowe za
chow ania kulturow e, te zw iązane 
z pracą, zakupami, wypoczynkiem , 
kom unikacją, m anifestacjam i uczuć 
re lig ijnych , postaw  politycznych, 
w reszcie konw encjonalnych i n ie 
konw encjonalnych  ekspresji arty 
stycznych to obszary godne zagospo
darow ania przez stow arzyszenia. 
Owe tradycyjne, przekazywane z po
kolenia na pokolenie „wzory prak
tyk kulturow ych” bynajm niej nie są

niepotrzebne, ale ich wzorce z znacz
nie w iększą efektywnością „rozsie
w ane” są przez współczesne media. 
Niestety, częstokroć w karykaturalnej 
form ie, w ięc rew izja tych m edial
nych wzorów zachowań, propagowa
nych tam hierarchii wartości, to tak
że obszar efektyw nego działania 
stowarzyszeń.

M usim y m ieć także świadomość, 
że na swoiście rozum ianym  „rynku 
usług kulturow ych” organizacje m a
ją  poważnych konkurentów nie tylko 
w m ediach elektronicznych (nowych 
m ediach), ale także w reorganizują
cym  się system ie ośw iatow ym , 
szkolnictwie wyższym, ekspansyw
nych instytucjach kultury, turystyce 
kulturow ej, m isyjnej działalności 
związków wyznaniow ych i kościo
łów, przem yśle kosm etologicznym  
oraz wśród wielu innych podmiotów.
Te oferty spędzania czas-u wolnego 
oraz funkcjonow ania w pracy zaw o
dowej, środowisku rodzinnym  i in
nych sytuacjach -  bynajm niej nie są 
mniej atrakcyjne od tych oferow a
nych przez stowarzyszenia.

Sytuacja wymaga podjęcia niekon
wencjonalnych działań, przede wszyst
kim w sferze komunikacji z potencjal
nym i odbiorcami, identyfikując ich 
potrzeby, kładąc nacisk na zaspokoje
nie ich ambicji i planów, kosztem nie
stety -  arbitralnych częstokroć kon
cepcji edukacyjnych lub promocyjnych 
zarządów organizacji.

Tak rozumiane uczestnictwo w kul
turze pow odow ać m usi pow stanie 
obszarów, w których realizowane bę
dą nie ty lko aspiracje tw órcze, 
odtwórcze, integracyjne, interpreta
cyjne -  ale przede w szystkim  pro
w okujące do w spółtw orzenia sytu
acji ku lturow ych, w eryfikujących 
jakość oferow anych nam  w zorów  
w spółczesnej kultury  popularnej, 
kultury życia codziennego, prow a
dzące do zrozum ienia i akceptacji 
owych, nowych, często nas bulw er
sujących rzeczy, norm  i zachowań, 
hierarchii wartości.

Poznanie, zrozumienie, interpreta
cja i praca nad zmianą współczesne
go św iata, o toczenia społecznego, 
kształtow anie wrażliw ości społecz
nej i estetycznej, sprzeciw  wobec 
w ulgaryzacji i brutalizacji codzien
ności, wreszcie wsparcie odwieczne
go dążenia do poszerzania kręgu wol
ności i odpow iedzialności za swój 
i współczesnych ludzi los, z respek
tem dla wiedzy o historii i doświad
czeniach dziejowych naszego społe
czeństw a -  to zapew ne konieczne 
w arunki, k tórych spełnienie m oże — ■ 
poprawić sytuację organizacji poza- 
rządow ych działających w sferze 
kultury.
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Demaskator 
absurdów świata

Sławomir Mrożek, jeden z najwybitniej
szych polskich pisarzy i dramaturgów, 

w panteonie twórców europejskich i świa
towych. Autor o miejscu rozpoznawalnym 
i swoim, jest -  w istocie rzeczy -  kimś, ko
go nie daje się ani łatwo opisać, ani też za
mknąć w efektownej definicji. Kim jest? 
Geniuszem literatury: wyczulonym słu
chaczem (bo nikt, jak On, nie potrafi wy
łuskać z żywej i literackiej mowy tak cel
nych konstrukcji i zwrotów językowych, 
demaskujących nasze myślenie); niebez
piecznym obserwatorem (bo każdy szcze
gół przez Niego dostrzeżony staje się 
pod Jego piórem bardziej realny niż 
w rzeczywistości); fantastycznym de- 
konstruktorem (bo z wyrafinowanym 
kunsztem miesza rozmaite style i konwen
cje, do których się z zamiłowaniem odwo
łujemy), niepohamowanym ironistą 
(bo -  wedle diagnozy Jana Błońskie
go -  stale zderza „mędrka” i „chama”, nie

jednokrotnie gnieżdżących się w nas nie
podzielnie). Jest i kimś więcej, wszelako, 
z uwagi na nieobliczalną potęgę zdania 
rozwijającego, owo -  ocierające się o pa
tos -  wyliczenie przerwijmy.

To wiemy na pewno: Sławomir Mro
żek jest -  przede wszystkim -  jednym 
z nas i niepodzielnie towarzyszy wszyst
kim  generacjom  w całym  okresie 
po II wojnie światowej. Jak napisała pro
fesor Małgorzata Sugiera, „przez wiele 
lat i w licznych dziełach używał swoich 
talentów i dostępnych Mu środków ar
tystycznych, by nazywać i ujawniać 
mechanizmy tworzenia i oswajania świa
ta, których odbiorcy bez Jego pomocy nie 
potrafiliby dostrzec i zrozumieć”.

Każda generacja czytała Sławomira 
Mrożka podług siebie. Jego rysunki, 
opowiadania, sztuki teatralne sytuowa
no w rozmaitych kontekstach. Czasami 
ograniczano ich wymowę do doraźności;

czasami delektowano się nimi dla samej 
przyjemności obcowania z ironicznymi 
konceptami czy wynajdywaniem tego, ile 
w słowach Twórcy Indyka było celnej ri
posty na absurdalność dookolnego świa
ta i jego fatalne uporządkowanie; czasa
mi -  nie tak znowu rzadko -  czytano Jego 
starszą i nowszą twórczość, odnosząc ją  
do zmieniających się warunków życia 
w PRL-u. We wszystkich tych postaciach 
lektury przyjemność obcowania z tek
stem zderzała się z rozpoznawaniem 
okrutnego świata, ukazanego wprawdzie 
w krzywym zwierciadle, ale mającego 
trwałe podstawy, żelazną logikę i swój
-  w jakimś sensie -  nieludzki wymiar.

Następujące po sobie pokolenia próbo
wały zamknąć teatr Mrożka, pewnie bez 
złej woli, ale z ograniczenia kontekstów 
poznawczych, w wąskich ramach PRL-u. 
Zacytujmy za recenzją profesora Stanisła
wa Gębali: „Czytanie Mrożka bez wątpię-



nia pomogło nam przeżyć PRL. Jego 
twórczość miała trudne do przecenienia 
znaczenie terapeutyczne, a ściślej -  psy
choterapeutyczne. Umożliwiała dystanso
wanie się od absurdów tamtej codzienno
ści i odświętności, dziwnie przemieszanych 
przez nachalność i prymitywizm ówcze
snej propagandy [...]. Psychoterapia 
przy pomocy Mrożka była najbardziej po
trzebna w miejscach styku tzw. szarego 
obywatela z władzą, czyli z wszelkiego ro
dzaju urzędami i urzędnikami. Właśnie 
w takich sytuacjach najczęściej padały 
w naszych codziennych rozmowach sło
wa: »To jest jak z Mrożka!«, »Istny Mro
żek!«, »Tego by nawet Mrożek nie wymy
ślił!«. I mimo że Mrożek nie karmił 
swoich czytelników fałszywą nadzieją 
na możliwość wygranej w starciu z wła
dzą [ . . . ] -  to jednak na swój tragifarsowy 
sposób heroizował przegranych. A w każ
dym razie tak były czytane Jego sztuki. 
W przeświadczeniu czytelników i wi
dzów teatralnych bowiem Mrożek był za
wsze z nami przeciw nim”.

Profesor Małgorzata Sugiera tak to 
z kolei ujęła: „Jeśli dziś uważnie przeczy
tać sztuki Mrożka, zapominając o daw
nych lekturach i modelach interpretacji, 
to nieoczekiwanie okaże się, że w grun
cie rzeczy niewiele w nich tego, co 
zwykliśmy dotąd jako ludzie teatru 
na scenie pokazywać i jako widzowie do
strzegać, czyli werystycznie oddanego 
szczegółu życia w PRL-u. Jest natomiast 
[...] laboratorium międzyludzkich rela
cji, wnikliwe studium mechanizmu per
swazyjnego działania tych wmówień 
i utopijnych światów budowanych wy
łącznie ze słów, które zwykliśmy nazy
wać ideologią”.

To samo powiedziane, lecz inaczej. Jest 
więc Sławomir Mrożek personalizowa
ny jako ten, dzięki któremu świat PRL- 
-u dało się przeżyć, i jest sytuowany po
za kontekstem polskim jako ten, dla 
którego mechanizmy ideologicznej de
prawacji są niezależne od lokalnego 
przyporządkowania. Czytając, staramy 
się odszukać siebie. Nie dziwi więc, że 
w poszukiwaniu sensu, Autor Tanga 
stale był (i jest) konfrontowany z do
świadczeniem biograficznym literackiej 
i teatralnej publiczności. Biografia jest 
tym, co nie kłamie. Tak w sztuce, jak 
w świecie społecznym. Kiedy następu
je przecięcie obu tych rzeczywistości, za
chodzi porozumienie.

W wypadku Mrożka, ale nie tylko Je
go, to porozumienie, tak wyraźne w ko
munikacji międzyludzkiej, tworzyło się 
na fundamencie ruiny. Takie było do
świadczenie roczników dwudziestych 
i trzydziestych przeszłego stulecia, że ich 
świat rodził się z rozsypki, i budowany 
być musiał albo w kontrze do niej, albo 
w uznaniu jej destrukcyjnej roli. II woj
na światowa objawiała się tutaj jako 
punkt zwrotny. Biograficznie, bo jasne 
dzieciństwo zastąpiła ciemna niepew
ność. Mentalnie, bo nic już nie było ta
kie, jak przedtem. Ideologicznie, bo 
w krótkim czasie spotkały się z sobą 
w konflikcie dwie światopoglądowe

dżumy: „czarna” (faszyzm) i „czerwona” 
(komunizm). Takiego doświadczenia 
ani przedtem, ani potem żadna genera
cja nie miała.

Zderzano pod tym kątem teatr Mroż
ka i Różewicza. Debiutowali w tym sa
mym czasie jako dramaturdzy, ale ich 
myślenie o teatrze i świecie poszło od
miennymi drogami. Teatr (i świat) Tade
usza Różewicza żywi się rozpadem, 
chaosem, rozrzuceniem i nieuporządko- 
waniem; teatr (i świat) Mrożka sytuuje 
się w pragnieniu porządku, poszukuje 
przeciwdziałania. W teatrze (i świecie) 
Różewicza proces rozkładu dotknął sło
wa; w teatrze (i świecie) Mrożka słowo 
nad światem dominuje. Jeżeli, tak różniąc 
się, gdzieś są sobie bliscy, to -  jak napi
sał przed laty krytyk -  w tym chyba tyl
ko, że obaj wyprowadzają swoją sztukę 
z przekonania o kryzysie „niewzruszo
nych pojęć”.

Obu twórcom bliska była wtedy, na po
czątku ich drogi pisarskiej, satyra, a jej 
ostrze okazało się zbawienne. W jednym, 
i drugim przypadku nie tyle ratowała 
przed zwątpieniem, ile przywracała wia
rę w to, że -  pomimo ustalonych ram 
świadomości -  zawsze można odwołać 
się do konstytuującego nasz świat czło
wieka. Nieważne, czy będzie on tworzył 
swój byt na ruinach, czy wbrew nim, czy 
będzie dostrzegał okrutną moc ideologii, 
czy też zechce wejść z nią w jakieś po
rozumienie -  zawsze na końcu drogi stał 
będzie ten, do kogo kierujemy swoją wy
powiedź, a także w czyim imieniu ją  kie
rujemy. Różewicz i Mrożek nie kłócą się 
w swoich diagnozach świata. Oni po pro
stu -  u źródeł swojego istnienia -  inaczej 
rozpoznali świat, w jakim przyszło im 
na nowo odnaleźć sens. Jeden więc 
w chaosie upatruje znaczeń dla dzisiej
szej kultury, drugi twierdzi, że w prze
zwyciężeniach chaosu zawiera się to, co 
dla człowieka najważniejsze.

Przezwyciężenie przybiera nieraz po
stać wszechwiedzącej babki. W literatu
rze staje się nią wszechstronność wyra
zu. Sławomir Mrożek -  podobnie jak 
Tadeusz Różewicz -  wielokrotnie sięga 
do rozmaitych form wypowiedzi pisar
skiej, ale nie chce się utożsamiać z twór
cą Kartoteki. Bliższy jest Mu Gombro
wicz, o czym wspomina w późniejszych 
dziełach, bo ten rodzaj ironii -  w której 
zawierają się lęk przed ośmieszeniem 
i radość oczyszczenia, zdemaskowanie 
intencji i wolność odpuszczenia, go
rycz porażki i słodycz niezależno
ści -  konstytuuje prawdziwie wolną po
stać Pisarza.

Profesor Barbara Gutkowska napisała 
w swojej recenzji, że twórczość Sławo
mira Mrożka zawarta jest między auto- 
biografizmem a intertekstualnością. Ina
czej mówiąc, że Autor Miłości na Krymie 
niezwykle mocno doświadczenie własne 
zakotwicza między znakami (czy między 
tekstami) dostępnego sobie świata. Rzecz 
w tym, iż zwrot w stronę kultury maso
wej i mediów, ku rewolcie językowej 
i światu stereotypów nie zawsze musi 
mieć dobiy wynik. Sławomir Mrożek na

czytał się jak nikt. Do czego doszedł? 
„Sztuka jest dla artysty życiem” -  napi
sał w Dzienniku. Ucieczka jest powrotem, 
powrót -  źródłem cierpienia.

Dzieło Sławomira Mrożka nie podda 
się zatem łatwym, uogólniającym, pod
chwytliwym opiniom. Profesor Barbara 
Gutkowska napisała: „Sławomir Mrożek 
niezmiennie i konsekwentnie zaznacza 
[...] swój dystans do powszechnie po
dzielanych przekonań i sensów wytwo
rzonych przez społeczno-kulturową 
wspólnotę. Różnica zaś polega na tym, 
że teraz weryfikuje je  odniesieniem 
do egzystencjalnego konkretu, uwiary
godnionego autobiograficzną sygnaturą, 
w czym dostrzec można rzadki dzisiaj na
mysł nad moralnym i społecznym zna
czeniem literatury. Równie ważna jak 
efekt artystyczny jest etyczna postawa 
Autora, dla którego -  jak pisał w Obra
zie i słowie -  »pisanie ma jeszcze sens ja
ko świadectwo i przekazywanie mą
drości. Jednemu człowiekowi przez 
drugiego człowieka«”.

Dotknięty tutaj został ważny problem. 
Czytając Sławomira Mrożka, zawsze 
stajemy przed moralnymi wyborami. 
Pisarz nie narzuca swojej opcji, ustawia 
nas w jakimś sobie znanym szeregu. 
A kiedy włącza się w porządek naszego 
życia, to zaczynają się dziać rzeczy 
straszne. Już o tym nie pamiętamy. Dla
tego tak ważne są obserwacje, które prze
obraziły się w tumult emocji, radość z no
wego życia, wdzięczność ze spotkania. 
Jeszcze raz odwołajmy się do słów pro
fesor Barbary Gutkowskiej: „[...] jeste
śmy postawieni przed twórczością szcze
gólną, »całkowitą« -  będącą jednocześnie 
wytworem i procesem -  i możemy spoj
rzeć na nią jak na pełny zapis duchowej 
autobiografii wybitnego artysty i intelek
tualisty z przełomu XX i XXI wieku. Jej 
punktem ciężkości jest nie tylko autor
skie »ja«, ale także tradycja literacka 
i szeroko pojęta kultura, polityka, histo
ria, historiozofia oraz współczesność”.

Dlaczego przyznajemy doktorat hono
rowy Uniwersytetu Śląskiego Autorowi 
Vatzłava? Wiele jest po temu powodów. 
Przyznajemy go przede wszystkim dla
tego, że jest On wybitnym polskim dra
maturgiem i prozaikiem, jednym z najzna
mienitszych twórców teatru europejskiego 
i światowego, przenikliwym sędzią natu
ry ludzkiej, mistrzem ironii, demaskato- 
rem absurdów świata. Ale także dlatego, 
że Sławomir Mrożek wyznał, iż z Kato
wicami połączyła go miłość.

W roku 1957 poznał malarkę Marię 
Obrembę, członkinię legendarnej Grupy 
St-53. Ślub cywilny wzięli w Katowicach 
w roku 1959. Ich związek jednak nie 
przetrwał długo, ale jakże kłócić się tu
taj było ze śmiercią...

Do Katowic Sławomir Mrożek przyjeż
dżał w latach następnych, a po dziesięcio
leciach nieobecności -  wiąże się z nimi 
symbolicznie poprzez akademicką spo- 
łeczność Uniwersytetu Śląskiego.

Mistrzu, witamy Pana w na 
gronie!



lakami na Śląsku. Powiedziałem o Śląsku 
rozrywanym i rozgrywanym, bo tak to by
ło w historii, kiedy Śląskiem handlowano, 
a potem także różnie go rozgrywano. I tak 
jest po dzień dzisiejszy. Każdy chce zre
alizować jakiś swój interes polityczny 
czy inny kosztem Śląska. Kosztem Śląza
ków.

Uczyłem się śląskiej tożsamości naj
pierw w rodzinie, później w szkole. Ale też 
przez samo miejsce zamieszkania, przez 
kontekst społeczny, wśród sąsiadów.

Nie byłem Ślązakiem, który by nosił 
przed sobą transparent głoszący kim jes
tem. To, kim jestem, starałem się pokazy
wać przez czyny. Przez swoją aktyw
ność, przez postawę. Bo rzeczywiście my 
się różnimy od innych pewnym etosem, 
pracowitością, rzetelnością uporządko
waniem,, wiernością danemu sło
wu... I można by mnożyć jeszcze te cechy, 
które w stereotypowym obrazie Ślązaka są 
obecne. Wymieniłem te pozytywne. Tym
czasem są też negatywne. Że Ślązak to 
człowiek nie mający większego związku 
z kulturą, bez ogłady, nastawiony raczej 
na materię, niż na ducha, pragmatyk. Py
tanie się zatem pojawia-jak się mieszczę 
w tym obrazie?

-  Czy perspektywa tarnowska -1 4  lat 
posługi -  wpłynęła jakoś na zrozumie
nie tego fenomenu? Czy umożliwiła in
ne spojrzenie na związane ze Śląskiem 
stereotypy? I jak udało się odpowiedzieć 
na to najbardziej już osobiste pytanie?

-  Było takie szufladkowanie: skoro on 
jest ze Śląska, to już wszystko wiadomo, 
kim jest, z jakim człowieka mamy do czy
nienia. I to nie tylko z perspektywy Tamo
wa, ale i wcześniej, kiedy poszliśmy 
na studia teologiczne do Krakowa, zderza
łem się z takimi uproszczeniami. Wtedy 
były tam trzy seminaria: krakowskie, czę
stochowskie i katowickie. ICażde miało 
swój utarty i dobrze utrwalony obraz. 
Bardzo cieszyłem się tym, że my ze Ślą
ska poszliśmy na studia do Krakowa, bo 
to nas bardzo wzbogaciło. Spotkanie z pol
ską kulturą, spotkanie z polską historią... 
Zresztą podobnie teraz mój blisko czter
nastoletni pobyt w Tarnowie był bardzo 
głębokim zanurzeniem w niezwykle cie
kawą historię Małopolski, która wpisuje się 
w historię Polski, od której Śląsk był 
przez blisko sześć wieków odcięty. To jest 
jakieś dopełnienie ogólnego wykształce
nia historycznego, już nie tylko za pomo
cą książki, ale przez dotknięcie rzeczywi
stości, która kształtuje się przez wieki. 
Dlatego myślę, że te doświadczenia się ja
koś nakładają. I te śląskie, i te małopolskie, 
i te krakowskie i tarnowskie doświadcze
nia się syntetyzują, uczą otwartości i leczą 
z plemiennego myślenia. I za to ubogace
nie jestem Panu Bogu wdzięczny.

-  Inna historia Śląska i Małopolski, to 
także inna historia Kościoła Katolickie
go w tych częściach dzisiejszej Polski. 
A jednak tradycyjna wiara w Tarnowie 
i w Katowicach jest czymś bardzo cha
rakterystycznym. Takie przywiązanie 
do Kościoła domaga się chyba jednak 
ciągłego przywoływania pytania, jakie 
postawione było na Soborze Watykań
skim II o aggiornamento, czyli aktuali
zację wyznawanej wiary w zmieniającej 
się rzeczywistości. Jak ożywiać wiarę 
w regionach bogatych w religijną trady-

Z metropolitą katowickim 
arcybiskupem W IK T O R E M  SK W O R C E M  

rozmawia DOMINIKA SZCZAWIŃSKA-ZIEMBA

Wspierać wszystko, 
co dobre

-  Śląsk, choć był różnie rozgrywany 
i rozrywany, pozostał zawsze wierny so
bie... To słowa Księdza Arcybiskupa wy
powiedziane w homilii podczas ingresu 
rozpoczynającego posługę biskupią 
w diecezji katowickiej. Jak w kontekście

■ dzisiejszych rozgrywek, ale także ręal- 
C/'"* nych problemów ludzi żyjących na Ślą- 
MŚR sku rozumie Ksiądz Arcybiskup śląską 
■III tożsamość?

-  To temat, o który byłem pytany kie
dy przyszedłem do Tamowa i teraz, kiedy 
wracam do Katowic. Tu się urodziłem, 
wzrastałem, tu zdobyłem średnie wy
kształcenie. Wychowałem się w rodzinie, 
która żyła w Zabrzu, ale w roku 1922 opto
wała za Polską i przeniosła się na polską 
stronę, do Rudy Śląskiej. Była to rodzina 
śląska, tu żyjąca, ale o jasnym obrazie na
rodowościowym. Słowem -  byliśmy Po-



cję, a równocześnie zagrożonych jej 
obumieraniem?

-  Zarówno Kościół tarnowski, jak i ka
towicki, miały wybitnych pasterzy. Tam 
był arcybiskup Ablewicz, tu biskup Bed- 
norz. Obaj Ojcowie Soboru. Owocem ich 
pracy na Soborze były w tych diecezjach 
Synody Diecezjalne. Tutaj, w 1975 roku 
biskup Bednorz zakończył pierwszy kato
wicki Synod, a w 1984 roku arcybiskup 
Ablewicz czwarty Synod diecezji tar
nowskiej. Chodziło o przełożenie języka 
i zaleceń Soboru na aktualną sytuację 
w diecezji. I to, co niewątpliwie łączy obie 
diecezje, to przywiązanie do tradycji, 
oparcie o rodzinę, często wielopokolenio
wą. Zatem bardzo silna rodzina, bardzo sil
ne związki rodzinne, ale także przywiąza
nie do tradycji kościelnej. I chciałoby się 
to, co mocne i dobre, zachować, uzupeł
nić i przekazać jak najcenniejszy depozyt. 
Dlatego w diecezji tarnowskiej kontynu
acja otwarcia na dzieło misyjne Kościoła. 
Czyli wyjście na zewnątrz z misją, ale też 
angażowanie na miejscu laikatu, akcento
wanie odpowiedzialności świeckich za Ko
ściół i losy ewangelizacji.. Mój poprzed
nik arcybiskup Życiński po raz pierwszy 
zarządził wybory do parafialnych rad 
duszpasterskich, ja kontynuowałem jego 
dobre dzieło, owo otwarcie na świat. Pó
jście na spotkanie z tą rzeczywistością, któ
rą niesie cywilizacja i kultura, również 
w przestrzeni mediów elektronicznych, wi
dzianych jako przestrzeń do ewangeliza
cji. Bo przecież mamy misję głoszenia Do
brej Nowiny, a ona zawsze jest dobra 
i nowa. Podobna otwartość cechuje archi
diecezję katowicką. Bardzo ciekawym 
przykładem może być to, jak w obu die
cezjach sprzedaje się i jak jest czytany 
Gość Niedzielny. W czytelnictwie tego ty
godnika Tarnów jest na drugim miejscu 
po Katowicach. Inny przykład aktywno
ści laikatu to szafarze nadzwyczajni Ko
munii Świętej, którzy idą w niedzielę 
do chorych. I tu, i tam mamy prawie 
ośmiuset mężczyzn, którzy poświęcają 
swój wolny czas, aby służyć bliźnim. 
W ten sposób bardzo rozszerza się prze
strzeń Komunii w Kościele, a o to w Ko
ściele chodzi, żeby stworzyć przestrzeń 
wspólnoty człowieka z Bogiem, ale także 
ludzi między sobą. No i kult świętych. 
Wśród młodych w Tarnowie i w Katowi
cach „karierę” robi bł. Karolina. Tu i tam 
popularne są domy rekolekcyjne -  ludzie 
szukają skupienia i ciszy, aby znaleźć od
powiedź na egzystencjalne pytania. Poza 
tym radia diecezjalne, obecność w prze
strzeni Internetu, posługiwanie się pocz
tą elektroniczną^itd..

-  Kościół na Śląsku znany jest z uwa
gi i troski, które przywiązuje do nauki 
społecznej. To tu głoszona była ewange
lia pracy, to o sanktuarium w Piekarach 
Śląskich mówi się jako o ambonie gło
szenia ewangelii bliskiej człowiekowi. 
Jednak dziś odbiorca tej nauki bardzo 
się zmienił, bo zmieniają się warunki ży
cia na Śląsku, czego symbolem może być 
fakt, że od jakiegoś czasu, jak chciał 
Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, 
na Śląsku św. Barbarę czci się nie tylko 
jako patronkę ludzi pracy i górników, 
ale także jako patronkę bezrobotnych. 
Z jednej więc strony etos pracy, rozwój, 
a z drugiej coraz więcej ludzi nie odnaj

dujących się w przemianach. Jaka jest 
rola Kościoła w tak zróżnicowanym 
społeczeństwie?

-  Niewątpliwie Śląsk, może bardziej niż 
Małopolska, jest miejscem kontrastów. 
Z jednej strony mamy rozwój, nowe tech
nologie, nowe zakłady, całą sferę banko
wości, która się rozwija, nowoczesne roz
wiązania komunikacyjne, których nie ma 
w Małopolsce... To wszystko może impo
nować. A z drugiej strony ludzie wyklucze
ni, kiedyś bardzo związani z przemy
słem, zwłaszcza ciężkim, który na Śląsku 
dominował. Dzisiaj są marginalizowani 
i społecznie wykluczeni. Nie możemy 
zatem patrzeć na Śląsk tylko przez pryzmat 
Katowic, które się rozwijają i tego nowo
czesnego społeczeństwa, które się tu 
kształci, które ma dostęp do wysokiej kul
tury, szczególnie muzycznej. Nota bene 
Katowice to jest-m yślę-m uzyczna sto
lica Polski.

Trzeba jednak spojrzeć na Śląsk również 
przez pryzmat zdegradowanych osiedli, 
a są takie w Katowicach, Siemianowicach 
i Świętochłowicach. Kiedy tam ostatnio 
byłem, to wsłuchiwałem się w relacje księ
ży mówiących o funkcjonowaniu świetlic,
0 dzieciach, które do nich przychodzą, aby 
odrobić lekcje, bo rodzinie prąd odcięto
1 życie toczy się przy świecach. Ponadto 
żyją w warunkach, które urągają ludzkiej 
godności, bo samorządy nie mają środków 
na podnoszenie standardów mieszkań. 
Trzeba to wszystko widzieć, bo to też jest 
rola biskupa, żeby widział i żeby patrzył 
dalej, planował jakieś działania, zwłaszcza 
w oparciu o Caritas. Tu odsyłam do tar
nowskiego programu „Gniazdo”.

Zatem Śląsk, do którego wracam, jawi 
mi się jako Śląsk kontrastów. Chodzę 
po śladach, które tutaj zostawiłem, bo 
dwadzieścia pięć lat tu pracowałem, a rów
nocześnie odkrywam nowe zjawiska, no
we problemy. Z tymi nowymi problema
mi idziemy do Piekar. Taka tu była tradycja 
budowana przez moich poprzedników, bi
skupów katowickich. Idziemy do Matki Bo
żej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. 
Idziemy nie tylko z modlitwą, ale i poprzez 
organizowane tam sympozja z refleksją na
ukową o sprawach społecznych, bo wiemy, 
że miłości społecznej nigdy za wiele 
i sprawiedliwości też nigdy dosyć.

-  Mówi Ksiądz Arcybiskup o tym, że 
trzeba widzieć i być blisko człowieka, że
by planować jakieś działania. Ale jak 
wygląda to w praktyce?

-  Biskup jest przede wszystkim głosi
cielem Ewangelii. To jego pierwsze pod
stawowe zadanie. Ale jeśli ma głosić, no 
to musi iść do ludzi. Być „w terenie”. Ta
ki jest obowiązek biskupa. Docierać do lu
dzi ze słowem Bożym. I biskup ma dosta
tecznie wiele okazji, jeśli tylko chce, 
żeby docierać do rzeczywistości nieusz- 
minkowanej, np. w czasie wizytacji trze
ba odwiedzać rodziny wielodzietne, bez
robotnych, chorych. Pewnie, że są to 
dotknięcia może naskórkowe, ale jednak 
jest to zawsze dotarcie do konkretnego 
człowieka, spotkanie z nim, wykazanie em
patii. Myślę, że oczekiwania ludzi nie są 
takie, że przyszedł biskup, który ma cza
rodziejską różdżkę i czego dotknie, to 
wszystko zmieni i spełni wszystkie ocze
kiwania. Ludzie, którzy są upokorzeni 
i marginalizowani, chcą zostać zauważe

ni i wysłuchani, chcą by szanowano ich 
godność. Posługa biskupa to głoszenie 
Ewangelii słowem i świadectwem życia, 
bliskością duchową, a nade wszystko -  i to 
jest posługa nie zawsze dostrzegalna -speł
niana powinność modlitwy. Diecezjanie są 
biskupowi powierzeni przez papieża, 
a w tym powierzeniu zawiera się obowią
zek modlitwy i udzielania sakramentów 
świętych. Trzeba się za wszystkich diece- 
zjan modlić wszystkich wprowadzać w ich 
życie jedynego Zbawiciele człowieka. 
Oczywiście wszystkich problemów się nie 
rozwiąże, ale patrzmy na przykład Jana 
Pawła II. On wiele spraw brał na klęcznik, 
bo nie mógł zmienić całego świata, mimo 
apeli, spotkań i rzeki dobrych słów. To jest 
drogą. Po prostu modlitwa, wołanie do Du
cha Świętego o odnowienie oblicza śląskiej 
ziemi, to znaczy serc jej mieszkańców.

-  Niektórzy wołają, iż u bram Kościo
ła, a właściwie tysiącletniej chrześcijań
skiej cywilizacji w Polsce, stają oto neo- 
barbarzyńcy, podobni owym, opisanym 
przez Zbigniewa Herberta, krzykliwym 
siewcom nicości, od których wieje złow
rogim chłodem -  to kolejny fragment ho
milii, która wybrzmiała w czasie ingre
su. Co Ksiądz Arcybiskup widzi jako 
największe zagrożenia, z którymi trze
ba ludziom pomóc się zmierzyć?

-  Podstawowe zagrożenie jest takie, że 
coraz więcej ludzi reprezentuje filozofię 
życia, myślenia, opartą na mniemaniu 
samowystarczalności. „Sam sobie wy
starczę”, „sam sobie zorganizuję życie”, 
„sam sobie zapewnię szczęście i zapewnię 
przyszłość”. Pana Boga nie potrzebuję. To 
myślenie zagraża ludziom zanurzonym 
w świecie materii. Posiadanie rzeczy sta
je się ersatzem, ma zastąpić wszystko, 
nawet Pana Boga. To dotknięcie wszyst
kiego -  nawet jeśli nie kupuję w supermar
kecie -  daje poczucie spełnienia i szczę
ścia. Wiemy jednak, że to nie do końca 
prawda. Że mamy w naszym społeczeń
stwie wiele zjawisk, które świadczą o cho
rej duszy współczesnego człowieka. Psy
chologowie mogliby powiedzieć, jak dużo 
mają dziś pracy, choćby z depresją a to wy
nika i z tego, że rodzina nie spełnia swo
ich funkcji, i z tego też, że człowiek nie ma 
odniesienia do Absolutu. Chciałoby się to 
zmienić. Żeby ludzie odnaleźli drogę 
do Boga. I można by postawić na akcyj- 
ność, ale wtedy będziemy gonili od akcji 
do akcji. A księża też są zmęczeni i sytu
acją, i problemami, z jakimi są konfron
towani. Dlatego mówię księżom na spot
kaniach w dekanatach: nie rozwiążemy 
wszystkich problemów. To jest ponad na
sze siły. Dlatego klękajmy indywidualnie, 
wspólnotowo i módlmy się za tych, któ
rych nam Pan Bóg powierzył, bo to Pan 
Bóg to potęgę działania, niekoniecznie mu
si się nami posługiwać, ma bezpośredni 
przystęp do człowieka. Może człowieka 
dotknąć swoją łaską i go przemienić, 
choć oczywiście podejmujemy wezwanie 
nowej ewangelizacji, docierania do tych, 
którzy „wyprowadzili się” z Domu -  Ko
ścioła.

-  Budowanie: tym słowem można by 
streścić wiele zadań, jakie podejmował 
Ksiądz Arcybiskup w swoim kapłań
stwie. Metafora działań duszpaster
skich, ale i konkret związany z budow
nictwem właśnie, bo w czasie pracy m

m



w diecezji katowickiej koordynował 
Ksiądz Arcybiskup sprawy związane 
z budownictwem sakralnym. Na czym 
dziś polega budowanie Kościoła?

-  Tak, tu na Śląsku nie przespaliśmy cza
su budownictwa sakralnego. Zbudowało 
się wiele... Do roku 1970 budowanie ko
ściołów było prawie niemożliwe, a potem 
trudne. To byty heroiczne zmagania bisku
pa, księży, laikatu o zezwolenie na budo
wę kościoła, o lokalizację. Był jednak nie
zwykły kapitał -  zapał wiernych i ofiarność 
oraz zaangażowanie w budowanie.

Z drugiej strony nie mieliśmy przygo
towanych architektów. Architekci, którzy 
się tego podejmowali, mieli na pewno naj
lepszą wolę, ale czasem to nie wychodzi
ło, bo mieli inne doświadczenia, np. budo
wy hal sportowych, przemysłowych... 
Jednak czas budowania nie kończy się 
z momentem poświęcenia kościoła. Zbu
dowaną strukturę architektoniczną trzeba 
się cieszyć. Ale ona ma jedynie funkcję słu
żebną, powinna służyć budowaniu czegoś 
innego, budowaniu Kościoła żywe
go. I trzeba sobie uświadomić, że każdy 
ochrzczony ma w sobie taki budulec, któ
rym może budować Kościół. To nie tylko 
papież, czy biskup, czy ksiądz jest jego bu
downiczym. Tym budulcem jest na przy
kład czas, który komuś darujemy. Jan 
Paweł II nam przypomniał, że Kościół się 
buduje się i żyje Eucharystią, a dzisiaj wie
le łudzi nie ma czasu na niedzielną Mszę 
św. I może tutaj trzeba by poszukać aktu
alnych problemów Kościoła, że nie mamy 
czasu na to, co najważniejsze. A potem na
sze relacje z bliźnimi... Też nie mamy 
na nie czasu. Jest takie piękne zdanie pry
masa Wyszyńskiego, który powtarzał, że 
„mówi się dziś time is money, a ja powta
rzam: czas to miłość”. I kto daje czas, ten 
daje miłość. To jest ten szczególny budu
lec, którym możemy budować Ko
ściół -  dom, dając Panu Bogu i drugiemu 
człowiekowi swój czas. A w nagrodę 
otrzymamy wieczność.

-  Rodzina Skworców wybrała pol
skość, opuściła niemiecką część Śląska. 
Niemniej wątek polsko -  niemiecki jest 
w życiorysie Księdza Arcybiskupa bar
dzo obecny. Między innymi trzy lata te
mu był Ksiądz Arcybiskup jednym 
z inicjatorów deklaracji Polaków i Nie
mców o pojednaniu, którą wystosowali 
biskupi obu Episkopatów. Stosunki pol
sko -  niemieckie widziane ze śląskiej 
perspektywy to żywy i wciąż dzielący 
opinię publiczną temat.

-  Nie projektujemy naszego życiorysu. 
Nie da się usiąść i racjonalnie go ułożyć. 
Wierzymy, że to Pan Bóg prowadzi czło
wieka i nim kieruje. To, że kiedyś znalaz
łem się jako diakon, a później jako młody 
ksiądz w Dreźnie i pracowałem wśród pol
skiej młodzieży w NRD, że to mi dało do
stęp do języka i kultury niemieckiej -  nie 
było wynikiem tylko moich postanowień 
czy zamysłów. Później w Katowicach by
łem „ministrem” spraw zagranicznych 
diecezji katowickiej, szczególnie z Kościo- 
łami w obszarze języka niemieckiego. 
A Konferencja Episkopatu Polski powie- 
rzyła mi przed kilku laty przewodniczenie

_ _ i  grupie kontaktowej biskupów z Konferen- 
cją Episkopatu Niemiec, gdzie podejmu
jemy trudne problemy nie tylko relacji mię
dzy Kościołami obu krajów, ale także

problemy historyczne, społeczne i politycz
ne. A dodajmy, że to polsko -  niemieckie 
sąsiedztwo z racji obarczenia historią jest 
ogromnie trudne. Ciągle otwierają się ja
kieś nowe rany. Próbujemy w tych relacjach 
patrzeć z realizmem i nazywać rzeczy 
po imieniu, bo najgorzej, jeśli się tego nie 
robi. Trzeba powiedzieć: tak było i za to 
przepraszamy. Jest nam przykro i źle z po
wodu tego, co się stało, ale teraz musimy 
myśleć o tym, co wspólnie robić, żeby się 
to już nigdy nie powtórzyło. Żeby nasze są
siedztwo było pokojową kohabitacją, 
mieszkaniem w naprawdę wspólnym eu
ropejskim domu. To jest zadanie i powin
ność ludzi, którzy dziś żyją w naszych kra
jach, którym powierzono obowiązek 
kształtowania relacji polsko -  niemieckich, 
byśmy budowali przyszłość w oparciu
o idealną wizję, nawet jeśli w całości jest 
niemożliwa do realizacji, byśmy się szano
wali, szanowali naszą kulturę i wspólnie bu
dowali przyszłość.

-  Jak Ksiądz Arcybiskup widzi swo
je zaangażowanie i współpracę z władza
mi lokalnymi?

-  Idziemy jako Kościół przez rzeczywi
stość ziemską i chcemy uczestniczyć w jej 
kształtowaniu. Liczymy się więc z realia
mi politycznymi i społecznymi. Dlatego 
potrzebna jest współpraca szczególnie 
z samorządem, który jest odpowiedzialny 
za kształtowanie rzeczywistości lokalnej. 
Swoją rolę widzę w trzymaniu się zasady, 
żeby wspierać wszystko, co dobre, co słu
ży człowiekowi tu i teraz. Kościół z natu
ry swej pełni w tym świecie i społeczeń
stwie funkcję krytyczną. Ale także 
profetyczną. Jest prorokiem, pokazuje 
jak by należało postępować. I to jest na
wiązanie do tej funkcji, którą Kościół tu 
na Śląsku pełnił w PRL-u. Był głosem nie- 
mąjących głosu. Była cenzura, usta ludzi 
były zakneblowane, a biskup miał wtedy 
obowiązek i miał odwagę upominać się
o prawa ludzi, mówił w imieniu społeczeń
stwa. Wtedy zresztą Kościół pełnił wiele 
ról społecznych, których dzisiaj pełnić już 
nie musi, bo społeczeństwo odzyskało pod
miotowość. Ale niezależnie od tego, po
wtarzam, Kościół pełni funkcję krytycz
ną i profetyczną. Z Ewangelii wyrasta 
narzędzie, które nazywa się Katolicka 
Nauka Społeczna. To nie jest recepta 
na rozwiązanie problemów, którą można 
by przepisać, to jest pewien ideał, wska
zania, drogowskazy. Kościół nie jest 
od rozwiązań szczegółowych, od tego są 
rządzący, jest samorząd, ale są pewne 
wskazania- światła, które zawiera właśnie 
Katolicka Nauka Społeczna. Realizowa
ne na pewno zbliżają do społeczeństwa bar
dziej solidarnego. Dostrzec godność każ
dego człowieka, to jest naczelna powinność 
polityki rząd i samorządu. Stąd apele Ko
ścioła do rządzących o uczciwość, o praw
dę, bo bez niej wolność traci są treść.

-W idzi Ksiądz Arcybiskup na Śląsku 
gotowość do takiej współpracy, opartej 
nie na kurtuazji, ale na uczciwości?

-  W Kościele jest kontynuacja. Cieszę 
się, że wchodzę w ślady moich poprzed
ników, ks. bp. Herberta Bednorza, ks. abp. 
Damiana Zimonia. Taki dialog tutaj na Ślą
sku trwał, był intensywny i konstruktyw
ny. Duch dialogu niewątpliwie jest nadal. 
Spotykam się z władzami lokalnymi róż
nego szczebla, z władzami rządowymi i sa

morządowymi. Rozmawiamy. Jestem prze
konany, że to dobra droga. W życzliwym 
dialogu możemy sobie wiele powiedzieć, 
nawet jeśli to są czasami uwagi krytycz
ne, czy jakieś postulaty. Ale kierujemy się 
właśnie kryterium prawdy, które powinno 
być w życiu społecznym obecne. Ponad
to łączy nas -  jak sądzę -  troska o tego sa
mego człowieka.

-  Dialog to również sprawa pożąda
na w środowiskach tworzących dzisiej
szą kulturę. Wydaje się jednak, że głos 
Kościoła jest w tym dialogu zagłuszany 
jako nieuprawniony, posługujący się 
innymi kryteriami, wsteczny.

-  Już Jan Paweł II pouczył nas, że wia
ra ma się stawać kulturą, ale wiemy, że tak 
nie zawsze jest. Mamy dzisiaj bardzo 
szeroką paletę różnych wydarzeń, czy 
nurtów w kulturze. Kultura rozwija się 
w środowisku wolności. Pamiętamy cza
sy minione, kiedy ludzie byli stłamszeni, 
wtedy kultura się nie rozwijała. Kultura nie 
może rozwijać się na rozkaz władzy po
litycznej. Autentyczna jest kultura, która 
prowadzi człowieka ku dobru, podnosi go, 
wzbogaca jego człowieczeństwo, otwiera 
na przestrzeń ducha. I takie formy kultu
ry Kościół wspiera i tworzy. Natomiast od
mawia uznania i nazwania kulturą tych zja
wisk których wspólnym mianownikiem 
jest nihilizm i destrukcja. W kwestii kul
tury proponuje zastosować kryterium cza
su. Czas więc pokaże, co było kulturą a co 
jest jej antytezą.

-  Wypoczynek. Jak wygląda i co da
je Księdzu Arcybiskupowi?

-  Górskie wędrówki są dla mnie formą 
wypoczynku i poznawania siebie zarazem. 
W Tarnowie tak starałem się ułożyć czas, 
by raz w tygodniu wybrać się czy to 
w Beskid Sądecki, czy w Beskid Niski, 
Pieniny czy Gorce. Był to czas na reflek
sję, planowanie, szukanie inspiracji, my
ślenie o przeszłości, ale też na spotkania 
z ludźmi w górach, którzy czasem udzie
lali mi bardzo mądrych odpowiedzi. Kie
dyś pytam: czy nie trudno żyje się wam tu 
wysoko w górach, a babcia zajęta praniem 
bielizny odpowiada: przecież byśmy się 
tam na dole wszyscy nie zmieścili. Górskie 
wędrówki to była moja szkoła samotności 
i spotkania z człowiekiem, spotkania w ci
szy ze sobą.

-  A literatura często cytowana przez 
Księdza Arcybiskupa? Czy jest jak 
chce ks. prof. Jerzy Szymik sejsmogra
fem, który bada, czym żyje współczesny 
człowiek?

-  W Tarnowie poznałem lepiej Brand
staettera. Ta poezja była dla mnie odkry
ciem. Chodziłem jego śladami, mijałem 
krzyż, który on mijał zadając sobie pyta
nie: kim jest ten człowiek na krzyżu? To 
pytanie jest zarazem odpowiedzią o sens 
obecności krzyża w przestrzeni publicznej. 
Żeby ludzie, którzy w Niego nie wierzą, 
zapytali: kim On jest?

A jeśli chodzi o książki, to jestem dość 
solidnie obłożony biografiami. Czytam by 
poznawać czasy i poznawać ludzi. Ostat
nio nie mogę przebrnąć przez biografię Mi
łosza, bo to ponad siedemset stron; w ko
lejce czekają Dzienniki S. Kisielewskiego, 
kiedyś popularnego „Kisiela”, a wiadomo, 
że na czytanie ma się ułamki czasu, albo 
gdy nie przychodzi łaska snu.
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Syn śląskiego siodlarza, całe dorosłe życie 
spędził w kamieniczce Franzelów, 
przy Katowickiej 3 w Bogucicach.

Organista 
od świętego 
Szczepana
Profesor Karol Hoppe

Prof. Karol Hoppe

Mieszkał na I piętrze. Z okien swe
go pokoju oglądał plac przed bo- 

gucicką farą a dalej klasztorne mury Ja- 
dwiżanek i Bonifratrów. W dzieciństwie 
podziwiał je od drugiej strony -  z żabiej 
perspektywy Rozdzienia. Stamtąd przy
niesiono go do chrztu. Potem już sam 
wydreptywał ścieżki na klasztorne wzgó
rze -  na pierwsze nabożeństwa i do ko
munii świętej. To tutaj po raz pierwszy 
usłyszał przedziwne dźwięki niosące 
się z wysokiego chóru nad kruchtą. Już 
wtedy zapragnął aby -  jak pan organi
sta -  zasiąść przy manuałach i zagrać tak 
głośno aby mury świątyni zadrżały.

Dom Teodora Hoppego i Marii ze Ste- 
phanich był dostatni. Wyrób uprzęży 
i siodeł, w czasach, gdy ludzie podróżo
wali na koniach, bryczką bądź dyliżan
sem przynosił dochody. Nie szczędzili 
grosza na kształcenie Karlika. Gdy 
ukończył seminarium nauczycielskie, 
na nauki śpiewu i profesjonalnej gry 
na organach posłali go do najlepszych 
śląskich mistrzów. Studiował w Oleśnie 
u Józefa Steina, a następnie w Piecho
wie u Wiktora Kotalli. Do rodzinnej pa
rafii wrócił w 1904 r. Od tej pory uczył 
dzieci w okolicznych szkołach elemen
tarnych a muzyką i śpiewem wzbogacał 
uroczystości religijne Bogucic, Rozdzie
nia, Załęża, Dąbrówki Małej, Zawodzia 
i okolicy. W 1909 r. zebrał parafialnych 
śpiewaków i założył chór św. Cecylii. Je
go prezesem został Daniel Kiera. To był 
pierwszy w Katowicach i jeden z trzech 
najpierwszych na Śląsku -  polskich 
chórów kościelnych. Dwa starsze śpie
wały w Nakle i Piekarach u stóp Cere- 
kwicy.

Bogucice były kolebką polskiego 
pieśniarstwa na Śląsku. W 1894 powsta
ło tu jedno z najpierwszych narodo
wych -  Towarzystwo Śpiewacze „Lut
nia”. Zrzeszało polską młodzież. Jego 
założycielem i prezesem był Paweł Sus 
a dyrygentami Henryk Ciemięga i Teo
dor Lew andow ski. Szykanow ani 
za krzewienie patriotycznych tradycji 
zmieniali profil i nazwę swego związ
ku. Po śmierci P. Susa występowali 
pod szyldem „Towarzystwa Dobro
czynności” ale śpiewu nie zaniedbywa
li. Od 1902 mieszkańcy tej kilkunasto
tysięcznej osady spotykali się również 
w bratnim TŚ „Lira”, któremu przewo
dził Józef Wieczorek. Byli nieufni wo
bec kolegów z parafialnego chóru Ka
rola Hoppe. Podejrzew ali, że jako 
Niemiec będzie zmuszał do śpiewania 
po niemiecku.

Jego mecenasem i patronem był ks. 
proboszcz Skowronek, niechętny świec
kiemu i polskiemu śpiewaniu, jeden z fi
larów hakatystycznej Zentrumpartei 
i zagorzały przeciwnik endeckich rady
kałów z kręgu „Górnoślązaka”, wyda
wanego wtedy przez Korfantego i Ko
walczyka. Lubił Karlika i cenił jako 
fachowca.

W tym czasie z raciborskiej drukar
ni R. Meyera wyszły dwa kolejne wy

dania proboszczowskiego modlitewni
ka „Droga do nieba” . Redaktorem, 
autorem tekstów i pieśni był ks. Skow
ronek. Jego młody organista z kompo
zytorskim zacięciem, systematycznie 
pisał do nich melodie. Tak powstało 
prawie 1000 chorałów zwanych też to
warzyszeniami organowymi. N a po
czątku XX stulecia Skowronek i Hop
pe stali się autoram i niebyw ałego 
sukcesu misyjnego i wydawniczego. 
Ich publikacja ukazywała się kilkakrot
nie -  łącznie w dziesiątkach tysięcy eg
zemplarzy; po polsku i po niemiecku. 
Najbardziej byli do niej przywiązani ka
tolicy na Opolszczyźnie. Przyczyniła

się do upowszechnienia kultu Matki 
Boskiej Bogucickiej.

Jedną z takich „książeczek do nabo
żeństwa”, wydrukowaną w roku 1930, 
przechowuje pani Irena Broi z Mikoło
wa. To rzadkość z edycji jubileuszowej. 
Jest oprawiona w miękką, czarną skó
rę. Jej grzbiet zdobią złote litery ukła
dające się w napis „Droga do nieba”. 
W  przedmowie wydawca pisze o muzy
ce prof. Karola Hoppego.

-  Na tej książce modliła się moja ma
ma Cecylia a dla mnie była lekturą 
od wczesnego dzieciństwa. Była waż
na dla całej rodziny, bo autorem melo
dii do modlitw i pieśni był szwagier mo-



jej mamy a mój wujek -  opowiada pa
ni Irena.

Jej mama była jednym z siedmiorga 
dzieci Franciszka Norasa, sanitariusza 
kopalni „Ferdynand” . Mieszkali w Bo
gucicach, na parterze trzynastorodzin- 
nego familoka przy Francla 6 (obecnie: 
Ścigały). Franciszek miał piękną żonę, 
Joannę z Kątnych i 4 córki słynące z uro
dy. Jedna z nich została żoną organisty.

-  Wujek lubił się droczyć i przeko
marzać. Kiedyś spotkałam go u babci Jo
asi. Miał na sobie nowy, granatowy pu
lower. Mówi do mnie: patrz jaki mam 
ładny polhower. To nie jest żaden polho- 
wer, poprawiam go. To jest pulower! On 
znów swoje, ja  swoje. Stroił takie mi
ny, że aż pękałam ze śmiechu. Mówili
śmy po niemiecku, bo to były czasy hi
tlerow skiej okupacji. W ujek był 
Niemcem ale znał też język polski. On 
w czasie wojny znalazł się na volksli- 
ście nr 1, jego żona na numer 2, reszta 
rodziny na 4 lub 5 a niektórych wujków 
i kuzynów, jako Polaków -  w ogóle 
na nią nie wpisano.

Pani Irena wspomina go jako człowie
ka pogodnego i lubiącego dzieci. Był jo
wialnym starszym panem, raczej tęgim 
i niezbyt wysokiego wzrostu. Na głowie 
nosił melonik a pod nosem krótko przy
strzyżony wąsik. Używał lorgnon czyli 
binokli z oprawką na złotej rączce, 
później zaś okularów.

-  Mnie i mamę zaprosił kiedyś na chór 
organowy żeby pokazać to na czym tak 
głośno gra. Zapamiętałam tylko wielką 
szafę. Była w niej klawiatura a powy
żej lusterko, przez które wujek podglą-

do nabożeństwa
dla katolików 

każdego stanu i wieku
W y d a ł  

Ks. Radca duch.
Ludwik Skowronek,

P ra ła t domowy Jego Świątobliwości

W y d a n i e  j u b i l e  a s  z o w e*

Za pozwoienieni 
Zwierzchności Duchownej.

D rukiem  i nakładem

Wydawnictwa dzieł katolickich
R einharda M eyera w Raciborzu.

dał księdza przy ołtarzu. W mieszkaniu 
miał dwa pianina -  jedno czarne a dru
gie w orzechowym kolorze. Na ścianach 
wisiały portrety znanych kompozytorów 
z ich autografami. Pracował przy ogrom
nym biurku z mnóstwem półek, szafek 
i szufladek. Pobrali się gdy ciocia mia
ła 26 lat. Nie mieli dzieci -  dodaje sio
strzenica.

Okresem wielkiego przełomu dla pa
rafii w Bogucicach i w życiu Karola 
Hoppe były lata powstań śląskich i ple
biscytu narodowościowego. Proboszcz

g Skowronek wybrał wolność po zachod- 
^  niej stronie nowej granicy polsko nie- 
|  mieckiej, osierocił Bogucką Madonnę 
a i wraz z trójką swoich rodzonych sióstr 
|  zamieszkał w prywatnie wybudowanym 
ij pensjonacie u stóp Biskupiej Kopy 
8 w Głuchołazach na Opolszczyźnie. 
■8 Karolowi, choć czuł się Niemcem, 
^  bliżej było do Polski. Pozostał w swo- 
N im mieszkaniu przy Katowickiej 3. 

Już w 1918 r., na życzenie śpiewa
ków -  obok św. Cecylii -  w nazwie 
umieścił określenie „Polski Chór Ko
ścielny” .

W domowej bibliotece pani Ireny 
Brolowej zachow ał się opraw iony 
w bordowe płótno, ponad półtora tysią
ca stron liczący „Musik Lexikon” Hu
go Riem annsa w ydany w Berlinie 
w 1919 r. nakładem Maxa Hessesa. Za
wiera biogramy najwybitniejszych twór
ców muzyki niemieckiej. Na stronie 511 
znajduje się krótka biografia i omówie
nie dzieł Karla Hoppe. Charakteryzuje 
dorobek pierwszych 15 lat jego pracy ar
tystycznej.

Był autorem ponad trzystu kompozy
cji oraz stu pięćdziesięciu opracowań or
ganowych do pieśni i utworów. Jedno 
z bardziej popularnych to Pasja na Wiel
ki Piątek i Niedzielę Palmową.

W polskich Katowicach maestro Hop
pe -  uznany chórmistrz i kompozytor 
utworów religijnych; rychło stał się 
ważną osobistością życia artystyczne
go stolicy województwa śląskiego. Już 
w 1922 r. został wykładowcą -  pierw
szej w tym mieście -  wyższej uczelni ja
ką było „Śląskie Konserwatorium Mu-

Bazylika pw. iw. Szczepana



Z żoną Martą, Zakopane 1934

zyczne”, wtedy mieszczące 
się w kamienicy przy 3. Ma
ja  28. Jego założycielem, 
właścicielem i dyrektorem 
był Jan Sidło. Kształciło się 
tutaj około 200 adeptów mu
zycznego rzemiosła. Senat tej 
uczelni przyznał Hoppemu 
tytuł profesora muzyki, po
twierdzony mianowaniem 
Ministerstwa Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Pu
blicznego. W tym czasie, 
w gimnazjum klasycznym 
przy Mickiewicza 13 prowa
dził lekcje i dyrygował chó
rem liczącym 300 młodych 
miłośników Polihymnii.

Rodzinna legenda, zapa
miętana przez p. Irenę, wspo
mina, że Karol Hoppe poda
rował działkę budowlaną 
braciom ze zgromadzenia 
Oblatów, którzy przybyli 
do Katowic w latach 30.
Był jednym  z założycieli 
i udziałowców wydawnictwa 
„Księgarnia św. Jacka” i ty
godnika „Gość Niedzielny”.

W 1925 r. przeniósł się 
do Instytutu Muzycznego 
przy Mickiewicza 1. Jego 
dyrektor, Stefan Stoiński, ce
nił Karola jako utalentowane
go chórmistrza i wybitnego 
specjalistę muzyki organo
wej. Powierzył mu prowadze
nie ćwiczeń i wykładów z te
go zakresu. Hoppe poznał 
wtedy nowych kolegów -  artystów i pe
dagogów, m.in.: Józefa Śliwińskie
go -  europejskiej sławy szopenistę i dy
rygenta, Stefana Tymienieckiego -  
pianistę, kompozytora i kapelmistrza 
chóru „Echo”, Józefa Gabzdyla -  skrzyp
ka i chórmistrza, a przede wszystkim ks. 
Roberta Gajdę -  organistę, późniejszego 
prezesa i rzeczoznawcę Diecezjalnej 
Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej. 
Utworzono ją  9 lutego 1925 r. Był 
przy jej narodzinach i uczestniczył w jej 
pracach. Stanowiła organ doradczy ka
towickiej Administracji Apostolskiej ks. 
Augusta Hlonda.

Pod jej egidą funkcjonowała pry
watna „Szkoła Muzyki Kościelnej św. 
Grzegorza”. Utrzymywała się z czesne
go. Jej właścicielem i dyrektorem był ks. 
Teodor Salbert. Kształciła organistów 
i chórmistrzów. Prof. Hoppe uczył tam 
chorału gregoriańskiego, śpiewu, gry 
na organach i historii muzyki kościel
nej. Powołana do życia w 1929 r., 
funkcjonowała przez 7 lat. Potem prof. 
Hoppe kontynuował kształcenie mło
dzieży na wydziale organistowskim 
wspominanego już Instytutu, kierowa
nego przez. Stoińskiego.

Hitlerowcy, po wkroczeniu do Kato
wic zawiesili działalność tej uczelni.

Kuria biskupia, za pośrednictwem 
prof. Hoppego, jedynego godnego za

ufania Niemca, próbowała uzyskać po
zwolenie na prowadzenie klasy kształ
cącej organistów. Dopiero w 1942 r. 
okupanci wyrazili zgodę na utworzenie 
dwuletniego seminarium przy dawnym 
konserwatorium teraz nazywanym Kja- 
jową Szkołą Muzyczną. Jej dyrektorem 
był wtedy ewangelicki organista Fritz 
Lubrich.

Prof. Hoppe umiejętnie dzielił czas 
pom iędzy obow iązki dydaktyczne 
na uczelniach a zajęcia parafialnego ka
pelmistrza. W ciąż śpiewał i grał ku 
chwale Pana Boga i Najświętszej Pa
nienki z bogucickiego sanktuarium, ale 
zaniedbywał swoje życie osobiste. W la
tach 30., jego nowym sąsiadem zza ścia
ny został ks. Konrad Krawczyk, wika
ry w Zawodziu, katecheta w Szkole 
Wydziałowej Żeńskiej i Średniej Szko
le Handlowej w Katowicach a nade 
wszystko społecznik patronujący Stowa
rzyszeniu Młodzieży Polskiej. Legenda 
głosi, że to on poznał swego sąsiada 
z Martą Norasówną, która tak jak jej sio
stry była uczennicą szkoły handlowej 
przy Raciborskiej. W październiku 1934 
r. stanęli na ślubnym kobiercu. Jedno ze 
zdjęć pokazuje nowożeńców za stołem 
weselnym, w otoczeniu familii. Uroczy
stość odbywa się w ciasnej, robotniczej 
izbie, której ściany zdobi szafkowy ze
gar zawieszony pomiędzy dwoma oleo

drukam i, z Chrystusem  
i Matką Boską. Inna fotogra
fia z rodzinnego archiwum 
przypomina, że miodowy 
miesiąc spędzili w Zakopa
nem. Szczęśliwi i rozma
rzeni siedzą w góralskiej 
bryczce, z bacą na koźle 
i tatrzańskim i wierchami 
w tle.

Twórczość kompozytor
ska i chórmistrzowska Hop
pego cieszyła się popularno
ścią. Na karcie pocztowej 
z 1944 r., przesłanej szwa- 
gierce w Mikołowie zacho
wały się cytaty z pochleb
nych recenzji jego repertuaru, 
w którym nie brakowało me
lodii ludowych i tanecznych. 
Maestro Hoppe pełnił funk
cje diecezjalnego wizytatora 
organów i dzwonów a także 
działacza Śląskiego Związku 
Chórów Kościelnych. Nie 
rozstawał się z batutą i wciąż 
dyrygował. Prócz kompozy
cji własnych, do repertuaru 
wprowadzał dzieła Bacha, 
Haendla, Mozarta, Wagnera, 
Gieburowskiego, Moniuszki, 
Maklakiewicza i innych au
torów. W 1937 roku ze zjaz
du w Chorzowie jego śpie
wacy wrócili z I nagrodą. 
Jurorów i publiczność ocza
rowali wykonaniem „Kyrie” 
z litanii Ostrobram skiej 
S. Moniuszki i „Sanctus” 

z „Missa Solemnis” autorstwa swego dy
rygenta. Nawet podczas nazistowskiej 
okupacji, mimo zakazów i ograniczeń aż 
do zimy 1946, kiedy zapadł na ciężką 
chorobę, prowadził chór parafialny, 
w którym polskie dziewczęta śpiewały 
po łacinie.

Zmarł 2 marca 1946. Nad trumną po
chylił się sztandar z harfą i wizerunkiem 
św. Cecylii. Uroczyście zagrzmiały or
gany od św. Szczepana, a śpiewacy, 
od dziesięcioleci wierni polskim trady
cjom, ze łzami w oczach żegnali nie
m ieckiego dyrygenta, m uzycznego 
przewodnika i przyjaciela. Każdego 
roku na imieniny patronki i na pamiąt
kę założyciela wykonują jego „Mszę ła
cińską”.

22 lata później, na ścianie bogucickiej 
fary umieścili plakietę z jego popiersiem. 
Upamiętnia osobę i dzieło profesora Ka
rola Hoppe, twórcy i dożywotniego 
rektora jednego z najstarszych polskich 
chórów katolickich na Śląsku.

W 1983 r. z okazji setnej rocznicy 
urodzin prof. Karola Hoppe, pod patro
natem ks. bp. ordynariusza Herberta 
Bednorza, w kościołach diecezji kato- ^  
wickiej odbyły się setki autorskich *^2  
koncertów prezentujących dorobek ar- 
tystyczny jubilata. c /O

.  i



Kopalnia, wybudowana na gruzach tej starej, 
ma zacząć fedrować za pięć lat

Brama główna kopalni pozostanie ta sama. Już jest jednak odnowiona.

Dębieńsko 
reakty wacj a

ELŻBIETA
PIERSIAKOWA

społeczną odpowiedzialność biznesu), 
która zajmie się też relacjami z miesz
kańcami.

Że nie wcześniej

<32

-k ilk a  lat tem u gruchnęła 
V J L i y  wieść, że zagraniczna firma 
na nowo uruchomi zlikwidowaną kopal
nię w Czerwionce-Leszczynach, wiele 
osób kręciło głowami z niedowierza
niem. Dziś znowu, i to coraz głośniej, pa
dają pytania o zasadność zamknięcia Dę- 
bieńska, ponieważ NW R K arbonia 
jednak zaczęła budowę. Zakład powsta
je na gruzach starego, a będzie nazywał 
się ZG Dębieńsko I. Dotąd coś podob
nego nie zdarzyło się chyba nigdzie in
dziej na świecie.

W jednym z obiektów przy głównej 
bramie co prawda wciąż mieszczą się 
warsztaty, na kolejnych wiszą anonse,

że w tym pomieszczeniu działa sklep 
meblowy, w tamtym jest filia SKOK, 
w innym handlują ziemniakami, ale 
za bramą już widać, że to plac budowy. 
Jak doszło do tego, że jeden z najbogat
szych Czechów (NWR Karbonia to 
spółka córka koncernu NWR, którego 
właścicielem jest Zdenek Bakala) będzie 
robił coś, co nie opłacało się Pola
kom? -  Myślę, że była to sprawa bra
ku rentowności kopalni. NWR Karbo
nia natomiast buduje swoje struktury 
w sposób nowoczesny, chcąc działać 
efektywnie i ekonomicznie -  wyjaśnia 
Anna Golasz, menedżer ds. PR i CSR 
(drugi skrót z angielskiego oznacza

A T -  ulicach można usłyszeć słowa 
I N  d ż a lu ,  że NWR Karbonia nie po
jawiła się w mieście wcześniej. -  W te
dy nie doszłoby do tej likwidacji, bo jak 
można zamykać kopalnię, która miała 
co fedrować? -  zastanawia się jeden 
z przechodniów. To samo pytanie wciąż 
zadają sobie nie tylko mieszkańcy 
Czerwionki-Leszczyn, ale i całego ca
łego regionu. W Dębieńsku pracowali 
przecież ludzie z różnych miejscowo
ści, i to od kilku pokoleń, bo zakład ist
niał ponad sto lat, dokładnie od 2 listo
pada 1898 roku, kiedy wyjechała stąd 
pierwsza tona węgla. W 1900 roku 
wydobycie wyniosło już około 25 ton, 
załoga liczyła 387 osób, a kopalnia roz
w ijała się na tyle dynamicznie, że 
wkrótce zainstalowano maszyny elek
tryczne, zaczęto też fedrować nie tylko 
na zawał, ale również na podsadzkę 
płynną.



Przełożyło się to na wzrost wydoby
cia, w związku z czym zaczęło brako
wać ludzi do pracy, zwłaszcza wykwa
lifikowanych. W ładze berlińskiego 
koncernu Zjednoczone Huty Królew
skie i Laura, który był wówczas w ła
ścicielem Dębieńska, przesunęły więc 
tam fachowców i urzędników z innych 
swoich zakładów, a na dół postanowio
no werbować mężczyzn z Małopolski 
i Królestwa Polskiego. Tych przy
jezdnych trzeba było gdzieś ulokować. 
Tak zaczęła się historia osiedla robot
niczego, jednego z najpiękniejszych, 
największych i najlepiej zachow a
nych na Górnym Śląsku, które rozro
sło się w kilku miejscach. Tak też za
częła się rola kopalni nie tylko jako 
żywicielki, ale i opiekunki lokalnej 
społeczności, która doskonale współ
pracow ała z m iastem  i roztaczała 
nad nim mecenat w każdej niemal 
dziedzinie.

Żywicielka i opiekunka

Z drugiej wojny światowej Polska 
wyszła przemieniona w PRL, ale 

Dębieńsko nie ograniczało się do fed- 
rowania, tylko wciąż było matką i oj
cem, dbało o drogi, parki, oświetlenie 
ulic i całą infrastrukturę, zespoły arty
styczne czy kluby sportowe. Organizo
wało też karczmy piwne ogromnie po
pularne m. in. dlatego, że często bywał 
na nich Wilhelm Szewczyk, pisarz, po
eta, eseista, publicysta, tłumacz, biblio
fil, poseł, znawca stosunków polsko-nie- 
mieckich, który był honorow ym  
górnikiem Dębieńska. Dlaczego? Ano 
dlatego, że jego tata pracował w kopal
ni, a on sam wychował się w familoku 
przy ulicy Kościuszki, z którego okien 
widział kopalniane szyby, co oczywiście 
znalazło odzwierciedlenie w jego twór
czości. Jednym z bardziej wzruszających 
motywów były opisy przejazdów kolej
ki Waleska.

Wciąż przypominają je  sobie zwie
dzający kolonię w ramach np. Europej
skich Dni Dziedzictwa, gdy zatrzymu
ją się przed rodzinnym domem literata, 
na którym wisi poświęcona mu tablica. 
Ufundowała ją  gmina w kolejną rocz
nicę jego śmierci (Wilhelm Szewczyk 
zmarł w czerwcu 1991 roku, w wie
ku 75 lat), gdy oficjalnie nic nie zapo
wiadało katastrofy w postaci likwida
cji, aczkolwiek do drzwi zakładu już 
dobijała się restrukturyzacja. Wtedy jed
nak nikt nie dopuszczał nawet do sie
bie myśli, że może stać się najgorsze. 
Wszyscy wierzyli, że zakład sobie po
radzi, bo ma złoża na długie lata, kli
mat, zgraną załogę, a to wszystko za
pewni p rzetrw anie. D ziś byli 
członkowie rady pracowniczej mówią 
wprost, że kopalnia już na początku 
lat 90. musiała zaciągać kredyty, bo nie 
miała nawet na wypłaty.

Tak pięknie po modernizacji wygląda wejście do starej cechowni.

Nic nie pomogło

Skutkiem była konieczność wyzbywa
nia się tzw. majątku nieprodukcyjne

go, który przeszedł głównie na stan 
gminy, ale i to nie pomogło. W 1998 ro
ku Dębieńsko wydało jeszcze co praw
da książkę z okazji setnej rocznicy swo
jego istnienia, ale nic już nie mogło

Modernizować, nie zamykać

Jerzy Markowski, były wicemini
ster przemysłu i gospodarki, były se
nator, ekspert ds. górnictwa przyzna
je, że w latach 1998-2002, kiedy 
polski rząd rozprawiał się z kopalnia
mi, zamykając wiele z nich pod płasz
czykiem restrukturyzacji, na rynku 
węglowym panowały zupełnie inne 
warunki niż obecnie. Cena była niższa, 
poza tym w kraju mieliśmy nadpodaż
o 70 min ton rocznie. To tyle, ile dziś 
wynosi całe krajowe wydobycie. Stąd 
brakuje 16 min ton, które trzeba impor
tować.

-  To dowodzi, że jest popyt na wę
giel i będzie jeszcze długo, ale należa
ło przewidzieć taką sytuację. Bardzo 
kibicuję NWR Karbonia i chciałbym, 
żeby jej się udało, zwłaszcza że mam 
pewne obawy, jako że inwestycja 
idzie dość woino. Należy jednak mieć 
świadomość, że sukces będzie upoko
rzeniem dla polskiego górnictwa, bo 
ktoś inny pokaże, że jednak można. To 
wszystko prowadzi do wniosku, że za
mykać należało tylko te kopalnie, 
gdzie wyczerpało się złoże. Pozosta
łe trzeba było modernizować. I nie 
opowiadać bredni o hibernacji, bo je 
śli zakład górniczy będzie nieczynny 
ze 20 lat, to potem nie da się już wy
korzystać tej całej mfrastruktury. Trze
ba wszystko budować od podstaw, cze
go dobitnie dow odzi przykład 
Dębieńska -  podsumowuje Jerzy Mar
kowski. (eg-p)

odwrócić biegu wydarzeń. Załoga nie 
miała nic do powiedzenia. W chwili li
kwidacji liczyła ok. 3,5 tysiąca osób. 
Ok. 2 tysięcy rozparcelowano po innych 
zakładach, starszych wysłano na urlopy 
górnicze, a najstarszych na emerytury.

-  Nikt z tych, co musieli jeszcze pra
cować, nie został bez zajęcia. To sukces, 
bo w kraju zamknięto ponad 20 kopalń, 
a tylko u nas zapewniono pracę wszyst
kim, byliśmyjednak zdruzgotani tą lik
widacją -  wspomina Jerzy Herman, 
były szef kopalnianego związku zawo
dowego górników.

Warto tu dodać, że załogę straszono li
kwidacją już od 1989 roku, aż wszyscy 
przestali wierzyć, że do niej dojdzie. Kie
dy więc 6 marca 2000 roku ogłoszono 
decyzję, ludzie doznali szoku. Obyło się 
jednak bez strajku, a z początkiem 2001 
roku kopalnia już nie istniała. Jerzy Her
man pogodził się z losem, bo miał 60 lat 
(z czego 41 przepracował w Dębieńsku, 
gdzie zaczynał jako pracownik fizycz
ny), więc spokojnie poszedł na emery
turę. W najgorszej sytuacji znaleźli się 
ludzie w średnim wieku, bo wedle de
cydentów byli już za starzy na przesu
nięcie do innych zakładów, a za młodzi 
na emerytów. -  Tymczasem ci ludzie nie 
mieli jeszcze pięćdziesiątki, a w tym wie
ku to człowiek nie powinien siedzieć 
w domu -  uważa Jerzy Herman.

Krzywda średniaków

gronie owych średniaków, któ
rych wysłano na urlopy górnicze, 

był m.in. Marian Wójcik, główny inży
nier energomaszynowy. -  O swojej 
sytuacji dowiedziałem  się z paska 
z wypłaty, która schudła chyba o poło
wę, bo dyrektor nie miał odwagi mi te- ^ — 
go powiedzieć. Przebywałem na urlo- 
pie około dwóch lat. Byłem w sile 
wieku, u szczytu swoich możliwości za
wodowych i fizycznych, chciałem pra
cować, zwłaszcza że dzieci nie były



Od lewej: Marek Kornas, Marian Wójcik, Jerzy Herman i Krzysztof Jaworski w izbie tradycji. Tu moi 
na powspominać dawne czasy.

jeszcze samodzielne. Niestety nie wol
no mi było nic robić, więc straciłem 
szansę przejścia do innej kopalni. No 
a potem to bardziej opłacało się już 
wziąć tę emeryturę, niż szukać jakiegoś 
zajęcia. Dziś dostaję niespełna 3 tysią
ce zł. Moi podwładni, którzy pracowa
li dłużej, mają więcej -  dodaje inżynier 
Wójcik.

Więcej szczęścia miał Krzysztof Ja
worski, który w chwili likwidacji był 
głównym inżynierem górniczym, bo 
po urlopie przyjął się do firmy górni
czej. -  Przepracowałem w niej siedem 
lat, zwłaszcza że potrzebowaliśm y 
pieniędzy, bo dzieci studiowały, a żo
na zarabiała 1400 zł -  mówi. Ani on, 
ani jego koledzy nie mogą pojąć, cze
mu wydarzenia nie potoczyły się ina
czej. -  Decyzję o likwidacji uzasadnio
no tym, że kopalnia będzie trwale 
nierentowna, ale nikt nie kiwnął pal
cem, żeby to zmienić. Tymczasem 
w Gliwickiej Spółce Węglowej, w któ
rej strukturach funkcjonowało Dębień
sko, dobrze wiedzieli, że odbywają się 
tu podchody, których celem było wy
sadzenie dyrektora ze stołka. Spowo
dowało to znaczne pogorszenie wyni
ków ekonom icznych -  w spom ina 
inżynier Wójcik.

Bolało serce

Gmina walczyła o kopalnię, ale nie 
miała żadnych szans.

-  Ówczesny rząd postawił bowiem 
na restrukturyzację górnictwa, która 
polegała głównie na likwidacji. W po
dobnym czasie, co Dębieńsko, za
mknięto przecież pięć kopalń, w więk-

'----- szóści nowych i z zasobami węgla.
Serce bolało mnie tym bardziej że sam 
przepracowałem 26 lat w zakładzie au- 
tomatyki przy byłej kopalni Rymer 

taśjj w Rybniku. Na domiar złego po likwi- 
| y  dacji Dębieńska upadły nasze zakłady

drobiarskie, zagrożona była nawet 
koksownia, bo utrata jednego miejsca 
pracy w górnictwie pociąga za sobą li
kwidację czterech miejsc pracy w in
nych sektorach -  wylicza Marek Kor
nas, były  b u rm istrz , za k tó rego  
urzędowania Dębieńsko przeszło do hi
storii.

Nie minęło wiele czasu, a złożami za
interesował się zagraniczny kapitał. 
Pierwsza była firma hinduska, no a po
tem pojawiła się NWR Karbonia, która 
już w 2008 roku uzyskała 50-letnią 
koncesję na eksploatację. W dodatku 
okazało się, że w obszarze górniczym 
Dębieńska zalega aż 190 min ton kok
sującego węgla! -  Prawda jest jednak ta
ka, że do niedawna nic się tu nie dzia
ło, więc mało kto wierzył, że inwestycja 
w ogóle dojdzie do skutku. Niektórzy 
wciąż zresztą traktują to wszystko w ka
tegoriach ciekawostki. Ja z początku też 
podchodziłem do sprawy sceptycznie, 
ale teraz nie mam już wątpliwości, że 
Dębieńsko I powstanie, bo prace idą peł
ną parą -  konkluduje inżynier Marian 
Wójcik.

Potentat w Europie

NWR (New World Resources) to je
den z czołowych producentów węgla 
i koksu dla sektora energetycznego 
i hutniczego w Europie Środkowej, 
który zatrudnia ponad 18,5 tysiąca 
osób, a od maja 2008 roku jest noto
wany na giełdach papierów wartościo
wych w Londynie, Pradze i Warsza
wie. Koncern prowadzi działalność 
poprzez trzy spółki córki: OKD (jedy
ny producent węgla kamiennego w Re
publice Czeskiej), OKK (największy 
producent koksu odlewniczego w Eu
ropie, który ma własną koksownię 
Svoboda w Ostrawie) i NWR Karbo
nia. Ta ostatnia prowadzi dwa projek
ty rozwojowe w Polsce. Jeden to Dę
bieńsko, drugi Morcinek, (eg-p)

Robota wre

O tym, że roboty są zaawansowane, 
opinia publiczna dowiedziała się 

przy okazji ostatniej barbórki. Zorga
nizowała ją  NWR Karbonia. Najpierw 
była msza, którą celebrował arcybiskup 
Wiktor Skworc, nowy metropolita ka
towicki, potem uroczystości przeniosły 
się do pięknie odnowionej starej ce
chowni. Wszystko odbyło się z zacho
waniem ceremoniału. Zadbali o to 
członkowie koła SITG z inżynierem 
W ójcikiem, opiekunem kopalnianej 
izby tradycji, i Janem Hrapcem, kierow
nikiem zakładu górniczego, na cze
le. -  Wręczyłem wtedy panu Zdenko- 
wi Bakali srebrną górniczą łopatę, 
symbolicznie przekazując mu fedrowa- 
nie z całym dziedzictwem, w imieniu 
pokoleń, które wydobywały tu wę
giel -  uśmiecha się Marian Wójcik.

Magistrat pokłada ogromne nadzieje 
w Dębieńsku I. Jak mówi burmistrz Wie
sław Janiszewski, gmina dała koncerno
wi zielone światło już w chwili, gdy wy
stąpił o koncesję, jako że wymagało to 
w ykonania studium oddziaływ ania 
na środowisko.

-  Chcielibyśmy, aby pierwsza tona 
węgla wyjechała jak najprędzej, ale rozu
miemy, że proces inwestycyjny wymaga 
czasu. Ten zakład to wartość dodana, choć 
należy pamiętać, że taka działalność wią
że się ze szkodami górniczymi. Byliśmy 
jednak w Stonawie, gdzie fedrują trzy ko
palnie OKD, kolejnej spółki córki NWR, 
aby zobaczyć, jakie są tam zabezpiecze
nia. Uznaliśmy je za dobre, trzeba to tyl
ko przenieść na polski grunt i egzekwo
wać ustalenia -  wyjaśnia burmistrz.

Ostrożny optymizm

Przyznaje jednak, że nie wszyscy są 
zachwyceni perspektywą powrotu 

kopalni w obawie przed szkodami. 
W sołectwie Stanowice były nawet 
protesty, bo niegdyś ludzi zapewniono, 
że tam nie będzie żadnego fedrowania, 
a tu raptem zaczęły pękać ściany do
mów. I dalej mogą pękać, bo NWR Kar
bonia chce sięgnąć zarówno do złóż, 
do których dotarło Dębieńsko, jak też 
głębszych, których nikt jeszcze nie 
tknął -  W związku z tym powstała 
grupa robocza, która zajmuje się szko
dami, a rozmawia zwłaszcza z miesz
kańcami Stanowic, aby wpływ fedrowa
nia na powierzchni był jak najmniejszy. 
Generalnie większość ludzi w gminie 
jest za kopalnią, w związku z czym je 
stem ostrożnym optymistą -  dodaje 
Wiesław Janiszewski.

Jeszcze większą optymistką jest Ire
na Woźnica, emerytowana sekretarz 
gminy, która zaangażowała się w spra
wę na tyle, że podczas barbórki dzięko-
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wał jej za to Zdenek Bakala, a burmistrz 
rzucił pomysł nazwania jej imieniem 
któregoś z szybów.

-  Kiedy w urzędzie pojawili się przed
stawiciele koncernu, jako jedna z nielicz
nych osób uwierzyłam, że reaktywacja 
się uda. Może zaraziłam entuzjazmem 
pana Bakalę, ale temat pilotował też pan 
Jan Hrapiec, który kiedyś był radnym, 
potem członkiem zarządu gminy, a teraz 
pracuje w NWR Karbonia. To ostatni 
dzwonek, bo jeszcze trochę, a ludzie za
pomnieliby o górniczym etosie i już nie 
chcieliby kopalni. Ale prace postępują, 
więc nadzieja zm ienia się w pew 
ność -  cieszy się pani Irena.

Jak trafili

to się stało, że NWR Karbonia 
trafiła do Czerwionki-Leszczyn? 

Jak wyjaśnia Anna Golasz, NWR Grupa 
szukała możliwości rozszerzenia działal
ności. Znalazła je w Polsce, gdzie prowa
dzi dwa projekty. Jeden dotyczy obszaru 
górniczego Morcinka w Kaczycach, 
przy granicy z Czechami (nawiasem mó
wiąc, Morcinek był nowiutką kopalnią 
z zasobami, też zamkniętą w ramach re
strukturyzacji), drugi Dębieńska. -  W Ka
czycach wszystko jest jednak jeszcze 
na etapie odwiertów badawczych, tu na
tomiast trwają już roboty, bo kopalnię trze
ba wybudować od podstaw. Jeśli chodzi
0 obiekty na powierzchni, to część trze
ba zburzyć, resztę zmodernizować, jak sta
ło się w przypadku zabytkowej cechow
ni, która będzie pełniła rolę biurową
1 sali spotkań -  wyjaśnia Anna Golasz.

W tej chwili niedaleko głównej bramy
trwa drążenie pierwszej upadowej, 
a przy okazji warto dodać, że Dębień
sko I będzie kopalnią, jakiej na Górnym 
Śląsku jeszcze nie ma, ponieważ w głąb 
ziemi będą prowadziły pochyłe chodni
ki, zwane właśnie upadowymi. Ekipy (to 
głównie firmy zewnętrzne) uwijają się

także w budynku naprzeciw starej sie
dziby dyrekcji. Po remoncie powstaną 
w nim m. in. nowa cechownia i biura. 
Na razie cała administracja mieści się 
przy przepięknie odrestaurowanej ce
chowni. Istnieją już dział techniczno-gór- 
niczy, BHP, personalny i księgowość, 
a NWR Karbonia zatrudnia ok. 30 pra
cowników, licząc razem z osobami, 
które zajmują się realizacją projektu 
w Kaczycach. Nabór trwa.

Kto wróci

Zainteresowanie jest bardzo duże, 
mamy już ok. 3 tysięcy podań, 

a ciągle wpływają kolejne. Składają je  
ludzie w różnym wieku, od absolwen
tów szkół poczynając, na osobach ma
jących ok. 50 lat kończąc. To, kto zosta
nie przyjęty, będzie zależało od 
zapotrzebowania. Docelowo załoga bę
dzie liczyła ok. 2,5 tysiąca ludzi -  wy
licza Anna Golasz. Czy wśród przyjętych 
będzie przynajmniej część tych, których 
po zamknięciu Dębieńska rozparcelowa
no po innych kopalniach? Byli pra
cownicy są przekonani, że zechce tu 
wrócić naprawdę sporo osób, bo każdy 
woli pracować na miejscu, niż dojeżdżać 
do Knurowa czy jeszcze gdzieś dalej.

-  Taką możliwość będą mieli jednak 
tylko najmłodsi z tych górników, bo mi
nęło już 12 lat, a upłynie jeszcze kilka, 
nim ruszy nowa kopalnia -  zauważa Je
rzy Herman.

Dębieńsko II w budowie już jednak 
funkcjonuje. Oficjalnie zainaugurowało 
swoj ą działalność w barbórkę AD 2011, 
kiedy Zdenek Bakala własnoręcznie 
uruchomił w odrestaurowanej cechow
ni nowy elektroniczny zegar, który teraz 
będzie odmierzał gwarkowy czas. Zawisł 
obok starego, który przeniesiono tu 
z izby tradycji. Jego wskazówki zatrzy
mały się dokładnie w chwili, gdy kopal
nia dokonała żywota. Już nie ruszą, bo

Dębieńsko I będzie nowym zakładem, 
w jakiś sposób związanym jednak z tym 
starym. Inwestorom też zresztą musi za
leżeć na zachowaniu symbolicznej wię
zi z Dębieńskiem, skoro izba tradycji, 
którą pod swoje skrzydła na jakiś czas 
przygarnął miejsld ośrodek kultury, z no
wym rokiem znalazła schronienie w bu
dynku NWR Karbonia.

Sztafeta pokoleń

Dodam, że pracuje już u nas kil
ka osób z załogi dawnego Dę

bieńska. Niewykluczone, że dołączą 
do nich kolejne -  uważa Anna Golasz. Jak 
dodaje, firmie zależy na jak najlepszych 
kontaktach z mieszkańcami i miastem, 
dlatego chce wspierać lokalną społecz
ność i działać na rzecz ochrony środowi
ska. Już uruchom iła -np. program  
stypendialny dla uczniów dwóch klas gór
niczych w miejscowym zespole szkół. 
W przedziale działalności społecznie 
odpowiedzialnej ujęto też kwestię załat
wiania problemów szkód górniczych, 
bo choć nie powinny być duże, to jednak 
nie można całkowicie ich wykluczyć.

-  Rozumiemy ludzi, którzy mają złe 
doświadczenia z fedrowaniem, bo kie
dyś ktoś nie powiedział im prawdy lub 
wprowadził ich w błąd. Jesteśmy w sta
łym kontakcie z władzami miasta, spo
tykamy się z mieszkańcami, przyjmu
jemy wnioski o dozbrojenie budynków 
stojących na terenach, gdzie występu
ją  szkody górnicze. W zeszłym roku 
NWR Karbonia przeznaczyła na ten cel 
ok. 700 tysięcy zł. Dodam, że chcemy 
fedrować ok. 3 min ton rocznie, więc no
wa kopalnia będzie m ogła istnieć 
ok. 100 lat. Koncern chce zainwestować 
ok. 500 min euro na uruchomienie za
kładu i rozpoczęcie działalności. Pierw
sza tona węgla ma wyjechać w 2017 ro
ku. Miesiąc trudno określić, ale prezes 
pow tarza, że im szybciej, tym le
piej -  dodaje Anna Golasz.

Szyb Irena?

Teren, na którym powstaje zakład, 
na razie jeszcze nie w pełni należy 

do spółki. Ich właścicielami są skarb pań
stwa, gmina, osoby prywatne, ale i Cen
tralny Zakład Odwadniania Kopalń, któ
ry np. zawiaduje jednym z dwóch szybów, 
jakie ostały się po starym Dębieńsku.

- W  tej chwili szyb służy do prac od
wadniających. Trwają rozmowy na temat 
wykupienia i tego obiektu, i całego 
gruntu, ale to wciąż etap negocjacji. 
A w przyszłości kto wie, może zarząd 
rzeczywiście zdecyduje o nazwaniu 
jednej z upadowych imieniem Ire
na? -  zastanawia się Anna Golasz.

Remont budynku naprzeciw dyrekcji idzie pełną parą. Będą mieściły się tu min. nowa cechownia i biura.
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Jak mie Kuchnia biedoty?

G R ZEG O RZ
SZTOLERzjysz, 

to sie dowiysz
Jedzenie to sprawa polityczna, bo polityczną sprawą -  w Pol

sce -  jest tożsamość. A tożsamość można określać właśnie przez 
jedzenie. Smakuje ci krupniok, toś Ślązak, kaszanka -  jesteś „cu
dzy”, nietutejszy... Każdy zresztą region wyróżnia kuchnia, któ
ra buduje regionalną odrębność i dumę.

Ewald Gawlik, Świniobicie, olej/płótno, 1979

T y j  początek pytanie przewrot- 
1 N  d n e  -  czy istnieje w ogóle kuchnia 
śląska? Felietonista Michał Smolorz 
twierdził w „Dzienniku Zachodnim” 
(pioniersko, w 2004 r„ kiedy rozpoczy
nała się dysputa o lokalnych specjałach) 
że... nie. Iście przewrotnie, ale nie bez 
słuszności zauważa: oryginalna kuchnia 
śląska tak naprawdę nie istnieje, jest to 
dość powszechna w tej części Europy 
kuchnia biedoty. W całym pasie południo- 
woniemieckim, od Szwajcarii przez Szwa
bię, Bawarię, Tyrol aż po  Śląsk Dolny 
i Górny, ukształtowała się kuchnia opar
ta na abfałach, czyli odpadkach ku
chennych i masarskich. Wychodziła ona 
ze słusznego skądinąd założenia, że nic 
może się zmarnować, więc to, co pozo
stało po przygotowaniu jednych dań 
lub nie zostało zjedzone w pierwszym po
dejściu, powinno być przerobione i po 
dane w nieco innej postaci.

Więc tak. Kuchnia śląska jest częścią 
kuchni europejskiej, a dokładniej ele
mentem kulinarnej południowo-nie- 
mieckiej tradycji. Jedną z jej cech 
wspólnych jest oszczędność (racja, 
szczególnie jak widza moja szanowno te
ściowo...) Weźmy choćby wodzion- 
kę... I nie tylko, jak się okazuje. Bo: 
W masarniach zostawało sporo krwi, 
więc wymyślono Blutwurst, czyli nasze 
krupnioki. Nasączono krwią kaszę, do
prawiono i napchano do je l i t—i ju ż  p o 
wstała nowa potrawa. Z  biegiem czasu 
szkoda było kaszy, którą można przecież 
zjeść bezpośrednio, więc zastąpiono ją  
czerstwymi bułkami. I  tak powstał Sem- 
melwurst, czyli żymloki. Grzechem by
ło wyrzucanie suchego chłeba, więc 
krajało się go na kostki, suszyło i tak po
wstawał podstawowy surowiec do Brot- 
suppe, czyli wodzionki. Wszelkie nieja
dalne świństwa, które pozostaw ały  
po  oporządzeniu wieprza, wystarczyło 
posiekać, zagotować, doprawić, zagęścić 
żelatyną i wsadzić do pęcherza moczo
wego zarżniętej świni. Pęcherz zawiązy
wało się i przygniatało kamieniem  
do czasu stężenia zawartości. A potem  
trafiał na stół jako Presswurst, czyli sal
ceson. Karminadle to nic innego ja k  Ge- 
haktes. Mieleniu poddawało się najgor
sze gatunki mięsa, które w normalnej 
postaci były po  prostu niejadalne. Tra
dycyjnie w karminadlach lądowało też 
mięso wygotowane wcześniej w rosole. 
Z  rosołu pozostawała również porcja wy
gotowanych jarzyn, które żal było wyrzu
cać. Powstała więc Gemiisesałat, czyli 
nasza sała tka warzywna. Podawano ją  
bez majonezu, jedynie okraszoną szpyr- 
ką i kawałkami śledzia. Nie należy my
lić tej sałatki z  Kartoffelsałat, czyli sa
łatką ziemniaczaną. Kiedy z  obiadu 
pozostały niezjedzone kartofle, wystar
czyło je  pokrajać, doprawić majonezem 
(.żółtko utarte z  olejem) -  i ju ż  był obiad 
na drugi dzień. Niezjedzone kartofle 
miały zresztą więcej zastosowań. Służy-



ty jako  surowiec do wyrobu klusek  
(Gummiklóse) albo po przysmażeniu 
na patelni jako Bratkartoffel. Nawet ta
ki niedzielny śląski delikates ja k  rolada 
(Rollade) powstawał z tańszego mięsa 
wołowego, które trzeba było porządnie 
rozbić, żeby w ogóle nadawało się 
do zjedzenia. A nadzienie po prostu 
wypełniało masę - z  10 deka mięsa po 
wstawała dwub-otnie większa porcja 
na talerzu. Wyniesiony na piedestał żur 
(Mehlsuppe) stworzono, by wykorzystać 
odpady śruty we młynie, których nie 
chciał kupić żaden piekarz nawet na naj
gorsze gatunki chleba. Zupa z zakwaszo
nych odpadów mąki jest zresztą przysma
kiem biedoty w całej niemalEuropie. Ale 
po zjedzeniu tych przysmaków też pozo
stawały odpadki, czy abfałe z abfali. Ich 
również nie wolno było zmarnować. 
Wylewanie wody pozostałej po wygoto
waniu klusek było ciężkim  g rze
chem — klusczonka stanowiła główne po
żywienie w ieprzków  hodowanych  
w chlewiku. Zaprawiano ją  odpadkami 
po wszystkich innych daniach -  i tak po
wstawał główny przysmak przydomo
wych świń. Kiedy wieprzek dorósł, broń 
Boże nie zjadano go. Po świniobiciu mię
so sprzedawano masarzowi, a właścicie
lowi pozostawały głównie krupniok  
i presswuszt. Ewentualnie jeszcze Schwe- 
inskopf czyli świński ryj.

I tak mamy za sobą niemal monogra
ficzny wykład o genezie kuchni (?) -  al
bo tradycji kulinarnej -  na Górnym Ślą
sku. Dziękujemy, Herr Smolorz...

Misząg, czyli UE miesza

Sm olorz zaczął przeczuw ać, że 
wszystko idzie w złym kierun

ku -  zacietrzewienia i sporów. Wspo
mniał bowiem -  w niecytowanym tu 
fragmencie tego samego felietonu -  że 
(parafrazując) wkurza go niesamowicie 
ten cały misząg wokół rejestrowania re
gionalnych specjałów. Zauważa iro
nicznie, że zapanowała wielka moda 
na rejestrowanie specyfików regional
nych. I miał rację, moda na rejestrowa
nie marek regionalnych -  wymuszona 
przez działania unijnych biurokra
tów -  zaprowadziła nas, Ślązaków, 
do swarów i lokalnej wojny domowej. 
Poszło o krupniok.

Najpierw wprowadzono nowe przepi
sy -  na wzór unijnych -  o produktach re
gionalnych. W lutym 2005 roku gazety 
tak uzasadniały tą konieczność: Przepi
sy regulujące w Polsce rejestrację, ochro
nę i kontrolę wyrobów regionalnych by
ły dotąd rozproszone i niejasne. Znalazły 
się w ustawach o własności przemysło
wej, o jakości handlowej artykułów rol
nych, o zwalczaniu nieuczciwej konkuren
cji. Okazało się również, że polskie 
przepisy różnią się od unijnych. Ustawa
0 rejestracji i ochronie regionalnych
1 tradycyjnych produktów rolnych, która 
wkrótce wejdzie w życie, skupia wszyst
kie przepisy zgodnie z  obowiązującym 
w UE prawem.

Tytuł tej prasowej publikacji „Czy tu
ryści z Europy będą przyjeżdżać na de
gustację krupnioków, żymloków i wo- 
dzionk i?” był zaiste przew rotny. 
A zawarte w niej argumenty -  by chro
nić „nasze” przed „cudzymi” -  karko
łomne: Wszystkie regiony w kraju szy
kują się do unijnej ochrony kulinarnych 
specjałów, tylko nasze województwo 
pozostaje w tyle. Nikt jeszcze nie wpadł 
na pomysł, żeby chronić krupnioki, 
żymloki czy kiełbaski śląskie. Jeśli się 
nie pośpieszymy, to ktoś inny zarobi 
na naszych tradycyjnych wyrobach. 
Tak ju ż  się stało z oscypkiem. Ten 
owczy serek zarejestrowali w Unii Eu
ropejskiej Słowacy. Starania naszych gó
rali poszły na marne.

I ruszyła lawina. Jakżeś nie chronił 
swego, (wedle unijnego), toś głupi. Szyb
ko jednak ta polityka doprowadziła 
do animozji -  tak jak w przypadku na
szych górali ze słowackimi. Dupiate 
Hanysy się nie śpieszyły, Krakusy za to 
od razu, w tym samym czasie, zgłosiły 
do ochrony, aż dwieście kuchennych 
specjałów...

Biurokratyzacja, zdawało się, opanu
je  gastronomię regionalną bez reszty... 
Wydawałoby się, że najważniejsze jest 
już nie przyrządzenie specjału, ale od
powiedniego papierka na jego temat. 
Wszystko miało być urządzone wedle 
„brukselskiego sosu”, a urzędnicy zaczę
li już snuć wizje o procedurach niczym 
z „Procesu” Kafki: Wnioski o rejestra
cję tradycyjnych wyrobów mogą składać 
grupy producenckie, a także związki, sto
warzyszenia -  oficjalne zarejestrowane 
i posiadające osobowość prawną... 
Za przyjmowanie, ocenę i przekazywa
nie wniosków o rejestrację nazw pocho
dzenia, oznaczeń geograficznych oraz 
nazw specyficznego charakteru odpo
wiada M inisterstw o Rolnictw a... 
Powstaje również Rada do spraw Tra
dycyjnych i Regionalnych Nazw Produk
tów Rolnych i Środków Spożywczych, 
która będzie opiniować zgłaszane pro
pozycje. Powstanie ogólnopolska lista 
produktów tradycyjnych. Umieszczo
ne tam wyroby i nazwy będą ju ż  chro
nione Przyznanie danemu wyrobowi 
statusu produktu tradycyjnego może 
okazać się pierwszym etapem pozwala
jącym na jego zidentyfikowanie i zwięk
szenie sprzedaży. A stąd ju ż  szybka 
droga do rejestracji w Unii. Oczywiście 
producenci będą mogli od razu próbo
wać rejestracji w UE, bez ubiegania się
o wpis na listę krajową... Za weiyfika- 
cję wniosków o wpis produktu na listę 
będą odpowiedzialni marszałkowie wo
jewództw. Te pozytywnie ocenione zosta
ną przesłane do ministra rolnictwa, 
który będzie odpowiedzialny za prowa
dzenie i uaktualnianie listy...

Jedzenie to sprawa polityczna. Krup
niok też się nią okazał. Pierwsi odezwa
li się Zagłębiacy, nasi ukochani sąsie- 
dzi „zza m iedzy” (geograficzn ie  
trafniej będzie -  zza Brynicy). Wiado
mo, oni za lcrupniokami do końca nie 
są, bo to „ślonskim  separatyzmem

wonio”, chociaż -  gastronomicznie 
rzecz ujmując -  to całkiem pożywny 
wyrób...

By nie być gołosłownym, zacytuję, 
co myśli w poruszanej kwestii Dariusz 
Jurek, lider stowarzyszenia Forum dla 
Zagłębia Dąbrowskiego: -  Smakuje mi 
krupniok -  przyznał otwarcie. -  Ale 
sam chcę decydow ać, kiedy mam 
ochotę go zjeść... (tu się zgadzam, pa
nie Dariuszu, do jedzenia i picia niko
go się nie zmusza) Uwielbiam śląskie 
karczmy piwne, lubię słuchać śląskiej 
gwary (dziękuję panie Dariuszu). Ślą
ska nigdy tu nie było. Mamy inną tra
dycję, kulturę, pamięć przeszłości niż 
Ślązacy (szanujm y się naw zajem , 
panie D ariuszu). Inna je s t  naw et 
kuchnia...

O zagłębiowskiej kuchni lokalnej za
tem (z Bożą pomocą chyba, bo nie 
wiem, czy pan Dariusz mi pomoże) na
piszemy innym razem... -

Przypomnijmy, krupniok, zdaniem 
wielu jest zdecydowanym wyróżnikiem 
kuchni śląskiej, tak jak wodzionka, nu- 
delzupa, rolady, buchty, kołocz, maków
ki. Wyróżnikiem kuchni śląskiej, czyli 
wyróżnikiem odrębności i tożsamości Ślą
zaków -  a ci przecież zamieszkują tere
ny Śląska Górnego, Cieszyńskiego 
i Opolskiego (pewno niektórzy dodali by 
jeszcze Opawski, a może i Teksaski, 
wszak i tam są Hanysy). I dodajmy, że 
na skutek podziału administracyjnego hi
storyczny Górny Śląsk znalazł się 
w dwóch województwach -  śląskim 
i opolskim. I te dwa twory administracyj
ne zaczęły rywalizować w rejestracji 
wzajemnego dziedzictwa kulturowe
go. I tak jak w rodzinie, w końcu doszło 
do haji.

A poszło o krupniok

Krupniok śląski jako produkt trady
cyjny województwa śląskiego już 

w 2006 r. został wpisany na Listę Pro
duktów Tradycyjnych, prowadzoną 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo
ju  Wsi.

-  Ale takie wpisanie produktu na li
stę nie daje ochrony jak  w przypadku 
rejestracji o znaczeniu unijnym. Jest 
jedynie zabiegiem promocyjnym -  wy
jaśniała Aleksandra Marzyńska, rzecz
niczka śląskiego Urzędu Marszałkow
skiego. I tu naraz okazało się, że poza 
śląskim również opolskie chce zareje
strować krupnioka w Brukseli. Kato
wice przestraszyły się, bo Opole już 
jedną batalię wygrało -  o poczciwy 
śląski kołocz, to właśnie Opolanie 
zarejestrowali go pierwsi. I naraz ślą
ski m arszałek  znalaz ł 30 tysięcy 
złotych na szlachetny cel -  unijną re
jestrację krupnioka (a dokładniej „sfi
nansow anie procedur zw iązanych 
z uznaniem krupnioka za produkt re- ^ 3  
gionalny z certyfikatem UE”), o co 
apelował radny wojewódzki Michał 
W ójcik, dyrektor Izby Rzem ieślni
czej w Katowicach. 21



Krupniok

-  zapewniał m arszałek M atusie
wicz -  to dla nas sprawa prestiżowa. Za
nosiło się nawet wojnę domową... Pie
niądze są potrzebne na opłacenie 
ekspertów, którzy zdefiniować mają -  bo 
sprawa wciąż się toczy -  granice geogra
ficznego wytwarzania krupnioka i znaleźć 
wszelkie historyczne wzmianki na temat 
wytwarzania u nas, czyli w woj. śląskim 
(które rzecz finansuje). Ślązacy z Kato
wic nie mogli odpuścić jednej rzeczy, ku
linarnego policzka. Dobitnie wyraził to 
na radny Wójcik:

-  Opolski Urząd Marszałkowski wsparł 
swoich cukierników, gdy rejestrowali 
kołocz śląski, a sprawa z krapniokiemjest 
identyczna. Nasz urząd nie może więc 
być gorszy -  wołał. A, niestety, by ł...

-  Mój Boże -  irytował się znowu na ła
mach „Dziennika” redaktor Smolorz (po
mijając fakt, że z tego żyje) -  do czego to 
doszło: wyścig masorzy o prawo do ślą- 
skości! Czyż możemy być jeszcze bardziej 
śmieszni? Trzeba dopieprzyć tym z Opo
la, w zemście za to, że oni nam dowalili 
w wyścigu o kołocz. Nie znam zasad reje
stracji produktów regionalnych, nie wiem, 
czy istnieje sposób, aby działać wspólnie 
pod jednym górnośląskim szyldem.

Więc spotkania, spotkaniami -  byleby 
się Ślązacy dogadali, byle ich krupniok nie 
podzielił, jak kołocz. Idzie chyba ku 
zgodzie, bo Śląski Urząd Marszałkowski 
przyznaje już, że to Opolskie było pierw
sze z rejestracją krupnioka u ministra rol
nictwa i . .. zaprasza bratni Opolski Urząd 
Marszałkowski do rozmów w sprawie 
unijnej rejestracji. Na jedno ze spotkań, 
jak czytam na stronie www.slaskie.pl. za
proszono producentów krupnioka ślą
skiego z województwa opolskiego oraz 
przedstawicieli JJrzędu Marszałkowskie
go Wojewódzka Opolskiego, inicjatorów 
rejestracji krupnioka śląskiego w systemie 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych. 
Ale co z tego wyniknie? Czy się dogada
ją -  zobaczymy. W każdym razie gazety, 
po krótkim „podjudzaniu”, już odtrąbiły 
KONIEC WOJNY O KRUPNIOKA”:

Katowicka redaktorka [zaczepnie]:
-  Opolanie są bardzo sprytni. Najpierw 

kołocz zarejestrowali i zaraz wzięli się 
za krupnioka...

Tadeusz Adamski, dyrektor wydziału 
gospodarki Śląskiego Urzędu Marszał
kowskiego w Katowicach przyznaje:

-  Po prostu wykorzystują możliwo
ści, przećwiczyli unijne procedury. 
Nam, w natłoku różnych spraw, może 
trochę ta sprawa umknęła, ale dziś mó
wimy do naszych sąsiadów: Chodźmy
razem

Kołocz [nie] zgody

"TA laczego miłośnicy kołocza z woj. ślą- 
_ L / skiego rzecz przespali? Chyba bar- 
dziej niż regionalne kulinaria angażowa- 

felfi ła ich przebudowa (nieskończona zresztą) 
Stadionu Śląskiego. Wykorzystali to

Opolanie, i już w lipcu 2011 roku odtrą- 
bić mogli sukces poprzedzony -  po
kreślmy to -  kilkuletnimi starania
mi. I ogłosić: „KOŁOCZ ŚLĄSKI JEST 
NASZ!” www.odnowawsi.eu/serwis/in- 
dex.php?id=256&idd=544:

Z przyjemnością informujemy, że w dzi
siejszym Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej opublikowane zostało roz
porządzenie wykonawcze Komisji reje
strujące kołocz śląski /  kołacz śląski ja 
ko Chronione Oznaczenie Geograficzne. 
Jest to ju ż  29 zarejestrowany produkt 
z  Polski. Droga kołocza śląskiego do uzy
skania certyfikacji unijnej nie była krót
ka. Projekt rejestracji rozpoczął się 
w 2007 roku, gdy producenci kołocza 
z  naszego regionu postanowili starać się
0 jego ochronę. Po przygotowaniu wnio
sku i przekazaniu go do Ministerstwa Rol
nictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął się pro
ces jego rejestracji na szczeblu unijnym. 
Procedury unijne, okresy przejściowe, 
m.in. na wnoszenie sprzeciwów do wnio
sku z  innych krajów oraz przygotowanie 
rozporządzenia rejestrującego trwały 
blisko 4 lata. Na szczęście praca produ
centów, samorządowców oraz wielu in
stytucji wspierających promocję kołocza 
zakończyła się naszym wspólnym sukce
sem. Od dziś mamy pierwszy regionalny 
produkt posiadający certyfikat Chronio
nego Oznaczenia Geograficznego, który 
ma służyć ochronie praw producentów
1 konsumentów.

Pytanie w tym miejscu nasuwa się sa
mo -  co robili nasi, katowiccy „specjali
ści” przez te cztery lata, gdy trwała proce
dura rejestracji kołocza? Przecież można 
było wnieść ewentualny (bo pozostaje 
pytanie, czy konieczny) sprzeciw. Zacytuj
my stronę opolskiej odnowy wsi: Komisja 
Europejska opublikowała w Dzienniku 
Urzędowym wniosek o rejestrację kołocza 
śląskiego/kołacza śląskiego w UE jako 
Chronione Oznaczenie Geograficzne zgod
nie z  art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 510/2006 w sprawie ochmny ozna
czeń geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożyw
czych. Publikacja uprawnia do zgłoszenia 
sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 
niniejszego Rozporządzenia. W terminie 
sześciu miesięcy od daty publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
(5.11.10 r.) każde państwo, osoba fizyczna 
łub prawna, mająca uzasadniony interes, 
może wnieść sprzeciw wobec planowej re
jestracji poprzez wniesienie oświadczenia
o sprzeciwie. W przypadku, gdy Komisja 
nie otrzyma żadnego sprzeciwu dokonuje 
rejestracji wniosku w Dzienniku Urzędo
wym Unii Europejskiej.

Widać sprzeciwu nie było, bo rejestra
cja przeszła gładko...

Śląski kołocz był pierwszym specjałem 
kuchni śląskiej oficjalnie zarejestrowa
nym w Brukseli. Nic dziwnego, że Ślą
zacy z bratniego opolskiego fetowali 
sukces. I na trzecim Festiwalu Opolskich 
Smaków w sierpniu 2011 r., gdzie odby
ła się honorowa prezentacja śląskiego ko
łocza, marszałek Józef Sebesta wręczył 
najbardziej zasłużonym członkom tam

tejszego konsorcjum producenckiego 
list gratulacyjny z okazji unijnej rejestra
cji kołocza. Ślązacy z sąsiedniego woje
wództwa mogli tylko wysłuchiwać inter
netowych przechwałek, że na opolskim 
festiwalu smaków „można było skoszto
wać oraz zakupić pierwszy regionalny 
produkt z naszego regionu, tj. kołocz ślą
ski/kołacz śląski, który posiada unijne 
oznaczenie Chronione Oznaczenie Geo
graficzne”...

Wyszło na to, że śląski kołocz z woj. 
śląskiego, jest -  jakby to obrazowo 
ująć -  nierasowy...

Chociaż -  gwoli sprawiedliwości -  do
dać trzeba, że droga do rejestracji koło
cza, zainicjowana i prowadzona przez 
Opole była otwarta dla wszystkich zain
teresowanych kołoczową tematyką z te
renu całego historycznego Śląska. 
Bo -  jak sięgniemy głębiej -  geneza pro
jektu „Opolskie specjały” wygląda tak: 
Urząd M arszałkowski Województwa 
Opolskiego wspólnie ze Związkiem Ślą
skich Rolników w Opolu wystąpił z ini
cjatywą skierowaną do producentów ko
łocza śląskiego o podjęcie wspólnych 
działań w kierunku rejestracji tego pro
duktu w systemie unijnym. Do prac zapro
szeni zostali również producenci kołocza 
z województwa śląskiego i dolnośląskie
go. Projekt,, Opolskie specjały ” zakładał 
powołanie grupy producentów kołocza 
śląskiego, którzy podejmą próbę rejestra
cji produktu na poziomie unijnym. W ra
mach akcji informacyjno-promocyjnej, 
która je s t równocześnie kontynuacją 
działań rozpoczętych w 2006 roku wyda
no zaktualizowane wydawnictwo „ Opol
skie specjały” w formie dwujęzycznej 
(z wersją niemiecką) oraz wydano i przy
gotowano 1000 sztuk widokówek z  mapą 
graficzną „ Opolskich specjałów ”. Po ak
cji promocyjnej nastąpiła faza szkolenio- 
wo-konsultacyjna z grupą zaintereso
wanych piekarzy, prowadzona przez 
pracownika naukowego Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu z Katedry 
Żywienia i Technologii Żywności -  dr. 
Macieja Oziembłowskiego. Producen
tom udało się porozumieć co do metody 
produkcji czyli wytwai^ania produktu we
dług tej samej receptury, we wniosku wy
kazano związek produktu z regionem 
oraz określono dobrowolne punkty kon
troli jakości, którym producenci kołocza 
będę się poddawali.

Wniosek -  zgoda buduje. Także gastro
nomiczna.

Casting na śląską markę

Wyobraźmy sobie, że robimy ca
sting na produkt regionalny rekla

mujący Śląskie. Wspomniany kołocz 
i krupniok, powiedzmy, że wygrały 
w pierwszej edycji. I co dalej?

Najlepiej spojrzeć na stronę Minister
stwa Rolnictwa i listę prezentowanych tam 
aktualnie produktów regionalnych z na
szego terenu www.minrol.gov.pl/pol/Ja- 
kosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i- 
-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych

http://www.slaskie.pl
http://www.odnowawsi.eu/serwis/in-
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ja-


/woj.-slaskie/. Przypomnijmy, że przyszło
ściowo mogą starać się one o unijną licen
cję, co jednak jest zabiegiem kosztownym 
i długotrwałym. Przeglądam, przeglą
dam -  i miłe rozczarowanie -  nie podzie
lam odtąd pesymizmu redaktora Smolo- 
rza. Poza sztandarowymi, wymienionymi 
wyżej, moje zmysły cieszą następujące 
przysmaki: 1) produkty mleczne -  śląska 
kiszka [pożywna, choć prosta, taki, jodło 
na drap” -  a z kiszkom mogom być yno 
ziymioki -  uwarzone abo dymfowane, 
czyli duszone], z serów -  redykołka, 
gołka, zależok, oscypek... 2) produkty 
mięsne, z wędlin -  kita wędzona, znana 
w cieszyńskim od ponad wieku, neców- 
ka (czyłi polędwica w otrzewnej)... wy- 
wrzoski; 3) warzywa i owoce -  marme- 
lada z dyni po cieszyńsku, cieszyńskie 
pieczoki (pieczone ziemnioki), śląskie 
pieczki [suszone owoce], dynia w winie 
po cieszyńsku, 4) wyroby piekarnicze i cu
kiernicze -  strudel jabłkowy z Beskidów, 
cieszyński szodon (sos do deserów) z wi
na, chleb cebulowy z Tarnowskich Gór, 
brutfaniok albo krupiczniok z cieszyńskie
go, śląski piernik tradycyjny, szpajza cy- 
tiynowa, krepie, buchciki, koszyki, mu- 
rzin wielkanocny, chleb herbski, 
cieszyńskie herbatniki ze skwarków, ślą
skie obiaty (znane mi z wersji pszczyń
skiej), faworki, śląskie kołaczyki wykwit- 
ne, cieszyński chlebaczek owocowy 
wielkanocny; 5) miody -  tu znowu cie
szyński miód lipowo-spadziowy i rzepa
kowy; 6) a teraz gotowe dania i potra
wy -  uwaga: garnuszek górniczy, 
cieszyńskie sosy (moczki): krzonowy, 
grzybowy, cebulowy, gołąbki w rosole, ro
sół z nudlami (a jakże!), bigos śląski (rzad
ko spotykany, bo wyparty przez polski 
i myśliwski), kapusta kiszona z zaprażką, 
wajecznica/smażylnica, czyli jajecznica 
po cieszyńsku, kanninadle, hekele, ba- 
braczka cieszyńska, schab sztygarski, 
śląska parzybroda, kubuś/kubusz, sie- 
mieniatka/siemieniotka/ konopiotka, sza- 
łot śląski, opisywane już na łamach „Ślą
ska” (nr 5/2010) placki z blachy ze 
szpyrkami lub z wyrzoskami z Istebnej 
(polecam). Tylko z pewnym niepokojem 
spoglądam na napoje -  głównie alkoho
le mając na myśli. Tu znów prym wiedzie 
cieszyńskie z miodulą, tatarczówką i wa- 
rzonką. Uderza mnie zupełny brak piw 
wszelakich (a przecież są i tyskie, żywiec
kie, raciborskie...), cojednak dowodzi te
go, że lista ta daleka jest jeszcze od za
mknięcia.

Tatarczówka na chroboka

Najlepiej chyba region wszelaki rekla
mują alkohole, jak skoczowska tatar

czówka, która związana jest tylko i wy
łącznie z miastem św. Jana Śarkandra, 
i porównywana do słynnej łąckiej śliwo
wicy. Tak więc miała wszelkie atuty, by 
stać się skoczowską marką. Ale -  jak 
zwykle -  diabeł tkwi w szczególe. Tatar- 
czówkę z rozmachem wprowadzono do 
obrotu handlowego, i co się okazało -  za
interesowanie było raczej marne. Dlacze

go? Odpowiedź jest prosta: wytwarzano 
ją  w domach, i to dosyć prostym sposo
bem. Przyznawał to nawet skoczowski 
burmistrz Jerzy Malik, znany zresztą 
z jej wyrobu.

-  To tradycja przekazywana z pokole
nia na pokolenie -  tłumaczył w regional
nej prasie. -  Przyrządzenie takiego napit
ku nie jest skomplikowane. Kawałek 
korzenia tataraku należy zalać wódką 
i moczyć co najmniej przez kilka tygo
dni. Bardzo ważne jednak, żeby korzeń 
był świeży, najlepiej zebrany na wiosnę.

Po co więc kupować, skoro swoja 
lepsza? Nic więc dziwnego, że teraz ta- 
tarczówkę kupimy najprędzej w Interne
cie. Sprawdzałem, przysłowiowe pół li
tra, to wydatek około 35 złotych. A jak 
smakuje? To właśnie jest ciekawe... Bo 
to gorzołka w sam raz na umartwianie się 
w Wielkim Poście:

Niegdyś kieliszek Tatarczówki był p i
ty rytualnie po wielkanocnym obmywa
niu się w rzece -  czytamy w opisie te
go zacnego produktu (www. 
toorank-shop. pl/product. php? id_pro- 
duct=17) -  wierzono bowiem, iż w no
cy z Wielkiego Czwartku na Wielki Pią
tek w przyrodzie dzieją się cuda: woda 
zamienia się na kilka chwil w krew łub 
w wino, co zapewniało je j  cudowne 
właściwości. Dlatego też przed wscho
dem słońca myto się w wodzie płynącej 
z  zachodu na wschód i uważano, że ta
ka kąpiel zapewni zdrowie na cały rok. 
W celu rozgrzania się po tej zimnej, wiel
kopiątkowej kąpieli, każdy otrzymywał 
w domu »kieliszek tatarczówki na Chro- 
boka«. Miało to zapobiegać wielu cho
robom -  m.in. bólom żołądka czy poran
nym mdłościom. Z  czasem tradycją 
sta ło  się kosztow anie Tatarczówki 
w Wielki Piątek, co miało przygotować 
żołądek na świąteczne rozpusty po dłu
gim okresie postu.

Podpisuję się pod tym wywodem -  jak 
każdy piszący -  ze względów zdrowot
nych, i postuluję, by Skoczów stawiał 
zwłaszcza na tę regionalną markę. No 
a kto chce ją  sporządzić, polecam w wer
sji cieszyńskiej przepis zamieszczony

na stronie internetowej Tomka Sochackie
go www.gwara.zafriko.pl:

Tatarczówka to je  gorzołka, kiero mo żół
ty, lebo ciemnożółty kolor -  zoleży wiela 
sie do nij wsuje szafranu. Mo gorzkawy, 
słodki szmak a wónio szpyrytusym a zie- 
linami. Szpyrytusu w tatarczówce mo być 
trzicet -  sztyiycet procynt -  zoleży to od te
go, wiela sie naszteluje [...] Na Cieszyń
skim ludzie jeszcze dzisio targajóm korzy- 
nie tataraku, kiery rośnie nad stówami [...] 
Korzyń tataraku ja k  sie uż wytargo, to sie 
go pucuje a suszy. Potym sie go dowo 
do słojów, tak, coby go szło wartko wyción- 
gnónć a srobić ś niego dobrom gorzołke 
[...] Jedyn ze stamcnych recepisów naszych 
starek s 1885 roku je  taki: na garniec go- 
rzołki rospujścić trzicet -  sztyrycet kapek 
olejku, podle tego jaki gdo mo rod—miyn- 
towego, anyżowego, kminkowego, s tata
raku lebo inkszego we sztwiertce szpyry
tusu. Niecałe kiło cukru załoć pół drugóm 
litra wody, potym warzić aż sie s tego sro- 
bi lepki syrop. Do tego syropu wloć pól 
górka szpyrytusu s olejkami a porzóndnie 
wymiyszać. Potym to dobrze przecedzić 
a mo s tego być cały garniec gorzałki...

Toż zdrowi, ludkowie...

Marna świadomość marki

\ T m a  jak to się rozczarować, albo 
1 > | 1 Cpoczuć rzeczywistą wartość rze
czy wyolbrzymianych. Wiadomo, me
dia, urzędnicy mają to do siebie, że nady
mają małe do wielkich rozmiarów. 
Fachowo nazywa się to kreowaniem ma
rek, trendów. Ale rzecz jest stara, jak 
świat -  chodzi o to, by wiele nie robić, ale 
dużo o tym gadać.

Więc wydaje mi się, że wszystkim od
powiedzialnym na Górnym Śląsku -  każ
dej gminie, miastu -  zależy na znalezie
niu regionalnej marki kulinarnej. I się 
mylę. ^

Wy syłam ankietę z kilkoma sztanda- 
rowymi pytaniami, które miały stać ■ 
się podstawą tego tekstu [1. Czy gastro- 
nomia może promować region? Czy 
może stać się rozpoznawalną marką 23

http://www.gwara.zafriko.pl


miasta/gminy/regionu? I czy to robi 
w Państwa przypadku -  miejscu za
mieszkania, pracy? Jakie znacie dania, 
produkty, napoje promujące waszą oko
licę? 2. Z jakiego wyrobu, przysmaku 
słynie Pana/Pani „mała ojczyzna” i co 
mogłoby ewentualnie stać się taką „re
gionalną/lokalną marką promocyjną”? 
A może coś takiego już jest? 3. Proszę 
wymienić, jak najwięcej produktów/wy
robów gastronomicznych zawierają
cych w sobie przymiotniki śląski. Czy 
są Państwu znane takie, które zawiera
ją nazwę miasta/gminy? 4. Jakie znacie 
specjały kulinarne spoza Górnego Ślą
ska? Które warto polecić?]. Wysłałem 
je do kilkudziesięciu samorządów miej
skich i wiejskich, kilku restauracji, 
a nawet muzeów i urzędu marszał
kowskiego. I co? Prawie nic. Zamiast 
kilkudziesięciu, nadchodzi kilka od
powiedzi. Ale ciekawych. W nagrodę je 
zacytuję. Zacznijmy od stołecznych 
Katowic. Pani Magda Mazurek, która 
nadesłała wypełnioną ankietę, na proś
bę swojego szefa, pana Wademara Bo- 
jaruna z Wydziału Promocji, zaczęła 
od bardzo ciekawej uwagi. Mimo że 
„gastronomia może promować region 
i stać się jego rozpoznawalną marką”, 
to jak zauważa śląskiej gastronomii 
do tego jeszcze daleko:

-  Kuchnia śląska bez wątpienia wno
si wiele wartości kulinarnych i taką mar
ką promocyjną docelowo powinna się 
stać -  zaznacza pani Magda. -  Nie
mniej w tej chwili nie jest to jeszcze na ta
kim poziomie, na jakim mogłoby być; mi
mo że wiele przysmaków kuchni śląskiej 
jest już rozpoznawalnych, to jednak nie 
na tyle, by przyciągać turystów oraz 
promować region i tradycje związane 
z dziedzictwem Górnego Śląska.

Tak więc wynika z tego, że nad górno
śląskimi, a zwłaszcza ich promocją w Pol
sce, trzeba jeszcze popracować, by stały się 
jeszcze bardziej znane. Może poza przysło
wiowymi kluskami, roladą i modrą kapu
stą. .. W końcu Górny Śląsk ma o wiele 
więcej przysmaków do zaoferowania 
w swojej kuchni. Choć, jak się okazuje, na
wet o kluski śląskie można się spierać: 

-Najsłynniejsze bodaj kluski śląskie 
są przysmakiem głównie naszej kuchni, 
choć czytając przepis, to i kuchnia wiel
kopolska mogłaby tu pewien akces zgła
szać -  zauważa moja rozmówczyni z ka
towickiego magistratu, widać obyta 
w kuchni. -  Niemniej jednak kluski 
śląskie wiążą się z tradycją naszego re
gionu, są naszym przysmakiem. Ze słyn
ną roladą i modrą kapustą stanowią ty
powy śląski obiad. Do tego rosół 
z nudlami, czyli makaronem, stanowi 
nasz -  najczęściej niedzielny -  posiłek, 
któiy przyciąga turystów, którzy ko
rzystając z wizyty na Górnym Śląsku ta
ki właśnie śląski obiad sobie życzą. 
Rozpoznawalnym wyrobem j est też kieł- 
basa śląska, przygotowywana przez wie- 
le różnych podmiotów, zakładów mię- 
snych. Jej standard jest bardzo różny
-  od bardzo wykwintnej kiełbasy, która 
mogłaby z powodzeniem stać się promo24

cyjnym produktem kulinarnym, najczę
ściej jednak jest to po prostu zwykła kieł
basa o sympatycznej nazwie „kiełbasa 
śląska”.

Katowickie rurki, jak kremówki

A czy takie miasto jak Katowice, sto
lica wojewódzka w końcu, ma swo

ją kulinarną markę? Pani Magda Mazu
rek przyznaje:

-  Od dłuższego czasu Urząd Miasta 
Katowice stara się znaleźć taki produkt 
kulinarny, który mógłby stanowić cieka
wostkę promocyjną dla miasta. Były 
prowadzone rozmowy z cechem rze
miosł, pojawili się też wytwórcy napojów, 
którzy rozważają taki pomysł. Przed kil
ku laty pojawiła się propozycja piwa 
związanego z Katowicami, konkretnie 
z Klubem Sportowym GKS, niemniej jed
nak ten produkt nie jest już ostatnio do
stępny na Śląsku.

Zatem trwa casting na produkt gastro
nomiczny, która może zareklamować 
Katowice. Będzie z nimi bardzo mocno 
związany. Może to być nawet poczciwy 
krepel (nota bene nie wszystkie sprze
dawczynie jeszcze wiedzą o co chodzi, 
gdy o niego pytam), receptura wyrobu 
każdego krepla jest... niepowtarzalna, 
smakosze potwierdzą, że różnią się 
smakiem. Albo katowicka odmiana klu
ski śląskiej -  w końcu każda gospody
ni robi ją  inaczej. A każdy ma- 
sorz -  a w K atow icach je s t ich 
trochę -  mógłby dać recepturę na dajmy 
na to kiełbasę śląską z Katowic. Nasze 
kochane miasto mógłby jeszcze reklamo
wać -  tu zgodzamy się z panią Mag
dą -  żymlok śląski, żur śląski, galert ślą
ski, albo szałot śląski, który byłby 
nawet na czasie, bo -  jak zauważa pa
ni Magda -  „ostatnio Polacy i nie tylko 
bardzo rozsmakowali się w różnych 
sałatkach”. Tu moja dygresja: przez la
ta pracy w Katowicach, moim ulubio
nym miejscem, a właściwie -  miejsca
mi związanymi z gastronomią był sklep 
„Złoty Róg”, w którym dowolnie moż
na było zaopatrzyć się w smaczne jedze
nie. Pachniało, drażniło zmysły. 
A przed trzynastą musiałem zdążyć, 
bo inaczej moje złote placki znikały... 
Drugim miejscem, bo tanio, społecznie 
i rodzinnie -  był legendarny bar mlecz
ny „Europa” . Zdarzało się, że z powo
du placków zaliczałem oba miejsca 
równocześnie...

Podam teraz ciekawostkę. W Ostrawie, 
mieście partnerskim Katowic, jest już pro
dukt, który reklamuje stolicę wojewódz
twa śląskiego. I mógłby się stać -  choć 
w zasadzie już jest -  gastronomiczną mar
ką Katowic. Wystarczy tylko rozpo
wszechnić przepis...

Pani Magda:
- A  swoistą ciekawostką, którą możemy 

spotkać w naszym mieście partnerskim, 
Ostrawie, są rurki z bitą śmietaną, w Pol
sce nazywane też greckimi. Tam nazywa
ne są... rurkami katowickimi. To jedyny 
przykład wyrobu, który znam, tutaj cukier

niczego, który w nazwie posiada Katowi
ce. Trudno mi dociec, skąd taka nazwa.

Zatem tak jak Wadowice mają papie
skie kremówki, Katowice mają swoje rur
ki ze śmietaną.

Festiwale gastronomii

“X'Tajbardziej treściwy był Rybnik: 
1  >  -  Górny Śląsk słynie z wielu rozpo
znawalnych w całym kraju potraw -  pa
ni rzecznik Lucyna Tyl zgodziła się, że 
to gastronomia przede wszystkim promu
je dzisiaj regiony i ich tradycje. -  Wspo
mnę choćby sztandarowe dania -  rolada, 
kluski śląskie i modro kapusta, a także 
wodzi on k a, szpąjza, kołocz, czy świątecz
na moczka i makówki. Myślę, że wiele 
z nich zasługuje na sławę równą podha
lańskiej kwaśnicy czy oscypkowi.

Ale nie dowiedziałem się, czy Rybnik 
ma, i czy szukał swojej regionalnej mar
ki (np. piwa, przecież takie było...)

Pani Anita Legierska z wydziału 
promocji Urzędu Gminy w Istebnej od
powiedziała mi na dwa pierwsze pyta
nia: po pierwsze Koniaków promują: 
sery owcze oscypek i bryndza, nato
miast Istebną Stecówkę: sery owcze 
bundz, bryndza. Natomiast moją cieka
wość wzbudził e-mail, który wysłała 
pani Hanna Piórecka-Nowak, rzecz
n iczka prasow ego U rzędu M iasta 
i Gminy Czerwionka-Leszczyny. Bo 
znalazłem w nim to, o co mi chodzi
ło -  wzór do naśladowania. Jak z po
trawy, dania zrobić coś, co promuje 
gminę/miejscowość/region:

Chciałabym zwrócić uwagę na orga
nizowane raz w roku w Czerwionce- 
-Leszczynach »Święto makówek« -  czy
tam. -  Z tradycyjnej śląskiej potrawy 
świątecznej uczyniliśmy świetne na
rzędzie promocji naszej miejscowości. 
Koła Gospodyń Wiejskich z  terenu 
Czerwionki-L es z  czyn p  rzygo towują 
na wydarzenie ogromne ilości przepysz
nych (najlepszych na Śląsku;) makówek, 
którymi bezpłatnie częstujemy uczestni
ków imprezy. Wydarzenie spotyka się 
z  bardzo dużym zainteresowaniem me
diów i, oczywiście, mieszkańców. Zor
ganizowane po raz pierwszy trzy łata te
mu ,,Święto m aków ek” wpisało się 
doskonałe w kalendarz wydarzeń Czer- 
wionki-Leszczyn i przynosi znakomite re
zultaty promocyjne. Obserwujemy, że 
z roku na rok gromadzi coraz więcej nie 
tylko mieszkańców naszej gminy, ale tak
że miejscowości sąsiednich m.in. Ryb
nika. Przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich goszczą w mediach, wypowia
dają się na temat przygotowań do świąt, 
tradycji kulinarnych, a nawet fenom e
nu funkcjonowania kół gospodyń (gości
liśmy m.in. tv z Ostrawy, która kręciła 
materiał dedykowany aktywności Kół 
Gospodyń Wiejskich w Czerwionce- 
-Leszczynach).

Nima jak to makówki z Czerwionki- 
-Leszczyn. Przyjada, pani Haniu...



W ramach obchodów 75-lecia istnie
nia Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach w dniach 9-11 stycznia 
zorganizowano konferencję „Rozwój 
regionów metropolitalnych -  wyzwa
nia dla programowania”. Tematyka 
procesów metropolizacji jest na tere
nie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow
skiego bardzo aktualna, a że udało się 
zgromadzić zacne grono panelistów 
i w trakcie obrad padło wiele inspirują
cych spostrzeżeń -  warto przyjrzeć się 
dokładniej niektórym wypowiedziom 
ekspertów.

Świętowanie w naukowym stylu

Tematem dyskusji była polityka miej
ska-je j specyfika, cele i formy. Spo

ro uwagi poświęcono także kwestiom 
takim jak otwartość regionów na partner
stwo lokalne i ponadregionalne oraz ko
nieczność programowania rozwoju miast 
z wykorzystaniem odpowiedniej wizji 
i strategii.

Politykę miejską należy traktować jako 
narzędzie pozwalające realizować okre
ślony cel krajowy, regionalny. Korzysta
nie z takiego narzędzia należy jednak 
uwarunkować, tymczasem w krajowych 
dokumentach strategicznych próżno szu
kać rozdziału odnoszącego się do polity
ki miejskiej. Brak podstawy i ram działa
nia to również brak środków. Profesor 
Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju 
Miast) wyraźnie podkreślił, że po 7 latach 
rozmów dobrze by było wejść w fazę for
mułowania koncepcji tej polityki, „żeby 
potem nie było wstydu, że 15 lat rozma
wiamy a dalej nic się nie dzieje”. W po
dobnym tonie wypowiadała się profesor 
Aleksandra Jewtuchowicz (Uniwersytet 
Łódzki) zwracając uwagę na to, iż polity
ka miejska powinna być dobrze zorgani
zowana, by nie pozostawiać pewnych 
problemów spontanicznym siłom i roz
wiązaniom.

O tym, jak niezbędne jest sprecyzowa
nie formy i celu funkcjonowania polityki 
miejskiej świadczy konieczność różnico
wania jej poziomów (wymiar europejski, 
krajowy, regionalny). Powinna być inna 
dla wielkich metropolii i inna dla ma
łych/średnich miast, ze względu na różną 
ich rolę. Profesor Wanda Gaczek (Uni
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu) zaak
centowała, że priorytety krajowe poja
wiają się w węzłach, stąd też zachodzi 
konieczność wzmocnienia znaczenia pla
nowania zintegrowanego rozwoju miast 
w układzie metropolitalnym, żeby nie sta
nowiły one tylko wyodrębnionych frag
mentów. Mówiąc o różnicowaniu wymia
rów polityki miejskiej, warto wspomnieć
o koncepcji metropolii regionalnej, która 
stanowi łącznik między tym, co regional
ne z procesami globalizacji i jest swo
istym „oknem na świat” dla regionu.

Jakie priorytety?

W rozmowie o priorytetach polityki 
miejskiej dużo miejsca poświęcono 

współpracy miast. Jak określiła to profe
sor A. Jewtuchowicz, współpraca nie jest 
w ogóle naszą cechą, ani na poziomie 
miast, ani przedsiębiorstw. W dokumen

tach strategicznych inne regiony traktuje 
się jak przeciwnika. Tak postrzegana kon
kurencja jest niekorzystnym zjawiskiem, 
dlatego też profesor Z. Ziobrowski za
proponował nie tylko usilne zachęcanie 
miast do kooperacji, ale też nauczenie 
polskich miast współdziałania. Polskie 
ośrodki wciąż chętniej konkurują ze sobą 
w skali kraju, zamiast rozpocząć współ
pracę i stanąć do międzynarodowej ry
walizacji. Rozwiązaniem zdają się być 
decyzje odgórne, na przykład granty de
dykowane na przedsięwzięcia wspólne, 
wymuszające współpracę między miasta
mi. Jednak należy zauważyć, że to nie 
stanowi słusznego rozwiązania: różnice 
między miastami są na tyle duże, że tak 
jak nie ma jednolitego wzoru rozwoju lo

kalnego, tak nie może powstać jeden wzór 
rozwoju polityki miejskiej. Co więcej, 
współpracy nie da się narzucić -  wszelkie 
wymuszone współdziałanie kończy się 
fiaskiem.

Kooperacja miast jest tylko jednym 
z zadań stawianych przed polityką miej
ską. Obok prób zwalczania „rozlewają
cych się miast” na wzór angielski, można 
skupić się na poprawie jakości życia, re
witalizacji przestrzeni miejskiej, wzmac
nianiu małych miast ukierunkowanym 
na wielofunkcyjność rynków pracy czy 
rozwoju mieszkalnictwa. Wybór stoso
wanej polityki miejskiej definiuje jedno 
z dwóch: ograniczenia finansowe (na co 
stać miasta) lub istotność celu (niezbęd
ność podjęcia danego działania). Dlatego, 
jak podkreślił profesor Tadeusz Markow
ski (Uniwersytet Łódzki), należy mieć 
na uwadze, iż istotą polityki pro-miej- 
skiej jest ekonomiczna korzyść miesz
kańców -  życie w mieście musi się miesz
kańcom opłacać.

Pani Danuta Kamińska (Miasto Kato
wice; Komisja Skarbników Unii Metro
polii Polskich) powołując się na oddzie
lenie polityki miejskiej od polityki 
metropolitalnej, skupiła się na praktycz
nym wymiarze. Realizowane dotychczas 
w Polsce formy ąuasi-metropolitalne nie 
posiadają pełni możliwości, np. związki 
komunalne (jak w przypadku Metropolii 
Silesia) nie są partnerem dla banków. 
W dyskusji pojawił się zatem wątek po
wiatu metropolitalnego i potrzeby utwo
rzenia organu nadrzędnego, mogącego 
przejąć część metropolitalnego entoura
g e^ : zadań sieciowych, promocyjnych 
ukierunkowanych zewnętrznie. To jed
nak sprzeczne z interesem urzędującej 
władzy. Dlatego, choć to sprawa nieła
twa, jak określił to profesor Krystian 
Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), należy raczej odbloko
wać to, co hamuje rozwój przestrzenny 
i zamiast wprowadzać nowy układ, roz

wiązywać te kwestie na poziomie lokal
nych samorządów.

Jednym z ważniejszych priorytetów 
rozwoju miast jest przełamanie niechęci 
do partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Jak przekonywali eksperci, niezbędna 
jest rozmowa o wspólnym interesie 
i obustronnych korzyściach. W obecnej 
sytuacji finansowej polskich miast 
współzarządzanie jest szansą na pokona
nie braku środków po stronie publicznej 
i osiągnięcie celów służących rozwojo
wi. Od strony praktycznej powinno to 
wyglądać tak, iż to program rozwoju ob
szaru metropolitalnego bierze pod uwa
gę pragnienia i potrzeby biznesu, a nie 
odwrotnie. Profesor Stanisław Korenik 
(Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) 
podkreślił, że mimo iż partnerzy mogą 
mieć różne interesy, powinni negocjo
wać jako równi.

Planowanie zgrabnej metropolii

Polityka miejska stanowi część polity
ki spójności. Choć w Polsce nie ma 

polityki miejskiej sensu stricto, to dotych
czasowe uregulowania prawne pozwalają 
samorządom „z wizją” i możliwościami 
odnaleźć drogę do współpracy. W opinii 
panelistów, istotne kwestie polityki miej
skiej w wymiarze regionalnym to przede 
wszystkim podniesienie funkcjonalności 
miast (rozwiązywanie problemów regio
nu oraz zapewnienie dobrej strefy miesz
kalnej) i zagospodarowanie obszaru (re
witalizacja, gentryfikacja). Poważnym 
problemem jest również suburbanizacja, 
która doprowadziła do bałaganu prze
strzennego.

Profesor Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie) zwrócił uwa
gę, że programowanie i polityka miejsca 
to nie są dwa różne byty, a program roz
woju jest wyrazem pewnej polityki. Zada
niem dobrze prowadzonej polityki miej
skiej jest między innymi korygowanie 
ułomności rynkowych, dlatego należało
by skupić się na wprowadzeniu działań 
antycypujących w miejsce „nadążającej 
regulacji”. Zamiast bieżącej interwencji 
polityka miejska i planowanie pozwalają 
działać w pewnej perspektywie. Zwłasz
cza że programowanie pozwala na opano
wanie procesu rozwoju w wielu wymia
rach.

Najbardziej problematyczna w zakresie 
polityki miejskiej wydaje się być, jak wspo
mniał profesor Krzysztof Gasidło (Poli
technika Śląska), przepaść między deklara
cją a rzeczywistością. Istnieje wyraźna 
potrzeba koordynacji wyznaczania celów 
i ich realizacji. Strategie rozwoju są niesku
teczne nie tylko na poziomie miejskim, re
gionalnym, ale i krajowym, dlatego trzeba 
wyraźne zapytać, czego dokładnie chcemy 
w metropoliach i na co nas stać.

W sytuacji, w której metropolizacjajest 
faktem, proces globalizacji miast wyma
ga rozwiniętej polityki miejskiej i celowe
go planowania. Tylko wtedy można mieć 
wpływ na kierunek rozwoju, i sprawić, by 
metropolie stały się wreszcie prawdziwy
mi metropoliami, a nie teoretycznym wy
kresem na mapie Polski.

ALEKSANDRA WYCISK



BERNARD KRAWCZYK — 60 lat na scenie

Miłość 
•  •
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Spotykamy się kilka minut po zakoń
czeniu próby, pan Bernard ociera 

spocone czoło, ale z uśmiechem komen
tuje: Im więcej potu na manewrach, tym 
m niej-krwi w boju. To ostatnie dni 
przed premierą „Kontraktu” Sławomira 
Mrożka w reżyserii Bogdana Cioska. 
Spektakl ten uświetni uroczystość nada
nia znakomitemu dramatopisarzowi tytu
łu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego, zainauguruje także nowy etap 
życia długo wyczekiwanej „Malami” 
po remoncie, będzie również kolejnym ju
bileuszem Bernarda Krawczyka, jego 
powrotem na ukochaną scenę Teatru Ślą
skiego. Choć trudno w to uwierzyć, ak
tor w ubiegłym roku ukończył 80. rok ży
cia, a w bieżącym obchodzi jubileusz 
60-lecia pracy artystycznej.

Kiedy przechodzimy teatralnym kory- 
tarzem, pan Bernard zatrzymuje się 
przy portretach dyrektorów śląskiej sce-

■ ny -  jest ich ponad trzydziestu. Nie pra- 
cował tylko z czterema...

-  Wychowałem się w tym teatrze. 
Przepracowałem w nim blisko trzy

dzieści lat, mam oczywiście na myśli eta
towe zatrudnienie, bo tak naprawdę, to 
ja  się ze Śląskim nigdy nie rozstawałem. 
Dyrektorzy Władysław Woźnik i Roman 
Zawistowski najpierw byli moimi pro
fesorami a później dyrektorami. Odsze
dłem w 1972, wróciłem za dyrekcji Je
rzego Zegalskiego. To był wyjątkowy 
człowiek, szanowałem go nie tylko 
za ogromną wiedzę i talent, ale również 
za jego stosunek do ludzi, nie intereso
wał się kto, z kim, czy do jakiej opcji po
litycznej należy, był zajęty wyłącznie 
sprawami artystycznymi. Pamiętam, 
kiedy graliśmy „Biografię kontrolowa
ną” Stanisława Bieniasza, Zegalski 
otrzymał wtedy od Niemców propozy
cję wyposażenia sceny w światła i do
datkowe udogodnienia, odmówił, kieru
jąc się zasadą: niczego nie brałem 
od Ruskich, od Niemców też nie będę. 
To był styczeń 1991 roku -  w prapremie
rze „Biografii kontrolowanej” grałem 
Wiktora Grzesioka, Ślązaka z „krwi 
i kości”, który daremnie szukał swej 
prawdziwej ojczyzny.

Bernard K rawczyk zadebiutował 
w 1952 r na scenie Teatru Śląskiego 
w „Zagładzie eskadry” A. Komiejczuka. 
Zanim skończył studia (czerwiec 1953 r.), 
miał już na swoim koncie kilka poważ
nych ról: Heiniego  w „N iem cach” 
L. Kruczkowskiego, Wierszniewa w „Po
emacie pedagogicznym” A. Makarenki. 
Po dyplomie grał dużo. Młodego, pełne
go osobistego uroku aktora, reżyserzy 
najczęściej obsadzali w rolach atrakcyj
nych amantów. Na scenie królowały 
wówczas Fredrowskie komedie. Ale był 
to również okres, w którym świeżo 
upieczony aktor zmierzył się z klasyką, 
Różewiczem, A. de Mussetem, P. Koho- 
utem, J. W. Geothe’m. W 1972 r. Bernard 
Krawczyk pożegnał się z dyrektorem Go
golewskim, ponieważ -  jak mówi -  kie
dy nie podobał mu się dyrektor, odcho
dził. Przeniósł się niedaleko, za Brynicę 
do Teatru Zagłębia w Sosnowcu i przez 
dziesięć lat podbijał zagłębiowską pu
bliczność znakomitymi kreacjami. Po
cząwszy od Czechowa („Trzy sio
stry”, 1972 r.), Grochowiaka („Lęki 
poranne”, 1973 r.), Słowackiego („Bal
ladyna”, 1974 r.), po przejmujące role np. 
Bricka Pollitta w „Kotce na rozpalonym 
blaszanym dachu” (1977 r.), tytułowego 
„Henryka IV” (1980 r.) czy Natana 
w „Sędziach” S. Wyspiańskiego (1982 r.). 
Kredy w 1982 r. aktor powrócił do Teatru 
Śląskiego, wiema mu publiczność zaczę
ła częściej jeździć do Katowic, aby zo
baczyć „swojego Benia”. Na sosno- 
wiecldej scenie bywał często i chętnie. 
Przypomniał się m. in. rolą szekspi
rowskiego Leara (1995 r.) czy niezwy
kłą kreacją Kreona w „Antygonie” 
J. Anouilha (1991 r). Z katowickim te
atrem przywitał się rolą Estragona 
w „Czekając na Godota” S. Becketta. Po
sypały się kolejne wielkie kreacje w dra
matach Gombrowicza, 0 ’Neilla, Róże
wicza. W styczniu 1991 roku -  pisze 
Andrzej Linert w miesięczniku „Śląsk” 
(2007 r.) -  po  raz pierwszy „Benio ” 
na scenie katowickiej otrzymał szansę za
grania tragicznej postaci osamotnione
go, wegetującego w niemieckim domu 
starców Ślązaka, Wiktora Grzesioka 
w „Biografii kontrolowanej ” Stanisława 
Bieniasza, w reż. J. Zegalskiego. Bezbron
ny i zagubiony, poszukujący swojego 
Heimatu bohater, z przerażeniem bilan
sował swoje życie i z  uczuciem beznadziej
ności oczekiwał końca. Widownię intry
gował nie tylko prostotą środków wyrazu 
i prawdą psychologiczną postaci, ale 
i podjętym po raz pierwszy tematem pol- 
sko-niemieckiej tradycji Śląska.

Bliski aktorowi temat śląski zagościł 
na stałe w jego artystycznym życiu. War
to więc przyjizeć się uważniej biografii od
twórcy Franciszka Pytloka z telewizyjnej 
„Soboty w Bytkowie”.

-  Trudno uwierzyć, ale nie jest pan 
rodowitym Ślązakiem.

-  Sam w to nie wierzę, bo czuję się Ślą
zakiem -  odpowiada z uśmiechem Ber
nard Krawczyk.

-N aw et jest pan honorowym obywa
telem Mysłowic...26



A. de Musset „Nie igra się z  miłością ”, reż. Jerzy Jarocki., scen. Tomasz 
Rumiński; Bernard Krawczyk (Oktaw) i Krzesisława Dubiel (Kamilla), 1959.

-Najważniejsze lata -  dzie
ciństwo i młodość -  spędziłem 
w tym mieście. Moi dziadkowie 
jako gastarbeiterzy przebywali 
w Berlinie i tam urodziła się 
moja mama, ojciec natomiast 
był Ślązakiem, rodem z Mysło
wic. Pracował jednak jako straż
nik graniczny i stale zmieniał 
miej sce zamieszkania, j a przy
szedłem na świat w Podłężu 
Szlacheckim w ówczesnym 
powiecie częstochowskim.
Za niedługo przenieśliśmy się 
w okolice Bytomia, na Bla
chówkę. Nie chodziłem jeszcze 
do szkoły, byłem małym baj- 
tlem. Kiedy wybuchła wojna 
i ojca zmobilizowano, musieli
śmy uciekać, żona strażnika 
granicznego z dwójką małych 
dzieci nie czuła się bezpiecznie 
wśród przemytników. Z Byto
mia szmuglowano wtedy mię
so, wędliny a z Niemiec sprzęt 
techniczny. Z niewielkimi wa
lizkami przybyliśmy na Suchą Górę, ale 
po kilku dniach musieliśmy się wynieść 
do babki do Mysłowic. Zamieszkaliśmy 
w trójkę, w niewielkim domku na hołdzie 
tuż przy kopalni a później w domku Piąt
kowskiego na Piosku. To była najbiedniej
sza dzielnica tego miasta. Z dużej kuchni, 
dzięki przepierzeniu z szafy powstały 
dwa pomieszczenia, ale tak naprawdę to 
mieszkaliśmy w ajneli. Tuż obok była nie
wielka stajenka, w której Piątkowski trzy
mał konia, tak więc dodatkową atrakcją by
ły zapachy z owej stajenki. Ojciec uciekł 
z wojska, ale zaraz go złapali i wywieźli 
do Niemiec. Całe pięć lat okupacji spędził 
tam na robotach. Płacono mu grosze, 
więc rzadko przysyłał nam pieniądze i by
ło tego niewiele. W domu był dwa, może 
trzy razy w ciągu tych pięciu lat. Trzeba by
ło sobie jakoś radzić. Mama dorabiała szy
jąc, brat Tadeusz poszedł do pracy na ko
palnię, a ja  wstawałem o czwartej rano 
i przed pójściem do szkoły rozpalałem 
ogień pod kotłem u rzeźnika, który płacił 
mi tłuszczem. Po lekcjach sprzątałem 
w sklepie spożywczym i przyklejałem 
kartki żywnościowe. Właściwie wychowy
wała nas w ulica.

-  Dla małego dziecka taka zmiana 
musiała być szokiem.

-  Ośmioletni bajtel, nie znający języka 
niemieckiego, słabo piszący, mówiący 
po polsku nagle znalazł się w zupełnie in
nym świecie -  zastraszony, bez ojca, 
z groźbą wysiedlenia w każdej chwili, bo 
nie mieliśmy żadnej kategorii volkslisty. 
Chodziłem do niemieckiej szkoły, musia
łem zaczynać od alfabetu. Za polskie sło
wa nauczyciele bili trzcinami po palcach. 
Do dziś pamiętam hymn pochwalny ku czci 
Hitlera, którym rozpoczynaliśmy lekcje. 
W domu mówiliśmy po naszemu, czyli by
le j ale, trochę po Śląsku, trochę po polsku, 
czyli tak, jak mówiło się na Piosku. Z chło
pakami na boisku, gdzie nas nikt nie sły
szał, godaliśmy tylko po Śląsku.

-  Po wyzwoleniu poszedł pan do pol
skiej szkoły...

-  ... to było gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki w Mysłowicach, tam przeży
łem kolejny szok. Do szkoły chodzili 
chłopcy z Niwki i Modrzejowa. Nagle 
więc usłyszałem piękną literacką polsz
czyznę, i choć bardzo mi to imponowa
ło, stałem w kącie jak popluty, nie wiedzia
łem jak się zachować. Nie znałem przecież 
polskiego, znów musiałem więc zaczynać 
wszystko od początku, czyli od alfabetu. 
To już były jednak zupełnie inne czasy, in
ny zapał do nauki i wielka chęć do nad
robienia zaległości a poza tym, kiedy oj
ciec wrócił z Niemiec i poszedł do pracy 
w kopalni, zaczęło nam się trochę lepiej 
powodzić, nawet wyprowadziliśmy się 
z tej naszej ajneli. Po liceum trafiłem 
do Studium Dramatycznego przy Te
atrze Śląskim w Katowicach ...

-  Ojciec i brat w kopalni, a pan do te
atru?

-  Nie samą nauką żyliśmy. To był 
okres szczególny, stale coś świętowaliśmy 
i w szkole wciąż odbywały się jakieś aka
demie ku czci, potrzebni więc byli wyko
nawcy. Janek Klemens, mój serdeczny 
przyjaciel, był głównym organizatorem 
uroczystości, to on również zainicjował 
cykl audycji w szkolnym radiowęźle i ob
sadził mnie w roli głównego recytatora. Za
czynałem poznawać poezję. Śpiewali
śmy także w chórze prowadzonym przez 
Józefa Chudałę, mieliśmy własną żywą or
kiestrę, koncertowaliśmy także poza szko
łą. Do dzisiaj pamiętam te piosenki, dum
ki, pieśni patriotyczne... Ta szkoła nas 
ukształtowała, a poza tym wszyscy wte
dy mieli niezwykły zapał, wszyscy chcieli 
coś robić, tworzyć, w czymś uczestniczyć. 
Pewnie trudno w to uwierzyć, ale u nas 
podczas przerw na korytarzu tworzyły się 
grupki... każda wyśpiewywała swój reper
tuar. Odwiedzali nas artyści z Katowic. 
Z jakim podziwem ja  na nich patrzyłem. 
Byli elegancko ubrani, pachnący, pięknie 
mówili, wspaniale recytowali. Pamiętam 
występy kabaretu „Szpak”, jaldeż to by
ły teksty, do dziś wiele z nich pamiętam.

Si -  To tłumaczy pana de- 
|  cyzję.
5" -  Studium Dramatyczne to 
g był pomysł Janka Klemensa,
§ poszliśmy na egzamin nikomu 
g nic nie mówiąc. Muszę przy- 
|  znać, że to było wielkie prze- 
S życie. Świat chłopaka z Pioska 
a zamykał się między Boliną 
^ a Mysłowicami. W Katowi-
o cach bywałem rzadko a nie

liczne przedstawienia w te
atrze oglądałem z jaskółki, 
siedząc przy reflektorach. Le
piej zapamiętałem dwa wyjaz
dy do Bytomia, szczególnie za
chwyciła mnie „Aida”, wiele 
arii znałem na pamięć. Egza
min odbywał się w teatrze 
przy ul. Wieczorka (dawna 
scena kameralna Rozmaito
ści przy ul. Wieczorka, obec
nie Staromiej skiej, przyp. red.) 
Wchodziło się przez kawiar
nię, a tam tłum ludzi. Zauro
czył mnie zapach kawy, ele

ganccy, dostojni goście, pochłonięci 
rozmową, tonący w oparach papierosowe
go dymu. Ten świat wydał mi się cudow
ny, pomyślałem więc: muszę tu zostać, tu 
jest pięknie. Najpierw trzeba było jednak 
zdać egzamin. Wyrecytowałem kilka 
wierszy, ktoś z sali o coś mnie zapytał i już 
było po strachu. Gdybym ja wówczas wie
dział, kto tam zasiadał w komisji ... 
Władysław Woźnik, Roman Zawistowski, 
Gustaw Holoubek, Aleksander Baumgard- 
ten, Wilhelm Szewczyk... Po mnie wszedł 
na scenę Janek Klemens, a za trzy tygo
dnie przeczytaliśmy nasze nazwiska na li
ście przyjętych. Tak to się zaczęło.

-  Po raz kolejny znalazł się pan 
w zupełnie nowym otoczeniu.

-  Uczyli mnie ludzie, których nazwi
ska były dobrze znane już przed woj
ną -  Roman Zawistowski, Władysław 
Woźnik, Roman Hierowski... W ciągu 
pięciu lat musiałem nadrobić wszystkie 
zaległości. Nad moją koślawą dykcją i ślą
skimi pochyłościami mozolnie, ale sku
tecznie pracowała Zofia Truszkowska.
Gwary jednak nigdy nie zapomniałem, bo 
ja  się na niej wychowywałem i nadal bar
dzo lubię mówić po naszemu. Dziwię się 
tym, którzy przyjechali tu na Śląsk, pra
cują, często żenią się z miejscowymi 
dziewczynami, dobrze im się wiedzie 
a mimo to nie akceptują gwary, mówią
o niej wręcz z pogardą. Wobec regionu, 
w którym się mieszka, trzeba być lojal
nym i szanować ludzi, którzy żyją tu 
od pokoleń. Co najwyżej można pozostać 
obojętnym, ale nikt nie ma prawa wybrzy
dzać. Dzisiejsi Ślązacy są świetnie wy
kształceni, są rektorami, profesorami 
posługują się piękną, literacką polszczy
zną a jednocześnie nie wstydzą się mó
wić gwarą. Bo to nie jest wstyd, to za
szczyt i pokłon tradycji a zarazem 
sentymentalny powrót do czasów dziecin- 
stwa, młodości... To jest jeden z najwięk- 
szych walorów tego regionu. Szkoda, że ,> 0  
tak mało zostało już miejsc, gdzie żyje 
prawdziwa śląska kultura.
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Po obejrzeniu premiery „Kontraktu” Sławomir Mrożek osobiście pogratulował Bernardowi 
Krawczykowi i Marcinowi Szafarzowi.

-  Kiedyś była „Sobota w Bytkowie”, 
zostały „Antyki”.

-  To są zazwyczaj zamknięte imprezy, 
ale publiczność na nie czeka. Mamy 
wspaniałych twórców, którzy piszą no
we teksty: Zbyszek Stryj, Robert Talar- 
czyk, teksty mądre inteligentne, nadal pi
sane po naszemu, tyle że mówią już
0 innych sprawach, bliższych naszym 
czasom. Nie ma koncertu bez starych ślą
skich szlagierów, publiczność na nie 
czeka i śpiewa je  razem z nami, one ni
gdy się nie starzeją. Jak w każdym folk
lorze rozbrzmiewa to coś, co jest jedy
ne i niepowtarzalne, to jest to, co noszą 
w sercach ludzie urodzeni w danym re
gionie. A nasz śląski? Niedawno kolega 
przyniósł mi mail od redaktora prowadzą
cego nocne radio w Koszalinie, w któ
rym nadawane były śląskie piosenki, 
m.in. z mojej płyty. Okazuje się, że słu
chacze telefonują i upominają się o po
wtórki, a nawet ktoś napisał wzruszają
cy wiersz o tych piosenkach, także
1 o mnie. Musi więc być coś w tej gwa
rze, skoro podoba się także gdzie indziej. 
Dlatego słysząc w tramwaju, czy auto
busie jak  młodzi kaleczą mowę, 
jak zachwaszczają ją  obrzydliwymi wul
garyzmami, wstydzę się za to, jaką oni 
wystawiają Ślązakom wizytówkę. Za
wsze chciałbym mieć poczucie, że jestem 
u siebie w domu. Kiedy jednak obserwu
ję to, co się wokół dzieje, zaczynam mieć 
obawy, czy to śląskie bogactwo, przeka
zywane z pokolenia na pokolenie, o któ
re toczyli boje powstańcy, ma szanse 
na przetrwanie...

-  Nigdy nie zdradził pan Śląska.
-  Gdziekolwiek bym się nie przeniósł, 

a miałem wiele takich propozycji, czy to 
do Wrocławia, Poznania, czy też Warsza
wy, musiałbym uczyć się wszystkiego 
od początku a i tak czułbym się tam ob
co. Tu jest mój dom, moja rodzina, przy
jaciele, tu na cmentarzach leżą moi bliscy, 
tu czuję się u siebie i tu wreszcie są ludzie, 
niezwykła publiczność, oni mnie znają, ja

znam ich ... gdzie więc miałbym się prze
nieść i po co? Dla kariery? i zginąć tam 
w tłumie? Teatr to nie tylko moja wielka 
miłość, to także pasja, dragą jest estrada... 
Choć na początku nie było łatwo. Tuż 
po szkole, kiedy byłem początkującym ak
torem, zadzwonił do mnie mój przyjaciel 
Porębski, był wówczas dyrektorem teatru 
w Rybniku i zachęcając różnymi sposo
bami, zaproponował mi prowadzenie ja 
kiejś okazjonalnej imprezy. Sama myśl, 
że miałbym stanąć przed tłumem ludzi tak 
mnie przerażała, że powiedziałem: w ży
ciu tego nie zrobię i oczywiście odmówi
łem. Miłości do estrady uczyłem się po
woli, pomógł mi w tym kabaret, pamiętna 
„Śruba” ze Staszkiem Brudnym, Jur
kiem Połońskim... Dzisiaj nie wyobrażam 
sobie życia bez estrady.

-  Nie za wcześnie odszedł pan 
na emeryturę?

-  Luksus emeryta polega między inny
mi na tym, że mam poczucie wolności, 
mogę wybierać, nie muszę grać wszyst
kiego, co zostaje mi narzucone, mogę tak
że, patrząc w kalendarz, odmawiać. Jestem 
pracoholikiem, nie zdarzyło mi się być 
nieprzygotowanym, ale taki to już zawód, 
choć może nie zawsze wszystkim podo
ba się to, co robię, ale w tę profesję wpi
sane jest także i to ryzyko, decydując się 
na aktorstwo, byłem świadomy, że tak mu
si być. Jedno się nigdy nie zmieniło -  mój 
szacunek do widza, który nie dosyć, że 
przyszedł obejrzeć spektakl, to jeszcze 
za to zapłacił. Trema? Oczywiście, żejest, 
teraz nawet o wiele większa, skończyłem 
przecież osiemdziesiąt lat, w tym wieku 
nie mogę się skompromitować...

-  Przeszkadzało panu narzucanie 
repertuaru. Odmówił pan kiedyś przy
jęcia roli?

-N igdy!

Kilkaset ról teatralnych, godzin estrado
wych koncertów nie sposób policzyć. 
A przecież pozostaje jeszcze Bernard 
Krawczyk -  aktor filmowy. I znów ten sam

dylemat -  które spośród kilkudziesięciu 
wcieleń uznać za najważniejsze? Franci
szek Buła w „Perle w koronie”, Dominik 
w „Soli ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, 
a może Profesor w ,,Komediantach z wczo
raj szej ulicy’ ’ Janusza Kidawy, Kolejarz Pa
ruzel w filmie „Ptaki, ptakom” Pawła 
Komorowskiego, Ksiądz w „Laurze” Ra
dosława Dunaszewskiego, Bibliotekarz 
w „Śmierci w Będkowicach” Mateusza 
Głowackiego? A do tego j eszcze kilkana
ście postaci w serialach filmowych. Jakkol
wiek by nie analizować, czy przypominać, 
bijące kiedyś rekordy popularności, spek- 
talde czy filmy, jedno łączy te wszystkie 
wykreowane postaci. Niezależnie, czy 
były to role tytułowe, czy epizodyczne, zna
czące, czy zapomniane, każda z nich by
ła precyzyjnie skonstruowana i zagrana 
z najwyższym kunsztem aktorskim. Bole
sław Surówka w swoich recenzjach wie
lokrotnie podkreślał tę niezwykłą dbałość 
nawet o epizody, z których Bernard Kraw
czyk potrafił stworzyć kreację.

Za kilka dni premiera, to już kolejne 
spotkanie Bernarda Krawczyka z tekstem 
autora „Tanga”. W 1976 r. była to „Poli
cja” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu w re
żyserii Andrzeja Witkowskiego, na sce
nie Teatru im. Ś. Wyspiańskiego wystąpił 
w „Ambasadorze” (reż. Jerzy Zegal- 
ski, 1989 r.) i „Letnim dniu” (reż. Bogdan 
Tosza, 1991 r.). W 2007 r. zobaczyliśmy 
go w potrójnej roli: Klienta Ekscelencji, 
Klienta Czeladnika i Klienta Mnicha 
w „Kupcu” w Teatrze Nowym w Zabrzu. 
Przyszła kolej na „Kontrakt”. Obecność 
na widowni Sławomira Mrożka niejedne
go mogłaby sparaliżować. Pan Bernard 
jest jednak uosobieniem spokoju.

-  Przewrotność Mrożka jest fenomenal
na, to genialny pisarz, każde jego słowo 
jest ważne, niczym nie można go zastą
pić, wszelkie zmiany zburzyłyby tę nie
zwykle precyzyjną konstrukcję, która 
opiera się na dwuznacznościach niemal 
wszystkich sytuacji, na stałej huśtawce ra
cji, ich spieraniu się, doprowadzając 
do fascynujących spięć. „Kontrakt” jest 
jedną z najtrudniejszych sztuk. Tylko 
dwóch aktorów na scenie, więc muszą zro
bić wszystko, aby przez trzy akty przykuć 
uwagę widzów... Jedyną bronią aktora 
pozostaje więc jego warsztat. Gram ze 
świetnym młodym partnerem Marcinem 
Szaforzem, pod bezwzględnym i czujnym 
okiem reżysera Bogdana Cioska. Na sce
nie toczy się prawdziwy bój. To nie tyl
ko różnica pokoleń, spotykają się dwa zu
pełnie odrębne światy, inne kultury. Próby 
są burzliwe, podobnie jak w dramacie, 
każdy z nas broni swoich racji i nie chce 
ustąpić.

Tak więc w „Kontrakcie”, grotesce 
pełnej czarnego humoru, zobaczymy ko
lejne wcielenie Bernarda Krawczyka. 
Tym razem przesympatyczny, zawsze 
uśmiechnięty, otwarty i życzliwy gentel- 
man (taki jest aktor w życiu codziennym) 
przeistoczy się w zgorzkniałego, cynicz
nego i zdesperowanego Magnusa.

Życzymy kolejnych wspaniałych jubi
leuszy!
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Postrzyiyny

zm arli nie m ieszkają  za  rzeką, a p o  drugiej stronie  
jeziora  porośniętego  sitow iem , n ie  trzeba przekraczać, 
wystarczy obejść, w ydeptać ścieżkę  w  w ysokiej traw ie

ja k  daleko m ożesz się  p osunąć?  do brzegu  
m iał ju ż  tak  blisko, nigdy go  nie odnaleziono  
do trum ny w łożyli ulubioną zabaw kę  
pożądałem  j e j  i bałem  się  o ślady

dziś m yślę o tym  z  dystansu, coś m yśli o m nie z  bliska  
patrzy w  tył głowy, ja k b y  chciało do tknąć w łosów  
tamtych m okrych ściętych  włosów.

ta w oda nie w yrzuca ciał, one sta ją  się  wodą  
kiedyś w yjdzie na po le, zn ikn ie  druga strona  
czy takie będzie zm artw ychw stanie?, następni 
zbiorą p lo n  m ieszczący się  w  dłoni, coś 
nie podlega jącego  przekładom

Stypa

w ydeptu jąc ścieżkę  do rajskich ja b łe k  odkryłem  A m erykę  
kąpiącą się  w  jez io rze , o w łosach skręconych ja k  p u k le  
p ię k n e j żydów ki, m oszczące sien n ik  żo łn ierza  Wehrmachtu

zb łiża łem  się  do brzegów, poszarpanych  za toczkam i 
ja k  odłam kam i, a po tem  tylko karetka w  białym  obłoku  
je d e n  św ia d ek  i p ie lęg n ia rz  o tw arzy m ęża stanu

z  w ysta jących stóp  opadał schnący p ia se k  
krople sp ływ ając p o  udach zasila ły  coś, co śpi 
niespokojn ie w  trawie, p o d  śniegiem , asfaltem

dziew czynki rzucały p ła tk i róż w  p rocesji B ożego Ciała  
pam iętam  to ciało, śm ierć w  czerw cu była m łodą kobietą  
ja b łk iem  w  czerw onej skórce ledwo dotkniętym  gniciem

ślady  p ia sku  m rów ki zb iorą  p o  ziarenku, za lęgną  się  kom ary  
ja d łe m  w tedy m aliny obok je z io ra , p o c ą c  się  je s zc ze  bardziej 
są  bardzo n ietrw ałe a sezon krótki, z  p e s te k  ja b łk a  w yrósł garb
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Świadomość historyczna w społe
czeństwie polskim nie prezentuje się 

•— '  najlepiej. Uwaga ta dotyczy w pierw
e j  szym rzędzie populacji minionego pół- 

wiecza, gdyż od gazet poczynając 
a na podręcznikach szkolnych kończąc 
fałszowano prezentację dziejów -  nie 
tylko zresztą polskich. Ale to zafałszo

wanie sięgało głębiej deformując dzie
je  Polski aż do wieków średnich. Ra
dzieckie panowanie determinowało 
bowiem historyczny wykład podpo
rządkowany narzuconej ideologii, któ
ra po przeforsowaniu na konferencji jał
tańskiej granic Polski z przywołaniem 
granic piastowskich, z całą stanowczo

ścią potępiała rozszerzanie się Rzecz
pospolitej na wschód, poza Bug. A wy
korzystując niechęć do Niemiec, zro
dzoną p rzez w ie lk ie  katak lizm y 
wojenne, starano się przedstawić histo
rię ojczystą jako zmaganie się z ich je 
dynie agresją, nie poświęcając należy
tej uw agi poczynaniom  i wojnom  
z państwem moskiewskim a potem 
caratem ruskim.

D eform acja historycznej prawdy 
w przeszłym półwieczu, przemilczenia 
oraz ingerencja cenzury w opisywanie 
naszych dziejów sprawiły, że wielu 
utraciło zaufanie do historyków, tym 
bardziej że nie brakowało i takich, któ
rzy byli gotowi pisać nasze dzieje 
na zamówienie władz. Wielu z tego po
wodu zwątpiło w historię jako naukę. 
Inni zaś poszukują prawdy o prze
szłości bez znajomości naukowego 
warsztatu historyka.

Być może wielu obruszy się na piszą
cego te słowa, gdy będzie próbęwał je 
odnieść do historii naszego Śląska. 
Tu bowiem, zdaniem niejednego, praw
da jest oczywista -  królowie nasi nie 
dbali o jego trwanie w granicach Pol
ski. W efekcie ziemie te odpadły od niej 
na wiele wieków. Niektórzy zamyka
ją  dyskusję konstatacją, że Kazimierz 
Wielki sprzedał je  za 20 tysięcy kóp 
groszy praskich.

M am  świadomość, że wypowiedzi 
na ten tem at obciążone są nierzadko 
emocjami. Wielu powoduje się uczu
ciem  krzywdy, że ich przodkowie 
„chcieli” do Polski, że demonstrowa
li przywiązanie do Macierzy, a Polska 
nie pamiętała o swych dzieciach tęsk
niących za Matką. A jednak historyk 
podchodzić musi do każdego proble
mu sine ira et studio -  bez gniewu 
i bez upodobania, a więc bezstronnie 
i obiektywnie -  nawet w tedy gdy 
sam jest „szarpany” emocjami. Musi 
też pamiętać, że nie może się zadowa
lać starannym zebraniem faktów, ale 
też szukać ich przyczyny i skutki, 
a więc tropić bieg procesów dziejo
wych, które z reguły są dość skompli
kowane.

Rozpocząć należy od stwierdzenia, 
że rozległa śląska kraina leżąca 

w dorzeczu Odiy, w jej górnym i środ
kowym biegu, dość często zmieniała 
przynależność państwową. Nie można 
też zapominać, że jeszcze w pierwszej 
połowie X wieku Śląsk był pod pano
waniem czeskim. I nie wszedł w gra
nice pierwszej państwowości, w której 
M ieszka I zjednoczył cześć plemion 
słowiańskich. Po śląską krainę się
gnął on najprawdopodobniej dopiero 
w 990 roku, a w ięc na dwa lata 
przed śmiercią, podczas wojny z Bole
sławem II czeskim. Śląska nie utracił 
Bolesław Chrobry chociaż trzy wojny 
z władcą Niemiec Henrykiem II (1004- 
1018) rozgrywały się również na Ślą
sku, a walki o Krosno Odrzańskie



i G łogów  były  dram atyczne. A le 
po śmierci króla Chrobrego i jego sy
na Mieszka II wojska króla czeskiego 
Brzetysława w 1039 roku dotarły aż 
pod Gniezno. Jednym z trwalszych 
efektów najazdu była utrata Śląska 
przez Polskę na lat kilkanaście. Odzy
skał go Kazimierz Odnowiciel w 1050 
roku zbrojnym atakiem, wykorzystując 
konflikt Węgier z Henrykiem III wład
cą Niemiec. Cesarz, od którego polski 
książę był uzależniony, bo wcześniej 
korzystał z jego poparcia przy powro
cie do Polski, uznał cztery lata później 
te zmiany terytorialne na zjeździe 
w Kwedlinburgu, ale polski władca nie 
noszący już korony królewskiej musiał 
płacić z tego powodu trybut w wyso
kości 300 funtów srebra i 30 funtów 
złota rocznie królowi czeskiemu.

Bolesław Krzywousty, który w 1109 
roku dzielnie odparł atak cesarza Hen
ryka V na Śląsk, a mieszkańcy Głogo
wa dali przykład wyjątkowego męstwa, 
prawie 30 lat później przyznał tę kra
inę swemu pierworodnemu W ładysła
wowi wraz z dzielnicą senioralną. Ale 
niebawem wbrew zamierzeniom ojca, 
rozpoczął się proces rozbicia dzielni
cowego w całym kraju. Proces ten nie 
ominął i Śląska. Już Bolesław Wysoki, 
najstarszy syn pierwszego jego dziedzi
ca, wygnany przez brata i stryja, szu
kał wsparcia u  Fryderyka I Barbaros- 
sy. Gdy dzięki cesarzowi powrócił 
do swej ojcowizny, Śląsk został podzie
lony na trzy części, a potem te części 
rozpadały się dalej, którymi władali sy
nowie a potem wnuki. I w ten sposób 
w stosunkowo niedługim czasie kilka
naście miast śląskich stało się miejscem 
rezydencji lokalnych Piastów, którzy 
zbudowali tam swe zamki, a nierzad
ko otwarli mennice. M ożna nierzadko 
mówić o okresie rozwoju, a nawet 
świetności tych miast.

Ale liczba księstw i ich granice nie 
były stabilne, bo nazbyt często toczy
ły się o nie bratobójcze walki. Co gor
sze, książęta narażeni na niebezpie
czeństwa zewnętrzne, najczęściej ze 
strony rywalizujących ze sobą braci lub 
dalszych krewnych, nierzadko szuka
li pomocy i wsparcia u monarchów 
ościennych, którzy wykazywali chętli- 
wą gotowość w zięcia ich w opie
kę -  ale po złożeniu przez nich hołdu 
lennego z ich włości. Gościli także 
na swym dworze ich synów, a nawet 
wchodzili w koligacje m ałżeńskie 
z ich córkami.

Proces odpadania od Polski rozpoczął 
się od książąt górnośląskich. Gdy 
po śmierci W ładysława opolskiego 
(1281 lub 1282 r.) jego rozlegle księ
stwo rozpadło się na cztery: bytomskie, 
cieszyńskie, opolskie i raciborskie, 
władca pierwszego z wymienionych, 
Kazimierz bytomski, zaledwie kilka lat 
później, 10 stycznia 1289 roku, w obec
ności Bolka I księcia świdnickiego 
i lwóweckiego i Mikołaja I księcia

opawskiego, złożył w Pradze hołd 
królowi czeskiemu, Wacławowi II, 
uznając go swym zwierzchnikiem i pa
nem. Oddał mu całe księstwo wraz ze 
wszystkim, co się w nim znajdowało. 
Król czeski hołd przyjął i nadał księ
stwo bytomskie -  ale jako lenno -  Ka
zimierzowi. Stanowiło więc odtąd wła
sność czeskiego monarchy.

Na przykładzie poczynań K azim ie
rza bytomskiego, pierw szego księcia, 
który uszczuplił w ładanie Piastów  
na Śląsku, warto poszukać przyczyn je 
go tak doniosłej decyzji. Ich odsłonię
cie pozwala rozpoznać złożone mecha
nizmy tych powtarzających się potem  
niejednokrotnie procesów. Pomocą  
służą w tym przypadku słowa samego 
księcia zawarte w styczniowym doku
mencie. Czytamy w nim, że uczynił to 
pow odow any chęcią naśladowania  
swego ojca, Władysława opolskiego, 
który dzięki poprzedniem u królowi 
Czech ,, uzyskał wiele dobrodziejstw, 
godności i zaszczytów”, a także dla za
bezpieczenia się przed naruszającymi 
jeg o  dobra i niepokojącymi jego  pod
danych.

Wydaje się, że pod  tymi ostatnimi sło
wam i bytom ski P iast ukrył obawę 
przed zbrojną agresję Henryka IV P ra
wego, w odwet za poparcie udzielone 
wrocławskiemu biskupowi Tomaszo
wi II, pozostającemu od 1282 roku 
w konflikcie z  księciem wrocławskim. 
W dokumencie nie było i nie mogło być 
ze zrozumiałych względów mowy o na
ciskach króla Wacława II, który wymu
sił na księciu tę decyzję. W swych dą
żeniach do władania w Krakowie czeski 
monarcha, świadom słabości posiada
nych atutów w postaci zapisanej mu 
przez ciotkę, wdowę po  Leszku Czar
nym, ziem i krakowskiej i sandomier
skiej, zdecydował otworzyć sobie dro
gę do tego cełu poprzez zhołdowanie 
sąsiadujących z  Krakowem księstw  
górnośląskich w trakcie zbrojnego  
marszu na miasto stołeczne.

I  odniósł w tym względzie pełny suk
ces: 17 stycznia 1291 roku, kolejni ksią
żęta, Mieszko cieszyński i Bolesław  
opolski, poddali się w Opawie Wacła
wowi II, a potem może i Przemysław ra
ciborski. A tak wzmocniony monarcha 
po  kilkunastu miesiącach zmusił uwię
zionego Łokietka do zrzeczenia się 
praw do ziemi krakowskiej i sandomier
skiej na rzecz czeskiego monarchy.

S ytuacja wśród Piastów dolnoślą
skich była zrazu pod  tym względem 

lepsza. Przez dłuższy czas utrzymywali 
bowiem suwerenność w swych księ
stwach. Scheda po  Bolesławie Wysokim, 
pierwszym włodarzu tych ziem, podzie- 
łona została po  1248 roku na księstwa: 
legnickie (pod berłem Bolesława Rogat
ki), głogowskie (we władaniu Konra
da I) i wrocławskie (pod księciem  
H enrykiem  III  Białym). Potem ich 
księstwa dzieliły’ się dalej na mniejsze.

Pierwszy i drugi mieli bowiem po trzech 
synów, a trzeci jednego. Warte uwagi 
są koligacje, jakie poprzez małżeństwa 
za w iera li do lnośląscy  P iastow ie. 
Niektóre zawierane z  królami czeskimi 
miały dla ich stosunków z nimi nieba
gatelne znaczenie (np. żoną Henry
ka I I  Pobożnego była Anna, córka 
króla czeskiego Przemysła Ottokara I, 
która urodziła mu 5 synów i 5 córek, 
a je j  wnuczek, Henryk Probus, przeby
wający czasowo na dworze praskim, za
p isa ł nawet Wacławowi II  księstwo 
wrocławskie na wypadek bezpotomnej 
śmierci).

A le  Łokietek również wzmacniał 
w podobny sposób swą pozycję wśród 
Piastów śląskich. Poprzez wydanie 
swej córki Kunegundy za księcia Ber
narda świdnickiego, zaw arł sojusz 
z  Henrykiem  jaw orskim  i Bolesła
wem I I  ziębickim (choć ten drugi byl 
żonaty z Agnieszką córką Wacława II).
D o jego  sojuszników należeli rów
nież dwaj zięciowie tego ostatniego, 
Bolesław I I  opolski i Przemysław gło
gowski, Bolesław III Rozrzutny le
gnicko-brzeski i Konrad I  namysłow
sko -o leśn ick i, a m oże także Jan  
ścinawski, Siemowit bytomski i Włady
sław I  oświęcimski. Jednakże wrogo
ści do niego nie wyzbyli się pozostali 
książęta głogowscy za to, że pozbawił 
ich władzy w Wielkopolsce. Natomiast 
walka o księstwo wrocławskie była za
cięta. Od 1302 roku nad małoletnim  
Henrykiem VI Dobrym władzę sprawo
w ał Wacław II. A le nie zdołał zholdo- 
wać jeg o  księstwa.

Kilka lat po śmierci Wacława II i je 
go syna Wacława III koronę czeską 
przywdział Jan z dynastii Luksem
burgów. On również wykazał się wiel
ką aktywnością i skutecznością w dzia
łaniach zmierzających do utrzymania 
pod swym w ładaniem  w szystkich 
księstw śląskich, które za panowania 
poprzednika stały się jego lennami.
M iał bowiem powody obawiać się 
wzrostu wpływów Łokietka na Śląsku, 
skoro cztery lata w cześniej B ole
sław III Rozrzutny i Konrad I namy
słowski zdali się na arbitraż polskiego 
monarchy w sporze o spadek po Bole
sławie oleśnickim, a wymienieni wy
żej książęta: św idnicki, jaw orsk i, 
ziębicki, opolski, głogowski i namy- 
słowsko-oleśnicki, a być może ści
nawski i oświęcimski sprzyjali nadal 
Łokietkowi, zaś niektórzy uchodzili 
nawet za jego sojuszników.

W efekcie w lutym 1327 roku, gdy 
w ojska kró la  czeskiego stały  ju ż  
pod Krakowem, złożyli mu hołd czte
rej Piastowie: bytom sko-kozielski, 
cieszyński, niemodliński i oświęcim
ski, których księstwa znajdowały się ****** 
w pobliżu szlaku przem arszu cze- 
skich oddziałów. I chociaż Jan Luk- 
semburczyk nigdy stolicy Polski nie 
zdobył, na początku kwietnia tego sa- ^  
mego roku we W rocławiu złożył mu 31



hołd Bolesław książę opolski, a Hen
ryk VI wrocław ski pod naciskiem  
miejscowego patrycjatu zawarł z m o
narchą umowę, na mocy której jego 
księstwo po śmierci m iało przejść 
na własność korony czeskiej (w zamian 
za to książę otrzymał od króla w do
żywocie ziemię kłodzką i rentę). Dwa 
lata później Luksemburczyk zawarł 
w Toruniu przym ierze z Zakonem  
przeciw Polsce. W drodze powrotnej 
z Prus zatrzymał się we Wrocławiu i tu 
wezwał swych śląskich w asali jak  
i pozostałych książąt. I wymógł w te
dy hołd lenny na Janie ścinawskim, 
K onradzie  o leśn ick im , B o lesła 
wie III Rozrzutnym księciu legnicko- 
-brzeskim  i Henryku IV W iernym 
księciu żagańskim. Natomiast w 1331 
roku król wyprawiając się ponownie 
do Prus obiegł Głogów i wymusił 
na Janie ścinawskim sprzedaż części 
spadku po otrutym bracie Przemku, 
który jako jedyny z rodzeństwa odma
wiał złożenia hołdu. To samo wy
mógł na Henryku IV żagańskim.

Gdy Kazimierz Wielki wstąpił na tron 
w 1333 roku, tylko trzy stosunkowo nie
wielkie księstwa śląskie -  ziębickie, 
świdnickie i jaworskie -  pozostawały 
więc poza władaniem króla czeskiego. 
Ich władcy byli skoligaceni z polskim 
monarchą (brat Bolka ziębickiego był 
zięciem Łokietka, Bolko i Henryk 
świdniccy byli siostrzeńcami Kazimie
rza Wielkiego, Henryk książę jaworski 
był bratem książąt ziębickich, a więc 
stryjem książąt świdnickich). Ale histo
rycy podkreślają, że nie względy pokre
wieństwa czy powinowactwa zadecy
dowały o takiej ich politycznej postawie.

Syn króla czeskiego, Karol, chcąc 
zniweczyć ich opór najechał już w 1335 
roku księstwo ziębickie. I chociaż nie 
odniósł zwycięstwa, wobec braku re
akcji króla polskiego już w roku następ
nym uznał się lennikiem Jana Luksem- 
burczyka, otrzymawszy odeń ziemię 
kłodzką w dożywocie.

M owa o braku reakcji Kazimierza, 
aczkolw iek je s t zasadna, w ym aga 
przypomnienia, że w sierpniu 1335 ro
ku podczas zjazdu w Trenczynie posło
wie w imieniu Jana Luksemburczyka 
i jego syna Kazimierza zrzekli się 
praw do Polski z wyłączeniem ziem 
w rocław sk iej i g łogow skiej oraz 
księstw śląskich, stanowiących już 
ich lenno. Jednakże odbyty trzy m ie
siące później w W yszehradzie  
z jazd  -  ju ż  z udzia łem  m o n ar
chów  -  ty lko  w części naw iązał 
do ustaleń tenczyńskich. Czeski monar
cha zrzekł się co prawda praw do pol
skiej korony, a polski król zobowiązał 
się wypłacić z tego tytułu 20 tysięcy 
kop groszy praskich, ale nie złożył żad
nych deklaracji w sprawie Śląska.

Mimo to w następnych latach stosun
ki polsko-czeskie zaostrzyły się znacz
nie, a Kazimierz Wielki podejmował 
nawet działania zbrojne na Śląsku.

Kazimierz Wielki

Tak było w  1345 roku, gdy zapewne 
na jego polecenie uwięziono syna kró
la czeskiego Karola. A jego ojciec 
niebawem zaatakował Bolka II M ałe
go paląc przedmieścia Świdnicy, a po
tem polski monarcha spustoszył księ
stwo opawskie i oblegał Żory. Udało 
mu się także nakłonić W ładysława 
księcia bytomskiego, do nieudzielania 
pomocy królowi czeskiemu, chociaż 
był jego lennikiem. Nie wspominając 
interwencji papieskiej w ten konflikt 
(wszak Jan Luksemburczyk w  odpo
wiedzi na poczynania polskiego monar
chy ze swoimi wojskami oblegał Kra
ków), ani jego  m iędzynarodowych 
uwarunkowań, odnotować trzeba, że 
przez dwa następne lata nie wzno
wiono działań zbrojnych.

Tymczasem w 1346 roku książę 
świdnicki Bolko przejął po zmarłym 
stryju, Henryku, księstwo jaworskie. 
Dwa lata później, wobec zmian na tro
nie czeskim po śmierci króla Jana, od
działy polskie spiesząc przez Górny 
Śląsk zaatakowały księstwo wrocław
skie. A końcem roku w Namysłowie do
szło do zawarcia pokoju, w którym Ka
ro l IV  (syn  i następca  Jana 
Luksemburczyka) i Kazimierz Wielki 
przyrzekali sobie „wieczystą miłość 
i braterską przyjaźń” po wieczne cza
sy. Rzecz godna odnotowania -  wśród 
innych postanowień nie odnajdujemy 
słów dotyczących Śląska.

Ostatni suwerenny książę na tym te
renie, Bolko II Mały świdnicko-jawor- 
ski, w tym namysłowskim zjeździe nie 
uczestniczył, ale jego  interesy repre
zentował Kazimierz Wielki. Król Ka
rol IV chcąc pozyskać jego  księstwo 
pięć lat później najpierw pertraktował 
w sprawie ślubu swego syna z jego 
bratanicę Anną, a gdy syn nieoczeki
wanie zmarł, w 1353 roku sam ją  po
ślubił, a książę zobowiązał się, że 
w przypadku nieposiadania męskiego

potom ka jeg o  księstw o przejdzie 
pod w ładanie Czech. Gdy Kazimierz 
W ielki próbow ał tem u przeszkodzić, 
król czeski zapewnił sobie wsparcie 
króla w ęgierskiego. A król polski 
w  w alce  z Z akonem  krzyżackim  
i M archią Brandenburską szukając 
wsparcia Karola IV, który w 1355 ro
ku sięgnął po koronę cesarską, zawarł 
z nim sojusz w roku następnym, zrze
kając się w zam ian roszczeń do księ
stwa świdnicko-jaworskiego, Klucz
borka i Byczyny. Tak zakończył się 
proces poddania całego Śląska władzy 
czeskiego króla. W szystko, co dzia
ło się później, a więc przejście tych 
ziem pod berło Habsburgów, potem 
większej ich części do Prus, a w resz
cie do II i III Rzeszy było już tylko te
go konsekwencją.

W konkluzji warte uwypuklenia raz 
jeszcze wydają się następujące fakty: 
Śląsk jako ziemia polskiego pogranicza 
już w dobie pierwszych Piastów zmie
niał niejednokrotnie swą przynależność 
państwową. A okres rozbicia dzielnico
wego ułatwił proces jego przejścia 
pod berło królów czeskich. Mimo za
bezpieczeń, jakie poczyniono w tzw. te
stamencie Bolesława Krzywoustego, 
państwo rozpadło się bowiem na sze
reg małych, nierzadko słabych księstw, 
a kłótnie między piastowskimi książę
tami nie sprzyjały obronie ich suweren
ności przed zakusami czeskich monar
chów. Stąd gdy Władysław Łokietek 
odzyskał koronę królewską, zbyt wiel
ka liczba księstw była już  lennami Ja
na Luksemburczyka, a w początku 
panowania jego syna, Kazimierza Wiel
kiego, szanse na zatrzymanie procesu 
poddawania się królom czeskim były 
znikome.

Obydwu wspomnianym królom pol
skim niepodobna przy tym zarzucić 
beztroskiego traktowania sprawy przy
należności politycznej Śląska. Można 
nawet odnotować kilka prób odzyska
nia niektórych utraconych księstw ślą
skich. I choć były nieudane, Kazi
mierz Wielki nie zaniedbał skutecznego 
zablokowania wysiłków Karola IV wy
łączenia diecezji wrocławskiej z metro
polii gnieźnieńskiej i włączenia jej 
do utworzonej w 1344 roku metropo
lii praskiej.

Przy ocenie ich militarnych poczynań 
i dyplomatycznych zabiegów w spra
wach śląskich niebagatelną rolę odgry
wały wyjątkowo niesprzyjające uwa
runkowania polityczne, szczególnie 
walka o koronę z tak wymagającymi 
przeciwnikami jak  Jan Luksembur
czyk i Karol IV, a także zmagania na in
nych frontach, w pierwszym rzędzie 
z Zakonem krzyżackim. Z tego przede 
wszystkim powodu również niektóre in
ne dzielnice państwa piastowskiego nie 
powróciły do Polski, chociaż należały 
do niej jeszcze w pierwszej poło
wie XII wieku.



• Mało nas 
do pieczenia chleb a

A J  w ielu ju ż  lat głoszony jest, 
W  C l  także w  świecie naukowym, 
pogląd, że tradycyjna rodzina polska 
przeżywa dram atyczny  kryzys, 
a ostateczne losy tej społecznej insty
tucji są całkowicie niepewne. Te ka- 
sandryczne wizje zapewne nigdy się 
nie spełnią, choć trzeba jednoznacz
nie przyjąć, ze rodzina ulega zasadni
czym zm ianom . N ie zagrażają one 
jednak jej istnieniu lecz pow odują 
nową jakość, charakter i funkcje. Po
wstaje oczywiste w tej sytuacji pyta
nie na czym te m etam orfozy polega
ją? Przede w szystkim  dram atycznie 
spada dzietność po lsk ich  kobiet. 
Pod tym nieznośnym  term inem  na
ukowym kryje się prosta treść. C ho
dzi o liczbę dzieci urodzonych przez 
kobiety w wieku rozrodczym. Dem o
graficzny interes N ajjaśniejszej RP 
wymaga aby w skaźnik  ten w yno
sił 2.1. To w gruncie rzeczy marzenie 
ściętej głowy. W  roku  m inionym  
dzietność polskich kobiet była nik
czemnie niska i ledwie przekroczy
ła 1.3. Nie gwarantuje to nawet pro
stej reprodukcji ludności, o rozwoju 
demograficznym już  nie w spom ina
jąc. Wcześniej czy później, dojdzie 
do wyraźnego spadku liczby obywa
teli państwa, a system  zaopatrzenia 
emerytalnego, ze względu na szybkie 
starzenie .społeczeństw a, dotknięty 
zostanie radykalnym  kryzysem. R a
tunkiem w tej sytuacji je s t przygoto
wanej rzeczyw istej polityk i p ro ro
dzinnej przyjaznej wobec m łodych 
małżeństw i zw iązków  n iefo rm al
nych. O sław ione becikow e  to n ie 
udolna, i polityczna przy tym, prote
za takiej polityki -  je j nam iastka. 
Jeśli nie dojdzie do popraw y sytu
acji, to jedynym  wyjściem będzie po
lityka życzliw a w obec im igracji 
do Polski. Dośw iadczenia w ielu kra
jów, zwłaszcza Niem iec, Francji czy 
Wielkiej Brytanii są tutaj pouczające, 
a bunt przedmieść, ruchy islamskie 
w krajach Unii Europejskiej -  groźną 
przestrogą.

• Małe jest piękne, 
a duże -  urocze

Kryzys demograficzny sprawił, że 
tradycyjna rodzina w ielopokole

niowa zastępowana jest przez rodzinę 
małą. Tworzą ją  zazwyczaj rodzice 
i dziecko, a babcie i dziadkowie żyją 
w odrębnych gospodarstwach, rzadko 
jednak przyjmując postawę wyniosłej 
izolacji wobec najbliższych, zw łasz
cza wnuków. Złośliw i badacze po
wiadają nawet, że rodzice wychowu-
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ją  dzieci, a dziadkowie ochoczo w nu
ki rozpieszczają. Jest w tym  stwier
dzeniu trochę prawdy, ale w  istocie to 
pogląd uproszczony, choć wiadomo 
jak  bezcenny jest kontakt m iędzypo
koleniowy, w którym  m łodsza gene
racja uczy się od starszej i vice versa. 
Trudno przy okazji nie wspomnieć, że 
insty tucja  m ałżeństw a z każdym  
rokiem jest mniej trwała, a liczba se
paracji i rozwodów rośnie. Coraz bar
dziej popularne stają się zróżnicow a
ne formy kohabitacji i konkubinatów, 
które w  m oim  pokoleniu określano 
w  sposób mało wyrafinowany jako: 
życie na garnuszku, na kocią łapę czy 
na kartę rowerową. Pojawiają się no
we formy partnerstwa o egzotycznych 
nazwach takich jak  DINKS czy LAT. 
Ten pierw szy akronim  pochodzi 
od angielskiego określenia Double In- 
come No Kids i oznacza tyle co: p o 
dwójny dochód, ale bez dzieci. D w o
je  ludzi umawia się ze sobą, iż tworzą 
związek, korzystają z życia, ale nie

dźw igają jego , ja k  im się wydaje, 
uciążliwości w postaci dzieci. Termin 
drugi (Living Apart Together), w  do
słow nym  tłum aczeniu, razem ale 
osobno , odnosi się do dwójki ludzi, 
którzy tworzą związek partnerski, ale 
z różnych powodów m ieszkają od
dzielnie. Trudno w  tym kontekście 
nie przyw ołać coraz bardziej po
wszechnego, i społecznie aprobowa
nego, życia singielek i singli. Całko
w icie odrębną spraw ą, żywo 
dyskutow aną, z uwagi na odważne 
coming out wielu wpływowych osób 
są związki homoseksualne, gejowskie 
i lesbijskie. W lasce marszałkowskiej 
od lat czeka projekt ustawy regulują
cej prawnie taki typ partnerstwa, ale 
ustawodawcom brak jest nie tylko od
w agi, ale tow arzyszy im bojaźń 
przed gniewem tradycyjnego elekto
ratu.

• Cicha rewolucja 
feministyczna 
i męskie mimozy

Gdzieś w  tle przeobrażeń rodziny 
kryje się nowe i socjologicznie 

ciekawe zjawisko. Jest nią cicha rewo
lucja feministyczna, dostrzegana tak
że w tradycyjnych regionach Polski, 
takich choćby jak  górnośląskie ende- 
mity. Polega ona przede wszystkim 
na szybkim, by nie rzec gwałtownym, 
wzroście aspiracji życiowych i zawo
dowych kobiet. Cenią one wprawdzie 
bezpieczną przystań jakim  jest dom 
rodzinny, ale liczą również na własny 
rozw ój, certyfikaty uniw ersyteckie 
i zawodowe awanse. N ie m a co ukry
wać, że od dawna kobiety są lepiej 
wykształcone niźli mężczyźni, choć 
ich zarobki, paradoksalnie, o 20% niż
sze. Kobiety, wbrew obiegowym są
dom, są silną płcią i żyją już prawie 
dziewięć lat dłużej niż męskie mimo
zy. Pamiętam jak  wielkie na mnie wra
żenie zrobiły emocjonalne deklaracje 
dziewczyn z tradycyjnych rodzin gór
niczych, żyjących w cieniu kopalni 
Bolesław Śmiały. Żadna z nich nie za
mierzała powtarzać rodzimiych losów 
jak ie  stały się udziałem  rodziców. 
K ażda m arzyła o zw iązku partner
skim, bez tradycyjnego podziału ról, 
w  nauce i pracy. M iałem wtedy świa
domość, że to rewolucja, choć roz
mówczynie te nie organizują żadnych 
manif, pikiet czy protestów. Docenia
jąc  entuzjazm  m oich rozm ówczyń, 
byłem  pewien, że rację miał George 
Bernard Shaw mówiąc, iż w życiu nie
wiasty rozróżnić można siedem okre
sów: niemowlę, dziewczynka, dziew
czyna, młoda kobieta, młoda kobieta, 
młoda kobieta i młoda kobieta.
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* * ^  O e jm ik  W ojew ództw a Śląskiego rezolucji ogłoszenia roku 2012 Ro- 
k J n a  ubiegłorocznej grudniowej se- kiem  Konstantego Wolnego. Rezolu

tni sji jednogłośnie podjął U chw ałę nr cja je s t krótka, m ożna przytoczyć ją  
( f i l  IV /16/1/2011 w sprawie przyjęcia w  całości: „W  2012 roku obchodzi

my 90. rocznicę pierwszych wyborów 
do Sejmu Śląskiego i 135. rocznicę 
urodzin m arszałka Konstantego Wol
nego. Sejmik W ojewództwa Śląskie
go dla upam iętnienia tych wydarzeń 
postanaw ia ogłosić rok 2012 Ro
kiem  Konstantego Wolnego. W ten 
sposób pragniem y uczcić pam ięć
0 pierw szym  m arszałku Sejmu Ślą
skiego oraz pierw szych wyborach 
do Sejmu Śląskiego” . Widoczne jest, 
że Sejmik nie uznał za konieczne uza
sadnienie tej decyzji, jakby zakłada
jąc , że i postać M arszałka i Sejm 
Śląski są m ocno zapisane w świado
mości społecznej. Przesłanka do przy
ję c ia  nazw y roku, choć przy ję ta  
z dwóch powodów, pozw ala też w y
snuć w niosek , że uchw ałodaw ca 
chciał bardziej wyróżnić osobę, niż 
instytucję.

Konstanty Wolny przeszedł do histo
rii przede wszystkim dzięki pełnieniu 
przez trzy kolejne kadencje w la
tach 1922-1935 zaszczytnej funkcji 
Marszałka Sejmu Śląskiego, ale pamię
tać też należy o jego dużych zasługach 
jako działacza społeczno-narodowe- 
go. Działalność społeczno-narodowa nie 
będzie jednak w tym artykule omówio
na. Biogram tej postaci można znaleźć 
praktycznie w każdym słowniku lub le
ksykonie poświęconym Górnemu Ślą
skowi, wydano również kilka książek 
autorstwa Jadwigi Lipońskiej-Sajdak
1 Konstantego Wolnego, wnuka marszał
ka, w całości dotyczących tego wybit
nego Górnoślązaka. Wiele miejsca po
święcono też Konstantemu Wolnemu 
w książkach i czasopismach przy oka
zji omawiania historii regionu pierwszej 
połowy XX wieku. Także autor niniej
szego szkicu w 2001 roku w 3. nume
rze „Śląska” opublikował tekst Górny 
Śląsk ma dług wobec Marszalka. Cóż 
zatem będzie przedmiotem prezentowa
nego artykułu? Po encyklopedycznym 
przypomnieniu najważniejszych wyda
rzeń z życia patrona roku 2012 przed
stawię rolę Konstantego Wolnego w bu
dowaniu śląskiego parlamentaryzmu, 
a także troskę Marszałka o rozwój kul
tury na Górnym Śląsku.

Krótka biografia

Przyszły Marszałek Sejmu Śląskie
go urodził się 5 kwietnia 1877 ro

ku w Bujakowie -  obecnie sołectwo 
w gminie Mikołów -  w rodzinie kowa
la Wawrzyńca i Ludwiny z domu Jar- 
czyk. Po śmierci żony Wawrzyniec 
przeniósł się do Zawodzia koło Kato
wic, gdzie Konstanty ukończył szko
łę powszechną. Potem uczył się w gim- 
nazjum  w K atow icach, w którym  
poznał Wojciecha Korfantego. W 1901 
roku ukończył we Wrocławiu studia 
prawnicze. Po kilkuletniej praktyce są
dowej zdał państwowy egzamin asesor-



ski w M inisterstwie Sprawiedliwości 
w Berlinie. Zamieszkał w Gliwicach, 
był tam pierwszym polskim adwoka
tem. W czasie I w ojny światowej 
przez trzy lata odbywał służbę wojsko
wą w Janowie Podlaskim, by po zde
mobilizowaniu w listopadzie 1918 ro
ku osiąść w B ytom iu. M iasto  to 
stawało się wówczas centrum  pol
skiej działalności politycznej w regio
nie. W następnych czterech bardzo 
burzliwych latach Konstanty Wolny na
leżał do ścisłego grona osób podejmu
jących działania, które zadecydowały
0 przyszłości Górnego Śląska. Zaan
gażowany był przede wszystkim w  pra
ce Polskiego Komisariatu Plebiscyto
wego i konstruow anie przyszłego 
ustroju prawnego województwa ślą
skiego. Uczestniczył także w konferen
cji genewskiej, na której przygotowy
wano tekst p o lsko -n iem ieck ie j 
konwencji przyjętej przez oba pań
stwa 15 maja 1922 roku, a obowiązu
jącej do roku 1937. W dokumencie ure
gulowano sprawy życia społecznego
1 gospodarczego po obu stronach gra
nicy dzielącej Górny Śląsk, starając się 
uwzględniać interesy społeczności 
polskiej i niemieckiej. Konstanty Wol
ny przygotowywał rozwiązania doty
czące komunikacji, skomplikowanej 
przebiegiem granicy państwowej. Po
tem był członkiem Górnośląskiej K o
misji Mieszanej kierowanej przez Fe- 
lixa Calondera, powołanej przez Ligę 
Narodów do nadzorowania tej umowy. 
Ukoronowaniem działalności K on
stantego Wolnego było pełnienie za
szczytnej, ale i trudnej funkcji Marszał
ka Sejmu Śląskiego.

Autonomia

rzeczą ciekawą, że w Statu- JCp tc ie  Organicznym Wojewódz
twa Śląskiego, ustanowionym przez 
Ustawę Konstytucyjną Sejmu Ustawo
dawczego w Warszawie z dnia 15 lip- 
ca 1920 roku ani razu nie pojawia się 
słowo autonomia. W art. 1 Statutu za
pisano, że Województwo Śląskie bę
dzie nieodłączną częścią składową 
Rzeczypospolitej Polskiej i będzie po
siadało prawa samorządne stosownie 
do przepisów statutu organicznego. Co 
do intencji ustawodawcy nie ma żad
nych wątpliwości, skoro już Konstan
ty Wolny w sierpniu 1920 roku, wyda
jąc tekst ustawy w W ydawnictwie 
Karola Miarki w M ikołowie napisał 
w komentarzu: „Ustawa ta zawiera au- 
tonomję [!] czyli samorząd dla Śląska, 
daje Śląskowi własny sejm, który bę
dzie dla W ojew ództw a Ś ląskiego 
uchwalał prawa, i wylicza te dziedzi
ny ustawodawstwa, w których tylko 
Sejm Śląski będzie dla Śląska mógł 
prawa uchwalać. O ile się Śląsk sam 
będzie rządził, o tyle będzie niezależ

nym od Warszawy, będzie autono
miczny.”

Pomysł takiego ustroju nie był nowy 
i to w najbliższym otoczeniu Górnego 
Śląska. Galicja dzięki zapisom konsty
tucyjnym dokonanym w 1873 roku 
uzyskała dużą autonomię. Ustanowio
no dla niej Sejm Krajowy, uchwalają
cy ustawy gospodarcze, gminne i czę
ściow o szkolne, w prow adzający  
przepisy prawa karnego i cywilnego, 
a także sprawujący kontrolę nad samo
rządem gminnym i powiatowym. A u
tonomicznym organem wykonawczym 
w Galicji był Wydział Krajowy z mar
szałkiem krajowym na czele. Admini
strację centralną w Galicji reprezento
wał między innymi namiestnik -  o skali 
wolności tej ziemi, jakby nie było 
w  zaborze austriackim, może świadczyć 
fakt, że do wybuchu I wojny światowej 
namiestnikiem był Polak.

Sprawa przyznania Górnemu Śląsko
wi większej samodzielności w  grani
cach państwa stała się bardzo pilna 
po zakończeniu I wojny światowej. Gdy 
w podpisanym w czerwcu 1919 roku 
w Wersalu traktacie pokojowym zna
lazł się zap is o przeprow adzen iu  
na Górnym Śląsku głosowania miesz
kańców w sprawie wyboru przynależ
ności do państwa polskiego lub nie
m ieckiego , nastąp iło  ogrom ne 
ożywienie działających w regionie 
polskich i niemieckich organizacji po
litycznych i społeczno-kulturowych. 
W obu państwach organizowano ruch 
poparcia politycznego i finansowego 
dla organizacji walczących o głosy 
przyszłych wyborców.

W literaturze dotyczącej plebiscytu 
zwraca się uwagę na pewną formę 
kokietowania Górnoślązaków przez 
władze państwowe Niemiec i Polski po
przez podejmowanie działań prawno- 
-ustrojowych, m ających świadczyć
0 ich trosce o rozwój Górnego Śląska, 
dzięki możliwości samostanowienia 
w przyszłości o wielu sprawach spo
łecznych i gospodarczych. Już w paź
dzierniku 1919 roku pruski parlament 
podjął ustawę, na mocy której rejencja 
opolska otrzymała prawa prowincji. Ja
ko władzę uchwałodawczą ustanowio
no sejmik prowincjonalny, uchwalają
cy budżet, administrujący finansami
1 majątkiem prowincji, natomiast wła
dzą wykonawczą był wydział prowin
cjonalny, kierowany przez przewodni
czącego. Równolegle w prowincji rząd 
pruski reprezentowany był przez nad- 
prezydenta, odpowiedzialnego za rea
lizację dyrektyw rządu w sferze pub
licznej i za zarządzanie majątkiem 
państwowym.

Strona polska musiała podjąć ener
giczne kroki by sprostać pewnej formie 
politycznej konkurencji. Zaczekano 
jednak do 10 stycznia 1920 roku, kie
dy to zaczął obowiązywać traktat wer

salski. Dnia 11 lutego owego roku 
w Opolu podjęła działalność Między
sojusznicza Komisja Rządząca i Plebi
scytowa, a dziewięć dni później Józef 
Piłsudski -  Naczelnik Państwa Polskie
go, mianował Wojciecha Korfantego 
Polskim Komisarzem Plebiscytowym. 
Korfanty bardzo sprawnie zorganizował 
w Bytomiu Polski Komisariat Plebiscy
towy, z wieloma wydziałami-agendami, 
zajmującymi się praktycznie wszystki
mi aspektami życia społecznego. Mia
ły być one zalążkami przyszłej polskiej 
administracji na Górnym Śląsku.

Konstanty Wolny został pierwszym 
zastępcą Polskiego Komisarza Plebis
cytowego oraz kierownikiem Wydzia
łu Prawnego Komisariatu. Wydział 
zapewniał bieżącą obsługę Komisaria
tu poprzez wydawanie opinii prawnych 
dotyczących między innymi zawiera
nych umów i kontraktów, a także reje
strował naruszania prawa przez stronę 
niemiecką. I teraz powracamy do spra
wy ustroju przyszłego województwa 
śląskiego.

W  m aju 1920 roku podkom isja 
do spraw plebiscytowych Sejmu Usta
wodawczego zleciła prof. Józefowi 
Buzkowi opracowanie projektu autono
mii Górnego Śląska; równocześnie 
Wojciech Korfanty powołał do realiza
cji tego samego zadania Komisję Samo
rządową w składzie: Konstanty Wol
ny -  przewodniczący i członkowie:
Józef Biniszkiewicz, dr Bernard Dia- 
mand, Paweł Kempka, Józef Potyka, dr 
Kazimierz Rakowski, Edward Rybarz 
i Józef Rymer. Zapiszmy kilka słów
0 wymienionych wyżej osobach. Prof.
Józef Buzek, prawnik, ekonom ista
1 statystyk, był posłem do Sejmu Usta
wodawczego, wcześniej posłem do au
striackiej Rady Państwa. W 1918 roku 
współorganizował Główny Urząd Sta
tystyczny, którego dyrektorem  był 
do roku 1929. Józef Biniszkiewicz -  ak
tywny działacz i przywódca Polskiej 
Partii Socjalistycznej na Górnym Ślą
sku, jeden z zastępców Polskiego Ko
misarza Plebiscytowego; o Bernardzie 
Diamandzie nie udało się zebrać żad
nych informacji; Paweł Kempka -  ad
wokat i notariusz, aktywny działacz 
Chrześcijańskiej Demokracji, kierow
nik Działu Administracyjnego Pol
skiego Komisariatu Plebiscytowego;
Józef Potyka -  prawnik, kierownik 
Wydziału Statystycznego Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego; dr Kazi
mierz Rakowski -  ekonomista, działacz 
Chrześcijańskiej Demokracji; Edward 
Rybarz -  związany z Chrześcijańskim 
Zjednoczeniem Ludowym i Narodową
Demokracj 'ch kierownik Wydziału Pra- ■-----
sowego Polskiego Komisariatu Plebi- w*"*} 
scytowego; Józef Rymer -  działacz 
i prezes Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego, działacz Naczelnej Rady Lu
dowej, jeden z zastępców Polskiego



Komisarza Plebiscytowego, późniejszy 
pierwszy wojewoda śląski.

Obie wersje projektu były zbliżone 
do siebie, co świadczy o współpracy 
prof. Józefa Buzka z zespołem powo
łanym przez Korfantego. Ostatecznie 
Sejmowi Ustawodawczemu -  prawdo
podobnie ze względów propagando
wych -  przedstawiono projekt opraco
wany przez Komisję Samorządową. 
Uchwalenie przez Sejm Statutu Orga
nicznego Województwa Śląskiego by
ło dużym osiągnięciem  osobistym  
Konstantego Wolnego, wszak w litera
turze przypisuje się przyszłemu mar
szałkowi główną rolę w jego przygo
towaniu.

Marszalek bez doświadczenia

przeprowadzonych 24 wrześ
nia 1922 roku pierwszych wybo

rach do Sejmu Śląskiego Naczelnik Pań
stwa zwołał inauguracyjne posiedzenie 
na dzień 10 października tegoż roku. 
Miało ono charakter uroczysty -  posie
dzenie zwyczajne odbyło się trzy dni 
później. Wybrano na nim prezydium 
Sejmu. Wybory były sukcesem Kon
stantego Wolnego: przy Izbie liczącej 48 
posłów został wybrany marszałkiem 43 
głosami. Pięć kartek do głosowania od
dano pustych.

W Statucie Organicznym zapisano de
legację stanowiącą, że prawa i obowiąz
ki marszałka zostaną określone w regu
lam inie sejm ow ym . N ajlepiej je  
prześledzić cytując prawie dokładnie 
Regulam in obrad Sejmu Śląskiego 
przyjęty po poprawkach w III kadencji 
Sejmu. Zadaniem marszałka Sejmu 
było przewodniczenie obradom, strze
żenie godności i praw Sejmu, zastępo
wanie Sejmu na zewnątrz przez cały 
czas piastowania urzędu marszałka 
oraz nadzór nad działalnością przeka
zaną Sejmowi przez konstytucję i usta
wy. Marszałek był stróżem regulaminu, 
uprawnionym do jego wykładni. Było 
to bardzo duże uprawnienie, bo jego roz
strzygnięcia były niewzruszalne. Wol
no było mu jednak, w  przypadku wąt
pliwości, odwołać się do decyzji Izby. 
Obowiązkiem marszałka było też czu
wanie nad spokojem i porządkiem tak 
w Sali obrad, jak i na całym terytorium 
Sejmu przy pomocy funkcjonariuszy 
Sejmu i straży, którą sam mianował. By
ło to zadanie trudne, zważywszy na fakt, 
że już w połowie I kadencji Sejmu 
w czasie obrad często dochodziło 
do utarczek słownych nie tylko z posła
mi mniejszości niemieckiej i socjalis
tami, ale też ze zwolennikami sanacji. 

^  Zapewne w wyniku doświadczeń pierw- 
szych kilkunasto lat działalności Śejmu, 

<=*^ w Regulaminie obrad bardzo rozbudo- 
C/f-l wano rozdział „Przepisy dyscyplinar- 

~  ne” : na całkowitą liczbę 88 artykułów, 
w rozdziale tym zebrano 11 artykułów.36

Oprócz przywołania mówcy „do rze
czy” w przypadku, gdy w wystąpieniu 
zbaczał od przedmiotu obrad, marsza
łek mógł także nałożyć kary dyscypli
narne: przywołać „do porządku”, przy
wołać „do porządku” z zapisaniem 
do protokołu, a także ostatecznie cza
sowo wykluczyć posła z posiedzeń. Ka
ra wykluczenia była dotkliwa, bo wią
zała się z utratą części lub całości 
poborów posła. W przypadku niesku
teczności upomnień, marszałek mógł 
odebrać posłowi głos. W regulaminie 
szczegółowo zapisano, w  jakich okolicz
nościach i w jakim  wymiarze posłowie 
mogli być karani. Co ciekawe, marsza
łek mógł przywołać „do rzeczy” lub 
„do porządku” również członków rzą
du, występujących w trakcie obrad 
Sejmu.

Konstanty Wolny, zaczynając swoją 
karierę sejmową, nie miał doświadcze
nia parlamentarnego, ale należy z uzna
niem oceniać jego umiejętności prze
wodzenia Izbie. Złożyło się na to wiele 
przyczyn, m iędzy innymi spokojne 
usposobienie, przygotowanie prawni
cze i praktyka adwokacka, obiektywizm 
w sądach i ważenie słów, a także dzia
łalność w organizacjach społecznych 
i politycznych.

Marszałek w  czasie obrad Sejmu 
Śląskiego rzadko zabierał głos w spra
wach merytorycznych. Kiedy to czynił, 
przekazywał prowadzenie obrad jedne
mu ze swoich zastępców. Wystąpił 
między innymi z dłuższym przemówie
niem na uroczystej sesji Sejmu Śląskie
go z okazji 10. rocznicy plebiscytu, 
a także dwukrotnie w 1935 roku, pro
testując przeciwko zapowiedzi ograni
czenia autonom ii G órnego Śląska 
w przygotowywanej nowej konstytucji 
i przeciwko dezawuowaniu przez po
słów sanacyjnych osiągnięć śląskiego 
parlamentu. Nie był członkiem komi
sji sejmowych, ale właśnie w  1935 ro
ku uczestniczył -  bez prawa głosowa
nia -  w posiedzeniach Podkom isji 
Ustrojowej Sejmu Śląskiego, zajmują
cej się opracowaniem ważnej ustawy
o wewnętrznym ustroju województwa 
śląskiego. Uznał, że powinien bronić 
„ducha” Statutu Organicznego wobec 
zagrażających mu projektów, lanso
wanych przez sterowanych przez w o
jewodę Michała Grażyńskiego posłów 
sanacyjnych.

W literaturze często podkreśla się, że 
Konstanty Wolny cieszył się dużym au
torytetem, na co niewątpliwie sam za
pracował. Do Sejmu był wybierany 
z ugrupowania Wojciecha Korfantego, 
potem  jednak nie zawsze głosował 
zgodnie z decyzjami powstałego Klu
bu Chrześcijańskiej Demokracji. Uwia
rygodniał wtedy złożoną po wyborze 
deklarację bezpartyjności. N ie nad
używał władzy i nie ulegał pokusie nad
miernego stosowania kar, chociaż w sali

obrad atmosfera często była gorąca. 
W trakcie trzech kadencji Śejmu Mar
szałek nałożył tylko 86 kar. Prof. Józef 
Ciągwa ocenia, że „karał według tej sa
mej miary tak posłów niemieckich, jak 
i polskich; tak posłów swojego Klubu 
C hrześcijańsk iej D em okracji, jak  
i przedstawicieli innych klubów, w tym 
prorządow ego K lubu N arodow ego 
Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy.” 
Kara dostała się także nawet jego 
przyjacielowi Wojciechowi Korfante
mu. Prosanacyjny poseł Józef Wit
czak, również karany przez Konstan
tego Wolnego, stwierdził po latach, że 
„Wolny marszałkowa! naprawdę obiek
tywnie.”

Dwukrotnie złożył urząd w trakcie ka
dencji: w latach 1923 i 1932, kiedy to 
uznał, że wydarzenia w śląskim parla
mencie godziły w jego dobre imię. 
W przeprowadzonych potem wybo
rach ponownie był wybierany na Mar
szałka: w pierwszym przypadku głoso
w ało na niego 37 posłów  na 41 
obecnych, a w drugim wszyscy obec
ni posłowie. Gdy dodać do tych danych 
wyniki głosowań na inauguracyjnych 
posiedzeniach II i III Sejmu Śląskie
go: 44 na 47 głosów i 45 na głosów 47, 
to mamy pełny obraz szacunku, jakim 
cieszył się Marszałek. Widoczne jest, że 
popierali go również przeciwnicy poli
tyczni. Sytuacja n iew yobrażalna 
w obecnym polskim Sejmie!

Biblioteka Śląska

N ajwiększym dobrem, oprócz doko
nań na rzecz rozwoju Górnego 

Śląska i budowania wzorca zacho
w ań politycznych, pozostaw ionym  
przez Konstantego Wolnego jest B ib
lioteka Śląska, powstała dzięki założe
niu przez M arszałka biblioteki Sejmu 
Śląskiego. Idea powołania w regionie 
biblioteki publicznej zrodziła się już 
wcześniej w Towarzystwie Przyjaciół 
N auk na Śląsku, powstałym  po prze
kształceniu w  1920 roku Górnośląskie
go Towarzystwa Literackiego. Towa
rzystw o L iterack ie  od roku 1892 
zawiadywało, i m iędzy innymi w tym 
celu zostało zorganizowane, tak zwa
ną biblioteką rumuńską, przewidywa
ną jako zalążek przyszłej biblioteki re
g ionalnej. W yłoniony z grona 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Komi
tet Organizacyjny Śląskiej Biblioteki 
Krajowej nie zdołał jednak uzyskać 
w 1921 roku od rządu polskiego pie
niędzy na jej założenie i prowadzenie, 
na nic też zdały się późniejsze zabie
gi o pomoc w Urzędzie Wojewódzkim 
i M agistracie  K atow ic. I dopiero 
w 1927 roku zbiory ulokowano w ka
towickim Starostwie.

Konstanty Wolny już w miesiąc po in- 
auguracji I Sejmu Śląskiego podjął de
cyzję o gromadzeniu w Biurze Sejmu



książek i czasopism potrzebnych do bie
żącej pracy posłów i pracowników ad
ministracji. Bardzo wcześnie obok po
zycji dotyczących prawa, ekonomii 
i historii, zaczęto gromadzić publikacje 
i dokumenty dotyczące kultury i histo
rii Górnego Śląska. I bardzo też wcze
śnie biblioteka sejmowa stała się biblio
teką publiczną, dostępną dla wszystkich 
zainteresowanych. Dla posłów zorgani
zował w swoim mieszkaniu służbo
wym w gmachu Sejmu Śląskiego czy
telnię z księgozbiorem podręcznym. 
Tempo rozwoju księgozbioru bibliote
ki sejmowej było imponujące: na począt
ku wymienionych dalej lat stan księgo
zbioru był następujący: 1925 -  1339 
egzemplarzy, 1930-17610 egzempla
rzy, 1935 -  71425 egzemplarzy. W tej 
liczbie ponad 71000 egzemplarzy by
ło 7247 czasopism. W listopadzie 1931 
roku M arszałek form alnie powołał 
w Biurze Wydział Biblioteczno-Archi
walny i określił jego obowiązki. Odtąd 
wyodrębniona została grupa pracowni
ków, zajmująca się wyłącznie gromadze
niem, opracowywaniem i udostępnia
niem księgozbioru. W 1935 roku liczyła 
ona 16 osób. W tymże roku w wypoży
czalni było ponad 5500 odwiedzających 
i ponad 15 tysięcy wypożyczeń, czytel
nię główną odwiedziło prawie 5000 
osób, a pracow nię praw niczą pra
wie 2600 osób. Ze względu na szybki 
wzrost zbiorów i zwiększającą się licz
bę osób odwiedzających bibliotekę ko
nieczne było opracowanie Regulaminu 
Biblioteki Sejmu Śląskiego. Został wy
dany drukiem w 1933 roku.

Biblioteka Sejmu Śląskiego była 
budowana od podstaw przede wszyst
kim dzięki indywidualnym zakupom. 
Marszałek dbał o to, by w budżecie by
ły zagwarantowane odpowiednie środ
ki, nie szczędził również pieniędzy 
na wzbogacenie księgozbioru w przy
padku oszczędności poczynionych 
w jego funduszu dyspozycyjnym . 
Skutecznie zabiegał też w m inister
stwie wyznań i oświecenia publiczne
go o ustanowienie biblioteki sejmowej 
biblioteką okręgową dla województwa 
śląskiego i przyznanie jej regionalne
go egzem plarza obow iązkow ego. 
Trzecim źródłem powiększania zbio
rów były dary i zakupy bibliotek pry
watnych. Pozyskano m iędzy innymi 
cenne biblioteki Konstantego Prusa, 
Aleksandra Kraushara, Oswalda Bal
zera, Bogusława Parczewskiego i To
warzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. 
Dobrze układała się współpraca Kon
stantego Wolnego z Ludwikiem  Ber- 
nackim, dyrektorem Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich. Z lwowskiego 
środowiska naukow ego w yw odzili 
się dyrektorzy biblioteki sejmowej, 
a co do ostatniego z nich, powołane
go przez m arszałka w 1934 roku, 
wiemy na pewno, że został wskazany

w  poufnych konsultacjach właśnie 
przez dyrektora Ossolineum. Lwow
ski Zakład przekazywał katowickiej bi
bliotece znaczne ilości dzieł, a Ludwik 
Bernacki dał nawet około 700 to
mów ze swojego prywatnego księgo
zbioru.

Z końcem 1935 roku, już  w IV ka
dencji Sejmu Śląskiego, podjęto decy
zję o usam odzieln ien iu  b ib lio tek i 
i od kwietnia 1936 roku zaczęła dzia
łać jako Śląska Biblioteka Publiczna. 
Nadano jej imię Józefa Piłsudskiego. 
W  grudniu 1951 roku otrzymała nazwę 
Biblioteka Śląska.

W 2002 roku Bractwo Myśli Bratniej 
Związku Górnośląskiego podarowało 
Bibliotece Śląskiej ponadnaturalnej 
wielkości popiersie Konstantego Wol
nego, wyraźny znak przypominający 
zasługi Marszałka w powołaniu tej 
jednej z najważniejszych instytucji 
kulturowych Górnego Śląska.

Muzeum i samochody

Ma rsza łek  K onstan ty  W olny 
w sp ie ra ł też  rozw ój nauk i 

na Górnym Śląsku. W latach 1934- 
1935 należał do Kuratorium Instytu
tu Śląskiego, potem  był jego człon
kiem  zwyczajnym. W  styczniu 1929 
roku ustawą Sejmu Śląskiego pow o
łano M uzeum  Śląskie i już  w tym  ro
ku na V piętrze gmachu Województwa 
i Sejmu Śląskiego zaczęto organizo
wać pierwsze wystawy. W literaturze 
nie znalazłem informacji o stopniu za
angażowania Konstantego Wolnego 
w powołanie M uzeum, jednak jako 
M arszałek  Sejm u przygotow ujący 
wspomnianą ustawę, m usiał co naj
mniej brać udział w wypracowywaniu 
jego koncepcji. Sprawa ta była mu bli
ska, bo życzliwie wspierał malarzy 
i zapraszał z wystawami do sal Sejmu 
Śląskiego. Na jednej z nich gościł na
w et prezydent Ignacy M ościcki.

W  okresie międzywojennym również 
na Śląsku żywiołowo rozwijała się mo
toryzacja. W województwie śląskim 
w 1926 roku zarejestrowanych by
ło 1237 po jazdów  osobow ych -  
po trzech latach liczba ta podwoiła się. 
Marszałek Sejmu Śląskiego uległ cza
rowi czterech kółek -  mając służbowy 
samochód i kierowcę, nie musiał, co 
prawda, nabywać pojazdu, ale mógł 
doświadczać wygód i mógł doceniać 
zwiększoną swoją mobilność. W 1923 
roku zrodził się ruch społeczny, które
go celem była popularyzacja automo- 
b ilizm u i sportu sam ochodow ego. 
Sprzyjał mu Konstanty Wolny, skoro 
zebranie organizacyjne, na którym  
powołano w marcu 1924 roku Śląski 
Klub Automobilowy, zwołano do Sa
li Sejmu Śląskiego. W okresie między
w ojennym , od początku  istn ien ia  
K lubu, przem ianow anego później

na Automobilklub Śląski, do ostatnich 
wyborów w kwietniu 1939 roku Wol
ny był jego prezesem, mimo że sam nie 
posiadał prawa jazdy. Ciekawa jest je 
go karta członkowska. Nazwisko po
przedzono tytułem „Marszałek”, a ja 
ko kategorię członkowstwa wpisano 
„Członek W irylista”. Autor miał pro
blem  z ustaleniem , jak i to rodzaj 
członkowstwa. Nie udało się dotrzeć 
do statutu Autom obilklubu Polski, 
a najnowsze słowniki wyrazów obcych 
nie pomogły w rozwiązaniu zagadki. 
Według słownika Arcta wirylista to 
członek sejmu, zasiadający w nim 
z racji innego zajmowanego stanowi
ska. O gólniejsze określenie można 
znaleźć w Wikipedii: jest to „osoba pia
stująca pewną Sankcję z racji piastowa
nia przez siebie innej funkcji”. Być mo
że, że w przypadku Automobilklubu 
właśnie chciano podkreślić, że właści
ciel legitymacji pełni także poza nim 
ważną funkcję. Można odnotować im
ponujący rozwój tej organizacji: na po
czątku należały do niej 123 osoby, 
w 1926 roku 190 osób, a w ro 
ku 1937 -  700. Niewątpliwie w owych 
czasach posiadanie samochodu było 
dużym luksusem, a do Automobil
klubu Śląskiego należała śląska elita, 
między innymi obaj synowie Wojcie
cha Korfantego i jego zięć inż. Tade
usz Ullman, wiceprezes W yższego 
Urzędu Górniczego. Dodam jeszcze, że 
Klub Śląski był afiliowany przy Auto
mobilklubie Polski, co miało podkre
ślać jego autonomię.

:jc jfc *

W wyborach do IV Sejmu Śląskiego 
Konstanty Wolny nie uczestniczył. 
W Katowicach prowadził kancelarię 
notarialną. Po wybuchu II wojny świa
towej osiedlił się we Lwowie, gdzie 
zmarł 9 listopada 1940 roku. Pochowa
ny został w grobowcu oo. jezuitów 
na Cmentarzu Janowskim.

W  Roku Konstantego Wolnego moż
na spodziewać się realizacji kilku 
przedsięwzięć. Powróciła sprawa spro
wadzenia do Katowic prochów Mar
szałka. Dużą nadzieję na realizację te
go pomysłu daje podjęta współpraca 
W ojewody Śląskiego, Marszałka Wo
jew ództw a Śląskiego, katowickiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
i Rady Ochrony Pamięci Walk i M ę
czeństwa. Przygotowywana jest kon
ferencja naukow a, będzie wydany 
przez Mennicę Górnośląską pamiątko
wy medal, czynione są zabiegi o druk 
rep rin tu  Sta tu tu  organicznego  ze 
współczesnym komentarzem. Działa
nia te w zm ocnią pam ięć o jednej 
z najbardziej zasłużonych osób dla na
szej ziemi.

m
m



Sonety brynowskie Tadeusza Kijonki

Tadeusz Kijonka to znakomity śląski poeta -  można nieraz usłyszeć w kulu
arach spotkań literackich i dyskusji literaturoznawczych. Do tej pory nikt jed
nak nie zajął się jego twórczością od strony naukowej, a jest to ważny i godny 
uwagi autor. Jako poeta debiutował w 1955 roku w „Trybunie Robotniczej”. 
Pierwszą książkę poetycką pt. Witraże opublikował w 1959 roku, jeszcze w okre
sie studiów polonistycznych na UJ. Wydał kilkanaście tomików poetyckich, do naj
ważniejszych należą: Rzeźba w czarnym drzewie, za który w 1967 roku otrzymał 
po raz pierwszy przyznaną Nagrodę im. Andrzeja Bursy. Kolejny tom wierszy 
Kamień i dzwony (Warszawa 1974); uzyskał dwie prestiżowe nagrody: im. Sta
nisława Piętaka i miesięcznika „Poezja” za tom roku. Następnie m.in. wydał po
emat Pod Akropolem (Warszawa 1979); Śnieg za śniegiem (Warszawa 1981); Czas 
zamarły: wiersze stanu wojennego (Warszawa 1991); Echa (1992), tom liryków 
miłosnych Z  mojego brzegu (1995) oraz Labirynty, pięć poematów polskich (Ka
towice 1993). Wybór wierszy Kijonki ze wstępem autora ukazał się w prestiżo
wej Bibliotece Poetów.

Przemijanie
w strofach
sonetów EDYTA

ANTONIAK-KIEDOS

Jesienią 2009 roku Tadeusz Kijonka 
opublikował na łamach „Twórczości” 

cykl dziesięciu sonetów, które urzekają 
formą, kunsztem i przejmującą treścią. 
Utwory zamieszczone -  pod wspól
nym tytułem Sonety brynowskie -  to 
w kolejności: Do kresu, W godzinie py
tań, Do szpiku, Syzyf, Przebudzenie, 
Konsylium, W zaspie, Leśnica, Co echo 
oraz W ogień.

Każdy z tych utworów mógłby być 
osobną perłą, ale razem tworzą sznur, 
który zdobi twórczość Tadeusza Ki
jonki niczym naszyjnik -  uzupełnienie 
czarownej sukni. Nieco ckliwe to porów
nanie, ale cykl śląskiego poety wzrusza 
i skłania do refleksji o pięknie, życiu i je
go przemijaniu, o śmierci i ocaleniu 
cząstki siebie w wierszu. Wiersz niesie 
ocalenie od śmierci zupełnej, od zapo
mnienia, od pustki, co rodzi się w ciszy 
ostatniego wspomnienia. Jak Horacy pi
sał o pomniku twardszym niż spiż, tak 
Kijonka w czternastu wersach każdego 
z Śonetów brynowskich zaklina cząstkę 
siebie, zostawia ślad, by tak zwyczajnie 
nie przeminąć. Jest to tym bardziej pra

womocne, gdy przypomnimy, że dla au
tora Pod Akropolem  poezja jest próbą 
zdania sprawy i potrzebą zdania spra
wy z własnych doświadczeń, przemyśleń, 
przeżyć, niepokojów i rozterek. (...) ak
tem poznania i kreacji świata, oczywi
ście w granicach własnej osobowości'.

Cykl inicjuje wiersz wyznaczający 
nastrój, ton całości -  Do kresu. Paradok
salnie, zmierzając do kresu istnienia, 
cofamy się do jego początku. Jeśli na koń
cu życia widać nowy początek ukryty 
w jasności, to dlaczego start ziemskiej eg
zystencji nie miałby zaczynać się właśnie 
w bieli... Kijonka pokazuje, że życie nie 
zaczyna się od zieleniącej trawy i pąków 
na jabłoniach i czereśniach. Wszystko za
czyna się w topniejącej bieli ostatnich 
śniegów. W pierwszej strofie czytamy: 
Z  gór schodzą śniegi zakosami stoków. 
W górach człowiek jest bliżej Boga, 
Słowacki na szczyt Mont Blanc wysłał 
Kordiana, by posąg człowieka, na posą
gu świata doznał olśnienia jakim jest sens 
życia, narodzenia do nowego dzieła. Dla 
Kijonki, który w romantyzmie „czuje” 
swą duchową ojczyznę, góry są począt

kiem ludzkiej drogi, śnieg jest synonimem 
dzieciństwa, którego nie można zatrzymać 
ani ocalić. Czytamy: garstki śniegu też do
nieść nie zdołasz /  Tam, gdzie przeważa 
się szala wyroku. Dzieciństwo odchodzi 
wraz z każdym krokiem w dół. Człowiek, 
jak dumny Syzyf z mitu wg Camusa, 
schodzi w dolinę młodości, tylko gdzieś 
w dali szczyt jeszcze w błyskach, lecz co 
krok po Icroku /  Wysepki śniegu toną do
okoła. Nie ma już wesołych zabaw śnież
kami, białego szaleństwa na sankach 
i nartach, wszystko przemija. Podmiot 
wiersza pyta gdzie są tamte śniegi, gdzie 
dni zwietrzałe, listy bez adresów, /  Wy
mienne wiersze rówieśnych poetów? 
Pierwszy raz pojawia się w cyldu nie tyl
ko naturalna dla każdego tęsknota za stra
conymi latami, ale o dawne czasy upomi
na się też łatwa do skonkretyzowania 
postać -  poety, który wraz z grupą przy
jaciół mógł wymieniać się wierszami, da
wać swoje do koleżeńskiej recenzji, pod
dawać krytyce teksty rówieśników. 
Topniejące śniegi są tu wyrazem krucho
ści, nietrwałości rzeczy ziemskich, któ
re jak pierwszy sonet, gdzieś zapisany nie
dbale (może w notesie) nigdy nie zostanie 
odtworzony, przepadł bezpowrotnie.

Poeta zm ierzając do późnej fazy 
życiowej dojrzałości wspomina młodość 
i czas poetyckiego debiutu, tę inicjację, 
która przewyższa wszystkie inne formy 
wtajemniczeń. Pierwszy sonet w dorob
ku poety to ważne wydarzenie, z jednej 
strony sonet może być postrzegany ja 
ko wprawka poetycka, z drugiej jednak 
ze względu na kunszt i wymagania for
malne wymaga dojrzałości i świadomo
ści pióra. Umiejętność wpisania w czter
naście wersów odpowiednich proporcji 
obrazu i refleksji, podporządkowanych 
regułom gatunku, to nie lada wyzwanie. 
Może ten pierwszy sonet nie był zbyt 
udany, nie wiemy, ale dreszcz -  śnieg 
tamten piei~wszego sonetu pozwala my
śleć o nim z sentymentem, jak o bezpow
rotnie utraconej miłości.

Wspom nienia pozwalają przeła
mywać lineamość czasu, powra

cać w różne miejsca, by raz w dzieciń
stwie roztapiać lody, innym razem 
w jesieni życia spacerować wśród liści. 
Kijonka w drugim utworze z cyklu so
netów pt. 1W godzinie pytań -  zastana
wia się nad nieznajomym kto ja k  jesień 
zmierza moim tropem /  I  osacza ja k  
w form ie uwięziony sonet? Co jesień li
ście przywierają do ramion, ścielą się 
pod  stopy, ale co jesień coraz więcej li
ści przygniata, chyli ku ziemi. Czło
wiek coraz mocniej przygarbiony kro
czy do domu, gdzie za radą wiersza 
zamknie drzwi na trzy klucze i domknie 
zasłonę. Pora się przygotować na przyj
ście gościa, który właśnie co jesień  
przypomina, że gdzieś jest i kiedyś 
na pewno przyjdzie -  jakby liście spa
dające z drzew były wiadomościami 
od niego. Bo liście są między światem 
żywych i światem umarłych, jeszcze



Tadeusz Kijonka w przydomowym ogrodzie w Katowicach-Brynowie, gdzie mieszka. Jak widać winogrona obrodziły.

nie rozpłynęły się w nicości, jeszcze nie 
obróciły się w proch, ale już nie dają 
zbawiennego życia, nie biorą udziału 
w procesie fotosyntezy Są, ale już bez 
swej ojczyzny-drzewa, są, ale w talii li
stopada głoszą koniec gry.

W godzinie pytań -  w godzinie śmier
ci czas na spowiedź, wyznanie. Trzeba 
odpowiedzieć na pytania, od których nie 
ma odwrotu, nie ma wyzwolenia. Czło
wiek zamknięty jest w swym istnieniu 
jak w czternastu wersach sonetu. Ma 
przed sobą prostokąt kartki {celi) i świa
domość, że śmierć i sonet równie bez
względnie „zwierają szczęki”, że akt pi
sania w oznaczonej godzinie to ostatni 
głos, ślad własnego istnienia. Ostatni raz 
trzeba się sprężyć, zebrać swą moc, oku
pić wielkim wysiłkiem ten pojedynek 
z samym sobą (po rdzeń szpiku), by spi
sać swe zeznania w formie sonetu. 
Z odmętów pamięci przybędą ci, co skar
żyć będą, bądź wniosą obronę, w wier
szu pozostanie obrona. Kijonka wierzy, 
że sąd nad człowiekiem odbywa się 
w słowie i słowo w słowo wszystko się 
okaże. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli 
słowo ma zostać znakiem człowie
ka - podmiotu wypowiedzi, nie może być 
tylko „głosem ”, musi być czymś wię
cej — „ całą mową ”, całym słowem, 
a więc również ukrytym za „głosem” 
przemilczeniem2. W formie sonetu moż
na powiedzieć wszystko i wszystko 
przemilczeć, wszystko zostawić, albo tyl
ko zaznaczyć, że było, że jest, że pozo
stanie. Miarą artyzmu jest powiedzieć

tak, by jak najdłużej dźwięk słów odbi
ja ł się w meandrach duszy. Dźwięk jest 
tym mocniejszy, im dłuższe milczenie 
przed spisaniem tego, co powierzyć /  
Masz w zeznaniach sonetu.

Sąd nad poetą odbywa się w wierszu, 
dlatego z taką dbałością Kijonka prowa
dzi myśl przez wszystkie kolejne wer
sy, by na końcu zobaczyć ja k  w życiu 
po życiu szczęki zwiera sonet. Będąc 
w kręgu spraw ostatecznych śląski poeta 
nie traci nadziei -  w czwartym z wier
szy pt. S y zy f-  tak ją  wyraża:

Bo wiosna ja k  co roku zaraz się
powtórzy,

Już czas -  pęcznieją kłącza, prą pąki 
nabrzmiałe.

Co żyje -  dyszy żądzą... Krew zatacza
ciałem,

Tętnice ziemi dudnią: ani chwili
dłużej!

Natura budzi się z zimowego snu, 
w powietrzu wyczuwa się chęć do ko
lejnego skoku w zieloność. Kwiaty, 
drzewa, trawy czekają na impuls, by 
ożyć. Pęd życiowy, elan vital - jest wszę
dzie. Błyskawice i gromy nie są dla Ki
jonki znakiem końca świata, nie towa
rzyszą apokaliptycznym obrazom, są 
za to sygnałem do zmian, znakiem na
dejścia czegoś wyjątkowego... -  Eksplo
zji zieleni. Opis krajobrazu i nastrojów 
związanych z nadchodzącą wiosną prze
rywa pojawienie się chłopca. Podmiot 
wiersza pyta -  Skąd wybiegł ten mały, /

Co gna boso ze śmiechem w rozpryskach 
kałuży? Obraz beztrosko bawiącego się 
chłopca to rem iniscencja brata po
ety -  Edwarda3, który zmarł na białacz
kę mając zaledwie osiemnaście lat. To 
wspomnienie radosnego, beztroskiego 
chłopca -  młodszego brata, rodzi gorycz 
i smutek. Śmierć rozdzieliła towarzyszy 
zabawy, przerwała „wyrokiem leukemii” 
arkadyjski ciąg wiosen. W pytaniu kie
rowanym do brata słyszymy żal i nostal
gię -  Gdzie te wiosny, mój chłopcze bez
troski ja k  motyl, /  Nim z wyroku  
leukemii... Trzy kropki to znak ści
śniętego gardła, które nie pozwala nic 
więcej powiedzieć. Pojawia się szloch
i powroty /  Wiosen — co maj, twój mie
siąc zza wód martwej Lety. Miesiąc ra
dości, miłości i życia od zgonu ukocha
nej osoby może być już tylko smutnym 
przypomnieniem. Nawet wody mitycz
nej rzeki zapomnienia nie są w stanie 
zmyć pamięci, obrazów wspólnie spę
dzonych dni i bólu rozłąki.

Ten bodaj najsmutniejszy wiersz cy
klu wyrasta z przeżytego smutku i bó
lu. Poeta wyznaje -  Dusznica tęsknoty 
/ Dziś taka, żejak Syzyf zmagam się z so
netem. Dusznica to bardzo bolesna cho
roba, której objawami są ból w klatce 
piersiowej, uczucie ucisku i trudności 
z oddychaniem. Tęsknota dusi, przygnia
ta, boli w okolicy serca, nie pozwala pi
sać. Każda próba pisania kończy się fia
skiem, poeta jak  Syzyf trudzi się, by 
wtłoczyć pod górę swój kamień. Śmier
ci brata nie da się przepracować. Sonet
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nawet skończony nie uwolni od ka
mienia tęsknoty, na zawsze pozostaną 
pytania -  gdzie ty, gdzie ty?

Wiosna niesie życie, przebudzenie 
natury, ale dla poety przebudzenie jest 
nowym rozdziałem i nowym wierszem. 
Następny sonet nosi bowiem tytuł Prze
budzenie i dotyczy stanu po narkozie. 
Choroba, poważna operacja urucha
miają moc skojarzeń ze śmiercią, strach 
przed nią i konieczność załatwienia 
wszystkich spraw. Poeta mimo wcze
śniejszego lęku budzi się z pogłębioną
o nowe doświadczenie refleksją na temat 
przemijania i własnego pisarstwa.

Nie nasłuchuj, cóż wiersze
powiedzieć ci mogą -  

Własne wiersze, gdy życie wciąż
z sobą w niezgodzie. 

Pisałeś je  na śniegu, na wietrze
i w wodzie, 

Nagi w sterylnej sali powierzony
Bogu.

Własne wiersze nie są ratunkiem, 
gdy w oczy zagląda śmierć. Pisa

ne na najbardziej nietrwałych materia
łach (śniegu, wietrze, wodzie) są kruche, 
ulotne jak ludzkie życie. Tytułowe prze
budzenie staje się snem, który wymusza 
operacja, ale i zsyła oczekiwana śmierć. 
Zaskoczeniem jest pytanie: Co powrót 
z przebudzenia -jeszcze  tu? Powrót ze 
snu jest nieco groteskowy, wzbudza 
rozczarowanie, że jeszcze nie nadszedł 
ów moment rozdzielenia od świata ży
wych. Jeszcze nie czas, trzeba trwać, 
a już tak blisko było do podzielenia lo
su tych wierszy, które rozpierzchły się 
na wodzie, stopiły wraz ze zmianą po
gody. .. Wizja rozpłynięcia się w nieby
cie zostaje przerwana. Czas stanąć oko 
w oko z prawdą -  o sobie, o życiu i wła
snej twórczości. Dopóki życie krąży 
w żyłach, dopóty jest szansa dla poety, 
by zawrócić spod pętli niebytu. Niebyt 
jest tu rozumiany intuicyjnie (w ujęciu 
Heideggerawskim) przez pryzmat poezji 
jako opozycja do być. Sonet zmienia 
w tym wierszu diametralnie swoją rolę, 
z tego, który demonicznie „zwiera szczę
ki”, staje się bezbronnym, ciepłym i bli
skim. W ostatniej strofie Przebudzenia 
sonet ustawiono w szeregu z dzwonka
mi konwalii, ciepłem psa i śpiewem 
skowronka. Bliżej mu do krainy łagod
ności niż Hadesu. Czytamy: Może jesz
cze znak poda ci bezbronny sonet. Lu
dzie od zawsze szukali znaków na niebie, 
znaków obecności Boga, znaków ma
gicznych, znaków, które podpowiedzą 
jak żyć, w którą stronę podążać. Sonet 
staje się personifikacją przyjaciela, 
a może nawet Chrystusa...

To skojarzenie jest o tyle prawomoc- 
ne, że w kolejnym „sonecie” tej lirycz- 
nej opowieści -  po raz pierwszy poj awia 
się Bóg. Słownictwo medyczne wkrada 

i /" \  się do wiersza zatytułowanego Konsy- 
~  lium, nieco sielski obraz wyzwolony po

przednim utworem, zmienia się w miej

sce pełne oznak powolnego odchodze
nia (wysycha co dnia zsiniały, bezwło
sy). Chory z trudem rozpoznaje bliskich, 
rozmowa z umierającym jest trudna, nie 
wiadomo co powiedzieć (Lecz co powie
dzieć?... Trzymaj się, bądź zdrów). Moż
na spróbować utożsamiać chorego z bra
tem poety, ale poszarpane fragmenty 
dialogu, mogą też być wewnętrzną roz
mową poety z samym sobą. Umieranie, 
odchodzenie, przemijanie to elementy 
także jego życia. Odzywa się w nim tro
ska o wiersz, lekarze, a raczej kryty
cy -  Otworzyli brzuch wiersza -  zaszyli 
bez słów. Czy nic tam nie znaleźli, czy 
raczej nie umieli pomóc i rozłożyli rę
ce? Może nie mieli odpowiednich narzę
dzi. Nie wiemy, ale jak pisze poeta -  So
net chce wiedzieć wszystko. To, co 
niedostępne zmysłom, to czego nie 
m ożna się dowiedzieć zw yczajnie, 
po ludzku -  odnajdzie, zaświadczy 
wiersz. Czytamy:

Tak w poezji ja k  w życiu czają się
upiory,

Aby dopaść i strawić z niespodzianej
strony -

Jeszcze śmiejesz się, toczysz o błysk 
wiersza spory...

Jeszcze z  Bogiem się zmagasz...
Pokory, pokory -

Bo i cóż może sonet w starciu
z nowotworem?

Lecz broń się, walcz do końca,
choć bez szans obrony.

Przy końcu życia widać więcej, ostrzej 
niż gdy ono zwyczajnie płynie biegiem 
swoich dni. W życiu i poezji czekają nie
bezpieczeństwa, które chcą zniszczyć 
szczęście, harmonię czy spokój. Kiedy 
wydaje się, że jeszcze można się śmiać, 
że można jeszcze tyle zrobić -  trzeba po
kornie spuścić głowę, na nic spory o me
taforę czy iymy, gdy wkrada się „mól za
kryty” -  nowotwór! W romantycznym 
sposobie widzenia świata Kijonki dostrze
żemy zmaganie z Bogiem na kształt 
zmagania Konrada z Wielkiej Improwiza
cji. Na nic bluźnierstwa, idee wyrażane 
w poezji, człowiek zostanie pokonany. 
Jest jednak nadzieja w samej walce, jak 
chce Kijonka w ostatnim wersie -  broń 
się, walcz do końca, choć bez szans 
obrony. Antoni Kępiński uważał, że obo
wiązkiem lekarza jest walczyć z chorobą
i ze śmiercią, walkę tę powinien prowa
dzić do ostatka, choć wszystkie pozycje 
wydają się stracone. Musi wierzyć w swe 
zwycięstwo, mieć odwagę i upór, by 
przeciwstawić się temu, co nieraz wyda
je  się niezwalczone4. Poeta jak lekarz ma 
walczyć -  wierszem, choćby to nic nie 
zmieniło, bo w życiu chodzi o walkę, a nie
o zwycięstwo. Mamy tylko czternaście 
wersów swojego życia.

Walka o życie chorego na nowotwór 
brata i walka o życie samego poety, któ
ry ciężko zachorował w jesieni swego 
życia, to ta sama walka, którą muszą sto

czyć lekarze. To wyścig, który nieodłącz
nie kojarzy się z wyścigiem jaki podjął 
Marek Edelman, bohater wywiadu-rze- 
ki pt. Zdążyć przed Panem Bogiem. Je
go sposób myślenia o życiu i śmierci 
znany jest powszechnie: Pan Bóg ju ż  
chce zgasić świeczkę, a ja  muszę szyb
ko osłonić płomień, wykorzystując Jego 
chwilową nieuwagę. Niech się pali choć 
trochę dłużej, niż On by sobie życzył5. 
Płomień starszego brata pali się wiele lat 
dłużej, ale walka jest równie konieczna
i dramatyczna.

W dwóch kolejnych sonetach W za
spie i Leśnicy bohaterem wiersza 

staje się dojrzały mężczyzna, który 
wspomina beztroskie dzieciństwo -  źró
dło, z którego bierze początek rzeka do
rosłości. Radlin i przepływająca przez ro
dzinną miejscowość poety Leśnica są 
tyleż mityczne, pełne szczęścia i rado
ści, co realne. Nie ma już chłopca, któ
ry pognał ze wzgórza, jest mężczyzna, 
który echa zwołuje jak tamten dzieciak, 
bawiący się na śniegu. Rozpaczliwy 
krzyk M amo!... wzmaga dramat chłop
ca i mężczyzny. Ten, który potrzebował 
opieki, czułości matczynych ramion, 
kiedyś wstydził się, gdy brała go na rę
ce ( -  Nie, nie na rękach przy kolegach, 
mamo!), dziś przygląda się znajomym 
miejscom z dzieciństwa i -  jak daw
niej -  Znów sople szklą się mu pod  no
sem. Płacz, tęsknota i tylko przyroda się 
nie zmienia, zające i kuropatwy znaczą 
swe ślady na śniegu.

Śniegi dzieciństwa z wiersza W zaspie, 
podobnie jak garstki śniegu w utworze 
Do kresu, są wyznacznikami nietrwało- 
ści, ulotności ludzkiego życia. Im bar
dziej chcemy je  ocalić, tym szybciej to
pią się w cieple dłoni i serca. Poeta zdaje 
się mówić niejednoznacznie, że w wa
szych lustrach niosę /  Blask zim radliń
skich od pierwszego śniegu... „W wa
szych lustrach” m oże odnosić się 
do oddzielonych myślnikiem „śniegów 
dzieciństwa”, być bezpośrednim zwro
tem do wspomnień, symboli utracone
go chłopięctwa, które są odbiciem mi
nionych lat. Z drugiej strony śniegi nie 
dają odbicia jak na przykład lód czy wo
da. Ale odbicie lustrzane nie jest wier
ne, daje obraz zmieniony, czasem znie
kształcony, taki jakim bywa przeszłość.

Dramatyzmu dodaje utworowi pyta
nie retoryczne -  Za kim tak pognał 
za wzgórza ukosem? Pytanie z per
spektywy lat staje się pytaniem o raz ob
raną drogę, o koleje losu. Z jednej stro
ny chłopczyk chowa się w zaspie dla 
zabawy, z drugiej człowiek, chyląc się 
ku starości, jakby znikał w zaspach 
śniegu, coraz mniej widoczny, coraz bar
dziej nieobecny. Dorastając opuszcza się 
rodzinne strony i goni za czymś nowym, 
nieznanym, co im bardziej tajemnicze, 
tym ciekawsze i bardziej godne uwa
gi. I chłopiec, i mężczyzna: Już w zaspie 
tonie -  niech go teraz strzegą /  Anioły 
śniegu, bo odbiegł kolegów... Obu po-40



dobnie trzeba otoczyć opieką, bo jak 
chce Arystoteles—starość nie jest niczym 
innym, ja k  tylko powtórzeniem wieku 
dziecięcego. Niemniej „odbiegł kole
gów”, bo wygrał wyścig z rówieśnika
mi. Z jednej strony koledzy nie umieją 
doścignąć żwawego chłopca, ale w kon
tekście życia dwóch braci/bohaterów cy
klu Sonetów brynowskich -  młodszy, 
umierając na białaczkę „odbiegł kole
gów” i najszybciej wpadł w ramiona 
śmierci, starszy, dożywając wieku nobli
wego, „odbiegł kolegów ” zostając 
przy życiu.

Kolejny sonet został zbudowany na tej 
samej zasadzie, co W zaspie -  inicjuje 
go apostrofa do upersonifikowanej „war
tości” -  tym razem do rzeki Leśnicy, któ
ra swym leniwym nurtem oplata rodzin
ną krainę poety. Leśnica, a właściwie 
Lesznica, jest wąską strugą, która w Ra
dlinie ma swoje źródło -  w „Twórczo
ści” pod wierszem odnotowano, że Le
śnica przepływa przez rodzinny Radlin 
autora6. Podmiot wiersza utożsamia się 
z nią -  mają wspólny początek. Zwra
ca się do niej pieszczotliwie: Rzeko, 
rzeczko domowa, ja k  ty —jestem  stąd, /  
Od tętna swojskich źródeł i pulsu naro
dzin. Wywodząc się z tego samego 
miejsca, stają się sobie bliscy -  rzeka
i człowiek. Woda zmywa ból, gdy 
wszystko płynie... Pewien niepokój 
wzbudza jednak fakt, że beztroska zaba
wa w pobliskiej rzeczce zamienia się 
w metaforę ludzkiego losu. Czytamy:

Znów widzę tego chłopca co
w Leśnicy brodzi,

Lecz czemu ukląkł w wodzie
zwrócony pod  prąd?

T c  r* Poc* P1̂  to zmagać się z żywio- 
-L o U łe m , z nieprzewidzianymi oko
licznościami, postępować wbrew obo
wiązującym modom, tendencjom. Iść 
pod prąd to także iść w kierunku źródła. 
Jan Paweł II w Tryptyku rzymskim pisał, 
że jeśli chcesz znaleźć źródło, /  musisz 
iść do góiy, pod prąd1. Chłopiec, nie wę
druje w górę rzeki, jedynie klęka z twa
rzą zwróconą do źródła. Jest to wyraz po
kory, może znale pokuty, poczucia winy. 
Domysły przerywa bezpośredni zwrot 
do Boga, który jako jedyny zna prawdę:

Ty Boże wiesz, co poczuł,
bo zachwiał się ląd,

Gdy spod stóp się obsunął piach
dna, znów go zwodzi

Błysk ważki w wirach wody... Ach co 
krok -  to błąd.

Jezus chodził po wodzie, Piotr też pró
bował po niej stąpać, lecz gdy zachwia
ła się jego wiara, wpadł w toń jeziora 
(Ewangelia wg Św. Mateusza 14,22-33). 
Chłopiec także stracił przysłowiowy 
grunt pod nogami, wir rzeczny zachwiał 
jego życiem -  to, co miało być stałe, nie
zmienne, przegrało z blichtrem błysko
tek, z nic nieznaczącymi drobnostkami.

Każdy krok to błąd, jakby życie (poszu
kiwanie źródeł czy sensu istnienia) 
składało się z serii błędów. Wymowny 
jest tu także, jak się okazało, przypad
kowy błąd w wydrukowanym sonecie pt. 
Leśnica. Wiersz ten zapewnia nas o tym, 
iż pozbawiony siódmego z kolei wersu 
jest wciąż sonetem. Cztery zwrotki, 
pierwsza czterowersowa, trzecia i czwar
ta trój wersowe o wyraźnym refleksyj
nym charakterze -  nie pozostawiają 
złudzeń, że w drugiej zwrotce celowo 
opuszczono wers, by podkreślić jak 
lekko popełnia się błędy, jak  mimo 
pieszczot wiersza i licznych prób dążą
cych do ideału łatwo o pomyłkę, jak mi
mo wcześniejszych wiedzy i doświad
czenia (siedem poprawnie zbudowanych 
sonetów) prosto się potknąć. Wniosku
jąc z rymów o układzie abba w pierw
szej zwrotce, Kijonka opuścił wers 
siódmy popełniając układ aba8. Być 
może oprócz „błysku ważki” mógłby 
wymienić więcej rzeczy, pojęć, które ba
łamucą, mamią i wiodą na zatracenie. 
Podmiot wiersza wyznaje Malachit two
ich toni, szmaragdy i szafir / Przemyka
ją  przez palce... Metaforyczny obraz wo
dy przepływającej między palcami, 
skojarzenia z drogocennymi kamienia
mi wskazują na to, że wydarzenia z pa
mięci przywodzi poeta. Przypuszczenie, 
że bohater sceny jest właśnie lirykiem 
nabiera mocy w stwierdzeniu, że Choć 
chce, pochwycić złudzeń rzeczko nie po
trafi. Twórca karmiony ideami, marze
niami, łudzony jak Hrabia Henryk przez 
Dziewicę, nie potrafi spełnić swoich pra
gnień. Jeszcze nim dozna goryczy poraż
ki, smutku przegranej jest beztroskim 
wyrostkiem. Można myśleć, że to wspo
mnienie brata Edwarda, który zmarł 
nim został poetą, ale mocniej w licach 
radlińskiego chłopca przegląda się doj
rzały twórca.

Ostatnie zwrotki dwu kolejnych wier
szy wskazują na więź chłopczyka z po
ezją. Jakby od kołyski był nią naznaczo
ny, niczym Orcio z Nie-Boskiej komedii 
Krasińskiego. Dziecko utożsamiane 
jest tu podobnie jak w romantyzmie 
z prawdziwym poetą, który potrafi łą
czyć sferę duchową i materialną, dla któ
rego nie ma podziału na to, co ludzkie
i nadprzyrodzone. W sonecie W zaspie 
czytamy:

Za chwilę zaśnie, je s t taki malutki.
Gdzie przez sen zboczył, kto go

zwodzi teraz -
Śnieżka sonetu, bo co w rączce

zwiera?

Zaś w sonecie Leśnica otrzymujemy 
obraz:

Bosy, golutki chłopczyk z  nikłej
fotografii;

Jeszcze nie wie, co znaczy niewola
sonetu -

A za złoto ma piasek w poblaskach
szyłkretu.

Dzieciństwo to czas nieświadomości, 
prostoduszność i naiwność ocala

ją  je  od fałszu dorosłości. Tamten świat 
widziany z perspektywy osoby, znają
cej nadchodzącą przyszłość, jawi się 
pełnym liryzmu i piękna. Pieszczotli
we określenia małego chłopca wskazu
ją  na silny, emocjonalny kontakt z nim. 
Z jednej strony sen przynosi marzenia, 
ale z drugiej we śnie może przyjść we
na, m yśl, z której pocznie się 
wiersz -  „śnieżka sonetu”, nietrwała, ła
twa do zniszczenia, ale pozostawiają
ca ślad, choćby w kropelkach wody 
na malutkiej rączce. Ten sam chłopiec, 
zaklęty w starej fotografii, beztroski, 
„golutki” -  jeszcze żyje w niewiedzy, 
co znaczy niewola, rygor... wiersza. 
Sonet jako jeden z najbardziej wyma
gających gatunków literackich stanowi 
wyzwanie dla twórcy. Poprzez swój 
charakterystyczny układ i określoną 
liczbę wersów wymaga, by całą myśl 
zawrzeć w skończonej formie. Pisanie 
bywa często przymusem, poeta jest wy
robnikiem słów, pisząc sonet jest dwa- 
kroć niewolnikiem -  języka i kroju 
wiersza. Niewola może być jednak 
słodka -  jak niewola miłości, tak i nie
wola sonetu, bo jak  powiada Maciej 
Melecki rygor formy wymusza w poecie 
inny sposób myślenia, wyzwala głębszą 
energię wierszas. Tę energię w wier
szach Kijonki stanowią mgnienia wspo
mnień, których błysk rodzi się na sty
ku jaw y i snu, życia i śmierci.

Ó ile pierwsze utwory z brynowskie- 
go cyklu pozbawione są znaków topo
graficznych, mogłyby rozgrywać się 
wszędzie, o tyle sonety W zaspie, Leśni
ca i Co echo umiejscowione są w real
nym, istniejącym w Polsce miejscu. 
Widać w nich ślady Śląska, krainy, 
z której Kijonka wyrósł i z którą stopił 
swój los. To umiejscowienie sonetów 
w konkretnej przestrzeni daje poczucie 
przywiązania do rodzinnej ziemi, budu
je tożsamość poety, pozwala mu złożyć 
hołd Matce, która dawała natchnienie, 
niepokoje, z której został zrodzony
i do której łona odprowadzi go kondukt 
żałobników.

Poeta, żegnając się ze swą małą ojczy
zną, wraca do niej ostatni raz, marzy, by 
jego wiersz odbijał się jak echo, wielo
krotnie i z każdej strony. W wierszu Co 
echo w krajobraz rodzinnych stron wpi
suje się pragnienie -  jeśli nie sławy -  to 
pośmiertnej pamięci.

Echa z dna krętych dolin i radlińskich
wzgórzy,

Z  rozlewisk wód Leśnicy i pastwisk
o zmroku.

Tego dziecka głos zewsząd -  widok 
po widoku,

Co echo po  horyzont by brzmieć ja k  
najdłużej.

Szczególnie mali chłopcy lubili się kie- 
dyś bawić w przekrzykiwanie echa, kto 
głośniej, komu dłużej echo będzie odpo- 41



wiadać. Dziś już nie zabawa, ale poważ
ne zadanie przed poetą, by jego głos 
brzmiał jak najdłużej, by sięgnął obło
ków i trwał hen nad kopalnią w dymów 
ciężkiej chmurze. Śląski akcent -  kopal
nia -  podkreśla jak ważne jest źródło, 
z którego bierzemy początek. I choć cza
sy się zmieniają, nie znajdziemy już daw
nych elementów wiejskiego pejzażu, to 
miłym jest powrót do małej arkadii lat 
dziecinnych. Kijonka pisze:

Znów tu jestem po latach -  ja k
po  życiu całym,

Lecz gdzie gniazda bocianie
wymoszczone wiechą,

Kępy leszczyn i wiązki laskowych
orzechów?

Nie ma ani bocianich gniazd -  sym
bolu płodności i urodzaju, ani kwiatów 
leszczyny, z których jesienią rodzą się 
pyszne orzechy. Nie ma też źródła, 
gdzie z  psem w biegu wody dopadałem. 
Zostało echo, które powraca zabłąkane 
po latach wędrówki. Podsumowaniem 
dotychczasowych wspomnień, refleksji 
nad przemijającym losem jest stwierdze
nie, że echem miejsc wszystkich -  sonet, 
co go dziś spisałem. Sonet urasta do mia
na pomnika, pamiątki wszystkich minio
nych wiosen i zim wśród radlińskich 
wzgórz i nad brzegami „domowej” 
rzeczki.

W ostatnim wierszu, zamykającym 
cykl Sonetów brynowskich, żywioł 

wody zmienia się w żywioł ognia. Świat 
opisywany oczami podmiotu „działał” 
w myśl przypisywanej Heraklitowi za
sadzie, że wszystko płynie, nic nie stoi 
w miejscu. Rytm pór roku stanowił tyl
ko tło dla zmieniającej się diametralnie 
rzeczywistości. Nie ma to jednak żadne
go znaczenia, gdyż zasadą świata jest 
ogień, a ten żyje śmiercią tego, co spa
la. Kijonka w wierszu W godzinie pytań 
wyznaje, że Ja  też ja k  płomień minę i do
szczętnie spłonę -  jakby nie wierzył, że 
właśnie płonąc daje życie. Kluczowy so
net podnosi kwestię serca, tego sentymen
talnego serca, pełnego wiary, nadziei, mi
łości, pełnego wspomnień i wzruszeń. 
Poeta jakby się pocieszał -  ono będzie bi
ł o / W  tym wierszu, co zamiera w zgrzeb
nym rękopisie. Słowa zapisane, słowa 
szarpane, szargane, nadużywane i rzuca
ne na wiatr, tyle słów pada lub zostaje za
pisanych każdego dnia. Każde ulotne, 
nietrwałe. Słowa dotykają, ranią, jątrzą 
się w sercu, lecz dzięki poezji można je 
także samemu dotknąć -  na kartce papie
ru, w starym, zgrzebnym rękopisie. Tyl
ko co, kiedy rękopis też ulegnie zniszcze
niu? Póki jest -  w starganych słowach 
jeszcze życie tli się, /  Lecz ja k  dłu- 

**— ' go -  co tętno z  coraz mniejszą silą.
Jerzy Śuchanek pytał -  Czemu zara- 

żone miłością wiersze umierają, umie
rają z zimna?10. Tadeusz Kijonka nie roz
pacza nad śmiercią wiersza, stwierdza 
tylko sucho:

Śmierć wiersza -  cóż takiego
w końcu się zdarzyło;

Iłeż wierszy przetrwało z tych,
co czas nie wysiekł?

Wiersz ja k  wiersz: tren czy sonet,
co rymami skrzy się -

Gruzowisko poezji je s t i zawsze było.

Wśród tysięcy wierszy czas ocala 
nieliczne -  najlepsze? Ocala to, co chcą 
ocalić ludzie, co jest im potrzebne albo 
co wpasowuje się w mody i przelotne gu
sta. Nieważne jaki gatunek wybierze po
e ta -  skoro śmierć gatunków i tak już ja
kiś czas temu ogłoszono11 -  gruzowisko 
poezji, śmietnik literatury nieprzerwanie 
zapełniają kolejne teksty.

Jakiś wewnętrzny głos krzyczy: Nie, 
nie kończ tego wiersza -  czy wiesz, co się 
stanie? Od zawsze wierzono, że słowa 
mają sprawczą moc. Zaklęcia, wróżby
i klątwy podnosiły ich rangę. Ostatni 
wers, ostatnie słowo zwieńczające wiersz 
mogłoby zamknąć usta poety na zawsze. 
A przecież jest jeszcze tyle do powiedze
nia, gdy dotąd się zmagasz z tym samym 
pytaniem... Niedopowiedzenie każe się 
na chwilę zatrzymać nad owym pyta
niem. O co może chodzić? Jakie pyta
nie zadaje sobie wciąż poeta? W całym 
cyklu padło ich co najm niej k il
ka -  od pytań dotyczących minionych 
lat, dzieciństwa, poprzez pytania o rolę 
poezji, jej uzdrawiającą moc, do kwestii 
poetyckiego powołania. Sugerując się ro
mantyczną proweniencją tych wierszy, 
przywiązaniem do sonetu, mającego 
swe serce w Mickiewiczowskim cy
klu -  można przypuszczać, że jest to py
tanie o rolę poezji w życiu człowieka. Je
śli poeta wypowie ostatnie słowo -  Skąd 
słów zerwą się strzępy, by dopaść swych 
racji?

Mówi się często przed śmiercią, że 
jest jeszcze tyle do zrobienia. Może le
piej nie kończyć, spróbować oszukać 
śmierć, jeszcze raz jak wspominany ty- 
lekroć Syzyf.

Rękopis zmięty w ogień!... Czas
na akt kremacji,

Bo i cóż serce pocznie, gdy rozpacz
oślepi?

Ogień pochłania wszystko, rękopis i za
mknięte w nim serce. W godzinie rozpa
czy nie ma już miejsca na słowa. Ostatnia 
zwrotka niesie przestrogę, bo jeszcze nie 
nadszedł czas -  Nie, nie kończ tego wier
sza, nie pisz, nie pisz, nie pisz.

W końcowych tercynach Sonetów  
brynowskich Tadeusz K ijonka stale 
przywołuje sonet jakby był nieformal
nym bohaterem cyklu {pierwszy sonet, 
niewola sonetu, śnieżka sonetu, formy so
netu, bezbronny sonet, zmagam się z so
netem). Zaś w ostatniej zwrotce dziesią
tego sonem nie ma wyrazu sonet -  jest 
wiersz. Sonet ma zatem w wieńczącym 
cykl utworze pt. W  ogień -  jakieś ma
giczne znaczenie, jakby wypowiedzenie 
go przynosiło kres egzystencji. Słowo so

net może być tu jak słynne zawołanie 
Fausta -  chwilo trwaj, jesteśpięknal

Kijonka wierzy, że tak jak życie roz
pięte jest między narodzinami a śmier
cią, tak można zamknąć w jednym 
wierszu zdarzenie, w jednym cyklu so
netów całą historię przeżyć. Bo jeśli wie
rzyć Julianowi Przybosiowi -  w czter
nastu wierszach mieści się w sam raz, ani 
za ciasno, ani za luźnie -  liryczny spazm 
chwili. Ten rozmiar akurat wystarcza, że
by rozwinęło się do pełni wzruszenie li
ryczne, wywołane przez słowo12. A jeśli 
w życiu ważne są tylko chwile, pamięć 
ich piękna mieści się u Kijonki w sone
tach.

Zamieszczone w październikowym 
numerze „Twórczości” 2009 roku Sone
ty brynowskie Tadeusza Kijonki wywo
dzą swą nazwę od dzielnicy Kato
wic -  Brynowa, gdzie poeta mieszka. 
Wiem od autora, że utwory te stanowią 
część sonetów, które napisał, a jest ich 
blisko trzydzieści. Następnych dwana
ście także ma się ukazać w tym presti
żowym miesięczniku. Tadeusz Kijonka 
planuje wydanie ich wszystkich pod tym 
wspólnym tytułem: „Sonety brynow
skie”. Być może stanie się to jeszcze 
w tym roku.
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stanie kwestia, czy przysięgnie 
na Koran, że skrzywdził ją Na
der, nie mamy wątpliwości, że 
decyzja tej bogobojnej muzuł- 
manki będzie bezwzględnie 
uczciwa, a jej wiarygodność 
niepodważalna.

Jak rzekłem, „Rozstanie” 
ma napięcie, jakiego nie po
wstydziłby się sam Hitch
cock, i nie godzi się iść krok 
w krok za fabułą, bowiem 
film może wrócić na polskie 
ekrany w glorii oscarowego 
sukcesu (gościł na nich krót
ko i jakby w biegu!), nie chcę 
odbierać mojemu Czytelni
kowi przyj emności śledzenia 
kryminalnej poniekąd intrygi. 

Powiem więc, że nic w tym filmie nie 
jest jednoznacznie dobre i złe, nic nie jest 
czarne lub białe. Scenarzysta i reżyser 
zainscenizował -  z budzącą podziw 
brawurą! -  istny slalom między prawdą
i kłamstwem. Relacje bohaterów zada
ją  sobie kłam, wykluczają się; już nabie
ramy sympatii dla jednej postaci, niechę
ci, czy zgoła głębokiej antypatii do dru
giej, lubimy tę, a niemal nienawidzimy 
tamtej, by z kadru na kadr zostać zmu
szonym do gruntownej rewizji naszej po
zycji emocjonalnej, a także moralnej.

Czy Razieh poroniła dlatego, że bru
talnie popchnął ją  Nader? Czy Nader 
wiedział, że Razieh jest brzemienna, kie
dy przyjmował ją  do pracy, wymagają
cej sporego wysiłku fizycznego? Dlacze
go Razieh zostawiła chorego starca 
wprzód przywiązawszy go do łóżka, 
z którego spadł i ciężko się potłukł? Dla
czego wiadomość o poronieniu Razieh 
tak silnie poruszyła Nadera, że natych
miast znalazł się w szpitalu? Czy jede
nastoletnia Termeh, tak bezwzględnie 
domagająca się prawdy, powie prawdę, 
czy skłamie w imię ocalenia ojca, a wła
ściwie własnego bezpieczeństwa? Simin 
czuje się kobietą wyzwoloną, lecz czy 
to znaczy, że w imię tej swojej niezależ
ności ma prawo zrezygnować z rodziny, 
zwłaszcza z córki?

Proste, zarazem fundamentalne pyta
nia, zadawane sobie przez miliony ludzi 
na całym świecie. Nic dziwnego, że 
„Rozstanie” idzie przez ekrany świata, 
wszędzie oglądane jak własna, domowa 
opowieść, nie kojąca nerwów, z nie 
dającym spokoju pytaniem: żyć, aby 
móc godnie umrzeć?

FELIKS NETZ

ten irański film Asghara Farhadie- 
go pokonał „W ciem ności” 

Agnieszki Holland w drodze po Osca
ra. Polski film uważam za arcydzielny, 
czemu dałem wyraz w tym miejscu 
przed miesiącem, a jednak, gdybym 
był członkiem  Akademii Filmowej 
w Los Angeles, oddałbym, bez wahania, 
swój głos na „Rozstanie”. Nic nie wiem
o twórcy tego filmu, nie znam jego po
przedniego, pierwszego filmu fabularne
go, nie wiem skąd pochodzi, z jakiego 
domu, do jakich szkół uczęszczał, jakie 
kończył fakultety, na jakich uniwersyte
tach. Wiem tylko, że jest Irańczykiem, 
filmy kręci w Teheranie. Nie zna języ
ka angielskiego! W ywiadu polskiej 
dziennikarce udzielił po persku.

Nie jest to film polityczny, to znaczy 
w żadnym punkcie nie styka się z bie
żącą polityką: „Rozstanie” jest filmem 
obyczajowym, dziejącym się we współ
czesnym Iranie. Małżeństwo w wieku 
średnim, z kilkunastoletnią córką, uczen
nicą gimnazjum, nieźle sytuowane, obo
je najwyraźniej po studiach, pracują, lecz 
kobieta pragnie wyjechać z kraju, już ma 
paszport, o który musiała zabiegać przez 
pół roku. Jednakże mężczyzna nie chce 
nigdzie wyjeżdżać. Tłumaczy to koniecz
nością opiekowania się ojcem cierpią
cym na chorobę Alzheimera. To poważ
na przeszkoda, ale i niewątpliwy wykręt. 
Film zaczyna się sceną w sądzie, lecz 
ekran wypełniają na przemian twarze ko
biety (Simin) i mężczyzny (Nadera). Nie 
szukają kompromisu. Oboje idą w zapar
te. Oboje są postępowi, bardzo zachod
ni, Simin czuje się wyzwolona, chce wy
konać w życiu istotny krok w stronę 
prawdziwego dobrobytu. Nader jest 
na oko europejsko-amerykański, ale 
ma w sobie coś, co nie pozwala mu do
puścić do dominacji kobiety w jego sta
dle. Zgadza się na rozwód, a właściwie 
na jego wstępną, warunkową formę: se
parację. Stąd angielski tytuł filmu „Se- 
paration” -  lepszy od polskiego „Roz
stania”, dość melodramatycznego. Lep
sza byłaby ta sucha, wzięta ze słowni
ka prawniczego, separacja.

Zona wyprow adza się do m atki, 
do czasu wyjazdu z kraju. Córce, imie
niem Termeh (nazwisko młodziutkiej 
wykonawczyni jest tożsame z nazwi
skiem reżysera filmu, pewnie to jego cór
ka), oboje mówią, że to jest rozwód 
na niby, co przyjmuje za dobrą monetę, 
ponieważ ufa rodzicom bezgranicznie. 
W gruncie rzeczy ta nastolatka w rogo
wych okularach i lekkiej chustce na gło
wie (w Iranie obowiązuje hidżab -  ko
bieta nie musi już chodzić w zakrywa
jącej całą postać burce z prostokątnym 
wycięciem na twarz, lecz chustka nadal 
obowiązuje, a odsłonięte mogą być, 
oprócz twarzy, jedynie dłonie) jest cen
tralną postacią filmu. Nie w sposób na
trętny, ale jej ranga, nawet, gdy jest po
za ekranem, rośnie w sposób zagadko
wy i bezsporny.

Bo to przede wszystkim o nią toczy się 
gra, a właściwie walka. O tę młodą Iran- 
kę, która -  wciąż j eszcze -  podobnie jak

Rozstanie
rodzice, rozpięta jest między Zachodem 
a islamem, ale w niej silniej niż w ojcu
i matce wykrystalizował się bezwarun
kowy imperatyw życia w prawdzie. 
Słowo „skłamałeś”, skierowane do mat
ki lub ojca, ma w jej ustach siłę rażenia 
pioruna. W osobie kilkunastoletniej Ter
meh wyłania się z tego filmu, jak rze
kłem, nie politycznego, lecz obyczajo
wego, psychologicznego, nowa, jeszcze 
nie do końca uformowana postać Iranu.

Ale to jest pisane między wierszami, 
Natomiast sama opowieść filmowa jest 
skonstruowana w sposób mistrzowski, 
jakby w pracowni Hitchcocka! W związ
ku z separacją konieczna jest pomoc, 
zwłaszcza do opieki nad starym człowie
kiem, który komunikuje się ze światem 
resztkami świadomości. Zjawia się więc 
kobieta, imieniem Razieh, muzułmanka 
w czerni od sto do głów, w dodatku 
z cztero-, pięcioletnią córeczką. Pierw
szy dzień pracy okaże się ponad siły 
brzemiennej (czego nie widać) kobiety. 
Scena wielce symboliczna, kiedy Razieh 
wyjmuje telefon komórkowy i dzwoni 
do imama z pytaniem, jak mówi „natu
ry religijnej”: czy może rozebrać od pa
sa w dół starca, który się zmoczył, 
w związku z tym, czy może przebywać 
sama w jednym pomieszczeniu z męż
czyzną? To pytanie skierowane do mę
drca -  kim ś takim  je s t w szak 
imam -  do najwyższego autorytetu we 
wspólnocie, w jakiej Razieh żyje, przez 
kobietę odzianą niemal jak kilka tysię
cy lat temu, z atrybutem współczesno
ści, telefonem komórkowym w ręce, jest 
skrótem cywilizacyjnym o niebywałej si
le. Tym bardziej że Razieh pyta z głębi 
swojej duchowej powagi! Kiedy więc

A jednak tryumf „Rozstania” w Los 
Angeles władze Iranu, ściślej, media 
irańskie potraktowały jako niemal mili
tarne zwycięstwo nad Izraelem, jako że 
w tej finałowej piątce pretendującej 
do Oscara w kategorii film nieangloję- 
zyczny znalazło się także dzieło izrael- ŷ -  
skie. Najwidoczniej jednak świat kina "‘ i 
jest światem niezależnym od świata 
polityki i propagandy: na „Rozstanie” 
w Izraelu walą tłumy!
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koncert
zagrać

na patyku na kobietach 
młodej i starej

na śmietniku który w naszych czasach 
ze wszystkich kościołów najwięcej daje

na kocie wróbelku i ulicach ptasich 
rozstrojonych zagonionych aż do bólu na ich parapetach 
krzakach ogrodach owadach obłokach zmiennych 
jak nastroje

na sytuacjach bez wyjścia zagrać 
tym bardziej na przekór 
na terrorystach a nuż odroczą zamach

na oceanach których łączy jedna
wspólna fala naszej dowolności w wyborze tonacji i rytmu

na zakazanych terenach z ostrzegawczym napisem 
zbudzić wszystkie kolczaste psy niech słuchają

na obwarowanych twierdzach sztuki współczesnej i klasycznej 
by rycerz ruszył w drogę a nie gnił

na wątpliwym dorobku cywilizacji

na tym i na tamtym

na czym się da 
dajcie jeszcze raz zagrać

V II2004

Kwiat
Podlewam wzrokiem kwiat 
choć słabo widzę.

Małe karłowate listki 
na cmentarzysku doniczki.
Oto wstęp na każdy temat, by go otworzyć 
jak tamę wielkiej życiodajnej rzeki, 
nad którą wielu z zarzuconą wędką wzroku 
będzie się zastanawiać nad swym powyginanym 

w różne strony odbiciem.

Podlewam cierpliwie ten kwiat 
w nadziei, że przyszłość skrzydła rozwinie
i poleci wysoko by sprowadzić w to moje 
ciemne miejsce trochę słońca.

Mrugam powiekami, gdy tracę konmr liści, 
pocieram twarz tej całej tragicznej, pustej niedzieli, 
której trzeba na nowo przyprawić ręce, 
nogi, głowę i całą niezbywalną resztę.

Podlewam ten lichy kwiat.

II, 2008

muzyka
Asi, Marcinowi, Beacie i nieznajomej

same kości 
bez muzyki 
a gdzie muzyka?

kto ukradł z nas muzykę 
czy można tak żyć? 
bez muzyki?

uczepiony resztek dzieciństwa 
wołałem w nocy 
policja! muzyka! 
nie ma muzyki!

a o poranku to samo 
żadnego powiewu wiosny 
w niczym daremny mój krzyk 
wczoraj tak długo rozmawialiśmy
0 zwierzątkach w Dzień Niepodległości 
w pustej kafejce szczury chomiki
psy koty myszy wyłaziły nam 
na kołnierz i tańczyły w źrenic ognikach 
jak zmartwychwstała cygańska muzyka

a taka jedna 
prężyła się i opadała 
prężyła się i opadała
1 opowiadała że we śnie czyjejś ręki szukała 
ale to nie ta ręka była
nie ta mówiła
moja też była za daleko
więc drugie piwo zamówiła
i o„Derridzie”kotku swym baśń kończyła
a moja ręka wciąż była za daleko

wytarzaliśmy się w tym wielkim łożu natury 
aż po chmury skrętów „Casablanca” i „Davidoff ’ 

nienasyceni 
chcąc tylko siać i siać 
siać i siać 
mnogość i złotość 
mnogość i złotość 
aż konwenansów kości 

wyciągnęły nas za kołnierz na chłodne powietrze 
Niepodległości gdzie jak w rybnickim piździło

O miłości O muzyko 
na co to komu bez was 
wszystko?

12 X I2008
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zapomniałem rozmowa z ptakiem
Jeśli czegoś zapomniałem 
to dobrych ludzi 
bo złych nie zapominam

Księżyc jest wielki
i jego bracia i siostry
i kuzynki

I zapomniałem jak naprawdę wyglądam
i co powinienem mówić 
czyli jak milczeć

Słońce też jest wielkie 
pamiętam to pierwszy nauczyciel 
rysunku który ostatni gasi światło

Ale lekcja jeszcze trwa 
studiuję firanki 
bo w Holandii ich nie ma 
całkiem o nich zapomniałem 
a są jak modlitwa 
te białe koronki 
za wszystkie domy
i za ciebie
ty sklerotyku skończony

09.2004

licząc

a“J

Moje rozmyślania o żołądku małym jak pięść 
zaprowadziły mnie tam, gdzie wszystkiego jest za dużo
i każdy drobiazg śpiewa, 
że liczenie jest jedynym źródłem pocieszenia.
I tam, gdzie motyl unosi się jak tancerz biały, 
a sitowie gnie się w pokłonach nie wiem przed kim,
i gdzie to coś pcha nas do przodu, 
z furgotem kaczek ulatując.

Idę więc jak żywa tabliczka mnożenia. Szeroki oddech 
zera wszystkich sponiewiera, gdy źle obliczysz żebra łodzi 
wylegującej się właśnie na brzegu.

Jedna szesnasta dróżki plus dwie trzecie wiatru w lewe ucho 
równa się trzynaście szesnastych paprocianych manifestacji 
pod młodymi bukami.

Któż nie stał na skrzyżowaniu leśnych dróg
i nie słuchał podszeptów wiatru, w którą stronę pójść, 
pajęczynę rozrywając.

Liczenie prowadzi mnie w nieznane przez rów,
gdzie poderżnięta topola onieśmiela
jak msza niedzielna w zielonej świątyni lasu.

Jak wynik jakiegoś równania, 
idę tam, gdzie można pójść.

Gdzie małe i duże kamienie są jak liczby 
a ścieżyna osią współrzędnych.

A gdy zadzwoniły dzwony, 
poczułem oparcie w brzozie.

(podczas pleneru malarskiego w Koszęcinie 30.06.2007)

sroki

o czym śpiewasz ptaku 
że spotkałeś mą duszę

tak wcześnie rano 
choć ci na szosie 
zakłócają twój koncert

wielki jesteś ptaku 
chociaż cię nie widzę 
godny największych arcydzieł 
które i tak ci nie dorównają 
w tym co ty do mnie tak prosto 
szczebioczesz

o bólu
swych skrzydeł i nóg 
odartych od dotykania

ziemi

w tobie mieszka wszystko 
cały sens

mojego życia
śpiewaj więc nieznana istoto 

śpiewaj 

a potem
zabierz mnie do siebie

VII 2006

Tyle srok łapię za ogon. Sroki, sroki, chodźcie do mnie, 
pogniewamy się na wszystkich, że nie mają cierpliwości na 
nasze zakusy i łapie miny. Świat jest łapą 
coraz większą, coraz mniej między palcami 
przecieka, mały odsiew rośnie garami. Czy zgęstniało 
powietrze?
Oj sroki, sroki, cośmy zwojowali, że nie ścieka metafizyka 
a wszystko błyszczy,

piszczy,
dystyngiem dyszczy.

Błysk pisku z odzysku 
czy pisk błysku z odzysku? Życzę tej pani, 
aby przeszła przez pasy i wciągnęło ją  źródło, 
choć wyraz „Pasy "jest bardzo uniwersalny.
Można powiedzieć „spadły pasy na ziemię,
więc nastąpiło poruszenie ”. Każdy pas
poczuł się startowym do odbicia bicia stwardniałą gumą,
wypełnioną stalowym rzężeniem,
by wreszcie nastąpiła ta cisza zawieszonego przecinka,
którego idealiści tak chętnie zwą k r o p ą .

Przyparły mnie te klamoty do muru, przygniotły 
błyszcząc wątpliwym światłem.

Ale jednak jako sroka podziwiam ogólną rozpiętość 
diapazonu -  iż wszędzie można się podpisać własną krwią -  
gdzie na dwoje babka wróżyła -  dziobo-ogon 
lub czysta siła.

marzec 2010
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Hanna -  kwiecień 1938

Mimo chłodnego dnia Hanka i jej 
starsza siostra Helena wybrały 

się na spacer. Niespiesznie przecha
dzały się alejkami lublinieckiego cmen
tarza, zbyt zaprzątnięte marzeniami, 
żeby przyglądać się grobom. Drewnia
ne krzyże i kamienne obramowania 
były tak samo oczywistym elementem 
krajobrazu ja k  drzew a czy ław ki
i w gruncie rzeczy nie miały większe
go znaczenia. Przecież nawet nikt z ro
dziny nie znalazł tu miejsca wiecznego 
spoczynku.

Nie myślały o śmierci. Były młode, 
szczęśliwe i nie pozwalały sobie na re
fleksje, do których zazwyczaj skłania 
przebywanie na cmentarzu. Hanka 
za kilka tygodni miała wyjść za mąż 
za Franka Msiuka -  chłopaka z sąsied
niego miasteczka, przyszłego elektiyka. 
Helena niedawno zaręczyła się z Ada
mem -  lokalnym sędzią bokserskim .

To właśnie na cmentarzu mogły spo
kojnie porozm aw iać, cieszyć się 
swoim szczęściem. W rodzinnym do
mu -  jakkolwiek ciepłym i przyjaz
nym -  było nieco zbyt hałaśliwie. Co 
liczne młodsze rodzeństwo mogło wie
dzieć o miłości? Po niedawnym zamąż- 
pójściu i przeprowadzce najstarszej 
siostry, Weroniki, kilkunastoletnia Wła
dzia, nie przejmując się zupełnie uczu
ciow ym  aspektem  ślubu siostry, 
oświadczyła:

-  Wreszcie jest tu więcej miejsca!
Hanka trochę zazdrościła Weronice

podniosłej uroczystości w kościele, dłu
giego welonu, pięknej pamiątkowej fo
tografii. Jednak wiedziała, że w końcu 
jej czas nadejdzie. Pozując do zdjęcia, 
stała bez ruchu za krzesłami zajmowa
nymi przez młodą parę i myślała o tym, 
że jej ślub będzie jeszcze piękniejszy. 
Niebawem to Weronika z Henrykiem
i Helena z Adamem będą stali za nią, 
a ona siedząc na krześle w pięknej 
sukni, przytuli się ufnie do Franka. Po
prosi Różę (kolejną z sióstr) o wyrecy
towanie jakiegoś pięknego miłosnego 
wiersza -  znała ich przecież tyle! Potem 
będzie ślub Heleny i to właśnie Han
ka -  już jako żona Franciszka Msiu
ka -  stanie za jej krzesłem.

Nagły podmuch wiatru wyrwał ją  
z rozmyślań. Poprawiła kołnierz grube
go płaszcza.

-  Chodźmy już do domu -  powiedzia
ła, a Helena tylko skinęła głową. W ła
śnie wym yślała imiona dla swoich 
przyszłych dzieci.

___  Ruszyły raźno w stronę bramy cmen-
tarza. Zmarli uśmiechali się do nich 
z nielicznych zdjęć na porcelanie. M i
łość zatriumfowała nad śmiercią. Stu
kot obcasów na bruku niósł się słabym 
echem, a potem ścichł, jakby Hanki
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URBANIAK

M ojej babci Rozalii
i j e j  siostrze  A nn ie

i Heleny wcale tu nie było. Wiatr grał 
w liściach, niosąc ze sobą dramaty, któ
re niebawem miały wstrząsnąć nie tyl
ko wielką historią.

T-. _ ‘ piętnaście minut temu siadła 
J  U -^ ip rzed  m aszyną do pisania, 
a kolejna kartka wciąż pozostawała 
irytująco biała. Na podłodze leżało kil
ka zmiętych kulek ze śladami tuszu. 
Przedstawienie biografii w formie pa
miętnika nie było proste. Choć może 
problem zawsze tkwi w pierwszym 
zdaniu? Pokręciła głową z irytacją. 
Ona, która potrafiła wymyślać na pocze
kaniu długie wiersze, nagle miała pro
blem z opisaniem swego życia! Może 
mimo wszystko zrezygnować?

Tak, to najlepsze rozwiązanie! Będą 
przecież inne konkursy. Po co wywle
kać na wierzch swoje brudy? Po co ob

nażać swój ból, rozjątrzać stare rany, 
przypominać sobie to wszystko? I to te
raz, kiedy znów jakoś udało się poskła
dać jej życie!

Dobrze pamiętała dzień swojego ślu
bu. Nagle ta straszna wojna, która cią
gle na nowo wstrząsała światem prze
stała mieć znaczenie. Róża musiała 
stąpać bardzo ostrożnie, żeby nie zaplą
tać się w welon spływający do samej 
ziemi. Narzeczony troskliwie ujął jej 
dłoń. Po tylu latach nadal potrafiła so
bie przypomnieć gładkość materiału je 
go białych rękawiczek. Byli tacy szczę
śliwi, kiedy skończyła się wojna, a ona 
urodziła swoje pierwsze dziecko...

Właśnie! To będzie dobry początek! 
Róża zdecydowanie naciskała palcami 
na klawisze. Rozległ się charaktery
styczny stukot. „Dnia 9 maja 1945 ro
ku urodziłam syna. pamiętam, że byłam 
tak bardzo pochłonięta okrzykami ludzi, 
którzy gromadzili się na ulicach miasta, 
aby zamanifestować swą solidarność
i wielką radość z powodu zakończenia 
wojny, że nawet bóle porodowe wyda
wały się zjawiskiem nieistotnym i ze
szły na dalsży plan. Życie ludzkie 
znów nabierało sensu”. Róża wyjęła kar
tkę z maszyny i z zadowoleniem prze
czytała pierwszy akapit autobiogra
ficznego opowiadania.

Uśmiechnęła się na wspomnienie 
tamtego szczęścia. Później już zawsze 
dzieln ie  znosiła  bóle porodow e. 
Na świat przyszły jeszcze dwie córki. 
Przypomniała sobie, jak po narodzinach 
najmłodszej -  Ewy -  Andrzejka i Be
atkę w drodze wyjątku wpuszczono 
na oddział położniczy z bukietem nie
zapominajek. W końcu to był maj, 
Dzień Matki.

Odurzona wspomnieniami wyszła 
na balkon i zasłuchała się w łagodny 
śpiew ptaków. Wiosna wcześnie przy
szła w tym roku. Trzeba pomyśleć
o prezentach urodzinowych dla dzieci.

Nagle przez pogodną twarz Róży 
przeszedł grymas bólu. To nie zawsze 
był taki szczęśliwy okres, o nie. Kobie
ta gwałtownie zamknęła drzwi balko
nu. Sięgnęła po jeden z opasłych albu
mów. Nerwowo przewracała kolejne 
karty. Jedno ze zdjęć zsunęło się na pod
łogę. Tak. Tego właśnie szukała.

Wracały z cmentarza. Róża dobrze 
pamięta, tamta wiosna była dużo chłod
niej sza niż dzisiejsza. To było jeszcze 
przed wojną. Na tej fotografii drzewa 
prężą się dumnie do góry. Wydawać by 
się mogło, że ten świat będzie trwał 
wiecznie.

Hanka i Helena stoją obok siebie, za
marłe wpół kroku. Mają na sobie te gru
be czarne płaszcze z wysokimi kołnie
rzami. Spod czapki Heleny wymyka się 
kosmyk ciemnych włosów. Hanka przy
łapana na jakimś geście rozczapierza 
palce prawej dłoni. Uśmiecha się pro
miennie. Uśmiech Heleny jest nie-

Róża -  marzec 1973



śmiały, ledwo zarysowany. Zawsze 
wydawała się nieco zagubiona.

Znajduje ślubne zdjęcie starszej siostry. 
Wszyscy patrzą na fotografa -  i Wero
nika z Henrykiem, i młodziutka Władzia,
i pan młody -  sędzia bokserski, i jego 
bracia, i w końcu ona -  Róża -  trzyma
jąca w dłoniach piękny bukiet. Tylko He
lena zerka gdzieś w bok, nie uśmiecha 
się, jest zdezorientowana, jakby suknia 
ślubna nie była dla niej przeznaczona.

A może gdzieś w błysku flesza zoba
czyła, ile czasu jej pozostało?

-  Dlaczego już odeszłaś? -  pyta Ró
ża, jakby siostra mogła jej odpowie
dzieć. -  Byłaś mi taka bliska...

Wzdycha. Oglądanie zdjęć to trochę 
jak spacerowanie po cmentarzu. Wspo
mnienia i tak nikogo nie wskrzeszą. 
Jeszcze raz patrzy na fotografię Hanki
i Heleny. Chce mimo wszystko jakoś 
upamiętnić siostry. Na stole leży ołó
wek. Przez chwilę Róża zamierza wstać
i poszukać długopisu, ale ostatecznie nie 
rusza się z miejsca. Na odwrocie zdję
cia kaligrafuje dwa imiona i kilka dat.

Zerka na maszynę do pisania. W swo
im pamiętniku powinna zawrzeć też 
tamtą historię. Czy nie jest tego winna 
Hance? W końcu gdyby nie... Róża po
trząsa tylko głową, jakby chciała pozbyć 
się natrętnych myśli. To było tyle lat te
mu, nie warto odgrzebywać.

O tym nigdy nikt się nie dowie.

Paweł -  maj 2005

V T '  _  lubił tutaj przebywać. Nie 
IN 1C znosił zapachu uryny, brudu 
niemytych ciał, niewidzących oczu, 
łez. Ostrożnie stąpał po zakurzonej 
wykładzinie. W końcu odnalazł ten 
pokój. Zapukał i nie czekając na zapro
szenie wszedł do środka.

Babcia siedziała na fotelu i zwróci
ła w jego stronę swe łagodne oczy. Na
przeciwko na łóżku spała inna pensjo- 
nariuszka. Pochrapywała, twarz miała 
ubrudzoną budyniem czekoladowym. 
Talerz z napoczętym, nieapetycznym 
deserem tkwił na stoliku.

Paweł przywitał się i ucałował bab
cię. Wyczuł szorstką fakturę pomarsz
czonego policzka. Przykucnął przy fo
telu.

-  Jak się dzisiaj czujesz, kocha
na? -  zapytał.

-  Ja pana nie znam -  odparła, uśmie
chając się z zakłopotaniem. Paweł wes
tchnął. Przyzwyczaił się już do tego, że 
pamiętała tylko jedną osobę. -  Gdzie 
on? -  spytała.

-  Dziadziuś? Wyjechał do sanatorium. 
Dzisiaj jestem tylko ja. Za to m am a... 
znaczy Ewa, pamiętasz? Ewa! Twoja 
córka, babuniu. Przyj edzie do ciebie 
w niedzielę. To jutro. Jeszcze nie wró
ciła ze szkolenia.

W brązowych oczach starszej kobie
ty nie zajaśniał żaden błysk zrozumie
nia. Zrezygnowany Paweł wyciągnął 
termos i pakunki z ciastem.

-  Przywiozłem sernik. Twój ulubio
ny! -  nalał kawy z termosu, sprawnie 
pokroił ciasto na drobne kawałeczki
i zaczął karmić babcię. Był z niej dum
ny - ja d ła  grzecznie, połknęła nawet wi
taminy podane na łyżce razem z luro- 
watą kawą.

Starał się nie patrzeć na ścianę, gdzie 
wisiała przedwojenna fotografia babci. 
To było zbyt druzgocące. Babcia zanu
rzona w sepii, młoda piękna kobieta 
z zawadiackim uśmiechem i charakte
rystycznym błyskiem w oczach, który 
daje tylko poczucie szczęścia -  ten ob
raz nijak nie współgrał z tą zdezorien
towaną staruszką w fotelu. Przeżywał 
to samo przygnębienie, oglądając foto
grafie innych -  zupełnie obcych -  pen- 
sjonariuszek domu opieki.

-  Niech pan patrzy -  prezentowały 
zdjęcia. -  To z czterdziestego drugiego 
roku. M iałam  tu dw adzieścia lat!
-  w ich głosach nieodmiennie brzmia
ła duma. Nie rozumiał tego. On widział 
dawno minioną urodę. Zmarszczki, 
sztuczne szczęki, pampersy i bagaż 
niewypowiedzianych wieloletnich cier
pień.

Jednak to nie sama starość babci, a jej 
postępująca utrata pamięci bolała Paw
ła najbardziej. Próbował przypominać 
staruszce to, co sam zapamiętał z licz
nych wizyt w  jej domu. Dwadzieścia je 
den portretów babci na dwudziestego 
pierwszego stycznia wykonane z cha
rakterystycznym dla większości dzieci 
beztalenciem. Ciepłe zupy pite z niebie
skich filiżanek. Jej ciepły śmiech. Jego 
zabaw y rosy jsk im i m atrioszkam i. 
Uwielbienie dla jednej z kiczowatych 
porcelanowych figurek. Walc tańczony 
na środku pokoju z kuzynką. I tę radość 
z jaką czytał babcine dedykacje wyka
ligrafowane na stronach tytułowych 
podarowanych książek. Na próżno -  już 
nic nie pam iętała. Stopniowo jego

wspomnienia też blalcły i obawiał się, 
że pewnego dnia po prostu zapomni.

Dziś jednak nie podejmował żadnych 
prób. Podszedł do okna i patrzył na wio
snę, która może była i na zewnątrz, ale 
nie dotarła do tego smutnego budynku. 
Pomyślał, że takie domy opieki są jak 
przedterminowe cmentarze. Rozejrzał się 
po pokoju. Czuł się bezradny. Nie wie
dział, jak rozjaśnić to smutne wnętrze.

-  Babciu -  uklęknął przy fotelu, 
na którym siedziała kobieta -  jestem za
kochany, wiesz? -  zawiesił głos. -  A jak 
wy się z dziadkiem poznaliście? -  za
pytał po dłuższej chwili. Nie uzyskał 
sensownej odpowiedzi.

-  Franek... Franek... -  wyjąkała 
kobieta. -  O n ...

-  Ja nie jestem  Franek! -  zdenerwo
wał się, choć wiedział, że nie powinien. 
Wstał i zaczął szykować się do wyjścia.

- A  Weronika jeszcze żyje? -  zapy
tała nagle staruszka. Gdyby Paweł 
przyjrzał się uw ażniej, zobaczyłby 
w jej oczach błysk świadomości.

-  Zmarła dziesięć lat temu.
- A  Helenka? -  dopytywała.
-  Babciu, ciocia Helena zmarła jesz

cze w czasie wojny -  Paweł był znie
cierpliwiony. Tylko śmierć i śmierć! On 
nie chciał nawet słuchać o umieraniu, 
chciał żyć! Pożegnał się pospiesznie
i z ulgą opuścił upiorny budynek.

Już wiosna. Był zakochany. Szedł raź
nym krokiem, podziwiał świat i śmiał 
się tak głośno, jakby śmierć nie miała 
nigdy nadejść.

Hanna -  maj 1938

Jechała na rowerze do domu. Była ta
ka zakochana! Lada dzień miała sta

nąć przy ołtarzu. Jak wcześniej Wero
nika. Jak po niej Helena. A w końcu 
na pewno i Róża, i Władzia, i Marysia. 
Suknia ślubna wisiała już w szafie. No
wy rozdział życia właśnie się otwierał.

Wciąż rozpamiętywała ostatnie spot
kanie z Frankiem. Stała na peronie 
w prostej ciemnej sukience, lekko uno
szonej wiatrem. Wypatrywała narzeczo
nego wśród tłumu wylewającego się 
z pociągu. Uśmiechnęła się na widok 
chłopaka. Poczuła znajome ciepło, kie
dy ją  przytulił.

Potem ta szalona jazda na rowe
rach. I odpoczynek na łące, i wszystkie 
obietnice i pocałunki Franka. Powie
dział, że j est tą j edyną i że z nim będzie 
już zawsze szczęśliwa. Uwierzyła mu.

W końcu zabrał ją  do kawiarni. Sie
dzieli naprzeciwko siebie, a lody śmie
tankowe ściekały po palcach -  byli 
zbyt zapatrzeni w siebie i pozwolili im 
topnieć. Nie mówili dużo, wiedząc, że 
miłość potrzebuje wyciszenia. Byli 
przepełnieni szczęściem. Czuli, że tak 
już będzie zawsze.
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Odprowadziła go na dworzec. Prze
pełniał ją  smutek -  nie chciała, żeby na
rzeczony odjeżdżał. Pocieszał ją, że nie
długo w ogóle nie będą musieli się 
rozstawać. Dodał, że jeszcze będzie 
miała go dość. Uśmiechnęła się filuter
nie. Franek machał jej z oltna przedzia
łu, a ona stała na peronie jeszcze dłu
go po tym, jak  pociąg odjechał.

Była już pod domem i właśnie zsia
dała z roweru, kiedy dopadł ją  nagły 
atak kaszlu. Zasłoniła dłonią usta. Po
myślała, że poprosi matkę o zaparzenie 
herbaty lipowej. Zerknęła na dłoń od
jętą od ust, ale nie dostrzegła boleśnie 
krótkiej linii życia.

Paweł -  grudzień 2011

Najtrudniejsze zawsze było pierwsze 
zdanie. Wpatrywał się w monitor, 

to w trzymaną na kolanach książkę, stu
kał kilka minut, po czym unicestwiał 
wszystko jednym naciśnięciem backspa- 
ce’a. Laptop wydawał z siebie cichy, 
monotonny szum.

-  Widzę, że masz wenę -  stwierdził 
Piotr, przynosząc gorącą herbatę.

-  To chyba ironia, bo raczej mi nie 
idzie -  odparł Paweł. Zerknął do trzy
manej na kolanach książki. Po raz ko
lejny sięgnął po opowiadanie babci. 
P rzeczytał łam iącym  się g ło 
sem: -  „W tym roku Beata wyszła 
za mąż. Wybrała chłopca, który przede 
wszystkim odznacza się prawością, 
dobrocią i zrównoważeniem. Mam na
dzieję, że będzie szczęśliwa. Tak bym 
chciała.. -  westchnął. - 1 pomyśleć, 
że później...

-  N ie k o ńcz ... -  przerw ał 
Piotr. -  Wiemy, co się stało później.

Paweł tylko pokiwał głową. Kiedy 
czterdzieści lat wcześniej babcia stawia
ła ostatnią kropkę w opowiadaniu, 
miała nadzieję na optymistyczny epilog. 
Wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. 
Teraz jej wnuk dopisuje następny roz
dział rodzinnej historii, rozwiewając te 
złudzenia. Zresztą, kto właściwie wie, 
jak  skończy? Przeglądał zdjęcia. Oto 
dziadkowie biorą ślub. I patrzą na sie
bie z taką miłością, mają dziwną pew
ność, że każde jutro będzie szczęśliwe. 
Podobnie Paw eł z Piotrem  zerkali 
na siebie na zdjęciu, które zawiesili 
nad łóżkiem. Tym samym wzrokiem 
Hanka patrzyła na nieznanego fotogra
fa, kiedy wraz z Heleną wracały z lu- 
blinieckiego cmentarza. Paweł znalazł 
ostatnio to zdjęcie -  zachował się jesz
cze napis skreślony ręką jego babci. 
Z początku myślał, że to właśnie ona 
spaceruje z siostrą pod rękę. Nie zda- 
wał sobie sprawy, że Hanna i Róża by- 
ły do siebie tak podobne.

-  Ci ludzie z przedwojennych foto
grafii mają jakieś dostojeństwo, które

go nam brakuje w erze miliona cyfro
wych fotek i faceboolca -  stwierdził 
Piotr. Wkrótce powiększony do rozmia
rów plakatu wizerunek dziewcząt zawisł 
na ścianie. Sepia dobrze komponowa
ła się z brązową tapetą.

Herbata już dawno ostygła, a on 
wciąż nie mógł znaleźć odpowiednich 
słów. Komputer dalej szumiał, a palca
mi na klawiaturze kierowała niepew
ność. Nie znał swojej babci. Kiedy mógł 
ją  poznać, bawił się matrioszkami. Po
tem było już za późno -  choroba prę
dzej niż śmierć zabrała Różę. Paweł 
z irytacją zamknął laptopa. Nie chciał 
pozwolić sobie na łzy.

-  Wszystko i tak kończy się portre
tem na porcelanie -  mruknął do siebie.

Róża -  sierpień 2005

Róża często w spom inała tam ten 
okres, kiedy w ich domu panowa

ła harmonia, dzieci dorastały, a ona i jej 
mąż po wielu latach pożycia byli wciąż 
szczęśliwi ze sobą. Później gorzko się 
śmiała ze swojej naiwności. A może nie 
chciała wcale widzieć, że w ten piękny 
rodzinny obrazek w krada się jakiś 
cień?

Wszystko zmienił jeden telefon. Jesz
cze potrafiła przywołać w pamięci ten 
głos i słowa, które przekreśliły całe la
ta małżeństwa.

-  Od prawie dziesięciu lat jestem ko
chanką pani męża -  powiedziała niezna
na Róży Joanna.

Nie chciała wierzyć w zdradę m ał
żonka, a jednak gorączkowo szukała jej 
po tw ierdzenia. Z nalezien ie listów  
do męża to był kolejny cios. Joanna za
pewniała o swojej miłości, przywoły
wała uroki erotycznych schadzek. Ró
ża dobrze pamięta obrzydzenie, z jakim

czytała te listy i pewną satysfakcję, gdy 
próbowała odszyfrowywać nieorto- 
graficzne bazgroły -  wszak ona jesz
cze przed wojną była prawdziwą mist
rzynią kaligrafii.

Do końca zachowała godność -  kie
dy ten, który ślubował jej miłość i wier
ność, odchodził, nie pozwoliła sobie 
na ani jedną łzę, z jej ust nie wyrwała 
się ani jedna skarga. Była z siebie 
dumna. Załamała się dopiero, gdy za jej 
mężem na zawsze zamknęły się drzwi. 
Stała się kobietą porzuconą. Zajęła się 
wychowywaniem dzieci i w końcu 
wróciła do równowagi. Przyjęła ze 
spokojem fakt, że jej mąż i Joanna do
czekali się dziecka. W ostatnim akapi
cie autobiograficznego opowiadania 
wysłanego na konkurs napisała: „Mimo 
niepowodzeń i rozczarowań życie mo
je  nie jest bez sensu, kocham swoje 
dzieci, które są moją podporą”. Była 
przekonana, że po takim ciosie wszyst
ko jest w stanie znieść.

Tymczasem Andrzej -  ten, którego 
z taką radością rodziła jakby w hołdzie 
ojczyźnie na koniec wojny -  pogrążył 
się w alkoholizmie i wkrótce zachoro
wał. Po jego śmierci wykupiła grób 
głębinowy, żeby sama mogła zostać 
pochowana obok syna. N ie przypusz
czała, że ten grób nie był jej pisa
ny -  spoczęła w nim Beata, która 
odebrała sobie życie.

R óża co dz ienn ie  p rzy ch o d ziła  
na cmentarz. Zmieniała przepalone 
znicze, przynosiła świeże kwiaty. Po
stawiła dzieciom pomnik, zamówiła 
portrety na porcelanie, kazała wyryć 
na nagrobku cytat z Asnyka. Wydawa
ło jej się, że dzięki temu przetrwa -  je 
śli w ogóle będzie to możliwe. A jed 
nak  w ciąż  w raca ły  te obrazy
-  umierający w szpitalu dla psychicz
nie chorych Andrzej, Beata rzucająca 
się z okna.

Róża uciekła w chorobę. Zapomina
ła o wszystkim w zastraszającym tem
pie, co zmusiło ją  do przeprowadzki 
do domu opieki. Siedząc godzinami 
na fotelu, częściej przebywała m yśla
mi w najdawniejszej przeszłości, któ
rą brała za teraźniejszość. Zanik pamię
ci p ostępow ał i o sta teczn ie  była 
w stanie rozpoznać już tylko dwie oso
by -  wiarołomnego męża, zajmujące
go się nią z największą troskliwością 
oraz Joannę, która porzucona zjedno
czyła się z żoną swojego wieloletnie
go partnera i odwiedzała ją, gdy tylko 
mogła. Godzinami rozmawiały o daw
nych czasach, śpiewały stare piosen
ki, a Róża czuła się naprawdę szczę
śliwa. W końcu zapomniała również
0 swoim bólu, o małżeńskiej zdradzie,
1 o wszystkich zmarłych, których mu
siała pochować. A niektórzy płakali 
nad jej stanem, nie wiedząc, że niepa
m ięć czasem  byw a błogosław ień
stwem.



Hanna -  maj 1938

Przeziębienie przed ślubem? Nie 
mogła w to uwierzyć. Przecież nie 

może tak być. Wspominała szaleńczą 
wyprawę rowerową, wizytę w kawiar
ni, pożegnanie na peronie, nagłe ataki 
przenikliwego zimna i zdradzieckiego 
wiatru. Pomyślała kwaśno, że życie jej 
ucieka, kiedy marnuje je, leżąc w  łóż
ku. Zirytowana zaciskała ręce na pierzy
nie, kiedy łapał ją  kolejny atak kaszlu.

-  Lepiej ci, kochanie? -  zaniepokojo
na matka kładła spracowaną dłoń na roz
palonym czole dziewczyny. -  Na pew
no szybko ci minie -  zapewniała, choć 
z każdym dniem te zapewnienia brzmia
ły coraz mniej przekonująco.

Hankę na początku ogarniała złość. 
Jak będzie wyglądać przy ołtarzu zaczer
wieniona od choroby? A jeśli przysięgę 
małżeńską przerwie kolejny atak i bę
dzie musiała kasłać w zaciśniętą pięść?

Wkrótce przeziębienie przeszło w za
palenie płuc. I wtedy Hanka po raz 
pierwszy poczuła strach. Najpierw cho
dziło o to, że nie będzie mogła wstać 
z łóżka na własny ślub. Nie będzie przy
strojonego kwiatami ołtarza, długiego 
welonu, pamiątkowego zdjęcia, na któ
rym wszyscy wyjdą sztywno i oficjal
nie. A przecież nie powinno się odwle
kać ślubu, to przynosi nieszczęście.

A potem już się tylko żarliwie mod
liła. Zdrowaśki przerywał kaszel. Prze
cież ona niem oże umrzeć, ma dopiero 
dwadzieścia lat! Jest wiosna, to pora od
rodzenia, a nie śmierci. N a końcu bła
gała Boga i wszystkich świętych o czas, 
przecież to jeszcze tylko kilka dni. 
Musi zdążyć! Przynajmniej musi zdą
żyć na swój ślub.

Nie zdążyła. Pochowano ją  w sukni 
ślubnej i w welonie, którego skrawki 
groteskowo unosiły się na wietrze za
nim zatrzaśnięto trumnę. Zamiast szczę
śliwym groszem sypnięto ciężką, twar
dą ziemią.

Róża -  wrzesień 2005

Róża zaciskała dłoń na cienkiej kołdrze. 
Gdzie jest jakiś koc? Było tu zimno. 

Nie wiedziała, gdzie się znalazła. Nie zda
wała sobie sprawy, do kogo należy to star
cze pomarszczone ciało. Ona -  Ró
ża -  była przecież młoda i piękna.

Nagle wydało jej się, że jest znów 
dzieckiem i razem z siostrami i braćmi 
słucha pięknych legend, które rodzice 
opowiadali im wieczorami. Wszyscy tu 
są -  i Weronika, i Helena, i Hanna, 
i Władzia, i M arysia -  zasłuchani, 
szczęśliwi.

Ten obraz znika i nagle Róża przypo
mina sobie wszystko. Weronika wyjdzie

za mąż i wojna rozdzieli ją  z Henrykiem 
na kilka lat. Helena stanie przed ołta
rzem ze swoim sędzią walk bokserskich 
i wkrótce da się pokonać nowotworo
wi nie dożywszy nawet trzydziestu lat. 
Jej dzieci umrą równie młodo i tragicz
nie, a Adam ożeni się powtórnie. Han
ka odejdzie na kilka dni przed swoim 
ślubem. Pierwsze dziecko Władzi umrze 
w niemowlęctwie. Marysia opuści ro
dzinne strony.

Najwięcej myśli poświęca Hance, 
tej biednej dziewczynie, która tak wcze
śnie spoczęła w zimnym, ciemnym 
grobie i nawet nie została niczyją żoną, 
matką ani babką. Niebawem o niej za
pomniano -  rodzina musiała zmierzyć 
się z wojną. Różę i jej siostry wywie
ziono na przymusowe roboty do Nie
miec.

Róża pamięta z jakim zdziwieniem 
przywitała swego niedoszłego szwagra, 
Franciszka Msiuka, który odnalazł ją  
w Niemczech.

-  Zostań moją żoną -  poprosił. -  Ty 
jedyna przypominasz Hankę, a ja  nie 
mogę o niej zapomnieć, wciąż ją  ko
cham.

Nie zgodziła się i poślubiła czarują
cego Józefa, który od dawna zabiegał 
o je j względy. Nie chciała przeżyć cu
dzego życia, nie chciała ryzykować, że 
kiedyś małżonek zwróci się do niej 
imieniem zmarłej siostry. Czy gdyby 
wiedziała, jaki los stanie się jej udzia
łem, dokonałaby innego wyboru? M o
że Franek Msiuk by jej nie zdradził? 
Może przy nim nie musiałaby znosić 
śmierci dorosłych już dzieci i całkiem 
małych wnuków? Tego już się nie do
wie. Hanka jednak miała wiele szczę
ścia -  nie musiała nikogo grzebać. Nie 
musiała też poznawać cieni małżeńskie
go życia. Franek za to poznał -  ożenił

się i pewnego dnia jego syn zasiadł 
w szkolnej ławie z synem Władzi. 
Chyba jednak nie kochał Hanki aż tak 
bardzo. A może po prostu chciał zaznać 
szczęścia.

Róża usłyszała jakiś szmer. To ta mło
da pielęgniarka przyszła okryć ją  ko
cem. Od razu cieplej. A myślała, że to 
już śmierć. Myliła się.

Śmierć nadeszła pół godziny później.

Paweł -  luty 2012

x  skutki wychodzenia bez sza- 
V /  L O lik a . M a chyba z czterdzieści 
stopni. Opatulony kołdrą, leży w ciem
nościach. Gdyby nie ból głowy, byłby 
pewien, że już nie żyje. Przychodzą mu 
na myśl słowa babci: moi rodzice wie
rzyli głęboko, że dusza po śmierci nie 
ginie. Niechaj to będzie jedyną opoką 
w ostatniej mej życia godzinie. Zawsze 
chciał umrzeć z taką w iarą w ser
cu -  ale wierzył bardziej we wpływ 
przodków niż w Boga.

Naprzeciwko niego Hanna i Helena 
uśmiechają się ze ściany. Są pełne ży
cia. Paweł ma wrażenie, że zaraz zej
dą ze zdjęcia, a Hanna mu pomacha. 
Niemal słyszy stukot obcasów na przy- 
cmentamym bruku. Obie niebawem 
spoczną na tym samym cmentarzu, 
który był dla nich dogodnym miejscem 
do spacerów (zresztą później więk
szość osób z ich rodziny zostanie tam 
pochowana). Na razie jeszcze nie prze
czuwają śmierci, nigdzie się nie spieszą, 
myślą o swoich przystojnych narzeczo
nych, nienarodzonych dzieciach i obie
cującej przyszłości. Zapewne teraz ich 
duchy przechadzają się tymi samymi 
alejkami.

Zaciska ręce na kołdrze. To już ten 
czas? Ktoś cicho uchyla drzwi. Czy to 
sama śmierć albo jakiś anioł czy świę
ty? A może Hanna lub Helena przyjdą, 
aby go zabrać? Nie, to Piotr, z jakimiś 
koszmarnymi medykamentami.

-  Lepiej ci? M asz, połknij i po
pij -  nakazuje i podaje mu tabletki 
oraz szklankę z jakim ś roztworem. 
Paw eł czuje się zbyt słabo, aby oka
zać nieposłuszeństwo. - 1 nie drama
tyzuj. W yzdrowiejesz -  dodaje Piotr, 
jakby  czytał w m yślach m ilczącego 
chłopaka.

Paweł odpływa w sen. Już wie, że 
z tego wyjdzie. Hanna i Helena uśmie
chają się ciepło z naprzeciwka. To nie 
czas na jego portret na porcelanie.

Jeszcze nie tym razem.

1 Cytowane fragmenty pochodzą z opowia
dania Róży Poniewiery Wierna rodzinie 
opublikowanego w antologii Pamiętniki ko
biet. Biografie Trzydziestolecia. Czytelnik. 
Warszawa 1977.



Powstaje Centrum Afirmacji Życia 
przy Hospicjum Chorzowskim*

JACEK KUREK

Przeżyć żałobę, 
wrócić 
do życia

W 2011 roku rozpoczęła się budowa pawilonu przy Hospicjum Chorzow
skim. Jeżeli tylko wystarczy pieniędzy, co nie jest niestety rzeczą pewną, bu
dowa zakończy się w 2012 roku. W nowym obiekcie znajdzie miejsce 
Poradnia Opieki Paliatywnej, a także pokój ciszy, w którym rodziny będą 
mogły się pożegnać z bliskim zmarłym. Będzie tam także przestrzeń dla spo
tkań służących pomocy w przeżywaniu żałoby, bo na piętrze zlokalizowana 
ma zostać siedziba Centrum Afirmacji Życia, które -  dzięki gościnności Miej
skiego Domu Kultury „Batory” -  już zaczęło swoją działalność.

Kiedy nie ma ju ż  niczego, co można by ofiarować, 
wtedy można jeszcze wyznać miłość. 

Miłość je s t dotykiem, który staje się słowem. 
Dotyk je s t spełnieniem pragnienia odwzajemnionej miłości.

Magna ąuaestio
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Hospicjum najczęściej kojarzymy 
z miejscem pobytu osób terminal

nie chorych, jednak jest to widzenie za
wężone i stereotypowe. To tylko część 
hospicyjnej rzeczywistości. Opieka pa
liatywna i hospicyjna to bowiem także 
doświadczenie i problemy tych osób, 
które tracą swoich najbliższych i pozo
stają w żałobie, osób osieroconych, po
grążonych w smutku, nieraz w rozpa
czy, pozostawianych najczęściej samym 
sobie. Zapytana o istnienie jakiejś kon
kretnej idei czy motta działalności 
chorzowskiego hospicjum, Barbara 
Kopczyńska -  lekarz medycyny palia
tywnej, anestezjolog oraz prezes Stowa
rzyszenia Opieki Hospicyjnej i Palia
tywnej „Hospicjum” w Chorzowie -  
odpowiada: „Nigdy nie padły słowa, 
które moglibyśmy nazwać naszym mot
tem. Każdy, który tu pracował, chciał 
zrobić coś więcej niż dotychczas. Każ
dy z nas szukał swojego miejsca, ale 
kierował się tym, aby pomóc i towarzy
szyć choremu i jego rodzime, bo musi
my pamiętać, że taka choroba nie doty
ka jednej cierpiącej osoby, ale także jej

bliskich. Przede wszystkim przypomi
nają mi się jednak słowa mojej dawnej 
szefowej [dr Jadwigi Pyszkowskiej
-  J.K.], Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie medycyny paliatywnej: 
„Hospicjum to nie m ury... TO LU
DZIE!”. Oczywiście mury są ważne, 
bo tu ma miejsce nasza praca i pomoc, 
ale to ludzie są najważniejsi”.

Chorzowskie Hospicjum rozpoczęło 
działalność w lutym 1996 roku. Grupa 
ludzi dobrej woli zebrała się u Sióstr 
M iłosierdzia przy ul. Powstańców 
w Chorzowie. Tam odbywały się pierw
sze spotkania szkoleniowe, formacyjne, 
a także spotkania z rodzinami chorych. 
Tam też dyżurni wolontariusze przyj
mowali zgłoszenia chorych do opieki. 
Później ówczesny proboszcz parafii św. 
Jadwigi, śp. ks. Henryk Markwica, uży
czył Hospicjum lokalu w domu para
fialnym, gdzie przeniesiona została sie
dziba hospicjum domowego, punkt 
przyjmowania zgłoszeń, a potem także 
pomieszczenia Poradni Konsultacyjnej 
Leczenia Paliatywnego. Działalność 
hospicjum polegała wówczas głównie 
na pomocy chorym w ich domach. Nie
liczni bowiem byli w stanie samodziel
nie przyjść do Poradni. Jednak często 
przychodziły do niej rodziny chorych,

by porozmawiać z lekarzem, pielęgniar
ką lub psychologiem. Szczególnie 
w okresie żałoby bliscy chorych mieli 
okazję do skorzystania z długofalowej 
pomocy psychologa.

W sierpniu 2005 roku otworzony zo
stał Oddział Opieki Paliatywnej, czyli 
tzw. hospicjum stacjonarne. Tutaj trafia
ją  chorzy, którzy z różnych przyczyn 
nie mogą pozostać w domu czy to ze 
względu na schorzenia, czy też brak ro
dziny, która zajęłaby się nimi w końco
wej fazie choroby, gdy są już bardzo 
słabi. Zdarzają się też sytuacje, gdy ro
dzina chorego nie jest w stanie unieść 
ciężaru opieki nad chorym. Innymi sło
wy, nie tylko jeden człowiek choru
je  -  problem dotyczy całej rodziny, ca
łego najbliższego otoczenia chorej 
osoby. Pogorszenie się sytuacji finanso
wej, bezradność wobec choroby, 
niepełnosprawność chorego wymaga
jącego opieki -  to oznacza przeorgani
zowanie wszystkich sfer życia rodziny. 
A przecież ważne jest też podtrzymy
wanie nadziei chorego, przy czym nie 
tylko o nadzieję na wyleczenie tu cho
dzi -  rzecz w najgłębiej pojętej nadziei 
na to, że nadal jest wartością dla rodzi
ny, że nadal jest ojcem, bratem, osobą 
kochaną i potrzebną. A potem, kiedy 
chory odchodzi, pozostają ci, którzy by
li najbliżej i których życie trwale nazna
czone zostało nieuleczalną chorobą. 
Ona wszystko wywraca-. Tak więc ro
dzina potrzebuje pomocy zarówno 
w czasie choroby najbliższych osób, 
jak i później. Potrzebujemy jej wszyscy, 
którzy dotknięci jesteśm y bolesną 
utratą.

Idea Centrum Afirmacji Życia przy 
Hospicjum Chorzowskim związana jest 
z tą właśnie przestrzenią -  doświadcze
nia bólu, osamotnienia, zwątpienia, 
utraty sensu życia... W książce Zrozu
mieć utratę. Magna ąuaestio w obliczu 
żałoby Zygmunt Pucko podejmuje re
fleksję nad pytaniem dla człowieka 
podstawowym (magna ąuaestio) naj
częściej zaczynającym się od słowa: 
Dlaczego? Jest to pytanie o nadmiar 
cierpienia, o jego doświadczenie i nie- 
wyobrażalność, a w konsekwencji
0 sens życia... To także pytanie o posta
wy wobec braku, utraty i ubywania,
1 w końcu pytanie o żałobę, która ma 
źródło nie tylko w śmierci najbliższych, 
ale -  jak  to już wyrażał Zygmunt 
Freud -  w utracie istotnej wartości, ja 
ką może być np. wolność czy ojczy
zna, ale przecież także radość, wiara, 
nadzieja albo miłość.

Jest. Jestem. Jesteś

Dobrosław Kot w książce Podmioto
wość i utrata zwraca uwagę na trzy 

(wyodrębnione (przez Jacka Filka) na
stępujące po sobie paradygmaty filozo
fii: „Jest” (Arystoteles), „jestem” (Kar- 
tezjusz) i Jesteś” (filozofowie dialogu).
O ostatnim paradygmacie pisał Kot:



„Fundamentalnym doświadczeniem te
go sposobu myślenia jest uznanie dru
giej osoby za pierwotną względem sa
mego Ja. Ty lub relacja Ja-Ty stają się 
fundamentem Ja. Zatem Ja staje się wo
bec Ty wtórne, dopiero konstytuuje się 
w spotkaniu z Ty”. Tym doświadcze
niem, które w sposób szczególny ujaw
nia charakter więzi, jaka łączy Ja i Ty, 
jest doświadczenie utraty Bliskiego, 
„Kiedy umiera Bliski -  pisze Kot -  
człowiek odkrywa szczególną rolę, ja 
ką odgrywał on w życiu Ja. Ta szczegól
na rola jest odsłaniana właśnie w prze
życiach opuszczonego Ja. Potocznie, 
posługując się językiem  przedfilozo- 
ficznym, mówi się o pustce, która wy
pełnia cały świat, o tym, że wszystko 
traci swój sens, wreszcie o tym, że Bli
ski wraz ze swoim odejściem zabrał 
część Ja”.

W horyzoncie zainteresowań cho
rzowskiego Centrum Afirmacji Życia 
istotne są takie sposoby działania i my
ślenia, które umożliwiać mogłyby po
moc w zrozumieniu tego, co się stało, 
i w przyjęciu utraty, w otwarciu się 
na nią. Utrata jest doświadczeniem, 
do którego człowiek na swój sposób 
jest powołany, bo śmierć najbliższych 
uświadamia, że odchodzimy nadzy, po
zostawiając wszystko, także to, co ko
chaliśmy najbardziej. Ale utrata to nie 
tylko śmierć. Człowiek całe życie zma
ga się z doświadczeniem nieuchronno
ści rozstań i ubywania. Dzieciństwo, 
młodość, zdrowie, poczucie bezpie
czeństwa, beztroska, wszystko to w na
turalnym biegu życia trzeba utracić 
i z utratą tą się godzić. To część rytmu 
życia.

Pomoc w zmaganiu się z doświad
czeniem utraty przyjść może jedynie 
w spotkaniu i dialogu z drugim. I wła
śnie dlatego pierwszy wykład w ramach 
działalności Centrum Afirmacji Życia 
zaplanowany na 19 kwietnia nosi tytuł 
„Powołanie do utraty” .

Pokój ciszy

Obecna rozbudowa Chorzowskiego 
Hospicjum nie polega na zwięk

szeniu liczby łóżek. Jest ich jedenaście 
(z nich dziesięć zakontraktowanych 
w NFZ). Ta liczba wystarcza. Bywa, że 
trzeba czekać na miejsce, ale bywa i tak, 
że to miejsce czeka na pacjenta. Hospi
cjów stacjonarnych nie jest za mało. 
Niedaleko Chorzowa są dwa hospicja 
w Katowicach (archidiecezjalne i prze
niesione z Mysłowic), a także po jed
nym w Gliwicach, Żorach, Jaworznie, 
do tego Oddział Opieki Paliatywnej 
w Będzinie w strukturach szpitala po
wiatowego. W szystkie te ośrodki są 
większe od chorzowskiego, co ozna
cza, że jeśli ktoś pilnie potrzebuje opie
ki, to jej znalezienie nie stanowi proble
mu nie do rozwiązania. A przecież -
o czym już pisałem -  podstawą opieki 
zawsze pozostaje Dom. Jak mówi Bar

bara Kopczyńska: „Działalność dobre
go hospicjum to bardzo wielu pacjen
tów w domu i garstka „wyjątków” 
na oddziale”. Problem polega natomiast 
na tym, że po wyremontowaniu obecne
go budynku i otwarciu oddziału, nie 
znalazło się miejsce na utworzenie po
radni opieki paliatywnej. Były plany 
lokalizacji poradni na pierwszym pię
trze, ale to wymagało dobudowania 
windy, na co wówczas nie starczyło 
środków. W związku z tym trzeba było 
wynająć gabinet na poradnię opieki pa
liatywnej, co miało być wyjściem tym
czasowym, a pozostało trwałym. W do
datku okazało się, że winda nie 
rozwiązałaby problemu, ponieważ 
po zmianie przepisów zabrakłoby z ko
lei miejsca na różne wymagane pokoje, 
sale i zaplecza. Tak czy inaczej, w tych 
warunkach, jakie istniały, poradnia 
po prostu nie mogłaby funkcjonować. 
W związku z tym podjęta została decy
zja o dobudowaniu nowego pawilonu. 
Pawilon, choć w zamierzeniu nieduży, 
będzie miał parter i pierwsze piętro po
łączone przewiązką ze starym budyn
kiem. Na parterze będzie się mieściła 
poradnia opieki paliatywnej (gabinet 
zabiegowy, lekarski, rejestracja) oraz 
magazyn sprzętu medycznego. Obec
nie magazyn mieści się w piwnicy, co 
znacznie utrudnia dostęp do niego. 
W nowej lokalizacji będzie się on znaj
dował na parterze i da możliwość pod
jazdu samochodu, który zabierze np. 
wózek, łóżko czy aparat tlenowy. Ostat
nim pomieszczeniem na parterze ma 
być tzw. pokój ciszy, którego w tej 
chwili bardzo brakuje na oddziale (nie 
ma możliwości usytuowania go). Po
kój ciszy to miejsce, w którym rodzina 
po śmierci swojego bliskiego może się 
z nim w spokoju pożegnać. Obecnie ta
kie pożegnanie ma miejsce na oddziale 
przy łóżku chorego. Odbywa się ono 
za parawanem w celu zapewnienia 
pewnej intymności rodzinie, niemniej 
jednak jest to na sali chorych. Barbara 
Kopczyńska mówi: „Nigdy nie udaje

my, że nie ma śmierci -  ona jest częścią 
życia. Jednakże nie chcemy śmiercią 
epatować. Tyle, ile potrzeba, żeby nie 
udawać, że nic się nie stało, i żeby rów
nież chorzy, którzy są na danej sali, 
i którzy też są w żałobie, mogli ją  prze
żyć (bo przecież mniej lub bardziej się 
ze zmarłym związali, zżyli, też odczu
wają pewien smutek i mają do niego 
prawo). Najczęściej osoby z takiej sali 
wraz z personelem lub wolontariuszem 
modlą się w intencji tej osoby, która 
odchodzi albo odeszła. I jest jakaś 
wspólnota. Z jednej strony chodzi o to, 
żeby tego nie przedłużać niepotrzeb
nie, a przecież z drugiej strony rodzina 
ma prawo do głębszej intymności 
i dłuższego pożegnania. Pokój ciszy 
umożliwi rodzinie bardzo intymne spo
tkanie i pożegnanie” .

Tabu

T o V wis?c działalność Hospicjum 
X d lV n ie  jest aktywnością tylko me

dyczną nastawioną na pomoc choremu. 
Opieka obejmuje bliskich chorego za
równo w trakcie choroby, jak i w czasie 
odchodzenia i po jego śmierci. Służą te
mu spotkania osieroconych w czasie 
i po Mszach św., a także indywidualne 
spotkania z personelem, który opieko
wał się chorym, lub z psychologiem 
(niektórzy mają regularne spotkania, 
zwłaszcza jeśli bardzo ciężko przeży
wają żałobę i potrzebują takiego wspar
cia psychologicznego). Oprócz tego 
działalność Hospicjum służy pewnemu 
oswojeniu się ze śmiercią, uwrażliwia
niu społeczeństwa na potrzeby ludzi 
ciężko chorych, odchodzących-umiera- 
jących, a także na potrzeby ich rodzin. 
Chodzi o to, żeby jakoś przełamać to ta
bu, którym jest otoczone hospicjum 
i aby ukazać -  mówiąc bardzo ogól
nie -  wartość życia na każdym jego eta
pie, a więc od poczęcia do naturalnej 
śmierci. I życie osoby starszej, i osoby



Centrum Afirmacji Życia, wizualizacja projektu

w sile wieku, ale ciężko chorej czy nie
pełnosprawnej, jest wartością samą 
w sobie. Trzeba to nam, ludziom nie
ustannie sobie uzmysławiać. I trzeba 
w związku z tym edukacji. Temu celo
wi służy i będzie nadal służyło Cen
trum Wolontariatu i organizowane akcje 
(np. aktywizacja ludzi starszych, wo
lontariat „50+”).

Jak wspomniałem, na piętrze nowego 
pawilonu Hospicjum Chorzowskiego 
siedzibę uzyska Centrum Afirmacji Ży
cia. To kolejna komórka organizacyjna, 
która będzie się zajmowała nie tyle sa
mymi chorymi, ile celami edukacyjno- 
-kulturalnymi. Z pomocą dzieł kultury 
i sztuki, a także w horyzoncie refleksji 
filozoficznej ukazywana będzie war
tość życia -  każdego życia, stąd słowa 
„afirmacja”, właśnie w hospicjum bar
dzo uzasadnionego, bo właśnie tu naj
wyższa cena ludzkiego życia tak bardzo 
jest widoczna. Afirmacja życia to także 
propagowanie idei hospicyjnej pomocy 
bliźniemu. Centrum Afirmacji Życia 
ma na celu prowadzenie działalności 
społecznej i. kulturalnej na rzecz promo
cji życia i kultury w wielkomiejskim 
i poprzemysłowym środowisku Górne
go Śląska. Wielu jego mieszkańców to 
byli pracownicy nieczynnych już za
kładów pracy oraz ich rodziny, nieraz 
niepogodzeni z dotkliwym brakiem, ja 
kiego doświadczyli. To także ich po
tomkowie, młodzi ludzie niejednokrot
nie strwożeni brakiem dla siebie 
perspektyw. Aktywność Centrum skie
rowana jest zwłaszcza do nich, ale też 
do wszystkich poszukujących wyjścia 
z żałoby, której nie można ominąć, 
przezwyciężyć, zwalczyć, bo jedynym 
sposobem na zaradzenie jej jest jej prze
życie.

^  Idea Centrum wyrosła z filozofii spo-
^  tkania, a jej metodę stanowi refleksja 

dialogiczna. W praktyce są to spotkania, 
wykłady, panele dyskusyjne, koncerty, 
wieczory autorskie, warsztaty, projekcje 
filmów i pokazy. To także spotkania te

rapeutyczne. Ich celem jest afirmacja 
życia, pod którym to terminem kryje 
się ukazywanie wartości indywidual
nego i społecznego wymiaru życia we 
współczesnym świecie. Życie, którego 
Centrum chce być promotorem, to rze
czywistość witalna, atrakcyjna, możli
wa także w warunkach choroby, nie
pełnosprawności, starości, bezrobocia 
czy zmagania się z trudnościami ekono
micznymi albo barierami społecznymi. 
W stosownie przygotowanym do tego 
miejscu odbywać się mają docelowo 
cotygodniowe (teraz comiesięczne) 
otwarte i bezpłatne, uszeregowane 
w kilku cyklach spotkania. Spotkania
0 charakterze artystycznym będą skie
rowane ku afirmacji estetyki, promują 
literaturę, muzykę, malarstwo jako źró
dło poznania człowieka i społeczeństwa 
oraz stojących przed człowiekiem wy
zwań, m.in. doświadczenia śmieci. Spo
tkania o charakterze popularnonauko
wym podejmą wątki z psychologii, 
medycyny, socjologii, pedagogiki itd.; 
złożą się na nie wykłady i dyskusje za
równo z poszczególnych dziedzin, jak
1 interdyscyplinarne. Spotkania w prze
strzeni duchowej m ają uwrażliwiać 
na doświadczenie cierpienia, choroby, 
ubóstwa, śmierci, utraty, braku, ale też 
podnosić wartość satysfakcji płynącej 
z wychodzenia naprzeciw tym proble
mom. W końcu warsztaty, kursy, kon
kursy, zajęcia praktyczne mające 
walor edukacyjny i uaktywniający ich 
uczestników (wiedza jako największy 
kapitał).

Gośćmi CAŻ są oraz będą znani i ce
nieni artyści, uczeni, wykładowcy, leka
rze, terapeuci, działacze społeczni, przed
stawiciele organizacji pozarządowych, 
ludzie mediów, animatorzy kultury, du
chowni. O pierwszym, kwietniowym spo
tkaniu już pisałem, drugie zaplanowane 
zostało na 18 maja. Jego gościem będzie 
prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik, 
która wygłosi wykład pt. „Nadzieja wy
zwala męstwo”. Kolejnym wydarzeniem

(15 czerwca) będzie odczyt dr hab. Han
ny Wojtczak. Dopóki Centrum nie posia
da własnej siedziby, spotkania odbywają 
się w cyklu comiesięcznym, w znajdują
cym się trzysta metrów od Hospicjum za
wsze serdecznie otwartym na współpracę 
MDK „Batory” .

Pragniemy, by celem spotkań było 
kształtowanie postaw prospołecznych, 
rozwijanie wrażliwości na przejawy 
ludzkiego cierpienia i ubóstwa, zmiana 
zachowań i postaw z biernych na aktyw
ne, radzenie sobie w sytuacjach egzy
stencjalnie trudnych, w sytuacjach 
wyzwań, kształtowanie właściwej świa
domości wobec zjawiska śmierci, 
uwrażliwianie na problemy ludzi cho
rych, a także na wartości współistnienia 
w świecie ludzi chorych i zdrowych, ra
dzenie sobie z sytuacją życiowego dra
matu wynikłą ze śmierci najbliższych, 
zdobywanie wiedzy z zakresu narodo
wego i europejskiego dziedzictwa kultu
rowego, poznawanie świata literatury 
i sztuki jako przestrzeni podejmowania 
najistotniejszych pytań o kondycję czło
wieka, doświadczanie terapeutycznych 
walorów sztuki, rozbudzanie zaintereso
wań sztuką jako nośnikiem przeżyć es
tetycznych i wartości humanistycznych, 
odkrywanie przestrzeni cieipienia jako 
miejsca refleksji o wartości życia, oswa
janie się ze zjawiskiem nieuleczalności 
jako wyzwaniem dla ludzi zdrowych 
i chorych. Chcielibyśmy prowadzić edu
kację związaną z komunikacją społecz
ną, wiedzą o lokalnym świecie, prak
tycznymi umiejętnościami potrzebnymi 
w kontakcie z Innym, edukację w zakre
sie działalności charytatywnej, wolonta
riatu oraz organizacji pozarządowych.

Także tegoroczne jesienne spotkanie 
naukowe z cyklu „Medium Mundi” po
święcone będzie problematyce do
świadczenia utraty, braku, żałoby. 
Ufamy, że dzięki temu spotkaniu roz
pocznie się ożywione życie wydawni
cze Centrum, by mogły powstawać tak
że publikacje będące wsparciem 
w przeżywaniu żałoby i utraty. Nieza
leżnie od przedstawionych tu informa
cji, planów i założeń jedno nie ulega 
wątpliwości; w cierpieniu, a nawet 
w mrocznej tajemnicy śmierci lśni 
iskra, która zapala życie i staje się zapo
wiedzią jego ostatecznego triumfu. Tą 
iskrą jest przekraczający swoją słabość 
i do końca zwrócony ku drugiemu Czło
wiek. O kimś takim napisał kiedyś 
Krzysztof Czyżewski: „przekraczające
go siebie i własne czekają zaślubiny”.

* W tekście wykorzystano wywiady, 
jakich udzieliła Barbara Kopczyńska 
dla miesięcznika „Hajduczanin” opu
blikowane w lipcu 2011 r. (nr 7) i mar
cu 2012 r. (nr 3), a także tekst mojego 
autorstwa Powstaje Centrum Afirmacji 
Życia przy Hospicjum w Chorzowie. 
Przeżyć żałobę, wrócić do życia („Haj
duczanin” 2011, nr 10).



Józef Motyka 
z Jaworzynki-Zapasiek

Pasyjny czas pełen zadumy i refleksji 
nad życiem i śmiercią Jezusa Chrystu

sa był częstym motywem twórczości ludo
wej beskidzkich rzeźbiarzy. Wyjątkowe lu
dowe widzenie Męki Chrystusa, Jego 
Ukrzyżowania i Chwalebnego Zmart
wychwstania znajdujemy w świecie jawo
rzyńskiego rzeźbiarza. Mały świat Józefa 
Motyki obywa się bez zegara, skrupulat
nie odmierzany dniami, nocami, porami ro
ku, spójny, wypełniony pracą i modlitwą 
wierzącego katolika. W nim toczy się lo
giczny, choć dla wielu dziwny, niezwykły 
wątek życia wiejskiego kronikarza doku
mentalisty, rzeźbiarza Józefa Motyki 
(1912-1997) z Jaworzynki-Zapasiek. Czas 
ubarwiony jedynie sumiennie wykonywa
ną pracą w stałym rolniczym kalendarzu. 
W codziennej krzątaninie kronikarz doko
nuje zapisu wydarzeń zaistniałych każde
go dnia w jego domu, u sąsiadów, miesz
kańców Jaworzynki, Koniakowa, Istebnej. 
Odnotowuje także wielkie i ważne wyda
rzenia w kraju i na świecie. Swoje zapiś- 
niki prowadził od 1959 roku, wypełniając 
po brzegi każdą stronicę 60-kartkowych 
szkolnych zeszytów. Wieczorami, po pra
cy na roli, spracowane dłonie trzymają pió
ro i snują jak pajęczynę wspomnienia. Ob
raz daleki od utartych schematów, opisów

tych samych stałych twórców, gawędzia
rzy czy śpiewaków. U Motyki widzimy ca
łą plejadę ludzi wzocnych i każdowych. Ale 
wszyscy są ważni, każdy wypełnia swoje 
zadanie. Czuje również Motyka swoje ży
ciowe powołanie, swoją życiową misję. 
Aktywną postawą realizuje otrzymane 
od Boga talenty. Dzięki nim stał się wiej
skim „noturalistą”, a więc bednarzem, 
kołodziejem, fryzjerem, różdżkarzem, 
gazdą i niepowtarzalnym kronikarzem. Nas 
zainteresował jego talent ludowego rzeź
biarza, który o dziwo! mieści się w daw
no stworzonej przez prof. R. Reinffiissa de
finicji ludowego twórcy, który chodzi 
boso i tworzy bez pobudek materialnych. 
Takim twórcą był nieżyjący już Józef

Motyka, który czas Wielkiego Postu 
i Wielkanocy zatrzymał dla nas w lipowym 
drzewie.

Był rzeźbiarzem wyjątkowym. Bryła, 
w której przekazywał swoje ludowe widze
nie świata nie miała proporcji, każdą rzeź
bę polichromował. Nie wychodził nigdy po
za tematykę religijną. Posiadał w swoim 
niewielkim drewnianym domu bibliotekę, 
w której dominowały opracowania o rolnic
twie, sztuce, kościołach i o dziwo na pół
ce znaj duj emy Antropologiczną koncepcję 
człowieka napisaną przez prof. Andrzeja Wa- z - n  
ligórskiego, byłego kierownika Katedry 
Etnografii UJ w Krakowie, który korespon- 
dował z rzeźbiarzem i odwiedzał go. Tuż 
przed wejściem do domu Motyki stał duży

coby było zdrowi 
potym wajec do kośićka 

pomaluj w cebuli 
Hoknij jeśczie 

Ptośkóm w świecie 
Żie Pan uż Zmartwychwstoł 

I  odwerzij swoje serco 
Dlo drugigo ćłowieka.

(M ałgorzata Kiereś)

Zycie etnografa już z samego faktu by
cia etnografem jest niezwykłe i cieka

we. Ciągle poszukuje on nowości, odkry
wa tajemnice a także fascynuje się tym, co 
pozostało w różnych kronikach, archiwa
liach, Starych dokumentach. Spotyka się 
i rozmawia z ciekawymi ludźmi. O zawo
dzie tym pisała J. Tokarska-Bakir... etnograf 
słucha, opukuje niepamięć i co znajdzie, 
przemyca na stronę pamięci. Moje zainte
resowanie warsztatami ludowych rzeźbia
rzy Wzięło się z podziwu dla ich wartości, 
ich estetyki, wrażliwości ale i dla odwiecz
nej potrzeby mojej duszy zatrzymania 
i zdokumentowania wszystkiego, co pięk
ne, godne i zocne na mojej rodzinnej zie
mi. Zapraszam na króciutką wędrówkę 
po beskidzkich gróniach, które osnute 
marcowymi mgłami zawiodły mnie wiele 
razy do pracowni beskidzkich rzeźbiarzy.

przi potóćku  "T" 1
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widzenie 
Męki Chrystusa

Wielki Post w pracowniach beskidzkich rzeźbiarzy
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drewniany krzyż, na którym wisiała rzeź
ba Chrystusa Ukrzyżowanego, przypomi
nająca nam o wielkopiątkowym cierpieniu 
Boga-Stwórcy. Ten Ukrzyżowany Chrystus 
z lipowego drewna to postać o wyjątkowo 
długich ramionach, rozpiętych na krzyżu. 
Proste nogi złożone i przybite do krzyża 
wielkim bolesnym gwoździem. Tak jakby 
wzór dostarczyła mu treść pieśni postnej 

Ach pójdźcie chrześcijanie 
pozdrowić krzyż święty 
na którym Chrystus Pan 

boleśnie rozpięty...
Głowa w cierniowej koronie lekko schy

lona, cierpiąca. Wokół pasa owinięta sza
ta. Nad Ukrzyżowanym półokrągłe nakry
cie, chroniące rzeźbę przed deszczem, 
śniegiem. Ten wzocny krzyż kole chałupy 
uświęca przestrzeń rzeźbiarza z Zapasiek, 
w Wielki Piątek płonął tu żywy ogień,
o godz. 15.00 rzeźbiarz zapalał świeczkę 
pod krzyżem, przy którym wiele razy 
w ciszy ofiarował swoje życiowe cierpie
nia. Dziś miejsce to jest puste, pozostała et
nograficzna dokumentacja autorki tekstu.

W przeciwieństwie do Ukrzyżowanego 
stworzona przez Motykę bryła Chrystu
sa Zmartwychwstałego jest radosna -  wy
konana z lipowego miękkiego drzewa, 
na którą rzeźbiarz nałożył polichromię. 
Podstawowe atrybuty Chrystusa Zmart
wychwstałego podkreślają czerwona sza
ta i czerwona chorągiewka, symbol zwy
cięstwa nad śmiercią. Rzeźbę tę wystawiał 
w świętym kącie, tylko w okresie Wiel
kanocy, jyny wtedy kiedy my spiwali pie
śni o Zmartwychwstaniu, komentując 
nucił

Chrystus zmartwychwstań jest 
nam na przykład dan jest 

Później przechowywał ją  
w jednej ze swoich malowa
nych skrzyń. W pozostałe dni 
w świętym kącie Motyki stawał 
Chrystus Frasobliwy w purpu
rowej szacie. W moich oczach 
pozostał widok palącego się 
pieca w rogu izby, a tuż 
pod oknem osnutym pajęczy
nami, ławeczka, na której sie
dzi rzeźbiarz z łaszącym się ko
tem, u jego nóg dwa psy. Taki 
zapamiętałam obraz warsztatu 
wiejskiego naturalisty, warsz
tatu, w którym powstało tak 
wiele Ukrzyżowanych Chrys
tusów. Zdobią one wnętrza ko
ściołów i tchną wiarą w tych, 
którzy w Niego wierzą tak, jak 
Józef Motyka. Bez granic.

Jan Krężelok 
z Koniakowa

Kiedy przychodzi czas Pas
chalnego Tridium, a roz

poczyna go Wielki Czwartek, 
wtedy milkną dzwony, nastaje 
czas ciszy, która trwa do rezu- 
rekcji. Od tego momentu 
w dawnej tradycji nie wykony
wano żadnych prac w polu. 
W kościołach katolickich bar
dzo uroczyście odprawiana

jest msza św., nawiązująca do ustanowie
nia Eucharystii przez Jezusa w Wieczer
niku. Nasze myśli, kroki i czas łączą 
wszystkich przy jednym stole w Wieczer
niku. To czas Ostatniej Wieczerzy, która 
była ulubionym tematem rzeźbiarskim Ja
na Krężeloka z Koniakowa, któremu 
przyszło wieść swoje życie na siedząco, 
ponieważ amputowano mu obie nogi. 
Mieszkał w Koniakowie na Legierach. Na
zywany był przez miejscowych „poleśny”. 
Znali go wszyscy młodzi i starsi mieszkań
cy. Często zaglądali do niego przewodni
cy beskidzcy, naukowcy, kolekcjonerzy lu
dowej sztuki. Jedni zamawiali rzeźby, inni 
przychodzili na pogawędkę, a ja odwiedzi
łam Jana Krężeloka w celu zwykłej reje
stracji danych o kolejnym ludowym twór
cy. Jan Krężelok urodził się 6 lutego 1931 
r. w Istebnej, w domu Jana i Jadwigi zd. 
Krężelok. Miał siedmioro rodzeństwa. 
W 1945 r. ukończył 4 klasy szkoły pod
stawowej w Koniakowie. Nie lubił się 
uczyć, ani czytać książek. Od młodości ko
chał rzeźbienie scyzorykiem w drzewie, 
cokolwiek by z tego wychodziło i tak do
znawał twórczej radości. Był bardzo 
uzdolniony plastycznie. Ważnym wyda
rzeniem w życiu Jana był jego udział w za
jęciach plastycznych z zakresu malarstwa 
i rzeźby, prowadzonych przez Ludwika 
Konarzewskiego na Buczniku w Istebnej. 
Tuż po II wojnie światowej, jako uzdol
nione dziecko góralskie wziął udział 
w spotkaniu z młodzieżą z warszawskiej 
szkoły plastycznej, która przyjechała 
do Koniakowa na obóz plastyczny. Na za
jęciach tych Jan Krężelok rysował portret 
Michała Sikory, gajdosza z Małej Łącz
ki. Ten portret zdobył pierwsze miejsce.

Autorka podczas pierwszego wywiadu z Janem, Krężelokiem

Pamiętam, było to w pierwszym roku 
mojej pracy w muzeum w 1981 r., nagle 
znalazłam się w miejscu magicznym. 
Do dziś te odwiedziny pozostały mi w pa
mięci. Rzeźbiarz siedział na podłodze swo
jej urokliwej pracowni, pełnej drzewa, na
rzędzi, trzosek, wiór, odłamków rzeźb, tych 
dokończonych i tych, które finalizował, 
opowiadał o swoich marzeniach, które no
tabene pomógł mu zrealizować Aleksan
der Dyl, tworząc dokumentalny film
0 nim, w którym to Jan Krężelok na no
wo chodzi po beskidzkich gróniach. Za
czynał rzeźbić „Ostatnią Wieczerzę”. 
Na drewnianej desce lekko zaznaczone 
ołówkiem jej kontury. I to wszystko. 
Utalentowane dłonie Krężeloka powoli
1 stopniowo wydobywały kompozycję 12 
Apostołów z Jezusem. Zamówienia przy
chodziły ciągle. Należał do nielicznego 
grona rzeźbiarzy, którzy podejmowali ten 
temat. Praca nad oddaniem atmosfery 
„Ostatniej Wieczerzy” trwała nawet mie
siąc, niewielu potrafiło poświęcić tak du
żo czasu -  mówił podczas wywiadu. Ko- 
niakowski rzeźbiarz to również twórca 
cyklu 14 stacji Drogi Krzyżowej, które zdo
biły wnętrza wielu kościołów. Najwięk
szym dziełem Krężeloka jest wystrój pla
styczny i rzeźbiony w drzewie lipowym 
ołtarz w kościółku w Lalilcach k. Milów
ki, twarze świętych to podobizny sąsiadów 
artysty. Krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowa
nego to bryła lipowego drewna zakompo
nowana przemyślnie i ciekawie. Ma w so
bie moc ekspresji, wyraźnie nawiązuje 
do przeżywania cierpienia. Rzeźby te 
powstały po amputowaniu nóg. Cierpią
cego Jezusa wtedy najłepiej się mi struga
ło, powstawały takie, bo cierpiałem, po

wtarzał wiele razy. Krężelok, 
jako jeden z nielicznych, rzeź
bił „Głowę cierpiącego Jezu
sa”, która miała formę pła
skorzeźby z lipowego drewna. 
Pełna bólu, z mocno owiniętą 
wokół skroni koroną. Przy pra
cy często śpiewał jedną z po
stnych pieśni, zanotowanych 
w tutejszym kancjonale ks. 
Antoniego Janusza:

Dobranoc Głowo święta 
Jezusa mojego, 

która byłaś skrwawiona 
do mózgu samego. 

Dobranoc włosy święte 
mocno potargane, 

które były Najświętszą 
krwią zafarbowane 

Dziś, kiedy przechodzę 
przez Legiery, widzę go jak 
siedzi na ziemi, w swojej pra
cowni, zawsze z otwartymi 
drzwiami i sercem dla każde
go przechodnia. Jego skrom
ny dom był pełen ducha, pra- 

S cowitości, uzdolnionych rąk. 
3 Wiele razy opowiadał o swo- 
'g jej żonie, która nawet po tra- 
|  gicznym wypadku szła z nim 
3 wiernie przez całe życie. Ze łzą 
a w oku wspominam rzeźbiarza, 
£  który tak wiele postnych treści 

wplótł w nasze codzienne



przeżywanie tego czasu. Do dziś podzi
wiamy jego talent.

Ludwik Kubaszczyk 
z Koniakowa

Wielkopiątkowy czas znajdujemy tak
że w twórczości jednego z najwięk

szych ludowych prymitywistów, nieżyją
cego już rzeźbiarza Ludwika Kubaszczyka 
z Koniakowa. Odnajdujemy u niego oso
bliwą i wyjątkowo surową, ludową w iście 
nikiforowskiej formie tematykę pasyjną. 
Odwiedziłam go pod koniec jego życia. 
Z wielką radością oglądałam niepowtarzal
ne drewniane płaskorzeźby, pełne ludowej 
wizji świata. Mała pracownia, w której two
rzył, była miejscem, gdzie powstały ponad
czasowe dzieła, niby małe, a jakże cieka
we w rozwiązaniu bryły, kolorystyki 
i ostatecznej wersji przekazywanego tema
tu. W mojej pamięci pozostał drobny, 
niewielkiej postury rzeźbiarz, pochylony 
nad kolejnym Chrystusem Pojmanym, 
Frasobliwym, Ukrzyżowanym.

Warto poznać tego rzeźbiarza, który 
od najmłodszych lat służył u bogatych 
gazdów, pracował na Węgrzech, był wię
źniem Oświęcimia. Sięgając do jego 
wspomnień, zapisanych na taśmie magne
tofonowej przez Romana Wawrzeczkę, za
trzymajmy się przy losie jednego z naj
większych ludowych rzeźbiarzy Beskidu 
Śląskiego. Jego życie zaczęło się 2 mar
ca 1905 r. w miejscowości Szare na Ży
wiecczyźnie, w wielodzietnej rodzinie 
Macieja Kubaszczyka i Karoliny zd. Za
jąc. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Ukoń
czył 4 klasy szkoły podstawowej i na tym 
zakończył swoją edukację. Od dziecka 
ciężko pracował. Jak żech był młody no 
toch po służbach chodził -  wspomi
nał. -  Od gazdy do gazdy sie szło na służ
bę. Jak żech chodził po tych służbach to 
były ciynżki chwile. Wiela razy nie szano
wali pachołków ani dziewek, aji byłych 
u taldego gazdy kany my w żłobie kamien
nym spali. Jako 13-latek pojechał ze star
szą siostrą... na Węgry, aby zatrudnić się 
do pracy w lesie. Myślim se, tam se zaro- 
bim na Wyngrach. Jak przyjechała piyr- 
szo tura to my się mieli dobrze, potym już  
gorzi, dowali jedyn chlyb na 8 ludzi, to by
ło mało, w niedziełe po połach my zbiera
li ślimoki i wszystko się jadło. Jaksie mu 
kajsik w polu ślimok naszeł to był urado
wany. My tam robili w polu i w lesie, wy- 
rąbowali my pnioki. Potym żech poszeł 
do wojska, w wojsku, nauczyłech się pisać 
i czytać, we wojsku żech sie przebił bag- 
netym na ćwiczeniach. Po powrocie z Wę
gier ożenił się w Koniakowie z Jadwigą 
Kubaszczyk. Miał pięcioro dzieci. Dwo
je zmarło. Od razu po ślubie zaczął pra
cować w Sanatorium na Kubalonce. Jak 
żech szie ożynił toch poszeł robić na Ku- 
balonkę, miołech trzy złote na dziyń, ale 
już szie pracowało tylko osiem godzin ale 
nie było jeszcze kwartyru, przed wojna to 
było biydy, ja k  żeś do kościoła chciała no
wą koszula to żeś ją  przeproł, przepłukał. 
Jak przyszło, jedna misa była, no to na tej 
jednej misce, trochę kapusty... Dzisiaj się 
ludzie majóm dobrze. Do chałupy odwie-

Ludwik Kubaszczyk

zóm, koszule dajóm, rynkawice móm, 
ziemnioki są, ni ma człowieka, kiery by nie 
umiał pisać, mały chłopak mo już zygarek. 
To są dobre czasy.

Najtrudniejszy okres w życiu Ludwika 
Kubaszczyka rozpoczął się wraz z wybu
chem II wojny światowej. Losy rzuciły go 
na front przy rosyjskiej granicy. Kiedy 
udało mu się wrócić do Koniakowa, 
od razu usłyszał Jest Pan aresztowany!, 
wywieźli go na roboty do Niemiec, 
a po powrocie w 1944 r. za przyznanie się 
do narodowości polskiej -  do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tu 
w Kóniokowie mnie zamkłi, tu były taki 
baraki. Była piyrszo godzina w nocy, trzy
dziestu gestapowców przyjechało po mnie. 
Co jo  przez nich bitki dostoł, jak  tam w tym 
Oświęcimiu było, Jezus Maryja... to ni ma 
ku uwierzeniu.

Jak tam bili, z  nosu, z gęby, z uszy krew 
szła. Nikt by nie uwierzył, że człowiek tak

dużo wycierpi. Na jedynostym bloku my 
siedzieli, jak  my szli do sądu, a każdy dziyń 
nas tam wołali na taki protokół, to ich tam 
było czterdziestu za stołym. To się pytali co 
dzień jedno i to samo. Jo tam byłjyny trzy 
ostani miesiące do końca wojny.

Od 1946 r. zajął się rzeźbieniem. Kie
dy od 1949 r. rozpoczęła się działalność 
Koniakowskiej Cepelii, przyjechała Bar
bara Bazielichowa, która zakupiła pierw
sze maski diabła i Żyda do Muzeum 
w Bytomiu. I tak się zaczęło.

Rzeżbim, małujym na szkle i nawet ko
sze ze słomy wypłatom.. Jak rzeżbim to już 
se myślim o nowej rzeźbie. Zawsze czło
wiek kombinuje co by to było to najstar
sze, zabytkowe. Itakrzeźbiłechpłaskorzeź
bę i piyrszóm  nagrodę żech zebroł 
w Katowicach. Mioł na ni wyrzeźbione gó- 
rola, co kopie złoto na Ochodzitej. Niby 
to legenda, niby prawda. Żył tu jedyn pie- 
korz kierymu diabolpowiado na coż szie 
tak chłopie mynczysz dyć tu mocie złoto 
na Ochodzitej, i piekorz poszel kopać. Póź
niej zaczął rzeźbić Chrystusa Frasobliwe
go, Ukrzyżowanego, Matkę Boską, Świę
tych i patronów. Z radością sięgał 
po miejscowe legendy. Najbardziej lubił 
pracować w lecie, zaś zimą jak sam 
wspomina, lubię patrzeć nawet pięć go
dzin w okno, ja k  sypie śnieg. Syn mi przy
wiózł z Czech dłutka, ale jo  przeważnie 
rzeżbim nożem. Tak mi idzie nejlepi.

Cykl wielkopiątkowy rozpoczyna od ry
sunku Chrystusa Pojmanego, którego na
stępnie rzeźbi na niewielkiej lipowej de
seczce i polichromuje. Podobnie powstaje 
Chrystus Upadający pod krzyżem. Cierpią
cy Chrystus ugina się pod wielkością 
krzyża nałożonego na jego ramiona. Ma 
niebieską szatę i koronę cierniową. Rzeź
biarz nie przywiązuje wagi do proporcji, 
wymiarów, skupia się na wyrażeniu eks
presji i bólu. W swojej pracowni na zawsze 
pozostawił Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Upadającego pod krzyżem. Nie podejmo
wał się rzeźbienia dużych fonn. Był tak
że ciekawym wiejskim filozofem. Rzeźbił 
tak jak czuł, a nie jak się będzie ludziom 
podobało. Jo go tak widzim tego Jezusa 
i tak go rzeżbim, a ja k  szie nie podobo, to 
nie muszę to sprzedać, będzie tu ze mną.

W swoich wspomnieniach opowiada
o współpracy z Ludwikiem Konarzew
skim, któremu wiele razy pozował, aby on 
mógł malować Chrystusa na krzyżu. I  tak 
jo  wiedział, że Konarzewski maluje, by- 
łech ciekawy świata. Chodził do niego. On 
chciał jo  stoł a on mnie szkicowoł, ale to 
trwało długo, jo  ni mógł rynkom ruszyć, 
ałe zapłacił za to. No to mi się u tego Ko
narzewskiego bardzo podobało, to było 
pieknie zrobione. Człowiek ni mo ani ta
kiego pojęcio, że człowiek się z  głowy na- 
uczył cosi pieknego zrobić.

|  W dzień powszedni Żonie rano pusz- 
” czóm radio, ona słucho. A jo  idym rzeź- 

"g bić. Zaś w niedzielym nic nie robim, 
J  móm pszczółki to se idym ku pszczołom. 
S Lubim chodzić do lasu. Tu wszystko mo- 
« je, cały łas i cały świat. Tu je  nejłepszi ra- 

dio. W lesie widzim wszystko, co móm wy- 
n  rzeźbić. Bardzo kochóm las.

Szkic Ludwika Kubaszczyka i



Poniżej drukujemy fragmenty wspomnień nieżyjącego już Stanisława Na- 
bzdyka o polskiej konspiracji w niemieckiej fabryce pt. „Na przymusowych 
robotach w Trzeciej Rzeszy”. Autor po wyjściu z obozu w Sachsenhausen w oba
wie przed kolejnym aresztowaniem wyjechał na Opolszczyznę, gdzie podjął 
pracę w fabryce. Wraz z nim pracowało tam wielu Polaków, ale także przed
stawicieli innych narodowości.

AK w niemieckiej

*✓0

fabryce
Jesienią 1940 roku, po długich stara

niach żony i pomocy znajomych, któ
rzy mieli jakiś dostęp do czynników 
miejscowych, udało się przeforsować 
wniosek o moje zwolnienie z obozu kon
centracyjnego. Był to może najwyższy 
czas, aby przed nadchodzącą nową zimą, 
wydobyć mnie z tej kaźni hitlerowskiej, 
bo byłem już całkowicie fizycznie i du
chowo wyczerpany. Przechodząc z obo
zu do obozu dostawałem się do najgor
szych komand. Długi czas pracowałem 
w Sachsenhausen przy karczowaniu lasu, 
aby przygotować teren pod budowę no
wej fabryki. Bez konnego zaprzęgu, wo
zów czy ciągników wykarczowaliśmy 
przy pomocy pił ręcznych, siekier i kilo
fów kilkadziesiąt ha lasu, a zaprzęgnię
ci do walca więźniowie zniwelowali te
ren i przygotowali go pod budowę. Praca 
odbywała się od rana do wieczora biegiem 
„im Laufschritt”, a grube i mokre pnie 
znosiliśmy na ramionach, czasem na od
ległość do dwóch km drogi, aby po skła
dowaniu ciężaru wrócić biegiem po no
wy pień. Bywało często tak, że dwunastu 
ludzi nie mogło unieść grubego i ciężkie
go pnia, wówczas odpędzali dwóch lub 
czterech ludzi do innej pracy, a pozosta
łych bili tak długo, aż pień unieśli i za
nieśli na wskazane miejsce. Jeżeli przy tej 
pracy ktoś się załamał, to albo wykończy
li go na miejscu, albo po solidnym pobi
ciu i zmaltretowaniu posłali do innej 
pracy na wykończenie. (...)

Obdarty jakbym wpadł między zbójców, 
ale z miną uradowaną szybko ustawi

łem się w szeregu przy bramie.
-  Achtung! -  ryczy esesowiec. -  Wer von 

euch kann richtig iibersetzen?
Zgłasza się jeden z Polaków. Niestety 

za chaotyczne tłumaczenie został po raz 
ostatni spoliczkowany i odesłany do sze
regu. Zgłasza się nr 31756 do tłumaczenia. 
Wywiązuje się ze swego zadania szybko 
i sprawnie. Tłumaczy tak, aby wszystkie 
myśli zawarte w tekście wszyscy zrozumie
li, na przykład, że w obozie nie wolno źle 
mówić.

STANISŁAW 
NABZDYK

Po załatwieniu różnych formalności, 
które przeciągnęły się do południa, 
po wykąpaniu w łaźni i zbadaniu czy któ
ryś nie ma niezagojonych ran, bo w obo
zie opieka była dobra i wszystkim było 
dobrze, otrzymali więźniowie swoje cy
wilne ubrania starannie odprasowane 
i nieco prowiantu na drogę. Posterunek 
odprowadził „cywilów” do bramy obo
zu i krzyknął „Weg!”. Jakby na komen
dę ruszyli wszyscy biegiem, aby czasem 
nie kazano im zawrócić. Zatrzymali się 
dopiero w odległości około 300 met
rów, akurat przed sklepem z wędlinami 
i mięsem. Nie wiadomo, czy zatrzymał 
ich zapach tych wspaniałości, czy też sam 
ich widok. Dla pewności nie wstępowa
li do sklepu, ale poszli na dworzec Ora- 
nienburg i pierwszym podmiejskim po
ciągiem pojechali do pobliskiego Berlina. 
Nikt nie miał ochoty ani czasu na zwie
dzanie miasta w mroźny dzień w letnim 
ubraniu.

Trzeba było jednak coś zjeść przed tak 
daleką podróżą. Wstępują więc do pierw
szego napotkanego sklepu z pieczywem. 
Z naiwnym zapytaniem zwracają się 
do ekspedientki:

-  Czy można dostać coś bez kartek?
-  Bez kartek? -  dziwi się sklepo

wa -  właściwie nic. A skąd wy przychodzi
cie, że nie orientujecie się w sprawach go
spodarczych?

-  My, z obozu koncentracyjnego.
-  Z obozu koncentracyjnego? A za co 

tam siedzieliście?
-  Za to, że byliśmy Polakami i nadal je- 

steśmy.
-  A mieliście tam dobrze?
-  Bardzo dobrze, jak pani widzi. Ja wa

żę 48 kg, a moi koledzy też nie więcej.
-  I to zrobili Niemcy, niemożliwe! 

Mówcie szybko, co chcecie mieć?(...)

W  Zabrzu wysiadam i zmierzam w kie
runku dawnej granicy. Przekraczam 

Czemiawkę i godzinę później jestem w do
mu, w dzielnicy proletariackiej.

Widok „męża -  kościotrupa” przeraził 
żonę. Dopiero kiedy zjadłem z apetytem pół

bochenka chleba i wypiłem dzbanek kawy, 
uspokoiła się.

Obowiązkiem każdego wracającego 
z obozu koncentracyjnego było zgłoszenie 
się w ciągu 24 godzin w Gestapo. Trzeba 
więc znowu udać się do Gestapo w Zabrzu.

Krótka była rozmowa z gestapowcem 
Klamą:

-  No, wróciliście, a teraz na pewno chce
cie do GG?

-  Nie, chcę tutaj zostać i pracować.
-N o, dobrze, możecie zostać, ale pamię

tajcie, że w ciągu tygodnia musicie zgło
sić się w Arbeitsamcie i każdą przydzielo
ną pracę przyjąć, w przeciwnym razie 
wracacie tam... do obozu.

Arbeitsamt przydzielił mi pracę w kopal
ni w Rudzie Śląskiej. Jak tu przyjąć pracę 
w kopalni, kiedy wszystkie siły zostały 
w obozie. Naturalnie była to praca dla gór
nika niewykwalifikowanego, politisch un- 
zuverlassig, politisch verdachtig. Pracow
nik Arbeitsamtu Białas wstrzymuje 
skierowanie do pracy w Rudzie. Był on Po
lakiem z pochodzenia, ale dla wygody stał 
się gorliwym Niemcem. Polecił starać sie
o pracę w Zagłębiu Dąbrowskim. Cóż 
z tego, kiedy przepustkę do Sosnowca opat
rzono w dopisek „aus dem Konzentration- 
slager zuriickgekehrt”. Kto przyjmuje 
do pracy osobnika karanego obozem kon
centracyjnym? (...)

Ciężki był powrót do domu po bezowoc
nym poszukiwaniu pracy, bez grosza 

w kieszeni. Dobrzy ludzie, którzy dotych
czas pomagali żonie, byli teraz pewni, że 
pomoc nie jest już potrzebna skoro głowa 
rodziny jest już w domu. A ta głowa rodzi
ny wyczerpana fizycznie i psychicznie 
bezustannie myśli nad wyjściem z tej tra
gicznej sytuacji.

-  Wie pani -  mówi znajoma do żo
ny -  od nas już kilku takich jak pani mąż 
wyjechało na Opolszczyznę i pracuje w fa
bryce obuwia. Niech pani mąż spróbuje, 
może uda mu się dostać tam pracę. Jest to 
praca w Niemczech, ale niedaleko od do
mu i zawsze łatwiej będzie skomunikować 
się z rodziną.

Ostatnie więc 10 marek dzieli się na dwie 
części. Połowę zatrzymuje żona na utrzy
manie rodziny, a 5 marek zabieram, aby za
jechać do Gogolina. Dalszą drogę odby
wam pieszo. (...)

Na domach, parkanach, słupach widnia
ły świeżo nalepione napisy propagandowe: 
„Wer polnisch spricht ist unser Feind!”. Wy
raz „Feind” był przekształcony na 
„Freund”. To zapewne ci wygnańcy z Ka
towickiego działali tutaj i zastraszonym au
tochtonom dodawali odwagi i przypomina
li, że są przecież Polakami. Nie powinni 
pozwolić wyrwać sobie ojczystego ję
zyka. Mimo gróźb i szykan muszą bronić 
swych praw za wszelką cenę. Aby skrócić 
sobie drogę skręciłem ź głównego traktu 
na polną ścieżkę. Z daleka ujrzałem grupę 
ludzi pracujących przy budowie autostra
dy. Obdartych i wynędzniałych ludzi napę
dzał krzykiem jakiś Niemiec do pracy. 
Przyjrzałem się im bliżej, tak, to Żydzi.

Ślązacy z Katowickiego mieszkali w „Ge- 
sellenhaus”. Część z nich jednak, aby za
chować swobodę, bo politycznie nie czuła 
się pewnie, mieszkała prywatnie. Byli to 
przeważnie starzy powstańcy i działacze 
społeczni. Uciekli oni ze swych stron rodzin



nych i tutaj w prywatnej fabryce czuli się 
bezpiecznie przed czujnym okiem Gestapo.

Sam ulokowałem się u starej znajomej 
Łucyjki. Tutaj czułem się bezpieczny. Nie 
miałem pieniędzy w pierwszym miesiącu 
pracy, więc musiał mnie ktoś żywić i pie
lęgnować, aż wrócę do równowagi fi
zycznej i psychicznej. Tutaj zetknąłem 
się z drugim lokatorem, też pracowni
kiem fabryki. Aby usunąć wszelkie niedo
mówienia i nieufność spytałem po prostu:

-  Pan też przybył z Katowickiego?
-  Tak.
-  Wobec tego będziemy rozmawiali 

po polsku, bo z Katowickiego żaden Nie
miec tutaj do pracy nie przyjdzie.

-  A więc jestem Maksymilian Iksal.
-  Iksal?... Czy to pan nie jest tym orga

nizatorem pierwszego powstania śląskie
go w powiecie rybnickim?

-  Zgadł pan. Uciekłem z domu, kiedy 
Gestapo przyszło mnie aresztować. Naj
pierw ukryłem się u znajomych, ale tam nie 
czułem się pewny, więc wybrałem inną 
okolicę. Doniesiono mi, że Gestapo aresz
towało moją żonę. Przez pół roku była 
w obozie w Ravensbriick. Kiedy sprawa 
przycichła wyszedłem z kryjówki i szuka
łem jakiegoś zajęcia. Nie mogłem przecież 
zginąć z głodu. O pracę mogłem się starać 
tylko tam, gdzie mnie nie znano. Jeden ko
lejarz z Rybnika został wysiedlony i pra
cuje teraz przy budowie autostrady. Dla 
mnie tam miejsca nie było. Dostałem się tu
taj do fabryki obuwia. Będę tu pracował do
póki mnie nie nakryją... Ale ja  tak dużo
0 sobie mówię a pan nic.

-  Moja przeszłość jest nieciekawa. 
Od września 1939 nie miałem stałej pracy. 
Pracowałem dorywczo, czasem bardzo 
ciężko, bez wynagrodzenia.

- 1 tam panu głowę ogolili? Znamy to! 
Tu w fabryce jest kilku takich. Poruszali się 
w pierwszych tygodniach jak kościotrupy, 
a jedli za trzech.. No, mów pan, skąd pan 
przybył z Dachau czy Sachsenhausen? (...)

W  pierwsze soboty nie j eździłem do do
mu, bo nie miałem pieniędzy. Pozna

łem już kilku Ślązaków z Katowickiego
1 w ich towarzystwie spędziłem wolne 
chwile, albo na rozmowach z Łucyjką.

-  Dziwię się, że Ślązacy z Katowickie
go nie noszą „P”?

-  Nie noszą, bo nie chcą płacić Niem
com dodatkowego haraczu. Niestety, to 
długo nie potrwa, bo będą musieli zamel
dować się na stałe. Zaczekamy jeszcze kil
ka miesięcy, a zobaczycie co się będzie 
działo. Ilu młodych ludzi powędruje 
do niemieckiego wojska, ilu starszych 
znów będzie szukało pracy, aby dalej la
wirować i zyskać na czasie, bo są zdania, 
że wojna się wkrótce skończy. A wojna się 
tak szybko nie skończy, właściwie dopie
ro się zaczyna. Jest to przecież wojna to
talna -  wszystko, albo nic. Niemcy dążą 
do tego, żeby zawojować cały świat i zdo
być wszystko. Na razie dadzą nam spokój, 
bo potrzebują tanią siłę roboczą. Gdyby 
wojnę wygrali wysłaliby nas gdzieś 
za Ural, albo do Afryki, a za nami posłali 
by tych Ślązaków z Opolszczyzny, chociaż
by „heilowali” obiema rękami. Przecież to 
są dla nich „Wesserpolacken” i też cuch
ną słowiańszczyzną.

Do obiadu siadali pracownicy fabryczni 
przy tych samych stołach. Stwarzało to oka-

Stanisław Nabzdyk

zję do wymiany myśli i stałego kontaktu. 
Koledzy spotykali się po pracy w stołów
ce, przed fabryką, a w porze letniej nad Od
rą. Miejsce to było o tyle dogodne, że bę
dąc odwróconym tyłem do rzeki można było 
spokojnie rozmawiać nie obawiając się, że 
można być podsłuchiwanym. Tu nad Od
rą można było spotkać ludzi, którzy praco
wali w fabryce jako spokojni robotnicy. 
Tutaj to właściwie poznałem dwie nieroz- 
dzielne przyjaciółki spod Katowic Malkę 
i Helę. Śpotykałem się z nimi najczęściej. 
Mieliśmy wspólnych znajomych i wspól
ną organizację... AK.

Pewnego dnia Hela zwróciła się do mnie 
z prośbą, żebym przechował jednego z jej 
braci, którego Gestapo zaczęło śledzić. Nie 
mogłem go jednak przechować u siebie, bo 
sam byłem pod nadzorem Gestapo, o czym 
naturalnie fabryka nie wiedziała, a może się 
tylko domyślała. Nie wziąłem więc Wład
ka do siebie, ale wystarałem się o schronie
nie w Białej. Tam założył Władek grupę AK 
z członków Związku Polaków w Niem
czech. Hela po kilku miesiącach została od
wołana z pracy w fabryce i wysłana przez 
„Arbeitsamt” do pracy na roli w powiecie 
oleskim. Malka przyjaźniła się teraz z dru
gą Helą z Pawłowa. Razem mieszkały i ra
zem pracowały w konspiracji.

Poza Ślązakami z Katowickiego praco
wało w fabryce w latach 1941-43 oko
ło 100 Polaków z Chełmka i Libiąża. Część 
z nich pracowała przy taśmie w gumow
ni i walcowni, przy najcięższej i najbrud
niejszej pracy. Tutaj na walcowni było naj
więcej sabotaży. Przygotowywano tutaj 
materiał do fabrykacji butów gumowych, 
przeznaczonych dla marynarki wojennej 
i dla zakładów wodno-melioracyjnych. Ro- 
botnicy-Polacy do surowców, szczególnie 
do żywicy, wrzucali kilka garści żwiru. 
Kiedy buty oddano do wulkanizacji poja
wiały się w gumie drobne pęcherzyki. Z fu
rią wyrzucano niejednokrotnie całe plany 
liczące po 800 par butów na śmietnik. 
Można je było sprzdać robotnikom fab
rycznym bez kartek, za pełną cenę. Ale nic 
nie mogli zrobić. Woleli zniszczyć towar 
niż z błędami sprzedać. Może nie chcieli 
zdradzić się sabotażem? Zresztą nie mieli 
dowodu, że materiał został zniszczony 
na terenie fabryki. Niech lepiej strata zo
stanie okryta tajemnicą, niż miałyby to wy
kazać dochodzenia.

Sabotaże trafiały się też w innych dzia
łach. Ginęły czasem śruby i części maszyn 
właśnie tych, które obsługiwali Niemcy. 
Marnowało się czasem dużo cennego cza
su, zanim maszyny doprowadzono do sta
nu używalności. Majstrowie przedłużali 
czas pracy robotników, aby w terminie wy
konać zaplanowaną pracę. Każdy oddział 
musiał wykonać pięć planów tygodniowo, 
czyli 5 razy 1000 par obuwia. Jeżeli plany 
nie zostały wykonane do piątku wieczorem 
wtedy oddział pracował w sobotę tak dłu
go, dopóki praca nie została całkowicie 
wykończona, skontrolowana i oddana 
do magazynu, względnie przygotowana 
do oddania.

Już przed rozpoczęciem drugiej wojny 
światowej przystąpili Niemcy do budowy 
ważnej autostrady, łączącej Dolny Śląsk 
z Górnym aż do Bytomia. Budowy nie za
przestali z wybuchem wojny, swoją pracę 
kontynuowali dalej. Zatrudnili przy tej 
pracy obcokrajowców, a szczególnie Ży
dów. Dla nich wybudowali niedaleko na
szej fabryki baraki, otaczając nowy obóz 
pracy drutem kolczastym. Z niewyjaśnio
nych przyczyn w 1942 roku zaprzestali dal
szej budowy autostrady, a Żydów postano
wili zatrudnić a sąsiedniej fabryce i jej też 
przekazać cały inwentarz.

-  Pójdziecie ze mną pomóc mi w prze
jęciu obozu żydowskiego dla naszej fabry
ki -  zwraca się do mnie były feldfebel Ko- 
mander. Właściwie nie bylibyście mi 
potrzebni, bo Żydzi polscy w większości 
znają język niemiecki, a w razie czego ja 
znam dosyć dobrze język polski. Nie my
ślcie znowu, że jestem Polakiem! Hm, też 
śmieszne przypuszczenie. Ja, stary feldfe
bel niemiecki, dowódca „stosstruppu” 
w powstaniu śląskim miałbym być Pola
kiem! Umiem po polsku mówić, bo któż tu
taj w okolicy Gogolina nie zna „wasserpol- 
nisch”? Każdy! Czy to takie ciekawe 
i dziwne?

-  Dziwne nie jest, bo już zdążyłem 
stwierdzić, że nie tylko starzy ludzie, ale na
wet dzieci w wieku szkolnym znają język 
polski i często nim się posługują. W ostat
nią sobotę na przykład spieszyłem się 
z pracy do domu, aby się przebrać i zdążyć 
do pociągu jadącego w stronę Kędzierzy
na. Na środku ulicy, niedaleko szkoły, 
dwóch chłopców tarzało się po ziemi, 
okładając się kułakami. Inni chłopcy przy
glądali się bójce i nawoływując zachęcali 
bijących się do intensywniejszej bójki. 
Mój zmysł pedagogiczny nie wytrzymał. 
Nie miałem dużo czasu na perswazje, 
podniosłem chłopców z ziemi, dałem każ
demu w ucho i poleciłem wszystkim iść 
spokojnie do domu. Ledwo oddaliłem się 
kilka kroków, powiedział jeden z chłopców 
po polsku, abym nie zrozumiał: „Obaj do
stali po kale” (po kale, to znaczy po głowie).

Pewnego dnia przybył do naszej fabry
ki transport radzieckich jeńców wojen

nych. Byli to ludzie tak fizycznie wyczer
pani i wynędzniali, że poruszali się jak 
cienie. Ktoś głosił, że stanowią oni resz
tę z wielkiego obozu jeńców wojennych 
w Łambinowicach, których Niemcy nie 
zdołali wyniszczyć. W obozie jeńców wo
jennych w Łambinowicach umierali lu
dzie z głodu setkami dziennie. Na terenie 
obozu nie znalazłby nikt nawet korzon
ka trawy, wszystko było zjedzone. Resz-

-*as



tę niedobitków posłali do nas, a do obo
zu przybyli nowi jeńcy na śmierć głodo
wą. Ilu z tych jeńców zmarło na terenie 
naszej fabryki z wycieńczenia nie dało się 
stwierdzić. Niemcy trzymali takie spra
wy w ścisłej tajemnicy i nawet pracow
nicy Niemcy, którzy mogli się swobod
nie poruszać na terenie fabryki i obozu, 
nie potrafili podać statystyki zgonu obco
krajowców.

Na wezwanie „Fuhrera” przybyli na te
ren Rzeszy różni Niemcy np. Volksdeutsche 
z Łotwy, Litwy, Wołynia, Rumunii i inni. 
Pracowało u nas kilku Niemców z Besa- 
rabii. Przed nimi trzeba było mieć się 
na baczności. Byli zaciętymi Niemcami 
i swej nowej ojczyźnie starali się przypo
dobać i wywdzięczyć za przygarnięcie 
do siebie. Dziś stanowią ci Niemcy grupę 
podżegaczy wojennych w NRF i bez
prawnie przynależą do „Heimatlosen Vert- 
riebenen”. Nikt ich przecież nie wypędził, 
sami pchali się do nowego „Heimatu”, 
a dziś wrzeszczą. Swoją drogą Europa 
wschodnia i kraje słowiańskie zadowolo
ne są, że pozbyły się tego niespokojnego 
elementu i to w dość łatwy sposób. Ruch 
ten wzmógł się szczególnie po bitwie 
pod Stalingradem. Przyjeżdżali więc nie tyl
ko na wezwanie „Fuhrera”, ale uciekali 
szczególnie przed posuwającym się fron
tem wojsk wyzwoleńczych. Więcej strachu, 
od wszystkich Volksdeutschów mieli nacjo
naliści Ukraińscy, którzy współpracowali 
z Niemcami jeszcze na kilkanaście lat 
przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Mało tego, że zdradzali i mordowali Pola
ków, ale wydawali niewygodnych sobie 
w ręce gestapo. Współpracowali z Niem
cami pod względem administracyjno-po- 
litycznym, a co najważniejsze tworzyli 
specjalne dywizje ukraińskiego SS 
lub wstępowali w szeregi wojska nie
mieckiego.

Pewnego dnia znalazła pracę w naszej fa
bryce grupa tych uciekinierów z Ukrainy. 
Trudno było się zorientować do jakiej na
rodowości należą, czy to są Ukraińcy, czy 
też Niemcy z Ukrainy mówiący kiepską 
niemczyzną. Pracowali przeważnie w biu
rach jako ludzie inteligentni z wykształce
niem. Nie utrzymywali stosunków z robot
nikami z Ukrainy, ale raczej łączyli się 
z „Volksdeutscherami” z Besarabii, Woły
nia itp.

Wieść o zakończonej bitwie pod Stalin
gradem lotem błyskawicy rozeszła się 
wśród załogi fabryki, bez względu na na
rodowość. Przed przerwą obiadową tego 
dnia wysunęliśmy się z kolegą dyskretnie 
z pracy i spotkaliśmy się w garderobie 
walcowni gumy. Miejsce to było bezpiecz
ne, bo trzeba było przejść przez zabrudzo
ną walcownię wśród kurzu i pyłu, potem 
wąskim korytarzem obok umywalni, aby 
dostać się do garderoby, brudnej i zady
mionej.

Z ałoga walcowni była politycznie 
pewna, bo przydzielili tu do pracy lu

dzi politycznie podejrzanych (politisch 
f unzuverlassig), a miejscowi lub Niem- 

cy pracujący tutaj nie należeli do zwo- 
lenników „Fuhrera”. Z dyrekcji też nikt

■ tutaj nie zaglądał, nikt nie chciał się bru- 
C O  dzić i oddychać ciężkim, przesyconym 

chemikaliami pyłem. Kiedy tak sobie 
dyskutowaliśmy nad wypadkami ostat

nich dni, wszedł do garderoby Słowak. 
U śm iechnął się porozum iewawczo 
do nas i nie mógł ukryć swej radości 
z powodu porażki Niemców pod Stalin
gradem. Trzeba wiedzieć, że Słowacy 
pracujący w czasie wojny w naszych za
kładach należeli do wrogów reżimu hit
lerowskiego i dlatego wysyłani byli 
na prace przymusowe do Trzeciej Rze
szy. Z całą wylewnością zwrócił się 
Słowak do nas, odmalował niedaleką 
przyszłość nowej Słowacji, wolnej i nie
podległej, o wiele większej obszarem niż 
była przed wojną.

Z podobną mocarstwością swego kraju 
w niedalekiej przyszłości przyszedł Czech, 
Ukrainiec, Polak i inni.

-  Skąd my tej ziemi nabierzemy -  powie
dział mój kolega -  wszyscy widzą swój kraj 
po wojnie piękniejszy, większy, ale czyim 
kosztem? Aby dać jednemu, trzeba wziąć 
drugiemu. Skąd tu brać?

Tak jednak słowa poszczególnych przed
stawicieli narodów sąsiedzkich nie były po
myślane. Nikt z nich nie myślał o grabie
ży sąsiedzkich terytoriów. Ponosiła ich 
fantazja i rozpierała duma narodowa.

W ypowiedzi Ślązaków na temat Stalin
gradu i przegranej wojnie przez 

Trzecią Rzeszę były różne. Partyjniacy za
drżeli po raz pierwszy ze strachu i mimo 
woli popatrzeli na noszoną oznakę partyj
ną, niektórzy się śmiali. W swoisty sposób 
zareagował na wypadki pod Stalingra
dem majster stolami Józef Kem ze Strze
leczek.

-  Co myślicie o tym wszystkim -  zapy
tał mnie Kem.

-  Wojna jest wygrana -  odpowiedziałem 
mu krótko.

-  Wygrana jest dla was, ale nie dla nas. 
Zresztą -  może i dla nas, bo tak wam w za
ufaniu powiem, ja też w domu mówię 
po polsku z rodziną. Jestem starym po
wstańcem śląskim. Trzeba było siedzieć ci
cho. Pan wie... hitlerowcy. Każdemu życie 
miłe, chociaż osobiście nikogo i niczego 
bać się nie potrzebuję, bo zawsze postępo
wałem po ludzku. Jak pan widzi na niko
go nie wywieram nacisku i w moim oddzia
le swobodnie wszyscy rozmawiają, jak 
chcą. Mówią zatem po polsku. Czasem się
o to boję, abym z tego powodu nie miał ja
kiś nieprzyjemności. Co pan sądzi o tym 
wszystki?

-  Co ja sądzę panie Kem? Jak tak dalej 
pójdzie, to niedługo będzie pan burmist
rzem w Strzeleczkach.

Śmiał się z tych słów nasz Józef Kem. 
Czy brał moje słowa na serio wówczas, nie 
wiem. W kilka tygodni po tej rozmowie zo
stał Kem powołany do wojska, ale z woj
ny powrócił.

W dwa lata po wojnie byłem służbowo 
w Strzeleczkach. Przyszedł do mnie wów
czas Józef Kem i mówi:

-  Swego czasu obiecał mi pan, że będę 
burmistrzem w Strzeleczkach, jednakże nic 
z tego nie wyszło.

-  Źle się panu powodzi? Może pomóc?
-  Nie, nie potrzebuję pomocy, nieźle 

mi się powodzi. Jestem zdrów i mam 
prace. Mam nadzieję, że z czasem będzie 
lepiej.

Od tego czasu już się z nim nie spotka
łem. Od znajomych dowiedziałem się 
później, że Józef Kem zmarł na serce.

bitwy pod Stalingradem zaost
rzyły się stosunki w Trzeciej Rze

szy. Czujność była coraz to większa 
i trzeba było mieć się na baczności, aby 
nie podpaść. Niemcy stali się podejrzliwi, 
wszędzie węszyli, wszędzie szukali śla
dów tajnej organizacji obcokrajowców, 
a szczególnie wśród Polaków. Niektóre 
osoby podejrzane o prace konspiracyjne 
otoczyli Niemcy sforą konfidentów i ge
stapowców, mimo to tajne oragnizacje 
działały i rozwijały się.

W pierwsze święto Zielonych Świąt 
w 1943 roku spodziewaliśmy się odwie
dzin starych znajomych i serdecznych 
przyjaciół z Chorzowa. Kiedy nie przyje
chali ani w pierwsze, ani też w drugie świę
to, pojechaliśmy z żoną do nich do Cho
rzowa. Okazało się, że w mieszkaniu 
nikogo nie ma, a zagadnięta sąsiadka 
oświadczyła nam, że przed świętami za
brało naszych znajomych gestapo z ulicy, 
synowie ich, dwunastoletni Zygmunt 
i dziewięcioletni Jędruś daremnie czekali 
do rana na powrót swych rodziców. Rano 
starszy wysłał młodszego na policję, aby 
dowiedzieć się, co stało się z ich rodzica
mi, bo do domu nie wrócili? Zagadnięty 
policjant, po stwierdzeniu personalii chłop
ca, oświadczył w cyniczny sposób, że je
go rodzice są w odwiedzinach u wujka 
Bolka. Nie było teraz wątpliwości, że zo
stali aresztowani w związku z wykryciem 
tajnej organizacji polskiej. Wujek Bolek 
bowiem to lekarz Wiechuła Bolesław, je
den z przywódców AK. Stopowie zostali 
aresztowani pod zarzutem kilkakrotnego 
przenocowania u siebie ściganego przez 
gestapo szwagra Bolesława Wiechuły. 
Oboje dostali się do Oświęcimia i już stam
tąd nie powrócili.

We wtorek po Zielonych Świątkach 
spotkałem się w przerwie obiadowej z Mal- 
ką i Helą. Wiedziały już o aresztowniach 
w Katowickim, tym więcej bo Hela była na
rzeczoną Władysława Wiechuły, a Malka 
koleżanką siostry Bolesława i Władysława 
Wiechułów. Obie były bardzo podenerwo
wane, bo nie wiadomo było, jakie kręgi 
obejmuje aresztowanie przez gestapo.

Kilka dni po aresztowaniu w Katowicach 
wrócił z placu fabrycznego podenerwowa
ny mój kolega i współpracownik, student 
lwowski i cichym głosem poprosił mnie, 
abym niespostrzeżenie przyszedł za nim 
do garderoby w walcowni. Tam dowiedzia
łem się od niego, że przed chwilą gruby ge
stapowiec (Klama z Zabrza) wyprowadził 
z fabryki nasze koleżanki Malkę i Helę. 
Udało im się tylko poinformować znaka
mi kolegę L, że są aresztowane. Nie było 
więc wątpliwości, że fala aresztowań do
szła już do naszej fabryki, a może sięgnąć 
jeszcze dalej. Trzeba szybko zacierać 
wszelkie ślady konspiracji. W magazynie 
Hieronima K. uradziliśmy, że trzeba natych
miast kogoś wysłać do mieszkania naszych 
pań, aby usunął wszelką korespondencję 
i inny materiał niebezpieczny, który w cza
sie rewizji mógłby wpaść w ręce gestapo. 
Uradziliśmy, że natychmiast potajemnie 
opuści fabrykę młody Szuchaja z Wirku. 
Przepchaliśmy go przez okienko w maga
zynie farb, kierowanym przez p. Nikła. 
Stamtąd niespostrzeżony przez portierów 
dostał się do stawideł z rowerami i pojechał 
do mieszkania Maiki i Heli, na 15 minut 
przed rewizją gestapo. Szuchaja zabrał ze



sobą wszelkie listy, notatki i papiery na
szych koleżanek i ulokował cały materiał 
najpierw w mieszkaniu kolegi L., a później 
w bezpiecznym miejscu. Hela była tak nie
ostrożną, że prowadziła dzienniczek z imio
nami różnych osób i przechowywała u sie
bie korespondencję, która mogłaby gestapo 
naprowadzić na ślad innych osób, działa
jących w konspiracji.

Ostatnim pociągiem tego dnia udałem 
się do Białej, aby powiadomić o aresz

towaniu naszych członków. Zbudziłem 
ze snu bratanicę mej żony Hankę, przed
stawiłem jej cały przebieg dotychczaso
wych aresztowań i znów pierwszym pocią
giem koło godziny czwartej wracałem 
do siebie. W domu odświeżyłem się i zu
pełnie spokojny wróciłem do pracy fabrycz
nej. Nie próżnowali tej nocy również moi 
koledzy. Każdy z nich na swój sposób był 
więcej albo mniej zaangażowany w pracy 
konspiracyjnej. Gdyby Niemcy lepiej ob
serwowali pracowników fabryki dojeżdża
jących w niedziele do swych rodzin, prze
konaliby się, że to zmęczenie, graniczące 
często z całkowitą niezdolnością do pracy, 
nie było spowodowane tylko podróżą 
i niewyspaniem. Często trzeba było się 
mieć na baczności przed okiem i indago
waniem Niemców, szczególnie tych, któ
rzy kiedyś mieszkali na Śląsku katowickim, 
jak np. przed optanem niemieckim Krah- 
lem z Chorzowa. Tenże Krahl nienawidził 
Polaków za to, że w Polsce jako Niemiec 
zarabiał w hucie około 700 złotych mie
sięcznie, a tutaj w Niemczech musiał po
woli dorabiać się, zaczynając od 195 mk 
miesięcznej płacy. Polskę musiał opuścić 
jako optant po wygaśnięciu konwencji 
genewskiej.

Już następnego dnia po aresztowaniu 
Maiki i Heli zwrócił się do mnie Krahl z za
pytaniem:.

-  Dlaczego te dwie brunetki zostały 
wczoraj aresztowane?

-  Jakie brunetki i kto został aresztowa
ny? -  zapytałem go.

-  No, te dwie brunetki z trzeciego pięt
ra. Wczoraj gestapo zabrało je.

-  Nie wiem o kogo wam chodzi i nic nie 
wiem o wczorajszym aresztowaniu.

-  Nie udawajcie, że nic nie wiecie. 
Wczoraj w fabryce o tym aresztowaniu 
wszyscy mówili, a tylko wy nic nie wiecie. 
Przecież to wasze znajome, widziałem 
jak czasem razem obiad jedliście i swobod
nie rozmawialiście ze sobą. Tak rozmawiać 
mogli tylko starzy znajomi.

-  Możliwe, że z nimi obiad jadłem, za
pewne też zauważyliście, że towarzystwa 
specjalnie nie dobieram, ale nie mogę so
bie przypomnieć, czy w ogóle jadłem 
obiad w towarzystwie osób, które macie 
na myśli.

-  Myślałam, że od was dowiem się cze
goś bliższego o przyczynach aresztowania 
tych dwóch brunetek. Znam Śląsk katowic
ki i wiem, że są tam ludzie których fanta
zja czasem ponosi. Zapewne i te dwie 
„panny” należą do tego pokroju ludzi, któ
re są zdania, że jeżeli nas Niemców na po
lu walki nie pokonali, to pokonają nas po
litycznie, podstępem, uderzeniem nożem 
w plecy... O, tak, znamy Polaków, znamy 
ich podstęp, wybujały nacjonalizm, ale nie 
dorównują nam walecznością, ładem i po
rządkiem, siłą i pracą, karnością i dyscy

pliną. Wy lubicie się kłócić, nie chcecie się 
podporządkować i dlatego nie mogliście 
się wydźwignąć, ani gospodarczo, ani 
też militarnie. Wasi oficerowie, szczegól
nie wyżsi oficerowie lubili sie stroić, ba
wić z kobietami, lubili pobrzękiwać sza- 
belką, natomiast o obronie kraju mało 
myśleli. Znam to wszystko, bo przecież ty
le lat mieszkałem w Polsce. Dzisiaj wszyst
ko przepadło, nie ma już Polski i nie bę
dzie, o to już nasz „Fuhrer” się postara. 
Zaprowadziliśmy w dawniejszej Polsce no
wy porządek, inną wydajność pracy, no
wą stopę życiową. Tereny te są nam po
trzebne do naszego gospodarowania się. 
Na dawniejsze tereny Polski, czy też 
na Ukrainę posyłamy naszych ludzi, mo
że nie o najlepszych kwalifikacjach zawo
dowych, ale za to silnych wolą, wytrwa
łych, partyjnych, przesiąkniętych 
narodowym socjalizmem, którzy na skinie
nie „Fuhrera” i partii są zdolni wykonać 
każdą pracę i każdy czyn. Polaków i Ru
sinów też zatrudnimy w pracach na roli lub 
fabrykach do wykonania najniższych prac. 
Jednostki polskiej inteligencji o bardzo wy
sokich, ich mniemaniem, kwalifikacjach 
i wykształceniu możemy na razie zatrud
nić jako siły pomocnicze w biurach. Ary
stokracja polska nie posiada żadnej war
tości dla nas. Może ona śmiało wyjechać 
za granicę i tam bawić się w konspirację 
i politykować. Praca ich nie będzie dla nas 
szkodliwą i niebezpieczną, nie znajdzie 
większego posłuchu.

Czy mógł ten gadatliwy optant nie
miecki wiedzieć, co się działo w moim ser
cu. Nie wiedział ile sił mnie kosztowało je
go gadanie, abym nie zdzielił go w ten łysy 
łeb. Nie wiedział też, że przed kilkoma 
dniami szeroko z Malką i Helą omawiali
śmy sprawę aresztowania Wiechułów i in
nych członków tajnej organizacji. Przypusz
czać też nie mógł, że w związku 
z aresztowaniem przez gestapo przywód
ców tajnej organizacji powędrowało 
do więzienia, a później do obozu koncen
tracyjnego dziesiątki osób, które tylko 
podejrzane były o przynależność do tej or
ganizacji. Ludzi aresztowano często na uli
cy, jak to miało miejsce ze Stopami w Cho
rzowie. Osadzali w więzieniu nawet bez 
udowodnienia im winy i osadzali następ
nie w obozie koncentracyjnym w Oświę
cimiu, skąd już więcej nie wrócili.

Z czasem sprawa Maiki i Heli na terenie 
naszej fabryki przycichła. Biedaczki 

dostały się do obozu koncentracyjnego Ra- 
vensbriick. Para narzeczonych, tj Hela 
i Władek już się więcej w życiu nie spot
kała. Hela zmarła w obozie Ravensbruck, 
a jej narzeczony Władek zmarł w ciężkim 
więzieniu w Raciborzu. Aresztowanie 
Maiki i Heli bynajmniej nie zlikwidowa
ło działalności AK na terenie fabryki. 
Trwała ona nadal i to może w większym 
nasileniu. Należeli do niej Polacy noszą
cy „P” i ci bez „P”, którzy w różny spo
sób lawirowali, aż ich powoli Niemcy wy
ławiali.

Pewnego dnia otrzymałem telefonicznie 
wezwanie do oddziału płacy i pracy. Oka
zało się, że dzwonił K , opiekun Polaków, 
bo mu się rzekomo w płacach nie zgadza
ło. Był to tylko pretekst. W trakcie rozmo
wy o płacach, przedkładaniu list, dyskret
nie powiadomił mnie, że przybyła jakaś

komisja, która wzywa do siebie Ślązaków 
z Katowickiego, mających volkslistę (IV) 
i namawia ich, aby składali podania o zmia
nę volkslisty. Obiecali im, że z III katego
rią volkslisty będą mogli objąć lepsze sta
nowiska w pracy.

Trzeba było coś zrobić, aby ludzie nie da
li się nabrać, bo w rzeczywistości chodzi
ło Niemcom tylko o podstawę wzięcia ich 
do wojska niemieckiego. Powędrowali już 
do wojska wszyscy Ślązacy, którzy mie
li III kategorię volkslisty. Nie ma już 
w fabryce Antka, Ryszarda N. i in
nych -  bezspornie Polaków, ale z volksli- 
stą. Po tej rozmowie z K. wziąłem tęczkę 
z aktami z biura i udałem się na teren fa
bryki, aby ostrzec zagrożonych.

Ludzie na ogół trzymali się twardo. 
Pewnego nauczyciela, mającego czwórkę 
wezwali również do siebie do biura 
i oświadczyli mu, że dopomogą mu do uzy
skania lepszej grupy volkslisty, tylko ma 
złożyć podanie o zmianę. Oświadczył im, 
że z pracy jaką ma, chociaż jest ciężka 
i brudna, jest zadowolony. Wniosku o zmia
nę volkslisty nie będzie robił, bo jeżeli raz 
władze uznały, że na lepszą grupę nie za
sługuje, to on nie ma zamiaru władzy się 
sprzeciwstawiać.

Gorzej przedstawiała się sprawa z Karo
lem Zymankiem z Hajduk. Wezwali go też 
przed komisję i pytali się, jaką posiada volk- 
slistę.

-  W ogóle volkslisty nie posiadam -  od
powiada Zymanek

-  Dlaczego jej nie posiadacie?
-  Bo mi jej nikt nie dał.
-  Nie dał? To dziwne? Czy wy w ogó

le składaliście wniosek o volkslistę?
-  Wniosek o volkslistę? Nie...
-  Dlaczego nie składaliście wniosku?
-  Byłem zdania, że władze same dadzą 

mi volkslistę, jeżeli będą uważać to 
za słuszne.

-  Więc złożycie podanie o volkslistę?
-  Nie, nie złożę, jeżeli sami mi nie dali.
-  Czy wy jesteście Niemcem, czy Pola

kiem?
-  Jestem Polakiem.
-  No, to musicie nosić „P” i będzie 

mieszkali z Polakami z Emilienhof.
-  Jeżeli władze uznają to za słuszne, bę

dę tam mieszkał.
-  Będziecie musieli nosić „P”.
-  Jeżeli inni noszą, mogę ja też nosić „P”.
Nasz Karol musiał się przekwaterować

do Emilienhof. Było to dla nas bardzo nie
wygodne, bo ograniczało go w swobodzie 
poruszania się, co było znów konieczne ze 
względu na jego silne zaangażowanie się 
w pracy konspiracyjnej.

Niedługo mieszkał Karol wśród Pola
ków. Pewnego dnia wracał Karol do domu 
w towrzystwie kolegi. Wtem ukazał się por
tier Lipka, znany postrach Polaków. Wez
wał ich do zatrzymania się. Karol mając 
przy sobie nielegalny materiał, ulotnił się. 
Towarzysz jego też uciekł, ale w drodze 
zgubił pewien materiał, który obciążał 
Karola. Na podstawie tego materiału prze
prowadzili Niemcy rewizję szafki Karola.
Nie znaleźli nic, bo Polacy wskazali Nie- 
mcom inną szafltę, która poza ubraniem nic 
nie zawierała. Karol do fabiyki już nie wró- 
cił: do końca wojny potrafił ukryć się i 
przed groźnym, okiem gestapo.
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T -^ ł* r7 \ T ¥*?> wieżY szybowej dawno 
r  1  Z jJ  nieczynnej kopalni, która 
swym kształtem przypomina średnio
wieczną basztę, mieści się moja Biblio
teka. Wznosi się megalitycznie odreal
niając przestrzeń, jakby była z innego 
świata, czy też jakby przybyła z innego 
czasu. Być może winę za jej słabe po
strzeganie ponosi narzucające się wraże
nie, że zachowuje się niczym słynny we
hikuł Wellsa, który znalazł się w innej 
epoce i nie wiadomo gdzie w danej 
chwili się znajduje. Jedynie ciemności 
nocne łagodzą charakter tychże imagina- 
cji, pomagając trafić do środka, gdzie za
wsze czuwa strażnik, który otworzy 
drzwi wszystkim zdolnym zrozumieć 
istotę czasowego spętlenia.

Nieświadomy czytelnik spacerujący 
nocnymi korytarzami Biblioteki jest 
przekonany, że znajduje się w niemalże 
spetryfikowanej przestrzeni -  gdzie 
wszystko jest statyczne, czy wręcz wiecz
ne. Nieruchome kodeksy ukryte w cieniu, 
stoją niczym wyryte w kamieniu tablice, 
na których trudne do odczytania napisy 
pełnią jedynie funkcję graficzną, rysując 
w niezrozumiałym języku wyobraźnię. 
Wydają się być pieczęciami odciśnięty
mi na ścianie labiryntu, które zamykają 
dyskurs, jak niegdysiejsze deski spinają
ce opasłe tomy zapomnianych ksiąg. 
Wiemy jednak, że to tylko złudzenie, gdyż 
wystarczy wyciągnąć z regału, zdawało
by się na wieki unieruchomioną księgę, 
a okazuje się, że odblokowywaliśmy 
szczególną kapsułę czasu, która z łatwo
ścią przenosi nas na linii perfectum - pra- 
esens -futurum , a czyni to z gracją ka
ligrafa po mistrzowsku wyćwiczonego 
w swym fachu. I trzeba jeszcze dodać, że 
kaligrafa podróżującego na wielbłądzie 
(powiedzmy pomarańczowym). Czasem 
tracimy dech, a czasem dopada nas zdzi
wienie, że można. Znicowana czaso
przestrzeń może wtedy robić pętle, w któ
rych możemy stąpać niczym po wstędze 
Móbiusa. Wtedy zdziwienie przeradza się 
w oniemienie, albo tylko głupi uśmieszek, 
wyrażający nasz stan ducha. Ale dlacze
go nie? Taki bowiem jest świat bibliote
ki. Nie inaczej.

Pomny niezbyt klarownego wywodu 
sięgam po książkę, która wpadała mi co 
rusz w ręce, ale uparty ciągle odkładałem 
ją  na bok. Ale ona waleczna, cierpliwie 
czekała -  świadoma nieuchronności 
chwili (tale mówiąc między nami, droczy
łem się z nią, gdyż doskonale wiedzia
łem, że przecież nie mogę jej nie czytać).

Zatem Skarb Donnersmarcków. Książ
ka która po raz pierwszy ukazała się w ro
ku 1956, doczekała się pięciu w y
dań -  ostatnie w roku 1979. Zdaje się, że 
dobrym zabiegiem przed czytaniem tej
że książki jest lektura np. wiersza Ten 
dzień noblistki z Krakowa, który nada 
perspektywę czasom, w których pisał swą 
najbardziej popularną książkę autor 
z Czuchowa (obecnie Czerwionka-Lesz- 
czyny). Wilhelma Szewczyk -  redaktor, 
tłumacz, publicysta, prozaik, poeta, au
tor około 500 publikacji, długoletni pre
zes Oddziału Związku Literatów Polskich
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KRYSTIAN GAŁUSZKA

Wstęga 
Móbiusa

w Katowicach i w końcu poseł sześciu 
kadencji Sejmu PRL. W latach swej za
wodowej działalności -  jak opisują go 
osoby z nim współpracujące, stał się in
stytucją. Postać kontrowersyjna. Jeszcze 
za życia na Śląsku przeszedł do legendy. 
Do dziś jego duch z nieodłącznym kop
cącym cygarem krąży po Katowicach.

Skarb Donnersmarcków  opowiada
o losach najbogatszej śląskiej rodziny

i Wilhelm ^ewczyk 

DONNERSM ARCKOW

arystokratycznej wywodzącej się ze Spi
skiego Czwartku (niem. Donnersmarkt), 
która po udzielanych pożyczkach dla ce
sarza Rudolfa II i zabiegach politycznych 
stała się po wojnie trzydziestoletniej 
właścicielem bytomskiego państwa sta
nowego wraz z Tarnowskimi Górami. 
Najwięcej jednak miejsca i uwagi po
święca autor linii tamogórsko-świer- 
klanieckiej, której najjaśniejszą gwiaz
dą był Guido Georg Friedrich Erdmann 
Heinrich Adalbert Henckel von Donner- 
smarck baron i hrabia cesarstwa, później
szy pruski książę, tytularny pan Tarnow
skich Gór, m agnat przemysłowy, 
XIII wolny pan stanowy Bytomia. Przy
jaciel Alfreda Kruppa, współtwórcy po
tęgi niemieckiego koncernu stalowego 
i zaufany Ottona von Bismarcka. Jak 
przytacza w swej książce Szewczyk, 
książę Guido był pomysłodawcą pod
w yższenia francuskiej kontrybucji 
w 1871 r. z jednego do sumy pięciu mi
liardów franków w złocie. Posiadał 
po Alfredzie Kruppie drugi co do wiel
kości majątek w ówczesnych Niem
czech (zaliczany do wielkiej piątki naj
bogatszych ludzi Europy). Był 
dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była 
wcześniej rozwiedziona Teresa Lach
mana, znana jako markiza Blanka de 
Pai'va. Według fundatora najważniej
szej francuskiej nagrody literackiej przy
znawanej od roku 1903 Prix Goncourt 
późniejsza żona, dla której Guido wybu
dował między innymi tzw. Mały Wersal 
w Świerklańcu, była najsłynniejszą kur
tyzaną swoich czasów w Paryżu. Z ko
lei drugą żoną była Katarzyna Ślepców, 
która porzuciła swego męża i ożeniła się 
ze śląskim magnatem, dając mu dwóch 
synów. To właśnie ona wraz z mężem 
widnieje na okładce książki Wilhelma 
Szewczyka, który z niebywałą skrupulat
nością opisuje skarby rodziny Donner
smarcków utracone bezpowrotnie w ro
ku 1945. Po przemysłowym imperium 
rodu pozostały kopalnie, huty, kościoły 
oraz symboliczna brama przeniesiona ze 
Świerklańca do Śląskiego Ogrodu Zoo
logicznego w Chorzowie. Pozostała pa
mięć, którą z taka pieczołowitością au
tor zrekonstruował w swej książce. Jak 
sam pisze w posłowiu -  była to sprawa 
niełatwa, gdyż zgromadzenie faktów 
do opowieści ogarniającej ponad trzy 
wieki, wymagała przejrzenia niezliczo
nych artykułów, opracowań bądź archi
wów. Jednak dzięki konsekwentnie wy
konanej pracy, doskonałej znajomości 
języka niemieckiego oraz talentowi Wil
helmowi Szewczykowi udało się przed
stawić losy Donnersmarcków na niespeł
na trzystu stronach niedużego formatu 
książki. Styl książki może drażnić współ
czesnego czytelnika, ale pamiętając kie
dy była pisana, sperlenie czasu pisane
go, opisanego i współczesnego, wykrawa 
nową nieoczekiwaną przestrzeń, w któ
rej toczą się losy bohaterów książki, lo
sy niebywałe i zachwycające. Polecam 
zatem książkę szacownej uwadze czytel
niczej.



K olejna edycja konkursu Marii Pań- 
czyk „Po naszymu, czyli po Śląsku” 

jak co roku odbyła się pod koniec listo
pada i jak zawsze przyniosła nam, ju 
rorom, i wszystkim tych zmagań słucha
jącym językowy plon stokrotny. Wśród 
leksykalnych złóż wychodzących z ust 
uczestników pojawiały się formy nie
zwykle ciekawe, często -  nierejestrowa- 
ne nawet przez słowniki gwarowe.

Zacznijmy od przymiotników. Oto je
den z katowiczan zwierza się, że je s t 
gadny -  „gadatliwy”, a mieszkanka 
Orzecha -  że je s t bardzo ryncno, czyli 
„bardzo sprawna w  rękach, ze zdolno
ściami manualnymi” . Głębokimi ar
chaizmami fonetycznymi są brzmienia 
zdrzafy, dozdrzyfy -  „dojrzały” -  z pier
wotną grupą głoskową - z d r z d u g -  
szy -  „dłuższy” -  z rdzenną spółgłoską 
„g” niewymienioną jak  w języku ogól
nym  na „ż” (d łuższy ) i szc zę 
sny -  „szczęśliwy”. Pani ze Studzion
ki opow iada, że ktoś je s t chory
-  „biedny”, z Istebnej -  że jest zoc- 
ny -  „ważny”, a z Jastrzębia -  że tatu- 
łek są fe s t lichawi, przywołując pełne 
szacunku wobec ojca, a bardzo typowe 
są 3 osoby liczby mnogiej i połączenie; 
wyrazowe fe s t lichawi, znaczące tyle,, 
co „bardzo lichy, mamy, słaby”. Leksy
kalnym germanizmem jest, oczywi
ście, określenie nierichtig „nienormal
ny” (uczestniczka z Żor), a połączeniem 
germanizmu z bohemizmem (czechi- 
zmem) -  szpatny hyc (Zebrzydowi
ce) -  „straszny, okropny, męczący go- 
rąc”. Do postaci tych dołączmy pełniące 
tę samą funkcję składniową charakte
rystyczne śląskie imiesłowy: dorobio
ny, dorobieni „zmęczony, zmęczeni”, 
zmorysano „umorusana, ubrudzona”, 
kwiotkowany „w kwiatki” i heklowany 
„szydełkowany” (ten ostatni jest, oczy
wiście, germanizmem; por. parę sztry- 
kować „robić na drutach” -  heklować 
„szydełkować”).

Gramatyczna kategoria imiesłowów 
w sposób naturalny prowadzi do ich 
form podstawowych -  czasowników. 
Ileż wśród nich śląsko-staropolskich pe
rełek! Należy do nich chociażby para za- 
wrzyć -  odewrzyć „zamknąć -  ode
m knąć, o tw orzyć” , w ystępująca 
w m onologach praw ie w szystk ich  
uczestników konkursowych zmagań. 
Równie produktywne jest kludzenie 
(się) -  „prowadzenie, przeprowadzanie 
się” -  z najrozmaitszymi wariantami 
przedrostkowymi: wykludzić, przeklu- 
dzić, odkludzić. Pewna katowiczanka 
zaś użyła zwrotu wkludzić się do auta 
w znaczeniu „wejść do auta” .

Pierwotny bezdźwięczny przedro
stek „s-”//„ś-”, utrzymujący się tylko 
w gwarach śląskich, usłyszałem w roz- 
kaźniku „śmiatej!” -  „zmiataj!, ucie
kaj!” i w postaciach 3 osoby liczy po
jedynczej czasu przeszłego sjechoł, 
sjechała, sjechało -  „zjechał, zjechała, 
zjechało” , a starą grupę spółgłoskową 
„zdrz”, w języku ogólnopolskim uprosz-

Śląska ojczyzna 
polszczyzna
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JAN MIODEK

„Jo jest 
gadny 

i ryncny
czoną do postaci, jrz”, w  formie nie za- 
zdrzy -  „nie zajrzy” (tę ostatnią w ustach 
jaworzynianki, więc i wpływ czeszczy- 
zny jest tu oczywisty).

Najpopularniejszym śląskim czasow
nikiem pozostaje przoć „kochać, lubić”, 
ale przecież równie regionalnym cha
rakterem odznaczają się takie słowa, jak 
np. spokopić „zorientować się”, zg  (ł) 
obić „psocić” (stąd i zg (ł) obnik „psot
nik, urwis, huncwot”), żynąć „gnać” czy 
kopyrtnąć (się) „przewrócić się, upaść”, 
a także okrojone w stosunku do form 
ogólnopolskich postacie typu zją „zje
dzą”, utli „ucięli”, ukróć „ukroić”.

Zarejestrowałem też piękne zwroty 
w rodzaju naciągo karku „wygląda”, 
my se nie sciążali „nam to nie ciążyło”,

wiela nie powiekuje  „długo nie poży
je ” czy jakoś obstoja ,jakoś dam sobie 
radę”.

Nie mogą nie przykuwać uwagi po
stacie w ariantyw ne m orfologicznie 
w stosunku do form ogólnopolskich, ta
kie np. jak  zatrwejcie! „zatrzymajcie 
się!”, uczęstować „poczęstować”, duch- 
nąć „chuchnąć”, kroczali „kroczyli”, 
zgorało „zgorzało, spaliło się”, wygo- 
rały „wygrzały, spaliły się”, opytywa- 
ła „rozpytywała”, rosnył „rósł”.

Silnie utrwalony w śląskiej świado
mości gramatycznej jest dopełniacz 
miękkotematowych rzeczowników żeń
skich z archaiczną końcówką ,,-e” : ma
my go nie tylko w takich tradycyjnych 
wyrażeniach, jak ze ziymie, do piekar
nie, od babcie, ale i w młodszych typu 
do Belgie, do Brugie, z  Irlandie, odno
szących się do realiów całkowicie 
współczesnych.

Utrzymują się plompa i plompowanie, 
czyli „pompa” i „pompowanie”, pięk
ny archaizm stela „stąd” (my som ste
la), graczki „zabawki dziecięce” (głów
nie z odpustu), (l) ostuda  „wstyd, 
nieporozumienie, kłótnia”, staropol
ska pąć  „pielgrzymka, droga”, niewie- 
sta „synowa” (pierwotna niewiesta -  bo 
gdy wchodzi do rodziny, to się o niej nic 
nie wie), latoś „tego lata” (ślad po daw
nym  zaim ku w skazującym  si, sia, 
sie -  zachowanym również w kon
strukcjach ni to, ni sio, do siego roku, 
dziś -  por. rosyjskie „dziś”, czyli siego 
dnia, odczytywane „s’ewodnia”).

W opowieści o kochlowickiej kam- 
p ie  -  „kochłowickiej kępie” -  sły
szę XIV-wieczne „a nosowe”, takie 
jak  w typowo śląskich nazwiskach 
Kandzia, Kansy, Gansiniec, Pandzioch, 
Panchyrz, Damboń, doskonale zacho
wane do dziś na Opolszczyźnie (Żan- 
dowice, ganś, gansi -  „Żędowice, gęś, 
gęsi”), bo w taki jeden dźwięk w tam
tej epoce zlały się „o nosowe” i „e no
sowe”, dziś na powrót w polszczyźnie 
obecne.

Kiedy zaś słyszę brzmienie siedlok 
(o znaczeniu „chłop, gospodarz”), 
wiem, że jest to rzeczownik wywiedzio
ny od staropolskiego siodła (późniejsze
go sioła) -  „wsi” -  tak jak  wiem, że 
w nazwiskach typu Sedlok, Sedlak, Se- 
dlaczek doszło do stwardnienia „ś” 
pod wpływem języka czeskiego.

Bohemizmami fonetycznymi (po ła
cinie Czechy to Bohemia) są też serce, 
wesele, wesoły (kiedyś sierce, wiesiele, 
wiesioły), a przecież w monologu pani 
z Jaworzynki pojawiło się prymame 
wiesielel Za to z ust istebnianki wyszła 
jarza  -  „wiosna” (por. czeskie jaro  
„wiosna”) i typowy dla gwar połu- 
dniowośląskich czios „czas” tudzież 
Cieszin „Cieszyn” z miękkimi pierwot
nie „cz” i „sz”.

I jak  tu nie kochać tej cudownej róż
norodności -  fonetycznej, morfolo
gicznej, frazeologicznej! ttL
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Rozmowa z JACKIEM BOŻKIEM, 
założycielem, liderem i prezesem 

Klubu Gaja w Wilkowicach

Jacek Bożek z katowickimi uczniami, podczas międzynarodowej kon
ferencji „ Człowiek, edukacja, sztuka

Po zielonej stronie 
mocy...

-  Klub Gaja rozpoczynał 
swoją działalność w latach 80. 
ubiegłego wieku. Dziś jest jed
ną z wiodących pozarządowych 
organizacji ekologicznych 
w kraju, „wpisaną” w sieć glo
balną. I aktywną, jak nigdy 
dotąd...

-  Swoją działalność 
rozpoczynaliśmy w 1988 roku, by 
skuteczniej chronić środowisko 
naturalne i bronić praw zwierząt.
Nieco głośniej zrobiło się o nas, 
gdy nie dopuściliśmy do wycięcia 
w centrum Bielska-Białej dwu 
dorodnych topól. I chociaż to wy
darzenie, na tle katastrofalnej 
wówczas sytuacji ekologicznej 
na Śląsku, miało zaledwie wymiar 
symbolu, potraktowaliśmy je jako 
swój pierwszy sukces. Dalej robi
my swoje, „gramy w zielone” 
z równie wielką pasją jak przed la
ty, ale... Pracujemy coraz więcej, 
bo świat pędzi coraz szybciej, 
donikąd.

-  Chcesz powiedzieć, że 
ochrona środowiska przegrywa, 
traci swoją moc?

-  Po zielonej, ekologicznej 
stronie mocy jest coraz więcej 
społeczeństw, ludzi na całym 
świecie. Ale o przyszłości świa
ta, który zmienia się coraz szyb
ciej, niezmienne decyduje dąże
nie do wzrostu gospodarczego 
za każdą cenę, zysku i iluzo
rycznego dobrobytu. Z wszelki
mi tego konsekwencjami. Żyjemy, by za
rabiać pieniądze, kupować i konsumować 
jak najwięcej dóbr. Niestety kosztem 
przyrody, której zasoby są na wyczerpa
niu i po które trwa niebezpieczny wyścig.

Świat sobie z tym nie radzi. W wielu je
go rejonach zaczyna brakować czystej wo
dy, żywności, podstawowych warunków 
do życia. Dochodzimy do przysłowiowej 
„ściany”. Zubożona i niszczona bez opa
miętania natura, odpłaca nam katastrofa
mi, których źródłem są zbyt często zmia
ny klimatu i niewystarczająca reakcja 
na nie. I lokalnie i globalnie. Żyjemy 
w czasach niepewności jutra. Pil
nie potrzebny światu rozwój 
zrównoważony, o który światli lu
dzie, wśród nich i pierwsi polity
cy upomnieli się już w latach 60. 
ub. wieku, nie wszyscy, zwłasz
cza „najwięksi tego świata”, ak
ceptują. To wywołuje kolejne 
globalne kryzysy. Ale i nadzieje.
Już włączyły się dzwonki alarmo
we.

-  Myślisz o Ruchu Oburzo- 
___, nych, protestach dotyczących

ACTA, zielonej fali, która we- 
—-p  dług wielu ekologów, i tak zale- 

je świat?
-  Może na początek odwołam 

się do przykładu mojej ukochanej 
Islandii. To kraj, który pierwszy

poniósł klęskę ekologiczną, bo wyciął 
swoje lasy. To również kraj, który pierw
szy zbankrutował. Dziś Islandczycy nie tyl
ko rozliczają tych, którzy doprowadzili 
do bankructwa kraju. Sami, bez polityków, 
z pomocą intemetu piszą, pod przewodnic
twem wybranych liderów, swoją nową, 
obywatelską konstytucję. Jej pierwszą 
zasadą będzie zachowanie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń i od
powiedzialność za przyszłość.

W Islandii jest to możliwe do przepro
wadzenia. To kraj w pewnym sensie her
metyczny, oddalony od Ameryki czy Eu

ropy. Ale islandzkie wydarzenia 
są nauką dla świata. Każdy kry
zys powoduje, że ludzie się bu
dzą, organizują, pokazują swoją 
obywatelską siłę. Ekologia jest tą 
dziedziną, która, jak żadna inna, 
potrafi godzić skrajności. Za
czyna być najważniejszą płasz
czyzną porozumienia pomiędzy 
nimi w postrzeganiu świata, 
w naszych codziennych wybo
rach i postępowaniu. To budzi na
dzieję.

-  W skali globalnej brzmi to 
jak utopia. Społeczeństwa kon
sumpcyjne raczej wybierają 
zysk przed ochroną środowi
ska...

-  Do zmian społecznych, po
litycznych wszyscy musimy doj
rzewać. Zaczynamy dostrzegać 
zagrożenia, które nas nie omija
ją. Takie, jak np. skutki zmian 
klimatu, zanik bioróżnorodności, 
wyczerpujące się zasoby natural
ne, migracje ludności czy choć
by bezsens życia w gonitwie 
za pieniędzmi. Coraz więcej 
społeczności .lokalnych, także 
w Polsce, jest otwarta na rzeczy
wisty ekorozwój, na konieczne 
przeobrażenia, do których społe
czeństwo trzeba przygotowy
wać, by mogło sprostać współ
czesnym wyzwaniom.

-  Jakie to wyzwania?
-  Na pewno zapewnienie spo

łeczeństwu bezpiecznego śro
dowiska do życia; przygotowanie ludzi 
do zmian, jakie niesie ocieplający się kli
mat choćby w przypadku polityki gospo
darczej i rolnej czy poszukiwanie 
i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, 
oszczędzających lub zastępujących zaso
by przyrody.

By im sprostać, musimy całkowicie 
zmienić nasz przestarzały model edukacji. 
Nie odpowiada on na współczesne wyzwa
nia. Młode pokolenie po skończeniu nauki 
jest często sfrustrowane. To ludzie wy
kształceni i niepotrzebni zarazem. Nie ma
ją pracy i celu w życiu już na początku dro

gi. Dlatego się buntują. I jako 
obywatele zaczynają mieć coraz 
większy wpływ na zmiany spo
łeczne, polityczne, gospodarcze 
czy kulturowe. Czujemy ich od
dech na naszych plecach.

-  Polska ekologia zaczy
na być obywatelska?

-  Statystyka to potwierdza. 
Naszymi lokalnymi i globalny
mi akcjami, kampaniami, projek
tami, programami, lekcjami eko
logii, spotkaniami, wykładami 
czy happeningami w ostatnich 
dwu dekadach objęliśmy kilka
naście milionów osób. Co roku 
udzielamy kilkaset porad, in
formacji i w ślad za nimi, podej
mujemy interwencje. Wpływamy

Błękitna wstęga przerzucona nad Rawę, przypomniała, że była ona ży
wą rzeką.



na zmianę prawa, zachęcamy do bardziej 
ekologicznego myślenia i działania. Współ
pracujemy z wieloma zagranicznymi orga
nizacjami pozarządowymi, uczestniczymy 
w międzynarodowych ekoprogramach. 
Lokalnie doradzamy, pomagamy tym, 
którzy bronią prawa do życia w czystym 
środowisku i prawa wszystkich istot do ży
cia, jako wartości największej. Zgodnie 
z przesłaniem ekologii, wnikliwiej obser
wujemy otoczenie, przestrzeń do trwania 
wielości gatunków, a nie wyłącznie czło
wieka. I do takiego postrzegania świata, 
przekonujemy poprzez edukację w prak
tyce, przede wszystkim dzieci i młodzież. 
Uświadomimy im potrzebę myślenia i dys
kutowania o innym, niż dotychczasowy, 
rozwoju świata. Mówimy, że ekologia to 
także kultura.

W naszych popularnych w całym kraju 
kampaniach uczestniczą niezmiennie tysią
ce uczniów i dorosłych. Nietrudno nam by
ło zdobyć 600 tysięcy podpisów, by zwie
rzęta w Polsce miały prawo do ochrony. 
Wszystkie nasze kampanie są wciąż aktu
alne. Wśród nich: „Zwierzę nie jest rze
czą”; „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”; 
„Teraz Wisła”, „Zaadoptuj rzekę”; „Świę
to drzewa” i międzynarodowe „Drzewo ro
ku”. Także akcje: „Jedz z klimatem”; 
„Ryby mają głos” czy „Pomóżmy płazom”.

-  Nie czujesz się zawiedziony zbyt ma
łą mocą ochrony środowiska w Polsce?

-  Nie, bo Polacy są coraz bardziej eko
logiczni i czujni, gdy chodzi o rozstrzyga
nie spraw ważnych dla szeroko rozumia
nej ochrony środowiska i reagują, gdy nie 
traktuje się ich poważnie.

Rozpudę obronili. Nie pozwolili też 
rozgrzebać i zniszczyć urodzajnej ziemi dla 
wydobywania spod niej uranu. I nie tylko, 
jak chcą niektórzy, protestują. Dostarcza
ją wielu rzeczowych argumentów przeciw 
budowie elektrowni atomowych, które 
może zastąpić nowoczesna, bezpiecz
na i bardziej ekologiczna energetyka, 
w której jest także miejsce dla lepiej, niż 
dotąd, wykorzystywanego na surowo, wę
gla. Dzielą się, nie tylko w intemecie, swo
imi opiniami, zastrzeżeniami, wątpliwościa
mi. Nie przyjmują do wiadomości, często 
zmanipulowanych informacji prasowych, 
które są rodzajem szantażu: „Miały być 
atom i łupki. Nie będzie prądu?” czy 
„Pierwszy polski raport o wpływie gazu 
łupkowego na środowisko -  pozytywny”.

To tylko dwa tytuły z tego samego wy
dania jednej z ogólnopolskich gazet (z 6 
lutego br.), adresowane do społeczeństwa 
w czasie, gdy raport o gazie z łupków był 
jeszcze tajny! Wkrótce miało się okazać, 
że to zaledwie preludium raportu. Ten, 
z którym zapoznano opinię publiczną mie
siąc później, przygotowano w tak ważnej 
sprawie, na podstawie polskich badań 
z przeszłości oraz przeprowadzonego 
w ub. roku zabiegu szczelinowania hydrau
licznego najednym tylko z odwiertów, słu
żących poszukiwaniu gazu łupkowego.

Rozmawiała:
JOLANTA KARMAŃSKA

Prawie połowa najgroźniejszych 
dla zdrowia pyłowych zanieczyszczeń 
powietrza w Polsce pochodzi ze źródeł 
ciepła małej mocy. Głównie z lokal
nych kotłowni węglowych, domowych 
palenisk, w których spalamy także 
śmieci, wypuszczając z niskich komi
nów nagroźniejsze trucizny do powie
trza. Potwierdzili to niedawno na
ukowcy z Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach 
oraz Wyższej Szkoły Górniczej -  Uni
wersytetu Technicznego w Ostrawie, 
realizujący wspólny projekt pn. „Po
lepszenie jakości powietrza w regionie 
przygranicznym Czechy -  Polska”.

Celem projektu, finansowanego ze 
środków „Programu Operacyjnego 

Współpracy Trans granicznej Republika 
Czeska -  Rzeczpospolita Polska 2007- 
2013”, była ocena roli emisji zanieczysz
czeń pyłowych ze źródeł komunalnych 
w kształtowaniu poziomów stężeń pyłu 
w gminach obszaru nadgranicznego.

Naukowcy rozpoczęli swoje badania 
w roku 2008. A więc w roku kolejnego 
zaostrzenia unijnych norm jakości po
wietrza. Polska norma dopuszcza prze
kroczenia stężeń zanieczyszczenia po
wietrza, nie częściej niż 35 dni w roku. 
Mimo odczuwalnej już poprawy jego 
czystości w tej strefie przygraniczej, 
w sezonie grzewczym, w wielu jej rejo
nach występują spore przekroczenia 
norm zanieczyszczeń.

Po obu stronach granicy

T )  _  stronie czeskiej badania prowa- 
T  U  dzono w pięciu krajach tj. liberec- 
kim, kralovehradeckim, pardubickim, 
ołomunieckim i morawsko-śląskim. 
W Polsce objęły one takie podregiony 
jak: jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, 
rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski 
oraz powiat pszczyński.

Badania umożliwiły opracowanie me
tody uzyskiwania danych o wielkości 
emisji pyłów, pochodzących z ogrzewa
nia mieszkań w poszczególnych gmi
nach. Według tej metody dokładnie zin
wentaryzowano pyły zarowno grubszej, 
jak  i najdrobniejszej frakcji w 241 pol
skich gminach i 1811 czeskich jednost
kach administracyjnych. Na podstawie 
tych danych oraz lokalnych warunków 
meteorologicznych, oznaczono z dużą

powietrzem...
dokładnością poziomy zanieczyszczeń 
powietrza, pochodzących ze źródeł 
grzewczych w mieszkaniach.

Taka wiedza jest niezbędna, przy po
dejmowaniu optymalnych działań, słu
żących poprawie jakości atmosfery 
w poszczególnych miastach, gminach, 
czy małych miejscowościach.

Dodatkowo dla gminy Rydułtowy 
z województwa śląskiego, gminy Pacz
ków z województwa opolskiego oraz dla 
Nowej Rudzy w województwie dolno
śląskim naukowcy przeprowadzili ana
lizę możliwych działań, jakie powinny 
być podjęte przez lokalne władze dla 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
pyłów z niskich kominów.

Równocześnie czescy i polscy specja
liści, wspólnie z meteorologami opracowali 
narzędzia pomocne do zarządzania jako
ścią powietrza w gminach.

Narzędzia te mogą pomóc tworzyć 
modele emisji pyłu PM 10 oraz jego znacz
nie mniejszej i bardziej szkodliwej frak
cji -  PM2,5 dla określonej miejscowości. 
Taki model musi uwzględnić charakterysty
kę źródeł ciepła na jej terenie, stopień izo
lacyjności, ocieplenia budynków, rodzaje 
stosowanych paliw oraz zmieniającą się 
temperaturę w czasie modelowania emisji.

Drugim niezbędnym  składnikiem 
stworzenia modelu jest określenie zuży
cia ciepła w budynkach mieszkalnych 
gminy. Kolejnym -  wykonanie obliczeń 
zmian wielkości emisji pyłu przy wyko
rzystaniu  bardziej ekologicznych 
i oszczędnych systemów grzewczych.

Te badania po raz kolejny pokazały, 
że nawet najostrzejsze normy ochrony 
powietrza nie poprawią jego jakości 
w przypadku tzw. niskiej emisji. Dlate
go to typowe dla sezonu grzewczego 
zjawisko, w równym stopniu dotykają
ce Czechy i Polskę, winno stać się inte
gralną częścią polityki energetycznej 
obu krajów, a lokalnie elementem „za
rządzania” powietrzem w gminach 
po obu stronach granicy.

Bo nie tylko rosnące ceny paliw i sto
pień zamożności społeczeństw decu- 
dują o tym, co spalamy we własnych 
paleniskach. W równym stopniu ekolo
giczna nowoczesność energetyki i jej za
plecze logistyczne, związane choćby 
z ofertą i dystrybucją właściwych paliw, 
możliwością ich zakupu w sezonie 
grzewczym. Także przez osoby wyma
gające społecznego wsparcia.

(mat)

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach LO



Grafika japońska przez 
dziesiątki lat kojarzyła 

się z dziełami niedościgniony
mi zarówno w sensie arty
stycznym jak i pod względem 
możliwości technicznych -  
to przede wszystkim dostęp 
do najwymyślniejszych i naj
doskonalszych papierów, 
na których powstawały odbit
ki a w dobie grafiki cyfro
wej -  oprogramowanie, sprzęt 
i możliwości wydruku. Wie
lowiekowa japońska trady
cja tej dziedziny sztuk 
plastycznych sprawiła, że 
w pow szechnym  pojęciu 
grafika artystów  z kraju 
Kwitnącej Wiśni była synoni
mem doskonałości, a dowo
dem tego najbardziej uznane 
międzynarodowe wystawy 
i konkursy, w których głów
ne laury zdobywali właśnie 
twórcy japońscy.

Jednakże w sporym odda
leniu od Japonii, właśnie 
w Polsce, w K rakow ie, 
od lat działalność rozwija 
Stowarzyszenie M iędzyna
rodowe Triennale Grafiki, _______
które  było  p raw dziw ym  
oczkiem w głowie nieodżałowanego 
prof. Witolda Skulicza. Poświęcił swo
jej miłości do grafiki sporo lat życia. 
Efektem było i nadal jest tworzenie 
m ożliw ości konfrontacji, dyskusji 
a przede wszystkim dotknięcia dzieł 
w miejscu ich powstawania, w zesta
wieniu z pracami artystów z innych 
kultur, kontynentów, tradycji graficz
nej. To wreszcie możliwość spotkania 
a przy tym szeroko rozumiana eduka
cja, wymiana myśli. Takim ostatnim 
projektem prof. W itolda Skulicza by
ła Międzynarodowa Wystawa Grafiki 
Japonia i Polska zrealizowana w 2010 
roku przez krakowskie SMTG i Kyoto 
Print Exhibition Executive Committee 
i działające, od 80 lat Japan Print As- 
sociation (Stowarzyszenie Grafików 
Japońskich) a prezentowana w M u
zeum Miasta Kioto i Muzeum Prefek
tury Shimane.

Prof. Akira Kurosaki prezes Kyoto 
Print Exhibition Executive Commitee 
uważa, że jednym  z najważniejszych 
zadań tego stow arzyszenia je s t w y
chodzenie z działaniam i poza grani
ce Japonii i organizow anie wystaw
o m iędzynarodow ym  zasięgu, a po
przez to  budow anie św iadom ości 
w yjątkow ego charakteru  m edium , 
graficznego nie tylko wśród grafików, 
ale i m iłośników  sztuki. Tak więc 
po w y staw ach  zo rg an izo w an y ch  
przez to Stowarzyszenie w Chinach, 
Bułgarii, Tajlandii i Stanach Zjedno
czonych, przyszła kolej na Polskę. 
Pierwsza, przygotow ana w 2010 ro 
ku, z dużym rozm achem  prezentacja

Pod patronatem „Śląska’

Podczas wernisażu w Rondzie Sztuki.

Między Kioto 
a Katowicami

tw órczości polskich grafików  w Ja
ponii była nie tylko ekspozycją dorob
ku twórców, ale także daw ała m ożli
w ość d ialogu  m iędzykulturow ego
-  o w spółczesnym  rozum ieniu grafi
ki artystycznej m ówiła w  swoim w y
k ładzie  prof. D oro ta  Folga-Janu- 
szew ska, a h isto rię  tzw. Ś ląskiej 
Szkoły G rafiki od 1945 do czasów 
obecnych przedstaw ił prof. M arian 
Oslislo rektor katowickiej Akadem ii 
Sztuk Pięknych. W  Kyoto wystawę 
polską przygotowały kuratorki zw ią
zane z SM TG Teresa Soliman, która 
rów nież przedstaw iła 45-letnią dzia
łalność tej organizacji oraz M arta B o
żyk. U czestnikam i w ystaw y tak ze 
strony polskiej byli najw ybitniejsi 
twórcy zaś stronę japońską reprezen
towali studenci i absolwenci szkół ar
tystycznych. O tej wystawie prof. Ku
ro sak i m ów iła  tak: „P rezen tac ja  
polskich grafik w  Japonii odbiła się 
szerokim  echem  w śród odw iedzają
cych galerie. B yły one dow odem  
dojrzałego podejścia do tw órczości 
i życia, cechował je  jasno zdefiniowa
ny przekaz oraz śm iałe w ykorzysta
nie now ych mediów. W szystkie te 
elem enty bez w ątpienia wyw arły sil
ne w rażenie na japońskich artystach, 
kierujących się przecież tradycyjny
mi kryteriam i estetycznym i” .

Nie dziwi więc ogromne zaintereso
wanie towarzyszące drugiemu etapowi 
M iędzynarodowej Wystawy Grafiki 
Polska i Japonia, który swój finał miał 
w Galerii ASP w Katowicach Rondo 
Sztuki (10 lutego -  2 marca 2012 ro

ku). Wraz z kilkudziesię
cioma artystami japoński
mi -  z prof. Akirą Kurosa- 
kim włącznie, swoje prace 
prezentowali artyści polscy. 
Wymienić warto wszystkich 
artystów, a byli to: Jan Pa
muła (obecnie przewodni
czący SMTG w Krakowie), 
Janusz Akerm ann, M arta 
Bożyk, Grzegorz Chojnacki, 
Sławomir Ćwiek, Tomasz 
Daniec, Agnieszka Dobosz, 
Anna Gawlikowska, Ewa 
Gołogórska -  Kucia, Małgo
rzata Gurowska, Marcin Ha- 
jewski, Witold Jacyków, Je- 

£ rzy Jędrysiak, K rzysztof 
“ Kiwerski, Włodzimierz Kot

kowski, Janina Kraupe-Świ- 
derska, A ndrzej Labuz, 
M agdalena Lazar, Michał 
Minor, Jerzy Mazuś, Bogdan 
Miga, M ałgorzata Malwi- 
na -  Niespodziewana, Chri- 
stopher Nowicki, Tadeusz 
Nuckowski, Ryszard Otręba, 
Mirosław Pawłowski, Rafał 
P ytel, M arcin  Surzycki, 
Krzysztof Tomalski, Moni- 

_______  ka Wanyura -  Kurosad, Ja
cek Zaborski, Leszek Zbi- 

jowski. Oglądający wystawę otrzymali 
więc różnorodną paletę traktowania ma
terii graficznej, postaw  twórczych, 
wielości technik.

Wystawa grafiki polskiej i japońskiej 
była nie lada gratką dla znawców i mi
łośników grafiki. Podczas wernisażu 
ogromnym zainteresowaniem -  co zro
zumiałe, cieszyły się prace artystów ja 
pońskich wykorzystujących najbar
dziej tradycy jne  i najdaw niejsze 
techniki jak  np. drzeworyt aż po druk 
cyfrowy.

Zestawienie tych dwóch artystycz
nych i kulturowych światów prowoko
wało do postawienia pytania: w jakim  
miejscu znajduje się grafika polska, jak 
wypadła konfrontacja? Śmiało można 
stw ierdzić , że obydw ie p ropozy 
cje -  polska i japońska nie są oddalo
ne od siebie jak  jeszcze przed laty. 
Oczywiście wiele japońskich prac na
wiązywało do tradycji artystycznych te
go kraju, motywów wykorzystywa
nych w sztuce, sposobów ich realizacji. 
Natomiast jeśli chodzi o stronę warsz
tatową, to można postawić między ni
mi znak równości. Również dzięki te
mu m iędzynarodowemu projektowi 
grafika polska mogła być tak szeroko 
pokazana dwa lata temu w Kyoto. To 
bezcenne doświadczenia dla obydwu 
stron.

Dodać trzeba, że obydwu edycjom 
Międzynarodowej Wystawy Grafiki 
Polska i Japonia towarzyszył znakomi
cie edytorsko przygotowany katalog.

WIESŁAWA KONOPELSKA



Jerzy Jędrysiak, „Friends o f ST. Francis’’, linoryt, 65,5x49,5 cm, 1997

Jan Pamuła, „Image 2009-3”, digital print, 66,5x83,5 cm, 2009

Międzynarodowa Wystawa Grafiki

POLSKA i JAPONIA
Galeria ASP

Rondo Sztuki Katowice

Tomie Tokunari, „Mobile Phone Kannon”, etching, aquatint, 
36,5x50 cm, 2009

MiloAsahi, „The Beginning o fth e  Sea”, etching, aquatint, stencil, 
50x60 cm, 2009 Akira Kurosaki, „Forbidden Zone 2”, drzeworyt, 90x60 cm, 2009
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Krzysztof Lisiak

W śląskiej 
piwnicy

Fotografia



Śląska piwnica to m iejsce, nierozerwal
nie zw iązane z  życiem  m ieszkańców  tego  
regionu. Przestrzeń znana nam  z  w łasne
go domu, bądź dom u rodziców, dziadków. 
Istniejąca jakby poza tą „głów ną” prze
strzenią mieszkalną, poza jej regułami, po
rządkiem  i rytm em , a jednak  w ciąż obec
na i n iezb ęd n a . P rz es trz eń  c ię żk ie j,  
codziennej pracy. Sk ładają się na nią 
prawie zawsze niskie, ciem ne pom ieszcze
nia z  niedużym  oknem , w  rogu sterta wę
gla, w  drugim  rogu piec, obok oparte
0 ściany narzędzia, służące do p rzyk loda-  
nia  i bajcowania. Do tego słoiki ze śrubka
mi, gwoździam i różnych rozm iarów, sta
re f la s z k i ,  g a z e ty  i in n e  p r z ed m io ty  
p rzech o w y w a n e  z se n ty m e n tu , b ąd ź  
w dawno już zapom nianym  celu. W szyst
ko to przykryte warstw ą w ęglowego pyłu, 
nadającego całemu wnętrzu i znajdującym  
się w nim rekwizytom  jedno
lity, stalow y kolor i m iękką, 
aksamitną strukturę. Spajają
cego je  w  zastygły, odrealnio
ny o b ra z , p r z y w o d z ą cy  
na m yśl daw ny, tajem niczy  
św iat zastygły w  w ulkanicz
nym  p y le ...

rokliwe „malarskie” walo
ry tego miejsca, dostrzegł

1 wykorzystał w swoich naj
nowszych pracach Krzysztof 
L isiak  -  artysta fotografik, 
rzecznik prasowy Teatru Ślą
skiego oraz wieloletni współ
pracow nik  naszego  m ie
sięcznika. Cykl „W śląskiej 
p iw nicy” prezentow any był 
w marcu w Galerii Śląskiego 
Okręgu Związku Polskich Artystów Foto
grafików. Śląska piwnica, na niektórych fo
tografiach, pełni tutaj funkcję przestrzeni 
niezwykłej, wyjątkowej samej w sobie, 
na innych zaś jest tłem, a może raczej „sce
ną” dla ukazania portretowanych w niej 
osób. Nieprzypadkowe jest to miejsce i nie
przypadkowe postaci -  zdjęcia zostały wy
konane w Dąbrówce Wielkiej (dawnej wsi, 
a obecnie części Piekar Śląskich), w piw 
nicy rodzinnego domu Stanisława Mutza, 
zaś portretowane osoby, to członkowie je 
go rodziny -  rodzice oraz ciotka. M utz po
chodzi ze Śląska, jest poetą i dramaturgiem, 
autorem napisanej w całości śląską gwarą 
i wystawianej w Teatrze Śląskim sztuki „Po- 
lterabend”. To właśnie ta sztuka oraz oso
ba jej autora stanowią klucz do zrozumie
nia w pełni, wykonanych przez Krzysztofa 
Lisiaka fotografii. Tytułowy „polterabend” 
to nazwa śląskiego zwyczaju, który polega 
na tłuczeniu szkła na progu domu panny 
młodej, w dzień poprzedzający zaślubiny. 
Czynność ta ma przynieść młodej parze 
szczęście i przegonić „złe moce”. Sztuka 
Mutza, wyreżyserowana przez Tadeusza 
Bradeckiego, pełna jest regionalnych trady
cji i przesądów -  są one wplecione w opo
w ieść o rodzin ie  p isarza , je j h is to rii 
sięgającej aż po XIX wiek -  od I wojny 
św iatow ej, poprzez pow stania śląskie,
II wojnę, aż po wysiedlenia i wkroczenie 
Rosjan. Historia Śląska jest więc tutaj uka
zana jako historia jednej rodziny, dodatko
wo „przetworzona” przez wyobraźnię jej 
najmłodszego potomka, który miał z nią 
„styczność” jedynie poprzez przekazywa
ne mu ustnie opowieści jego bliskich. Jak 
zauważa Tadeusz Bradecki w rozmowie 
z Łukaszem Karkoszką -  Tekst, który napi
sał Stanisław M utz je s t niezwykły, wielo
płaszczyznowy i bardzo rzadki. Takich tek-

Świat 
magicznego 

realizmu
W ystawa fotografii 
Krzysztofa Lisiaka

stów dzisiaj w  Polsce nikt nie pisze. Ten tekst 
przechodzi niezwykłą ewolucję formalną. 
Cała rzecz zaczyna się niczym realistyczna 
saga rodzinna, a potem  ewoluuje w całko
wicie inne rejony -  na scenie zaczynają prze
chadzać się duchy, a w szafach siedzą tru
py... Urasta to do głęboko poetyckiego  
świata, do dziwnego, magicznego wręcz sur
realizmu. Ewolucja formalna, jaką  autor 
przeprowadza w tekście, wydaje mi się  
największym walorem tej sztuki. Tekstów
o Śląsku i Ślązakach je s t i będzie mnóstwo, 
natomiast takie poetyckie wyśpiewanie la
mentu nad zaginionym plemieniem, uważam 
za unikatowe.

Do spotkania Krzysztofa Lisiaka ze Sta
nisławem Mutzem doszło właśnie w Teatrze 
Śląskim. Podczas rozmów na temat przygo
towywanej sztuki, narodził się pomysł, aby 
uwiecznić realne miejsce i osoby, które 
stały się inspiracją do jej napisania. Krzysz
to f Lisiak nie ukrywa, iż pomysł ten nale
żał do Stanisława Mutza, to on zapropono
wał mu współpracę, zaaranżował spotkanie 
w rodzinnym domu i „przygotował” bliskich, 
aby nie czuli się skrępowani i chcieli zaan
gażować się w  projekt. N a moje pyta
nie -  dlaczego akurat piwnica tego domu? 
Autor zdjęć odpowiedział, iż zależało mu 
na wybraniu miejsca charakterystycznego dla 
budynków tego regionu, równocześnie po
siadającego swój niezwykły wizualny klimat, 
korespondujący z atmosferą przedstawienia. 
Ponadto, jak  zauważa Krzysztof Lisiak:
-  gdyby zdjęcia te zrobione zostały w trady
cyjnej śląskiej kuchni, czy gościnnym poko
ju, należałyby tylko do kolejnej z  kilkuset p o 
dobnych sesji zdjęciowych, które ju ż  dobrze 
znamy. Nam zależało na tym elemencie wy
jątkowości.

Fotografie są czarno-białe, wszystkie pre
zentowane w formacie kwadratu. Jak zauwa

ża fo to g ra f-Zdjęcia wykonałem lustrzanką 
cyfrową, jednak ich kolorystyka i format kwa
dratu nawiązują do tradycyjnej, analogowej 
fotografii. Zresztą większość swoich zdjęć 
komponuję w „kwadracie" -  dynamika ta
kiego kadru, sposób jego  zakomponowania 
są mi najbliższe.

Wśród fotografii z cyklu, widoczny jest po
dział na te przedstawiające „martwe natury” 
oraz na pozowane portrety. Te pierwsze 
urzekają kompozycją, niezwykłą malarsko- 
ścią czarno-białego przedstawienia, na któ
rym pył węglowy w połączeniu ze słabym 
światłem „maluje” plamy, zmiękcza kontu
ry i zaciera szczegóły. Tam, oprócz charak
terystycznych dla piwnicy przedmiotów, 
na tle ścian zostały sfotografowane rekwizy
ty -  symbole przyniesione z innych części do
mu, takie jak krzyż czy ślubne zdjęcie rodzi
ców pisarza w ozdobnej ramie. Już one same 

zaczynają snuć opowieść o lu- 
5 dziach z tym miejscem związa- 
I  nych i wyznawanych przez nich 
u-- wartościach.
°  Natomiast zdjęcia przedsta- 
~ wiające członków rodziny Mut- 
^  za są utrzymane w stylistyce 

dawnych, pozowanych fotografii. 
Wszyscy mają na sobie odświęt
ne ubrania, na niektórych zdję
ciach występują w tradycyjnych 
śląskich strojach. Rodzice pozu
ją  na siedząco, na tle swojej ślub
nej fotografii, mama pisarza wraz 
z ciotką, okryte śląskimi chusta
mi, patrzą w obiektyw. Cała trój
ka krewnych została upamięt
niona na tle krzyża.

Pomimo celowej „sztywno
ści” ujęcia, uderza w tych foto

grafiach coś prawdziwego. Są autentyczne, 
ponieważ to miejsce jes t żywe, ci ludzie 
przynależą do niego, a dopowiadające ich 
„historię” przedmioty, stroje, są dla nich 
bezcenne. Świat przedstawiany na zdjęciach 
płynnie łączy się z opowieścią snutą na de
skach Teatru Śląskiego, opowieścią o wie
lopokoleniowej rodzinie, dla której świę
tością są takie wartości jak religia, rodzina, 
praca i historia, ale historia, jak  zauważa 
Stanisław Mutz, w tak zwanej mikroska
li -  ... którą się pam ięta z  domu, a nie 
z  podręcznika. Żywa pam ięć o tych, którzy 
zginęli i zaginęli na różnych frontach, 
w obozach pracy.... Historia trudna i tragicz
na dla wielu mieszkańców tego regionu, hi
storia wojen, obozów pracy, wysiedleń 
i emigracji. Nie pozwalająca o sobie zapo
mnieć, pozostawiająca ślad w kolejnych po
koleniach. Dlatego opowieść, zarówno te
atralna jak  i fotograficzna, jest subiektywna 
ale posiada ogromny ładunek emocjonal
ny. Jest próbą ocalenia świata, który powo
li odchodzi. Potwierdzają to słowa M ut
za -  Kiedy po  kilkunastu latach przyjeżdżam  
do miejsca mojego dzieciństwa, okazuje się, 
że  to ju ż  zupełnie inny świat. Żyją jeszcze  
trzy „ chłopionki moim marzeniem jest, 
żeby mogły jeszcze zobaczyć moją sztukę
o nich.

Cykl fotografii Krzysztofa Lisiaka „W ślą
skiej piwnicy” wspaniale dopełnia dzieło 
Mutza, ale stanowi też autonomiczny, inte
resujący cykl zdjęć, który poprzez temat i wy
bór niezwykłej przestrzeni tak przyziemnej, 
codziennej i rzeczywistej, a równocześnie ta
jemniczej i pozostawiającej pole dla wyobraź
ni, wprowadza widza w wyjątkowy świat re
alizmu magicznego.

MICHALINA
WAWRZYCZEK-KLASIK
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HESKA-

KWAŚNIEWICZPamięć 
i wdzięczność

Z historii kontaktów 
profesora WALEREGO PISARKA 

z GUSTAWEM MORCINKIEM

W grudniu 2011 roku wybitny polski językoznawca profesor Wale
ry Pisarek na wniosek Rady Wydziału Filologicznego otrzymał tytuł 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pro
motorem był prof. Jacek Warchala -  dyrektor Instytutu Języka Pol
skiego, recenzentami prof. Franciszek Ziejka, prof. Małgorzata Kita 
i prof. Jerzy Bralczyk.

Pełna dostojeństwa, ale i radości uroczystość w auli Wydziału Teo
logicznego była chwilą snucia wielorakich wspomnień i refleksji, tak
że o związkach Dostojnego Doktoranta z Katowicami i Śląskiem.

T o n  Wiktor napisał kiedyś w J d l i  skoczowskiej Księdze Go
ści: „Rzymem Polski jest Skoczów, 
papieżem jest Ślązak Gustaw Mor
cinek, więc jakże nie odwiedzić 
Rzymu, jakże nie porozmawiać z 
Papieżem”. A skoro wszystkie dro
gi prowadzą do Rzymu, to i w re
fleksji o profesorze Walerym Pi- 
sarku pojawił się również Gustaw 
Morcinek, który w życiu Uczonego 
odegrał bardzo istotną rolę i w 
pewnym sensie uratował go dla 
nauki. Jest to długa, dość niezwyk
ła historia, którą warto opisać.

Żoną profesora Pisarka była Kry
styna Harrerówna, urodzona w 
Gdańsku 30 stycznia 1932 roku 
jako córka niemieckiego przemy
słowca Kurta Harrera i nauczy
cielki z Wolbromia, Stanisławy z 
Kamińskich. Po wojnie drogi ro
dziny się rozeszły. Kurt Harrer wy
jechał do Niemiec, a żona z córką 
pozostały w Polsce. W roku 1949 
Krystyna rozpoczęła studia polo
nistyczne na Uniwersytecie Ja
giellońskim w Krakowie, wybie
rając specjalizację językoznawczą, 
która później doprowadziła ją do 
profesury. Ojciec, mieszkający już

na stałe w NRD rozpaczliwymi 
listami nakłaniał córkę, by zdecy
dowała się na wyjazd do Niemiec, 
lub przynajmniej go odwiedziła. Z 
tych kontaktów zrodził się, podsu
nięty przez Krystynę, pomysł tłu
maczenia polskiej literatury, przy
nosząc niespodziewanie znakomite 
rezultaty. Po roku 1950 niemiecki 
czytelnik otrzymał w tłumaczeniu 
Kurta Harrera wybitną polską pro
zę, miedzy innymi: Lalkę i Farao
na Bolesława Prusa, Quo vadis 
Henryka Sienkiewicza, Gabrieli 
Zapolskiej Moralność pani Dul- 
skiej, Stefana Żeromskiego Przed
wiośnie, a także utwory Iwaszkie
wicza, Jana Potockiego (Rękopis 
znaleziony w Saragossie) i kilku in
nych pisarzy, wśród których znalazł 
się też Gustaw Morcinek. Harrer 
przetłumaczył jego dwie powie
ści: Pokład Joanny (Schacht Joan
na. Weimar 1953 Thuringer 
Volksverlag ss. 568) oraz On- 
draszka (Rauber, racher und Rebell. 
Weimar 1955, Volkvserlag, ss. 631).

W Muzeum im. Gustawa Mor
cinka w Skoczowie znajdują się 23. 
listy Kurta Harrera do autora On- 
draszka pisanych od 18 maja 1954

do 27 stycznia 1956 (oraz j eden nie- 
datowany) i stanowiących dzisiaj 
nieocenione źródło wiedzy o warsz
tacie tłumacza i świadomości pi
sarskiej Morcinka. Widać też jak po
czątkowa oficjalność korespondencji 
przeradzała się w przyjaźń. Od 
pierwszego listu zaczynającego się 
od oficjalnych słów „Sehr geehrter 
Herr Morcinek” do ostatniego, w 
którym już tłumacz pisał” „Mein lie- 
ber Freud”, biegnie linia coraz głęb
szego porozumienia.

Harrer, który poznał Morcinka 
osobiście w czasie pobytu pisarza w 
NRD, odwiedził go również w Sko
czowie w 1955 roku. Ponownie był 
w Skoczowie znowu w roku 1956 i 
pojechał nawet z pisarzem 23. lip- 
ca na otwarcie stadionu śląskiego do 
Katowic.

A utor Wyrąbanego chodnika 
wiedział o dramacie rodzinnym 

translatora i pomógł, będąc po
słem, załatwić paszport dla córki 
wcześniej mającej z tym pewne 
kłopoty; 24 stycznia 1956 roku po 
powrocie od ojca, pisała ona do 
Morcinka: Choć podczas wojny, 
jako dziecko, nie przeżyłam sama 
bardzo dużo złego, nie czułam się 
teraz tam dobrze. W każdym razie 
nie na tyle dobrze, żeby, choć przez 
moment zamarzyć o pozostaniu 
tam. Mimo całego przepychu, któ
rym mnie próbowano olśnić, mimo 
tamtejszej stopy życiowej ”. A dalej 
dodawała: „Ja to bym im Pana 
Listy [zapewne mowa o Listach 
spod morwy -  KHK] przetłuma
czyła, choć to może niepolityczne. 
Ale jest tam jeszcze za, wielu, któ
rzy wyglądają jakby nic nie rozu
mieli. Tacy naiwni przy całej swej 
wielkości! Od Goethego począwszy! 
Przecież na własne uszy słysza
łam, ja k  »postępowy intełigent« 
bolał nad tym, że takie piękne mias
to -  Gdańsk... a, ju ż nie »nasze« ”.

Córkę tłumacza pisarz wcześnie 
poznał osobiście, świadczy o tym 
nie tylko serdeczny ton listów, ale 
i znajomość realiów skoczowskie
go życia. Musiała być to pomoc 
ważna i istotna, bó pisała w listach 
do Morcinka nawet o długu za
ciągniętym wobec niego. Już 
pierwszy list z 24 XII 1955 zaczy
na się od słów: Jeszcze raz dziękuję 
za dobre, serdeczne słowo i goto
wość, z jaką mi Pan ofiarował 
swoją pomoc.

Musiała też kilkakrotnie być w 
Skoczowie, ponieważ odnaleźć



można w listach różne wspomnie
nia, także z lektury fragmentu pi
sanej właśnie powieści M a t K u rt 
K raus. W Muzeum zachowało się 
sześć listów z lat 1955-1959, po
czątkowo podpisywanych Krysty
na H. lub Harrer potem Krystyna 
Harrer Pisarkowa, wreszcie Kry
styna Pisarkowa, a czasem za
bawnie, z cieszyńska „Pisarkula”. 
Tytułowała zawsze pisarza ser
decznie: „Drogi Panie Gustawie”, 
czasem żartobliwie: „Drogi Panie 
Ondraszku”. W zakończeniu w ko
lejnych latach pojawiają się 
„skromne ukłony od męża” i za
wsze ucałowania dla „Pani Tere
ski”. Ton korespondencji jest ciep
ły, pełen wdzięczności za doznane 
dobro.

Trzynastego lipca 1955 Krystyna 
Harerówna wyszła za mąż za kole
gę ze studiów ,Walerego Pisarka, 
człowieka o dramatycznej biografii 
i wielkich walorach intelektual
nych. Pierwszy raz został on aresz
towany za przynależność do niele
galnej organizacji już w styczniu 
1947 będąc uczniem 4. klasy gim
nazjum, gdy jako kilkunastolatek 
związał się z opozycją przeciwną 
„władzy ludowej” w Polsce, ale 
wypuszczono go w ramach amne
stii. Ponownie już jako student fi
lologii polskiej w Uniwersytecie Ja
giellońskim został aresztowany 4. 
listopada 1951 i skazany na 6 lat za 
przynależność do organizacji anty
państwowej. Potem był więziony w 
Wiśniczu, następnie w Ośrodku 
Pracy Więźniów w Jawiszowicach, 
gdzie przebiegała historyczna gra
nica między Małopolską a Ślą
skiem.

Wówczas jako więzień zaczął 
pracę w kopalni Brzeszcze koło 
Oświęcimia, gdzie dowożono gór
ników z pobliskiej Pszczyny i in
nych miejscowości Górnego Śląska. 
Tak poznał śląski etos pracy i słu
chał gwar pszczyńskich i słownict
wa górników. Wspominając tamten 
czas, wyznał: „... z tą [..jmelodią 
mojej polszczyzny zetknąłem się już 
w latach 1951-1955 w związku z pe
rypetiami życiowymi, które zapro
wadziły mnie do pracy w grubach  
w Brzeszczach i Bobrku, gdzie 
wzbogaciłem swój słownik o takie 
wyrazy, jak: fe d ru n e k , fe la ,  i fe lo -  
w ać,pyrlik , sztajger, zo la  itp. Z pra
cy w kopalni, zwłaszcza na przod
ku do dziś mimo wszystko 
zachowałem wspomnienie satys
fakcji z wdzierania się tam, gdzie

przede mną jeszcze nigdy ludzka 
stopa nie stanęła”.

Warunkowo został zwolniony z 
Jawiszowic 28 stycznia 1955 i 
znalazł pracę jako starszy robotnik 
magazynowy w Krakowskiej Hur
towni Farmaceutycznej w Nowej 
Hucie. Potem nastąpiła szczęśliwa 
odmiana losu, do której także 
przyczynił się właśnie Morcinek. 
W wigilię 1955 roku Krystyna 
Pisarkowa informowała z rado
ścią: „Męża przyjęto po tej kilku
letniej przerwie znów na studia po
lonistyczne [dzięki interwencji 
ówczesnego dziekana profesora 
Jana Safarewicza]. A Studium 
Wojskowe przy Uniwersytecie 
wyreklamowało go z wojska. 
Osiągnęliśmy więc olbrzymi suk
ces. Nie chciałam pisać, dopóki 
nierozwiązane było to straszne 
zagadnienie. Żyłam w takiej nie
pewności z dnia na dzień! Teraz 
powoli się uspokajam i życie za
czyna nabierać rumieńców”.

A pierwszego sierpnia 1956 dzię
ki wstawiennictwu Gustawa Mor
cinka przyszły profesor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego został 
zatrudniony, jako instruktor kultu
ralno-oświatowy w Zakładowym 
Domu Kultury huty im Lenina w 
Krakowie-Nowej Hucie, gdzie prze
pracował 5 lat. Dzięki temu mógł 
łączyć pracę zarobkową z włas
nym rozwojem naukowym.

W kolejną wigilię, w roku 1957 
Krystyna Pisarkowa bardzo refle
ksyjnie, niebanalnie, głęboko i pięk
nie wyrażała swą wdzięczność: 
„Wbrew temu, że przestrzeń czasu 
dzieląca mnie od chwil spędzo
nych z Panem, od lat wypełnionych 
Pana książkami, od dni, w których 
Pan pchnął naprzód bieg naszego 
życia (myślę o serdecznym zajęciu 
się moją podróżą do Ojca, o umoż
liwieniu Mężowi pracy) staje się co
raz rozleglej sza, moja wdzięczność 
i głęboka sympatia dla Pana jak gdy
by ciągle wzrastała.

Nie umiałam nigdy dać jakiegoś 
wyrazu tym uczuciom. Może dla
tego, że jestem dużo uboższa du
chem niż sercem, stać mnie tylko na 
najserdeczniejsze myśli o Panu, na 
najserdeczniejsze życzenia dla Pana, 
na podziw dla Pana, na wdzięczność 
za optymizm Pana książek.

A może to nie tak bardzo mało! 
Może takie właśnie ma być działa
nie tej siły fatalnej, co ma moc prze
rabiania zjadaczy chleba? Może 
raduje Pana to, że jeszcze jeden jest

taki człowiek, co czeka na Pana 
książki, że jeszcze jedna jest mała 
dziewczynka, moja Dorotka, która 
chciała żeby Jej kilkanaście razy 
czytać opowiadanie o Maćku i aż 
potargała »Świerszczyk« z miłości 
do kota, z miłości, której nie umia
ła inaczej wyrazić”.

'T ' „  list ujawnia jeszcze inny 
X d  lwymiar problemu: waż

ność książek Morcinka, ich opty
mizmu, a także fascynacje jego pi
sarstwem w kolejnym pokoleniu 
polskich dzieci. Owo opowiadanie
o Maćku, co tak zachwyciło Do
rotkę Pisarkównę pochodziło z cyk
lu opowieści o kotach, o których au
tor Ł y s k a  z  p o k ła d u  Id y  pisał 
wielokrotnie, zafascynowany ich 
pięknem i tajemniczością.

W rok później, 13 stycznia 1959, 
w dramatycznym liście Krystyna Pi
sarkowa informowała o śmierci 
swego ojca: „Czuję się zobowiąza
na donieść Panu, jako Jego szcze
remu i oddanemu Przyjacielowi, 
że msza żałobna za duszę śp. mego 
Ojca odbędzie się w Krakowie, w 
kościele św. Anny dnia 19. stycznia
0 godzinie 9 rano”. Jeszcze parę dni 
wcześniej przyszła świąteczna kart
ka od Kurta Harrera, pełna zado
wolenia z życia, energii, pełna pla
nów na przyszłość, a kilkanaście dni 
później „skąpe słowa” telegramu 
przekazały córce smutną wiado
mość.

Nie zdążył, więc Kurt Harrer ani 
przeczytać, ani przetłumaczyć zna
komitych książek skoczowskiego 
„eremity”: Judasza  z  M onte  Sicuro, 
S iedm iu  zeg a rkó w  kopidoła  Jo a 
ch im a R ybki oraz baśni i legend.

Dziękując za przyznanie za
szczytnego tytułu prof. Pisarek po
wiedział „A ja pewnie także może 
z wdzięczności za całe dobro, któ
re ze Śląska na mnie spłynęło, 
ochoczo i serdecznie akceptuję 
słodką Karolinkę z Gogolina i ży
wiołową Karin, smak krupnioków
1 metki, rubaszny humor i zaczaro
waną muzykę Kilara, podziwiam 
młodą a dojrzałą śląską humanistykę 
i medycynę, podziwiam śląski upór 
i trwanie, a nade wszystko ser
deczny stosunek do języka, tzn. 
mówiąc patetycznie, do mowy oj
ców” -  nie będzie więc chyba nad
użyciem, dodanie do tej listy „ślą
skich dobroci” i nazwiska Gustawa 
Morcinka.

m
m



armonijne połączenie kla
syki literatury i sztuk na 

wskroś współczesnych to naj
krótsza recenzja XIV Ogólno
polskiego Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej „Interpretacje” 
w Katowicach. Główne tematy 
przedstawień to Polska i kobie
ta. Ich portrety nakładały się 
tworząc swoiste trójwymiarowe 
monidło, którego hasłem mogło 
by być popularne wśród femini
stek hasło „Polska jest kobietą”.

Na scenach Teatru Śląskiego 
w Katowicach, Teatru Rozryw
ki w Chorzowie i w studio Tele
wizji Katowice gościła wielka li
teratura Mickiewicza, Buchnera,
Hebbla, Dostojewskiego, Ko
chanowskiego, Szekspira, a tak
że sztuki oparte na autorskich 
tekstach Agnieszki Jakimiak,
Sylwii Hutnik, Magdy Fertach, 
Małgorzaty Sikorskiej-Misz- 
czuk.

Prologiem tej imprezy był 
interpretacyjny pojedynek 
„Dziadów” Mickiewicza.
W czasie dwóch następujących 
po sobie wieczorów organizato
rzy skonfrontowali dwie insce
nizacje tego arcypolskiego dra
matu romantycznego. „Dziady 
zobaczyliśmy w wykonaniu artystów Teatru 
Śląskiego w Katowicach, w reżyserii 
Krzysztofa Babickiego oraz Teatru Polskie
go im. H. Konieczki w Bydgoszczy, w re
żyserii Pawła Wodzińskiego. Obie propo
zycje są współczesną interpretacją utworu 
Mickiewicza, obie dzieją się w środowisku 
wykluczonych. W katowickich „Dziadach” 
scenerią jest noclegownia dla bezdom
nych, w bydgoskich -  Krakowskie Przed
mieście, miejsce frustracji postsmoleń- 
skiej. Katowicka inscenizacja wpisuje się 
w dwudziestowieczną tradycję wystawia
nia tego dramatu. I być może dlatego nie za
skakuje ani też nie prowokuje tak żywej 
dyskusji jak bydgoska inscenizacja „Dzia
dów”, w której skonfrontowana została Mic
kiewiczowska wizja rytuału narodowego 
z bardzo krytycznymi wobec Polski głosa
mi zachodnich Europejczyków, głównie 
z epoki Oświecenia. Polska w „Dziadach” 
Wodzińskiego jest krajem kulturowego 
braku, jej głos -  głosem z peryferii Euro
py. Finałem tego niezwykłego pojedynku 
była publiczna dyskusja reżyse
rów -  Krzysztofa Babickiego, Pawła Wo
dzińskiego, Tadeusza Bradeckiego i Micha
ła Zadary -  o fenomenie powrotu 
„Dziadów” na polskie sceny. Otwierający 
Festiwal spektakl mistrzowski to także in
terpretacja kolejnego z wielkich dzieł Mic
kiewicza „Pana Tadeusza”, Ta „pielgrzym
ka do źródeł polskości” -  jak określił 
spektakl jego reżyser Mikołaj Grabowski 
pozbawiona jednak została mickiewiczow
skiego happy endu. Zamiast Soplicowa był 
rozgrzebany plac budowy, zamiast ślubu 
i poloneza -  pogrzeb Jacka Soplicy, miej
sce Polski wyidealizowanej zajęła Polska 
targana konfliktami politycznymi.

Zwaśniona Polska ludzi zmarginalizo- 
wanych dominowała też w dwóch zwycię- 

-srfi skich przedstawieniach konkurso
w i  wych -  „III Furiach” w reżyserii Marcina 

Libera z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy 
M l  i „Położnicach szpitala św. Zofii” w reżyse- 
y y  rii Moniki Strzępki z Teatru Rozrywki

w Chorzowie. Teatr zaangażowany, publicy
styczny święcił swój triumf w tegorocznych 
„Interpretacjach”.

Bohaterki „III Furii”, dramatu napisane
go przez Sylwię Chutnik, Magdę Fertacz 
i Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, to mściciel- 
ki i jednocześnie ofiary. To nowożytne cór
ki Uranosa, boginie gniewu. Jedną z inspi
racji Libera w pracy nad „III Furiami” był 
obraz „Melancholia” przywołany także 
w scenografii spektaklu. Podobnie jak 
na płótnie Malczewskiego, także i tu kobie
ty to osoby wykluczone z historii, ofiary „he
roicznych” czynów mężczyzn, nieobecne 
w zbiorowej pamięci, nie tworzące narodo
wej tożsamości. „III Furie-” to radykalny ma
nifest w ich obronie. Przyniósł Liberowi na
grodę główną „Interpretacji”, „Laur 
Konrada” (Swinarskiego), trzy sakiewki 
jurorów (30 tys. zł) i nagrodę dziennikarzy 
(grafika).

Izba porodowa -  z fizjologią nasyconą 
krwią i zwierzęcym bólem -  do tej pory nie 
była penetrowana w musicalu. „Położnice 
szpitala św. Zofii” zrealizowane w Teatrze 
Rozrywki w reżyserii Moniki Strzępki szo
kują nie tylko tematem, ale i formą grotesko
wych etiud. Są w nich wszystkie firmowe zna
ki duetu teatralnego Strzępka -  Demirski 
(jeden z autorów tekstu): mocne dialogi, so
czysty, nasycony wulgaryzmami język, szy
derstwo, bezkompromisowość, demaskator- 
stwo, prowokacja. Brak empatii, bezduszność, 
arogancja zdemoralizowanego i skorumpo
wanego personelu szpitala św. Zofii to nie tyl
ko diagnoza polskiej służby zdrowia. To ob
raz kraju, w którym życie społeczne jest 
zatrute tymi postawami i zachowaniami. Ich 
konsekwencje ponoszą głównie zepchnięte 
na dalszy plan kobiety. Monika Strzępka wy
jechała z Katowic z dwoma sakiewkami 
(20 tys. zł) i zdobytą w plebiscycie nagrodą 
publiczności (10 tys, zł).

Inspirowany filmem Wojciecha Hasa 
oraz opowiadaniem Kazimierza Brandysa 
spektakl „Jak być kochaną” Weroniki Szcza
wińskiej, zrealizowany w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie, to kobiece

spojrzenie na wojnę i okupację, 
które demitologizuje historię 
przekazywaną przez podręczni
ki i zbiorową świadomość zdo
minowaną do tej pory przez 
męski punkt widzenia. Brak 
chronologii, historia opowie
dziana polifonicznie, głosami 
kilku postaci, nie tylko głównej 
bohaterki Felicji, symultanicz- 
ność akcji, precyzyjny ruch 
sceniczny, gestyka i mimika 
skatalogowane w dawnych pod
ręcznikach sztuki aktorskiej, 
a przede wszystkim rytmiczność 

S1 z wielką konsekwencją budowa
na pojedynczymi słowami i po- 

^  wtarzanymi frazami rozpiętymi 
3 między szeptem i krzykiem to 
ji główne wyróżniki spektaklu.
-  Ta czysta acz krótka forma na- 
5  rzucająca aktorom nieludzką 

wręcz dyscyplinę, sprawia jed
nak wrażenie zaledwie etiudy 
warsztatowej. Zdobyła uzna
nie społecznych jurorów (wyse
lekcjonowani w castingu te
atromani), którzy przyznali 
Szczawińskiej swą nagrodę 
(2,5 tys. zł).

W konkursie brała udział 
szóstka młodych reżyserów. Nie 

po raz pierwszy, każdy z nich już w poprzed
nich edycjach „Interpretacji” dał się bowiem 
poznać katowickiej publiczności. Teraz stali 
się o wiele dojrzalsi, ich warsztat się wzbo
gacił. Bez nagród z Katowic wyjechali jed
nak Wojtek Klemm, reżyser „Judyty” Heb
bla wystawionej przez Teatr Współczesny 
w Szczecinie -  spektaklu, w którym boha
terka ma współczesną twarz feministki wal
czącej o godność i szacunek, Michał Zada- 
ra, inscenizator powieści Fitzgeralda „Wielki 
Gatsby” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, 
w którym to przedstawieniu kobiety są je
dynie obiektem pożądania mężczyzn, i Bar
bara Wysocka, reżyserka „Lenza” Buchne
ra w Teatrze Narodowym w Warszawie, 
spektaklu o rozpadzie osobowości zapomnia
nego niemieckiego poety epoki preroman- 
tyzmu.

Festiwal zakończył kolejny spektakl mi
strzowski -  inscenizacja „Braci Karamazow” 
Dostojewskiego w reżyserii Janusza Opryń- 
skiego przygotowana przez Teatr Proviso- 
rium w Lublinie. Gwoli kronikarskiej powin
ności dodam, że publiczność „Interpretacji” 
mogła też zobaczyć w ramach przedstawień 
towarzyszących festiwalowi „Hamleta” 
Szekspira z Teatru Żeromskiego w Kielcach, 
spektakl ubiegłorocznego zdobywcy Lauru 
Konrada Radosława Rychcika, „A ja, Han
na” według „Trenów” Kochanowskiego 
w reżyserii Tomasza Hynka z Teatru Kocha
nowskiego w Opolu, „Leningrad” w reżyse
rii Łukasza Czuja, którego premiera odby
ła się w Teatrze Piosenki we Wrocławiu 
przed trzema laty oraz „Chór kobiet: pro
jekt II Magnificat” Marty Górnickiej, spek
takl przygotowany w Instytucie Teatral
nym w Warszawie.

Większość spektakli „Interpreta
cji” -  przedstawienia Libery, Szczawiń
skiej, Klemma, Zadary, Górnickiej, Wo
dzińskiego i Grabowskiego pokazano 
także na rozpoczętych tydzień po „Inter
pretacjach” Warszawskich Spotkaniach 
Teatralnych.

DANUTA LUBINA-CIPIŃSKA

XIV Festiwal Sztuki Reżyserskiej 
„Interpretacje”

Marcin Liber odbiera „Laur Konrada” z rąk wiceprezydent Katowic 
Krystyny Siejny.

Polska jest kobietą



D ram aty S ław om ira  
Mrożka od ponad 50. lat 
obecne są w repertuarach 
polskich teatrów i wciąż 
doczekują się nowych insce
nizacji. Jedną z rzadko wy
stawianych sztuk autora  
oglądać możemy obecnie 
na Scenie w Malarni Teatru 
Śląskiego.

Sztuką tą jest „Kontrakt” -  
dramat z 1986 roku, któ

ry powstał podczas pobytu 
autora na emigracji. Premie
ra spektaklu w reżyserii Bog
dana C ioska odbyła się 
w wyjątkowych okoliczno
ściach. Po pierwsze, towa
rzyszyła m ającej m iejsce 
dzień wcześniej uroczystości 
wręczenia tytułu doktora ho
noris causa Sław om irow i 
Mrożkowi. Po drugie, zain
augurowała działalność Sce
ny w Malarni, która po trwa
jącym  ponad  dw a lata 
generalnym remoncie zaczę
ła ponownie funkcjonować ----------
jako miejsce teatralnych pre
zentacji. Splendoru dodała premierze 
również obecność samego autora, któ
ry nie tylko zobaczył katowicki spek
takl, ale również wziął udział w uroczy
stym otwarciu „nowej sceny” Teatru 
Śląskiego.

Od czasów swej prapremiery przygo
towanej przez K azim ierza Dejm ka 
w połowie lat osiemdziesiątych „Kon
trakt” doczekał się zaledwie kilku wy
stawień. Przyznać bowiem należy, iż jest 
to sztuka dość trudna, w której kontekst 
historyczno-polityczny związany z ów
czesną sytuacją Polski, wysuwa się 
na plan pierwszy. Akcja dramatu rozgry
wa się w szwajcarskim hotelu Residen- 
ce, w którym spotyka się dwójka boha
terów -  starszy, dystyngowany rezydent 
Magnus oraz Moris, młody imigrant 
z Polski, zatrudniony w hotelu na sta
nowisku portiera. Ich przypadkowe 
spotkanie ujawnia szereg różnic obycza
jowych i mentalnych pomiędzy oddzie
lonym wówczas jeszcze „żelazną kur
tyną” światem Zachodu i Wschodu. Jest 
też okazją do konfrontacji dwóch od
miennych systemów wartości, warstw 
społecznych, a przede wszystkim poko
leń. Kreśląc postać Morisa odwołuje się 
Mrożek do streotypu zakompleksione
go i wierzącego w romantyczne ideały 
bohatera zza wschodniej granicy. M a
gnus, który początkowo wydaje się 
być całkowitym przeciwieństwem przy
bysza z Polski, ostatecznie okazuje się 
osamotnionym, zlęknionym i rozczaro
wanym życiem starszym mężczyzną, 
a do tego niespełnionym dramatopisa- 
rzem. Gdyby mógł odebrałby sobie 
życie, ale jak twierdzi -  nawet na to nie 
starcza mu odwagi. Proponuje więc Mo- 
risowi zawarcie intratnego kontrak

Odtwórcy głównych ról: Bernard Krawczyk (Magnus) i Marcin Szafarz 
(Moris).

Niebezpieczna
umowa

tu -  młody portier w zamian za odpo
wiednią sumę ma w sposób szybki 
i bezbolesny pomóc Magnusowi odejść 
ze świata.

„Kontrakt” to sztuka niezwykle prze
wrotna, która -  choć podszyta dość 
mocno zaakcentowanym kontekstem 
politycznym -  podejmuje wiele proble
mów o charakterze uniwersalnym, któ
re wciąż pozostają aktualne. Tego sta
rał się dowieść w swej inscenizacji 
Bogdan Ciosek, który po 25 latach 
po raz drugi podjął się realizacji tego 
dramatu. W katowickim spektaklu wą
tek polityczny zostaje niemalże całko
wicie usunięty -  zamiast tego na plan 
pierwszy wysuwa się tu problem rela
cji międzyludzkich. Aktorzy wcielają
cy się w głównych bohaterów -  Bernard 
Krawczyk (Magnus) i Marcin Szaforz 
(Moris) -  od początku skupiają się 
przede wszystkim na ukazaniu emocjo
nalnej strony swych postaci. W pierw
szych scenach mocno skontrastowani ze 
sobą reprezentanci odmiennych kultur 
i pokoleń wraz z rozwojem akcji coraz 
bardziej zbliżają się do siebie. Być 
może jest to wpływ wiążącego ich 
kontraktu, albo też zwyczajna ludzka 
potrzeba uzewnętrznienia się przed dru
gim człowiekiem.

Sztuce Mrożka od samego początku 
towarzyszy aura tajemniczości, nie
pewności, a nawet grozy -  tę właśnie at
mosferę w dużym stopniu udało się wy
tw orzyć aktorom  na scenie. Jako 
aktorski duet Bernard Krawczyk i Mar
cin Szaforz stopniowo i z kryminalnym 
dreszczykiem wprowadzają widza w hi
storie swych bohaterów, uniemożli
wiając przy tym z góry powzięte, jed 
noznaczne klasyfikacje i oceny obu

j postaci. Tego typu rozstrzy- 
^  gnięć nie przynosi z pewno- 
S^ścią pierwsza część spekta- 
|k lu ,  w której akcja toczy się 
^  bardzo powoli i opiera się 
i  przede wszystkim na dialo- 
r? gu słownym. Jej jednostajny 

rytm skontrastowany zosta
je  z częścią drugą, której 
dynamizm objawia się za
rów no w zaskakujących 
zwrotach akcji, jak  i działa
niach scenicznych aktorów, 
uzupełnionych o niespodzie
wane ruchy i gesty.

Choć „K o n trak t” , ja k  
większość sztuk Sławomi
ra M rożka określić można 
m ianem  tragifarsy z ele
mentami charakterystycz
nymi dla estetyki teatru ab
surdu , w in scen izacji 
Bogdana Cioska elementy 
humorystyczne ograniczo
ne zostały do minimum, 
wynikającego z irracjonal- 
ności samej sytuacji sce
nicznej. „Kontrakt” przed
stawił reżyser raczej jako 
d ram at psycho log iczny , 

oparty na grze słów, uczuć i emocji. 
Zarówno oprawa sceniczna, jak  i spo
sób gry aktorskiej zyskują charakter 
realistyczny, oparty na mimetycznym 
stosunku do rzeczywistości. Scenogra
fia spektaklu, zaprojektowana przez 
Andrzeja Witkowskiego, odzwiercie
dla wnętrze wykwintnego, choć „nie
co strupieszałego” hotelu. Składa się 
na nią kilka charakterystycznych ele
m entów -  długie czerwone zasłony, 
barokowa sofa, lampiony oraz stylo
w a lada recepcyjna, za którą z gracją 
porusza się Moris. Przestrzeń ta oraz 
panujący w niej półm rok od samego 
początku  doskonale koresponduje 
z ponurym  i tajemniczym nastrojem 
sztuki, potęgowanym dodatkowo przez 
n iep o k o jącą  ścieżkę  dźw iękow ą 
w opracowaniu Jarosława Mamczar- 
skiego.

„Kontrakt” w inscenizacji Bogdana 
Cioska staje się dramatem skłaniającym 
do refleksji natury filozoficznej. Podej
muje nie tylko problem różnic pokole
niowych, kulturowych, czy też trudnych 
relacji pomiędzy „nową” a „starą” Eu
ropą, lecz przede wszystkim wskazuje 
na nieustanną potrzebę prowadzenia 
dialogu na wszystkich tych płaszczy
znach. Bez niego relacje międzyludz
kie przybrać mogą jedynie postać pu
stego kontraktu.

MAGDALENA FIGZAŁ

Sławomir Mrożek Kontrakt. Reżyseria: 
Bogdan Ciosek. Scenografia: Andrzej Wit
kowski. Opracowanie muzyczne: Jarosław 
Mamczarski.

Premiera: Teatr Śląski w Katowicach, 
Scena w Malarni, 24 marca 2012 r.



Na zdjęciu od lewej Adam Hutyra (Czerwona Twarz), Sylwia Karczmar
czyk (Ruta) i Michał Kula (Weisman).

Pustynny pojedynek
odmieńców,
czyli western a rebours

P  r-j'% T W \  Jest Żydowski we- 
V _ / Z V  i i i s t e m ?  Takie pyta
nie pojawia się podczas spektak
lu Weisman i Czerwona Twarz 
George’a Taboriego w reżyserii 
Andre Hubnera-Ochodlo (pre
miera w Teatrze im. Adama Mic
kiewicza w Częstochowie 4 lute
go 2012). Po pierw sze, to 
określenie narodowości zarów
no autora, jak i głównego bohatera.
Po drugie, spektakl (i pewnie tak
że sztuka) nawiązuje do popular
nego gatunku filmowego, me
dium wciąż jeszcze dominującego 
we współczesnej kulturze. Boha
terowie przywołują Johna Way- 
ne’a i Garry’ego Coopera, ale 
przede wszystkim na scenie znaj
dują się dwa ekrany -  na górnym, 
mniejszym pojawiają się napisy 
początkowe i końcowe, tu można 
także obejrzeć fragment wywiadu 
z Indianinem, zaś ogromny ekran 
tylny buduje przestrzeń, w  której 
istnieją bohaterowie, rzeczywistą 
i mentalną (tu kształtów nabiera- 
ją  w spom nienia W eismana), 
przypominając, że marzenia, fan
tazmaty oraz społeczne i indywi
dualne mitologie zakorzenione 
są w opowieściach i obrazach... Z tego ekra
nu przybędzie Indianin na ośle, by w finale 
zniknąć tam razem z Rutką.

I po trzecie wreszcie jest to parodia typo
wego westernu, choć ten akurat aspekt nie jest 
chyba tale oczywisty, gdyż gatunek w ostatnich 
latach stał się niemal historyczny i niszowy. 
Główne jego wyznaczniki zostają zaprze
czone lub potraktowane metaforycznie. Sztu
ka opowiada przecież jakoś o kolonizacji i sta
bilizacji USA, ale po II wojnie światowej, 
konflikt dramatyczny zostaje uwewnętrznio- 
ny, jednak choć nadal dotyczy wartości, po
stacie przestają być jednoznaczne. Nie ma tu 
ani heroiny (odważnej i pięknej) ani herosa (uo
sobienia amerykańskich cnót), co więcej, nie 
sposób nawet rozstrzygnąć, kto jest dobry, a 
kto zły. Istnieje pozostałość po wątku miłos
nym, jeździec znikąd, ale zamiast efektownych 
plenerów Dzikiego Zachodu sztuka proponuje 
statyczną przestrzeń w pobliżu świętych ka
mieni Indian i parkingu, o którym przypomi
na muszla klozetowa na pierwszym planie.

Taka scenografia (Andre Hiibner-Ochodlo 
oraz Stanisław Kulczyk) -  pustynia skalista z 
ogromnym kaktusem, sępem i suchym drze
wem realizuje klisze znane z kina amerykań
skiego, ale jednocześnie ma ułatwić kontakt z 
transcendencją, za sprawą rozmaitych kono
tacji kulturowych. Jednorodny krajobraz i 
sytuacyjność przedstawienia (całą akcją jest 
spotkanie postaci i budowanie relacji między 
nimi) przypomina stop-klatkę i zachęca widza 
do pogłębionej refleksji nad ich metamorfo
zą. Pod wpływem Indianina Weisman, czło
wiek interesu zaczyna penetrować siebie.

Spektakl o odmieńcach jest trochę absur
dalny i surrealistyczny. Tytułowy Weisman 
(Michał Kula) wraz z niepełnosprawną córką 
Rutką (Sylwia Karczmarczyk) przyjeżdża na 
pustynię, by rozsypać prochy skremowanej 
żony, zmarłej z powodu spóźnionego zęba 
mądrości. Tu „zostają ustrzeleni” przez My- 
śliwego (Andrzej Iwiński), który zabiera im

■ kluczyki do samochodu. Potem pojawia się 
C /'" ' Czerwona Twarz, by wśród świętych kamie

ni, świecących różnokolorowym blaskiem, 
przygotować się na spotkanie z Wielkim Du

chem, a przy okazji dobiera się do puszki z pro
chami. Publiczność próbuje się śmiać przez 
pierwszą część spektaklu, trochę nieśmiało z 
powodu obowiązującej poprawności poli
tycznej. Każdy bohater wywodzi się przecież 
z innego getta (rezerwatu) kulturowego -  re
ligijnego (Żyd), rasowego (Indianin), spraw
nościowego (Rutka). Mamy świadomość, że 
absurd próbuje zagłuszyć doświadczenia wo
jenne pokolenia, jednocześnie stawiając py
tanie, jak  radzić sobie z własną oraz pokole
niową przeszłością.

Weisman i Czerwona Twarz, Żyd i Indianin, 
zdają się reprezentować dwa odmienne spo
soby postrzegania świata, historii, swojego na
rodu i wreszcie człowieka. Ich konfrontacja 
zmierza więc do finałowego pojedynku. Nie 
przypomina on jednak żadnego ze znanych w 
naszej kulturze. To nie pojedynek amerykań
ski (Fantazy Słowackiego) ani pojedynek na 
miny (Ferdydurke Gombrowicza). Tym razem 
zwycięży ten, kto czuje się bardziej skrzyw
dzony i doświadczony przez życie, a może ten, 
kto bardziej zgrzeszył, próbując sprzeciwić się 
woli Boga (rozumianego rozmaicie), albo 
wreszcie ten, który wychowany w  kulturze suk
cesu chce wygrać za wszelką cenę, nie znając 
dokładnie stawki. Kolejne rundy coraz bardzie 
obnażają postacie. Weisman przywołuje Hit
lera i komory gazowe (cierpienie ogólne), ale 
zwycięża dopiero wówczas, gdy wyznaje, jak 
bardzo nie potrafił zaakceptować córki i że pró
bował ją  zabić. Zgarnia główną pulę -  śmierć, 
a Indianinowi przypada niepełnosprawna, ale 
niezwykle wrażliwa i pełna uczuć Rutka. 
Gdy dla cywilizowanego ojca dziewczyna to 
cudak, dla Indianina to turkawka. Tak jakby na
tura rządziła się innymi zasadami oceny czło
wieka, a odmienność zależała wyłącznie od po
ziomu akceptacji.

Dla widza spektakl nie jest łatwy w od
biorze, zwłaszcza jeśli poszukiwał wytchnienia 
w weekendowy wieczór. Zamiast wartkiej ak
cji coraz głębsza wiwisekcja bohaterów i brak 
pewności znaczenia, która narasta jeszcze po 
wyjściu z teatru. Czy w prowadzonej co
dziennie walce z transcendencją bliższy jest 
mi transkulturowy Żyd, poliglota, przedsta-

tś wiciel amerykańsko-europej- 
» skiego porządku, znawca roz- 

maitych kultur, przynajmniej na 
.o poziomie podstawowym, spra- 

wiający wrażenie, że poradzi so- 
|> bie w każdej sytuacji, a potem 

okazujący się bezdusznym czło
wiekiem? Czy może rozwodnik 
i morfmista Indianin, któiy na pu
styni przyjmuje rolę przewodni
ka duchowego i rozpoczyna ry
tuał, wprowadzając innych w 
trans, także mowy. Zamieszanie 
potęguje jeszcze koniec, trochę 
przyfastrygowany happy end, 
gdy Rutka odjeżdża z Indianinem 
na osiołku i z ekranu macha wi
dzom na pożegnanie. W ten iro
niczny sposób potraktowano 
tkwiącą w naszej kulturze wiarę 
w szczęśliwe zakończenie. Tym 
bardziej że odpowiada ono ga
tunkowi westernu.

, O grze aktorów trudno mówić,
^  choć musieli podołać niełatwemu 
k i  zadaniu. W  takich spektaklach 

brawa gasną czasami zbyt szyb
ko, a poruszeni i zaniepokojeni 
(pozbawieni uznanych norm) wi
dzowie opuszczają salę jakby 
przestraszeni tym, w czym 

uczestniczyli. Nie wiem, jak przekonująco gra 
się osobę niepełnosprawną i czy Karczmar
czyk zrobiła to dobrze, ale Rutka w berecie i 
okularach naprawdę mnie poruszyła, gdy 
cuciła ustrzelone pisklę, współodczuwała z 
opowiadającym, wpadała w trans i przyzna
wała zwycięstwo ojcu. Nie wiem również, jak 
zachowuje się prawdziwy Indianin ani Żyd, 
a może właśnie stereotypowy na tyle, by prze
konać odbiorcę do swojej narodowości. Męż
czyźni zaprezentowali różne sposoby gry, co 
jeszcze bardziej spolaryzowało ich postacie. 
Adam Hutyra był opanowany, jakby pozos
tający poza rolą, szukający gotowego stylu, 
co prowadziło chwilami do groteski (ale 
pewnie taki trochę był zamiar tego spektak
lu), a przy tym podkreślało odmienność i nie- 
przenikliwość kulturową. Michał Kula nato
miast wcielał się w rolę i grał niezwykle 
sugestywnie. Z umiarem natomiast korzystał 
z żydowskiej intonacji...

Współczesny widz może nie dostrzeże pa
rodii westernu, ale na pewno zastanowi go spot
kanie kulturowych odmieńców, które kończy 
się fiaskiem. Zamiast porozumienia w czło
wieczeństwie i cierpieniu, chęci opowiedze
nia innym swojej historii, obserwujemy wal
kę na śmierć i życie. Zagorzali autsajderzy 
bronią swojej odrębności. Jedynie Rutka po
trafi przekroczyć linię podziału i zjednoczyć 
się z Czerwoną Twarzą. Jeśli więc szukać mo
rału tego przedstawienia, to może najwła
ściwsze byłyby słowa skierowane do Weis
mana: „nie drap zbyt mocno, bo odkryjesz w 
każdym faszystę”. I nie chodzi tutaj o nakła
danie masek, ale raczej o przekonanie, że w 
kontaktach z drugim człowiekiem trzeba wyj
ścia poza swoje cierpiące ego.

JOANNA WAROŃSKA

„Weisman i Czerwona Twarz”, na pod
stawie tekstu George’a Taboriego, przekład: 
Jacek St. Buras, reżyseria i scenografia: An
dre Hiibner-Ochodlo, muzyka: Adam Żu- 
chowski, współpraca scenograficzna: Stani
sław Kulczyk, kostiumy: Helga Keller. 
Premiera: Teatr im. A. Mickiewicza w Częs
tochowie, 4.2.2012.70



85. urodziny Witolda Szalonka

Twórcy, którzy nie osiągnęli za życia ta
kiego sukcesu, jakiego pragnęli, byli 

często pocieszani wizją pośmiertnego re
nesansu ich twórczości. Obrosło to w ca
łą teorię: żeby mieć renesans, trzeba 
umrzeć za życia -  zniknąć z ludzkiej 
świadomości. W przypadku Witolda Sza
lonka teoria zaczęła się sprawdzać. Ten wy
bitny kompozytor zaczął znikać ze świa
domości uczestników polskiej kultury 
muzycznej -  zarówno jej odbiorców, jak 
i twórców, na początku lat 80. ubiegłego 
wieku. Powodem była emigracja, ale nie 
tylko. Znaczenie groźniejszą przyczyną 
niemal zupełnej eliminacji Szalonka z pol
skiego życia muzycznego ostatniego 20- 
lecia XX w. była ówczesna ideologizacja 
dyskursu o twórczości muzycznej i samej 
twórczości, będąca jakąś formą politycz
nej poprawności. Język, który wyrażał tę 
poprawność zawierał znane słowa klucze: 
duchowość, wartości, tradycja. Słowa te nie 
są złe ani groźne. Niebezpieczne było to, 
że automatycznie „wywoływały” tak zwa
ne „antywartości”. Wśród tych ostatnich 
znalazła się -  jakże niesprawiedliwie -  mu
zyka awangardowa. Potępił ją en błoć (i nie 
inaczej, jak za brak duchowych wartości!) 
już na początku lat 70. Bohdan Pociej, 
w zbożnym zresztą celu, jakim było zama
nifestowanie duchowej łączności współcze
snej muzyki polskiej (tej firmowanej przez 
Pendereckiego) z europejskimi i chrześci
jańskimi korzeniami. Wkrótce potem ty
rady antyawagardowe stały się chlebem co
dziennym krytyków, jak i nieodłącznym 
składnikiem uroczystych mów wygłasza
nych przez kompozytorów, na przykład 
wtedy, gdy przyznawano im honorowe 
doktoraty. Literatura ta czeka na swego od
krywcę.

W rzeczywistości polskiej lat 80. 
i 90. XX wieku Witold Szalonek nie czuł 
się dobrze. W wywiadzie udzielonym Je
rzemu Skarbowskiemu, wydrukowanym 
przez „Ruch Muzyczny” określił się jako 
„persona non grata” i ktoś, kto nosi „czap
kę niewidkę” -  może zbyt pesymistycznie: 
znaleźli się przecież już wtedy młodzi mu
zycy zainteresowani propagowaniem jego 
muzyki. Byli też starzy przyjaciele -  przede 
wszystkim Bożena i Ryszard Gabrysiowie, 
którzy na przykład w roku 1987 urządzili 
mu w Katowicach uroczystą sześćdziesiąt
kę -  w murach szkoły muzycznej im. M. 
Karłowicza. Potem były liczne koncerty or
ganizowane przez katowicki Oddział 
Związku Kompozytorów Polskich -  zwy
kle w Katowicach, bo poza Śląskiem za
interesowanie Szalonkiem było rzeczywi
ście znikome. Sytuacja zmieniła się 
po roku 2000, po kolejnym przełomie men- 
talnościowym, związanym z wejściem 
Polski do Europy. Jakoś właśnie wtedy za
częło się powszechne zrywanie z doktry
ną wartości sztywno i na wyłączność 
przypisanych muzyce konserwatywnej. 
Młodzi, bo o nich tu przede wszystkim 
chodzi, zaczęli na swoją rękę penetrować 
„zakazany” teren twórczości awangardo
wej, alternatywnej, postmodernistycz
nej... I tak doszło do renesansu Witolda 
Szalonka.

Stary fortepian w muzeum

W tegorocznym świętowaniu 85. rocz
nicy urodzin kompozytora -  świętowa
niu widocznym w całym kraju -  cieszy 
to, że próbuje się jego muzyką zaintere
sować młodzież. Wszak sam kompozy
tor bardzo chętnie zwracał się do mło
dzieży, wygłaszał rozmaite odczyty, robił 
pogadanki, prezentował taśmy. Nawiązu
jąc do tego, uroczystość urodzinową, ja
ka odbyła się w miejscu urodzenia Sza
lonka Czechowicach D ziedzicach 
(w tamtejszym Domu Kultury; pomysło
dawcą i głównym organizatorem był 
Witold Pieńkowski, pianista związany 
z cieszyńskim Wydziałem Artystycz
nym UŚ) rozpoczęto wykładem dla mło
dzieży, zapoznającym z sylwetką, posta
wą i muzyką twórcy. Następnie odbył się 
kameralny koncert, na którym zagrali mu
zykę mistrza m.in. Gabriela Szendzielorz 
i Andrzej Jungiewicz -  pianiści, którzy 
od lat się zaangażowali się w jej propa
gowanie, robią to z miłością, znaw
stwem i świetnymi efektami.

D opiero cośmy marzyli na tych łamach
o starych fortepianach dla Katowic, 

a już się marzenie spełniło -  do Muzeum 
Miasta przy ulicy Szafranka trafił -  zresz
tą już parę miesięcy temu -  zabytkowy in
strument Ernsta Irmlera z lat 60. XIX wie
ku. Instrument stał sobie bezużytecznie 
w pewnym gliwickim mieszkaniu, 
a w momencie likwidacji tegoż mieszka
nia został zakupiony przez Sebastia
na Grimma, konserwatora z katowickiej 
Akademii Muzycznej. Obecnie jest wła
snością klawesynisty Marka Pilcha. Nie 
marnuje się jednak -  „pracuje” na siebie 
w Sali im. Witkacego Muzeum Miasta Ka
towic. Tam od początku bieżącego sezo
nu odbywają się co miesiąc koncerty, któ
rych współorganizatorem jest Akademia 
Muzyczna. Ideą tych koncertów jest pre
zentowanie muzyki utrzymanej w po
dobnym stylu, co fortepian, a więc w sze
roko pojętym stylu „mieszczańskim”. 
Para pojęć fortepian -  mieszczaństwo 
błyskawicznie wywołuje skojarzenie z pi

smami Maxa Webera, a konkretnie z je
go niedokończoną, pośmiertnie wydaną 
pracą Die Rationalen und soziologischen 
Grundlagen der Musik (racjonalne i spo
łeczne podstawy muzyki), w której usiłu
je nam słynny socjolog narzucić pogląd, 
że rozwój technologii budownictwa for
tepianów i rozwój samej techniki gry 
był ściśle powiązany z przemianami struk
tury społecznej odpowiedzialnymi za wy
tworzenie się klasy średniej, a co za tym 
idzie, kieruje nim duch racjonalności. 
Wskrzeszony przez katowickich muzyków 
Irmlerowski „mebel” (by pozostać 
przy terminologii Webera), nie ewokuje 
(na szczęście) ducha racjonalności ani 
nowoczesności, a wręcz przeciwnie, roz
brzmiewa muzyką, która powraca do kli
matu łagodności i naiwności cechują
cej XIX-wieczne domowe muzykowanie.
Jaki to klimat, sugeruje nam (ironicznie)
E.T.A Hoffmann w Kreislerianach: papa 
i mama słuchający z rozrzewnieniem, 
jak ich pociechy bębnią w klawiaturę, wy
grywając utwór pt. Kwitnij, kochany fioł
ku. Scenerii dopełniają fajka, szlafrok, pan
tofle i robiona na drutach pończocha, 
na którą kapie łezka z oka wzruszonej ma
my. Rzecz jasna, twórcy programów 
„irmlerowskich” koncertów w muzeum 
nie noszą pantofli i nie dziergają, a ich am
bicje artystyczne sięgają daleko ponad po
ziom sentymentalnego wzdychania do fioł
ków. Wybierają jednak programy, które 
czytelnie nawiązują do XIX-wiecznej 
idei domowego muzykowania. Koncert 
marcowy wypełniły na przykład utwory 
przeznaczone do grania na 4 ręce -  to by
ła ulubiona konwencja gry dawnych 
amatorów. Koncert ten obmyśliło i wyko
nało dwoje znakomitych artystów -  pro
fesorów katowickiej uczelni: Monika Si
korska-Wojtacha i Marek Toporowski 
(ten ostatni wystąpił również w roli pre
legenta). Grano na przemian solo i na 4 rę
ce -  utwory dwóch kompozytorów, nie
wiele różniących się wiekiem, wiele 
za to -  stylem, jak również stopniem za
domowienia we współczesnym repertu
arze. Byli to Wolfgang Amadeusz Mozart 
i Jan Ladislav Dusik (Dussek). Grano pa
ry ich sonat -  w przypadku Mozarta jesz
cze silnie tchnących duchem muzyki kla
wesynowej późnego baroku (były to 
bowiem dzieła młodzieńcze), zaś 
w przypadku Dusika -  zapowiadających 
romantyzm specyficzną wirtuozerią i pom- 
patycznością, ogólnie jednak „niezdecy
dowanych” stylistycznie, stanowiących 
swoisty wytwór „bez czasu i miejsca”, mo
że dlatego, że i ich twórca był -  co naj
mniej -  „bez miejsca”, pędząc typowy 
awanturniczy żywot wirtuoza. Zderzenie 
tych dwóch muzyk było bardzo interesu
jące. Fascynujące było także zetknięcie się 
z brzmieniem dawnego instrumen
tu -  na nasze uszy „suchego”, mało rezo- 
nującego, jakby przytłumionego i nader 
delikatnego. Na koniec Monika Sikorska- 
-Wojtacha i Marek Toporowski uraczyli 
nas jeszcze jedną rzeczą nader typową dla N _ 
domowego muzykowania -  wykonaniem 
transkrypcji na 4 ręce uwertury Michała 
Glinki Jota aragonesa, autorstwa Francisz- _ _ j  
ka Liszta. To był mocny finał!

MAGDALENA DZIADEK B I



orzeniec Zbigniewa Białasa to po- 
x V  wieść historyczno- obyczajowa na
siąknięta wątkiem sensacyjnym. Akcja 
książki toczy się wokół morderstwa gla
zurnika Alojzego Korzeńca, którego 
korpus pozbawiony głowy znaleziono 
na nasypie kolejowym w centrum So
snowca. Przez krótki moment śledzimy 
dochodzenie prowadzone przez policję, 
po czym na główny tor wysuwa się 
śledztwo dziennikarskie, prowadzone 
przez redaktora naczelnego „Iskry”.

Śmierć Korzeńca tak naprawdę jest je
dynie pretekstem do ukazania rzeczywi
stych intencji autora -  przedstawienia 
prawdziwego głównego bohatera powie
ści jakim jest miasto, tętniący życiem So
snowiec. Jawi się on jako miejsce prze
siąknięte hałasem, z ciężkimi pociąga
mi, z ubojnią pełną brudnych kwilących 
świń, z restauracją Victoria, skąd miej
scowi wychodzą slalomem. To rów
nież miejsce posterunków granicznych 
i celnych wprost idealnych dla przemyt
ników. Przede wszystkim jednak Sosno
wiec jawi się jako wielokulturowy tygiel, 
pełen różnobarwnych postaci. Mieszkań
cy miasta to Polacy, Niemcy, Żydzi 
i Rosjanie pełniący rozmaite zawody, po
siadający różne pasje i różne problemy. 
To, co łączy ich wszystkich to miasto 
i rzeczywistość, w której przyszło im żyć.

A kcja rozgryw a się bow iem  tuż 
przed wybuchem I wojny światowej. 
Osadzenie bohaterów w  tak konkretnym 
czasie, pozwoliło autorowi na uwypu
klenie wewnętrznych konfliktów miej
skich i ówczesnych realiów bytowych. 
Możemy więc na Korzeńca spojrzeć nie 
tylko w kontekście kryminalnym, czy 
obyczajowym, ale również politycz
nym, historycznym i kulturowym. Z tej 
perspektywy Sosnowiec to miasto istnie
jące na granicy trzech państw, pełne 
szpicli, policji nieustannie kontrolującej 
mieszkańców, władzy, która nie zawa
ha się posłużyć specyficznymi metoda
mi, aby wydobyć informacje, lub zyskać 
współpracowników. W takich okolicz
nościach słowo „bezpieczeństwo” zy
skuje nieco abstrakcyjny wymiar.

Wśród bohaterów na uwagę zasługu
je z pewnością wdowa po glazurni
ku -  nie do końca szczęśliwa kobieta, 
która swoje rozżalenie i brak czułości ze 
strony męża rekompensuje sobie, pisząc 
po kryjomu powieści do lokalnej gaze
ty, popijając przy tym regularnie absynt. 
Jest tu również redaktor tejże gazety, któ
remu przypadła rola nie do końca uda
nego detektywa, nieśmiałego i brzydzą
cego się przemocą. Czytelnik ma rów
nież okazję poznać fińską bonę, której 
największym zmartwieniem jest pozy
skanie męża, najlepiej w osobie niemiec
kiego strażnika. Słowem bohaterami 
powieści są zwykli ludzie, umieszczeni 
w zwykłej codzienności tamtych czasów. 
W najmniejszym nawet stopniu nie są oni 
wygłaskani przez autora, każdy z nich ma 
wady, obawy, wątpliwości. Każdy tym 
samym staje się dla czytelnika ludzki

Zbigniew Białas, Korzeniec, Wydawnic
two MG, 2012, s. 382.
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i swojski zarazem. Książka Zbigniewa 
Białasa pokazuje nam funkcjonowanie 
ludzkich zachowań, tendencję do nad
miernego oceniania innych, wieczne 
niezadowolenie z własnego losu, wiecz
ne plotkowanie i wiele innych. Pomimo 
tego, że minęło sporo czasu od tamtego 
okresu, do dziś wierzymy w zabobony, 
dajemy się zwieźć uprzedzeniom i ste
reotypom. Wcale tak mocno nie różni
my się od bohaterów Korzeńca.

Bez wątpienia na uwagę zasługuje 
fantastycznie prowadzona, wielowymia
rowa narracja oraz doskonałe poczucie 
humoru, które towarzyszy czytelniko
wi przez całą lekturę. Nie słabnie ono 
nawet w takich scenach, które, teore
tycznie, wymagają powagi. W taki oto 
sposób śmieszy chociażby scena umie
rającego ojca, który pewnego dnia obu
dził się, rozejrzał dookoła i oznajmił ro
dzinie, że postanowił umrzeć bo... ży
cie m u zbrzydło. Paradoks, absurdy 
i szyderstwo bije nie tylko z narracji, ale 
również z dialogów bohaterów, którzy 
niejednokrotnie rozmawiają ze sobą 
jak  niemy z niesłyszącym. W zasadzie 
nawet Alojzy Korzeniec ginie na sku
tek nieporozumienia. Zabawny wyda
je  się również fakt, że tytułowy boha
ter mimo że błyskawicznie uśmiercony, 
zasługuje nie tylko na tytuł książki, ale
i na okładkę, notabene, tutaj również 
występuje bez głowy. Humor ten nie 
męczy, prowadzony jest na wysokim 
poziomie i z niebywałym smakiem.

Korzeniec Zbigniewa Białasa jest lek
turą ambitną, jednak nietrudną, która 
w  mojej opinii, trafi do każdego. Szcze
gólnie powinna przypaść do gustu oso
bom mieszkającym, bądź znającym te
reny Zagłębia. Będą one mogły rozpo
znać w książce autentyczne miejsca, 
do dziś istniejące w topografii Sosnow
ca. Wszystkie bowiem nazwy ulic, lokali 
publicznych, czy budowli są autentycz
ne. Autor postarał się o to, aby nawet 
treść ówczesnych ogłoszeń prasowych, 
nazwiska właścicieli kamienic, restaura
cji i warsztatów rzemieślniczych były 
prawdziwe. Czuć, że sam niejednokrot
nie bywał w tamtych rejonach, co nie by
ło dla niego trudne, ponieważ stamtąd 
właśnie pochodził. Duży autentyzm po
wieści to niewątpliwie plus, który doda
je powieści wiarygodności. Natomiast 
czytelnicy znający tamte tereny mogą so
bie pozwolić na większą poufałość 
względem wydarzeń i bohaterów.

W powieści dostrzec można pióro 
profesora nauk humanistycznych, teo
retyka literatury. Uważne oko dostrze
że to zarówno w języku, jak  i stylisty
ce książki. Co ważne lektura Korzeńca 
nie męczy, nie przytłacza opisami czy 
zbyt długą narracją, nie nuży zbyt za
wiłymi, nader wyszukanymi metafora
mi. Język jest prosty ale, co niezmier
nie istotne, nie banalny.

Jedyne co nieco może przeszkadzać, 
do dość duża ilość niemieckich sformu
łowań, przytaczanych bez tłumaczeń 
(chociażby w przypisach). Oczywiście są 
one uzasadnione potrzebą zaznaczenia 
niemieckiej kultury obecnej w tamtych 
czasach na terenie Sosnowca. Niemniej 
jednak warto mieć na uwadze, że nie każ
dy współczesny czytelnik będzie znał ję
zyk niemiecki, na tyle aby samemu 
przetłumaczyć sobie wszystkie teksty.

Książka nie przynosi odpowiedzi 
na wszystkie pytania, nie rozwiewa 
wszystkich wątpliwości. Autor sprytnie, 
tuż przed końcem lektury uchyla lekko 
rąbek tajemnicy, drażni się z czytelni
kiem podsuwając mu pod nos rozwią
zanie zagadki na talerzu, po czym talerz 
ten zabiera, co powoduje niebywały 
apetyt na następny tom.

Korzeniec to powieść, do której chęt
nie powrócę, głównie za sprawą humo
ru, który w niej dopisuje. Jest książką 
w każdym aspekcie przyjemną, którą po
lecam wszystkim. Pozwala ona spojrzeć 
na Sosnowiec nie tylko jak na miasto 
przemysłowe, brudne, szare i głośne, ale 
również jak  na miejsce, w którym spo
tykały się niegdyś i żyły obok siebie kul- 
tuiy teoretycznie odmienne, a jednali złą
czone, których funkcjonowanie opiera
ło się niekiedy na współpracy, niekiedy 
na konkurencji, a niekiedy na obopólnej 
niechęci. I choć obecnie czasy się zmie
niły wciąż znajdą się tacy, którzy boha
terów Korzeńca, mogą codziennie oglą
dać w lustrze.

BARBARA NOWICKA



M arian Pilot nie należy do pisarzy 
najgłośniejszych czy szeroko 

rozpoznawalnych. Nie publikuje zbyt 
często, przez co, jak  sam mówi, zda
rzyło się w  jego karierze literackiej, że 
nawet doświadczeni krytycy brali go 
za debiutanta, choć od ukazania się Pa
nien szczerbatych (1962), pierwszego 
zbioru opowiadań tego autora, m inę
ło wiele czasu. Ceni się jego utwory 
za sposób prowadzenia narracji, ope
rowanie groteską, przechodzenie od re
alizmu do oniryczności, ale przede 
wszystkim podkreśla się wartość arty
styczną języka, który wykorzystuje 
elementy gwary ze stron rodzinnych pi
sarza (Siedlików w  woj. w ielkopol
skim), jego kreatywność słowotwórczą, 
dosadność i pomysłowość. W szystkie 
te cechy jego pisarstwa skupiły się 
w Pióropuszu.

Nurt chłopski w  prozie polskiej jest 
w ciąż żyw otny i bardzo doceniany, 
choć jego  kres w ieszczono ju ż  w la
tach ’70, a Konopielkę (1973) Edwar
da Redlińskiego i Kam ień na kam ie
niu (1984) W iesława M yśliw skiego 
uznano za podsum owanie i ukorono
w anie tego typu pisarstwa. Proza te 
go nurtu porusza w ażne dla historii
i m entalności Polski problem y zw ią
zane ze w sią -  zw łaszcza w  okresie 
w ojny i tuż po niej, problemy, z jak i
mi się borykano i przem iany, jak im  
podlegała (głów nie w  latach ’50). 
Często stosowano gwarę lub jej ele
menty, a powieści stawały się zapisem 
doświadczeń i w spom nień osób, któ
re były świadkam i dokonujących się 
przem ian i w yw odziły się ze środo
w iska w iejskiego. Pisarstw o M aria
na Pilota jest zaliczane właśnie do te
go nurtu.

Akcja rozgrywa się we wsi Siedli
ków oraz w  okolicznych m iejscow o
ściach w  latach ’50. Bohaterem  i nar
ratorem jest pisarz, który w trakcie 
choroby i agonii ojca powraca we 
wspomnieniach do dzieciństwa i wcze
snej młodości, spędzonej na tzw. „kre
sach zachodnich” . W ażną postacią 
jest właśnie umierający ojciec, w  prze
szłości złodziej (wielokrotnie pod
kreślany jest „złodziejski ród” i dzie
dziczność tej profesji czy raczej sty
lu życia), zatw ardziały analfabeta, 
który trafia do więzienia za niszczenie 
mienia szkolnego. Syn jest przez mat
kę zmuszany do pisania podań i listów 
m ających „wyciągnąć ojca z p ier
dla” . Całodzienne pisanie, z początku 
tortura w iążąca się z zapachem  atra
mentu, drętwieniem rąk, szalonymi ty
radami matki, która dyktowała listy, 
obryw aniem  za w szystkie „żydy” , 
przem ienia się stopniowo w  fascyna
cję, odkrywanie mocy słowa. Kiedy oj
ciec, uwolniony za sprawą pism  i sta
rań matki, wraca do domu, syn odkry
wa potęgę zawartą w  pisaniu i posta
nawia zostać pisarzem, namaszczony

„S zo rstk a , z u ch w ała , o sz a ła m ia ją ca ”  m.n gonoowi

O  P u s Z

Marian Pilot Pióropusz, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2011, s. 330.

W nurcie 
chłopskim 
bez zmian

dodatkowo przez ojca poprzez poda
rowane mu (kradzione) pióro i okula
ry. Z głównego tematu, jakim  jest m o
wa, pismo i pisanie, wyrasta szereg 
wątków pobocznych, opisujących po
wojenną wieś przy granicy zachodniej. 
M iejsce w ypędzonych Niem ców zaj
m ują przybysze zza Buga (rodzina 
Krajońków, z której pochodzi Haniu, 
druh narratora), na wieś wkraczają agi
tatorzy, obowiązkowa edukacja i na
uczyciele mówiący wciąż o Dzierżyń
skim i Stalinie. Bohater, pochodzący 
z najniższej warstwy chłopstwa, jako 
dziecko ulega czarowi sprawiedliwo
ści i dostatku kołchozowego, a także 
przeżywa pisarskie olśnienie czytając 
krótkie, socrealistyczne opowiadanie 
w przyniesionej przez ojca gazecie. Po
dejmuje dalszą edukację i staje się pi
sarzem -  ale donosów, co wywołuje 
u niego rozterki i wyrzuty sumienia. 
W opisie rzeczywistości realizm płyn
nie przenika się z groteską i onirycz- 
nością, współgrając ze specyficznym 
językiem , jakim  posłużył się autor. 
Znajdziemy tu elementy gwary, mowy 
ojca, którą syn-pisarz chce ocalić
i przechować, choć są to głównie po
mysłowe i dosadne wyzwiska i prze
kleństwa (sukacicha, gzicha, ladaco,

puścirzyć, golarzyć, niczciwiary, daj- 
minóżka, śmierdzirzyć, powsikurwa), 
podawane w seriach czy szarżach, 
pokazujące barwę i bogactwo nie tyl
ko gwary, ale też możliwości słowo
twórczych autora. Jednak językowi 
Pióropusza  czegoś brakuje -  przede 
wszystkim  wartkości i naturalności, 
wszystko jest starannie przemyślane
i wystudiowane, co zabija lekkość
i dosadność gwary, która jako język 
funkcjonujący głównie w mowie, gi
nie pod naporem  neologizmów i po
toczystych zdań. Być może ich rytm 
m iał oddawać rytm wspomnień, jed 
nak w  efekcie zamienia język (który 
miał być „zachowany” czy „ocalony”) 
w koturnowy i sztuczny twór.

Marian Pilot podejmuje w swojej po
wieści kilka ważnych tematów -  po
wojenną biedę, analfabetyzm, analizu
je  przyczyny zachłyśnięcia się nową 
rzeczywistością i- uwierzenia w nią 
przez młodych ludzi ze wsi, pokazu
je  relacje ojciec -  syn, niepiśm ien
ny -  piśmienny (podobnie jak  Edward 
R edliński w K onopielce), przyby
szów ze wschodu na ziemie odzyska
ne, zwłaszcza z perspektywy m iesz
kańca tych ziem, patrzącego na rozpad
i marnowanie się porządnych, ponie
m ieckich dóbr i gospodarstw. Jednak 
żadna z tych ważkich kwestii nie zo
stała omówiona z nowej perspektywy 
czy w  nowatorski sposób, inaczej niż 
do tej pory w historii tego nurtu. Jed
nocześnie podjęcie tak wielu wątków
i tem atów w jednej powieści skutku
je  schematycznością i powierzchow
nością w potraktowaniu niektórych. 
M ożna książkę Pilota odczytać jako 
traktat o słowie i języku, o jego m oż
liwościach zarówno wpływania na rze
czywistość, jak  i giętkości i sprawno
ści w układaniu nowych wyrazów. Je
śli jednak powieść m iała poruszać 
głównie problem y związane z języ
kiem  (na co wskazywałby tytuł), to 
n iep o trzeb n ie  w prow adzono ty le 
skomplikowanych wątków pobocz
nych, których złożoność rozmywa się 
w  bogactwie frazy. Język powieści jest 
formą, za którą niewiele się kryje 
przy jednoczesnym  stwarzaniu pozo
rów, że jest to utw ór nie tylko o moż
liwościach języka.

Pióropusz wpisuje się w nurt chłop
ski, ale nie je s t utworem  innowacyj
nym, nie przełamuje utartych schema
tów  dla tego typu powieści. Jest po
prawnie napisany i skonstruowany, nie 
można autorowi odmówić mistrzostwa 
w  prow adzeniu narracji i posługiw a
nia się językiem , jednak jest on wtór
ny. Z byt w iele tem atów , w ątków
i pracy włożonej w kształt artystycz- 
ny języka powieści sprawia, że mamy 
wyłącznie starannie utkaną kotarę ję 
zyka -  za którą niewiele się kryje.

AGNIESZKA WOJTOWICZ



M oja fil-
Amiradżibi m o w a
Moskwa

Helena Amiradżibi Moja f i l 
mowa Moskwa, wydawnictwo 
trio, Warszawa 2011, s. 250

Dżiba
D laczego interesuje mnie 

autobiografia absolwent
ki moskiewskiego Wszechro- 
sysjkiego (dawniej: Wszech- 
związkowego) Państwowego 
Instytutu Kinematografii? Że- 
byż chociaż ta śliczna gruziń
ska arystokratka ukończyła 
łódzką filmówkę... Jeszcze 
jako licealista obejrzałem 
przed jakimś filmem fabu
larnym tak zwany dodatek, 
film krótkometrażowy, doku
mentalny pt. „Oblatywacze”, 
zwróciło moją uwagę nazwi
sko realizatorski, bo imię by
ło swojskie: Helena, ale: Ami
radżibi? Film robił wrażenie, 
dynamiczne zdjęcia w po
wietrzu (rzecz była o oblaty
waczach odrzutowców), szyb
ki montaż, inna rzeczywi
stość, oderwana od peerelow
skiej szarzyzny, smak przygo
dy w przestworzach.

W tym samym czasie, rów
nież jako dodatek wyświe
tlano film pt. „Miasteczko” 
zrealizowany przez Jerzego 
Ziarnika, który opowiadał
o wymierającym miasteczku, 
w którym niegdyś ludzie żyli 
z wyrobu obuwia, lecz 
w ustroju socjalistycznym nie 
otrzymywali przydziałów skó
ry. Ich zawód stał się nielegal
ny, bo kupowali skórę na le
wo. Dopiero czytając autobio
grafię Heleny Amiradżibi, do
wiedziałem się, że ten film 
przedstawił Jerzy Ziamik wy
sokiej komisji we WGIKu, ja
ko pracę dyplomową. Dowie
działem się także, że ów ab
solwent WGIKu był pierw
szym mężem Heleny Amira
dżibi, stąd też jej polski „epi
zod”, który trwał dobre pół 
wieku. Ale właściwie nie

u boku Jerzego Ziamika upły
nęło jej „polskie życie” ! 
Z książki nie wynika, by by
ła to wielka namiętność; ot, 
miłość studencka, chyba ślicz
na Gruzinka chciała się wy
rwać z ZSRR. Mogła to być 
Polska, gdzie jednak było 
więcej wolności, więcej swo
body twórczej: Ziamik mógł 
zrealizować w Polsce „Mia
steczko”, lecz wysoka komi
sja we WGIKu film odrzuci
ła, choć, jak pisze Helena 
Am iradżibi, profesorowie 
urządzali sobie zamknięte po
kazy, na które cichcem tłum
nie pchali się także studenci...

„Polskie życie” upłynęło 
Helenie Amiradżibi u boku 
scenarzysty, na którego utwo
rach powstała polska szkoła 
filmowa; życie na górze, 
w sensie towarzyskim, i w do
brobycie, ponieważ Jerzy Ste
fan Stawiński -  drugi mąż He
leny Amiradżibi, zapewnił jej 
egzystencję na poziomie za
chodnim, a u jego boku
i -  zważywszy na pozycję 
męża -  mogła zrealizować 
kilka filmów fabularnych (naj
głośniejszy z nich: „Kto wie
rzy w bociany?”). A jednak 
kariery w Polsce nie zrobiła. 
Czy zrobiłaby ją  w ZSRR, 
w Moskwie, w Tbilisi? Nie są
dzę; wydaje mi się, że więcej 
w niej było inteligencji niż ta
lentu.

Ta książka również jest 
świadectwem błyskotliwej in
teligencji! Młoda dziewczyna, 
siedemnasto, osiemnastolet
nia, rozumie dlaczego uta
lentowani, hardzi młodzie lu
dzie piją na umór: bo na trzeź
wo nie da się tam żyć! Z bli
ska obserwuje przeobrażanie 
artystycznej uczelni w ideolo
giczną freblówkę. Widzi 
usłużny konformizm swoich 
„mistrzów”. Ajednemu z nich, 
opiekunowi jej roku, modelo
wemu człowiekowi sowiec
kiemu, słowem kanalii, ja 
kich mało, który odmówił jej 
podpisania delegacji na prak
tykę w Polsce, w ostatniej 
rozm owie, rzuca prosto 
w oczy: „Wasiliju Wasilje- 
wiczu, zawsze, przez cały 
okres studiów chciałam coś 
panu powiedzieć, ale się nie 
odważyłam. Teraz się odwa
żę. Ale z was chuj, Wasiliju 
Wasiljewiczu!”

Bez wątpienia, dla tej gru
zińskiej arystokratki nie było 
miejsca w ZSRR.

Wróciła do Tbilisi, docho
dząc do osiemdziesiątki, gdy 
zmarli jej obaj polscy mężo
wie.

FELIKS NETZ

Stanisław Jędryka Miłości 
mojego życia Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2012, s. 245

Miałem 
dwie mamy
Osiem dziesiątka tuż- 

-tuż -  Stanisław Jędryka 
urodził się w r. 1933 -  reży
serzy w tym wieku już nie 
kręcą filmów, nie dlatego czę
stokroć, że wolą późne wsta
wanie emeryta, lecz z tej pro
stej przyczyny, że producen
ci nie proponują im pracy. 
Naturalnie, nie jest bez zna
czenia stan zdrowia człowie
ka blisko osiemdziesięciolet
niego, a reżyserowanie filmu 
to także wielki wysiłek fi
zyczny, a wreszcie młodych, 
trzydziesto-, czterdziestolet
nich reżyserów jest legion. 
W czasach młodości Stanisła
wa Jędryki, była w Polsce 
jedna szkoła filmowa, która 
wypuszczała garstkę absol
wentów, z niewielkimi szan
sami na względnie szybki 
(po kilku latach) debiut w peł
nometrażowym filmie fabular
nym. Stanisławowi Jędryce 
poszczęściło się!

Miał dwadzieścia trzy la
t a -  czego dowiaduje się z je 
go autobiografii -  gdy ukoń
czył łódzką filmówkę. 
Przed trzydziestką zadebiuto
wał filmem fabularnym pt. 
„Dom bez okien”, który wła
dze polskiej kinematografii 
wysłały na festiwal canneński, 
w nadziei na sukces, którego, 
niestety, nie było. Koń był wy
soki, więc i upadek musiał być 
bolesny: przez najbliższe dwa 
lata Stanisław Jędryka nie 
stanął za kamerą. Za karę? 
Ależ władze powinny raczej 
ukarać siebie, ponieważ „Dom 
bez okien” nie był tzw. filmem 
festiwalowym. Stanisław Ję

dryka miał dopiero za kilka lat 
znaleźć swoje własne miejsce 
w polskiej kinematografii. I ja
ko twórca seriali telewizyj
nych i filmów fabularnych
o młodzieży, lecz oglądanych 
przez wszystkich, zapewnił 
sobie trwałe i poczesne miej
sce w historii polskiego filmu.

Autobiografię Stanisława 
Jędryki czytam, jako opo
wieść twórcy „Podróży za je
den uśmiech”, „Wakacji z du
chami”, „Stawiam na Tolka 
Banana”, „Szaleństwa Majki 
Skowron”, „Zielonych lat”, 
a więc artysty, który ma pra
wo myśleć o swoim życiu 
zawodowym, jako udanym, 
spełnionym. Ale ta książka, pi
sana trochę jak wspomnie
nia, trochę jak powieść, z licz
nymi dialogami, jest przede 
wszystkim  spojrzeniem 
wstecz starego człowieka 
na swoje długie, wcale nieła
twe życie. Bez wątpienia, Sta
nisław Jędryka wykonał ol
brzymi wysiłek, aby z biednej 
sosnowieckiej dzielnicy trafić 
do ekskluzywnej uczelni arty
stycznej, w ybierając za
wód -  dla ludzi, wśród któ
rych wzrastał -  nadzwyczaj 
egzotyczny i wcale nie gwa
rantujący stabilizacji dostęp
nej choćby inżynierowi górni
czemu, czy hutniczemu! 
W rzeczy samej, aby wypra
wić pogrzeb matce, trzydzie
stoletni reżyser pożycza pie
niądze u przyrodniego brata, 
inżyniera z Sosnowca. Matka!

To najdelikatniejsza sprawa 
w historii życia opowiedzianej 
w autobiografii Stanisława 
Jędryki. Może była zbyt pry
watna, zbyt głęboko osadzona 
w psychice reżysera, aby -  na
brawszy do niej dystansu -  na
pisać scenariusz filmu fabular
nego. A następnie zrealizo
wać film. Być może film ży
cia. Bo to historia niezwy
kła! Oto początek tej szczerej, 
pełnej ciepła, mądrej książki: 
„Jestem synem dwóch ma
tek, za to ani jednego oj
ca -  ten znak szczególny, ta 
prawda kształtowała całe mo
je życie, w każdej sekundzie, 
minucie, godzinie, dniu, mie
siącu czy roku”. Jak to możli
we, ktoś zapyta? Także dla 
rozwiązania tej intrygującej 
zagadki warto przeczytać „Mi
łości mojego życia”, które są 
wiarygodną opowieścią o ży
ciu filmowego reżysera -  nie 
z polskiego filmowego Olim
pu, ale zdolnego i pracowite
go, doskonale znającego swój 
fach -  w powszednim krajo
brazie Peerelu.

FELIKS NETZ



Książka zatytułow ana skrom nie
O Czechowie, a przetłumaczona 

na język polski po prawie sześćdziesię
ciu latach wymaga od współczesnego 
czytelnika, w tym ode mnie, dokonania 
przypomnienia kto jest kim. Sytuację 
komplikują dwie przedmowy -  jedna pi
sarza Marka Ałdanowa, druga żony 
Iwana Bunina -  Wiery Buniny, tłumaczą
ca okoliczności pow stania książki. 
Z pewnością długoletnia przyjaźń mię
dzy Czechowem i Buninem z punktu wi
dzenia czytelnika jest ciekawa -  dzieli
ła ich różnica pokoleniowa, połączyło 
środowisko literackie, w którym się 
obracali -  nawet dla mnie, niezaznajo- 
mionej zbytnio z kulturą rosyjską robią 
wrażenie nazwiska Tołstoja, Gorkiego 
czy Stanisławskiego.

Zacznijmy od Czechowa -  nazwiska 
obowiązkowego dla teatromana, Wi
śniowy sad, Mewa, czy Trzy siostry 
goszczą na afiszach teatralnych, podle
gając co raz to nowym interpretacjom 
przez kolejne pokolenia reżyserów czy 
choćby pisarzy (na czele z Januszem 
Głowackim). O niemalże przysłowio
wej strzelbie, która pojawia się w pierw
szym akcie a w trzecim powinna wypa
lić pamiętamy lepiej niż o tym, czego 
dotyczyły  opow iadania. Stw orzył 
w nich postać inteligenta, którą potem 
naśladowano, obśmiewano lub tęsknio
no doń, sam będąc, jak wynika z wspo
mnień Bunina, człowiekiem pełnym po
kory, wiele wybaczającym bliźnim, 
pisarzem, docenionym za życia, podob
nie jak autor biografii Iwan Bunin, któ
ry wzniósł się na wyżyny zaszczytów 
literackich otrzymując w 1933 Nagro
dę Nobla i jest uważany za ostatniego 
wielkiego pisarza dziewiętnastowiecz
nego rosyjskiego realizmu.

Książki O Czechowie nie zdołał 
ukończyć, zmarł na atak serca w Pary
żu, gdzie mieszkał od czasów rewolu
cji. Pozostawione materiały zebrała 
do druku żona Wiera, Mark Ałdanow 
był zaś pisarzem przede wszystkim 
wielkich tematycznie i rozmiarowo 
powieści historycznych, w swoim wstę
pie podkreśla przede wszystkim skrom
ność obu pisarzy oraz ich wzajemną, 
pozbawioną zazdrości przyjaźń i prze
czucie Czechowa, że jego młodszy
o pokolenie kolega po piórze ma wiel
kie talent. Ałdanow prowadził kore
spondencję z Buninem i pokusił się
o porównanie drogi życiowej obu pisa
rzy, Wiera Bunina wydaje się koncen
trować bardziej, co naturalne, na upo
wszechnieniu dorobku męża. Następnie 
głos zabiera sam Iwan Bunin.

Zaletą tej biografii jest bez wątpienia 
ciepły, pełen sentymentu opis przyjacie
la, swobodny tok wspomnień równowa
żony przez charakteiystyczny dla biogra
fii porządek chronologiczny. Zdarzają się 
fragmenty, gdzie zawodzi koherencja np. 
opis charakteru przerwany jednozdanio
wą wzmianką dotyczącą wyglądu ze
wnętrznego: Mało jadł, mało spał, łubił 
porządek. W jego pokojach było niesły
chanie czysto, sypialnia przypominała
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Iwan Bunin, O Czechowie, z języka rosyj
skiego przełożył Jerzy Szokalski, Wydaw
nictwo Farbiarnia, Bydgoszcz 2011.

O przyjaźni 
sprzed lat 

wielu
pokoik panny służącej... Kolejny, jed
nozdaniowy akapit: Dłonie miał duże, 
suche, przyjemne w dotyku. Dalej o ce
chach osobowościowych: Był precy- 
zyjny i oszczędny w słowach nawet 
w życiu ja k  najbardziej codziennym  
(str. 62). Ten przemieszany porządek 
oraz powtarzanie faktów nieco dez
orientuje.

Ożywiła mnie, co chyba naturalne, 
historia uczucia Antoniego Pawłowicza 
do pisarki Lidii Aleksiejewny Awiło- 
wej. Spotkali się przypadkiem, on -  ka
waler, ona -  młoda mężatka i matka 
wielbicielka jego twórczości. Choć 
nie taili przed sobą swoich uczuć zbyt 
długo, uwieńczenie ich fascynacji mał
żeństwem zdawało się być niemożliwo
ścią. Iwan Bunin znając oboje relacjo
nuje ze wzruszeniem tę staroświecko 
romantyczną historię, posiłkując się 
wspomnieniami samej Lidii oraz ich li
stami. Rozstali się po dziesięciu latach 
znajomości wypełnionej ukradkowymi 
spotkaniami, korespondencją. Patrzy
my na Lidię oczami Bunina, który 
nie do końca rozumiał fizyczną fascy
nację pisarza kobietą reprezentującą ty
powy słowiański ideał urody ale miał 
w ysokie zdanie o je j in te ligencji
i wdzięku oraz jego żony Wiery, któ
ra we wstępie pisze o ujmującej oso
bowości Awiłowej. Buninowie kore
spondowali z nią także po śmierci pi

sarza, próbow ali pozyskać pomoc 
na emigracji w Paryżu gdzie się wów
czas znajdowali dla pozostającej naj
pierw w Rosji porewolucyjnej, potem 
Czechosłowacji pisarki. Z jej listów 
wyłania się dramatyczna historia po
zbawionej środków do życia kobiety, 
opiekującej się dwoma synami, wy
przedającej ubrania, żeby kupić chleb, 
potem zaś szukającej sposobu na opła
cenie leczenia córki Niny, która zapa
dła na encefalitis -  rodzaj śpiączki go
rączkowej i przez lata zmagała się 
z konsekwencjami neurologicznymi 
tej tajemniczej epidemii, która do
tknęła Europę po pierwszej wojnie. 
W późniejszych latach, po powrocie 
matki i córki do Rosji kontakt z Buni
nami się urwał, z przypisu dowiaduje
my się, że pisarka zmarła w 1943 ro
ku. Skoncentrowałam się na tej posta
ci, bo choć paradoksalnie pozostawa
ła w cieniu więcej o niej wiadomo niż
0 Oldze, żonie Czechowa, która dzie
liła z nim życie aż do jego śmierci. Pi
sarz zmagał się z gruźlicą, której nie 
sprzyjały lata spędzane na Krymie. Je
go życie pozbawione było sensacji
1 dramatycznych przeżyć, był otoczo
ny przyjaciółmi, był znany nawet zwy
kłym Rosjanom.

Pierwszą część książki kończy wraz 
z końcem życia bohatera -  dość drobia
zgowo opisując ostatnie chwile i rozwój 
choroby. Na drugą część składają się: 
szkice -  notatki, zaczerpnięte przez Iwa
na Ałeksiejewicza Bunina z  jego notat
nika 1914 roku, fragmenty listów (o li
teraturze, pisarzach, społeczeństwie,
o życiu i chorobie Antoniego Pawłowi
cza), które miały znałeźć się w książce
o Czechowie, uwagi, poczynione w cza
sie pracy nad książką na marginesach 
prac literaturoznawczych Piotra Bicył- 
łego i Jermiłowa oraz w trakcie lektury 
wspomnień współczesnych (Gruzińskie
go, Potapienki, Tieleszowa, Szczeglowa, 
Stanisławskiego, Niemirowicza -  Dan- 
czenki, Gorkiego, Kurpina, Wieriesaje- 
wa, Jelpatjewskiego, Karpowa, Garina, 
Rossolimo) -  podaję za spisem wykona
nym przez Wierę Buninę. Jest to część 
bardziej przydatna więc dla literaturo- 
znawców, badaczy recepcji prozy Cze
chowa, porównujących ją na przykład 
z odbiorem  innych w ielkich Ro
sjan -  Dostojewskiego czy Tołstoja. 
Z punktu widzenia czytelnika ta część 
zawiera powtórzenia niektórych treści -  
opinie wspom niane przez Bunina 
w pierwszej części, w drugiej zostają 
przytoczone dosłownie.

Jako że lubię po lekturze sporządzać 
w myślach zestaw korzyści odniesionych 
dzięki (nawet jeśli to tylko przyjemne 
spędzenie kilku godzin) to tym razem, 
są one bardziej wymierne -  powiększy
łam swoją wiedzę i przeszukałam biblio
teczkę rodzinną i publiczną. Opowiada
nia Czechowa i Bunina doskonale nada
dzą się na wieczorną lekturę.

MIRELLA
SIEDLACZEK-MIKODA



Małe skerco 
-  mądrość duża
Książka Artura D. Lisko- 

wackiego „Skerco” jest 
książką pisarza -  znanego
i uznanego -  nietypową. Te kil
kadziesiąt (55) opowiadań nie 
może mówić o jakimś pisar
skim programie czy zamyśle 
lub stanowić kredo pisarza. 
Autor chodzi, patrzy, dyskutu- 
je, obserwuje, ale przede 
wszystkim zapisuje. Przebija 
z książki, z każdej stronicy, po
trzeba -jakże ważna dla pisa
rza -  obserwacji i komentowa
nia dookolności. Powiedział
bym nawet: dla Liskowackie- 
go jest to imperatyw. Zapisu
je językiem potoczystym, kon
kretnym, natychmiast zrozu
miałym. Taka książka ma jesz
cze jeden niebagatelny walor: 
poznajemy pisarza bardziej 
jako człowieka, jego stosu
nek do codzienności, do świa
ta i ludzi. Bo przecież tam jest 
różnorodność, autor nie wybie- 
rajakiś szczególnych okolicz
ności i zdarzeń, nie preferuje 
czegoś, pisze o wszystkim. 
Przez to staje się nam bliższy, 
odrzuca pisarskie „wywyż
szenie”, ten koturn -  na którym 
jako pisarz mający wysoką 
rangę, już jest. Zaryzykuję na
wet pogląd (to prawo recen
zenta), że Liskowacki nie chce 
specjalnie się wspinać na pisar
ski szczyt, to raczej dzieje się 
samo, poprzez rangę i poziom 
pisarskiego talentu. Egzysten- 
cjalizm czy eschatologia, na
gle wyskakuje gdzieś pośród 
codziennej krzątaniny, sąsiadu
ją  często ze sobą bardzo odle
głe tematycznie teksty, ale 
trafnie podane, wyraziście za
rysowane: „Piórko”, „Dłonie”. 
Jakże przekonująco brzmią te 
dwa, podane tutaj dla zobrazo
wania tematycznej różnorod
ności i rozległości.

Pierwszy opisuje szybujące 
piórko, a czyta się z wielkim

zainteresowaniem. Drugi 
eschatologiczny Dwie mądre 
próbki poetyckiej refleksji. 
Sąsiadując ze sobą dodatkowo 
znaczą. Krótko mówiąc, autor 
w jakimś sensie psychicznie 
się obnaża (zresztą pisarz ro
bi to zawsze), ze swojej co
dzienności, z potoczystego 
biegu dni i wydarzeń.

Ładne i mądre to są rzeczy. 
Ładne dla czytelników znaw
ców literatury, i dla mniej za
interesowanych literaturą rów
nież są ciekawe. Gradacja te
matyczna, która świadczy
0 wszechstronnym zaintereso
waniu pisarza całą „dookolno- 
ścią” -  stąd cała różnorod
ność -  stworzyła książkę, któ
rą można otworzyć w dowol
nym miejscu i czytać. Na
stępnie nie trzymając się stro
nicowej numeracji -  przerzu
cić się -  w inne, dowolne 
miejsce. Stwarza to pewną 
wygodę, zwalnia nas od pa
miętania, gdzie skończyliśmy, 
aby zacząć od tamtego miej
sca. Czytanie nie wymaga zo
stawiania zakładki i pamięta
nia chronologii wydarzeń. Po
za tym „Skerco” ma jeden 
ważny -  dla mnie najważ
niejszy -  walor: każdy tekst, 
potraktowany przez pisarza 
z charakterystyczną dla niego 
wnikliwością, staje się pewne
go rodzaju diagnozą, która 
przekonuje, staje się dla nas 
trafna, obnażająca nieznane 
dno. Te spostrzeżenia są prze
nikliwe, były przemyślane 
wcześniej, nim znalazły dru
kowany efekt. To stanowi wła
śnie o wartości książki, o jej 
usadowieniu w codzienności 
(o Internecie kilka tekstów)
1 decyduje, iż czyta się dobrze. 
Czytelnik znajduje się w krę
gu aktualnych i ważnych wy
darzeń, pogłębionych pisar
skim oświetleniem i inteli
gencją. Podobały mi się szcze
gólnie teksty: „Menażeria, 
Ińsko”, „Światło opowie
ści” -  krótsze, oraz dłuż
sze -  „Świetliki”, „Plaża, 
niebo” (dowcipne, zabawne), 
„Białe laptopy”, „Skerco”, 
„Akcja” (bardzo obrazowy, 
notatka z kilku planów filmo
wych). Wymieniłem kilka tek
stów -  ponieważ nie selekcjo
nowałem ich pod względem 
wartości -  raczej przypadko
wo, bo wszystko jest interesu
jące, ekspresyjne. Zamkną
łem książkę z pewnym żalem, 
że się skończyła. Nabrałem 
do niej sentymentu. I natych
miast pomyślałem, iż nieraz 
otworzę ją  w jakimkolwiek 
miejscu, znowu poczytam.

JERZY LUCJAN 
WOŻNIAK

Marzena Orczyk-Wiczkowska

Grypsy z 
Panoptikonu

Marzena Orczyk-Wiczkow
ska, Grypsy z Panoptikonu, No
wa Ruda 2011, s. 56.

„Skazani 
na mowę’

Gryps: w gwarze więziennej 
list przesłany potajemnie, 

nielegalnie więźniowi lub wysia
ny z więzienia; panoptikum: wy
stawa, muzeum zawierające zbiór 
osobliwości -  tyle Słownik języ
ka polskiego. Tom wierszy Ma
rzeny Orczyk-Wiczkowskiej pt. 
„Grypsy z Panoptikonu” od razu 
wprowadza nas w przestrzeń 
konkretną, specyficzną, obiek
tywną. Emblematyczną -  gdzie 
dominuje znak czasu, materii
i śmierci. Można rzec, że kulty
w ującą własne ograniczenie, 
a zarazem zmagającą się z nim. 
Nie ma tu miejsca na przypadko
we gesty, słowa, obrazy czy 
uczuciową emfazę. Każdy wers 
jest precyzyjny, oszczędny, cel
ny i szukający skuteczności 
w tym, co ociera się o granicę 
wyrażalności, będącą zarazem 
granicą wydarzania się. Podmiot 
jest na tyle świadomy sytuacji 
w jakiej się znajduje, że odrzu
ca wszelkie pośrednictwo, nie ak
ceptuj ąc powszechnej, komuni
katywnej funkcji języka, stąd 
podejmuje próbę sformułowa
nia swojego idiolektu -  bardziej 
autentycznego i bezpośredniego 
porozumienia z byciem, z inny
mi, a przede wszystkim ze sa
mym sobą naznaczonym gestem 
utraty. Każda jednorazowość za
istnienia jest nie do przyjęcia, 
dlatego skazuje na ciąg powtó
rzeń i przypomnień. Jego adresa
tem jest transakcja, poszczegól
nego, osobnego w swej prze
strzeni intymnej człowieka z pa
mięcią ludzkości zniewolonej 
przez m echanizm y społecz
no -  ekonomiczne oraz kulturo
we, które okazują się szyder
stwem, prototypem uwięzienia, 
zapisem traumy. Permanentna ju
rysdykcja stanowi jedyny, właści
wy obszar, w jakim funkcjonuje
my, gdzie niestrudzenie „sędzia

sądu najwyższego siedzi nad ak
tami” („Wszyscy jesteśmy podej
rzani. Zima”, s. 6), gdzie „wszy
scy skazani są do siebie podob
ni” („...”, s. 11), gdzie cierpliwie 
stoimy przed trybunałem. W spo
sób nie narzucający się, stopnio
wo, z konsekwentną premedyta
cją aktu poetyckiego, autorka 
doprowadza do tego, że sceneria, 
jaką obudowała rzeczywistość, 
okazuje się jedynie jej mental
nym sztafażem. Kruchą empirią 
tęskniącą do pierwotnej mitogra- 
fii. To rodzi z kolei pytanie: co 
tak naprawdę staje się sygnałem 
do nagłego rozpoznania egzy
stencjalnej, doczesnej sytuacji? 
Totalne zamknięcie? Egzempla- 
ryczność? Osadzenie w rzeczy
wistości, będące tautologią pa
mięci? A może przebywania tyl
ko po tej stronie bytu, gdzie do
minują dziwaczne kąty widzenia, 
gdzie każdy staje się przyby
szem z innego świata, trwając 
zjawiskowo w Panoptikum? Po
nieważ to „nieobecność nas kon
serwuje, jak suchy lód” („Suchy 
lód”, s. 43), powinniśmy przede 
wszystkim jej poświęcić naszą 
uwagę -  stanom przed i po onto- 
logicznym. Próbom wyjścia po
za byt, uniezależnienia się od nie
go, co Emmanuel Leyinas okre
ślał neologizmem „excenden- 
ce”. Jednak jakże to karkołomne 
dla naszego myślenia, a tym bar
dziej języka! Determinacja po
wszedniej, zniewalającej co
dzienności, narracja zachowań 
sprowadzona do retoryki banału 
jest w poszczególnych wierszach 
zacieśniana po to, aby tym sku
teczniej, poprzez rozpoznanie, 
przekroczyć jej granicę i znaleźć 
się twarzą w twarz wobec bycia. 
Czy to się udaje? Czy to się 
może udać? Wszak podmiot za
mieszkuje w „domu nadzoru”, 
w którym czasowo przebywa, 
skazany na mowę, skąd „nigdy 
się nie wydostanę, ani tam, ani tu
taj” („Dom nadzoru”, s. 32). 
Byłoby to cielesne i planetarne 
uwięzienie na terytorium własne
go egotyzmu, z uporem pytające
go: „czy cząstka mnie na zawsze 
tutaj zostanie?/ czy pamięć o tu
taj wymaże ostre promienie/ 
wpadające do środka?/wygasi 
światło zimnych, nieznanych ga
laktyk?” (j.w., s. 32). Jedynym 
wyjściem z doczesności jest jej 
teatralizacja, która powoduje, że 
forma jaka kształtuje daną obec
ność staje się intrygą niewspół
miernych jakości: myśli oraz 
ciała. Ontologiczna tabula rasa 
jest niemożliwa, zaś podmiot -  
w t e r  a z -  potrafi zadawać so
bie wyłącznie transgresyjne py
tanie: ,jak  wypadnę po drugiej 
stronie?” („Nikt. każdy”, s. 13). 
Bowiem wszystko, co chciałoby 
się ocalić -  to akt podmiotowy. 
Wiersze całego tomiku są gęste, 
w ielowarstwowe, stonowane. 
Dysponują interioryzacją sensu, 
opartego na uczciwym podej
ściu do własnych doświadczeń. 
Dlatego ich treściowa pojem
ność jest nie do wyczerpania. 

BOGDAN NOWICKI



T r \ y \  Cofałka ma swoje osobne już J d l lm ie j s c e  pośród najbardziej zna
mienitych i zasłużonych „silesiologów”. 
Urodzony (1940) w Rybnej koło Tarnow
skich Gór, po okresie niewielkich migra
cji regionalnych, trafił do Strzelec Opol
skich, gdzie spędził wiele lat, zanim 
trafił do Warszawy. Tu jednak przy
wiózł ze sobą cały swój Śląsk, w którym 
nadal jakby mieszkał i mieszka. Z dzisiej
szej perspektywy patrząc, poświęcił mu 
całe swoje życie, co znalazło wyraz 
w studiowaniu historii regionu, licznych 
publikacjach oraz działalności na rzecz 
rodzinnej ziemi (m.in. w Towarzystwie 
Przyjaciół Śląska w Warszawie). Na pew
no wyrósł na wybitnego biografa i kro
nikarza śląskiej, pogmatwanej historii. Po
święcił swoje badania m.in. Edmundowi 
J. Osmańczykowi i Janowi Szczepańskie
mu, ale utrwalił też życie i „sprawy” 
mniej znanych Ślązaków, tych którzy sta
nowili sól tej ziemi. To w ich losach, jak 
w bursztynie, zastygła najgłębsza praw
da o bolesnym poplątaniu czasów i wspa
niałej kulturze tamtej enklawy. I po
wstała olbrzymia dokumentacja, która bez 
ludzi pokroju Cofałki, zachodziłaby ku
rzem zapomnienia.

Szczególną pozycją w dorobku Cofał
ki jest trylogia: Ślązacy w Warszawie 
(2008), Księga Ślązaków (2009) i Śląza
cy i Kresowiacy (2011). O tej najnowsej 
książce słów kilka...

Janek był „poniekąd” moim kolegą 
szkolnym. Kończyliśmy obaj (choć on 
wcześniej) to samo liceum strzeleckie. 
Mimo niemal dziesięcioletniej różnicy lat 
znaliśmy się już wtedy, a potem obaj od
naleźliśmy się w Warszawie. Obaj jeste
śmy wyimkiem tej historii, którą tym ra
zem Cofałka opisał. On -  rodowity Gór
noślązak, ja  -  wnuk i syn południo
wych Kresowiaków.

Jak wiadomo, repatriacja osadziła 
na Górnym Śląsku tysiące Polaków. Ten 
nowy „krajobraz po wojnie” był nie la
da wstrząsem socjologicznym i kulturo
wym dla rodowitej i napływowej ludno
ści. Śląsk przeżył go szczególnie mocno, 
bowiem po raz kolejny zmieniły się je 
go granice, jego przynależność państwo
wa (moje rodzime Strzelce Opolskie to 
przecież był Gross Strelitz), ponadto 
machina wojenna wplątała losy autochto
nów w służbę wojsk niemieckich, a tych 
z Kresów podzieliła na „andersowców”
i „berlingowców” (nie mówiąc o Koły- 
mie i Katyniu), co rachunki uwikłań
i krzywd szczególnie skomplikowało. Do
chodziło nawet do „zaburzeń” tożsa
mości, a na pewno do sporego pomiesza
nia „aksjologii biograficznej”.

Myślę, że zderzenie tych obu „etnik” 
musiało być szokujące. Kresowiacy czuli 
się wygnańcami niepewnymi swego no
wego losu, Ślązacy obawiali się nowej 
dominacji, osłabienia własnej wolności 
na własnej ziemi; patrzyli „spode łba” 
na całą tę zawieruchę. Zdarzały się incy
denty nieufności i sporu, wynikające 
z tej naturalnie nienaturalnej sytuacji. Jed
nak następowała homogenizacja, którą 
z dzisiejszej perspektywy oceniać nale-

JAN COFAŁKA

Jan Cofałka: Ślązacy i Kresowiacy, 
SCHOLARZ 2011, str. 407.

Epopeja 
śląsko-kresowa
ży jako udaną, a na pewno mniej drama
tyczną niż ta, jaka mogła się zdarzyć. 
Dość powiedzieć, że żona Janka pocho
dzi ze Stanisławowa, czyli z rodzinnego 
miasta mojej Mamy. I tak to się w tym ty
glu także ładnie mieszało...

Wieloletnim dyrektorem naszego li
ceum był Józef Grabowski, również 
z Kresów; zespół nauczycielski w sporej 
części -  a jakże! -  „zza Buga”. A my, 
uczniowie z dwojga tych diaspor, wycho
wywaliśmy się już najednym podwórku
i nasze biografie mają zakodowaną wo
bec siebie życzliwość i przyjaźń, na pew
no nie traumę naszych rodziców. Jeśli 
Górny Śląsk oczekuje dzisiaj większej au
tonomii dla swego regionu, to na pewno 
oczekiwanie to nie ma konotacji związa
nej z repatriacją przybyszów ze Wscho
du. Czas tę „wędrówkę ludów” uchronił 
od czarnych scenariuszy.

Cofałka cudownie wychwycił wiele 
„drobiazgów”, które tamtą zawieruchę na
sączały dobrymi klimatami i łączyły lu
dzi. Wymienię dwa: jeździło się ze Strze
lec na mecze piłkarskie Polonii Bytom, 
drużyny kultowej, w której grali piłkarze 
śląscy i kresowi. A cóż lepiej zbliża niż 
wspólne kibicowanie (jakże inne od dzi
siejszego). Jeździło się też do Opery Ślą
skiej w Bytomiu i Operetki w Gliwi
cach -  tam także odnajdywaliśmy wtedy 
naszą śląskość, naszą lwowskość, naszą 
polskość. Tych wspólnych „tygli” było 
sporo.

Książka, oczywiście, dotyczy spraw 
szerszych. To, co powyżej, napisać mu
siałem, bowiem czytałem ostatni tom Co- 
fałkowej trylogii także poprzez pryzmat

własnej biografii i emocji. Ale Autor ogar
nia całość historyczną i geograficzną swo
jej opowieści „o symbiozie”. Rzetelna hi
storiografia zjawiska, jego panorama, je
go analiza, a w tym wszystkim ekscytu
jący szczegół na szczególe, wplątany 
w losy jednostkowe i życiorysy lub sa
gi konkretnych ludzi.

Główne rozdziały książki opowiadają
o śląskiej rodzinie Kupnych z podcho- 
rzowskich ongiś Hajduk, którego senior, 
Piotr, przeobraził zwykłe „furmanienie” 
w pozytywistyczną działalność dochodo
wą, o losach Zofii Kułagi ze Stanisławo
wa, której kresowa i śląska biografia 
jest warta wspaniałego filmu, o „miesza
nym małżeństwie” wyjątkowych nauczy
cieli, Jadwigi i Norberta Nowarów, o fa
scynującej i dramatycznej historii waka
cyjnego Jarnołtówka, w którym zderzy
ły się różne fronty dziejów i kultur, o ży
ciu i zasługach Kresowiaka Seweryna Wy
słoucha -  profesora, promotora wielu wy
bitnych uczonych ze śląskim rodowodem, 
założyciela Instytutu Śląskiego w Opolu, 
w końcu o tuż powojennych losach gim
nazjum i liceum w Koźlu.

Biografie tych ludzi i rodów, 
to XIX i XX wiek Śląska i Kresów 
w pigułce, to przemarsze wojsk, zmiany 
granic, realiów i obyczajów, to etos pra
cowitości i przetrwania pięknego. A tak
że nędza i dramat czasów garbujące 
skórę większości mieszkańców ziem,
0 jakich tu mówimy.

Ponadto znajdziemy jeszcze „wspo
mnienia i pożegnania” tak ciekawych po
staci, jak Józef Białas, Jan Broi, Ludwig 
Fedorowski, Karol Jońca, Witold Małcu- 
żyński i Jan Rychel (w Strzelcach miesz
kałem nieopodal ulicy jego imienia).

Jeśli dodać do tego wszystkiego spis 
„Stu wybranych Kresowiaków zasłużo
nych dla Górnego Śląska”, 15-stronico- 
wy indeks nazwisk, 7-stronicowy in
deks miejscowości i mnogość archiwal
nych fotografii, to ławo sobie wyobrazić 
walor dokumentacyjny, szczegółowość
1 wnikliwość tej pracy, którą czyta się 
z wielkim zainteresowaniem.

W jakiejś mierze nazwałbym ją epope
ją. Epopeją o wyjątkowych regionach Eu
ropy, które historia związała trudnym, 
wspólnym losem. Fenomen polegał
i na tym, że Górny Śląsk (choć Dolnego 
też tutaj sporo), podobnie jak polskie Za- 
buże -  był kresami. Śląsk niemieckimi, 
Zabuże polskimi. Na styku takich granic 
zawsze rodzi się osobliwa kultura, a wi
cher historii tyleż ją  rani, co tworzy. Mo
że dlatego Ślązacy i Kresowiacy „doga
dali się” ze sobą? Hanysy i chadziaje 
umieli jakoś dzielić się ziemią, a inteli
gencja umacniała wzajemny consensus 
w sposób tolerancyjny, cywilizowany
i twórczy.

Jan Cofałka „ocalił od zapomnienia” 
czasy i ludzi, których Atlantyda dzięki 
niemu nie zatonie do końca. I przywró
cił ludzki wymiar sprawom do dziś z tru
dem wspominanym, poranionym wy
brykami Zła, jakie jednak ustąpiło Dobm.

LESZEK ŻULIŃSKI



s
•N
£P'3

O

p

'O
ps

W
Q
l-H

£

8o
f f l

S

Jestem Józef Wasz Brat. T. 1. Okruchy tycia. [Wy
bór i oprać. Anna Glaser]. Wyd. Janineum, Wie
deń 2012, s. 328.

Instytut Janineum opiekuje się polskimi stypendy
stami w Wiedniu. Prowadzi też działalność wydaw
niczą, ale w jego planach edytorskich nie było tej pu
blikacji. Myśl arcybiskupa Józefa Życińskiego, 
z którym Instytut współpracował, popularyzowano 
poprzez niemieckie przekłady (Medytacje Sokratej- 
skie i Bóg i stworzenie). Biograficzna książka wyda
na po polsku (z myślą m.in. o stypendystach) ukaza
ła się po śmierci arcybiskupa i była reakcją 
na rozpętany wówczas w Polsce „seans nienawiści”. 
Zwłaszcza wydarzeń na KUL, kiedy to Życiński 
podczas spotkania zorganizowanego przez Koło Na
ukowe Historyków Studentów nazwany został 
„kłamcą i łajdakiem” oraz „podającym się za bisku
pa katolickiego”. To właśnie przyczyniło się do po
wstania projektu uczczenia pamięci arcybiskupa wy
dawnictwem. Okruchy życia — jak napisano we 
wstępie -  to przyczynek do obszernej biografii. W to
mie drugim znajdą się wspomnienia osób związa
nych z Janineum o Życińskim, tom trzeci zawierać 
będzie wybór z jego prac.

Andrzej Hermanowicz: Mistyczne podróże II. 
Przewodnik poszukujących. Wyd. Księgarnia Św. 
Jacka, Katowice 2012, s. 184.

Autor jest lekarzem, ale także miłośnikiem sztuki, 
architektury oraz historii. Jest też podróżnikiem. I pi
sarzem (ciekawe, że medycy często również zajmują 
się pisaniem, że wspomnę tylko zmarłego niedawno 
prof. Andrzeja Szczeklika). To już druga jego książka
o podróżach do miejsc -  jak to ujął Lech Majew
ski -  „tajemniczego przecięcia czasu i przestrzeni. 
(...) w których modlą się miliony”. Są w niej relacje 
„z drogi”, np. z wizyty w kościele w wiosce Indian 
Chamula, gdzie figury świętych mają na piersiach lu
sterko a wierni podzielili ich na tych, co wysłuchują 
próśb i na tych „nieskutecznych”. Jest wnikliwy esej 
na temat gotyku, zaczynający się jednak od obserwa
cji na temat upadku Kościoła na Zachodzie, o czym 
świadczy sprzedawanie świątyń, w których nabywca 
urządza np. knajpę, dom publiczny, czy klub satani
stów. Bardzo ciekawa lektura, niepokoi tylko fakt, że 
powraca w esejach teza, iż rozwój naszej cywilizacji 
wiąże się niejednokrotnie z regresem kultury.
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Thomas Weber: Pierwsza wojna Hitlera. Adolf 
Hitler, żołnierze pułku Lista i pierwsza wojna świa
towa. [Tłum. Jan Szkudliński]. Wyd. Dom Wydaw
niczy Rebis, Poznań 2011, s. 512.

Większość biografów przyjmuje, że I wojna świa
towa Hitlera ukształtowała. Weber uważa, że nie ma 
zbyt wiele źródeł archiwalnych potwierdzających tę 
tezę. Ochotnik Adolf Hitler był w tamtym okresie 
po prostu jednym z wielu żołnierzy pułku Lista. Czy 
typowym? Autor spróbował przeanalizować czas woj
ny na podstawie materiałów dotyczących tego kolek
tywu, który mimo wspólnego doświadczenia nie był 
politycznie jednolity. Np, podczas spotkania wetera
nów towarzysze broni potraktowali Hitlera bardzo 
chłodno, uważając go za „Świnię z tyłów”. Wielu od
mówiło wstąpienia do NSDAP. Prawdziwa historia 
pułku Lista została później zakłamana przez hitle
rowską propagandę, a jest ona -  według Webera -  nie
zbędna dla zrozumienia rozpadu względnie stabilne
go dziewiętnastowiecznego świata i dojścia 
późniejszego zbrodniczego dyktatora do władzy. So
lidna praca naukowa, same przypisy zajmują 50 stron, 
zaś bibliografia -  20.

Anna Szostak: Musica figurata ad usum pibli- 
cum. Krzysztof Baculewski -  twórczość chóralna 
w kontekście praktyki wykonawczej. Wyd. Uniwer
sytet Śląski, Studio NOA, Katowice 2012, s. 140.

Anna Szostak znana jest przede wszystkim jako za
łożycielka, dyrektor i dyrygent znakomitego Zespołu 
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Na
pisana przez nią książka ściśle wiąże się z jej pracą
i zarazem -  można to stwierdzić bez żadnej przesa
dy -  pasją. Ta publikacja jest teoretycznym dopełnie
niem płyty Krzysztof Baculewski. Chorał works, na
granej oczywiście przez „Cameratę”, zespół 
instrumentów barokowych „Concerto Polacco”, oraz 
Marka Toporowskiego -  klawesyn. To „teoretyczne 
dopełnienie” ma jednak także wymiar praktycz
ny -  spojrzenie na muzykę tego interesującego kom
pozytora z perspektywy dyrygenta, którego uwagi 
mogą być bardzo przydatne dla przyszłych wykonaw
ców. Autorka chciała także swoją publikacją przy
czynić się do upowszechnienia oryginalnej, inspirowa
nej bardzo różnorodnymi stylami muzycznymi 
twórczości Baculewskiego, która z pewnością godna 
jest popularyzacji.

Zemie iuliyych krziżu. Antologie poezie z Jeseni- 
ku II. [Wybór: Libor Martinek]. Wyd. Universita 
J. E. Purkyne v Usti nad Labem, Usti nad La- 
bem 2011, s. 120.

Jesenik to obszar Morawsko-Śląskich Sudetów. 
Dawniej zamieszkany głównie przez Niemców, 
po II wojnie światowej przez Czechów, a i my jeste
śmy w tym pogranicznym regionie trochę obecni, tu 
bowiem trafiła część Polaków przesiedlonych z tere
nów włączonych po 1945 roku do ZSRR. Jak widać, 
ten pograniczny teren to wielokulturowy tygiel, w któ
rym rodziły się (i rodzą) bardzo interesujące dzieła. Li
bor Martinek, nasz czeski współpracownik i członek 
Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego dokonał 
wyboru poezji niemieckiej, czeskiej i polskiej, której 
wspólnym mianownikiem jest właśnie Jesenik. Przed
sięwzięcie współfinansował Europejski Fundusz Spo
łeczny. Wiersze to jednak tylko jedna część tej anto
logii, drugą stanowią reprodukcje prac znanych 
czeskich plastyków oraz zdjęć świetnego fotografika. 
Prezentowanej w antogii poezji oraz sztuce wizualnej 
towarzyszą opracowane przez Martinka biogramy po
szczególnych twórców.

Prit Buttar: Pole walki Prusy. Szturm na niemiec
ki front wschodni 1944-1945. [Tłum. Robert Bar
told, Adam Bukowski, Jacek Środa]. Wyd. Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2011, s. 680.

Autor (kolejny piszący lekarz) pewnego dnia spo
tkał Gertel Caton, która opowiedziała mu o swoim ży
ciu w Prusach Wschodnich i ucieczce stamtąd w ro
ku 1945. To zainspirowało go do napisania tej książki. 
Stwierdził bowiem, że anglojęzyczna literatura histo
ryczna dotycząca końca II wojny światowej koncen
truje się niemal wyłącznie na wydarzeniach z frontu 
zachodniego -  lądowaniu aliantów w Normandii itd., 
tymczasem fakty związane z ofensywą Armii Czerwo
nej na wschodzie są właściwie nieznane. A to tam 
właśnie wojna była najbardziej krwawa, okrutna
i przynosząca śmierć albo nieludzkie cierpienia ludno
ści cywilnej. Tam wojska radzieckie brały odwet 
za miliony ofiar hitlerowskiej napaści na ZSRR. Na
stąpiło zderzenie dwóch ideologii, dwóch społe
czeństw intensywnie indoktrynowanych w latach 30. 
Dla nas nie są to sprawy nowe, ale szacunek budzi bo
gactwo materiałów (zwłaszcza świadectw) zgroma
dzonych przez Buttara.



ANEGDOTY

HENRYK BZDOK

Jest Ci taka góra w Milówce, którą upodobali sobie artyści licz
nie tam się „letniskowo” osiedlając.

Najwyżej zagnieździł się Czeczot, niżej Kutz, jeszcze niżej Ju
ra, Kluska i Romaniuk.

W ciepłe letnie wieczory fajnie się siedziało i gwarzyło, wa
runek -  musiało być przy czym.

Jeśliś nie zaopatrzył się w dzień, to wieczorem posucha.
Zdarzyło się i mi, zasiedzieć z kolegami, co mieli spłynęło, więc

i dalej by się gadało a nie było przy czym.
-  A chodź pokażę Ci coś -  i poszliśmy ze Stachem.
Niezbyt daleko stała mała, leciwa chatynka a w niej równie doj

rzały gospodarz.
On miał i mógł odstąpić, ale lubił i pogadać.
Przysiedliśmy na ławie a on człowiek obyty w świecie -  opo

wiadał.
Podobno był u Andersa i walczył pod Monte Cassino...
Kiedyśmy się nasłuchali, a i nabyli, ruszyliśmy z powrotem, 

na miejscu okazało się, że wyjście było niepotrzebne bo coś tam 
jeszcze pozostało.

Kiedyś po latach przechodziłem tam ponownie, po chacie ani 
drwa, wyrównana ziemia, podobno spadkobiercy spodziewając 
się bogactwa tak chałupę rozebrali.

Wilczek nie odkładał, co miał tym obracał, lubił pomagać lu
dziom w potrzebie.

Kiedyś wracając ze wsi, z trudem taskał swój pełen napojów ple
cak, robiący przy sianie chłopi chcieli by im cosik odsprzedał.

Wilczek się zatrzymał i powiedział jeno: Niyyy... bo cymze by- 
de handlowoł.

PODKOPKI

LAPIDARIA

KRYSTIAN PRYNDA
* * *

Bywa, że przywdziewając maskę ukazujemy swoją prawdzi
wą twarz.

* * *
Gdyby nie było gwiazd nikt w nocy nie spoglądałby w niebo.

* * *
Jeśli podkowy przynoszą szczęście koniom, inne zwierzęta 
też chcą być podkuwane.

* * *
Lepiej mieć rogatą duszę niż przypięte rogi.

* * *
Miłość -  paradoksalnie -  ma jeden znaczący walor: jest nie
obiektywna

PRZYSTANEK JAK SAMOCHÓD

WOJCIECH SKOWROŃSKI

Podjąłem ostatnio decyzję o zakupie samochodu. Wybór ze 
względów finansowych miałem jednak dość mocno ograni
czony, więc albo moja sfera marzeń musiała przyzwyczaić się 
do małego, nowego samochodu, albo nieco większego, uży
wanego. Zwykło się mawiać, że najwłaściwsze decyzje podej
muje się ze szwagrem w sobotnie wieczory, więc w moim przy
padku było podobnie, z tą różnicą, że na podjęcie decyzji istot
ny wpływ, oprócz szwagra miał śledzik, który niestety wypa
da we wtorek rujnując człowiekowi następny poranek. Ale 
do rzeczy. Decyzja została podjęta. Szwagier powiedział, że 
wyjeżdżając nowym samochodem z salonu traci się ok. 30 pro
cent wartości tego rumaka, więc pozostaje coś w rodzaju ko
misu samochodowego, choć te firmy różnie są dziś nazywa
ne. Paradoksalnie moją decyzję w miarę szybko zaakcepto
wała żona, wspominając jedynie, że nasz samochód musi być 
czerwony i koniecznie mieć podświetlane lusterka w przeciw
słonecznych osłonkach umieszczonych nad głową. Nietrud
no się domyślić, że chodzi o poranny makijaż, który zwykle 
zajmuje od dwóch do trzech skrzyżowań ze światłami. Wy
brałem się więc do salonu samochodowego mając nadzieję, 
że w miarę szybko wrócę ujeżdżając nowego rumaka i trąbiąc 
pod blokiem oznajmię -  Kochanie już jestem, jak ci się po
doba? W pierwszym komisie spodobało mi się rodzinne kom
bi -  kolor odpowiedni, duży jak na te pieniądze i w miarę mło
dy, bo tylko 10-letni. Oczywiście „nie był bity i pierwszy wła
ściciel” jak mówił szef, ale szwagier powiedział -  ludziom trze
ba wierzyć, ale przed zakupem jedź do stacji kontroli. Tak zro
biłem. Po przejechaniu 5 kilometrów miałem wrażenie, że od
padnie mi głowa z nadmiaru wdychanego zapachu choinek za
pachowych, odświeżaczy powietrza i wosku, którym przykry
ta była karoseria, ale myślałem sobie -  jak teraz dbają o au
ta przed sprzedażą. Czar prysł po kolejnych 3 minutach. Pra
cownik stacji z ironicznym uśmiechem oznajmił mi, że ten sa
mochód jeszcze niedawno był przystankiem autobusowym i że 
jest pod dużym wrażeniem, jak z czegoś takiego można zro
bić samochód. Po powrocie do salonu moja decyzja o nagłym 
braku zainteresowania nie wzruszyła szefa. Oznajmił jedy
nie - j a  tam nie w iem ... mnie mówili, że nie bity, a jak się pa
nu nie podoba, to pan kupować nie musi. Pomyślałem sobie 
wtedy, że to mógł być przypadek. W kraju, w którym prawie 
wszyscy jesteśmy katolikami takie sytuacje nie mogą zdarzać 
się nagminnie. Niestety sytuacja powtórzyła się jeszcze trzy
krotnie. W innym komisie powiedzieli, że ten sedan jest wpraw
dzie dwunastoletni, ale jeździła nim tylko starsza pani dowo
żąc wnuczka do szkoły. Może i tak było, ale później ktoś wo
ził nim cement na budowę, dwa razy dachował i miał trzy spo
tkania z TIR-em. W każdym razie wszystko na to wskazywa
ło. Po tygodniu poszukiwań znalazłem auto prawdopodobnie 
„nie bite”. Potwierdził to fachowiec ze stacji kontroli -  „wy
gląda na to, że jest ok., tylko licznik zdrowo przekręcony”
-  skomentował. Po nieudanych próbach, jak każdy Polak o opi
nie poprosiłem internautów. To nie było zbyt mądre. To tak, 
jakby wpisać w google -  boli mnie głowa, co to może być? 
Pochowają cię jeszcze tego samego dnia. Na razie jestem więc 
właścicielem biletu miesięcznego komunikacji miejskiej 
z długą listą internetowych motoryzacyjnych przyjaciół. Do
wiedziałem się ostatnio, że w światku motoryzacyjnych 
przekrętów obowiązuje nowa moda. Otóż sprowadza się z za
granicy mocno rozbite auto i remontuje w taki sposób, by zo
stawić jedynie delikatnie uszkodzony jeden element np. pęk
nięty zderzak, czy zarysowany błotnik. Potencjalnemu kupu
jącemu odpowiada się bez wahania, że samochód właśnie zo
stał sprowadzony, wymaga kosmetycznej naprawy i na razie 
nie jest na sprzedaż. Kupujący zwykle tak się napala, że na
stępnego dnia od samego rana wydzwania do szefa salonu i pró
buje zarezerwować to auto. I ani w głowie mu jeździć poi sta
cjach diagnostycznych. On jest szczęśliwy, jak każdy, komu 
trafi się okazja!

m
m



ZŻYCIA ( 9 0
Biblioteka Śląska BIBLIOTEK ..ISlUUi-iTLKA MASKA

Prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, wręczył Ireneuszowi Doro- 
żańskiemu nagrodę Złotego Druha (zwycięzca konkursu otrzymuje ją  oprócz 
nagrody pieniężnej)

T-. 1 ^  po raz dziewiąty -1 5  J W/-> marca 2012 roku -  
wręczono nagrody w konkursie 
Śląska Fotografia Prasowa, bę
dącym jednym z najważniej
szych dorocznych przeglądów 
fotografii w regionie. Organiza
torami przedsięwzięcia są Bi
blioteka Śląska oraz (od 2009 
roku) Syndykat Dziennikarzy 
Republiki Czeskiej.

Wśród zwycięzców dotych
czasowych edycji Śląskiej Fo
tografii Prasowej znajdują się 
uznani fotoreporterzy, którzy 
na co dzień współpracują z pra
są regionalną i ogólnopolską:
Józef Wolny (2003), Marta 
Błażejowska (2004), Tomasz 
Jodłowski (2005), Arkadiusz 
Gola (2006, 2009), Radosław 
Kaźmierczak (2007), Jacenty 
Dędek (2008) oraz Roman Ko- 
szowski (2010).

W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 58 fotografów 
z województw: śląskiego, 
opolskiego i dolnośląskiego oraz regio
nu morawsko-śląskiego w Czechach 
(nadesłano w sumie 646 zdjęć). Do fi
nału jury zakwalifikowało 155 prac 25 
autorów, które można było oglądać 
na wystawie w holu głównym Bibliote
ki Śląskiej od 2 do 16 marca 2012 roku.

Znaczna część prezentowanych foto
grafii poświęcona jest tematyce społecz
nej i dokumentuje codzienność miesz
kańców regionu -  niejednokrotnie 
trudną. W nadesłanych zdjęciach od
zwierciedlenie znalazły ważne wydarze
nia ubiegłego roku zarówno w kraju 
(m.in. wybory parlam entarne), jak
i za granicą (rewolucja w Libii). Stosun
kowo niewiele prac -  na co zwrócili 
uwagę jurorzy -  dotyczyło zjawisk ze 
sfery kultury (oprócz zwyczajów regio
nalnych, których przedstawienia należą 
już do standardów śląskiej fotografii pra
sowej). Wystawę będzie można w tym 
roku obejrzeć również poza Biblioteką 
Śląską, m.in. w hali odlotów Międzyna
rodowego Portu Lotniczego Katowice 
w Pyrzowicach.

Fotografie oceniało jury w składzie: 
prof. Marian Oslislo, rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach; prof. 
Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Ślą-

Śląska 
Fotografia 

Prasowa 2011
skiej; Witold Englender, organizator 
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii 
Otworkowej; Rafał Klimkiewicz z Agen
cji Fotograficznej Edytor; Katarzyna Ła
ta-Wrona, prezes zarządu Okręgu Śląskie
go ZPAF; Zbigniew Podsiadło, prezes 
zarządu Okręgu Górskiego ZPAF; Mar
tyna Radłowska-Obrusnik, przedstawiciel 
Syndykatu Dziennikarzy Republiki Cze
skiej w Ostrawie.

I nagrodę w konkursie Śląska Fotogra
fia Prasowa 2011 przyznano Ireneuszowi 
Dorożańskiemu za cykl Kolęda, ukazują
cy odwiedziny duszpasterskie na osiedlu 
robotniczym Borsig w Zabrzu Biskupi
cach. II nagrodą wyróżniono zdjęcia Prze

mysława Strzeleckiego z cyklu 
Ludzie-renifery, poświęconego 
rodzinie pasterzy reniferów 
z mongolskiej tajgi. Laure
atem III nagrody został Dawid 
Chalimoniuk, autor zdjęcia 
Bezdomność, wykonanego 
w schronisku dla zwierząt 
w Katowicach. Tę pracę wybra
li również oglądający wystawę 
w głosowaniu na najlepszą fo
tografię. Nagrodę Czytelników 
Biblioteki Śląskiej, ufundowa
ną przez rodzinę śp. Krystyny 
Bochenek, wręczyła Magdale
na Bochenek.

Nagrodę im. Jana Sucha
na odebrał Sebastian Kucharz 
za cykl Przełamać bariery, 
którego bohaterami są za
wodnicy drużyny rugby na 
wózkach Dragons Katowice. 
Instytucja Kultury Katowi
ce -  Miasto Ogrodów ufundo
wała dwie równorzędne na
grody dla autorów, którzy 
podjęli tematykę korespondu

jącą z programem Miasto Ogrodów. 
Otrzymali je Martin Straka za zdjęcie Za
nim uniósł się balon oraz Tomasz Jo
dłowski za portret ulicznego skrzypka 
Władysława Tomczyka (fotografia z cy
klu Grajek).

Podczas gali finałowej honorowani 
są także nestorzy fotoreporterów, twór
cy o znaczącym dorobku. W 2011 roku 
Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Pra
sowej odebrał Józef Makal, dziennikarz
i fotograf związany przez wiele lat 
z „Dziennikiem Zachodnim”. W tym 
roku kapituła wyróżniła Stanisława Ga
domskiego, artystę grafika i fotoreporte
ra, kierownika działu fotoreportażu w ty
godniku „Panorama” (od 1970 roku), 
autora m. in. albumów fotografii Strój lu
dowy w Polsce (1994), Krajobraz z  ka
pliczką (1997) oraz Jacyś ludzie. Po
wstańcy śląscy... (2005).

Warto dodać, że, p rzyszło rocz
na -  dziesiąta edycja Śląskiej Fotogra
fii Prasowej zostanie wzbogacona o no
wą kategorię konkursową. Oprócz 
pojedynczych zdjęć oraz cykli ocenia
ne będą również multimedialne formy 
fotoreportażu (fotokasty).

ANETA SATŁAWA

Pierwsze posiedzenie jury w Bibliotece Śląskiej. Zdjęcia na wystawę 
Śląska Fotografia Prasowa 2011 wybierają: Rafał Klimkiewicz, prof. Ma
rian Oslislo, Witold Englender oraz Zbigniew Podsiadło

Zdjęcie Ireneusza Dorożańskiego z cyklu „ Kolęda ” — wyróżnionego I  na
grodą w konkursie Śląska Fotografia Prasowa 2011
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„Kontrakt”
Sławomira Mrożka 

na otwarcie 
Sceny w Malarni

remiera „Kontraktu” Sławomira 
Mrożka w reżyserii Bogdana Cio

ska na odnowionej Scenie w Malarni, 
była dopełnieniem pobytu tego wybit
nego pisarza w Katowicach z okazji 
nadania Mu przez Uniwersytet Śląski 
tytułu doktora honoris causa. W spek
taklu można było zobaczyć w roli pro- 
tagonistów Bernarda Krawczyka i Mar
cina Szaforza.

Scena w Malarni jest dla Teatru Śląskiego miejscem nie
zwykłym, wręcz kultowym. Powstała w zabytkowym budynku 
przy ulicy Teatralnej, zbudowanym pod koniec XIX wieku i prze
znaczony był dla członków katowickiej loży masońskiej „Zum 
Licht im Osten”. Przez wiele lat mieściły się tam warsztaty te
atralne. W 1992 roku miejsce to stało się trzecią sceną Jeatru 
Śląskiego. Jej działalność zainaugurowano spektaklem „Śmierć 
Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego. Od tamtej chwili na scenie 
tej miały miejsce ważne i intrygujące wydarzenia artystyczne. 
Niepowtarzalny klimat, rok i przeszłość wpisały się w atmos
ferę miejsca, mimo wielu niedogodności zarówno dla realiza
torów przedstawień jak i widzów. Pięć lat temu na Scenie 
w Malarni rozpoczął się remont. Od 24 marca, od premiery 
„Kontraktu” z udziałem Autora, Katowice dysponują jednym 
z najnowocześniejszych miejsc teatralnych w Polsce.

Na tę chwilę czekali wszyscy. Otwarcie Sceny w Malarni 
było wielkim wydarzeniem nie tylko w życiu artystycznym 
Teatru Śląskiego ale miasta i regionu. Dlatego nie zabra
kło zarówno przedstawicieli władz samorządowych woje
wództwa śląskiego, władz miasta, miłośników teatru jak 
i tych wszystkich, dla których to wydarzenie wpisało się 
złotymi zgłoskami w historię tego miejsca. Przyjęcie za
proszenia. przez Sławomira Mrożka do uczestnictwa 
w otwarciu Śceny jak i w spektaklu „Kontraktu” była wyda
rzeniem nie do przecenienia.

Następnego dnia, w niedzielę, odbyło się głośne czytanie 
sztuki Mariana Sworzenia pt. „Powrót do Lubeki”. Głównymi 
bohaterami tej sztuki, dziejącej się 150 lat temu, są pierw
szy burmistrz Katowic Louis Diebel, który po trzech latach 
urzędowania zniknął z miejskimi pieniędzmi i Richard Holt- 
ze, mistrz tutejszej loży masońskiej i prezes rady miejskiej.

Marian Sworzeń (urodzony w Katowicach) jest pisarzem, 
prawnikiem, działaczem samorządowym (wiceburmistrz Mi
kołowa w latach 1990-1998). W czasie swojej kadencji do
prowadził do utworzenia Instytutu Mikołowskiego w miesz
kaniu Rafała Wojaczka. Jest autorem książek „Inny 
Mikołów”, powieści „Niepoprawni” i „Melancholia w Fau- 
stheim”, sztuki scenicznej „Czaadajew” i eseju „Z opis/u kra- 
iny/Gog. Z pobytu na Ukrainie śladami Mikołaja Gogola”, 
a także słuchowisk dla Teatru Polskiego Radia. Jest człon
kiem Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego 
w Katowicach. (wk)

Uroczystego otwarcia Sceny w Malarni dokonali (od lewej): pre
zydent Katowic Piotr Uszok, dyrektor naczelna Teatru Śląskiego Kry
styna Szaraniec, Tadeusz Bradecki dyrektor artystyczny Teatru Ślą
skiego, Sławomir Mrożek i marszałek województwa śląskiego Adam  
Matusiewicz.
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Delegacja Opolskiej Rodziny Katyńskiej: od prawej -  Prezes Ur
szula Gawor. Chorąży Grzegorz Gawor. Sekretarz Maria Matla- 
chowska i  ppłk Władysław Gawdyn opolski Związek Inwalidów Wo
jennych.

Odsłonięcie Katyńskiego Krzyża Pamięci na Placu Otto Javora 
w Szekesfehervar.

OPOLSKIE
KWITNĄCE

Katyński Krzyż Pamięci 
na Węgrzech

Województwo Opolskie aktywnie współpracuje z ko
mitatem Fejer -  partnerskim regionem na Węgrzech. 
Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu wzajem
nych kontaktów są obchody 23 marca -  Dnia Przyjaźni 
Polsko-W ęgierskiej, ustanowionego przez parlamenty 
Polski i W ęgier w marcu 2007 roku. Ten szczególny 
dzień obchodzony je s t  na  przem ian, jednego  roku 
na Opolszczyźnie, a drugiego w komitacie Fejer. W tym 
roku wspólne obchody odbyły się w stolicy partnerskie
go regionu, mieście Szekesfehervar (wym. syjkeszfe- 
hyjrwar) zwanym również A lba Regia. To ponad 100 ty
sięczne miasto znajdujące się w  połowie drogi z Budapesztu 
nad Balaton, było pierwszą stolicą W ęgier i miastem ko
ronacyjnym trzydziestu ośmiu węgierskich królów. N aj
ważniejszym wydarzeniem w  tegorocznym programie 
obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-W ęgierskiej była uro
czystość odsłonięcia Katyńskiego Krzyża Pamięci, umiesz
czonego w centrum miasta na placu Otto Javora. Z ini
cjatywą oddania hołdu zamordowanym w Katyniu wystąpił 
Zoltan Bobory, poeta, redaktor naczelny czasopisma lite
rack iego  „V ar” , p rezes T ow arzystw a L iterack iego  
Vórósmartyego (V órósm arty- węgierski A. Mickiewicz). 
Krzyż wykonał artysta m alarz i rzeźbiarz Janos Horvath. 
Obaj artyści związani są z Opolszczyzną, uczestniczyli 
w  międzynarodowych plenerach plastycznych i Najeź- 
dzie Poetów na Zam ek Piastów Śląskich. Inicjatywę 
wzniesienia Katyńskiego Krzyża Pamięci poparły wła
dze m iasta Szekesfehervar, zapewniając finansowanie
i atrakcyjną lokalizację. Burmistrz miasta Andras Cser- 
-Palkovics złożył wniosek w tej sprawie na lutowym po
siedzeniu samorządu miasta, który został przyjęty jedno
głośnie. W sobotę 24 marca na wzruszającą uroczystość 
odsłonięcia Krzyża Katyńskiego przybyły władze wę
gierskie m iasta Szekesfehervar i komitatu Fejer, Amba
sador RP na W ęgrzech Roman Kowalski, przedstawicie
le organizacji społecznych a w śród nich duża grupa 
Polonii węgierskiej, oddział reprezentacyjny wojska wę
gierskiego, duchowieństwo, uczniowie szkół, skauci wę
gierscy, mieszkańcy miasta. Województwo Opolskie re
p rezen to w ała  B arbara K am ińska C złonek  Zarządu 
Województwa Opolskiego z opolskim Posłem na Sejm 
RP Andrzejem Bułą, wraz z radnymi Sejmiku Woje
wództwa Opolskiego oraz delegacją opolskiej Rodziny 
Katyńskiej i Prezydenta Opola.

JW

Oficjalna delegacja Województwa Opolskiego w składzie: Barbara 
Kamińska Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Janusz Trze- 
pizur Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i  Sportu Sej
miku Województwa Opolskiego, Andrzej Olech Radny Sejmiku Woje
wództwa Opolskiego, składa wieniec pod Katyńskim Krzyżem Pamięci.

Dzieci z węgierskich szkół umieszczają pod Krzyżem własnoręcz
nie wykonane chorągiewki w barwach narodowych Polski i Węgier.



Wiekuiste dęby
W 1849 r. kiedy car Mikołaj Iprzysłał rosyj

ską armię na pomoc Habsburgom, aby ostatecz
nie zniszczyć niepodległościowy zryw Węgrów, 
polski publicysta Stanisław Worcell (powstaniec 
listopadowy, kawaler Orderu Yirtuti Militari) za
pisywał swoje refleksje: „ Węgry i Polska to dwa 
wiekuiste dęby, każdy z  nich wystrzelił pniem 
osobnym i odrębnym, ale ich korzenie szeroko 
rozłożone podpowierzchnią ziemi, i splątały się, 
i zrastały niewidoczne. Stąd byt i czerstwośi jed
negojest drugiemu warunkiem życia i zdrowia. " 
Do dziś te myśli inspirują tych, którzy chcą po
znać fenomen przyjaźni dwóch narodów na prze
strzeni ich dziejów i Europy, bo trudno znaleźć 
przykład wśród innych nacji tak niezwykłej, zda
wałoby się na pozór często nieracjonalnej 
przyjaźni, gdyby spoglądać na nią pizez szkieł
ko chłodnych politycznych kalkidacji. Za słowa
mi popularnego powiedzenia „Polak, Węgier 
dwa bratanki -  i do szabli, i do szklanki ” (Ma- 
gyar, lengyel ket jó  barat...) skrywa się głębia 
tajemnicy, gdzieś zaplecionej w korzeniach 
dębów Worcellowskich, w dziejach królew
skich i hiążęcych rodów (od czasów św. Stefa
na i Mieszka 1), na polach powstańczych walk
o niepodległość z obcymi nawałnicami i terro
rem. Zapis polsko-węgierskich losów przekazy
wany jest we wspomnieniach odziedziczonych 
przeze mnie po starszej generacji najbliższej ro
dziny, ojciec Zbigniew, wujek Tadzik (tak kreso
wianie poufale zwracali się do osób o imieniu 
Tadeusz) wspominali węgierskich honwedów 
stacjonujących podczas II wojny światowej 
w Kołomyi (woj. stanisławowskie II RP). Obaj 
pracowali w piekarni wypiekającej chleb dla wę
gierskiej jednostki, dzięki węgierskiemu ofice
rowi, nadzorującemu piekarnię, dziesiątki bo
chenków chleba przerzucano w nocy przez mur 
dla głodujących Polaków. Kolejne świadectwo 
tej przyjaźni odnalazłem kilka lat temu w miej
scowości Fehervarcsurgó w partnerskim regio
nie województwa opolskiego -  komitacie Fejer. 
Biała kolumna Matki Boskiej Pokoju, pomnik 
wzniesiony przez Polaków w podziękowaniu dla 
Węgrów, stojący na skrzyżowaniu dróg przypo
minał obec/rość polskich uchodźców, którzy zna
leźli tutaj schronienie i opiekę u miejscowych 
bratanków podczas II wojny światowej. Dzię
ki partnerstwu polsko-węgierskiemu pomiędzy 
naszymi regionami zapisywane są najnowsze 
karty polsko-węgiersldęj przyjaźni. Podczas 
powodzi w 1997 roku Węgrzy ofiarnie poma
gali Opolanom, kontakty kulturalne utizymywali 
plastycy, poeci, muzealnicy, bibliotekarze. Pod
czas tegorocznych obchodów Dnia Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej na wystawie w centrum han
dlowym Alba Plaża w stolicy komitatu Fejer, po
kazano osiągnięcia bogatej współpracy 
w ubiegłych łatach. Zdjęcia ze wspólnych pol
sko-węgierskich koncertów-zespołów artystycz
nych i szkół muzycznych, z obchodów ważnych 
rocznic historycznych, spotkań literackich, kon
ferencji przedstawicieli samorządów obu regio
nów, zawodów sportowych i sztafety, która po
biegła z Szekesfehemdr do Opola, aby przekazać 
Polakom ster prezydencji w Radzie Unii Euro
pejskiej. Na przestrzeni dziejów polsko-węgier
skich najnowszy czas wolności spełnia się, 
owocuje wieloma wspólnymi imprezami, przed
sięwzięciami, poznając wzajemną historię spo
tykają się coraz to nowe grupy mieszkańców 
partnerskich regionów. Ostatnio dołączyli 
do nich młodzi piłkarze z Opolszczyzny, Ictórzy 
w ośrodku szkolenia piłkarzy -  Akademii im. Fe
renca Puskósa (legendarnego piłkarra reprezen
tacji Węgier i Realu Madiyt) rozegrali turniej 
piłkarski z  węgierskimi rówieśnikami... Kiedy 
po wzruszającej uroczystości odsłonięcia Ka
tyńskiego Krzyża Pamięci, w mieście korona
cyjnym węgierskich królów (Szekesfeltervar), po
eta Zoltan Bobory powiedział mi, że to jeden 
z najszczęśliwszych dni w jego życiu, spoji-za- 
łem w górę i ujrzałem jak ponad nami znów 
zaszumiał}’ wiosną zielone korony wiekuistych 
dębów.

JANUSZ WÓJCIK
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Nagrodzeni „Złotym i M askam i”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
Marszałkowie Województwa Opolskiego i Ślą
skiego nagrodzili twórców teatralnych „Zło
tymi Maskami”. Nagrody te wręczane są co ro
ku za szczególne osiągnięcia na niwie sztuki 
teatralnej. W tegorocznej edycji „Złotych 
Masek” jurorzy w województwie opolskim (re
prezentujący regionalne media, uczelnie, in
stytucje kultury, samorząd województwa) 
przyznali sześć nagród w czterech kategoriach. 
Wszystkie statuetki oraz nagrody finansowe dla 
opolskich laureatów ufundował Marszałek 
Województwa Opolskiego. Za przedstawienie 
roku uznano spektakl, A  ja, Hanna” w reż. To
masza Hynka z Teatru im. Jana Kochanowskie
go w Opolu. Kolejne „Złote Maski” otrzymali 
twórcy tego spektaklu, za rolę aktorską Gra
żyna Rogowska i za muzykę Tomasz Hynek. 
Kolejne nagrody otrzymali artyści z Opolskie
go Teatru Laki i Aktora im. Alojzego Smolki: 
Mariola Ordak-Świątkiewicz za reżyserię 
spektaklu „Psiakość. Musical o zwierzęcej mi
łości” oraz Łukasz Bugowski za rolę aktorską 
w tym przedstawieniu a Marcin Mirowski 
za muzykę. Oba przedstawienia okazały się 
zdecydowanymi faworytami w walce o tego
roczne „Złote Maski” w środowisku opolskim. 
Zgodnie z tradycją organizowania wspólnej 
międzyregionalnej uroczystości wręczenia 
„Złotych Masek” przez samorządy woje
wództw opolskiego i^śląskiego, po tegorocz
nej gali w Teatrze Śląskim w Katowicach 
w przyszłym roku uroczystość ta odbędzie się 
w Opolu.

Spotkanie anim atorów kultury

O konieczności utworzenia Regionalnego 
Centrum Kultury dyrektorzy samorządowych 
instytucji kultury rozmawiali z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego na spotkaniu 
w ośrodku szkoleniowym w Niwkach koło 
Opola, które zorganizował Departament Kul
tury UMWO, dostrzegając potrzebę pogłębie
nia współpracy oraz integracji samorządowych 
środowisk kultury w województwie opol
skim. Podczas części szkoleniowej spotkania 
eksperci mówili o marketingu i promocji 
ośrodków kultury w intemecie, o ich roli 
w animacji małych środowisk lokalnych, 
działaniach na rzecz integracji, wyzwalania po
staw obywatelskich. Przeanalizowano również 
skutki nowelizacji ustawy o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrek
torzy ośrodków i domów kultury mieli rów
nież okazję do zaprezentowania osiągnięć 
swoich instytucji, najważniejszych imprez, któ
re organizują oraz problemów, z jakimi bory
kają się na co dzień. Najważniejszym z nich 
jest brak w województwie opolskim Regional
nego Centrum Kultury (Wojewódzki Dom Kul
tury został zlikwidowany na początku lat 90, 
przez Wojewodę Opolskiego i w jego miejsce 
nie utworzono innej instytucji), prowadzące
go szkolenia, monitoring, organizację i promo
cję najważniejszych przedsięwzięć kultural
nych w regionie. Podczas debaty na temat 
funkcjonowania samorządowej sfery kultury 
marszałek województwa Józef Szebesta i Bar
bara Kamińska członek zarządu województwa 
zadeklarowali podjęcie szerszej współpracy 
z gminnymi środowiskami kultury i wolę 
utworzenia Regionalnego Centrum Kultury, no
woczesnej instytucji wspierającej i koordynu
jącej działalność animatorów kultury w regio
nie. Kolejne spotkanie zaplanowano jesienią 
z udziałem władz samorządów gminnych.

Zwiastun XXXVII Opolskich 
Konfrontacji Teatralnych

OKT „Klasyka Polska” są jedynym ogólno
polskim festiwalem teatralnym prezentującym 
co roku inscenizacje polskiej klasyki teatral
nej, niemal od półwiecza (nie odbyły się tyl
ko w stanie wojennym). Jednak kłopoty finan
sowe tegorocznego festiwalu, m. in. na skutek 
zmniejszonej dotacji Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego oraz z budżetu woje
wództwa opolskiego wymusiły zmianę formu
ły z konkursowej na przegląd spektakli. 
W programie festiwalu zaplanowano m.in. pre
zentację spektaklu „Pan Tadeusz” Narodowe
go Starego Teatru z Krakowa w reżyserii Mi
kołaja Grabowskiego, premierę spektaklu 
„Iwona Księżniczka Burgunda” gospodarzy, 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w reżyserii 
Krzysztofa Garbaczewskiego oraz zdarzenie 
teatralne „Dziady” przygotowane przez Ma
ję Kleczewską. Ważnym akcentem OKT bę
dzie wieczór poświęcony twórczości Adama 
Hanuszkiewicza, jego postać związaną moc
no z Opolszczyzną (honorowy obywatel wo
jewództwa opolskiego, doktor honoris causa 
UO), będą wspominać goście dziennikarza To
masza Zacharewicza, a wśród nich Magdale
na Cwen-Hanuszkiewicz, prof. Stanisław Ni- 
cieja. To spotkanie będzie transmitować Radio 
Opole. Na ekranie pojawią się fragmenty 
spektakli Mistrza a na scenie zaplanowano wie
le parateatralnych niespodzianek. Eksperymen
tem na tegorocznych „Konfrontacjach” będą 
plenerowe projekcje filmów opartych na pol
skiej klasyce teatralnej, które będzie można 
obejrzeć na telebimach umieszczonych w róż
nych miejscach miasta. Organizatorzy festiwa
lu postanowili, aby nie zrywać z jego tradycją
i pomimo barier organizacyjnych, finansowych 
dać szansę publiczności na spotkanie z polską 
klasyką teatralną.

<D

■  W  Teatrze im . Jana K ochanow skiego  
w O polu go śc in n ie  w ystąp ił T eatr Ś ląsk i 
z  Katowic, który zaprezentował opolskiej publicz
ności spektakl „Polterabend” w reżyserii Stani
sława M utza.

■  W  M uzeum  Śląska O polskiego otwarto  
w y sta w ę „J a p o n ia  na starej fo to g r a f ii” 
z kolekcji Zygm unta W ielow iejskiego, na któ
rej zaprezentow ano fascynujący obraz kultu
row o-obyczajow y dziew iętnastow iecznej Ja
ponii.

■  Redakcja „Strzelca Opolskiego” po raz 
czwarty zorganizowała uroczystą galę „Perła Ro
ku 2012”, podczas której uhonorowano zasłużo
ne osoby dla rozwoju Ziemi Strzeleckiej.

■  Województwo opolskie prezentowało atrak
cje turystyczne regionu podczas największych 
targów turystycznych w Europie -  M iędzynaro

dowych Targów Turystycznych ITB Berlin, 
atrakcjam i które w zbudziły zainteresowanie 
zwiedzających były opolskie kroszonki i Dino- 
park w Krasiejowie.

■  W  W ojewódzkiej B ibliotece Publicznej 
im . Em anuela Smółki w  Opolu odbył się werni
saż malarstwa i rysunku artystów z Polski, Ro
sji, Ukrainy i Białorusi „Artystyczne dialogi Sło
wian”, na którym przedstawione zostały obrazy, 
szkice, pastele artystów uczestniczących w mię
dzynarodow ych  p lenerach organizow anych  
przez Zw iązek A rtystów  Plastyków  „Polska 
Sztuka Użytkowa” okręg w Opolu.

■  Przedstawiciele Zarządu Województwa 
O polskiego uczestniczyli w uroczystości 74. 
rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Zna
ku R odła zorganizowanej przez Rodzinę Rodła 
z  W rocławia.

-sC
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Obchody Roku 
Konstantego Wolnego

W 2012 roku przypada 135. rocznica 
urodzin marszałka Wolnego oraz 90. roczni
ca pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego, 
które odbyły się 24 września 1922 roku. Kon
stanty Wolny (urodził się 5 kwietnia 1877 
w Bujakowie, zmarł 9 listopada 1940 we Lwo
wie) był śląskim działaczem narodowym
i społecznym na rzecz polskości Górnego Ślą
ska, bliskim współpracownikiem Wojciecha 
Korfantego, współautorem Statutu Orga
nicznego Województwa Śląskiego, który był 
integralną częścią ustawy konstytucyjnej 
Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. 
a tym samym aktem normatywnym określa
jącym kształt i zasady funkcjonowania auto
nomii Województwa Śląskiego. Od lutego 
do kwietnia 1922 r. brał udział w pracach 
przygotowawczych w Genewie, poprzedza
jących podpisanie tam 15 maja 1922 umo
wy polsko-niemieckiej o podziale Górnego 
Śląska. Wjejwynilaipowstałym.in. instytu
cje arbitrażowe Górnośląski Trybunał Roz
jemczy w Bytomiu i Górnośląska Komisja 
Mieszana w Katowicach. Był pierwszym 
marszałkiem Sejmu Śląskiego, a także dzie
kanem Rady Adwokackiej w Katowicach
i prezesem Automobilklubu Śląskiego.

W grudniu ubiegłego roku radni woje
wódzcy jednogłośnie przyjęli rezolucję, by 
rok 2012 był obchodzony w województwie 
śląskim jako Rok Konstantego Wolnego, 
pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego. 
W przygotowanie i realizację wydarzeń 
służących uczczeniu pamięci wybitnego 
marszałka zaangażowały się m.in. Instytut 
Pamięci Narodowej w Katowicach, Śląskie 
Kuratorium Oświaty, Izba Notarialna w Ka
towicach i Miasto Mikołów oraz Bibliote
ka Śląska, Centrum Dziedzictwa Kulturowe
go w Katowicach i inne wojewódzkie 
instytucje kultury.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć są m. 
in. lconferencje naulcowe, liczne wystawy, lek
cje pokazowe dla młodzieży, a także konkur
sy wiedzy o życiu Wolnego, recytatorskie i Icra- 
somówcze. Zostanie także przygotowana 
strona internetowa oraz broszura informacyj
na. W ramach działań edukacyjnych Insty
tucja Filmowa „ Silesia-Film ’' w Katowicach 
planuje pokazy filmów związanych historycz
nie z  okresem pełnienia funkcji marszałka 
przez Konstantego Wolnego i nawiązujących 
do wydarzeń na Śląsku w tym czasie. Poka
zom filmów będzie towarzyszyła prelekcja, 
przybliżająca sylwetkę Konstantego Wolne
go. Spotkania planowane są na okres 
od kwietnia do listopada 2012 r. Wzorem lat 
ubiegłych Śląskie Centrum Dziedzictwa Kul
turowego w Katowicach planuje wydanie ga
zetki okolicznościowej „ Wolnościówka ". 
Z  kolei Muzeum Śląskie w Katowicach przy
gotowuje wystawę pt. „ 90. rocznica przyłą
czenia Górnego Śląska do Polski".

Kulminacyjnym punktem obchodów bę
dzie uroczysta sesja Sejmiku Województwa 
Śląskiego 22 czerwca br. poświęcona posta
ci pierwszego marszałka oraz 90.t rocznicy 
pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego. 
Gościem sesji będzie prezydent RP Broni
sław Komorowski.

W obchody Roku Konstantego Wolnego 
włączy się również nasze pismo, publikując 
obszerne materiały publicystyczne związa
ne z  postacią pierwszego marszałka, jego 
działalności, spuścizny i czasu, w którym 
przyszło mu żyć i działać.

Marszałek województwa śląskiego Adam 
Matusiewicz zapowiedział wszczęcie starań
o sprowadzenie do Polski prochów Konstan
tego Wolnego.

WIESŁAWA KONOPELSKA
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Z „Carmen” na scenie Sali Kongresowej

Międzynarodowy Dzień Kobiet Opera Śląska 
uczciła na scenie Sali Kongresowej w Warszawie 
operą Georgesa Bizeta „Carmen” -  spektaklem, 
którego bytomska opera miała miejsce w 2006 ro
ku w reżyserii i inscenizacji Wiesława Ochmana, 
pod kierownictwem muzycznym Tadeusza Sera
fina, w opracowaniu plastycznym Allana Rzepki 
i choreograficznym Jarosława Świtały. Zespół Ope
ry Śląskiej gościł w warszawskiej Sali Kongreso
wej już po raz szósty; po znakomitych prezenta
cjach kantaty scenicznej „Carmina burana” Carla 
Orffa, oper „Nabucco” i „Aida” Giuseppe Verdie- 
go, musicalu „Zaczarowany bal” Katarzyny 
Gaertner i Tadeusza Kijonki oraz widowiska ta
necznego „The Bęatles&Queen” powstałego w ko
produkcji Opery Śląskiej i Gliwickiego Teatru Mu
zycznego, przyszedł czas na arcydzieło Georgesa 
Bizeta „Carmen”.

W tytułowej roli 
wystąpiła gościn
nie znakomita mez- 
zosopranistka Gio- 
vanna Lanza -  
włoska artystka
0 wspaniałym tem
peramencie sce
nicznym i wokal
nym, występująca 
na wielu scenach 
operowych Włoch
1 Europy. W przed
stawieniu mi
strzowsko zapre
zentował się cały 
zespół artystyczny 
Opery Śląskiej:

w partii Don Josego -  Maciej Komandera, Torre
adora -  Rafał Songan, jako Micaela -  Justyna Dy
la, Frasąuita -  Leokadia Duży, Mercedes -  Gra
żyna Bollin, Zuniga -  Bogdan Kurowski, 
Remendado -  Hubert Miśka, Dancairo -  Bogdan 
Desoń, Morales -  Włodzimierz Skalski, Lillas Pa- 
stiar-  Janusz Wenz oraz chór, balet i orkiestra Ope
ry Śląskiej pod batutą Andrzeja Affeltowicza.

Spektakl został entuzjastycznie przyjęty przez 
stołeczną publiczność owacją na stojąco.

Najmłodsi baletmistrzowie

Pierwszy konkurs odbył się w 2005 roku z ini
cjatywy ówczesnego wicedyrektora do spraw ar
tystycznych bytomskiej szkoły baletowej Bożeny 
Kociołkowskiej, primabaleriny Teatru Wielkiego 
w Warszawie i pedagoga, znanej z licznych przed
sięwzięć promujących sztukę tańca.

Aktualnie konkurs organizowany jest co 2 la
ta. W tym roku oprócz uczniów z polskich szkół 
baletowych z Gdańska, Łodzi, Poznania i Krako
wa w konkursie wzięli udział młodzi twórcy 
z Bratysławy, Bańskiej Bystrzycy, Ostrawy, Pra
gi i Budapesztu.

W gronie laureatów konkursu znaleźli się m.in. 
zdobywcy Grand Prix -  Maciej Trąbka i Karol 
Zdańkowski z Ogólnokształcącej Szkoły Baleto
wej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu oraz lau
reatka pierwszego miejsca Milena Bartoszew
s k a -  z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. 
Feliksa Parnella w Łodzi.

„Mexico” w gliwickim Atrium

Grafiki cyfrowe zatytułowane „Mexico” autor
stwa Katarzyny Gawrych -  Olender były prezen
towane w gliwickiej galerii „Atrium”.

Grafiki pochodzą z jej najnowszego cyklu 
„Mexico” i są wykonane w nowo opracowanej 
technice druku cyfrowego na metalu. Płatki szlak- 
metalu (sztuczne złoto) i płatki aluminium (zastę
pujące srebro) są nakładane ręcznie przed drukiem. 
Grafiki powielane są zaledwie w kilku numerowa
nych egzemplarzach.

Katarzyna Gawrych-Olender jest absolwentką 
ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach 
w Pracowni Projektowania Graficznego doc. Toma
sza Jury i adj. Mariana Słowickiego -  grafika warsz
tatowa, obecnie związana z tą uczelnią. Zajmuje się 
grafiką i plakatem poruszającym współczesne proble
my. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

„Spuścizna i trwanie”

Społeczność żydowska w fotografii Arkadiu
sza Ławrywiańca była tematem wystawy i spo
tkania ze znakomitym artystą fotografikiem,

Głównym celem VII Międzynarodowego Kon
kursu Choreograficznego Uczniów Szkół Baleto
wych jest rozwijanie i promowanie młodych talen
tów choreograficznych, popularyzacja różnych 
technik tanecznych, umacnianie pozycji tańca 
w świecie, a także wzbudzanie zamiłowania 
do tańca i wzmacnianie poczucia własnej warto
ści młodych adeptów sztuki baletowej. W konkur
sie brali udział uczniowie szkół polskich i zagra
nicznych w wieku 14-19 lat, prezentując jeden 
układ w dowolnej technice tanecznej.

Lelów, rocznica śmierci cadyka Dayida Bieder- 
mana, 2012.
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■  M u z e u m  A r c h id ie c e z j a ln e  i  I n s t y tu c ja  P r o 
m o c j i  i  U p o w s z e c h n ia n ia  M u z y k i  „ S ile s ia ”  z a p r a 
s z a ły  n a  r e c ita l  z n a k o m ite j  p ia n is tk i  M a g d a le n y  
L is a k ,  k t ó r a  w y k o n a ła  u t w o r y  F r y d e r y k a  C h o 
p in a .

■  Z  k o le i  w  c y k lu  I P iU M  „ S ile s ia ”  A r c y d z ie 
ła  m u z y k i  k a m e r a ln e j  w y s t ą p i ł  W S t u d io  K o n 
c e r to w y m  P o ls k ie g o  R a d ia  w  K a to w ic a c h  s k r z y 
p e k  S z y m o n  K r z e s z o w ie c  i p ia n i s t a  W o j c ie c h  
Ś w it a ła .

■  „ K o b ie ty ,  k tó r e  tw o r z y ły  k in o  -  s p o łe c z n o -  
k u l t u r o w a  to ż s a m o ś ć  p łc io w a ”  t o  p r z e g lą d  fr a g 
m e n t ó w  f i lm ó w  p io n ie r e k  k in e m a to g r a f ii  p o lsk ie j  
i  ś w ia t o w e j  a  t a k ż e  r o z m o w a  z  D a g m a r ą  D r z a 
z g ą  i B e a tą  D z ia n o w ic z ,  k t ó r y  w  m a r c u  p r z y g o 
to w a ło  S o s n o w ie c k ie  C e n t r u m  S z tu k i Z a m e k  S ie -  
l e c k i .

■  „ S o sn o w ie c k ie  sa c r u m  -  ju d a iz m ” to  c y k l w y 
k ła d ó w  z a p o w ia d a ją c y c h  w y s ta w ę  p o d  ty m  ty tu 

łe m , a  w y g ła s z a n y c h  w  S o s n o w ie c k im  C e n t r u m  
S z tu k i  -  Z a m e k  S ie le c k i  ( o d  s ty c z n ia  d o  l is t o p a 
d a  te g o  r o k u )  p r z e z  A n n ę  W e n c e l -  a b s o lw e n tk ę  
K a te d r y  J u d a is ty k i  U n iw e r sy te tu  J a g ie llo ń sk ie g o .

■  W  M ie js k ie j  B ib l io t e c e  P u b lic z n e j  w  S o 
s n o w c u  m o ż n a  b y ło  z o b a c z y ć  k i lk a  f i lm ó w  
A g n ie s z k i  H o l la n d :  „ Z d j ę c ia  p r ó b n e ” , „ A k to r z y  
p r o w in c j o n a ln i”  i  „ G o r ą c z k a ” .

■  R ó w n ie ż  s o s n o w ie c k a  M B P  z a p r a s z a ła  
n a  w y s t a w ę  „ K o b ie t y  s ła w n e  i t r a g ic z n e ” .

■  Z w ią z e k  P o ls k ic h  A r t y s t ó w  F o to g r a f ik ó w  
O k r ę g  Ś lą s k i  z a p r a s z a ł  d o  k in o t e a t r u  „ R ia lto ” 
n a  K a t o w ic k i  D e s a n t  F o to g r a f ic z n y .

■  Z a r z ą d  W o j e w ó d z t w a  Ś lą s k ie g o  p o d j ą ł  
u c h w a łę  o  p o w o ła n iu  p r o f .  R y s z a r d a  K a c z m a r 
k a  -  d y r e k to r a  I n sty tu tu  H is to r ii  i k ie r o w n ik a  Z a 
k ła d u  A r c h iw is t y k i  i  H is t o r i i  Ś lą s k a  n a  W y d z ia 
l e  N a u k  S p o łe c z n y c h  U n iw e r s y t e t u  Ś lą s k ie g o  
n a  o k r e s  p ię c iu  la t  n a  s ta n o w is k o  z a s t ę p c y  d y r e k -
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członkiem ZPAF i fotoreporterem „Dziennika Za
chodniego” w Muzeum Śląskim. Spotkanie pro
wadziła autorka cyklu Danuta Kowalik-Dura.

Arkadiusz Ławrywianiec jest zafascynowany kul
turą Żydów, narodu od pokoleń zamieszkującego 
region śląski. Autor zaprezentował zdjęcia z różnych 
cykli tematycznych, które zobrazowały dawne oraz 
współczesne oblicza żydowskiej kultury, obyczajów 
i sprawowania obrzędów religijnych.

Cadenza Krzysztofa Okonia

„Kopciuszek” na nowo

wego świata, zaprojektował Noriyuki Sawa-japoń- 
ski artysta, znany już publiczności „Ateneum” ze 
swego autorskiego przedstawienia Ńaranaszi, czyli 
czarodziejski owoc oraz występów na Festiwalu 
„Katowice -  Dzieciom”. Muzykę skomponował Mi
chał Kowalczyk, Kopciuszka zagrała Krystyna No
wińska, a w pozostałych rolach wystąpili: Danuta 
Baska, Katarzyna Kuderewska, Katarzyna Prudło, 
Ewa Reymann, Grzegorz Eckert i Piotr Gabriel.

Twórczość Krzysztofa Okonia wywodzi się z fa
scynacji kulturą ludową, jest jednak całkowicie od
rębna -  obrazy w niczym nie przypominają tych, 
które tworzone są przez twórców ludowych. Ar
tysta wypracował własne środki wyrazu mimo że 
za pośrednictwem pracującej w Muzeum Ta
trzańskim ciotki, mógł swobodnie zapoznać się 
z tradycyjnymi, ludowymi obrazami i dowoli 
czerpać z tego dorobku. Kompozycja, kolorysty
ka i swobodnie płynąca, rozedrgana linia rysun
ku sprawiają, że obrazy te bliższe są malarstwu 
Chagalla -  wszystko zdaje się być zawieszone 
w przestrzeni, zdaje się płynąć. Wrażenie to po
tęgowane jest przez świadomie budowany, niczym 
w dziele muzycznym nastrój, który zdaje się być 
najistotniejszą cechą tego malarstwa i sprawia, że 

■r<m wyraźnie zauważa- 
* my korespondencję 
.* ! sztuk, że uzmysła

wiamy sobie jak 
wielki wpływ 
na malarstwo ma 
muzyka, tym bar
dziej w kontekście 
muzycznych korze
ni artysty.

Wystawę prac 
Krzysztofa Okonia 
można było oglądać 
w galerii Muzeum 
Śląskiego.

Kopciuszek, na fot. Krystyna Nowińska, Grze
gorz Eckert

Śląscy filharmonicy w Japonii

Premiera najnowszej inscenizacji Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, odbyła się 24 
m arca- tuż po Światowym Dniu Lalkarstwa 
(21.03.) i tuż przed Międzynarodowym Dniem Te
atru (27.03.). Baśń o Kopciuszku gościła już 
na scenie „Ateneum” kilkakrotnie -  adaptację Eu
geniusza Szwarca wyreżyserował w 1979 r. An
drzej Łabiniec, a w osiem lat później Marek Wit; 
wierszowaną, muzyczną wersję Jana Brzechwy 
zrealizował w 2002 r. Bogdan Nauka.

Tym razem zobaczyć można, jak na jeden z naj
popularniejszych motywów w literaturze dla 
dzieci spojrzała przedstawicielka młodego poko
lenia dramaturgów, Marta Guśniowska. Sztuka 
przetwarza znany schemat z niezwykłą lekkością; 
napisana współczesnym językiem, skrzy się słow
nym dowcipem, pełna zaskakujących pomysłów 
i teatralnych smaczków.

Inscenizacja łączy plan żywy i lalkowy, wyko
rzystuje również technikę teatru cieni. Reżyser Ja
cek Popławski potraktował lalki jako pewnego ro
dzaju maski, na tym pomyśle opierając swoją 
koncepcję. Żywe, barwne i pełne ciepłego humo
ru przedstawienie, bez zbędnego moralizatorstwa 
(choć przecież nie brak mu walorów dydaktycz
nych), powstało z myślą o najmłodszych widzach.

Lalki i mobilną dekorację, której proste elemen
ty budują na scenie coraz to inną przestrzeń baśnio

Na zaproszenie tokijskiej IMC Musie Publisher 
ltd. część muzyków Filharmonii Śląskiej im. Hen
ryka Mikołaja Góreckiego po dwóch latach ponow
nie koncertuje w Japonii. Wylecieli 13 marca z Kra
kowa, powrócą do Wrocławia 16 kwietnia. Podczas 
tegorocznego tournee po kraju kwitnącej wiśni 
pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka dadzą po
nad 20 koncertów w kilkunastu miastach, m.in. 
w Fukuoce i Nagasaki na wyspie Kiusiu, w Kobe, 
Osace, Kanagawie i Tokio na Honsiu oraz w To- 
kushimie, Ehime i Kochi na Sikoku.

W koncertowych programach tego tournee znaj
duje się prawie sto (!) utworów, m. in. fortepiano
we koncerty F. Chopina (oba), W. A. Mozarta, 
L. van Beethovena, R. Śchumana, E. Griega, 
P. Czajkowskiego, G. Gershwina i S. Rachmani
nowa, koncerty: wiolonczelowy A. Dvoraka, 
skrzypcowe J. S. Bacha, P. Czajkowskiego i S. Pro
kofiewa. Filharmonicy śląscy będą je interpreto
wać z kilkudziesięcioma solistami -  znanymi ar
tystami japońskimi, ale również z najbardziej 
utalentowaną młodzieżą w zróżnicowanym wieku, 
a wyłonioną do tych występów drogą konkursu. Po
za muzyką symfoniczną jest w programach japoń
skich koncertów również operowa i oratoryjno-kan- 
tatowa. Z polskiej muzyki, poza Fryderykiem 
Chopinem, Japończycy poznają również utwory 
Mikołaja Góreckiego, Macieja Małeckiego i Ze
nona Kowalowskiego.

IMC Musie Publisher jest znaną agencją, organi
zującą Chopin International Piano Competition in Asia 
(Azjatycki Międzynardowy Konkurs Pianistyczny im. 
F. Chopina). Współpracuje z tej klasy zespołami, co

to r a  B ib lio te k i Ś lą sk ie j  w  K a to w ic a c h  d s . I n sty tu tu  B a 
d a ń  R e g io n a ln y c h .

■  N a  w y s ta w ę  m a la r s t w a  A n n y  M a r i i  R u s in e k  z a 
p r a s z a ła  k a to w ic k a  G a le r ia  S z y b  W ils o n .

■  N a  n o w y  c y ld  w y k ła d ó w  z  h is to r ii  sz tu k i X X  w ie 
k u  -  p ie r w s z y  w y k ła d  p t .  „ A r c h it e k t u r a  i d e k o r a c j a  
a r c h i t e k t o n ic z n a  w  w o j e w ó d z t w ie  ś lą s k im  w  l a 
ta c h  1 9 2 2  -  1 9 3 4 . P o m ię d z y  h is t o r y z m e m  i fu n k c j o -  
n a liz m e m , ś lą s k ie  A r t  D e c o  S t a n is ła w  T a b e ń s k i ,  T a 
d e u s z  M ic h e j d a  i Z y g m u n t  G a w l i k ”  z a p r a s z a ło  
M u z e u m  Ś lą s k ie .

■  W y k ła d  n a  te m a t  „ B o s k a  k o m e d ia  i  je j  c z a sy ”  w y 
g ło s ił  w  M ie js k ie j  B ib l io t e c e  P u b l ic z n e j  w  S o s n o w c u  
G u id o  L a u r o  P a r is i .

■  W  Ż a r k a c h  z o s t a ł  u r o c z y ś c i e  o d d a n y  d o  u ż y t 
k u  M ie j s k o - G m in n y  O ś r o d e k  K u l t u r y ,  n a  p o t r z e 
b y  k tó r e g o  z a a d a p t o w a n a  z o s t a ła  d a w n a  s y n a g o g a .

■  W  M u z e u m  w  G l iw ic a c h  o t w a r t o  w y s t a w ę  
S T F Z . E K O .

■  P o  p rem ierze  „C h ło d n y ch  p o ra n k ó w ”  w  T eatrze Z a 
g łęb ia  w  S o sn o w c u  o tw a r ta  z o sta ła  w y s ta w a  p ra c  m a la r 
s k ic h  a u to r a  i r e ż y se r a  p r z e d s ta w ie n ia  -  J a c k a  R y k a ły .

■  P r a p r e m ie r a  s p e k t a k lu  „ J e s z c z e  n ie  p o r a  n a m  
s p a ć  -  d z iw o w łs k o  k a b a r e to w e ”  z r e a l iz o w a n e  w  o p a r 
c iu  o  t e k s t y  s c e n  i p io s e n e k  R a f a ły  K m it y  z  m u z y k ą  
B o le s ła w a  R a w s k ie g o  p o k a z a ł  c h o r z o w s k i  T e a tr  R o z 
r y w k i .

■  G a le r ia  P ię t r o  W y ż e j  C e n t r u m  K u lt u r y  w  K a 
to w ic a c h  z a p r a sz a ła  n a  w y s ta w ę  fo to g r a fii M ic h a ła  B u -  
g a ls k ie g o  ( a b s o lw e n t  U n iw e r s y t e t u  A r t y s t y c z n e g o  
w  P o z n a n iu )  i  m a la r s tw a  M a łg o r z a ty  W id o m sk ie j  (A S P  
w  K r a k o w ie )  p t .  „ U s ta ło  w s z y s t k o ” .

■  Z  k o le i  G a le r ia  P u s t a  C K  g o ś c i ła  w y s t a w ę  G e o 
r g i i  K r a w ie c  p t .  „ d e z O R I E N T a c j a ”  o  z m is t y f ik o w a -  
n y m  ś w ie c ie  d a w n e g o  O r ie n tu .

■  M D K  „ P o łu d n ie ”  w  K a to w ic a c h -P o d le s iu  z a p r a 
s z a ło  n a  „ G ó r n o ś lą s k ie  p e j z a ż e  J o s e p h a  v o n  E ic h e n -  
d o r ff a ”  -  f i lm o w e  w id o w is k o  m u z y c z n e  o p a r te  n a  p o 

e z j i  n a j w ię k s z e g o  g ó r n o ś lą s k ie g o  p o e t y  J o s e p h a  v o n  
E ic h e n d o r f fa  z  u d z ia łe m  w y b itn y c h  p o lsk ic h  a r ty s tó w  
(m .in . O lg ie r d a  Ł u k a s z e w ic z a ) .

■  W  g a le r ii  K a t o w ic e  Z w ią z k u  P o ls k ic h  A r ty s tó w  
F o t o g r a f ik ó w  o d b y ło  s ię  w r ę c z e n ie  n a g r o d y  „ d la  
m ło d e g o  tw ó r c y ”  im ie n ia  A n n y  C h o jn a c k ie j , k tó r e  p o 
p r z e d z i ło  w e r n is a ż  f o t o g r a f i i  K r z y s z t o f a  L is ia k a  
„ W  ś lą s ld e j  p iw n ic y ” .

1  G l iw ic k i  T e a tr  M u z y c z n y  z a p r a s z a ł  n a  k o le jn y  
j u ż  K r a k o w s k i  S a lo n  P o e z j i  w  G liw ic a c h ;  ty m  r a z e m  
p o e z ję  K r y s ty n y  Ł u k a s ik  c z y ta li a u to r k a  w ie r sz y , B a r 
b a r ą  L u b o s - Ś w ię s  (T e a tr  Ś lą s k i  w  K a t o w ic a c h )  i A r 
tu r  Ś w ię s  (T e a tr  Ś lą sk i w  K a to w ic a c h ) , a  g o sp o d a r z e m  
S a lo n u  b y l  P a w e ł  G a b a r a .

■  W  M u z e u m  G ó r n o ś lą s k im  w  B y to m iu  g o ś c ie m  
S p o t k a n ia  m ie s ią c a  b y ł  K r y s t ia n  G a łu s z k a , d y r e k 
t o r  B ib l io t e k i  P u b lic z n e j  w  R u d z ie  Ś lą s k ie j ,  p o e ta  
i p r o z a ik , a u t o r  f e l ie t o n ó w  „ B ib l io t e k a  n o c ą ”  w  m ie 
s ię c z n ik u  „ Ś lą s k ” .

Filharmonia Narodowa w Warszawie i NOSPR, Sin- 
fonia Varsovia, a także Real Orąuesta Sinfonica de 
Sevilla i Barcelona Symphony, czy Moscow City Bal- 
let oraz z takimi artystami, jak m.in. pianiści: Anna Gó
recka, Ewa Pobłocka, Joanna Domańska, Adam Ha- 
rasiewicz, Andrzej Jasiński, Józef Stompel, Piotr 
Paleezny, Krzysztof Jabłoński i Rafał Blechacz, dy
rygenci Jan Krenz, Kazimierz Kord i Antoni Wit.

Zwiastun listopadowego konkursu

Wolny strzelec -  pierwsza opera romantycz
na i I  Koncert fortepianowy Ferenca Liszta w wy
konaniu Zbigniewa Raubo Ferenc oraz I  Symfo
nia c-moll Johannesa Brahmsa, pod batutą jednego 
z najwybitniejszych dyrygentów, Marka Pija- 
rowskiego, zainagurowały cykl koncertów 
Przed wielkim konkursem, zwiastujący listopado
wą rywalizację, która już po raz dziewiąty przy
wiedzie do Katowic dyrygentów z całego świata.

Marek Pijarowski jest zdobywcą pierwszej na
grody katowickiego konkursu młodych mistrzów 
batuty, kiedy konkurs miał jeszcze charakter ogól
nopolski. Następne były już międzynarodowe.

Nagroda ZASP dla Radzikowskiej

Marek Pijarowski

Agnieszka Radzikowska (na zdjęciu) została lau
reatką Nagrody ZASP im. Leona Schillera 
za rok 2011 -  jednego z najwybitniejszych insce- 
nizatorów przedwojennej polskiej sceny, a zarazem 
świetnego organizatora, pedagoga, a także Preze
sa Stowarzyszenia od 1950 roku aż do śmierci, 25 
marca 1954 roku. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
Związek Artystów Scen Polskich w dniu 14 mar
ca, w rocznicę urodzin Leona Schillera, ogłosił li
stę tegorocznych laureatów Nagrody.

W tym roku zostali ni
mi: Agata Kucińska
-  absolwentka PWST 
im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie -  Wydział 
Lalkarski we Wrocławiu 
i asystentka na wrocław
skim Wydziale Lalkar- 
skim krakowskiej PWST 
oraz Agnieszka Radzi
kowska -  aktorka Teatru 
Śląskiego w Katowicach 
w 2008 roku. Od 2002 ro
ku związana z Teatrem 
Śląskim w Katowicach.
Po ukończeniu studiów 
związanych z Teatrem Współczesnym w Krakowie, 
gdzie obecnie także można ją zobaczyć w kilku ty
tułach. W sezonie 2009/2010 etatowa aktorka Teatru 
Nowego w Zabrzu. Laureatka II nagrody aktor
skiej IX Międzynarodowego Festiwalu Gombrowi- 
czowskiego w Radomiu za rolę Iwony w spektaklu 
„Iwona, księżniczka Burgunda” oraz Nagrody Mar
szałka Województwa Śląskiego dla młodych twór
ców w dziedzinie kultury w roku 2010.



Muzyczna rodzina
W poprzednim numerze pisałem o Bielsku- 

-Białej- mieście pięknych artystek piosenki. Po
dobny genius loci można wiązać z Czechowica- 
mi-Dziedzicami. Urodziło się tam wielu znanych 
kompozytorów i wykonawców muzyki. 85 lat te
mu przyszedł na świat Witold Szalonek, czoło
wy reprezentant europejskiej awangardy muzycz
nej. Rodzina kompozytora przybyła nad Wisłę 
z Zaolzia po zbrojnej aneksji w 1919 r. części Ślą
ska Cieszyńskiegoprzez Czechosłowację. W1930 
r. urodził się znany kompozytor, dyrygent i pe
dagog Józef Świder. Założycielem muzycznego 
rodu był Andrzej Krzanowski (1951-1990). Wy
bitny akordeonista i kompozytor z  myślą o swej 
rodzinie iiapisal kwintet akoirieonowy „Allcagran, 
czyli jedno miejsce na prawym brzegu Wisły’’. 
Kompozytorką i pedagogiemjestjego żona Gra
żyna, która od 1991 r. organizuje festiwal „Al- 
kagran”. Nazwa jest akronimem złożonym 
z pierwszych sylab imion osób z rodziny Krza
nowskich. Pianistyczne sukcesy odnosi córka 
Grażyny i Andrzej a Aleksandra. Jej śladem po
dąża młodsza siostra Jagna. Wygrała m.in. 
Konkurs MuzyId X X  wieku dla Młodych Wyko
nawców, którego triumfatorką była też Aleksan
dra. Brat Kamil podtrzymuje rodzinne tradycje 
jako skrzypek zespołu Stonehenge.

Klan Szostaków i Myrczków tworzy trzon Ze
społu Śpiewaków Miasta Katowic „ Camera- 
ta Silesia ". Twórcą i dyrygentem zespołu jest 
dr Anna Szostak-Myrczek czołowym basem mąż 
Adam, a sopranistką -  siostra Magdalena 
Szostak-Krupowicz. Z  zespołem zaczyna śpie
wać syn Wojciech Myrczek, młoda gwiazda wo
kalistyki jazzowej. W jego składzie znajdziemy 
ponadto inną czechowiczankę Grażynę Szaty. 
Gdy piszę te słowa, „ Camerata Silesia "sławi 
połsltą muzykę we Francji, a 1 kwietnia wystą
pi w Alwerni w wersji scenicznej „Pasji wgśw. 
Łukasza " K. Pendereckiego w rei. G. Jarzyny
i pod dyrekcją kompozytora. Zespół ma w re
pertuarze m.in.' utwory A. Krzanowskiego, 
W. Szalonka, J. Świdra i Stanisława Krupowi- 
cza -  urodzonego w Grodnie w 1952 r. miesz
kańca Czechowic, któiy tytuł doktora sztuk mu
zycznych otrzymał na Uniwersytecie Stanforda-.

W grodzie nad Wisłą przyszła na świat Re
nata Danel -piosenkarka, kompozytorką i pe
dagog. W roku ub. zasłynęła nagraniem pierw
szej polskiej płyty habilitacyjnej z  piosenki! 
W nagraniu wziął udział jej Syn, perkusista To
masz Machański. Gwiazdą polskiego popu jest 
Jacek Łaszczok (Stachurską). Dziedzickie korze
nie ma śpiewający artysta Piotr Machalica, któ
ry wraz z bratem Aleksandrem kontynuuje tra
dycje alctorskiego rodu Machaliców, założonego 
przez jego ojca Henryka. Na estradach zpowo
dzeniem śpiewają inne wybitne śląskie ahorki -  
Jadwiga Grygierczyk ze słynącej z familoków 
Żebraczy i Grażyna Bulkowa, czechowiczanka 
pochodząca z Lipin,

Katarzyna Bąk i Piotr Beczała są razem, od
kąd w latach 80. spotkali się w ezechowickim 
chórze „Madtygalistów" Anny Szostak. Kata
rzyna nie tylko śpiewa niezwykłym mezzosopra
nem koloraturowym, ale ma także talent estra
dowy. Gdy wchodzi na scenę, wiadomo, że to 
gwiazda. W 1991 r. zrezygnowała jednak z pro
pozycji występów w La Scali, aby towarzyszyć 
mężowi w rozwoju jego talentu, W kwietniu aż 
ośmiokrotnie tenor liryczny Piotr Beczała wy
stąpi w Metropolitan Opera w spektaklu „Ma- 
non "J. Masseneta u boku samej Anny Netreb- 
ko. Na szczęście coraz częściej na afiszach 
w kontekście nazwiska Piotra Beczały pojawia 
się również nazwisko jego żony. Może i ona zro
bi podobną karierę?

Ostatnio Stanisław Pietras stwierdził, że 
Piotr Beczała stara się reaktywować operetkę, 
którą zniszczyła w Polsce Danuta Baduszlmwa, 
propagatorka teatrów muzycznych. Paradoltsal- 
nie Piotr Beczała jest czechowiczaninem; Ba- 
duszkowa była dziedziczanką... Tak czy owak 
wszystko, co istotne wpołsldm życiu muzycznym, 
ma związek z  wielką czechowicko-dziedzicką ro
dziną.

JAN PICHETA
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W lutym po latach

Po raz trzydziesty

Do końca czerwca można nadsyłać tek
sty na XVI Ogólnopolski i XXX Woje
wódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżo
wej Twórczości Literackiej „LIPA 2012” 
pod patronatem prezydenta Bielska-Bia
łej. Warunkiem udziału w „Lipie” jest na
desłanie samodzielnie napisanych utwo
rów (nigdzie dotąd niepublikowanych) 
w trzech egzemplarzach (prace pisane 
na komputerze lub na maszynie do pisa
nia). Utwory należy opatrzyć słownym 
godłem (pseudonimem); to samo godło 
należy wpisać do karty zgłoszenia, którą 
można pobrać ze strony internetowej 
Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” 
SM „Złote Łany” w Bielsku-Białej -  or
ganizatora imprezy. Uczestnikami prze
glądu mogą być uczniowie szkół podsta
wowych, gimnazjalnych i średnich. 
Tematyka, gatunek i rodzaj literacki utwo
rów są dowolne. Ilość prac ograniczono 
do sześciu tekstów. W przypadku utwo
rów prozatorskich lub dramatycznych ob
jętość przesyłki może sięgać do sześciu 
stron znormalizowanego maszynopisu 
(około 10 800 znaków). Prace wraz z kar
tami uczestnika należy nadsyłać pod adre
sem klubu (43-300 Bielsko-Biała, ul. Ju
trzenki 22) z dopiskiem „Lipa 2012”. Jury 
pod kierunkiem Tomasza Jastruna uho
noruje drukiem w „lipowej” antologii stu 
laureatów. Ogłoszenie wyników, wręcze
nie nagród i publiczna prezentacja nagro
dzonych utworów połączone będą 
z warsztatami literackimi prowadzonymi 
przez jurorów 19 października br. Szcze
gółowych informacji udziela organizator 
Irena Edelman pod numerem 33-499-08- 
13 lub 33 od poniedziałku do piątku w go
dzinach od 9.00 do 17.00. Pytania można 
również kierować pod adresem e-mailo- 
wym: renae@tlen.pl lub sckbest@gma- 
il.com z dopiskiem „Lipa”. Regulamin
i karta zgłoszenia oraz dodatkowe infor
macje dostępne są również na stronie 
www.sckbest.pl.

Podczas lutowej XIV Bielskiej Zadymki 
Jazzowej -  Lotos Jazz Festiwalu -  ponow
nie zagrał Andrzej Zubek Quartet, założo
ny w 1967 r. pierwszy w Bielsku-Białej 
zespół jazzowy. Bronisław Suchanek (kon
trabas), Bogdan Skawina (trąbka) i Kazi
mierz Jonkisz (perkusja) byli uczniami biel
skiej PSM, gdy zaczęli robić pod wodzą 
lidera Andrzeja Zubka (fortepian) muzycz
ną karierę. Po sukcesie na wrocławskim 
festiwalu Jazz nad Odrą koledzy Andrzeja 
Zubka wzmocnili inne renomowane zespo
ły jazzowe, a on sam poświęcił się głównie 
pracy pedagogicznej, której 40-lecie świę
tuje w tym roku. Z okazji podwójnego ju
bileuszu Andrzej Zubek otrzymał m.in. 
Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. Podczas Zadymki amerykańska kom- 
pozytorka, aranżerka i dyrygentka Maria 
Schneider i ikona jazzu Archie Sheep uho
norowani zostali Aniołem Jazzowym
-  ufundowaną przez bielskiego prezydenta 
rzeźbą Lidii Sztwiertni. Aniołka Jazzowe
go ’ 2012 dla młodych jazzmanów wręczo
no natomiast pianiście Kamilowi Urbań
skiemu i basiście Jędrzejowi Łaciakowi 
z Interplay Jazz Duo. Oprócz wymienio
nych artystów w Bielsku-Białej „zadymia
li” tacy mistrzowie, jak hiszpańska śpie
waczka Concha Buika, muzycy sekstetu 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Ambrose 
Akinmusire Quintet czy pianiści Joachim 
Kuehn i bielszczanka Katarzyna Musiał, 
która ma już za sobą debiut w Camegie 
Hall.

Laur harfistki

Pierwsze miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Harfowym im. Franza Josefa 
Reinla w Wiedniu zajęła pochodząca 
z Bielska-Białej młoda artystka Anna Tre- 
fon, która obecnie kończy studia magi
sterskie w Akademii Muzycznej w Kato
wicach w klasie prof. Helgi Storck. Kilka 
lat temu specjalnie dla Anny Trefon po
wołano klasę harfy w PSM w Bielsku- 
-Białej i przez rok była ona jedyną uczen
nicą Ewy Jaślar-Walickiej. Obecnie 
nauczycielka gry na harfie prowadzi już 
dwunastkę młodych adeptów tej trudnej 
sztuki. Anna Trefon w 2005 r. zdobyła 
pierwszą nagrodę w I Ogólnopolskim 
Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie. 
Za osiągnięcia artystyczne otrzymała sty
pendium ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.
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■  W  d w u j ę z y c z n e j  w e r s j i  p o ls k o -n ie m ie c k ie j  
( w  t łu m a c z e n iu  B a r b a r y  W a ld e k - S z w a r c )  u k a z a ł  
s ię  t o m  w ie r s z y  p t .  „ O d d e c h y ”  r u d z ic k ie g o  p o 
e t y  J u l iu s z a  W ą tr o b y .

■  2 3  lu t e g o  w  c ie s z y ń s k im  D o m u  N a r o d o 
w y m  w y s t ą p i ł  r e a k t y w o w a n y  p o  4 5  la t a c h  
K w a r t e t  A n d r z e j a  Z u b k a  w  s k ła d z ie  z  l id e r e m  
o r a z  B o g u s ła w e m  S k a w in ą ,  B r o n is ła w e m  S u 
c h a n k ie m  i K a z im ie r z e m  J o n k is z e m .

■  P r z y  S t a r y m  T a r g u  w  C ie s z y n ie  o t w a r to  
w  lu t y m  I z b ę  C ie s z y ń s k ic h  M is t r z ó w  -  e k s p o z y 
c j ę  d o t y c z ą c ą  tr a d y c y j n y c h ,  g in ą c y c h  r z e m io s ł  
Ś lą s k a  C ie s z y ń s k ie g o  o r a z  s y lw e t e k  lo k a ln y c h  
r z e m ie ś ln ik ó w .

■  W e r n is a ż e m  m a la r s t w a  p r o f .  J a r o s ła w a  
M o d z e le w s k ie g o  z a in a u g u r o w a ła  w  lu t y m  d z ia 
ł a ln o ś ć  G a le r ia  A k a d e m ic k a  A T H  w  B ie l s k u -  
- B ia łe j  p o d  o k ie m  k u r a t o r a  p r o f .  E r n e s t a  Z a 
w a d y .

■  3  m a r c a  n a  d e s k a c h  T e a t r u  P o l s k i e g o  
w  B ie l s k u - B ia łe j  o d b y ła  s i ę  p r e m ie r a  „ Z b r o d 
n i”  M ic h a ła  B u s z e w ic z a  n a  p o d s t a w ie  o p o w ia 

d a n ia  W . G o m b r o w ic z a  w  r e ż . E w e l in y  M a r c i 
n ia k .

■  7  m a r c a  w  b ie ls k im  D o m u  M u z y k i  o d b y ł  
s ię  k o n c e r t  z  o k a z j i  3 0 - le c ia  B ie ls k ie j  O r k ie s tr y  
K a m e r a ln e j  z  u d z ia ł e m  L e s z k a  M o ż d ż e r a  
i  K r z y s z t o f a  J a k o w ic z a .

■  9  m a r c a  w  b ie l s k ie j  G a le r i i  F o t o g r a f i i  
B & B  o d b y ł  s ię  w e r n is a ż  p r a c  P r o t a  J a r n u s z k ie 
w ic z a .

■  W  m a r c u  w  G a le r i i  B ie l s k ie j  B W A  s w o je  
p r a c e  p la s t y c z n e  p r e z e n to w a ła  F r a n c u z k a  C a r o -  
le  B e n z a k e n  o r a z  a r t y s tk a  z w ią z a n a  z  K a te d r ą  
N o w y c h  M e d ió w  A k a d e m ii  S z tu k i  w  S z c z e c in ie  
A g a t a  Z b y lu t .

■  W  G a le r i i  S z a r e j  w  C ie s z y n ie  w  m a r c u  w y 
s t a w ia ła  s w e  d z ie ła  m a la r s k ie  a b s o lw e n t k a  A S P  
w  P o z n a n iu  B a s ia  B a ń d a .

■  2 4  m a r c a  w  Ż y w c u  o d b y ła  s ię  p r o m o c ja  
k s ią ż k i  R o b e r t a  S ło n k i  p t .  „ Z a d z ie le  -  p ię k n a  
w io s k a ” , p o ś w ię c o n a  m ie j s c o w o ś c i,  k tó r a  p r z e 
tr w a ła  4 0 0  la t  i z n ik n ę ła  p o d  w o d a m i J e z io r a  Ż y 
w ie c k ie g o .

mailto:renae@tlen.pl
http://www.sckbest.pl


O sztuce dla sztuki w MGS
Spektakl teatralny to zbiorowe dzieło artystów 

wypowiadających się w rozmaitym tworzy
wie -  aldorów, muzyków, choreografów, sceno
grafów. .. W sporze między autorem a reżyserem
0 hegemonię w teatrze ich działania, choć nie
zwykle ważne, traktowane bywają zazwyczaj ja 
ko sposób udostępnienia widzom cudzych po
mysłów. To język teatru, którego materialności 
często nie dostrzegamy, usatysfakcjonowani 
zdekodowaniem lub przynajmniej odnalezieniem 
nadrzędnych treści komunikatu. Ideałem tych 
działań jest bowiem zharmonizowanie się z  in
nymi elementami tak, by nie niepokoiły swoją 
odrębnością. I  trzeba szczególnej okazji, by to 
właśnie one zaistniałyjako odrębny przedmiot 
estetyczny.

Do 4 marca w Miejskiej Galerii Sztuki w Czę
stochowie można było oglądać niezwykłą wysta
wę, wspomnienie prac nieżyjących już Lidii 
(zm. 1994) i Jerzego Skarżyńskich (zm. 2004). 
Wcześniej, w 2008 r., częstochowianie mogli oglą
dać ich projekty w ramach wystawy „Kino -  sztu
ka ’ ’. Tym razem organizatorzy skupili się przede 
wszystkim na ich działalności teatralnej.

Skarżyńscy stworzyli ponad 170 scenografii
1 kostiumów, budując przestrzeń gry aktorów, ale 
przede wszystkim wytwarzając nastrój do
świadczany przez widzów. W Antresoli oraz Sali 
Gobelinowej pokazano zdjęcia, projekty oraz ko
stiumy. Eksponaty pochodziły z awhiwum rodzin
nego, archiwów teatrów, ze zbiorów Centrum 
Scenografii Polskiej w Katowicach oraz Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa.

Na wystawie można było podziwiać rozma
ite konwencje, zależnie od tekstu, pomysłu re
żysera oraz własnych upodobań artystycz
nych -  od „Domu otwartego " M. Bałuckiego 
przez przedstawienia nurtu egzystencjalnego 
(„Proces ” F. Kafki) aż po groteskę czy baśnie 
dla dzieci. Wiele eksponatów zostało opatrzo
nych Icomentarzem artystów. Można więc dowie
dzieć się, dlaczego „ Oresteja ” Ajschylosa w re
żyserii Z. Hubnera (Stary Teatr 1982) unikała 
białych tunik, a dzięki wykorzystaniu ciemnych 
dzianin czy patyny pokazała Grecję, jakiej wi
dzowie nie znali, i w jaki sposób projekt prze
strzeni oraz dominująca szarość potęgowała głę
bię i kłaustrofobiczność „Procesu ” Kafki.

Przedstawione projekty kostiumów utrwala
ją także sposób myślenia Skarżyńskich o posta
ci, często wyposażonej w twarz i charakterystycz- 
ny  wyghd  lub określanej wyłącznie przez 
kształt (gruba, chuda, niska, wysoka...) oraz ko
lory, które przeminęły, niestety, wraz ze spekta
klem na czarno-białych fotografiach.

Scenografowie współpracowali m.in. z teatra
mi krakowskimi (Bagatelą, Groteską), warszaw
skimi, oraz najważniejszymi polskim reżysera
mi X Xw ieku-z J. Grotowskim (razemprzygo
towali „Kaina” G. Byrona oraz „Kordiana" 
Słowackiego), J. Jarockim, L. Zamków, K. Swi- 
narskim, Z. Hubnerem, A. Wajdą. Wystawa sta
ła się wspomnieniem ważnych przedstawień te
atru polskiego -  „ Wesela " w reż. L. Zamków, 
„Procesu" w reż. J. Jarockiego, „Kaliguli”, 
„Na czworakach" w reż. J. Kreczmara czy 
„Hamleta" w reż. A. Wajdy, a na zdjęciach Woj
ciecha Plewińskiego można było rozpoznać zna
nych aktorów.

Nie zapomniano także o działalności filmo
wej Skarżyńskich. Spośród 9 produkcji wyakcen
towano przede wszystkim współpracę zW.J. Ha
sem (Lalka, Sanatorium pod Klepsydrą, Ręko
pis znaleziony w Saragossie). W Sali Poplene
rowej można było podziwiać zdjęcia Wojciecha 
Plewińskiego z planu „Sanatorium pod Klep
sydrą " (wystawę przygotował Podgórski Dom 
Fotografii w Krakowie), które rejestrowały, jak  
krakowski kamieniołom dzięki Skarżyńskim 
przemienił się w świat prozy Brunona Schulza, 
a tuż przy wejściu na górę na ekranie wyświe
tlano „ Ręlcopis znaleziony w Saragossie ” (waż
ny także dla częstochowian).

JOANNA KOTKOWSKA

Jak pokazać człowieka?

Jeden z paradoksów współczesności polega 
na tym, że gdy antropologia wszystkiego (sło
wa, mediów...) święci triumfy, a wszelkie ży
we istoty traktuje się jak ludzi, temat człowie
ka staje się wstydliwy i niewygodny. Tym cie
kawsza była międzynarodowa wystawa People- 
-metr w MGS. Pomysł powstał w Czechach 
w Zbrasławskiej Galerii Sztuki w Pradze (Eva 
Koranowa, Frantisek Tomik).

Czterdziestu artystów z czterech krajów 
Europy Środkowej -  Polski, Czech, Słowacji
i Węgier, postanowiło po swojemu zdefiniować 
człowieka na obrazach. Wystawa przez ostat
nie sześć miesięcy odwiedziła m. in. Zachod- 
niosłowiańskie Muzeum w Tmawie, Muzeum 
w Dunajskiej Strefie na Słowacji, galerie 
w Spronie i Budapeszcie (Węgry).

Jednorodny wymiar prac (100x70 cm) spra
wiał wrażenie przewracania kart książki, któ
ra budowała narrację z wykorzystaniem rozma
itych technik i konwencji malarskich. Różno
rodność potęgowana była jeszcze przez wielo- 
narodowość i wielokulturowość artystów. Nie 
dziwi więc, że prace zachęcały zwiedzają
cych do refleksji nad miejscem człowieka 
w świecie i jego możliwościami. Na wystawie 
grupę polskich twórców reprezentowali także 
częstochowianie, m. in. Krystyna Szwajkowska, 
Czesław Tarczyński, Agnieszka Żmudzińska, 
Zdzisław Żmudziński, Zdzisław Wiatr, Agniesz
ka Półrola-Koćwin.

Gaba Kulka dla Kaliny

16-18 lutego w OPK Gaudę Mater odbył 
się 5. Festiwal im. Kaliny Jędrusik. Imprezę roz
począł wernisaż prac Magdaleny Limbach, 
artystki urodzonej w Częstochowie (IILO im. 
R. Traugutta), absolwentki ASP we Wrocławiu, 
obecnie mieszkającej w Warszawie. Na wysta
wę złożyły się obrazy z ostatnich dwóch lat 
przedstawiające ludzi, zmysłowe i pełne ener
gii, co przypominało postać Kaliny. Dzień 
później Olga Bończyk, aktorka, piosenkarka i ju- 
rorka tegorocznego konkursu, zaśpiewała jej 
piosenki w Teatrze im. A. Mickiewicza -  W kon
cercie „Dla Kaliny". Towarzyszyli jej: Andrzej 
Święs (kontrabas), Krzysztof Szmańda (perku
sja) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.

Trzeciego dnia odbyły się przesłuchania. 
W tym roku uczestnicy Konkursu Dobrej Pio
senki prezentowali utwory Kabaretu Starszych 
Panów. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury za
kwalifikowało 20 osób. Wygrał Tadeusz Seibert 
(otrzymał nagrodę pieniężną oraz prawo przy
szłorocznego recitalu), II miejsce -  Iga Kozac
ka, III -  Małgorzata Nakonieczna, wyróżnie

nia -  Małgorzata Markiewicz oraz Agnieszka 
Maciaszek. W koncercie finałowym wystąpi
ła także Gaba Kulka, gwiazda polskiej muzy
ki alternatywnej, która występowała m. in. ra
zem z Czesławem Mozilem, Leszkiem Możdże
rem, D4D czy Babbą. To było niezapomniane 
wydarzenie.

Iga Kozacka pochodzi z Kłobucka, śpiewa 
w zespole Yves. Wcześniej współpracowała ze 
Studiem Artystycznym „Metro” przy Studio 
Buffo, a obecnie w Bitwie na głosy występuje 
w grupie Edyty Górniak. W lutym można jej by
ło posłuchać w Red Cafe (14.02) z Arkiem Klu
bą oraz w Resto&Cafe 29 (28.02) z gitarzystą 
Rafałem Nowakowskim.

Kultura okolic Rawy Mazowieckiej

W Pawilonie Etnograficznym w parku im. 
S. Staszica można było oglądać wystawę Sztu
ka ludowa regionu rawskiego, którą współor
ganizowało Muzeum im. Antoniego hr. Ostrow
skiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wcześniej 
(od sierpnia 2011) pokazywano ją w Central
nym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Nastrój tworzyły muzyka ludowa oraz strój re
gionalny stojący tuż przy wejściu do sali. Na wy
stawie znalazły się wyroby typowe dla tego re
jonu -  tkaniny dekoracyjne i ubraniowe: pasia
ki, wzory kostkowe (tzw. koziełki), kraty, hafty 
płaskie i krzyżykowe, rzeźby sakralne i świeckie 
(Mieczysława Żeglińskiego z Rylska Dużego), 
garncarstwo (do lat 80. w Tomaszowie działał 
Edward Arkuszyński, Jan Kaczmarek) i przepięk
ne wycinanki -  rózgi, kółka, kwadraty, pasowe 
laleczki. Autorami większości wycinanek są ar
tyści już zmarli albo staruszkowie -  Józefa Picho- 
la, Janina Przyborek, Helena Siwek, Józefa Haj
duk, Marianna Zaręba, Józefa i Zygmunt Siwek, 
Anna Sobolewska, Antonina Królik, Marianna 
Przybytek, Maria Góral. Twórcy z Żakościela, 
Królowej Woli i Rzeczycy.

Powrót do bogini

25 lutego w Centrum Promocji Młodych Iwo
na Demko, asystentka ASP w Krakowie, zapre
zentowała instalację Waginatyzm. Oprócz niej 
w wystawie uczestniczyły artystki z IV Pracow
ni Rzeźby prof. Józefa Murzyna -  Dorota Ha- 
drian, Paula Krać, Anna Przybyło, Paulina 
Stępień, Bernadetta Tajs, Aleksandra Zimny, Ka
tarzyna Mordarska. Gazety zastanawiały się 
nad możliwym skandalem, a internauci gorą
co komentowali wystawę na portalach.

Na stylizowanym ołtarzu Demko umieściła 
waginę, by przywrócić ją przestrzeni sakralnej. 
Działania artystki można wpisać w obecny we 
współczesnej sztuce nurt poszukiwania tożsa
mości w dawnych mitach i religiach. Powołu
je się ona na książkę Wagina. Kobieca seksu
alność w historii kultury, by przeciwstawić się 
dominacji fallusa i wprowadzić demokrację tak
że w symbolach płodnościowych. Przypomina 
więc znaczenie warg sromowych w kultu
rze -  ich obnażenie wpływało na przebieg dzia
łań wojennych, czynniki atmosferyczne, demo
ny i drapieżniki, to brama na świat, początek cie
lesności, a może raczej jego zmysłowości. 
Tym samym jej rzeźby przywołują pierwotną 
boginię Matkę, czczoną w wielu kulturach -  In- 
snnę. Hebat, Kybele, Izydę, Gaię czy Reę.
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■  Z a g r a l i :  k lu b  Z e r o  -  K a z ik  n a  Ż y w o
(5 .0 2 ) ;  L a d y  P a n k  (1 7 .0 2 ) ;  K r z y s z t o f  N ie d ź w ie c -  
k i (2 5 .0 2 ) ;  W  k lu b ie  R u r a :  I R A  (2 4 .0 2 ) ,  T u r b o
( 9 .0 2 ) ;  T e a t r  f r o m  P o la n d  -  K r z y ż :  K r o s s
(11.02).

■  1 -3  lu t e g o  F i lh a r m o n ia  C z ę s t o c h o w s k a  
z r e a l iz o w a ła  p r o je k t  OdBeethovena do wspólnej 
Europy, p r z y g o t o w a n y  w  r a m a c h  V II  M ię d z y n a 
r o d o w e g o  F o r u m  P ia n is ty c z n e g o  Bieszczady bez 
granic w  S a n o k u .

■  3  lu t e g o  w  G a u d ę  M a t e r  o d b y ła  s ię  s z o p 
k a  n o w o r o c z n a  g r u p y  Z b is ła w a  J a n ik o w s k ie g o .  
W y stą p ili:  P a tr y c ja  K u b ic a , K a m il K o w a lsk i o r a z  
J a n u s z  P a w l ik o w s k i .

■  1 0  lu t e g o  w  P o l i t e c h n ik u  M ir o s ła w  J a c e k  
B ła s z c z y k ,  d y r e k to r  a r t y s t y c z n y  F i lh a r m o n ii  
Ś lą s k ie j  o r a z  s z e f  M ię d z y n a r o d o w e g o  K o n k u r 
su  D y r y g e n tó w  im . F i te lb e r g a , w y s tą p i ł  w  cy k lu  
s p o tk a ń  Mistrzowie batuty.

■  2 4  lu te g o  w  P o lite c h n ik u  z a g r a li  d y p lo m a n 
c i  Z e s p o łu  S z k ó ł  M u z y c z n y c h  w  C z ę s to c h o w ie  
z  t o w a r z y s z e n ie m  O r k i e s t r y  S y m f o n ic z n e j  
p o d  d y r e k c j ą  T o m a s z a  C h m ie lą .

■  2 7  lu t e g o  T e a tr  B a g a te la  w  r a m a c h  w s p ó l
n e g o  p r o je k t u  z  T e a tr e m  im . A d a m a  M ic k ie w i
c z a  z a p r e z e n to w a ł  Boening. Boening. Odlotowe 
narzeczone M a r c a  C a m o le tt ie g o , p r z e k ł. B a r to s z  
W ie r z b ię ta ,  r e ż . P a w e ł  P ite r a .



Pomoże nowy minister?
W środę 21 marca podał się do dymisji cze

ski minister szkolnictwa, młodzieży i kultury f i 
zycznej, JosefDobeś. Powodem jego odejścia 
były planowane przez centroprawicowy rząd 
Petra Necasa cięcia w budżecie państwa. Czy 
możemy się spodziewać, że. następca Do- 
beśa spełni wszystkie obietnice, które odcho
dzący szef resortu przyobiecał delegacji 
Kongresu Polaków podczas je j wizyty w mini
sterstwie na początku lutego br.7

Dobeś jest już ósmym członkiem gabinetu 
Necasa, który złożył dymisję w obecnej kaden
cji. Swą decyzję ogłosił wkrótce po tym, gdy 
rząd uchwalił zamrożenie wydatków i nowe 
cięcia w wydatkach resortów. Według niego 
takie kroki grożą m. in. obniżką wynagrodzeń
i tak źle opłacanych nauczycieli. Tłumaczył też, 
decyzje dotyczące finansów państwa naruszy
ły założenia programowe rządu.

Premier Ńecas uznał tymczasem, że w takiej 
sytuacji dymisja była jedynym rozsądnym wyj
ściem z sytuacji. -  Wszyscy ministrowie moje
go rządu wiedzą, że wymagam, aby gabinet 
stał jak jeden mąż za kluczowymi decyzjami 
budżetowymi. Jedyny sposób protestu klo
ty dopuszczam, to właśnie rezygnacja -  powie
dział po posiedzeniu rządu. Dobeś, należący 
do najmniejszej partii centroprawicowej koali
cji -  Spraw Publicznych (Veci Verejne) -  już  
wcześniej znalazł się pod silną presją z  powo
du wdrażanej przezjego resort reformy szkol
nictwa wyższego. Jego dymisji domagały się 
władze czeskich uczelni oraz studenci.

Na ostrą krytykę naraził się także, gdy wy
szło na jaw, że jego resort ma problemy z po
zyskiwaniem funduszy UE i reałizacją unij
nych programów. Ponadto krytykowano go 
za częste zmiany personalne w ministerstwie, 
a także za zatrudnienie w ministerstwie Icontro- 
wersyjnego polityka, Ladisłava Batory.

Kierownictwo partii Sprawy Publiczne za
powiedziało, że Josefa Dobeśa mogłaby 
na stanowisku szefa resortu szkolnictwa zastą
pić posłanka Dagmar Navrdtilova, nauczy
cielka i wiceprzewodnicząca komisji szkolnej 
Izby Poselskiej Parlamentu RC. Czy aby jed
nak spełni ona obietnice, które odchodzący 
minister Dobeś dał Polakom z Zaolzia podczas 
lutowej wizyty delegacji Kongresu Polaków 
w Ministerstwie Szkolnictwa?

-  Uważam, że wszelkie obietnice, które dal 
nam minister Dobeś, będą spełnione -  mówi 
wiceprezes Kongresu Polaków, a zarazem szef 
jego Komisji Szkolnej, Tadeusz Wantula, któ
ry w lutym byl członkiem zaolziańskiej delega
cji, goszczącej u ministra Dobeśa. -  Rozma
wialiśmy z przedstawicielem instytucji, a nie 
z osobą prywatną, która żegna się z  resortem. 
Ministerstwo nadał przecież działa i deklara
cje je j byłego szefa powinny nadal obowiązy
wać. Mam więc nadzieję, że wszystko, co do
tyczy polskiego,szkolnictwa na Zaolziu, będzie 
w porządku. Tym bardziej że wiadomo, że nie 
chodziło o stanowisko tylko ministra Dobeśa, 
ale też premiera Petra Necasa -  podkreśla 
Wantuła.

Podobnie mówi Barbara David, prezes To
warzystwa Nauczycieli Polskich w Republice 
Czeskiej. -Ż a l mi, że minister Dobeś odchodzi, 
podczas naszej wizyty w Pradze udało nam się 
z nim załatwić wiele istotnych dla nas 
spraw -  stwierdza prezes TNP. -  To wielka 
szlmda, bo chcieliśmy szefa resortu zaprosić 
jeszcze teraz, w marcu, do nas, na Zaolzie. 
Niemniej uważam, że uda nam się zrealizować 
wszelkie obietnice, które minister JosefDobeś 
zadeklarował podczas naszej lutowej wizyty 
w jego ministerstwie. Gdyby tak się nie stało, 
będziemy musieli wszcząć nowe rozmowy z  no
wym szefem resortu. Musimy przez cały czas 
trzymać rękę na pulsie -  dodaje prezes Barba
ra David.

JACEK SIKORA

ZAOLZIE!
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Pod dyktando gwiazd

Trzy dyktanda w trzech językach. We wto
rek 29 marca w auli Gimnazjum Polskiego 
w Czeskim Cieszynie odbyła się kolejna edy
cja „Eurodyktanda”. Pięćdziesięciu uzdolnio
nych językowo uczniów gimnazjum pisało 
dyktando po polsku, czesku i angielsku. Go
ściem imprezy był frontman popularnej kapeli 
„Charlie Straight”, Albert Ćemy z Trzyńca.

-  Rozpoczynaliśmy od dyktanda z języka 
czeskiego, potem dołączył język po l
ski. I w końcu, chyba od trzech lat, jest rów
nież dyktando angielskie -  przybliżyła histo
rię szkolnych zmagań z ortografią nauczycielka 
języka czeskiego, Irena Klimas. -  Dla urozma
icenia zawsze staramy się zaprosić jakąś zna
ną, ciekawą osobę. Tym razem jest nią Albert 
Ćemy. Stąd też zarówno tekst polskiego, jak
i czeskiego dyktanda ma jakiś związek z mu
zyką. Natomiast tekst angielski wybrał sam ar
tysta. Takie było jego życzenie -  dodała orga
nizatorka potrójnego dyktanda.

Nie jest przypadkiem, że angielska część 
dyktanda przypadła właśnie Cememu. Popu
larny muzyk (wcześniej absolwent polskiej pod
stawówki w Trzyńcu-Tarasie, a później czeskie
go gimnazjum w Trzyńcu) obecnie studiuje 
anglistykę i tłumaczenia. Tekst wybrał ze 
swojej ulubionej lektury. Natomiast polski
i czeski tekst dyktowali- aktor młodego poko
lenia Maciej Cymorek oraz gwiazda muzyki 
pop Ewa Fama.

Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Alber
tem Cemym miało swój ciąg dalszy również 
po napisaniu dyktanda. Albert zaśpiewał parę 
utworów z fortepianem i gitarą, odpowiadał 
na pytania, które na początku stawiała głów
nie moderatorka spotkania Ewa Fama, a póź
niej również sama młodzież.

Kto do polskiej szkoły średniej?

Sto dwadzieścia miejsc w polskich szkołach 
średnich na Zaolziu czeka w tym roku na obec
nych dziewiątoklasistów.

-W  tej chwili mamy 101 zgłoszeń-poinfor
mował dyrektor Gimnazjum Polskiego w Cze
skim Cieszynie, Andrzej Bizoń. Tak samo jak 
w roku ubiegłym, gimnazjum zamierza otwo
rzyć trzy pierwsze klasy. Czy szkoła ogłosi rów
nież drugą turę składania zgłoszeń, nie wiado
mo. Taka możliwość jednak istnieje.

Do polskiej klasy Akademii Handlowej 
w Czeskim Cieszynie wpłynęły 73 zgłosze
nia. -  Dajemy polskim uczniom możliwość

kształcenia się w samodzielnej polskiej klasie. 
Czy jednak z tego skorzystają, będzie wiado
mo dopiero w momencie oddawania tzw. kart 
zapisowych -  powiedziała zaolziańskiemu 
„Głosowi Ludu” dyrektor czeskocieszyńskiej 
Akademii Handlowej, Krystyna Bonćkowa.

Aby zostać uczniem szkoły średniej z matu
rą, nie wystarczy oddać zgłoszenie. Trzeba 
zdać również egzaminy wstępne. Te będą w ca
łym województwie morawsko-śląskim jednoli
te. Każdy kandydat będzie musiał zdać pisem
ny test z matematyki i języka czeskiego. 
W Gimnazjum Polskim oraz w polskiej klasie 
Akademii Handlowej zamiast języka czeskiego 
uczniowie będą zdawać z języka polskiego, a test 
z matematyki też zostanie przetłumaczony 
na polski. Testy z języka polskiego szkoły opra
cują same. -  W końcowej punktacji będziemy 
uwzględniać również wyniki w nauce, jakie uczeń 
osiągał w szkole podstawowej -  dodała Bonćko
wa. Podobnie będzie w gimnazjum, gdzie kan
dydaci będą zdobywać punkty również za osią
gnięcia w nauce (średnia ocen z trzech ostatnich 
świadectw) oraz w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych.

Krzyż Zasługi RP dla Jirego Friedla

Historyk Jin Friedl, pracownik Instytutu Hi
storycznego Akademii Nauk Republiki Cze
skiej i bliski współpracownik Kongresu Pola
ków i jego Ośrodka Dokumentacyjnego, 
znalazł się wśród pięciu obywateli RC, których 
przedstawiciele najwyższych władz Rzeczy
pospolitej Polskiej wyróżniły wysokimi odzna
czeniami państwowymi. Uroczystość ich 
wręczenia odbyła się w Ambasadzie RP w Pra
dze 14 marca.

Prezydent RP, Bronisław Komorowski, 
przyznał Friedlowi Brązowy Krzyż Zasługi RP 
za zasługi w badaniu i popularyzowaniu wie
dzy o historii polsko-czeskich stosunków 
w X X  wieku. A także za wydanie -  w serii „Bi- 
bliotheca Tessinensis”, w ramach ponadgranicz- 
nego projektu Kongresu Polaków i Książnicy 
Cieszyńskiej -  książek: „Zaolzie w świetle szy
frogramów polskiej placówki dyplomatycznej 
w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych w Warszawie 1945-1949”) oraz „Polity
ka państwa wobec mniejszości polskiej na Za
olziu w latach 1945-1949”. Warto wspomnieć, 
że młody historyk był też jednym z autorów 
wydanego przez Kongres podręcznika „Połaci 
na Teśinsku”, z którego czescy nauczyciele mo
gą korzystać podczas lekcji z historii regionu.

-  Jin Friedl na pewno zasługuje na to wy
różnienie -  powiedział nam kolega czeskiego 
naukowca, historyk i prezes Kongresu Józef 
Szymeczek. -  Należy on do młodej generacji 
czeskich historyków, którzy z wielkim, otwar
tym sercem i zrozumieniem zajmuje się dzie
jami Polski. W swoich pracach, pisząc o sto
sunkach polsko-czeskich, nie pomija też spraw 
dotyczących mniejszości polskiej na Zaolziu. 
Jirka Friedl jest, obok Mećislava Boraka, jedy
nym człowiekiem, z którego opiniami na temat 
naszej historii możemy się zgodzić. Obaj pi
szą o Polakach znad Olzy bardzo obiektyw
nie -  podkreślił prezes Szymeczek.
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■  W  P r a d z e  z m a r ł  z n a n y  a k t o r  B r o n is ła w  
P o ło c z e k . U r o d z ił  s ię  w  1 9 3 9  r o k u  w  S u c h e j  G ó r 
n e j z a d e b iu t o w a ł  w  S c e n ie  P o ls k ie j  T e a tr u  C ie 
s z y ń s k ie g o .  P ó ź n ie j  g r a ł  w  c z e s k ic h  t e a t r a c h  
„ Y p s ilo n ”  i  T e a tr z e  N a r o d o w y m  w  P r a d z e , p o ja 
w i ł  s ię  t e ż  w  w ie lu  c z e s k ic h  f i lm a c h .

■  G a z e t a  P o la k ó w  w  R C , „ G ło s  L u d u ” , j e s t  
j e d y n ą  g a z e t ą  d r u k o w a n ą ,  k t ó r ą  j a k o  p r z e k a z  
d la  p o t o m n y c h  u m ie s z c z o n o  w  k u l i  p o d  k r z y 
ż e m  n a  w ie ż y ,  p o c h o d z ą c e g o  z  1 5 6 3  r o k u  d r e w 
n ia n e g o  k o ś c ió łk a  w  G u t a c h .  T o  w ła ś n ie  d a ta  
n a  w in ie c i e  w y d a n ia  „ G ło s u ”  z  w t o r k u  13  m a r 
c a  2 0 1 2  r o k u  p o m o ż e  u s t a l ić  p r z y s z ły m  p o k o le 
n io m  c z a s  u m ie s z c z e n ia  „ s k a r b u ”  n a  g u c k im  
z a b y t k u .

■  „ B iy d n y m u  k r o w a  m ly k a  n ie  d o w o ,  a  b o 
g a ty  m u  aj i b y k  s i ę  o c ie l i”  -  t e  s ło w a  z n a la z ły  s ię  
w  p o d t y tu le  n o w e j  s z t u k i  te a tr a ln e j  p t . „ A p a r a t” 
I r e n y  i  J a n a  C z u d k ó w , k t ó r ą  p r z y g o t o w u j ą

o b e c n ie  a k t o r z y  z  z e s p o łu  te a t r a ln e g o , d z ia ła ją 
c e g o  p r z y  M ie j s c o w y m  K o le  P o ls k ie g o  Z w ią z k u  
K u l t u r a l n o - O ś w i a t o w e g o  w  M i l ik o w ie - C e n -  
tr u m .

■  P Z K O - w c y  z  B o g u m in a - S k r z e c z o n ia  z o r 
g a n iz o w a l i  t r a d y c y j n e  P o w it a n ie  W io s n y . Z a 
ś p ie w a ł  m ie j s c o w y  c h ó r  „ H a s ło ” , z a t a ń c z y ła  
„ N o w a  S k o t n ic z k a ”  z  O r ło w e j -L u t y n i .

■  O d  m a r c a  z a o lz ia ń s k a  p o ls k a  g a z e ta  „ G ło s  
L u d u ”  m a  s w ó j p r o f i l  n a  p o r ta lu  s p o łe c z n o ś c io -  
w y m  F a c e b o o k .  c o m .

■  W  c z e s k o c ie s z y ń s k ie j  „ S t r z e ln ic y ”  o d b y ł  
s ię  w  p ią t e k  1 6  m a r c a  ta lk  s h o w  p n . „ Z a o lz ie  p o 
t r a f i” . W z ię ło  w  n im  u d z ia ł  p ię c io r o  g o ś c i:  a r 
t y s t k i  R e n a t a  P u t z la c h e r - B u c h t a  i R e n a t a  W o -  
r e k - D r o s s l e r ,  c h ir u r g o w ie  S t a n is ła w  C z u d e k  
i  R o m a n  K u f a  o r a z  R o m a n  S ta s z k o , b r a ta  (i m e 
n e d ż e r a )  ś w ia to w e j  s ła w y  g r a c z a  p o k e r o w e g o  
M a r c in a  S t a s z k i  z  T r z y ń c a .



Powstaje obecny symbol Katowic -  Spodek Delikatesy wysadzone w powietrze

do mód, które przeminęły, choć co jakiś czas 
wracają, ale już inne, nie oryginalne, za
ledwie stylizowane.

Teraz mam przed sobą wydany przez 
Urząd Miasta Katowice w tym roku 

album zdjęć Józefa Ligęzy zatytułowany 
Katowice c.d.n. Są w nim także portrety 
ludzi (np. na okładce widzimy 5-letnie
go chłopca wpartego na kierownicy ro
weru, ostatnia fotografia przedstawia je
go żonę z 2-letnią wtedy a dziś 
już 23-letnią córką), jednak prawdzi
wym „bohaterem” zatrzymanych w ka
drze obrazów jest moje miasto. Katowi
ce dawne, z lat mojego dzieciństwa, 
młodości „durnej i chmurnej”, męskiego 
„wieku klęski” oraz te dzisiejsze, zupeł
nie inne, nowe, ale przecież nie obce. 
Oglądam te zdjęcia wielokrotnie, wzru
szam się i jestem bardzo wdzięczny fo
tografowi, który pozwolił mi na podró
żowanie w czasie. Mieszkałem przy ul. 
Kochanowskiego, nic więc dziwnego, że 
porusza mnie zdjęcie wyburzonych 
przy okazji poszerzania wiaduktu kole
jowego Delikatesów w półokrągłym bu
dynku. Z balkonu oglądałem wysadzanie 
w powietrze budynków przy ul. Młyń
skiej i Stawowej (tam znikło kameralne 
kino „Śląsk”), pracowałem „na kopalni” 
Katowice, więc przejmujące są dla mnie 
zdjęcia jej agonii.

Przez lata żyłem w Katowicach bez ich 
dzisiejszego symbolu -  Spodka, bez Po

mnika Powstań Śląskich, bez dawnego 
Ronda im. J. Ziętka. A Józef Ligęza powsta
wanie tych wszystkich obiektów dokumen
tował, zapisywał historię zmian swoim apa
ratem, czyli dosłownie, a przecież jest 
w tych fotografiach poezja. Trzeba mieć 
dar, żeby opowiedzieć np. historię Ronda 
od placu budowy do realizacji projektu po
przez pokazanie rosnących tam dwóch wy- 
lcrzywionych wiatrem drzew. One pewnie 
oglądać będą ten tytułowy c.d.n., czyli no
wą siedzibę NOŚPR, Muzeum Śląskie, 
Centrum Kongresowe... Uzupełnieniem 
fotografii są odautorskie komentarze do
tyczące okoliczności powstania tych prac, 
historii Katowic oraz ludzi spotkanych 
w czasie pracy.

O każdym ze zdjęć katowickiego mi
strza dałoby się napisać krótki esej lub 
opowiadanie. Szkoda mi jednak miejsca 
na słowa. Niech przemówią fotografie.

JAROSŁAW STARZYK

Ulica Mariacka dziś

Józefa Ligęzy 
czas zatrzymany
Kilka lat temu, po obejrzeniu w Mu

zeum Śląskim wystawy zdjęć Józefa 
Ligęzy Life znaczy życie, nazwałem auto
ra „poetą obiektywu”, który potrafi w jed
nym obrazku opowiedzieć całą historię, 
choć utrwalona na fotografii sytuacja za
myka się dosłownie w ułamku sekundy. 
Głównym tematem tamtej ekspozycji 
przygotowanej z okazji pięćdziesięciole

cia pracy twórczej autora był człowiek. Na
pisałem wówczas: Nieprzypadkowo tyle 
na tej wystawie zdjęć portretowych. To nie 
znaczy, że upozowanych, statycznych (choć
i takie się zdarzają). W większości prac zo
stał jednak zatrzymany ruch -  można się 
domyślać, że dany obrazek jest tylko cząst
ką dynamicznego procesu, początkiem, 
środkiem, zwieńczeniem jakiejś sytuacji. Ale 
nawet te spokojne, „ ustawione’’zdjęcia ce
chuje dynamika. Z  twarzy starych ludzi 
można „czytać” ich losy, tak ja k  z tych 
,,przyłapanych ” w ruchu łatwo odszyfro
wać nastrój, emocje, nawet-stosując ar
chaiczną terminogię dawnej psycholo
gii -  temperament i charakter. Dla 
miłośników historii ta ekspozycja jest tak
że nie łada gratką. PRL-owsłde realia, miej
sca z ,, tamtych czasów ”, ubiory należące



odząc po muzeach i galeriach, 
żeby doznać jakichś nowych 

wzruszeń estetycznych, mimo woli do
konałem pewnego odkrycia, którym 
chciałbym się z Czytelnikami podzie
lić. Zapewne prawdą są wszystkie 
skargi na dyskryminowanie kobiet. 
Za mało ich w parlamencie, za mało 
w rządzie, nie dają im też najważniej
szych stanowisk w zarządach spółek, ra
dach nadzorczach, pracodawcy płacą im 
mniej pieniędzy niż mężczyznom. Jest 
jednak dziedzina, w której to właśnie 
chłopy mogłyby protestować i domagać 
się jakiegoś parytetu. To sztuki plastycz
ne. Niezmiennie od lat (może nawet już 
od starożytności) ich głównym tematem 
jest KOBIETA. Dowodem może być 
choćby twórczość Erwina Sówki, ostat
niego przedstawiciela słynnej Grupy Ja
nowskiej. W tym, że mężczyzn fascy
nują panie, nie ma nic dziwnego. 
Wiadomo przecież, że to o nich faceci 
myślą bez przerwy. Być może feminist
ki już tę męską sztukę oprotestowały
i po tęp iły  za seksizm , nie wiem. 
W ostatnich miesiącach jednak wiele ra
zy miałem okazję oglądać na obrazach 
kobiety malowane przez kobiety. Przy
kładem może być wystawa Sylwii 
Woźniczki, która tylko najednym  płót
nie na kilkanaście prezentowanych 
uwzględniła płeć męską, był to zresz
tą jedynie małoletni chłopczyk w stro
ju  ludowym, uwieczniony na tle kato
wickiego Spodka. Albo ekspozycja 
malarstwa Anny Marii Rusinek. Kobie
ty, kobiety, kobiety -  muzykalne, bo 
przedstawione z instrumentami i tylko 
z rzadka jakiś młodzian.

„Kobiece” są również dwie otwarte 
w marcu wystawy, o których chcę teraz 
opowiedzieć. W Muzeum Historii Ka
towic zaprezentowała swoje prace Mag
dalena Rajska-Armata. Już sam tytuł 
zdradza, co tam możemy obejrzeć: Ko
lory kobiecości. Portrety. Akty. Abstra
kcje. Druga ekspozycja zatytułowana zo
stała Dekonstrukcja tożsamości, nie ma 
tu więc informacji, że jej temat to rów
nież przede wszystkim kobieta, wy
starczy jednak obejrzeć w Galerii Teatru 
, Ateneum” grafiki Natalii Romaniuk, że
by się o tym przekonać. Przy tym obie 
wystawy mimo wspólnej niby tematy
ki są bardzo odmienne, można nawet 
stwierdzić, że autorki mocno ze sobą po- 
lemizują. Wystarczy w tym miejscu 
przywołać słowa kurator ekspozycji 
w MHK Natalii Kruszyny z katalogu Ko
lorów kobiecości:

„Artystka [przypomnijmy -  Magdale
na Rajska-Armata] zresztą, nie podda
jąc się fali modnej współcześnie dekon- 
strukcji rozbijającej w proch każdą ideę
i każdy autorytet, ani nie ulegając 
wszechobecnemu krytycyzmowi, ka
żącemu szukać przysłowiowej dziury 
w całym, dążyła raczej do stworzenia 
wiarygodnego wizerunku dzisiejszej 
kobiety sukcesu, która swą pozycję za- 
wdzięczą jedynie osobistym zdolno
ściom i pracowitości, a nie, jak niegdyś, 
statusowi ojca czy męża. W tym celu ma

larka przekornie zwróciła się ku zako
rzenionym w kulturze (bądź, co bądź pat- 
riarchalnej) schematom ikonograficznym 
reprezentacyjnego portretu oficjalne
go, z kręgu nowożytnego, europejskie
go malarstwa.”

Wśród sportretowanych przez Raj
ską-Armatę są między innymi mi

nister Elżbieta Bieńkowska, wiceprezy
dent Katowic Krystyna Siejna, Barbara 
Ptak i Jadwiga Lipońska-Sajdak. Kruszy
na w katalogu dopowiada:

„(...) malarka nie zmuszała swych 
modelek do wielogodzinnego, monoton
nego pozowania, co i tak w przypadku 
tych mocno zajętych kobiet byłoby za
pewne niemożliwe. Zapraszała je  tylko

Kobieta sukcesu 
kontra kobieta 

zdekonstruowana
do udziału w krótkiej sesji fotogra
ficznej, w wybranym przez nie miejscu, 
w klimacie przyjaznego spotkania. Te 
optymalne warunki zaowocowały w ob
razach dużym ładunkiem naturalności
i ujmującej, serdecznej atmosfery, nie
zależnie od wybranej, chłodnej lub cie
płej tonacji barwnej, niezależnie od ro
dzaju skupionego bądź rozproszonego 
światła, pory dnia czy roku. Dzięki 
tej, obopólnie korzystnej spontaniczno
ści, ciekawe i pełne życia twarze mode
lek nie zastygły w zdrętwiałe maski, lecz 
obdarowują nas czarującymi uśmie
chami. Od ledwie widocznego drgnie
nia ust i kącików skupionych oczu, przy
wodzącego na myśl tajemniczą damę 
Leonarda, przez swobodny półuśmiech 
sugerujący życzliwe zainteresowanie 
drugą osobą, aż po filuterne spojrzenie 
„kocio” przymrużonych w blasku letnie
go słońca oczu i uśmiech tak zaraźliwie 
promienny, że nie sposób go nie odwza
jemnić.”

A więc fotograficzny wręcz realizm 
zamiast „modnej dekonstrukcji”. Poza 
portretami Rajska-Armata zaprezento
wała akty oraz zbliżone do abstrakcji 
przedstawienia kobiet-znaków 

Natomiast Natalia Romaniuk komen
tuje swoje grafiki tak:

„Podążam za tezą Michała Markow
skiego, iż tożsamość, która nie podda
je  się dekonstrukcji, tożsamość niede- 
konstruow alna, nie je s t  w ogóle  
tożsamością, lecz złudzeniem lub p u 
stym słowem. Pokuszę się o tezę, iż de
konstrukcja jest szansą na odkrycie 
swojego niepowtarzalnego »ja«, które88

nie będzie jedną z wielu odsłon dostęp
nych na «rynlcu» tożsamości, ale będzie 
tożsame z prawdą o nas. ( ...)  Niektó
re fragmenty utrzymane są w tonacjach 
zimnych błękitów, to jakby zapis spot
kań z «Innym», obojętnym, zamknię
tym, „kolekcjonerem wrażeń”, przypad
kowym przechodniem. Widoczny brak 
przywiązania do idei, ludzi, miejsc ce
chuje ulotny charakter tych spotkań. Ten 
przypadkowy przechodzień nie zapisał 
w grafice swojej twarzy. Pozostawił 
po sobie ślad w formie gestu, układu 
ciała, czy wręcz tylko wrażenia pewnej 
fizyczności. Porusza się w bezkształt
nej przestrzeni tymczasowości, sugeru
jącej zaledwie zarysy przedmiotów 
czy krajobrazów. Pomimo że postacie 
tworzą grupy figuratywne są wyraźnie 
wyodrębnionymi jednostkami, które 
pchane przypadkowością znalazły się 
w danym miejscu i w danym czasie. 
Jednak mieniące się wszystkie ostrym 
kolorem, nie pozwalają by któraś z nich 
wysunęła się na prowadzenie, by stała 
się lepsza.”

Mamy zatem dwie przeciwstawne 
wizje sztuki i -  zapewne -  dwa różne 
kręgi jej odbiorców.

Podczas wernisażu autorka Dekon
strukcji powtórzyła tezy z zapisanego 
komentarza do swoich prac, na zakoń
czenie powiedziała jednak, że każdy 
widz sam może sobie na własny sposób 
pokazane grafiki interpretować, to ją  na
wet ucieszy, Podoba mi się takie podej
ście, wolę bowiem oglądać prace Nata
lii Romaniuk z własnej perspektywy. 
Dekonstrukcja kojarzy mi się z de
strukcją, sekompozycją, dezintegracją, 
a że dotyczy tożsamości, przywodzi 
na myśl jakiś rozpad osobowości. Dla
tego oglądając te bardzo interesujące 
plastycznie prace odbieram je  raczej ja 
ko tw orzenie postaci w ychodzące 
od szczegółu -  na przykład wspomnia
nego przez nią gestu, wyraziście przed
stawionej ręki. M am wrażenie, że 
po chwili w ślad za detalem pojawi się 
całość, świat zostanie „dopowiedziany”, 
mamy szczęście, że dane nam zostało 
zobaczenie go w trakcie powstawania. 
Zresztą szkoda czasu na teoretyzowanie. 
Ważne, że te grafiki ogląda się z przy
jemnością. Przemawia kolor, działa 
na wyobraźnię kompozycja, intryguje 
biel tła (choć bardzo podobały mi się 
również prace w czerni, czy może raczej 
w tonacji ciemnej). Naprawdę interesu
jąca wystawa.

\ T  ależy pogratulować Zbyszkowi Mę-
1  >  drali, kierownikowi Galerii „Atene
um”, ponieważ ma niewątpliwy dar 
wyszukiwania i prezentowania w swo
im obiekcie twórczości młodych utalen
towanych artystów. Dzięki temu mamy 
w Katowicach przy ul. 3 Maja 25 „miej
sce magiczne” -  widzowie spotykają się 
tu ze sztuką współczesną, twórcy zaś już 
przekonali się, że pokazywanie tutaj 
swoich dzieł nobilituje.

BOGDAN WIDERA



Magdalena Rajska-Armata
w Muzeum Historii Katowic
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