Szanowni Czytelnicy!
Tegoroczne lato zapewne na długo pozostanie
w naszej pamięci. Należy do najbardziej kapryśnych od wielu lat. Na początku długotrwałe opady
spowodowały wezbranie rzek, co doprowadziło do
zalania wielu miejscowości.
PPo powodziach przyszła fala ponad 30-stopniowych upałów, które przez kilkanaście dni dały
się we znaki wszystkim, zwłaszcza osobom starszym. Odnotowano również rekordową liczbę utonięć, która w połowie sierpnia wyniosła 484 ofiary.
Po kilkutygodniowej fali upałów nasz kraj znowu
nawiedziły dwukrotnie silne opady deszczu, które doprowadziły do zalania wielu
miast i gmin w województwie dolnośląskim. Obok przykładów niebywałego poświęcenia ze strony straży pożarnej, wojska, organizacji pozarządowych oraz oczywiście
samych mieszkańców w wielu miejscowościach odnotowano próby szabrownictwa.
6 sierpnia prezydent elekt Bronisław Komorowski złożył ślubowanie przed
połączonymi izbami parlamentu i rozpoczął formalne urzędowanie. Nie obyło się
bez przeszkód – oporu przeciwników przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Namiestnikowskiego do kościoła św. Anny. Przypomnijmy, że krzyż pojawił się już 10 kwietnia przed miejscem urzędowania Prezydenta RP jako symbol żałoby po tragicznej
śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 96. osobowej delegacji państwowej
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Brak jednoznacznej deklaracji ze
strony prezydenta elekta co do terminu zastąpienia krzyża tablicą pamiątkową,
a następnie być może pomnikiem stały się pretekstem do walki politycznej zwolenników PiS, w tym głównie Jarosława Kaczyńskiego z układem prezydencko-rządowym. Nazwanie przez lidera PiS Bronisława Komorowskiego „zapaterowcem”
jakoby walczącym z symbolem krzyża ma ustawić prezydenta w roli przeciwnika
symboliki chrześcijańskiej i jej wyznawców, identyfikowanych z żałobnikami po
zmarłym Lechu Kaczyńskim, pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego. Charakterystycznym dla tej sytuacji jest fakt, iż w roli obrońców symboliki chrześcijańsko-katolickiej występują admiratorzy prezydentury Lecha Kaczyńskiego, niezadowoleni z działalności komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem
oraz roli rządu – bezkrytycznego w tym postępowaniu. Wstrzemięźliwą postawę
prezentuje Kościół, w tej jak i wielu innych sprawach od kilkunastu lat wewnętrznie
podzielony. PiS zaś za winnego tej sytuacji uznaje Platformę Obywatelską, która
w ten sposób chce odwrócić uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów
społecznych, nieumiejętności w rządzeniu państwem, w tym minimalizowaniu
skutków powodzi i udzielaniu realnej pomocy ich ofiarom.
Lipiec i sierpień w historii Polski to rocznice zwycięstwa polsko-litewskiego
oręża pod Grunwaldem z zakonem krzyżackim wspieranym przez całą Europę
oraz 90. rocznica bitwy warszawskiej (nazywana też cudem nad Wisłą), stoczonej w dniach 12–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana
za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata, zdecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na
Europę Zachodnią. O tym wydarzeniu militarnym pisze prof. Zygmunt Woźniczka
z Uniwersytetu Śląskiego.
Do 11 rocznicy śmierci Jana Przemszy Zelińskiego (zm.17 maja 1999 r.) historyka i badacza regionu zagłębiowskiego nawiązuje jeden z kontynuatorów jego
spuścizny, prof. Mirosław Ponczek z katowickiego AWF-u, dziś jeden z najbardziej
kompetentnych badaczy sportu zagłębiowskiego.
Zapraszamy do wakacyjnej lektury kolejnego numeru naszego czasopisma.
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Wywiad
Z Ryszardem Machem Starostą Powiatu Zawierciańskiego rozmawia Henryk Kocot

Rozstrzygną wyborcy

Proszę scharakteryzować teren, którego
jest Pan gospodarzem.
Powiat zawierciański leży w północno-wschodniej części województwa
śląskiego, w samym sercu malowniczej
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
bardziej znanej jako Jura. Powiat tworzy 10 gmin, dwie miejskie – Zawiercie
i Poręba, cztery miejsko-wiejskie – Łazy,
Ogrodzieniec, Pilica i Szczekociny oraz
cztery wiejskie – Kroczyce, Żarnowiec,
Włodowice oraz Irządze. W sumie powiat
zawierciański to 6 miast, 136 miejscowości wiejskich oraz 120 sołectw, które leżą
na powierzchni 1003 km kw., mieszka tu

znajdą na terenie jurajskich gmin wiele
miejsc, które są atrakcyjne zarówno
latem, jak i zimą. Jura daje możliwość
uprawiania turystyki aktywnej. Myślę
w tej chwili o niezwykle popularnej wspinaczce skałkowej w rejonach Podlesic,
Rzędkowic, Podzamcza oraz Ryczowa.
W naszym powiecie z rosnącym zainteresowaniem uprawiana jest turystyka piesza,
rowerowa oraz konna. Latem zapraszają otwarte kąpieliska w Siemoszycach,
Kostkowicach, Dzibicach i Przyłubsku
w gminie Kroczyce. Uzupełnieniem tej
formy wypoczynku są zbiorniki wodne
we W łodowicach, Pilicy, kąpielisko

Ryszard Mach, Starosta Powiatu Zawierciańskiego. Fot. arch.

ponad 123 tys. osób. Ma on charakter
turystyczno-rolniczy. Rolnictwo jest
też jedną z głównych gałęzi rozwoju
większości gmin. Użytki rolne zajmują
przeszło 62 proc. powierzchni ogółem,
z czego 75 proc to grunty orne. Ponad
30 proc. obszaru powiatu stanowią lasy.
Drugim istotnym obliczem powiatu jest
szeroko pojęta turystyka. Miłośnicy
natury, pięknych krajobrazów i historii
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w Łazach czy akwen w Szczekocinach.
Jesienią nasze lasy odwiedzają grzybiarze.
Zimą można jeździć na nartach na stokach narciarskich w Morsku, Grabowej,
Cisowej i Smoleniu lub biegać na nartach
w rejonie Podlesic. W jurajski krajobraz
powiatu zawierciańskiego wpisały się
XIV-wieczne warownie obronne leżące na
Szlaku Orlich Gniazd z najsłynniejszymi
ruinami zamku w Ogrodzieńcu oraz

ruiny zamków w Smoleniu, Zawierciu
– Łężec i fortalicjom w Wiesiółce i strażnicy w Ryczowie. Mówiąc o turystyce
trzeba wspomnieć o bazie noclegowej,
którą tworzą hotele, pensjonaty oraz
gospodarstwa agroturystyczne.
Jest Pan z wykształcenia pedagogiem. Jak
nauczyciel trafił do polityki, do działalności
samorządowej?
Działalności społecznej uczyłem się jeszcze w harcerstwie na terenie Zawiercia,
gdzie byłem nawet zastępcą komendanta
hufca. W 1976 roku zostałem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. W 1994 roku z powodzeniem wystartowałem
w wyborach samorządowych i zostałem wybrany
na stanowisko wiceprezydenta miasta Zawiercia,
którym byłem przez dwie
kolejne kadencje, a w latach 2002–2006 stałem
na czele miejskiego magistratu. Od 2006 roku
do chwili obecnej pełnię
obowiązki starosty powiatu zawierciańskiego.
W wyborach 2006 roku
startowałem z Komitetu
Wyborczego Niezależna
Alternatywa Wyborcza.
Czy są jakieś różnice w zarządzaniu miastem, a teraz
powiatem?
Oczywiście miasto rządzi się innymi prawami oraz ma także inne
priorytety społeczno-gospodarcze. Gminy są
podstawowym podmiotem samorządności. To
kręgosłup samorządu.
Również kompetencje
gmin są o wiele większe
niż starostwa. Stąd też
powiat niejako koreluje
politykę gmin i dba o cały wizerunek
powiatu, w skład którego wchodzą poszczególne gminy.
Co udało się załatwić w powiecie w kadencji
2006–2010, a czego nie?
Gdy obejmowałem funkcję starosty, budżet powiatu oscylował wokół 60 mln zł.
Byliśmy jednym z biedniejszych powiatów ziemskich województwa śląskiego.
Z tak skromnymi środkami trudno było
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realizować śmiałe zamierzenia inwestycyjne i w odczuwalny dla społeczeństwa
sposób modernizować otoczenie. Moim
priorytetem stało się zatem powiększanie
zasobów finansowych, tak by pełniony przeze mnie urząd nie był czasem
stagnacji lub jedynie kosmetycznych
zmian. Filozofię przekształcania powiatu
oparłem na możliwie najefektywniejszym czerpaniu środków z funduszy
zewnętrznych. Przede wszystkim na
zdobywaniu środków szczodrej Unii
Europejskiej, ale także innych prorozwojowych źródeł. Za równie ważne
uznałem rozsądne i korzystne z punktu
widzenia samorządowych finansów
dysponowanie powiatowym mieniem.
Dzięki tym założeniom i gronu zaangażowanych w swą działalność, fachowych
współpracowników na rezultaty nie
trzeba było długo czekać. W 2007 roku
nasz budżet skoczył do 98 milionów
złotych, dwa lata później sięgnął 120
milionów, a tegoroczny wyniósł niebotyczną w porównaniu z poprzednimi
kadencjami wielkość 180 milionów
złotych. Rzecz jasna, zwielokrotnianie
finansowego potencjału nie jest sztuką
dla sztuki, celem samym w sobie. Nawet
największa samorządowa kasa staje się
jedynie bajkowym skarbem, kiedy jej
zawartość nie służy mieszkańcom. Ja
w bajki nie wierzę i ich nie opowiadam.
Dukatów w skarpecie nie gromadzę, lecz
wydaję ku powszechnemu pożytkowi.
Świadczy o tym trwający od czterech lat
boom inwestycyjny. Na początku kadencji finansowe zaangażowanie powiatu
w modernizacyjne przedsięwzięcia nie
przekraczało pięciu, sześciu milionów
złotych.
Dzisiaj prowadzimy inwestycje na
poziomie 100 mln zł. Z tej kwoty ponad
40 mln zł to inwestycje drogowe, a zaczynaliśmy od 4 mln zł przeznaczonych na
ten cel. Prawie wszystkie to wybudowane
nowe drogi i ciągi komunikacyjne. Istotnym elementem tych inwestycji jest to,
iż środki na ich realizację są pozyskane
z funduszy UE, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz innych. Po prostu nie ma takich inwestycji,
które byśmy realizowali w 100 procentach
z własnych środków. W ramach poprawy
bezpieczeństwa ludności rozpoczęliśmy budowę Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym
w Zawierciu. Całkowita wartość projektu
wynosi ponad 17 mln zł. Oddział będzie
miał własne lądowisko dla śmigłowców
medycznych. W ramach projektu przewiduje się rozwiązania, które w przyszłości
pozwolą na budowę na przedłużeniu
budynku SOR jego drugiego skrzydła

– z przeznaczeniem na Zakład Diagnostyki Obrazowej i Zakład Anatomii
Patologicznej. Zakończenie realizacji
tego projektu przewidziano – zgodnie
z umową – na 30 listopada 2012 roku.
Zakończyliśmy termomodernizację szkół
ponadgimnazjalnych, co zaowocuje radykalnym zmniejszeniem zużycia energii
potrzebnej do ogrzania tych obiektów.
Oświatowe budynki mają nowe elewacje,
są wygodniejsze i ładniejsze.
Estetyka, funkcjonalność, komfort
są dla mnie wyznacznikami wszystkich
publicznych instytucji, zwłaszcza tych,
w których obywatel oczekuje zapewnienia
przez samorząd usług o kapitalnym znaczeniu. Na przykład kompetentnej opieki
medycznej czy socjalnej. Zawierciańskiemu Domowi Pomocy Społecznej nadano
w tej kadencji prawdziwie europejskie
oblicze. Oczywiście starosta nie jest
gospodarzem wyłącznie stolicy powiatu.
Zgodnie z nowoczesną, europejską zasadą zrównoważonego rozwoju powinien
troszczyć się o całość podległego mu
terenu. Jeśli mówimy o osiągnięciach
tej kadencji poza zawierciańską metropolią, niewątpliwym sukcesem jest
ostateczne rozwiązanie kwestii skażenia
azbestem bodaj najpiękniejszej naszej
gminy, Ogrodzieńca. Wstydliwy nie
tylko dla powiatu problem azbestu zalegającego w ruinach zakładu „Izolacja”
w zasadzie został rozwiązany. Ogromna
suma 35 mln złotych, jaką na likwidację
azbestu pozyskaliśmy z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, na zawsze wymaże „Izolację”
z naszego pejzażu. Teraz z podniesionym
czołem, wiarygodnie i uczciwie będziemy mogli propagować walory Ziemi
Zawierciańskiej, zachęcać krajowych
i zagranicznych turystów do zostawiania
tutaj swoich pieniędzy.
No dobrze, ale przecież w mijającej kadencji
na pewno zdarzały się niepowodzenia. Co
dla Pana jest tym najbardziej uwierającym,
dokuczliwym problemem, który nie do końca
został rozwiązany?
Nie będę chyba oryginalny, wskazując
Powiatow y Szpital. O ile w lecznictwie otwartym nie mamy sobie zbyt
wiele do zarzucenia, a wręcz stanowi
ono powód chluby, o tyle lecznictwo
zamknięte jeszcze długo będzie utrapieniem zarówno gospodarzy terenu,
jak i dyrekcji lecznicy. Jej dług sięga
40 mln złotych, zaś wielkość systematycznie udzielnych przez powiat
poręczeń kredytow ych przekroczyła
20 mln. Bez realnej pomocy rządowej,
bez systemow ych zmian i prawdziwej
reformy tak ie placówk i nie w y r wą
się z zak lętego k ręgu finansow ych
k łopotów. Pocieszeniem niech będą

zmniejszające się straty zawierciańskiego szpitala oraz rozpoczęta właśnie budowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Na pewno wielu jeszcze
w ysiłków i niebagatelnych nak ładów
finansow ych w ymagają powiatowe
szlak i komunikacy jne. Choć przez
ostatnie cztery lata jakość dróg znacznie się poprawiła, powodów do niezadowolenia wciąż nie brakuje.
Jest Pan eksponowanym działaczem sportowym. Czy pana zainteresowanie tą sferą
ludzkiej aktywności ogranicza się wyłącznie
do pełnienia prestiżowych funkcji?
Sport, kultura fizyczna, ruch to dla mnie
niezbędne elementy zdrowej, wartościowej egzystencji. Umożliwiają nie
tylko długie utrzymywanie fizycznej
i intelektualnej sprawności, są także
nieocenionym instrumentem wychowawczym. Uczą młodzież uczciwej rywalizacji, stawiania sobie coraz wyższych
celów, pokonywania własnych słabości.
To prawda, że nie zaliczam się do szeregowych działaczy sportowych, że jestem
wiceprezesem Związku Piłki Ręcznej
w Polsce oraz prezesem KS VIR ET
CMC Zawiercie. Te funkcje są wyrazem
zaufania, jakim obdarza mnie środowisko,
lecz nie ich sprawowanie stanowi istotę
mojego zaangażowania. Swój wpływ na
kształtowanie określonych dyscyplin staram się wykorzystywać przede wszystkim
do podnoszenia poziomu ich uprawiania.
Szczypiorniści VIRETU grają w drugiej
lidze i mają spore szanse na awans do
ekstraklasy. Ich mniej dojrzali koledzy
z grupy młodzików i juniorów należą
do absolutnej czołówki województwa
śląskiego
Jesteśmy także mistrzami Śląska
w tenisie stołow ym. Inwestowanie
w młodzież jest gwarancją sukcesów
na krajowych i zagranicznych boiskach,
parkietach, bieżniach. W klasach sportowych, w nowoczesnych obiektach,
w szkołach, w których odkrywa się talenty
i odpowiednio nimi kieruje wyrastają
przyszli czempioni.
Czy po najbliższych wyborach samorządowych rozmowa z Ryszardem Machem będzie
dialogiem z prezydentem?
O tym zadecydują wyborcy. To oni rozstrzygną czy nadzieja lepszej przyszłości
miasta tkwi wyłącznie w plakatach, ładnie brzmiących hasełkach i bez umiaru
składanych obietnicach, czy też wypada
jej szukać w dotychczasowej działalności kandydatów. To wyborcy wskażą
obowiązującą przez najbliższe lata wizję
Zawiercia. Może to być wizja miasta od
niechcenia administrowanego lub realnie,
z pożytkiem dla mieszkańców i przy ich
udziale rządzonego. Ja minimalistycznym
administratorem nie jestem.
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Historia

Shoah na kartach wspomnień
będzińskich Żydów
Maciej Dęboróg-Bylczyński, zdjęcia Robert Garstka
Jesteśmy tymi ostatnimi. Pytaj nas.
Jesteśmy tymi właściwymi.
Hans Sahl

rodziny Laskierów uratował się tylko ojciec,
który jako były bankier otrzymał w obozie zadanie podrabiania amerykańskich
i brytyjskich pieniędzy (A. Szydłowski, Od
Tematem artykułu są trzy relacje z doświad- Rutki do Ruth. W: R. Laskier, Pamiętnik).
czenia Zagłady w Będzinie, nazywanym Obozowy los autorki pamiętnika przez
nie bez podstaw „Jerozolimą Zagłębia”. długie lata nie był znany. Dopiero w 2008
To właśnie w tym mieście (za sprawą Za- Będziński kirkut
głębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej „Jona”) ukazały się (nakładem małej
będzińskiej oficyny wydawniczej „Magic
sc.”) wspomnienia Ariela Yahalomiego
(Artura Dimanta) i Eugenii Prawer, a także
pamiętnik Rutki Laskier.
Wspomnienia Yahalomiego opublikowano w nakładzie symbolicznym (nieprzekraczającym stu egzemplarzy) i... właściwie
przeszły bez echa. Autor przyjechał na
będzińskie Dni Kultury Żydowskiej rok
później. Yahalomi urodził się w 1923 roku
w Zawierciu jako Artur Dimant. Jego rodzicami byli Sala Federman i Leon Dimant –
zagłębiowski aktor i muzyk, założyciel grupy
„The Dimant’s Jazz Band”. W latach 30. XX
wieku Dimantowie mieszkali w Sosnowcu,
gdzie Ariel ukończył cenione żydowskie
gimnazjum im. Libermana. Rodzice Dimanta zostali zgładzeni w Auschwitz. Jemu
samemu dane było przeżyć. Nim jednak
w 1945 roku udało mu się wyjechać do
Belgii – na szlaku jego cierpień znalazły się:
zawierciańskie getto, Auschwitz, Birkenau,
Gross Rosen, Buchenwald, Nordhausen
i Bergen-Belsen. Dysproporcja pomiędzy
światem zapamiętanym z dzieciństwa, traumą Szoah i nową rzeczywistością była tak
wielka, że musiało upłynąć sześćdziesiąt
lat, zanim Yahalomi znalazł siłę, aby oswoić
i nazwać swoje traumatyczne przeżycia.
W tym samym (2006) roku „Dziennik
Zachodni” opublikował niezwykły dokument – Pamiętnik Rutki Laskier (ur. w 1929
roku, córki Jakuba i Dwojry z Hampelów).
Rodzina Laskierów zamieszkiwała w bogatej
żydowskiej części Będzina. Po wkroczeniu
Niemców została zmuszona do przeprowadzki do getta. To właśnie wtedy – na
początku 1943 roku – czternastoletnia
Rutka zaczęła prowadzić swój pamiętnik.
Zapiski urywają się w sierpniu tego samego
roku, bowiem rodzinie Laskierów nie udało
się już uniknąć wywózki. Trafili do Birkenau. Na kilka dni przed tymi wypadkami
Rutka ukryła rękopis Pamiętnika u swojej
koleżanki – Stanisławy Sapińskiej. Z całej
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roku przypadkiem odkryto w archiwum
Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie relację byłej więźniarki KL
Auschwitz-Birkenau – Zofii Minc: obok mnie
w bloku sypiała moja koleżanka, 17-letnia
Rutka Laskier z Będzina. Była tak śliczna, że
nawet doktor Mengele zwrócił na nią uwagę
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(...). Rutka zachorowała na cholerę i w ciągu
kilku dni zmieniła się nie do poznania. Został
z niej tylko marny ślad. Sama ją zawiozłam
na taczce od śmieci do krematorium... (A.
Szydłowski, Epilog. W: R. Laskier, Pamiętnik).
Choć Rutka Laskier nie uniknęła zagłady, jej
pamiętnik ocalał. W 2006 roku Stanisława
Sapińska przekazała go Urzędowi Miejskiemu w Będzinie. W tym samym roku ukazało
się pierwsze wydanie tego dokumentu, które
wzbudziło duże zainteresowanie lokalnych
mediów. Rok później oryginał pamiętnika
trafił do archiwum Instytutu Yad Vashem,
który zainicjował hebrajskie i angielskie
wydanie książki. Instytut dostrzegł w tych
niepozornych zapiskach nie tylko ważny
dokument historyczny, ale i wstrząsający
utwór literacki. Każdy pamiętnik z czasów
wojny jest niezwykle cennym dokumentem.
Pamiętniki dzieci wywołują szczególne emocje
(…). Dziennik Rutki to kolejny dowód na to,
że historia żyje – mówił rzecznik ambasady
Polski w Izraelu – Michał Sobelman (M.
Nowacka, Historia „Pamiętnika”. W: R.
Laskier…). Na fali międzynarodowego
zainteresowania książką udało się też przygotować w Polsce drugie (2007) i trzecie
(2008) wydanie Pamiętnika.
Po sukcesie medialnym Pamiętnika
Rutki przyszła kolej na trzecią pozycję
dokumentującą żydowskie dziedzictwo
kulturowe i Zagładę w Będzinie. Spotkania

klasowe Eugenii Prawer wydano w symbolicznym nakładzie i niezwykle skromnie
(w sensie typograficznym). Tym bardziej
jednak warto poświęcić nieco uwagi tej
pozycji.
Eugenia Prawer urodziła się w Będzinie
w 1925 roku. Jej przodkowie mieszkali
w Będzinie od pokoleń. Podobnie jak rodziny Dimantów i Laskierów, wywodzili się
z inteligencji żydowskiej. Eugenia uczyła się
w tym samym, co Rutka Laskier, znanym
będzińskim Gimnazjum im. Szymonostwa
Fürstenbergów. Po likwidacji getta (1943)
udało jej się wraz z matką wyjechać do pracy
fizycznej w gospodarstwie rolnym na terenie Rzeszy. Dzięki temu ocalała z zagłady.
W 1945 roku poślubiła Polaka – Mariana
Pińskiego. Oboje pracowali w Akademii
Medycznej w Szczecinie, jednak wydarzenia
marca 1968 roku zmusiły ich do emigracji.
Osiedli w Niemczech, gdzie kontynuowali
pracę lekarską i pedagogiczną.
Ważnym elementem wspomnień Dimanta i Prawer jest przestrzeń zagłębiowskiego
miasteczka, toteż aby zrozumieć fenomen
tego pogranicznego sztetla – warto zatrzymać się na dłużej przy tym zagadnieniu.
Historia zagłębiowskich Żydów sięga XV
wieku, jednak to dopiero rozwój przemysłu
w XIX wieku okazał się zasadniczym czynnikiem wpływającym na wzrost ich liczby
w Będzinie (W. Jaworski, Żydzi w Zagłębiu

Przedwojenny żydowski Dom Modlitwy w Będzinie.

Dąbrowskim do 1939 roku, „Zeszyty Zagłębiowskie”, 1989, nr 2). Miasto było położone
w pasie przygranicznym, nieopodal Trójkąta
Trzech Cesarzy (Dreikaiserecke) stanowiącego granicę trzech zaborów i jednocześnie
trzech mocarstw. Będzin i pobliskie wsie
(Sosnowice, Modrzejów), należące do
Królestwa Kongresowego, leżały tuż przy
granicy Cesarstwa Niemieckiego i państwa
austriackiego (Galicji, do której należało
Jaworzno). Będzin to był najbardziej na
Śląsk wysunięty obszar zaboru rosyjskiego
(...). Był ważnym ośrodkiem handlu, a region
będziński obfitował w bogactwa naturalne.
Wydobywano i przerabiano tu na skalę przemysłową węgiel, cynk i ołów – wspomina Arno
Lustiger – kuzyn honorowego obywatela
miasta Będzina – kardynała Jeana-Marie
Lustigera (B. Kerski, J. Vincenz, Świadek
i historyk. Rozmowy z Arno Lustigerem).
Sięgający 50% udział ludności wyznania
mojżeszowego w Będzinie, jak również
dobra sytuacja ekonomiczna tej gminy
żydowskiej (wielu tutejszych Żydów było
dobrze sytuowanych dzięki prosperującemu przemysłowi, co przekładało się na ich
pozycję społeczną w mieście) miały wpływ
na powstanie swoistego mitu „Zagłębia
mlekiem i miodem płynącego” i miasta
Będzina postrzeganego jako „Jerozolima
Zagłębia”. Ów będziński mit podtrzymy-
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wali także artyści. Julian Tuwim wspominał o tym mieście w tekście piosenki:
„Miasteczko Będzin w Polsce jest. I rynek
w tej mieścinie. Na rynku znany łobuz był,
Jankielek Wasersztajn...” (Żydzi w Zagłębiu
Dąbrowskim i okolicy, pod red. B. Ciepieli,
Będzin 2004).
Ludność żydowska w pierwszych latach
okupacji niemieckiej korzystała ze względnej swobody przemieszczania się. Będzin
(Bendsburg) został włączony do Rzeszy
wraz z obszarem tzw. Wschodniego Górnego
Śląska (Ost-Oberschlesien) i terror okupanta
był tutaj nieco lżejszy, niż np. w Generalnym
Gubernatorstwie. Wydano wprawdzie wiele
antyżydowskich rozporządzeń, ale większość Żydów, pracując w przedsiębiorstwach
produkcyjnych (zwanych tutaj „szopami”),
które wytwarzały odzież i inne produkty
dla Wehrmachtu, przemieszczała się po
mieście bez trudu. Praca dawała iluzję bycia
potrzebnym i odwlekała niebezpieczeństwo
deportacji do obozu zagłady. Pierwsze
getto – jeszcze nie odgrodzone murem –
utworzono w Będzinie z końcem 1941 roku.
Wysiedlenie do ścisłego getta (w dzielnicy
Kamionka) trwało od jesieni 1942 roku do
wiosny 1943. Na małą przestrzeń kilkunastu
uliczek spędzono wówczas ponad 18 000
Żydów. Endlösung rozpoczęto pierwszego
sierpnia 1943 roku.
Wyjątkowa jest warstwa językowa omawianych tutaj książek. Rutka Laskier spisywała swoją relację w zwykłym, szkolnym
zeszycie, używając pięknej polszczyzny,
właściwej panience z dobrego domu. Jej Pamiętnik zdradza wrażliwość społeczną, dobre
wychowanie, a może nawet i talent literacki
młodej, zaledwie czternastoletniej przecież,
autorki. Eugenia Prawer w Spotkaniach klasowych powraca do przeszłości z sześćdziesięcioletnim dystansem czasowym. Język jej
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wspomnień pełen jest ciętych, dosadnych
metafor i naznaczonych Holokaustem
puent: „(…) pasja kina przeniosła się z kina
na teren szkoły. Zbierałyśmy namiętnie
fotki gwiazd filmu (…). Fotografie Grety
Garbo we wszystkich możliwych strojach
i scenach filmowych wymieniałyśmy na
pauzach. Mój Boże, boska Greta dożyła
późnej starości i nie wie, że po jej licznych
młodocianych wielbicielkach pozostały
tylko prochy na polach Birkenau” (E. Prawer,
Spotkania klasowe, Będzin 2007). I dalej:
„Alę spotkałam po raz ostatni w getcie, na
krótko przed ostatnim etapem. Była zupełnie
zdesperowana. Z rzeczowym rozeznaniem
sytuacji, wskazując na swą porażoną rękę,
oświadczyła mi, że nastawia się psychicznie na śmierć. W świecie Nibelungów nie
ma miejsca dla ułomnych. Zwycięska, po
zęby uzbrojona maszyneria ideologiczno-wojskowa (…) zmiotła z powierzchni
ziemi Alę z zaczarowanego ogrodu, jej
brata, maturzystę naszego gimnazjum
i ich rodziców”.
Narrację Ariela Yahalomiego spowija
niekiedy mgła oniryzmu: „(…) ocknąłem
się i nie wiedziałem, czy to jeszcze sen, czy
nieokreślony stan pół jawy i pół snu (…).
Ocknąłem się. Po pierwsze nie wiedziałem,
co i jak. Wiedziałem, gdzie jestem, czułem
ten okropny smród bloku, fetor trupów na
dworze, słyszałem jęki ludzi, krzyki tych,
którzy mieli halucynacje i senne koszmary...”
(A. Yahalomi, Przeżyłem…, Będzin 2006).
Ów stan „pół jawy i pół snu” można odnaleźć także u Eugenii Prawer: „(…) drodzy
przyjaciele przychodzą jedynie w nostalgicznych snach. Najczęściej błądzę po ulicach
Będzina, w nieznanych kamienicach, po
ciemnych schodach, szukam (…). I tylko
te męczące sny, popiół rozsypany po polach,
odjeżdżające pociągi i dymy z kominów,

stanowią rekwizyty moich spotkań klasowych...” (E. Prawer, s. 41). Zdecydowanie
przeważa jednak sucha narracja, zdawałoby
się – pozbawiona emocji. Artur Dimant we
wstępie do wspomnień pisze o sobie: „(…)
nie byłem gotów na psychiczny powrót do
tych okropnych czasów. Chciałem zapomnieć, dlatego zbudowałem swoistą barierę
ochronną, odgrodziłem się od przeszłości,
by móc prowadzić ‘normalne życie’ (…).
Pozbyłem się jej całkowicie w momencie,
w którym zdecydowałem, że moje dzisiejsze
JA, i ten, który przeżył, to ta sama osoba”
(A. Yahalomi, s. 3).
Wspomniane narracje cechuje swoista
umiejętność interpretacji rzeczywistości
społecznej. Rysują się nam tutaj dwa sposoby użycia przez wspomnianych autorów
kategorii mitu. Jednym jest mit społeczny – mit „Jerozolimy Zagłębia”, drugim
jest jednostkowy, wiodący nas na obszary
psychologii – mit przestrzeni zapamiętanej
oczami dzieci. Dokonując zabiegu stylizacji
mitycznej, autorzy wspomnień włączają je
w obręb swoistej tradycji literackiej, u której
podstaw znajdują się z jednej strony dzieła
klasyków: Szaloma Asza, Szołema Alejchema, z drugiej zaś – pisarzy starających się
oswoić w literackich ramach doświadczenie
Zagłady: Adolfa Rudnickiego, Henryka
Grynberga, Hanny Krall czy Idy Fink.
Pewna antropolożka literatury zwraca
uwagę, że: „(…) mit pojawia się wówczas,
gdy jakieś prawidło (…) wymaga usprawiedliwienia, potwierdzenia swej odwieczności,
realności, świętości” (A. Lubaszewska, Mit
– ethos – konstrukcja, Wrocław 1984, s. 19).
Tu pojawia się kłopot ze wspomnieniowymi
narracjami, które „chcą” nas odsyłać do
przedwojennego dzieciństwa (sacrum),
a jednocześnie „muszą” puentować ten
arkadyjski porządek (jak czyni to choćby
Eugenia Prawer) doświadczeniem Zagłady.
Mitologia ta jest zasadniczym składnikiem
i zdaje się koniecznym warunkiem konstruującym literacką kategorię pamięci.
Jest esencją procesu pamięciowego. „Mit
[bowiem] ustanawia świat [przeżyć dziecka] jako coś rzeczywistego. De facto (na co
zwracają uwagę badacze) mit nie podlega
definiowalności” (Roland Barthes, Mit
i znak, Warszawa 1970, passim). Jego ciężar
gatunkowy we wspomnieniach Yahalomiego i Prawer przejawia się w nostalgicznym
przywracaniu wizerunku przedwojennego
Będzina, ale też i w odkrywaniu, uświadamianiu sobie czegoś, co istniało w pewnym
sensie „przed” ich tekstem literackim. Mit
w literaturze przemawia do uczuć jej adresata. Jest to świat tworzony przez emocje
(podmiotu literackiego) dla emocji (konkretyzującego w sobie dzieło literackie
potencjalnego czytelnika). Levi-Strauss
radził, by „określać każdy mit przez zbiór
wszystkich jego wersji” (J. Speina, Typy
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świata przedstawionego w literaturze, Toruń
1993, s. 15) i zwracał uwagę, że „to mit nas
wybiera a nie my mit” (E. Kuźma, Kategoria
mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik
Literacki”, 1986, z. 4, s. 56). Wydaje się,
iż to spostrzeżenie jest bardzo prawdziwe w przypadku wspomnień związanych
z przestrzenią pogranicza kulturowego.
W życiorysy będzińskich Żydów ocalałych z Zagłady (Artura Dimanta, Eugenii
Prawer, Arno Lustigera…) została wpisana
perspektywa utraty kraju lat dziecinnych
i poczucie emigracyjnej cudzości na obcej
ziemi. Tak pisze o tym Maria Janion: „(…)
poczucie cudzości, wydarcia z własnego
i przynależnego miejsca, można pokonać
jedynie wracając do wewnątrz, umieszczając
się znów w samym środku zamierzchłej
dawności i identyfikując się z nią” (Cyt. za:
J. Kolbuszewski, Legenda Kresów w literaturze XIX wieku, „Odra” 1982, nr 12, s. 45.).
„Żeby raz się to skończyło, ta męka, to
piekło (…). Muszę nie myśleć o tym i zaczynam pisać o prywatach... (R. Laskier,
s. 76–77)”.
Odczytywanie sensów świata wspomnień przez optykę emocji autorów wprowadza nas w psychologiczne mechanizmy
rządzące procesem twórczym. Hilsbecher
zauważył, że „pisanie jako próba uzdrowienia jest przede wszystkim autoterapią” (W.

Hilsbecher, Pisanie jako terapia. W: Tragizm,
absurd, paradoks, Warszawa 1972, s. 168).
Dlatego tak istotne jest zagadnienie mityczności w tych wspomnieniach, gdyż dzięki
cechom abstraktu (jakie nosi w sobie mit)
służy on terapii. Autobiograficzne powroty
Yahalomiego i Eugenii Prawer przenoszą ich
samych (i czytelników) w świat dzieciństwa
autorów. Ocaleni – przyglądając się samym
sobie – budują w warstwie fikcji literackiej
siebie drugiego. Wspominają (w momencie
tworzenia) siebie z przeszłości, którejw procesie pisania (w teraźniejszości) już nie
ma. Są oni właściwie pisarzami tej samej
książki. Wydobywają („wyrywają”) ze swojej
przeszłości obrazy zapamiętane oczami
dziecka i w twórczym procesie je porządkują.
Ważnym (i zarazem trudnym) procesem jest
zabieg porządkowania, i hierarchizowania
pamięci. Ów trud zapamiętywania jest dla
nich sensem życia. Pogodzenie wspomnień
w „samym sobie” i dla samego siebie to
priorytet Yahalomiego. Forma wspomnień
schodzi na plan dalszy.
Literacka kategoria pamięci rozciąga
się w omawianych wspomnieniach na sferę
socjologiczną i psychologiczną. Pierwsza
ogniskuje problematykę badawczą wokół
pamięci zbiorowej, druga – jednostkowej.
Kategoria ta stała się czołowym pojęciem
dzisiejszej historii kultury (K. Lee Klein,

O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, „Konteksty” 2003, nr 3–4, s. 43). Klein
definiuje pamięć jako: „zmysł pozwalający
zapamiętywać rzeczy i zdarzenia, umiejętność zachowywania, przechowywania
lub przywoływania obrazów myślowych
przeszłych zdarzeń”. Niewątpliwie „obraz”
jest określeniem kluczowym dla pamięci.
Tym, co zapamiętuje dziecko jako pierwsze, są właśnie obrazy (M. Halbwachs,
Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969,
passim), a te złożone z systemu znaków.
Pamięć jednostkowa jest przedstawieniem
znaków i symboli pamięci zbiorowej. Znaki
są „kluczem do jednostkowej i zbiorowej
tożsamości (…) jądra psychologicznego
ja” (M. Roth, Ironist’s Cage, s. 8–9 [cyt.
za:] K. Lee Klein, O pojawieniu się…, s. 47.).
Na poziomie sensu pamięci dokonuje się
pewna faza interpretacji zapamiętanych
obrazów, która wymaga od nas „dystansu
wobec własnej pamięci, dystansu, który
zrodzić się może jedynie z analizy własnych
doświadczeń, emocji, przeżyć, działań
(…). Odkrycie reguł sensu oznacza więc
zarazem pozyskanie świadomości tego, co
tworzy naszą tożsamość” (K. Kaniowska,
Antropologia i problem pamięci, „Konteksty”
2003, s. 57–65).
„Artur Dimant – Żyd, Ariel Yahalomi
– Izraelczyk – nie zapomniał i pomaga in-
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nym nie zapomnieć (…). Gdy starzejemy
się, odzywa się w nas wewnętrzny bodziec
spisywania wspomnień, zapisywania... dla
naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych
pokoleń. Aby pamiętali i nie zapomnieli.
I nie wybaczyli temu, kto zgładził nasze
rodziny, dążył do zagłady całego narodu,
chciał zetrzeć nas z powierzchni ziemi...”
(Sz. Weiss, Słowo wstępne. W: A. Yahalomi,
op. cit. s. 6–7.). Jak zauważa Monika Szabłowska-Zaręba – „kluczem do pełnego
odczytania książki Eugenii Prawer-Piński
jest zrozumienie potęgi pamięci (...) aby
uchronić egzystencję ludzi, choćby tylko
kilkunastu, od całkowitego zapomnienia.
W dużym stopniu jest to związane ze znaną
od średniowiecza tradycją w kulturze żydowskiej pisania tzw. Memorbücher – ksiąg
pamięci” (M. Szabłowska-Zaremba, Ocaleni
przez pamięć, W: E. Prawer, op. cit., s. 4.).
Sama autorka wspomnień pisze: „miejscem
spotkań są moje wspomnienia, coraz bardziej urywkowe, wyblakłe, zacierające się
w osłabionych fizjologicznym starzeniem
się szarych komórkach mózgu” (E. Prawer,
op.cit., s. 11). Swój paraliteracki powrót
do Będzina przyrównuje do „spotkania
w ruinach Pompei lub na Atlantydzie”, bo
przecież ten świat istnieje już tylko w jej
pamięci.
Pewien talmudysta – Yosef Yerushalmi – autor eseju, w którym czyni kategorię
pamięci nadrzędnym przykazaniem i sensem istnienia Izraela, odnosi się do niej, jak
gdyby była podstawowym i pierwszym
wyznacznikiem człowieczeństwa. Można
rzec: pamiętam, więc jestem. Wydaje się,
iż przeniesienie pamięci (rozumianej jako
przykazanie absolutne) (Y.H. Yerushalmi,
Znaczenie w historii, pamięci i pisanie historii.
Podstawy biblijne i rabiniczne, „Konteksty”
2003, nr 1–2, s. 58.) na grunt nadgranicznego miasteczka jest jak najbardziej możliwe
i uzasadnione. Tradycja stanowiąca budulec
mitu „Jerozolimy Zagłębia”, tak silnie kształtująca pamięć zbiorową, jest obiektywizacją
zakorzenionego głęboko w podświadomości
archetypu. Archetypiczna pamięć zbiorowa
jest od lat istniejącym wzorcem, który przenika do umysłowości jednostkowej, dając
wspólne wyobrażenia o Będzinie. Na tym
zasadza się też specyfika literatury pogranicza.
Polega ona na zdolności do symbolicznej
transformacji doświadczeń, do włączania
ich w obręb kulturowej pamięci poprzez
(działające na podświadomość) wzorce
umityczniania.
Pamięć zbiorowa wzbogaca i uzupełnia
pamięć jednostkową. Dzieje się tak za sprawą
różnych uwarunkowań społecznych (dzięki
którym dochodzi na przykład do przyswajania pamięci cudzych – rodziny i środowiska
lokalnego). Pamięć społeczna „zagarnia”
niejako liczne pamięci jednostkowe, tworząc
z nich wspólny los, świat przeżyć całego

8

pokolenia. W przypadku okupowanego
Będzina – pamięć traumatyczna, „wybiórcza”
(bo skoncentrowana na silnych przeżyciach
negatywnych) (J. Holzer, Pamięć i niepamięć,
„Znak” 1995, nr 5, s. 31.) wpisała się w biografie setek byłych mieszkańców miasta. Tworzą
oni swoistą „wspólnotę pamięci”, opartą
nie tylko na wspólnym trwaniu w czasie,
ale też na wspólnym posiadaniu znaków
symbolicznych „w które pamięć społeczna
przemienia wydarzenia i postacie przeszłości” (B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak”
1995, nr 5, s. 69).
Będzińskie wspomnienia wpisują się
w nurt paraliteratury, w której „zbiorowa
tożsamość jest w większości sumą blizn
na (…) zbiorowej duszy, spowodowanych
przymusowym porzuceniem poprzednich
tożsamości” (F.R. Ankersmit, Wzniosłe
odłączenie się od przeszłości lub jak być/stać
się tym kim się już nie jest, „Konteksty”, 2003,
nr 3–4, s. 28.). Ta zbiorowa tożsamość wpisana była w przestrzeń i czas, do których nie
ma już powrotu. Autobiograficzne powroty opierają się na tradycji, zbudowanej na
gruncie wspólnoty wyznaniowej. Tworzy
ona historyczną przestrzeń, dzięki której
możliwy jest dialog z przeszłością. Rozpamiętywaniu towarzyszy jednak odczucie bólu,
na który nałożyły się jeszcze doświadczenia
wynikające z niemożności powrotu do siebie
(spowodowane wydarzeniami marca 1968
roku). Przyczynia się to do poczucia nostalgii,
która „bierze się z tęsknoty, tęsknota [zaś]
z utraty” (P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty.
Nostalgia w prozie lat dziewięćdziesiątych,
Kraków 2001, s. 6). Topos utraty powraca
więc nieubłaganie w tych rozważaniach.
Ocalali żyli z jej świadomością kilkadziesiąt
lat. Pełne zakorzenienie (drugie) w Izraelu,
Niemczech, czy wszędzie, gdzie rzucił ich
los – poza obszarem pierwszej Arkadii – jest
więc chyba niemożliwe. Pierwsza Arkadia
jest na zawsze tą jedyną.
Poczucie utraty i świadomość trudnego
powrotu do przeszłości towarzyszy stale
Arielowi Yahalomi. „Nie byłem gotów na
psychiczny powrót do tych okropnych czasów.
Chciałem zapomnieć, dlatego zbudowałem
swoistą barierę ochronną, odgrodziłem się
od przeszłości, by móc prowadzić ‘normalne
życie’” (A. Yahalomi, op. cit., s. 13), zwierza
się autor książki. Yahalomi zestawia swój
los z losem swego ziomka Arno Lustigera.
Obaj po wielu latach podjęli trud opisania
tamtych dni. Lustiger przez wiele lat nie
potrafił odnaleźć się w roli świadka Zagłady,
pomimo tego, że będąc w obozie koncentracyjnym – właśnie to dawanie świadectwa
prawdzie było zasadniczą motywacją, która
utrzymywała go przy życiu (B. Kerski, J.
Vincenz, Świadek i historyk…, s. 60).
Obrazy zagłady świata jej dzieciństwa
były wstrząsem ponad siły młodej, czternastoletniej dziewczynki. Wrażliwość Rutki

Laskier nakazywała jej wątpić w rzeczy
rudymentarne – w sens życia i opatrzność
Boga: „co to będzie, Boże drogi. Oj Rutka,
zwariowałaś już chyba z kre[tese]m; Boga
wzywasz, tak jakby on istniał (...), gdyby istniał
Bóg to na pewno nie pozwoliłby, by ludzi wtrącano żywcem do pieca, a małym dzieciom
roztrzaskiwano główki karabinami...” (R.
Laskier, op. cit., s. 49). „Mimo całej makabry
my, młodzi, nie mogliśmy powstrzymać się
od histerycznego śmiechu. To była mieszanina strachu i jakiejś tragikomedii. Może to
była taka obrona organizmu, psychiki, która
nie chciała przyjąć do wiadomości, że coś
takiego ma miejsce” (L. Gold, Rutka była
moją koleżanką. W: R. Laskier, op. cit.., s. 12)
wspomina przyjaciółka Rutki – Linka Gold.
Włączają się mechanizmy obronne: „dziwne,
że obrazy z okresu mego dzieciństwa migają
na ekranie mych powiek o wiele wyraźniej, niż
chronologicznie późniejsze sceny tragicznego
okresu mej młodości. Widocznie oparły się
cenzurze mózgu, który za wskazaniem sił
samoobronnych ustroju, stara się niwelować
to, co przykre lub niemożliwe do zniesienia...”
(E. Prawer, op. cit., s. 11). „Świat naszej szkoły,
który został zmieciony z powierzchni globu
musiałby znaleźć swego barda, miary wielkich
epickich pisarzy...”, pisze Eugenia Prawer,
podkreślając tym samym pragnienie „ukrycia
siebie” w strukturach fikcji literackiej, ale
też usunięcia się na bok, „oddania” swoich
przeżyć zawodowym literatom, aby samemu
móc zapomnieć. „Pamięć i zapomnienie są
jak dwie strony kartki papieru, nie ma jednej
bez drugiej. Nie jest to jednak zapomnienie
sensu stricto. Na to nie pozwoliłby ciężar
gatunkowy traumatycznych przeżyć. Jest
to raczej bezpieczne ‘lokowanie’ (oswajanie)
poczucia utraty w zastanej teraźniejszości.
Takie zapominanie przywraca spokój. Poczucie utraty jest siłą niszczącą. Przenosi
się na teraźniejszość w ten sposób, iż daje
odczucie teraźniejszości ‘zubożonej’ , zniszczonej (po Holokauście) poprzez zwątpienie
w Człowieka.”
Od prawie dziesięciu lat Będzin wraca
do swej żydowskiej przeszłości. Organizowane są tutaj Dni Kultury Żydowskiej
(rokrocznie od 2003 roku), którym towarzyszą liczne sesje naukowe, wystawy, publikacje itd.; w działaniach tych
współuczestniczy Światowy Związek
Żydów Zagłębia, którego obecny prezes
– Abraham Green – jest częstym gościem
w mieście. Będzińska Fundacja „Jona”
od kilku lat podejmuje próbę ocalenia
od zapomnienia wspomnień ludzi, którym dane było przeżyć Zagładę. To za
sprawą kilku osób w Będzinie, którym
przyświeca ta szczególna misja, możemy
dziś znaleźć na księgarskich półkach te
wyjątkowe książki. Ubolewać jedynie
trzeba, że ukazują się one w tak niewielkich nakładach.
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Gnadentod – śmierć z łaski
Henryk Kocot

Najwybitniejszy lekarz starożytności, zwany również ojcem medycyny – Hipokrates
wyznawał dewizę, że przede wszystkim
choremu nie wolno szkodzić. Reguła ta
została pogwałcona w czasie II wojny
światowej. W III Rzeszy także medycynę
poddano procesowi nazyfikacji. Badania
i eksperymenty „naukowe” przeprowadzane na więźniach obozów koncentracyjnych
miały odpowiedzieć na jedno pytanie: Jak
usprawnić machinę eksterminacyjną?
Medycyna jako nauka, której celem
jest uzdrawianie, miała również wyleczyć
naród niemiecki od osobników mniej
wartościowych. Dotyczyło to ludzi chorych i starych, którzy przestali stanowić
produktywną wartość dla niemieckiej
machiny wojennej. Podobnie postępowano na terytoriach podbitych państw,
gdzie obok masowej eksterminacji ludzi
praktykowana była także eutanazja.
Według Małej encyklopedii zdrowia
(PWN, Warszawa 1979) eutanazja jest zabójstwem człowieka nieuleczalnie chorego
na jego żądanie i pod wpływem współczucia
dla niego. Ten sposób skrócenia cierpienia
choremu, o dużym znaczeniu moralnym,
ma swoich zwolenników i oponentów. Tak
samo było w III Rzeszy, tyle że zwolennicy eutanazji sprawowali władzę. Mieli
za sobą aparat przymusu i wodza, który
pierwszy wpadł na ten szaleńczy sposób
oczyszczania „krwi aryjskiej”.
Idea wykorzystania eutanazji do masowej zagłady ludzi starych i chorych
przedstawiona została przez Hitlera wczesną jesienią 1939 roku. W „Grand Hotelu”
w Sopocie wódz III Rzeszy omówił swoje
plany likwidacji na terenie Niemiec osób
umysłowo chorych, wychodząc z założenia, że wpłynie to na czystość niemieckiej
krwi. Podjęte wówczas decyzje przyjęły
formę dyrektywy. Opracowaniem zagadnienia zajął się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy
dr Leonardo Conti, sprawujący także
funkcję przewodniczącego niemieckiej
Izby Lekarskiej. Projekt programu nie
został wprawdzie zaakceptowany przez
Hitlera, ale nie został też odrzucony.
Dopiero 1 października 1939 roku nabrał
konkretnych kształtów w zezwoleniu na
przeprowadzenie programu eutanazji.
Akcją masowego morderstwa, określanego
przez przywódców NSDAP Gnadentod
(śmierć z łaski), kierowali dr Brandt,
prof. Heyde i prof. Nietsche. Ze strony
partii nadzór nad realizacją programu
sprawować miał Reichsleiter Bouhler.

Wszystkie działania związane z realizacją dyrektywy Hitlera ukryto pod
kryptonimem E–aktion, ale szerzej była
znana jako akcja T–4. Skrót ten pochodzi
od adresu biura tego przedsięwzięcia
mieszczącego się w Berlinie przy Tiergartenstrasse 4.
Sprawa eutanazji rozpatrywana była
podczas procesu norymberskiego. Oskarżyciel amerykański Robert G. Storey
odczytał sporządzony na prywatnym
papierze listowym Hitlera dokument
następującej treści: Reichsleiter Bouhler
i dr med. Brandt są osobiście odpowiedzialni za rozszerzenie uprawnień imiennie
wymienionych lekarzy w takiej mierze, by
mogli oni dokonywać eutanazji osób wedle
ludzkiej wiedzy nieuleczalnie chorych, przy
jak najwnikliwszej ocenie stanu ich zdrowia.
Podpisano Adolf Hitler. Z powyższego
wynika, że lekarze ci mieli nieograniczoną
władzę w skazywaniu ludzi na śmierć,
wedle swojej wiedzy.
Jeszcze wymowniejsze jest pismo Martina Bormanna z 1 października 1940 roku.
Pisał on do okręgowych kierownictw partii:
Nasz wódz, Adolf Hitler, wydał zarządzenie,
ustawa już przygotowana. Dziś załatwi się
tylko przypadki oczywiste i stuprocentowe.
W przyszłości zastosowanie będzie szersze.
O mającej nastąpić akcji powiadomiony został również aparat sądowniczy.
Wspomniany już Bormann informował
niemiecką Temidę: Załatwiono 30000 przypadków. Czeka się na załatwienie dalszych
100000–120000. Nie należy „powiększać
liczby wtajemniczonych”.
Sposób realizacji eutanazji był na tyle
wyrafinowany, że dbano nawet o to, by
teksty telegramów zawiadamiających
rodzinę zamordowanego ukrywały prawdę
o jego śmierci.
Akcję eutanazji przerwano w Niemczech dopiero w sierpniu 1941 roku. Wstrzymanie nastąpiło wskutek licznych głosów
protestu ze strony wysokich duchownych
kościoła ewangelickiego i rzymskokatolickiego. Niemniej, przez 2 lata trwania
akcji zdołano zlikwidować 70–80 tys.
samych Niemców.
W okupowanej Polsce eutanazję praktykowano zarówno na ludziach umysłowo
chorych, jak i niemających nic wspólnego
z chorobą psychiczną. Dokładna liczba
uśmierconych w ten sposób osób nie jest
znana. Wspomnieć m.in. należy likwidację
ośrodków leczniczych w Chełmie Lubelskim
– 440 zamordowanych pacjentów, Warcie
(woj. łódzkie) – 499, Gostyninie – 107.

Łącznie liczba ofiar eutanazji sięga
10 tys. osób. Dodajmy, że nie wszystkie
plany w zakresie poczynań eksterminacyjnych udało się zrealizować (np. plan
wymordowania w Kraju Warty Polaków
chorych na gruźlicę).
Szczególnym przypadkiem bestialstwa
było uśmiercanie dzieci z Lublińca. We
wrześniu 1939 roku władze hitlerowskie
przejęły tam w zarząd okupacyjny Polski
Państwowy Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych mieszczący się przy ul.
Grunwaldzkiej 48. Kierownictwo lekarskie
zakładem powierzono od 17 września
1939 roku dr Ernestowi Buchalikowi.
W drugiej połowie 1942 roku w szpitalu
zorganizowany został oddział dziecięcy,
którym osobiście kierował Buchalik. Następnie powstała Jugend-Psychiatrische
Klinik, podzielona na dwa oddziały – „A”,
pełniący rolę diagnostycznego, i „B” –
terapeutycznego. Pierwszym zarządzała
Elżbieta Wecker.
Pierwszy transport dzieci nadszedł
z terenu Rzeszy, prawdopodobnie z Saksonii. Przywieziono wówczas 20 dzieci.
Następne transporty nadchodziły z tzw.
Alt Reichu, z Polski centralnej oraz ze
Śląska i Zagłębia. Przysyłano tu dzieci
obojga płci, zasadniczo w wieku od roku
do 14 lat, z przewagą dzieci powyżej 7
lat. Zdarzały się jednak przypadki, że
przysyłano dzieci poniżej jednego roku
życia, jak również pacjentów liczących
16, a nawet 18 lat.
Małych pacjentów kierowano początkowo na Oddział „A”, gdzie Wecker
dokonywała wstępnej selekcji. Jeżeli
u dziecka stwierdzono „zaburzenia psychiczne” przekazywano je na Oddział „B”.
Tu na polecenie dr Buchalika pielęgniarka
Winkler podawała swoim podopiecznym
związki preparatów barbiturowych w poHitler często fotografował się z dziećmi. Fot. arch. Autora
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Budynki lublinieckiego szpitala. Fot. arch. Autora

staci luminalu i veronalu w takiej ilości, że
doprowadzało to do stopniowego wyniszczenia organizmu, wywoływało choroby
będące następstwem stosowania tychże
toksyn i w konsekwencji powodowało zgon.
Niemcy są systematyczni i lubią porządek. Właśnie dzięki temu odkryto
tajemnicę Jugend-Psychiatrische Klinik.
Ówczesna Okręgowa Komisja Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach
(obecnie Instytut Pamięci Narodowej),
która prowadziła śledztwo przeciwko
personelowi lublinieckiego szpitala, jest
w posiadaniu czarnego zeszytu pod tytułem
„Medizin – Kinder – Abteilung B”. Zawiera
on 54 strony. Na poszczególnych kartach
zeszytu, po lewej stronie w kolumnach
pionowych, w odpowiednich rubrykach
wpisywano nazwiska dzieci. W kolumnach
poziomych notowano daty kalendarzowe
i ilości oraz wielkości dawek preparatów
kwasu barbiturowego, aplikowanych jednorazowo pacjentom. Ogółem w zeszycie
tym figuruje 256 nazwisk. Pierwszy zapis
dokonany został 15 sierpnia 1942 roku,
a ostatni 31 października 1944 roku. Fakt
zgonu oznaczany był symbolem stylizowanego krzyża.
„Zeszyt śmierci” udostępniono prof.
dr Tadeuszowi Chruścielowi ze Śląskiej
Akademii Medycznej, który stwierdził, że
przy ówczesnym stanie wiedzy medycznej
lekarz obowiązany był wiedzieć o skutkach
dawkowania barbituranów, które podawane
przez dłuższy okres czasu powodują przewlekłe zatrucia, pogarszając tym samym
stan ogólny dzieci.
Jako dawkę bezwzględnie toksyczną,
a więc taką, która przy jednorazowym
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zastosowaniu musiała wywołać śmierć
dziecka, biegły przyjął 4–6 g. Pensjonariuszom Oddziału „B” podawano barbiturany
w ilościach od 0,20 do 0,30 g dziennie.
Na ogólną liczbę 256 dzieci (stan według
wspomnianego zeszytu) zmarło 194. We
wszystkich przypadkach jednorazowo aplikowana dzieciom ilość barbituranów dwu
-, trzy -, a nawet czterokrotnie przekraczała
dawkę leczniczą. W każdym przypadku
zgon następował bezpośrednio po ostatnim
dawkowaniu. Oto dwa przykłady:
Henryk Zielonka, lat 10, przy dopusz-

czalnej dawce leczniczej wynoszącej na
dobę 0,13 g, otrzymał dawkę 0,30 g, a więc
przeszło dwukrotnie większą. Zmarł po
10 dniach. Jan Labuda, lat 5, otrzymał
dawkę przeszło trzykrotnie większą od
leczniczej. Zmarł po 10 dniach.
Z materiałów niemieckich wynika,
że wszystkie uśmiercone dzieci były nieodwracalnie upośledzone psychicznie
lub fizycznie. Zanotowano: epilepsja – 5
wypadków, idiotyzm (określany też jako
niedołęstwo) – 134 przypadki, paraliż – 2
przypadki. We wszystkich przypadkach
diagnozy kończyły się wnioskiem, że
stan dziecka nie rokuje nadziei na żadną
poprawę w przyszłości, a więc chodzi
o dzieci nieuleczalnie chore, nie nadające
się do samodzielnego życia w III Rzeszy.
Już samo zatajenie w oficjalnych aktach szpitala faktu aplikowania dzieciom
rzeczywistych dawek luminalu świadczy
o tym, że personel szpitala zdawał sobie
sprawę ze zbrodniczych cech działania
i usiłował je ukryć. Szukając zaś odpowiedzi na pytanie, w jakim celu prowadzony
był zeszyt, można wysnuć hipotezę, że
chodziło o eksperymentowanie dla znalezienia najbardziej skutecznej metody
zakamuf lowanego uśmiercania dzieci.
Akta śledztwa przeciwko dr Buchalikowi i pozostałym 3 osobom zawierają
64 strony maszynopisu. Mimo starań
ówczesnej OK BZH, a obecnie IPN,
mordercy uniknęli odpowiedzialności.
Główny oprawca E. Buchalik, który do
NSDAP należał od 1 maja 1933 roku,
a jego legitymacja partyjna nosiła numer
3592445, już zmarł. Spoczywa na cmentarzu w niemieckim Niedermarsberg.
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Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku
Po koniec 1918 roku, po przewrocie bolszewickim na wschodzie zapanował chaos. Zacierały się ruchy niepodległościowe dawnych
prowincji imperium rosyjskiego z działaniami
bolszewików.
Zmagania polsko-bolszewickie w 1920
roku są szeroko opisane w literaturze, niemniej
jednak warto z okazji rocznicy, zwrócić uwagę
na kilka aspektów. Przede wszystkim należy
podkreślić, że była ona konsekwencją bardziej
dalekosiężnych planów Moskwy i Warszawy.
Bolszewicy na czele z Włodzimierzem
Leninem, uważali, że należy zacząć rewolucję
światową od przerwania łańcucha państw
imperialistycznych w jego słabszym miejscu,
tj. w Rosji, a potem należy przenieść ogień
rewolucji do krajów uprzemysłowionych, gdzie
znajdowała się świadoma swych celów klasa
robotnicza, siła sprawcza rewolucji. Kluczową rolę odgrywały w tych planach Niemcy,
które miały być centrum rewolucji światowej,
o której marzył Lenin. W tej sytuacji po zwycięstwie rewolucji październikowej w 1917 roku,
prowadzono przygotowania do „eksportu
rewolucji”. Rozbudowywano Międzynarodówkę Komunistyczną, zwaną Komintern,
która miała koordynować działalność ruchu
komunistycznego na Zachodzie. Budowano
i szkolono także Armię Czerwoną, której
głównym celem było niesienie na bagnetach
rewolucji proletariackiej na Zachód.
Natomiast Józef Piłsudski dążył do odbudowy Polski w kształcie jagiellońskim i lansował
„koncepcję federacyjną”. Według jej założeń
Polska miała wspierać niepodległościowe
aspiracje Ukraińców i Litwinów, a po powstaniu ich niepodległych państw miały one
ściśle współpracować z Warszawą w ramach
federacji. Polska jako przywódca tej federacji
miała odgrywać dominującą rolę na wschodzie
i ograniczać wpływy Moskwy. Koncepcja ta
była bardzo nowoczesna i demokratyczna oraz
zgodna z zasadą samostanowienia narodów.
W tej sytuacji Rzeczpospolita 21 kwietnia 1920
roku zawarła umowę z rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej na czele z atamanem Semenem
Petlurą i wspierała jego walkę o niepodległość.
7 maja 1920 roku wojsko polskie na czele z gen.
Edwardem Rydzem-Śmigłym zdobyło Kijów
zajęty przez bolszewików. Spotkało się to
z entuzjazmem w Warszawie i odebrano to
jako rewanż za wielowiekowe upokorzenia ze
strony caratu. Piłsudskiego, jako wodza armii
polskiej, witały tłumy warszawiaków. Młodzież
wyprzęgła konie i sama ciągnęła jego powóz
przez ulice miasta. W sejmie mówiono o nim
jako o zwycięskim wodzu, który idzie śladami
Bolesława Chrobrego. Działania polskie starali
się wpleść w swoje plany Anglosasi. Ich wojska
walczyły w Rosji razem w wojskami „białych”
przeciwko „czerwonym”. Piłsudski nie dał się

jednak wykorzystać. Jeszcze w 1919 roku miał
zapytać ambasadora Wielkiej Brytanii: „Co
będzie, jak wejdę do Moskwy?”. Obawiał się
restauracji Białej Rosji, sojusznika Zachodu,
od wieków antypolskiej. Godziła się ona łaskawie na wolną Polskę, ale w granicach mniej
więcej odpowiadających kształtowi Królestwa
Kongresowego. Anglia i Francja po ofensywie
Kołczaka i Denikina wspierała mniej lub bardziej
demokratyczną białą Rosję. Natomiast Polskę
traktowano jako Królestwo Kongresowe z 1815
roku. Nasze żądania przyłączenia kresów
traktowano jako „polski imperializm”.
Taka Polska nie miałaby wiele do powiedzenia w Europie i elity polityczne się na nią
nie godziły. Piłsudski więc zręcznie wygrywał
spory na wschodzie. Gdy biali byli silniejsi, to
wiosną 1920 roku dał do zrozumienia czerwonym, że nie będzie atakował. Pozwoliło to im
zdjąć wojska z frontu polsko-bolszewickiego
i pokonać białych dowodzonych przez Denikina.
W sumie jednak Polakom nie udało się
zbudować federacji, bowiem na jej przeszkodzie
stał nacjonalizm ukraiński i litewski. Na dodatek po pokonaniu Denikina Lenin skierował
Armię Czerwoną na Zachód. Celem ofensywy
sowieckiej były Niemcy, gdzie zamierzano
rozpocząć rewolucję światową. „Po trupie
burżuazyjnej Polski do rewolucji światowej”
– wołał Lew Trocki, bliski współpracownik
Lenina, twórca Armii Czerwonej, gorący
zwolennik eksportu rewolucji. Atak Armii
Czerwonej prowadził Michaił Tuchaczewski,
były carski oficer. Także w sztabach tej armii
roiło się od carskich oficerów. Armia Polska
nie była w stanie powstrzymać tej ofensywy.
10 czerwca 1920 wycofano się z Kijowa i cofano
dalej na zachód. 1 lipca 1920 roku Sejm Ustawodawczy RP powołał Radę Obrony Państwa
na czele z Józefem Piłsudskim. 24 lipca 1920
roku utworzono koalicyjny Rząd Obrony
Narodowej z udziałem wszystkich głównych
partii politycznych. Na jego czele stał Wincenty
Witos, przywódca PSL „Piast”. Polski wysłannik
Władysław Grabski pojechał do Spa prosić
o pomoc Zachód. Alianci na czele z premierem
Wielkiej Brytanii nie sprzyjali Polsce, nie tylko
zażądali od nas rezygnacji z plebiscytu na Zaolziu, Spiszu i Orawie, które w tej sytuacji mimo
dominacji tam Polaków podzielone zostały na
naszą niekorzyść. Ponadto ograniczono nasze
prawa w Wolnym Mieście Gdańsku. 11 lipca
przegraliśmy plebiscyt na Warmii, Powiślu
i Mazurach. Tego samego dnia, tj. 11 lipca 1920
roku, minister spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii Georg Curzon przesłał komisarzowi
spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej Cziczerinowi notę informującą o ustaleniach w Spa,
proponując bardzo niekorzystną dla strony
polskiej linię demarkacyjną na Bugu, tzw. Linia
Curzona. Sowieci oficjalnie jej nie odrzucili, ale

Zygmunt Woźniczka
prowadzili na zajętych terenach polskich za
pomocą terroru i propagandy przygotowania do
powołania Polskiej Republiki Rad. Pod koniec
lipca w Białymstoku powołano Tymczasowy
Komitet Rewolucyjny Polski na czele z Julianem Marchlewskim, Feliksem Dzierżyńskim
i Feliksem Konem. Zapowiadał on utworzenie
Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
oraz obalenie „rządów szlachecko-burżuazyjnych”. Natomiast w Małopolsce Wschodniej
działał Komitet Rewolucyjny na czele z Władysławem Zatońskim. Zgodnie z poleceniami
Lenina z sierpnia 1920 roku zaostrzali oni
terror, rozbudowując działalność trybunałów
rewolucyjnych, zabijając obszarników, wprowadzając kolektywizację, niszcząc kościoły,
cerkwie. Ponadto rozwijali oni dywersję na
tyłach wojsk polskich, obiecując za każdego
powieszonego obszarnika 100 tys. rubli.
Pomoc Zachodu nie była duża. Rada
Najwyższa skierowała do Warszawy misje
dyplomatyczno-wojskową na czele z brytyjskim
ambasadorem w Berlinie lordem Edgarem
d’Abernonem. Jej członkiem był szef Sztabu
Generalnego Rady Wojennej Ententy gen.
Maxime Weygand. Natomiast nie przybyły
żadne oddziały wojskowe. Piłsudski miał
zapytać Weyganda na powitanie: „Ile dywizji
Pan przywiózł?”. Dostawy broni i amunicji
w dużym stopniu sparaliżowały inspirowane
przez Moskwę strajki kolejarzy czeskich i niemieckich oraz dokerów w Gdańsku. Pocieszeniem był fakt, że sprzymierzeni zobowiązali się
zaatakować Niemcy na froncie reńskim. 20
lipca 1920 roku prezydent Niemiec Friedrich
Ebert proklamował neutralność swego kraju
w konflikcie polsko-bolszewickim, a pięć dni
później wydał zakaz sprzedaży materiałów
wojennych do Polski. Dowódca Reichswehry gen. Hams von Seeckt przygotował plan
zaatakowania Polski i oderwania od niej poznańskiego, które Niemcy stracili w wyniku
powstania wielkopolskiego w 1919. Zresztą
u boku bolszewików walczył oddział złożony
z junkrów z Prus Wschodnich a w szeregach
wojsk polskich ślązacy z 167 Pułku Strzelców
Bytomskich, ponadto wojska ukraińskie oraz
ochotnicy z wielu krajów Europy. Był wśród
nich i członek francuskiej misji wojskowej
kpt. Charles de Gaulle, (późniejszy twórca V
Republiki), który osobiście prowadził atak na
bagnety polskiej piechoty pod Radzyminem.
Jadącemu przez Pragę do Warszawy wspominanemu już lordowi d’Abernonowi, prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk 24 lipca
1920 roku radził, aby nie organizować „żadnej
pomocy militarnej na korzyść Polaków, gdyż
nic już im nie może pomóc w ich beznadziej-
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nym położeniu”. Czesi nie tylko organizowali
wspomniane już strajki kolejarzy, ale też nie
przepuścili spieszących nam na pomoc wojsk
węgierskich. Do tego dochodził wrogi stosunek
do nas Litwy kowieńskiej. Gazety niemieckie
na Górnym Śląsku wydrukowały informacje
o zdobyciu Warszawy, a w Katowicach doszło
do wystąpień antypolskich, w wyniku których
zamordowano doktora Mielęckiego. Bolszewicy
wydali odezwy wzywające lud Warszawy do
powstania przeciwko „burżuazji”, organizowali
tam ataki dywersyjne, Tuchaczewski obiecał
swym żołnierzom wiele dni bezkarnych rabunków i gwałtów w zdobytej stolicy Polski.
Atakował on stolicę wzorem carskiego generała
Paszkiewicza z 1831 roku, tj. forsował Wisłę
pod Płockiem, aby potem zawrócić i od strony
Woli zająć stolicę Polski.
Na korzyść strony polskiej działała determinacja wojska, patriotyzm narodu oraz talent
wojskowy Józefa Piłsudskiego. Sztab polski miał
wiele informacji o ruchach wojsk bolszewickich,
bowiem nasi kryptolodzy złamali sowiecki szyfr.
Polacy czytali więc sowieckie depesze i znali
zamierzenia wroga. W pierwszej kolejności
gen. Sikorski i jego 5. Armia mężnie związała
bolszewików forsujących Wisłę pod Płockiem.
Zmusiło to ich do odsłonięcia skrzydła na
południu. Ponadto Józef Stalin zastępca Budionnego, dowódcy drugiej armii bolszewickiej,
żądny samodzielnego zwycięstwa, zamiast
iść na pomoc Tuchaczewskiemu, skierował
się na Lwów. To stworzyło dużą lukę między
dwoma atakującymi nas armiami bolszewików.
Piłsudski znając bolszewicki szyfr, wykorzystał
to. Zawczasu zgrupował tam najlepsze dywizje piechoty: 1 i 3 legionową oraz 14, 16 i 21.
Jego wojska weszły w tę lukę i zaatakowały
tyły bolszewików idących na Warszawę. 16
sierpnia przygotowany znad Wieprza taran
wojsk polskich ruszył na północ, roznosząc
bolszewików forsujących już Wisłę pod Płoc-

kiem, zapoczątkowało to Bitwę Warszawską.
Armia Polska najpierw odcięła oddziały Armii
Czerwonej od zaplecza, a następnie je rozbiła.
Piłsudski, tak jak Tuchaczewski wzorował się na
doświadczeniach z powstania listopadowego.
Znał doskonale historię i de facto zrealizował
pomysł Prądzyńskiego – ataku na rosyjskie
gwardie z tamtych lat. Stalin zbyt późno dostrzegł swój błąd i wysłał na pomoc Tuchaczewskiemu konnicę Budionnego. Czekała już pod
Zamościem polska kawaleria, która rozbiła ją
w bitwie pod Komarowem. Była to największa
bitwa kawalerii w XX wieku.
W walkach w 1920 roku bolszewicy stracili
25 tys. żołnierzy, a do polskiej niewoli dostało
się 66 tys. jeńców, mnóstwo broni, w tym 231
dział. Plany rewolucji światowej legły w gruzach.
Była to największa klęska Armii Czerwonej do
1941 roku, tym bardziej znacząca, że 20–28
września 1920 Armia Bolszewicka została
jeszcze raz pokonana przez Polaków w bitwie
niemeńsko-grodzieńskiej. Dyplomacja Stanów
Zjednoczonych, gdy atakowali bolszewicy,
pomocy nie udzieliła, natomiast gdy ruszyła
nasza kontrofensywa, starano się ją zatrzymać
na tzw. Linii Curzona. Obawiano się, aby wojska polskie nie przekroczyły Bugu i Niemna,
bowiem tam miały być już ziemie rosyjskie.
Uważano, że polska ofensywa może zagrozić
„integralności terytorialnej” Rosji. Trudno
powiedzieć, na ile było w tym dyletantyzmu,
a ile złej woli. Dobrze, że Piłsudski się tym nie
przejmował. Skutecznego poparcia udzielili
nam natomiast bez wiedzy Departamentu
Stanu, amerykańscy lotnicy z Eskadry im.
Tadeusza Kościuszki.
Wojna polsko-bolszewicka, której kulminacją była bitwa warszawska, uratowała
niepodległość Polski i zapobiegła eksportowi
rewolucji bolszewickiej na Zachód. Było
to nasze największe zwycięstwo militarne
w XX wieku.

Generałowie Szeptycki i Horoszkiewicz podczas uroczystości wkroczenia WP do Katowic 20 czerwca 1922 r. Fot. ze zbiorów Biblioteki Śląskiej
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Osoba generała i jego perypetie nadal pozostają
cichą tajemnicą garstki odkrywców odgrzebujących przysypane kurzem ciekawostki. Do
dziś Kazimierz Andrzej Horoszkiewicz nie
doczekał biografii. Jego postać i dokonania
przeoczyli redaktorzy Encyklopedii powszechnej. Ma skromne hasełko w regionalnym leksykonie i w Polskim słowniku biograficznym,
a już nikt nawet się nie domyśla, w którym z
katowickich domów mógł mieć mieszkanie.
Związane z nim zakątki to prawdziwa
terra incognita na historycznej mapie miasta.
Aż do września 1939 roku tytularny generał dywizji, wspólnie z żoną Ludwiką i jej
krewnymi, wśród których trzeba wymienić
niegdyś popularnego dziennikarza Augusta Grodzickiego, zajmował apartament na
drugim piętrze secesyjnej kamienicy przy
ulicy Gliwickiej 13. Była to jedna z bardziej
luksusowych budowli, jakie Wilhelm Brieger
wzniósł na początku XX wieku. W „księgach
adresowych” międzywojennych Katowic
zachowały się takie wpisy:
„Horoszkiewicz Kazimierz, generał brygady, dowódca 23-ej dywizji piechoty, komendant
miasta Katowice, Gliwicka 13”.
Takie to były czasy, kiedy nawet generałowie nie utajniali swoich adresów domowych,
no i mieszkali pomiędzy zwykłymi ludźmi.
Sąsiadami generałostwa byli m.in. kupcy,
inżynierowie i dyrektor jakiejś fabryczki.
Redaktor Grodzicki, siostrzeniec generała
zapewnia, że wuj Kazimierz: „(…) był człowiekiem rzadkiej dobroci, o dużych urokach
towarzyskich. Nie miał w sobie ani krzty
drylu wojskowego. Trudno było uwierzyć, że
dzielnie sobie poczynał na różnych stopniach
hierarchii wojskowej w czasie wojennym i
pokojowym. Barwny typ szlagona z kresów
(stamtąd się ze skromnej rodziny ziemiańskiej
wywodził) o bujnej naturze i szerokim geście,
obyty — przy konserwatywnych gustach
— z literaturą, muzyką, teatrem. Zawsze
pogodny, lubił gawędzić o dawnych czasach
i spotykanych ludziach. Ciotka, skrzętna i
rzeczowa, czuwała nad ładem i sprawnym
funkcjonowaniem domu”.
Ojciec Kazimierza był dzierżawcą i właścicielem majątków ziemskich w okolicach
Złoczowa i Łopatyna. W jednym z nich, o
nazwie Bajłaki Kazio przyszedł na świat. Było
to w marcu 1867 roku. Po maturze złożonej w
słynnym gimnazjum w Brzeżanach, którego
absolwentem był także marszałek Edward
Rydz-Śmigły i ośmiu innych generałów dawnego Wojska Polskiego, Kazimierz studiował
prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W 1895
roku wstąpił do służby zawodowej w armii
austriackiej. Był znany z tego, że chlubił się
swoim polskim pochodzeniem.
Podczas pierwszej wojny światowej, w
randze kapitana wojsk cesarskich znalazł się na
froncie galicyjskim i walczył przeciwko armii
carskiej. Już we wrześniu 1914 roku odniósł
rany podczas bitwy w okolicach Przemyśla.
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Przez rok przebywał na leczeniu w wiedeńskim
szpitalu wojskowym, a potem znów wrócił
na front. Pod koniec wojny, jako komendant
garnizonu Winnica na Podolu zajmował się
ewakuacją rodzin polskich do Krakowa. Gdy
rozstawał się z armią austriacką, był dowódcą
pułku i miał stopień podpułkownika. Do
Wojska Polskiego wstąpił już w listopadzie
1918 roku. W trzy miesiące później został
mianowany dowódcą 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich w Nowym Sączu.
Na czele swoich żołnierzy w charakterystycznych góralskich pelerynach wziął udział
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920
roku; najpierw uczestniczyli w wyprawie
kijowskiej w grupie kierowanej przez gen.
Józefa Rybaka, a następnie w historycznym
kontruderzeniu formacji skoncentrowanych
nad Wieprzem i osobiście dowodzonych przez

Henryk Szczepański

Po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej
płk Horoszkiewicz uzyskał kolejne nominacje
i awanse; został mianowany dowódcą piechoty
dywizyjnej najpierw 22. dywizji piechoty w
Przemyślu, a następnie 21. dywizji piechoty w
Bielsku. Tutaj doczekał weryfikacji jako generał
brygady. W kwietniu 1922 roku otrzymał
mianowanie na dowódcę 23. dywizji piechoty,
z którą uroczyście wkroczył na Górny Śląsk i
zajął tereny przyznane Polsce po plebiscycie.
Miał wtedy 55 lat.
Obowiązki dowódcy katowickiej dywizji i komendanta tutejszego garnizonu
gen. Horoszkiewicz pełnił do czerwca 1926
roku, kiedy to zapewne w ramach czystek
pomajowych – a oficjalnie na zasadzie przeniesienia w stan spoczynku – uzyskał awans
na generała dywizji.
W ciągu kilku lat tak sobie upodobał

Horoszkiewicz, prawnik z cenzusem
uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
i gruntownie wykształcony oficer sztabowy,
był nie tylko walecznym i przebiegłym strategiem, wymagającym i troskliwym dowódcą swych żołnierzy, ale także dalekowzrocznym społecznikiem. Z jego inicjatywy w Jastrzębiu-Zdroju powstał dom wypoczynkowy dla wojskowych i ich rodzin, a także dla
cywilów z całej Polski. Przybywali tu licznie i chętnie – głównie z Warszawy. Oficerskie wczasowiska miały renomę. Jastrzębskie wabiło kuracyjnymi walorami i nowoczesnym kąpieliskiem.
Generała Horoszkiewicza wielokrotnie
odznaczano, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy,
dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem
oficerskim francuskiej Legii Honorowej.

Pogromca Armii Czerwonej

O generale Kazimierzu Horoszkiewiczu, pogromcy bolszewickich pułków w latach 1919–1920, katowiczanie zaczęli sobie przypominać dopiero po
1989 roku. Media coraz częściej serwowały wiadomości na temat Polski międzywojennej, publikowano archiwalne zdjęcia, ilustrujące obchody
rocznicy powrotu Śląska do Macierzy. Widzimy go w katowickim Parku Kościuszki podczas podpisywania pamiątkowego aktu „zjednoczenia z
ojczyzną” i w asyście marszałka Piłsudskiego goszczącego na Śląsku. Zerkając do gazet lub na telewizyjne monitory, ludzie pytali, kim jest ten
przystojny mężczyzna w mundurze z generalskimi szlifami, widoczny niemal na wszystkich fotografiach uwieczniających uroczyste wkraczanie
Wojska Polskiego do kolejnych miast Górnego Śląska.
Józefa Piłsudskiego. Walczyli też w bitwie niemeńskiej. Dla upamiętnienia tych wydarzeń,
na pułkowym sztandarze Podhalańczyków
umieszczono nazwy miast: Kijów, Brześć,
Grodno i Białystok. Przypominały o szlaku
bojowym i chwale Oręża, znanych z bitności
oddziałów piechoty górskiej. Obecnie tradycje
tych jednostek kontynuuje powołana w roku
1994–21. Brygada Strzelców Podhalańskich.
Na pierwszym planie kamienica przy ul Gliwickiej 13. Tutaj mieszkał
gen. Horoszkiewicz. Fot. Mateusz Szczepański

Katowice, że postanowił tu doczekać ostatnich dni. Chciał być blisko swoich żołnierzy i
miejsc przypominających mu najpiękniejsze
chwile życia. Nad Rawą miał wielu kolegów
i przyjaciół. Cytowany już siostrzeniec August, wtedy reporter i publicysta „Polonii”
zaświadcza, że:
U wujostwa bywała cała śmietanka towarzyska Katowic, urzędnicza, przemysłowa,
wojskowa. Przychodził też następca wuja w
dowodzeniu dywizją Śląską, generał Józef Zając,
z żoną; pasjonował się zbieraniem obrazów.
Dzięki obecności gen. Horoszkiewicza
ulica Gliwicka zyskała specyficzny koloryt.
Choć był już na emeryturze, to odwiedzali
go także żołnierze, a szczególnie krajanie z
kresów wschodnich, którzy tutaj, na antypodach ojczyzny odbywali służbę wojskową, a
czasem otrzymywali jakieś engagement w
teatrze, orkiestrze lub kabarecie.
Co roku – pisze Grodzicki – w imieniny
wuja o świcie zjawiała się grupa chórzystów z
opery, wyśpiewywali pieśni na cześć „naszego
kochanego generała". Wszystko to z biegiem lat
normalną rzeczy koleją wygasało powoli, ale
wtedy było jeszcze w pełnym rozruchu.
Odżywały stare tradycje muzykowania
i śpiewu pod balkonem albo pod oknami
mieszczańskich kamienic. Radowało to serca niemieckich i żydowskich autochtonów,
również i w polskich Katowicach zamieszkujących Załęskie Przedmieście; uśmiechając się przypominali, że „Katowice, to miasto muzyki”.

W 1939 roku, po hitlerowskiej inwazji
na Śląsk, opuścił katowickie mieszkanie i
wraz z falą uciekinierów dotarł aż do Lwowa.
Już we wrześniu tamtego pamiętnego roku
agenci NKWD, natychmiast po zajęciu
miasta, rozpoznali dawnego pogromcę Armii
Czerwonej z 1920 roku. Po kilku tygodniach
generał i jego żona trafili na syberyjską
zsyłkę do Tobolska. Tam, jako więzień,
przeżywszy swoje 75. urodziny, zmarł 12
grudnia 1942 roku.
Dziś po mogile generała dywizji Wojska
Polskiego nie ma nawet śladu. Na żadnym z
polskich cmentarzy nie postawiono mu symbolicznego nagrobka. Może więc na elewacji
domu, w którym spędził kilkanaście ostatnich lat jesieni życia, należałoby umieścić co
najmniej pamiątkową tablicę?!
P.S.
Przed rokiem na kamienicy przy placu Wolności 7
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jednemu
z jej dawnych lokatorów – jest nim niemiecki kompozytor Kurt Schwaen.Jeśli na takie upamiętnienie
zasłużył niemiecki muzyk, to dlaczego podobnego
zaszczytu nie miałby dostąpić zapomniany polski
generał? Byli prawie sąsiadami. Dom Schwaenów
od domu Horoszkiewiczów dzieliło tylko 6 posesji.
Nastoletni Kurt z pewnością widywał pana generała
w galowym mundurze z epoletami, który na plac
Wolności, przed Pomnik Powstańców Śląskich
sprężystym krokiem przychodził zawsze wtedy,
gdy organizowano tam uroczystości patriotyczne
lub religijne. Spotykali się podczas spacerów na
promenadzie przy Sokolskiej. A może byli nawet
dobrymi znajomymi?
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Ostatnie wybory prezydenckie były odmienne, nie trzeba nawet przypominać dlaczego – pamiętamy o tym. Kampania była krótka.
Pomimo zgodnych zapowiedzi ze strony właściwie wszystkich środowisk, że będzie także spokojna i merytoryczna, trudno dziś
powiedzieć, iż to się sprawdziło. Jedno jest pewne – była wojną jak każda inna.

Kampania błyskawiczna
Paweł Sarna
Kampania wyborcza zaczyna się dzień po
właśnie zakończonych wyborach – jest to
twierdzenie dobrze znane i sprawdzalne
naocznie. Takich „żelaznych reguł” jest
więcej: jeśli kampania ma być skuteczna,
to zawsze rozpoczyna się na długo przed
wyborami (D. Morris), politycy, którzy
ubiegają się o reelekcję, nigdy swych
sztabów nie rozwiązują (D. Ostrowski).
Działania polityków są ważne przez cały
okres kadencji i nie jest to tylko ogólnik.
Istnieje konieczność stałego monitoringu nastrojów społecznych, reagowania
publiczności na wiadomości i tematy,
a także zatrzymania w kręgu ekspertów
tych osób, które już się sprawdziły, podtrzymywania pozytywnego wizerunku
polityka, który wcześniej uzyskał akceptację wyborców. Sztaby wyborcze na
własny użytek wykonują sondaże (private
polls), które w odróżnieniu od sondaży
publicznych (public polls), są nastawione
prospektywnie, a nie retrospektywnie,
dają informację o tym, jak potencjalny
wyborca będzie reagował na przyszłe
posunięcia kandydata w konkretnych
okolicznościach. Kampania prezydencka z natury rzeczy ma w dużej mierze
wizerunkowy charakter. Chodzi w niej
o narzucenie rywalowi własnego języka.
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Odmienność kampanii 2010
Można pokusić się o – nieco upraszczające – stwierdzenie, że z perspektywy
jednego z głównych graczy, za jakiego
zwykle postrzega się kandydata ubiegającego się o reelekcję, receptą jest stałość,

tyzuje z nim elektorat, który nie lubi
zmian. Liczy się oczywiście także sam
fakt posiadania władzy i realnego wpływu
na przebieg kampanii wyborczej. Media
pokazują prezydenta podczas pełnienia
obowiązków głowy państwa, co skutkuje częstotliwością jego pojawiania się
w przekazie i wpływa na sam przekaz.
Dyskurs kampanii wyborów prezydenckich 2010 roku był jednak odmienny,
wyznaczony przez wydarzenia, które
zmieniły rzeczywistość społeczną.
Pierwszym z nich była katastrofa
lotnicza prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, w której zginęło 97 osób,
a wśród nich prezydent wraz z małżonką.
Bezpośrednią konsekwencją tragicznej
śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego były przyśpieszone wybory prezydenckie. Konsekwencją pośrednią
był z kolei wpływ tego wydarzenia na
przebieg kampanii wyborczej. Katastrofa
była jednym z głównych kontekstów,

jeżeli tylko utrzymana zostanie zasada
wyrazistości. Urzędujący prezydent,
nawet jeżeli sondaże pokazują niewielkie
poparcie dla niego, jest zawsze ważnym
konkurentem, m.in. dlatego że sympa-

szczególnie w pierwszej fazie kampanii.
Drugim wydarzeniem była powódź.
Przypominano, że straty w południowych regionach Polski są ogromne,
porównywalne z powodziami w 1997

Fot. Robert Garstka

Język polskiej polityki po 1989 roku
Język polityki zmienia się pod wpływem
różnorodnych czynników społecznych,
politycznych, kulturalnych. W Polsce po
roku 1989 zmiany te wynikają z dwóch procesów – transformacji społeczno-ustrojowej
i mediatyzacji polityki – pisze Agnieszka Kampka. Jerzy Bralczyk przyznawał,
że tamten język był łatwiejszy do opisania
ze względu na szablonowość, jednoznaczność i jednorodność – obecnie ze
względu na wielość oraz różnorodność
nadawców mówi się o „kakofonii tekstów politycznych” albo „syndromie
megafonu zamienionego na syndrom
estrady”. Niezależnie od tych ważnych
zmian główną cechą tekstów politycznych
jest zawsze perswazja. Nie tylko spoty
wyborcze, ale też sondaże, opinie „niezależnych” komentatorów są narzędziami
wywierania wpływu, którymi operują
masowe media.

Największe znaczenie spośród
wszystkich mediów ma oczywiście telewizja. Jeżeli coś nie pojawi się w wieczornych telewizyjnych wiadomościach,
to się nie wydarzyło, to nie istnieje – tym
znanym hasłem można tłumaczyć zabiegi wszystkich partii politycznych
o wpływ w Krajowej Radzie Telewizji.
Często podnosi się tezę o stronniczości
mediów publicznych, czego przykładem
jest film „Solidarni 2010”, który został
wyemitowany przez TVP1. Telewizja
większą uwagę skupia na sprawozdawcy
niż na samym kandydacie. Co ciekawe,
badania wskazują, że o wiele bardziej
stronnicza jest prasa.
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roku. To wydarzenie w mediach stało
się szczególną okazją do porównań tego,
w jaki sposób kandydaci zachowywali
się w sytuacji kryzysowej, kto się pojawił
na wałach i jakimi mądrościami raczył
powodzian. Interesujący jest zarówno
styl prezentowany przez samych kandydatów i sztaby wyborcze, jak i sposób
przedstawiania ich przez media.
Kampania 2010 roku rozpoczęła się
deklaracjami, że dawne podziały zostały
zarzucone, że nie ma powrotu do sporów,
które przerwała tragedia smoleńska.
Okazało się to jednak dalekie od prawdy. Tego typu retoryka zapowiadała,
że język nienawiści, manipulacja oraz
dyskurs wykluczenia przybierze formy
bardziej zawoalowane.
Echa tragedii smoleńskiej. Kiedy naprawdę
rozpoczęła się kampania?
Przedterminowe wybory prezydenckie
odbyły się 20 czerwca. Taką datę zgodnie
z Konstytucją RP wyznaczył pełniący
funkcję Prezydenta RP Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski, jednocześnie
jeden z dwóch głównych kandydatów do
urzędu. Pamiętając o tym, co napisano na
wstępie trzeba przypomnieć, że przygotowania rozpoczęły się o wiele wcześniej.
Już w trakcie kadencji byłego prezydenta
Lecha Kaczyńskiego odliczano czas do
jej końca. Na długo przed katastrofą
prezydenckiego samolotu media zgodnie
prezentowały obraz przyszłej kampanii. Miała rozstrzygnąć się pomiędzy
kandydatami popieranymi przez dwa
największe ugrupowania w polskim
parlamencie, przy czym spodziewano się,
że będzie ona powtórzeniem – z lekkim
przesunięciem akcentów – kampanii
z 2005 roku.
Najwcześniejsze reakcje na tragedię
smoleńską wiązały się z efektem szoku
oraz wyciszeniem wszelkich sporów.
W pierwszych dniach po katastrofie
dominował język zapożyczony z języka
sakralnego. Żałoba narodowa rozpoczęła
się w sobotę 10 kwietnia o godz. 18.00.
Miała potrwać do piątku 16 kwietnia.
Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z konstytucją obowiązki
głowy państwa przejął marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski i to on ogłosił
wprowadzenie żałoby, a następnie podjął
decyzję o jej przedłużeniu do niedzieli
(18 kwietnia) do północy. W sobotę 17
kwietnia odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystości żałobne,
a w niedzielę pogrzeb pary prezydenckiej
na Wawelu. W mediach zarówno publicznych, jak i prywatnych w nastroju
podniosłym przypominano zasługi osób,
które zginęły w katastrofie. 13 kwietnia
„Gazeta Wyborcza” opublikowała wiado-

mość, że Lech i Maria Kaczyńscy mają
zostać pochowani w krypcie na Wawelu
obok królów Polski. Ta informacja wywołała wiele dyskusji, szczególnie na
forach internetowych.
Znamienne jest, że mediach, które
identyfikuje się jako sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości, w opisie zaczęły dominować słowa „ofiara” zamiast
„katastrofa”, szybko także sięgnięto po
symbolikę romantyczną, posługiwano
się także paralelą „Katyń-Smoleńsk”, co
powiązać trzeba z teoriami spiskowymi,
które mniej lub bardziej dosłownie suge-

tentycznej, przejmującej dyskusji narodu,
który zebrał się w Warszawie i w Krakowie,
aby rozmawiać o przyszłości Ojczyzny,
o znaczeniu ofiary Katynia i Smoleńska,
o Polsce tu i teraz. Z kolei dziennikarze
„Gazety Prawnej” poinformowali, że
jednym z „przechodniów” był aktor.
Wypowiedział on kwestię, że wypadek
prezydenckiego samolotu był zamachem
zorganizowanym przez KGB. Polemikę
z tym językiem podjęli także m.in. publicyści „Gazety Wyborczej” oraz „Polityki”, przy czym skutecznym narzędziem
jego „rozbrajania” były wywiady, jak

rowały możliwość zamachu („Tragedia
w Lesie Katyńskim 2010” – nagłówek
jednego z artykułów z pierwszej strony
w „Naszym Dzienniku”).
Kiedy zatem rozpoczęła się kampania?
Zapewne można postawić tezę, że pojawienie się na ulicach miast billboardów
„Katyń 1940–2010” nie było przypadkowe, było ono wyraźnym sygnałem
przejścia do ofensywy. Jeśli połączyć to
z apelami o wyciszenie sporów, nawoływaniem do jedności, można stwierdzić,
że ta retoryka zapowiadała, iż będzie to
kampania niespotykanej obłudy. W wyborczą retorykę wyraźnie wpisał się
dyskusyjny film „Solidarni 2010”, który
wyemitowano w Programie Pierwszym
TV 26 kwietnia. Telewizyjna „Jedynka”
tak zapowiadała ów dokument: To zapis
nocnych rozmów Polaków na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie oraz w Krakowie podczas uroczystości pogrzebowych
Pary Prezydenckiej. Dokumentalistka
Ewa Stankiewicz oraz publicysta Jan
Pospieszalski w ciągu 9 dni żałoby narodowej prowadzą rozmowy z wieloma
Polakami. Jest to świadectwo żywej, au-

na przykład opublikowany na łamach
„Gazety Wyborczej” (z 5 maja) tekst
rozmowy z Izabellą Sariusz-Skąpską,
córką Andrzeja Sariusza-Skąpskiego,
prezesa Federacji Rodzin Katyńskich,
który zginął w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem: Jeśli słyszę, że
Smoleńsk to drugi Katyń, to mam ochotę
krzyczeć. Dziadek, Bolesław Skąpski,
został zamordowany, a ojciec zginął w katastrofie samolotowej. Żaden z nich nie
poległ – jak teraz się mówi. Polec można
w walce. Dziadek nie poległ, bo był jeńcem
wojennym. Strzelono mu w tył głowy. Był
prokuratorem pracującym w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Zginął jako urzędnik
państwa polskiego zamordowany w bestialski sposób. Mój ojciec jechał jako prezes
zarządu Federacji Rodzin Katyńskich na
uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej
i zginął w tragicznym wypadku.
Czarno-biało na scenie, czarno-biało w języku
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dziesięciu kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
jednak jak podkreśla wielu publicystów,
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w wyborach prezydenckich 2010 było
miejsce jedynie dla dwóch. Mimo iż
specjaliści od marketingu politycznego
wskazują na personalny, a nie partyjny
charakter wyborów prezydenckich, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii media
utrwalały przekonanie, że wszystko rozegra się według znanego – i sztucznego
– podziału na „Polskę liberalną” i „Polskę
solidarną”. Dwie główne kandydatury,
Jarosława Kaczyńskiego i Bronisława
Komorowskiego należy uznać za emanację tamtego wykreowanego przez
partie i podtrzymywanego przez media
sporu. Możliwości, aby trzeci kandydat
odegrał jakąś ważną rolę, praktycznie
nie było. 13,68% głosów uzyskane przez
Grzegorza Napieralskiego w pierwszej
turze w opinii wielu komentatorów jest
świadectwem raczej wyboru na zasadzie
„ani jeden ani drugi” niż pozytywnym
wskazaniem na tego kandydata.
Prawybory zorganizowane przez Platformę Obywatelską były symptomatycznym
wyróżnikiem strategii, która zakładała, że
w drugiej turze wyborów naprzeciw Lecha
Kaczyńskiego stanie Donald Tusk. Gdyby
tak się stało, mógłby powtórzyć się raz jeszcze
scenariusz z 2005 roku, co dla szefa partii
rządzącej, myślącego o kolejnych wyborach
parlamentarnych, mogłoby być bardzo ryzykowne. Zorganizowanie prawyborów miało na
celu między innymi zapobieżenie sprawdzeniu
się takiego scenariusza, uwierzytelnienie
Platformy jako ugrupowania transparentnego, otwartego na debatę i merytoryczne
spory, a wreszcie możliwością przyciągnięcia
uwagi mediów na zasadach korzystnych dla
partii. Wykorzystano też efekt świeżości –
przeniesienia czegoś dotąd niestosowanego
w Polsce. W tej sytuacji to media okazały się
stroną zabiegającą o możliwość uczestniczenia w spektaklu przygotowanym przez sztab
Platformy Obywatelskiej i według podyktowanych im reguł – dziennikarze nie mogli
swobodnie zadawać pytań kandydatom.
W tym okresie to platforma była wyraźnie
w natarciu.
Z kolei PiS wstrzymywał się z ogłoszeniem swojego kandydata, jak wyjaśniano – z decyzją o ogłoszeniu startu
Jarosława Kaczyńskiego czekano do
zakończenia ostatniego pogrzebu członkini partii Aleksandry Natalii-Świat, tragicznie zmarłej w katastrofie rządowego
samolotu pod Smoleńskiem. W dyskursie
często pojawiało się stwierdzenie, iż
Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować, mimo iż wielu komentatorów
zastanawiało się, czy wytrzyma psychiczną presję po stracie brata. Ostatecznie
przewodniczący PIS podjął decyzję, że
wystartuje w wyborach prezydenckich.
Problemem dla komentatorów okazało
się milczenie Jarosława Kaczyńskiego,
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który komunikował się z mediami za
pośrednictwem sztabu. Najważniejszym
pytaniem, które przez długi czas pojawiało się we wszystkich mediach było:
Co powie Jarosław Kaczyński, kiedy
zdecyduje się zabrać głos. Podkreślano
przy tym, że trudno zweryfikować na
ile jest to strategia, a na ile świadectwo
prywatnej tragedii, której krytycznie
analizować nie można. Artur Bartkiewicz,
publicysta tygodnika „Wprost” (z 29
czerwca) skomentował rzecz następująco: Bez Jarosława Kaczyńskiego nikt
tej kampanii na poważnie nie zacznie.
Oczywiście będą pojawiać się głosy politycznych harcowników – zresztą już się
pojawiają. Joanna Senyszyn z SLD kwestionuje heroizm prezydenta Kaczyńskiego,
Stefan Niesiołowski zagrzewa Bronisława
Komorowskiego do bardziej zdecydowanego
korzystania z kompetencji głowy państwa,
Zdzisław Krasnodębski zapowiada zemstę
na przeciwnikach prezydenta – ale prawdziwi gracze milczą. Bo jedynym politykiem, który może zdefiniować smoleńską
tragedię i umieścić ją w kontekście kampanii
prezydenckiej – jest Jarosław Kaczyński.
To on stracił brata, to on stracił najwięcej
politycznych przyjaciół, to on zapowiada
kontynuowanie misji.
Jedną ze strategii wyborczych sztabu Jarosława Kaczyńskiego, zbieżną
z podręcznikowymi radami specjalistów
marketingu politycznego, można ująć
w ten sposób: „Polityk, który nie zmienia
swoich opinii w odniesieniu do jakichś
kwestii jest pokazywany w mediach dużo
rzadziej niż polityk, który zmienia swoje
zdanie”(M. Mazur). Tę „przemianę” prezes PiS w odpowiedzi na zarzuty o chęć
przypodobania się elektoratowi SLD
oraz odcinanie się od jeszcze niedawno
głoszonych ostrych stwierdzeń i epitetów
pod adresem przywołanej partii oraz
ludzi, którzy na nią głosują, tłumaczył
tak: My nie boimy się żadnych zarzutów,
niech nam mówią, że jesteśmy lewicowi,
może i po trosze jesteśmy.
Według Fundacji Batorego TVP głównie pozytywnie przedstawiała Grzegorza
Napieralskiego, neutralnie Jarosława
Kaczyńskiego, negatywnie zaś Bronisława
Komorowskiego. Tego ostatniego było
również w mediach najwięcej – co można
skwitować żartem, że nie powinien się
więc czuć pokrzywdzony. Jednym z ciekawszych tematów kampanii były gafy
Komorowskiego, komentowane równie
chętnie przez internautów, jak i poważnych publicystów oraz naukowców. Na
takie przypadki sztab wyborczy musi być
zawsze przygotowany – dla wszystkich mediów wpadki osób publicznych są wielką
atrakcją. Równie interesująca dla mediów
okazała się wiadomość, że marszałek

jest myśliwym. Niektóre gazety, przede
wszystkim tabloidy zareagowały bardzo
ostro, wyraźnie piętnując Komorowskiego.
Jak informował „Fakt” (29 czerwca 2010):
Największe polskie organizacje broniące
praw zwierząt nie chcą, by na stanowisku
prezydenta RP stanął, człowiek, który jest
czynnym myśliwym i ze swojej strzelby
zabija niewinne zwierzęta.
Debata, której nie było. Dialog, którego
nie będzie?
Można powiedzieć, że kampania wyborcza, zgodnie z przewidywaniami wielu
komentatorów życia politycznego nie
przyniosła zbyt wielu zaskoczeń zarówno
pod względem rozstrzygnięć, jak i języka. Symptomatyczne było zniknięcie
ze sceny na czas kampanii polityków
określanych jako „harcownicy” (Jacek
Kurski, Janusz Palikot).
Miała być debata prezydencka, ale
trudno mówić o debacie, jeśli kandydaci
ograniczyli się do wygłoszenia swoich
programów, przypomnienia dobrze znanych poglądów. Specjaliści sztabów
wyborczych już wcześniej przejęli na
siebie formułowanie ostrzejszych komunikatów, tak aby kandydaci nie wchodzili
w zdecydowaną polemikę i nie wygłaszali
poglądów jednoznacznie negatywnych.
Obaj zastosowali się do tej formuły.
Niewielka różnica w ilości głosów
oddanych na poszczególnych kandydatów
w drugiej turze nie była zaskoczeniem
(Jarosław Kaczyński – 46,99% Bronisław Komorowski – 53,01%). Wynik
wyborów potwierdza tezę, którą sformułowaliśmy w poprzednim, jeszcze
przedwyborczym numerze „Nowego
Zagłębia”: Politycy dwóch największych
w polskim parlamencie partii politycznych
oraz zdecydowana większość mediów
utrwalają przekonanie o przekształcaniu
się polskiego systemu partyjnego w układ
dwubiegunowy, dwupartyjny. Nie podejmują się trudu wyjaśnienia najniższej
w krajach Europy postkomunistycznej
frekwencji wyborczej, której powodem
może być właśnie kurcząca się ilość partii
politycznych, a więc również ofert rozwoju
Polski (M. Barański).
Po wyborach umiarkowani politycy
nagle zeszli ze sceny, w ich miejsce pojawili się za to reprezentanci skrzydeł
radykalnych. Dyskurs zdominowało kilka
tematów, z których najgłośniejszym jest
tzw. wojna o krzyż przed Pałacem Prezydenckim. Kolejne wybory niedługo, tym
razem samorządowe. Miejmy nadzieję,
że wyborcy będą się w nich kierować
tzw. zdrowym egoizmem, problemami
wokół nich, a nie tematami, którym
media nadają często przesadną rangę.
Najważniejsze to nie dać się zniechęcić.
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Wybory prezydenckie 2010 za nami
Marek Barański
Wybory prezydenckie, które odbyły się
na przełomie czerwca i lipca 2010 roku,
przyśpieszone z powodu tragicznej
śmierci Prezydenta R P nieznacznie
zmieniły scenę polityczną. Kampania
wyborcza i trwająca żałoba narodowa
po smoleńskiej katastrofie przyczyniła
się do wzrostu znaczenia i prestiżu
urzędu prezydenta w świadomości
Polaków. Częściej podkreślano jego
szczególną rolę dla społeczeństwa i
narodu niż jego funkcje w państwie.
Zdecydowana większość mediów bezk r y tycznie idealizowała zmarłego
tragicznie Prezydenta, w ykraczając
tym samym poza konwencję, że o
zmarł ym nie mówi się źle. Kampania w yborcza odby wała się jakby na
dwóch scenach. Pierwszej, na której
aktorami byli kandydaci dwóch najważniejszych ugrupowań politycznych
– Platformy Obywatelskiej oraz Prawa
i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu
R P Bronisław Komorowski oraz były
premier Jarosław Kaczyński. Scenariusze ich kampanii miały zachowawczy
charakter, koncentrowały się wokół
spraw bieżących, nie podejmował y
kwestii sposobu i stylu w ykony wania
urzędu prezydenta oraz autorsk iej
wizji Polski. Obaj kandydaci obiecali
kontynuację wdrażania programów
swoich partii politycznych. Na drugiej
scenie w ystępowało więcej aktorów,
którzy w kilku debatach oraz przede
wszystkim w trakcie indy widualnych
spotkań z wyborcami więcej mówili o
now ych w yzwaniach stojących przed
urzędem prezydenta.
Wyniki w yborów pokazały, że Polacy są przywiązani do postaci i partii
politycznych grających główne role
polityczne, a eksperymenty oraz nowe
propozycje ideowe i programowe mają
słabe szanse na przebicie się. Oferty
PO i PiS w dalszym ciągu uznawane
są za najbardziej atrakcyjne. Jaskółką
kampanii w yborczej był lider lewicy
Grzegorz Napieralski, który dołączył do
dwuosobowego stolika zajmowanego
przez J. Kaczyńskiego i B. Komorowskiego ze swoją ofertą programową.
Wybory prezydenckie w 2010 roku
cieszyły się większym zainteresowaniem w stosunku do w yborów sprzed
5 lat. Frekwencja w yborcza w kraju
wahała się od 54,94% w I turze do

55,31 w turze drugiej i była o prawie
5 punktów w yższa niż w 2005 roku.
W tegorocznych w yborach w województwie śląskim frekwencja była
minimalnie mniejsza w stosunku do
średniej krajowej i inaczej niż w całym
kraju w drugiej turze była o prawie 0,7%
niższa w stosunku do tury pierwszej.
W Zagłębiu Dąbrowskim bardziej
aktywnymi wyborcami byli mieszkańcy
miast niż wsi. Najw yższą frekwencję w pier wszej turze odnotowano
w Wojkowicach (56,36%) i Sosnowcu (55,99%), najniższą w Irządzach
(43,19%) i Kroczycach (47,41%). W drugiej turze w yborów różnice we frekwencji znacznie się zmniejszyły między miastem i wsią. Liderami drugiej
tury w yborów był Sławków (56,53%),
Bobrowniki (55,28%) i Wojkowice
(55,01%). Poprawiła się akty wność
mieszkańców Irządz i Kroczyc gdzie
odnotowano wzrost frekwencji o ponad
3,5 punktu.
Zwycięzcą pierwszej tury wyborów,
które odbyły się 20 czerwca br. został
Bronisław Komorowski, który uzyskał
poparcie 41,54% Polaków. Jarosław
Kaczyński zdobył 34,46% wszystkich
ważnie oddanych głosów. Największym
zaskoczeniem pierwszej tury wyborów

był trzeci wynik lidera SLD Grzegorza
Napieralskiego, który w kraju uzyskał
poparcie 13,68% wyborców. Pozostała
siódemka kandydatów zdobyła łącznie
niewiele ponad 10% głosów. W polu
zostali Janusz Ryszard Korwin-Mikke
(2,48%), Waldemar Pawlak (1,75%),
Andrzej Marian Olechowski (1,44%),
Andrzej Zbigniew Lepper (1,28%), Marek Jurek (1,06%), Bogusław Zbigniew
Ziętek (0,18%) oraz Kornel Andrzej
Morawiecki (0,13%).
W Zagłębiu rezultaty w yborów
pierwszej tury dwóch głównych pretendentów do prezydentury były bardziej
zbliżone do wyników całego województwa niż w skali kraju. Zdecydowanie
większą różnicę odnotowano w przypadku głosowania na G. Napieralskiego.
W Zagłębiu poparcie kandydata lewicy
przekroczyło 20% wobec 13,68% w kraju i 14,72% w województwie śląskim.
Dobry wynik Napieralskiego może być
symptomem porażki koncepcji systemu
dwupartyjnego i początkiem procesu
odbudowy partii lewicowej. Najbardziej
popularny był Napieralski w Mierzęcicach (24,42%), Zawierciu (23,27%),
Porębie, Będzinie i Sosnowcu. Lepszy
w ynik w yborczy uzyskał w miastach
niż na wsiach, choć różnice były zde-
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cydowanie mniejsze niż w przypadku
J. Kaczyńskiego i B. Komorowskiego.
Jarosław Kaczyński uzyskał największe poparcie w gminach wiejskich
powiatu zawierciańsk iego. W Żarnowcu zdobył 51,78% głosów, Pilicy
47,51% oraz w Szczekocinach 43,74%
głosów. Najmniejsze poparcie uzyskał
wśród mieszkańców Wojkowic, gdzie
głosowało na niego 18,91% wyborców.
W największych miastach, Dąbrowie
Górniczej i Sosnowcu J. Kaczyński
zdobył poparcie ponad 25% głosujących.
O 5 punktów więcej głosów uzyskał
w Jaworznie.
Bronisław Komorowski uzyskał
w gminach zagłębiowskich poparcie
o 10% większe niż jego konkurent;
największy odsetek głosów wyborców

Sosnowca (63,73%), Jaworzna (59,13%)
oraz mieszkańcy powiatu będzińskiego
(64,49%). Mieszkańcy powiatu zawierciańskiego oddali głosy w proporcjach
najbardziej zbliżonych do w yników
ogólnopolskich.
Wyniki w yborów prezydenckich
w Zagłębiu Dąbrowskim mają swoją
specyfikę polegającą na większym
w stosunku do województwa śląskiego
i całego kraju poparciu dla lidera lewicy
Grzegorza Napieralskiego (o 7%) oraz
prezydenta rekrutującego się z obozu
liberałów Bronisława Komorowskiego
(o 4%). W Zagłębiu niższe niż w województwie śląskim i kraju było poparcie
dla Prawa i Sprawiedliwości, choć
w yłamują się z tego gminy wiejskie
powiatu zawierciańskiego.

Jarosław Aleksander
Kaczyński

Bronisław Maria
Komorowski

Grzegorz Bernard
Napieralski

Frekwencja
20.06.2010

Frekwencja
4.07. 2010

32,52/42,60

45,14/57,40

14,72

54,92

54,29

24,94/35,61

46,59/64,39

21,57

54,45

53,71

Będzin

23,85/33,64

47,48/66,36

22,39

55,04

53,48

Bobrowniki

26,19/36,28

48,08/63,74

19,05

55,24

55,28

Czeladź

23,65/34,06

47,91/65,94

21,80

55,01

54,21

Mierzęcice

27,66/41,32

39,85/58,68

24,42

51,18

52,09

Psary

24,48/35,82

46,20/64,18

21,78

52,64

52,81

Siewierz

33,16/47,57

37,32/52,43

20,60

50,77

51,09

Sławków

32,62/44,24

41,53/55,76

19,11

55,48

56,63

Wojkowice

18,91/27,40

53,39/72,60

19,81

56,36

55,01

Dąbrowa
Górnicza

25,50/35,80

45,81/64,20

21,89

54,89

53,61

Jaworzno

30,80/40,87

44,69/59,13

17,36

54,47

54,43

Sosnowiec

25,65/36,27

45,83/63,73

22,17

55,99

53,92

Powiat
zawierciański

32,74/47,79

37,02/52,21

21,65

51,98

52,98

Irządze

45,05/69,06

18,52/30,94

20,02

43,19

48,86

Kroczyce

37,22/54,11

32,50/45,89

20,03

47,41

50,57

Łazy

29,91/43,53

40,93/56,47

22,11

52,56

52,27

Ogrodzieniec

32,90/45,97

37,46/54,03

21,44

50,18

52,48

Pilica

47,51/67,01

22,99/32,99

17,94

49,88

52,46

Gmina
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
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w Wojkowicach (53,39%), Bobrownikach (48,08%), Czeladzi (47,91%) oraz
Będzinie (47,48%). Dobre wyniki miał
w dużych miastach Zagłębia od 44,69%
w Jaworznie po prawie 46 procent w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz miastach i gminach powiatu będzińskiego.
J. Kaczyński większe poparcie uzyskał
w gminach powiatu zawierciańskiego.
Druga tura w yborów 4 lipca 2010
roku przyniosła zw ycięstwo B. Komorowsk iemu, któr y w województwie śląskim zdobył 57,40% głosów,
a J. Kaczyński 42,60%. W Zagłębiu
odnotowano korektę na rzecz B. Komorowskiego, który zdobył ponad 63%
głosów w yborców. O jego sukcesie
zdecydowali mieszkańcy miast grodzkich, Dąbrow y Górniczej (64,20%),
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Muzyka znad Utraty i Sekwany
Fryderyk Chopin w polskiej poezji cz. 2.
Włodzimierz Wójcik

W okresie Młodej Polski, w którym manifestowały się tendencje neoromantyczne, obecność Chopina w świadomości
polskiej i w polskiej literaturze i sztuce była czymś całkiem
naturalnym. Dość przypomnieć Wyspiańskiego czy Kazimierza Przerwę-Tetmajera (1865–1940). Wielu, wielu innych.
Tetmajer w wierszu Cień Chopina odczytuje jego muzykę
na sposób młodopolski. Jest w jego wierszu nastrojowość,
mroczność, ludowość, przeładowanie symboliki:
Na wiejskie gaje, na kwietne sady,
Na pola hen,
Idzie nocami cień jego blady –
Cichy, jak sen.
Słucha jak szumią nad rzeką lasy
Owite w mgły;
Jak brzęczą skrzypce, jak huczą basy.
Z odległej wsi.
Słucha jak szepcą drżące osiny,
Malwy i bez;
I rozpłakanej słucha dziewczyny,
Jej skarg, jej łez.
W wodnych wiklinach, w blasku księżyca,
W północny chłód,
Rusałka patrzy nań bladolica
Z przepastnych wód.
Słucha jęczących dzwonów pogrzebnych,
Ich wielkich łkań,
I rozpłakanych kędyś podniebnych
Gwiazd błędnych drgań...
Słucha jak serca w bólu się kruszą
I rwą bez sił –
Słucha wszystkiego co jego duszą
Było, gdy żył.
Kolejny wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem Mazurek Chopina układem wersyfikacyjnym nawiązuje
do wesołej, żartobliwej ludowej piosneczki, często nuconej
we wsiach lub przysiółkach, nad strumieniami czy na pastwiskach. Łatwo zauważyć, że utwór ten tematyką i rytmiką
spokrewniony jest z popularnymi formami uprawianymi przez
Chopina, oczarowanego sztuką ludu ziemi mazowieckiej:
Panieneczka, panieneczka
Czesze złoty włos,
Śpiewa sobie: kogo zechcę,
Powiodę za nos!
Mam metodę doskonałą:
Uśmiecham się na początku,
Potem buzi dam, a potem
Co Świtezianka dzieciątku.
I tak dalej, i tak dalej...
Któż mi oprze się?
Wprawdzie – brzydko mnie nazwali,
Lecz, czy tylko mnie?...
Do młodopolskich mistrzów pióra, zafascynowanych

twórcą słynnych mazurków należy Artur Oppman. Ten
tak bardzo polski i bardzo swojski poeta urodził się w 1867
roku w Warszawie w rodzinie pochodzenia niemieckiego,
która na początku XVIII wieku osiadła w naszej stolicy.
W latach 1890–1892 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesował się szczególnie
językiem i literaturą XVI wieku. Przerwał studia i wrócił do
Warszawy. Często chodził na Stare Miasto, poznawał życie
prostego ludu, jego zwyczaje, a także barwne warszawskie
legendy. W 1893 roku ukazał się zbiór wierszy Ze Starego
Miasta, a w 1894 tomik Pieśni, pisany dla pokrzepienia
serc żyjących w niewoli carskiej Polaków. Uznaniem
cieszyły się jego wiersze opisujące urok Starego Miasta.
Jego wiersze były drukowane w „Biesiadzie Literackiej”,
„Bluszczu”, „Kłosach”, „Tygodniku Mód i Powieści”, a także
w „Wędrowcu”, którego zresztą redaktorem był w latach
1901–1905. Wyjątkowo intensywne były jego kontakty ze
światem literackim i artystycznym Warszawy. W jego domu
przy ul. Kanonii 8 bywali między innymi: Bolesław Prus,
Stefan Żeromski, Felicjan Faleński, Władysław Reymont,
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian, Antoni
Lange, Wojciech Kossak, Jan Lechoń i inni. Drukiem wydał
wiele utworów dla dzieci. Dzięki prostocie i melodyjności
uczynił bajkę dla dzieci swoistym dziełem sztuki. Zajmował się również redagowaniem kalendarzy, almanachów
i zbiorów poezji. Był członkiem Straży Piśmiennictwa
Polskiego, troszczącej się o rozwój kultury i nieskazitelność
polszczyzny, a także członkiem honorowym Towarzystwa
Literatów i Dziennikarzy Polskich. Miłość do Ojczyzny
sprawiła, że w 1920 roku zaciągnął się jako szeregowiec do
piechoty. Odbywał służbę w dziale oświatowym, między
innymi redagując przez dwa lata „Żołnierza Polskiego”.
Jego patriotyczne wiersze deklamowano na różnych koncertach, akademiach, inauguracjach. W 1928 roku otrzymał
nagrodę literacką miasta Warszawa. W 1930 wyszły jego
Śpiewy historyczne i Pieśń o Rynku i zaułkach, a w 1936
roku, już po śmierci poety, ukazał się zbiór jego wierszy
żołnierskich pod znamienym tytułem Służba poety. Pod
koniec życia przeniósł się ze Starego Miasta na Żoliborz.
Został pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach.
Nad jego grobem Jan Lorentowicz powiedział: „Odszedł
w zaświaty poeta, który w ciągu czterdziestu kilku lat
swego życia twórczego miał jedną tylko namiętność:
bezgraniczne ukochanie Ojczyzny”.
Swą miłość do polskiej historii i narodowej kultury
w yraził Oppman w utworze Koncert Chopina. Łatwo
zauważyć, że jest to rodzaj opowieści z życia Wielkiej
Emigracji polistopadowej w Paryżu, opowieści snutej
wierszowym metrum zastosowanym w Panu Tadeuszu
Mickiewicza. Oppman, mieszkaniec i piewca starej Warszawy, chodził jej ulicami i uliczkami, po których niegdyś
stąpali: młody Chopin, Słowacki, podchorążowie, którzy
wzniecili powstanie listopadowe. Zanurzony w tradycji,
romantycznej literaturze, jako poeta kontaminował obrazy
z życia z obrazami idącymi z literackiej fikcji. W łaśnie
takie obrazy zawierała według niego muzyka Chopina.
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Tekst Oppmana jest długi, ale warto oddać się lekturze jego
fragmentów. Przypomina on nam sceny z naszej narodowej
epopei, zwłaszcza cudowny koncert Jankiela:
Więc siedli emigranci, by słuchać Chopina.
[…]
Chopin wszedł. W lamp półcieniu dziwny jak zjawisko,
Nad rebusem klawiszów pochylił się nisko,
Jakby wprzód, nim ich dotknie, nim w nich głos obudzi,
Chciał oczyma przemówić jak do tamtych ludzi,
Jakby sprzęgał swą duszę, czarem czy miłością,
Z tą czarną i z tą białą martwą, zimną kością,
I śmiertelną umowę zawierał tajemnie:
Ja wezmę twoje życie, weź moje ode mnie.
W niemą salę padł pierwszy dźwięk. Improwizuje.
On oczy ma zamknięte. Lecz nie gra. Maluje.
Przypomniał jakiś obraz: wieś w gruszkowych sadach,
Bose dzieci na progach, malwy na lewadach,
Roześmianą dziewczynę w kalinowym wianku,
Rozdrgany graniem dzwonek w różowym poranku;
Barwy mu dnia i zmierzchu wiążą się pod ręką –
I widok, jakby wstążką, owinął piosenką.
Dziwna piosenka, wszystkim słuchaczom przyjemna,
Ktoś myśli: to znad Ikwy, inny ktoś: znad Niemna,
Jeszcze komuś od Wisły gra echem znajomem,
Jakby ją dzieckiem słyszał pod rodzinnym domem:
A to tylko tak szumi liść na polskim drzewie,
A to tylko tak pluszcze polski deszcz w ulewie,
A to tylko tak tęskni serce po tym wszystkiem:
Za kamieniem przydrożnym – za niebem – za listkiem.
Zatańczył pasaż skoczny pod palcami mistrza –
I strzeliła z pasażu jakaś myśl ognistsza;
Wzbija się jak rakieta, po salonie krąży,
Jakby się z mściwym ludem zmawiał podchorąży,
Jakby, długo tajone, rozgorzałe czucie
Wytrysło krzykiem: wolność! – wpół urwanej nucie
I znów ścichło – na krótko! – pod chrapliwym tonem,
Co jak pędząca trójka przeleciał salonem.
Pod ścianami, pod drzwiami cicho stoją młodzi;
Spłonęli rumieńcami: wiedzą, o co chodzi;
Jeszcze ów dźwięk chrapliwy duszę im przewierca,

Jeszcze go w nienawistnym czują biciu serca –
Prędzej! Niech już zamilknie! Niech już ich nie pali!
Jak niegdyś wzrok żołnierzy, przed którymi stali,
Lub jak wyrzut w źrenicach tych ślicznych panienek,
Którym grywał do tańca młodziutki Szopenek.
A on odjął na chwilę palce od klawiszy:
Skupia się. Na coś czeka. Czegoś słucha w ciszy,
I nagle: podniósł ręce, jakby cios wymierzył,
I w zmartwiałe klawisze, jak burzą, uderzył,
I wydarł z nich melodię tak straszliwej mocy,
Jak baterie piorunów bijących wśród nocy,
I taka stal pod ręką zadźwiękła mu twarda,
Aż się wzdrygnął i żachnął fortepian Erarda.
Lecz on umie go zmusić. Palcami pomyka –
I zagrała na trąbkach pułkowa muzyka,
Tryumfalnie, radośnie ulicami jedzie,
A wśród trąbek, o dziwo! basetla na przedzie;
Coś tam dudli wesoło, coś tam basem śpiewa,
Biegnie w tłum, z nim się brata i porozumiewa,
Od szczęśliwego miasta nabiera oddechu
I śmiechem się zalewa, i pęka od śmiechu.
W fotelach szmer, na twarzach przedparyskie błyski,
Ściska dłoń Niemcewicza książę Czartoryski,
Dembiński i Dwernicki wstali, żar w ich oku,
Ręce drżą, jakby broni szukały u boku,
Z Goszczyńskim, z Nabielakiem kilku się zsunęło
Bliżej, ściślej: trzydziesty! to ich! to ich dzieło!
Z fortepianu powiało dumnie, butnie, swojsko –
I krzyknięto od młodych: „Wiwat lud i wojsko!”
Lecz wśród foteli gorycz wyciąga swe macki:
Z dłońmi na oczach siedzą Mickiewicz, Słowacki,
Nie chcą odsłonić oczu; serce się sprężyło
Krwią, żrącą jak trucizna: tam! tam ich nie było!
I cóż, że z Jej świętego zrobili nazwiska
Wieczny „pacierz, co płacze, i piorun, co błyska”,
Kiedy widzą płomieniem nakreśloną wstęgę:
„Trudniej przeżyć dzień pięknie niż napisać księgę.”
A Chopin, z drgającymi w powietrzu rękami,
Nie śmie dotknąć klawiszów, by nie trysły łzami,
By się w krew nie rozlały źródliskiem czerwonem,
Gdzie szarżuje, jak w przepaść, szwadron za szwadronem,

ROK CHOPINOWSKI W ZAGŁĘBIU
Instytucje kulturalne i oświatowe w miastach i gminach Zagłębia przygotowały całoroczny program
uroczystości związanych z obchodami Roku Chopinowskiego. Wiele imprez chopinowskich już się
odbyło, wiele jeszcze czeka nas w tym roku.
Wernisażem wystawy Miejska Biblioteka Publiczna
w Sosnowcu rozpoczęła Rok Fryderyka Chopina,
„Fryderyk Chopin – życie, dzieło, tradycja. W 200.
rocznicę urodzin artysty” (zdjęcie obok). Z najbliższych imprez warto nadmienić, że w październiku
w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu
odbędzie się koncert w wykonaniu Agencji Artystycznej „Violino” pt. „Fryderyk Chopin – Warszawianin,
Polak, Obywatel świata”.
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Gdzie stracone kompanie i działo za działem
Runą z ostatnim: „Naprzód!”, z ostatnim wystrzałem
I zatargną łoskotem odrętwiałe ludy
Jak do miliona grobów walące się grudy.
A jednak pcha te ręce niezmożona siła –
I jękiem rozpaczliwym struna uderzyła:
Biją dzwony pogrzebne od krańca do krańca,
Od Wołynia – od Litwy – od wolskiego Szańca,
A z lamentu tych dzwonów jak śmierć się wywija
Taka straszna tęsknota... wszystkich – i niczyja!
Taki żal, który w serce jak w trumnę kołata,
Gdy się patrzy w najdroższe, co odeszło z świata.
Łoskot ciała na sali... Ktoś z młodych... Łzy bryzną...
I krzyk kobiecy: „Coście zrobili z Ojczyzną?!”...
Polski klub. W lamp półcieniu blada twarz Chopina...
Na fotelach... ksiądz Robak... zmienna Telimena...
Wallenrod... Gustaw... Konrad z bazyliańskiej celi...
Piast Dantyszek... Ksiądz Marek...Kordian i Anhelli...
Ktoś, jak z snu, przetarł oczy...
Drgnął szloch półdziecięcy...
I głos krzyknął nerwowy: „Światła! – światła więcej!”...
W klimat kompozycji Chopinowskich wprowadza nas
Oppman także w wierszu Preludium. Ref leksję na temat
tego liryku trzeba rozpocząć od jego odczytania:
Chopinowska piosnka płynie
W księżycową dal,
Niby skarga płynie cicha,
Niby łzy i żal.
Na powietrza srebrnej fali,
Płacze, tęskni, drży,
Przywołuje z zapomnienia
Dawne widma, sny...
Chopinowska piosnka płynie
Spod dziewczęcych rąk,
A nad ziemią wstaje blady
Księżycowy krąg.
Księżycowy blask uroczy
W raj przetwarza świat,
Słucha piosnkę każde drzewo,
Słucha każdy kwiat...
Chopinowska piosnka płynie,
Z piosnką płynie czar,
I dziewczyna rozmarzona
Słyszy skrzydeł gwar.
Biorą białe anielice
Ją w uściski swe,
I nad ziemią wzlata ona
W upojenia mgle.
Chopinowska ścichła piosnka,
Tylko echo drży,
Tylko smętnie szumią drzewa,
Kwiaty ronią łzy.
Zapomniała w śnie dziewczyna
życia ból, łzy, pleśń,
We śnie cicho jej przygrywa
Chopinowska pieśń.
Łatwo zauważyć, że mamy tutaj do czynienia ze słownym, literackim parafrazowaniem muzyki Chopina. Poeta
spośród wielu form wypowiedzi naszego kompozytora wybrał formę preludium. Dlaczego właśnie preludium? Przecież tego typu utwór od dawna traktowany był jako muzyczne wprowadzenie do dzieł poważniejszych, obszerniej-

szych. Sądzę, że Oppman spostrzegł, że preludia Chopina
nie są jakimiś zwykłymi wprawkami, wstępami, szkicami
instrumentalnymi, ale że stanowią dzieła skończone, przemyślane, mistrzowskie w swoim artyzmie. Stąd więc wziął
się u niego pomysł takiego wiersza. Ceniąc u Chopina właśnie preludia, nie mylił się. Oto wybitni muzykolodzy zachwycają się tą częścią Chopinowego dzieła. Bardzo ciekawie na temat preludiów Fryderyka Chopina pisze kompetentny znawca przedmiotu – Artur Bielecki:
Są to przede wszystkim 24 Preludia op. 28. Chopin pracował
nad nimi w latach 1838–39, ale pomysły poszczególnych preludiów
sięgają zapewne lat wcześniejszych, być może nawet roku 1831.
Praca nad tym dziełem przebiegała w niezwykłej scenerii i w ważnym dla kompozytora momencie życia. Były to pierwsze miesiące
związku uczuciowego Chopina i George Sand, którzy – razem
z dziećmi pisarki: Maurycym i Solange – jesienią 1838 r. udali się
w podróż na Majorkę. Pobyt na pięknej wyspie zaplanowali jako
idyllę i początkowo istotnie wiedli tu „przecudne życie” według
słów Chopina. Preludia rodziły się najpierw w małej willi blisko
Palmy, a potem „w dziwnym miejscu”: w starym klasztorze kartuzów w Valldemosie, „między skałami i morzem”, gdzie przybysze
zamieszkali. Romantyczna idylla skończyła się, gdy kompozytor
zaczął ciężko chorować, a piękną pogodę zastąpiły deszcze i chłód.
Praca nad utworami opóźniała się, mimo to rękopis 24 Preludiów
był gotowy w styczniu 1839. W tym samym roku dzieło ukazało
się drukiem w Paryżu, Londynie i Lipsku. […] Preludia Chopina
nie pełnią roli wstępu, są artystycznie niezależne i samodzielne.
Mogą być wykonywane osobno lub po kilka, nie tracąc nic ze swej
siły oddziaływania na słuchacza, jednak dopiero jako całość tworzą wielki i fascynujący cykl 24 utworów. Jest to cykl precyzyjnie
pomyślany, gdyż poszczególne kompozycje obejmują kolejno
wszystkie tonacje (według porządku koła kwintowego, inaczej
więc niż u Bacha). Ponadto w wielu preludiach da się wyśledzić
wspólny motyw melodyczny, co dodatkowo podkreśla organiczną
jedność dzieła.
Kluczową rolę w tym cyklu pełni kontrast: to wręcz mikrokosmos
zmienności nastrojów, emocji, ekspresji, tempa, melodyki, rytmu,
dynamiki czy barwy. Kalejdoskopowo zmienna narracja odznacza
się wyrazistą dramaturgią – słuchacz „wędruje” poprzez kolejne
utwory i tonacje, od krótkiego, otwierającego całość Preludium
C-dur aż po dramatyczną kulminację w ostatnim Preludium d-moll. Miniatury niezwykle krótkie, jak 16-taktowe pełne wdzięku
Preludium A-dur czy wzburzone Preludium es-moll sąsiadują
tu z kompozycjami dłuższymi, jak słynne Preludium Des-dur,
tradycyjnie zwane Deszczowym. Wśród najpiękniejszych interpretacji cyklu są nagrania Alfreda Cortot, Maurizia Polliniego
i Marthy Argerich.
Można powiedzieć, że to, co u Chopina dostrzegł fachowiec-muzykolog, poetycką intuicją w pełni wyraził w wierszu
poeta nazywany Or-Ottem.
Norwid, Ujejski, Konopnicka, Oppman, Przerwa-Tetmajer
należą do pokolenia ludzi, którzy w Chopinie widzieli uosobienie Polski i polskości, mimo że genialny kompozytor znad
Utraty i Wisły urodził się i zmarł wówczas, gdy nasza ojczyzna
była oficjalnie całkowicie wymazana z map ówczesnej Europy.
Wszyscy doskonale rozumieli duszę Chopina, ponieważ ich
biografie też obarczone były znamieniem niewoli. Spośród
nich jedynie Oppman i Przerwa-Tetmajer doczekali Niepodległości. Wszyscy byli jednak świadomi tego, że w narodowej muzyce i literaturze, obyczaju, sztuce, w kulturze
przechowuje się siła żywotna narodu, który wybije się na tę
Niepodległość. To jest rzecz niesłychana. Oto Chopin nigdy
nie żył w wolnej Polsce, ale w swych polonezach, mazurkach,
nokturnach, etiudach wolną Polskę zwiastował.
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Technika

Usługi telekomunikacyjne
realizowane przez Internet
Początki Internetu wiążą się z powstaniem
sieci ARPANET i sięgają końca lat 60. XX
wieku, gdy firma RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwością
dowodzenia i łączności w warunkach wojny
nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem
sieci komputerowej mogącej funkcjonować
pomimo zniszczenia jej części.
Połączenie komputera z Internetem możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii,
które pozwalają urządzeniu komunikować się
z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie
z innymi systemami w Internecie. Typowe
rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe
(transmisja przez sieci energetyczne, telewizję
kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza
satelitarne, Wi-Fi).
Aby pracować w sieci, komputer musi być
w stanie komunikować się z innymi systemami przez protokoły z rodziny TCP/IP oraz
posiadać oprogramowanie klienckie, które
pozwalana praktyczne wykorzystanie usług
oferowanych przez innych użytkowników.
Internet jest stosunkowo nowym medium
służącym do komunikowania się, wyrażania
myśli, przekazywania idei, poglądów oraz
wyrażania własnego zdania.
Możliwość powszechnego dostępu do
Internetu powoduje, że jego użytkowanie
jest czasami utrudnione wskutek mało
wydajnych urządzeń i technik telekomunikacyjnych.
Ze względu na powszechny dostęp (stosunkowo niskie ceny) Internet jest wykorzystywany (coraz częściej) do przesyłania głosu
oraz obrazu. Jedną z podstawowych usług jest
telefonia internetowa (VoIP – Voice over IP),
czyli technika przesyłania głosu przez sieć z
wykorzystaniem protokołu IP, często też jest
ona nazywana telefonią IP.
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Niezależnie od istniejących problemów
(wydajność urządzeń, technik telekomunikacyjnych, jakości, nowy i drogi sprzęt) korzystanie z telefonii internetowej jest atrakcyjne
ze względu na rozszerzone możliwości połączenia. Chodzi tu przede wszystkim o bardziej
efektywne komunikowanie się za pomocą
systemu zapewniającego jednolite zintegrowane multimedialne środowisko, które łączy
w sobie transmisję głosu, pocztę elektroniczną,
wideo, faks czy funkcję przesyłania plików.
Ważnym elementem w telefonii internetowej
jest zagwarantowanie jakości usług w sieciach
IP (mówiąc najogólniej, eliminację opóźnień,
szczególnie przy przesyłaniu pakietów) oraz
zastosowanie odpowiednich protokołów,
które te opóźnienia pozwalają skorygować
(np. protokoły RTP – Real Time Protocol i
RTCP – Real Time Control Protocol).
Internet w niedalekiej przyszłości może
stać się:
Alternatywnym środowiskiem dla realizacji
usług telekomunikacyjnych (w odniesieniu
do ruchu telefonicznego z bezpołączeniową
wymianą danych).
Integratorem sieci i usług (przy zapewnieniu odpowiednich warunków pakietom), aby
przenosiły one ruch związany z komunikacją
głosową oraz wideo.
Podstawą jest zapewnienie możliwości sieci
transportowych (rozwój sieci optycznych).
Sieci budowane w technice światłowodowej
mogą zapewnić wiele korzystnych parametrów
stymulujących rozwój nowych usług, a szczególnie w kontekście realizacji internetowych
usług telekomunikacyjnych.
Nowo projektowane (budowane) sieci
będą ewoluowały w kierunku technik bezpołączeniowych opartych na tzw. komutacji
pakietów (ukierunkowanie na połączenia).
Obecne i przyszłe lata będą wyznacznikiem
tego rozwoju.
Tadeusz Kowal

„Gdy rozum śpi, budzą się demony” to
najnowsza propozycja skierowana do wszystkich sympatyków Muzeum Miejskiego
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Projekt
ten, zainspirowany demonologią ludową,
powstał nakładem pracy działu etnograficz-

no-podróżniczego, etnografia lokalna i był
przygotowywany przez ponad dwa lata. O
dziwo, pracowały na niego tylko dwie osoby.
To nie tylko niepowtarzalna ekspozycja,
która była bezpośrednim zamierzeniem,
a jednocześnie efektem tych starań, ale
także specjalnie przygotowana na tę okazję
lekcja dla dzieci i młodzieży oraz publikacja
będąca równocześnie katalogiem wystawy.
Przedsięwzięcie odkrywa kolejną, nieznaną dla wielu sferę zagadnień z zakresu
tradycyjnej kultury duchowej Zagłębia
Dąbrowskiego (powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie po raz pierwszy na
tak dużą skalę), doskonale spełnia walory
estetyczne i daje możliwość realizacji na
jego podstawie zajęć z zakresu edukacji
regionalnej, jest także świetnym przykładem
na to, jak etnografia (nauka dawna, „ginąca”,

czytaj w Internecie
www.nowezaglebie.pl
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Rzecz o demonach, czyli czego lub kogo
należy się bać
w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku
Katarzyna Sobota-Liwoch

niepotrzebna – sic!) świetnie koegzystuje
ze współczesnymi środkami przekazu.
Każda kultura, nie tylko europejska, ma swoją specyficzną, charakterystyczną z reguły tylko dla niej sferę
wierzeń, w tym również tą związaną
z istnieniem postaci demonologicznych.
Nie odkryto, a tym samym nie udokumentowano jak dotąd kultury, która by
takowych wierzeń nie posiadała. Od postrzeganych przez nas Europejczyków,
jako drastycznych lub wręcz bestialskich
kultur afrykańskich czy polinezyjskich, po
bardziej „ucywilizowane” kultury ludów
skandynawskich czy azjatyckich, każdy
naród, każde plemię czegoś się obawia,
w coś wierzy, ma swoje bóstwa i strachy.
sensem ich istnienia jest nie tylko dobra
zabawa ze snucia „strasznych” opowieści,
przy wspólnym ognisku czy kominku,
lecz przede wszystkim swoistego rodzaju
zakodowany (ale czytelny dla członków
tych kultur) kodeks norm, zachowań
i postępowań. „Nie idź do lasu w nocy, bo
cię Błędne Ogniki zagonią na śmierć”, „Nie
klnij pod ziemią w pracy, bo cię Skarbnik
ukarze” – to nic innego, jak po prostu prawidła postępowań, których raczej nie należało
łamać. Ten kto się do nich nie stosował,
był albo szalony, albo młody, albo głupi…
Ludzie od zawsze lubili się bać, gdy tylko
mieli okazję, a w tradycyjnej kulturze ludowej takich okazji nie było zbyt wiele, zasiadali
więc wspólnie w izbie i snuli opowieści
o strachach i widziadłach przez długie, wieczorne godziny. Szczególnie pora zimowa,
wykonywanie wspólnych prac sprzyjały
tworzeniu takich opowieści. Może właśnie
dzięki temu, iż wiedza ta przekazywana przez
dziesiątki lat, z pokolenia na pokolenie, z ojca
na syna, często niezapisywana przetrwała
do naszych czasów w stanie prawie nienaruszonym. Z jednym drobnym wyjątkiem.
Dziś ludzie obawiają się pochwalić, iż znają
tego typu niezwykłe historie, a nuż sąsiad
czy sąsiadka posądzi o wariactwo.
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Folklor
Dziewiętnaście obrazów to tyle, ile udało
się namalować ich twórcy Krzysztofowi
Bordzie, i dokładnie tyle, o ile „męczyła”
go pomysłodawczyni i kurator wystawy
– Katarzyna Sobota-Liwoch. Zebrane razem w tradycyjnym podziale na demony,

Wierzyć, nie wierzyć, ale poczytać można…

Zagłębiowskie godki
Kontynuujemy prezentację wybranych Podań i Opowieści z Zagłębia Dąbrowskiego
z publikacji Śląskiego Instytutu Naukowego(1984 rok), zebranych i opracowanych przez
Mariannę (†) i Dionizjusza Czubalów – długoletnich pracowników naukowych polonistyki
Uniwersytetu Śląskiego.
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półdemony i strachy tworzą piękną mozaikę wycinka kultury duchowej regionu.
Wykonane w kolorze, w konwencji lekko
bajkowej, aczkolwiek niepozbawione naturalizmu pozwalają „oglądać się” każdej
grupie wiekowej. To nie są po prostu obrazy. Każdy z nich to powołanie do życia
kolejnych, zapominanych w dzisiejszych
czasach istot. Wszystkie otrzymały swój
charakter, wygląd, kolor ubrania, rodzaj
spojrzenia, tożsamość.
Utopiec, Południca, Skarbnik, Czarownica, Diabeł, Świstun, Błędny Ognik, Zmora to
tylko niektóre z postaci demonologicznych
ukazanych na ekspozycji. Każdej towarzyszy
opis obejmujący krótką charakterystykę,
miejsce działania oraz wyróżniające cechy.
W ramach projektu wystawa ma docelowo, po jej ekspozycji w Muzeum
Miejskim „Sztygarka”, być wypożyczana
innym instytucjom i ośrodkom kulturowym, tak aby i one mogły zaprezentować swym sympatykom wybraną
cząstkę kultury Zagłębia Dąbrowskiego
i Śląska. Otwarcie ekspozycji w instytucji macierzystej nastąpi 1 sierpnia 2010
roku, będzie ją można podziwiać do 1
grudnia 2010 roku. Dlaczego otwieramy
ją w sezonie „ogórkowym”? Ano właśnie
dlatego, że mamy nadzieję, iż zarówno
dzieci, jak i młodzież, której z różnych powodów nie udało się wyjechać poza miasto,
odwiedzi Muzeum Miejskie „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej i to właśnie nasze
demony staną się namiastką dobrej wakacyjnej zabawy dla nich.

Wiatr — świstun
Na najwyższej górze w świecie siedzi na
miechu świstun. Lud go sobie przedstawia
jako człowieka olbrzymiej postaci, odzianego
w szaty obłoczne, z wiecznie rozczochranymi
kłaczyskami. Sapaniem swoim sprowadza
wiatry, a gdy się opije, porywa wtedy czapkę
„niewidzialności”, opuszcza się na ziemię i tu,
dmąc w miechy, hula po świecie, a cokolwiek
napotka na drodze, choćby to były wiekowe
sosny, dęby olbrzymie, budynki lub płoty,
wszystko wywraca, obala i niszczy. Świstun,
przenosząc się z szybkością błyskawicy z miejsca na miejsce, wydaje przeraźliwy świst,
połączony z groźnym rykiem, podobnym
do piekielnych głosów, lub wrzasku dzikich
rozszalałych bestii.
Jeden chłop siał zboże, ale onemu cierpliwości
zabrakło, że mu wiatr cięgiem przeszkadzał
i ziarno rozciepywał bardzo. Tak ci on posed
do chałupy, wzion tamój noza kręzalnego
i jak powrócił w pole, tak cioł kilkakroć tym
nożem we wiatr.
Później przychodzi do niego cłek strasny, na
pysku zajusony i mówi: Da, cóześ mi zrobił,
ześ mi przecion gębę, pada, ja jest świstun i od
tego, abym to cynił, co mam rozkaz, a tobie
przecekać należało. Tak się chłop uląkł i udał
się w prośby, przeprosił, ubłagał, a on wraził
na łeb capkę i kajścić się w powietrzu podział.

jest to ogień z nieba na karę ludziom zsyłany,
inni mówią, że powstaje z beczek ognistych,
które z hukiem pękają w powietrzu, inni
znów tłumaczą sobie, że to są głownie, które
wypadają płaneciarzom przy poprawianiu
ognia w piecach nadpowietrznych.
Piorun nie wiedziałby, jak się kierować, gdyby
nie gad (podług innych ptak), latawcem
zwany, który, wyprzedzając go, wskazuje
zarazem drogę i miejsce, gdzie piorun gwałtownie uderza.
A ponieważ latawiec jest siłą nieczystą, więc
często naprowadza pioruny na figury, kaplice,
świątynie i inne miejsca poświęcone, z czego
się potem wściekle śmieje.
Jak się inkluza pozbyć
Inkluzy są to zaczarowane sztuki monety,
które, wydane za towar, same do pierwotnego właściciela powracają. Człowiek
jednakże nie powinien się długo taką monetą posługiwać, bo to śmierć przyśpiesza,
a najdłużej po trzech latach, pokropiwszy
wodą święconą, puścić w świat, to się już
więcej nie powróci.
Powiadają, że inkluzy pierwszemu i drugiemu właścicielowi służą dobrze, trzeciego
zaś, po pewnym przeciągu czasu, zwykle
duszą lub o nagłą śmierć przyprawiają.

Jak się płanetnik chłopu za pomoc
Jak chłop w sralę nożem rzucili
odwdzięczył
Jeden człowiek rzucił w sralę nożem, jak się Sed se chłop kole wielgigo stawu i spotkali
kręcił i wszystko się oskurzyło, ino słyszoł go płanetniki. Byli corni okropecnie i było
głos: „Dołeś mi ta, doł!”
ich bardzo dużo. Ale byli tacy, że ich obłok
Chłop namłócił zboża i zacon wioć, ale mu broł na górę. Oni brali, dmuchali na wodę
się ino knysało. Tak on dopiro wzion nóż, i robili s ni lód i nosili w chmury. Ale jeden
rzucił i wbił temu srali do boku. Tak jak nimóg unieść i prosił tego chłopa, coby mu
przyjechoł ten chłop na jarmark i trefiło się, pomóg. Chłop mu pomógł — ale go się
co wstompił do kacmarza. I dopiro se kupił pyto: „A co to będziecie robić z tego lodu?”
chleba i mówi o nóż. Dopiro ten kacmorz „A — powiado — grod. Ale, powiado: Weź
wyjmuje ten som nóż i daje mu, i dopiro mu ty święconej lescyny abo i świży i pozatygodo: „Słuchojże cłowieku, mos scynście koj na swoich polach”. Chłop poszedł do
i żeby ci się to już nie przytrefiło”. A to ten domu i zatknon lescynę, ale ino na trzech
stajonkach. Aż tu wysła tako chmura grakacmorz był wiatrem.
dowo, że wszyćko wybiła. Nawet u tego
Skąd się pioruny biorą i kto nimi chłopa, ino na tych stajonkach nie wybiło,
kieruje
co była lescyna. Jak to somsiedzi zobocyli,
tak nic, ino on musi być carownik. Wzini
Skąd i w jaki sposób piorun powstaje, lud go do sondu, dopiro przysiąg, że widzioł
rozmaicie sobie tłumaczy. Jedni utrzymują, że płanetników.
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W poprzednich numerach publikowaliśmy artykuły poświęcone zagłębiowskim strojom
ludowym. Prezentacja byłaby niepełna bez informacji o strojach śląskich

Śląskie stroje ludowe
Ewa Walewska

litycznych kolejnych władców. Wpływ
kultur zmieniających się w ciągu wieków
właścicieli ziem śląskich widać głównie
w wielości odmian śląskiego stroju oraz
zróżnicowaniu w jego zdobnictwie.
Odmiany śląskiego stroju
Główne odmiany stroju śląskiego wzięły
swoją nazwę od ziem, na których występują,
pośrednio więc od nazw historycznych
plemion i księstw. Na Górnym Śląsku
wyróżnia się: strój bytomski, pszczyński,
raciborski, rybnicki, opolski, nyski, głubczycki i oleski; na Śląsku Cieszyńskim:
cieszyński, strój górali śląskich oraz Lachów
śląskich; na Dolnym Śląsku: strój kłodzki,
wałbrzyski, jeleniogórski, wrocławski,
głogowski i inne.

Symbolika, żywotność, różnorodność
Maria Michalczyk, inspektor wystawy
w Muzeum Śląskim, w powystawowym
albumie Kiecki, gunie, modrzyńce... Stroje
ludowe na Górnym Śląsku pisze: „Najważniejszymi wyróżnikami ludowego
stroju występującego na terenie Górnego Śląska jest jego narodowa symbolika,
żywotność oraz ogromne zróżnicowanie.
Źródłem tego stanu rzeczy są niezwykle
skomplikowane dzieje tej krainy oraz jej
zróżnicowane warunki geograficzne (...)
I właśnie historyczna izolacja kulturowa
i językowa, poczucie ustawicznego zagrożenia rodzimej tradycji stały się przyczyną
pielęgnowania i zachowania na Śląsku
bogatego folkloru, gwary oraz stroju”.
Ludność Śląska ustawicznie przechodziła
spod presji i wpływów kulturowych i po-

biety nosiły kiecki obficie marszczone u góry,
a przez to silnie fałdowane u dołu, a od
święta strój uzupełniały sziną (fartuchem
z chińskiego jedwabiu), chustą turecką lub
szydełkową heklówką. Panny na uroczyste
okazje zakładały mazelonkę (szeroką, marszczoną spódnicę), bluzkę kosułkę, jedwabny

Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński
Strój bytomski, nazywany również rozbarskim to strój reprezentatywny dla wschodniej części Śląska. Na jego formę wpływ
miała moda miejska prowincjonalnego
baroku, co można dostrzec w charakterystycznej „kopiastej” sylwetce kobiet
noszących: kiełbasę (stanik z wałkiem),
watowaną suknię spodnią albo po prostu
kilka spódnic oraz obficie fałdowaną kieckę
przyszytą do (stanika) lajbika. Na to fartuch (długości sukni) płócienny, woalowy
czy jedwabny, pasiasty, haftowany lub
malowany. Do tego jakla (kaftan) z aksamitu, pluszu bądź jedwabnego adamaszku
(czarny lub biały w zależności od pory
roku) albo kabotek (biała bluzka) z krezą
i wierzcheń (sukienny gorset). Na głowie
galada (wieniec) dla panny lub (chusta)
purpurka dla mężatki – noszone podczas
uroczystych okazji.
Stroje noszone na ziemi pszczyńskiej,
raciborskiej i opolskiej to w zasadzie odmiany
stroju bytomskiego z pewnymi różnicami w kroju oraz elementach zdobniczych.
Pszczyński kaftan jest bardziej dopasowany
niż bytomski, zdobi go stójka i tiulowa koronka, którą obszyty jest u dołu. Połączony
z kiecką do połowy łydki tworzy komplet
ancug. Głowy mężatek podczas uroczystych
okazji ozdabia czepcowa (czy inaczej twarda
lub żurkowa), czyli chusta z białego płótna
(pod nią koronkowy czepiec czółkowy).
Raciborski kaftan wyróżniają zdobienia
– kwieciste aplikacje. Na tych terenach ko-
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fartuch i tybetową chustkę szatkę. Opolskie
kaftany oraz suknie wyróżniał materiał
(gładkie tkaniny jedwabne i wełniane oraz
aksamit), prosty krój oraz zdobienia (gipiura,
koronka na tiulu, falbana).
Strój cieszyński (zwany też wałaskim) został ukształtowany w XVII
i XVIII w. przez tradycję mieszczańską
i dworską, a później przystosowany do
potrzeb chłopskiego użytkownika. Panny i mężatki noszą kabotek oraz ciemną,
wełnianą spódnicę u dołu obszytą pasem
jedwabiu, u góry natomiast przyszytą do
aksamitnego, bogato zdobionego haftem
żywotka (gorsetu). Do tego jedwabny
fartuch i czepinowa szatka. Panny wyróżniają się odkrytą głową i przepostką
(wstążką noszoną w talii).
Strój górali śląskich ukształtował się
prawdopodobnie pod wpływem koczow-

niczych Wałachów. Jego forma pozostała
praktycznie niezmieniona.

stość, niewinność, zielony to żywotność,
długowieczność i energiczność, natomiast
czerń uznawana jest za kolor uroczysty
Kolor i jego symbolika w obrzędo- i dodający powagi.
wych strojach śląskich
Kolor oznacza status społeczny kobiet, Proweniencja nazw strojów śląskich
co widać np. w stroju bytomskim: galada Jak stwierdza Barbara Wołowik w artykule
(wieniec) dla panny lub (chusta) purpurka Westa, szaket i galoty, i ancug gotowy wiele
dla mężatki. Strój wyjściowy miał zna- z nazw elementów śląskiego stroju ma
czenie reprezentatywne, dlatego też był obce pochodzenie. Zapożyczenia stanowi
kolorowy i bogato zdobiony. Rok litur- np. manele (branzolety), agrafy i pontały
giczny wyznaczał na Śląsku kolejne etapy, (przywieszki, rodzaj ozdoby), szkofia
w których kobiety nosiły odmienne stroje. (rodzaj pióropusza u czapki). ZnakomiW okresie wielkopostnym przywdziewały tym przykładem tego twierdzenia jest
ciemne, często czarne szaty o charakterze także westa (kamizelka). Wyraz pochodzi
żałobnym. Najczęstszymi barwami są z łaciny, gdzie vestis oznacza suknię, szatę,
kolory podstawowe: czerwień, biel i czerń, strój (rozwijająca się na gotowych i utrwaniebieski, zielony. Każdemu z nich można lonych już wzorach cywilizacji rzymskiej
przyporządkować odpowiednią symbolikę: kultura europejska zapożyczała łacińskie
czerwień to młodość i radość, biel to czy- nazwy). W staropolszczyźnie damski strój
o podobnym do tuniki kroju nazywano
westalką. Od razu narzuca się tu jednak
także zapożyczenie z języka niemieckiego,
gdzie die Weste to kamizelka.
Strój śląski wciąż żywy
„Są na Śląsku jeszcze miejsca, gdzie przedstawicielki starszego pokolenia nie rozstały
się do tej pory ze swoim tradycyjnym
strojem. Jego ostoją w przemysłowej części
Górnego Śląska jest przede wszystkim
robotnicza wieś Dąbrówka Wielka, będąca obecni edzielnicą miasta Piekary
Śląskie. Kobiety te, zwane tutaj chłopionkami, noszą śląskie stroje na co dzień i od
święta, a młodsze, także dziewczęta oraz
mężczyźni wkładają je z okazji różnych
uroczystości, głównie kościelnych. Także
w kilku wsiach pszczyńskich, a w dni targowe w samej Pszczynie, można spotkać
kobiety, często poruszające się na rowerach, w jaklach, z charakterystycznymi
bufiastymi rękawami, chustach sztofkach
z długimi jedwabistymi frędzlami i niebieskich płóciennych fartuchach w białą
kratę. Zdecydowanie rzadszy to już widok
w okolicach Raciborza” (Śląskie stroje
ludowe, Barbara Maria Bazielich). Męski
strój ludowy został w większości porzucony,
współcześnie nosi się tylko tradycyjne
stroje damskie. „Próbę czasu wytrzymał
jedynie męski strój bytomski (...) Składają się nań: granatowy sukienny kaftan
kamzela i kamizela bruclek z metalowymi
guzikami, irchowe żółte spodnie jelenioki
lub skórzoki wpuszczone do butów kropów
z cholewami z harmonijką, biała koszula
z mereżkowym haftem przy kołnierzyku,
pod nim zawiązana barwna chusteczka
jedbowka, na głowie czarny kapelusz kania.
Forma tego stroju jest nawiązaniem do
pruskiego munduru wojskowego z czasów
Fryderyka Wielkiego”.
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Lato. Czas wakacji, urlopu, odpoczynku. Długie, ciepłe dni zachęcają do aktywności, porzucenia betonowych osiedli i ruszenia gdzieś
przed siebie, aby odetchnąć świeżym powietrzem, rozkoszować się słońcem, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć woń polnych kwiatów.
Tym razem coś dla rowerzystów lub wytrawnych piechurów. A zatem w drogę!

Do celu z biegiem rzeki…
Tekst i zdjęcia Robert Garstka

Naszą wycieczkę rozpoczniemy z placu
nad rzeką Czarną Przemszą w Będzinie
w okolicy ulicy Browarnej. Rozpościera
się stąd wspaniały widok na Górę Zamkową i wznoszący się na niej zamek.

Kierując się na wschód, wjeżdżamy na
ścieżkę rowerową wytyczoną w 2001
roku, wzdłuż rzeki Czarna Przemsza,
przez wędkarzy i amatorów kąpieli.
Po krótkim odpoczynku ruszamy
dalej wzdłuż rzeki, a potem wjeżdżamy na asfaltową drogę. Skręcając
w prawo, dojedziemy do parku Zielona, w którym znajduje się mini zoo.
Kozy miniaturki, muflony, św inio-dziki, paw ie są – nie tylko
dla dzieci – sporą atrakcją, gdyż
można je dokarmiać, a czasami
udaje się jakiegoś zwierzaka pogłaskać.

koroną wału przeciwpowodziowego.
Z lewej strony mijamy największe w naszym regionie targowisko miejskie, a nieco dalej jeden z parków miejskich tzw.
Małpi Gaj. Tuż za nim rozpościerają się
łąki. Jadąc dalej, mijamy ujście potoku Pogoria do rzeki Czarna Przemsza,
a następnie zaporę przy ujęciu wody
w pobliżu ulicy Siemińskiej i wreszcie
ujęcie wody dla Elektrowni „Łagisza”.
To bardzo urokliwe miejsce, czyste i zielone, często wybierane

Zabytkowa altana, fontanna, plac
zabaw, urokliwe staw iki i mostki to kolejne atrakcje tego miejsca.

Plątaniną parkowych alejek kierujemy się do przystani kajakowej, obok
której znajdują się duże, dobrze utrzymane boiska do gry w piłkę plażową.
Na boisku zawsze znajdzie się miejsce
i miłe towarzystwo, a na „wodniaków”
czekają atrakcje kajakowego spływu.
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większy od Pogorii III. Obiekt pełni
obecnie funkcję zbiornika przeciwpowodziowego oraz rekreacyjnego. Wzdłuż
jednego z jego brzegów wybudowano
trasę rowerową, z której korzystają

Wyjeżdżając z parku, udajemy się
na teren kompleksu „Pogoria” na
terenie Dąbrowy Górniczej. Leży on
w zachodniej części miasta, obejmuje
sztuczne zbiorniki wodne Pogoria
I, II , III oraz przylegające do nich
lasy, łąki, bagniska i parki. Zbiorniki powstały po eksploatacji piasku
podsadzkowego. Obecnie mają duże
znaczenie przyrodnicze i rekreacyjne. Na ich terenie występuje wiele
bardzo rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, m.in.:
kosatka kielichowa, kruszczyk błotny
czy mięsożerna rosiczka długolistna.
W gęstych szuwarach i zaroślach zaobserwować można liczne gatunki ptaków,

również objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz inne gatunki zwierząt
Piaszczyste plaże, strzeżone kąpieliska, przystanie jachtowe, stanowiska
dla wędkarzy oraz niezła baza gastro-
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również amatorzy
joggingu, spacerowicze i rolkarze.
Kierując się tą trasą,
dotrzemy do Wojkowic Kościelnych,
w których możemy
podziwiać XVIII-wieczny kościół
p.w. św. Marcina
oraz zabytkową fi-

nomiczna stwarzają idealne warunki
do wypoczynku i rekreacji. W 2005
roku oddano do użytku, znajdujący się na północ od
zbiornika Pogoria III,
największy zbiornik
wodny o nazwie „Kuźnica Warężyńska – Pogoria IV ”, eksploatowany ostatnio przez
Kopalnię Piasku „Kuźnica
Warężyńska S.A”.
Jego rozmiary to 8 km
długości i 3 km szerokości. Jest więc trzy razy

gurę św. Jana Nepomucena z 1740 roku.
W pobliżu znajduje się stara karczma,
której specjalnością są żurek w chlebie,
schab nadziewany boczkiem oraz placki
po węgiersku.
Ruszamy dalej trasą rowerową (uwaga na
oznaczenia, bo w tym miejscu łatwo się
zgubić) w kierunku Siewierza. Jedziemy
najpierw przez Karsów, przecinamy
drogę szybkiego ruchu i dalej prosto
przez Ujejsce, w których na ulicy Broniewskiego skręcamy w lewo, kierując
się do Siewierza. Asfaltowa droga wije
się pośród pól i łąk. Wprawne oko dostrzeże rozsiane w różnych miejscach,
betonowe stanowiska strzelnicze, pozostałości z drugiej wojny światowej.
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znane są od dawna poza granicami Jest to zbiornik zaporowy na Czarnej
naszego regionu. Po dobrym obie- Przemszy, zbudowany w 1963 roku podzie czas na odpoczynek, najlepiej przez budowę zapory ziemnej w Przeczy-

Ja d ą c d a l e j p r o sto, główną drogą
docieramy do Zamku
Biskupów Krakowskich,
położonego na niewielkim wzniesieniu, w podmokłej, dawnej dolinie
Czarnej Przemszy. Jego
początki sięgają 2. połowy XIII wieku, kiedy
to w związku z lokacją
miasta wzniesiono drewniano-ziemną siedzibę
obronną. W jego miejsce,
w początkach XIV wieku
książęta bytomscy wybudowali gotycki, murowany zamek. Był on jedną
z głównych siedzib książąt bytomskich,
a następnie cieszyńskich. W późniejszym
czasie zamek popadł w ruinę. W ostatnich
latach zamek doczekał się
prac konserwatorskich,
wzbogacając się o platformę widokową i most
zwodzony.
Warto zobaczyć także
kościół parafialny p.w.
świętego Macieja Apostoła, powstały w 2. połowie XIII wieku, oraz
rynek z jego średniowiecznym układem urbanistycznym, a na pobliskim cmentarzu katolickim kościół romański p.w.
świętego Jana Chrzciciela.’Jest to jeden z najstarszych zabytków w Polsce.
Został wzniesiony w XII
wieku jako świątynia grodowa. Wewnątrz zachowały się pozostałości
oryginalnych malowideł.
Będąc w Siewierzu, koniecznie trzeba spróbować specjałów regionalnej kuchni. Pieczona gęś,
siewierski żurek i chleb

na łonie natury. Warto pamiętać, że w bli- cach. Wzdłuż jego brzegu znajdziemy wieskim sąsiedztwie miasta znajduje się za- le ośrodków wypoczynkowych, przystalew przeczycko-siewierski.
ni jachtowych i stanowisk wędkarskich.
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Niedziela

Elżbieta Kapusta-Kozera i Olek Kozera są
artystycznym małżeństwem z Zagłębia. Obydwoje ukończyli katowicką
Akademię Sztuk Pięknych,
gdzie Olek jest obecnie
asystentem.
Malarstwo Kozerów
w przeważającej mierze
inspirowane jest rodzimym pejzażem Zagłębia
Brak pobocza

i Jury oraz rozgrywających się w tejprzestrzeni wydarzeń. Przedstawiają miejsca zwykłe
i pospolite, które tylko z pozoru zdają się być
nieestetyczne. Zimowe krajobrazy z nieotynkowanymi, brudnymi domami stają się interesujące dzięki fotograficznemu kadrowaniu
i ograniczeniu koloru. Zdają się przypominać
czarno-białe zdjęcia brudnych zaułków, pośród odrapanych ścian i miejskich śmietników. Zapewne właśnie dlatego łatwo wpisują
się w realistyczną konwencję typowo zagłębiowskiego pejzażu.
Ela stara się iść jeszcze dalej, w inną stylistykę. Niektóre obrazy malarka traktuje agresywnym kolorem czy znakiem, sięgając do
języka graffiti. Zdaje się traktować swoje płótna jak ściany, poprzez nakładanie szablonów
uproszczonych sylwetek, czasem trudnych
do zidentyfikowania form przypominających
pocztowy stempel.
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Domy III
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Pan siedział ponury jak gradowa chmura w ulubionym fotelu, bo pani jakieś trzy tygodnie temu oznajmiła:
– Kochanie, jedziemy na wczasy. Dobry pomysł? Prawda?
– Ummchuu – potwierdził z entuzjazmem pan. Już wiedział, że przez następne kilka dni będzie wysłuchiwał coraz atrakcyjniejszych pomysłów wyjazdowych, podziwiał kolejne kreacje, jakie pani będzie musiała sobie kupić, żeby nie wyglądać jak ostatnia łachudra. Co gorsza, i on będzie musiał
z zachwytem szczerym i entuzjastycznie objawianym przymierzać nikomu,
a szczególnie jemu niepotrzebne gadżety wczasowe – jakieś kąpielówki, tiszerty, podkoszulki, koszulki. Jednym słowem męka.
Ten etap był już za nim, teraz kolejny uroczy szczebel drabiny prowadzącej do szczęścia wakacyjnego wyjazdu – pakowanie. Pan siedział
w fotelu, spoglądając na miotającą się po całym domu panią, która doskonale wiedziała, co chce zabrać, lecz po prostu raz za razem zmieniała zdanie. Ostatecznie tylko krowa zdania nie zmienia! Jego zadaniem
będzie pozamykanie wszystkich waliz, neseserów i kuferków przy akompaniamencie pani, zadziwionej jego krańcową nieudolnością i nieprzydatnością. Kiedyś próbował segregować rzeczy, które ewidentnie do
niczego się przydać na wczasach nie mogły, ale to były odległe czasy.
Teraz posłusznie upychał, bo sens dyskutowania dawno już zniknął
w małżeńskiej mgle dnia codziennego.
Wreszcie wsiedli do taksówki, bo pani postanowiła tym razem skorzystać
z komunikacji kolejowej. Na próżno przekonywał, że szybciej i bezpieczniej będzie jechać własnym samochodem, samolotem, choćby dorożką. Nie
i nie! Pani stwierdziła, że takimi banalnymi pojazdami jeździ byle kto,
a ona nie jest byle kim, więc chce pierwszą klasą, ekspresem, z wygodami.
Wywlókł więc walizy, nesesery i kuferki z taksówki pod współczującym
okiem taksówkarza, któremu za współczucie ofiarował spory napiwek.
Taksiarz spojrzał jeszcze raz, podzielił się z nim napiwkiem, poklepał go
miłosiernie po ramieniu i odwrócił się na pięcie, a pan zauważył, że łza
zabłysła w jego oku.
Taszcząc walizy, nesesery i kuferki dostrzegł z satysfakcją, że pani zadygotała ze strachu i obrzydzenia na widok dworca kolejowego, także delikatny
nosek pani zaczął się nerwowo wykrzywiać, bowiem zapachy czegoś nieokreślenie niesympatycznego, nieświeżego, zjełczałego, nieopisanie podrzędnego, atakowały wściekle jej wykwintny narząd powonienia. Jednak
starała się nie pokazywać po sobie obrzydzenia, aby nie dać panu powodu
do satysfakcji.
– O której odjazd? – spytała, jakby nie powtarzał dwadzieścia co najmniej
razy dziennie, że o 9, 25. Jednak na wyświetlonym przy wejściu na peron
rozkładzie jazdy migały inne cyferki: 9, 15. przy stacji docelowej.
– Znów coś pomyliłeś – syknęła pani z mściwą satysfakcją.
– Ależ, kochanie, sprawdzałem kilka razy, w internecie, a nawet dzwoniłem
do informacji kolejowej.
– A która godzina? – pani nie raczyła spojrzeć na swój drogi zegarek, który
dostała na niedawne urodziny.
– 9. 20 – pan pospieszył z odpowiedzią.
– No widzisz, spóźniliśmy się. Mówiłam, żeby wyjść wcześniej – jakby to
nie ona zwlekała do ostatniej minuty i wciąż jeszcze poprawiała makijaż,
gdy już od kilku minut taksówka czekała na podjeździe.
– Ależ, kochanie – uspokajał pan – jeśli wciąż jeszcze informacja umieszczona jest na tablicy, to znaczy, że pociąg nie odjechał.
– Jak to nie odjechał, jeśli jest pięć minut po odjeździe? – nie rozumiała
pani, przyzwyczajona, że spóźniać może się tylko ona.
Z głośników rozległ się niewyraźny, lekko nosowy głos, informujący,
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że nastąpiła pomyłka i pociąg relacji stąd do tamtąd zgodnie z rozkładem
jazdy wyruszy o 9.25. Głos winę zrzucił na komputer, który sam nie poprawił zmiany w letnim rozkładzie jazdy.
– Hmmm – pani uznała, że pan jednak nie popełnił błędu, obrzucając go
przy tym nieufnym spojrzeniem.
Pozwoliła, żeby pan wrócił po resztę bagaży, podczas gdy sama z westchnieniem zmęczenia usiadła na ławeczce, którą wcześniej pan starannie
wytarł, bo zdecydowanie nie lśniła czystością.
Z głośnika popłynęła potoczyście kolejna informacja – pociąg relacji stąd
do tamtąd, który miał wyruszyć o 9,25 ma opóźnienie dziesięciominutowe,
które może się zmniejszyć lub zwiększyć. Pan przytachał wszystkie walizy,
nesesery i kuferki, ale nawet nie próbował usiąść, bo pani spojrzała surowym wzrokiem i zapytała – słyszałeś?
– Zalewie dziesięć minut, drobiazg – bagatelizował pan.
W tym samum momencie głośnik sprostował – opóźnienie pociągu relacji
stąd do tamtąd zwiększyło się do pięćdziesięciu minut. I standardowa formułka: opóźnienie może się zmniejszyć lub zwiększyć.
Wzrok pani zamglił się emocjonalnie, lecz nie były to emocje, które lubiła
– jak to? – zdziwiła się. Przecież minutę temu zapowiedziała dziesięciominutowe opóźnienie.
– Upał, kochanie – wyjaśnił uprzejmie pan. Tory są metalowe, więc zgodnie
z prawami fizyki, rozszerzają się.
– Ty mnie nie ucz fizyki – pani nie kryła oburzenia. W ciągu kilku minut się
chyba nie rozszerzyły o sto kilometrów!
– Kochanie, najwyżej o trzydzieści, przecież średnia prędkość naszej kolei
nie przekracza 30 km na godzinę.
– Nawet jeśli masz rację – i tak niemożliwe – upierała się pani. I zamilkła, bo
z głośnika popłynęła kolejna informacja.
Opóźniony pociąg relacji stąd do tamtąd został wycofany z ruchu, ponieważ spółka (tu padła skomplikowana nazwa) nie dokonała wpłaty za korzystanie z torów.
– Ja, ja, ja – pani spazmatycznie chwytała powietrze – ja już nie chcę koleją.
– Słusznie, idę oddać bilety – pan z wyraźną ulgą przyjął decyzję pani.
– Wiesz, kochanie – zwrócił się do pani po powrocie – że kasjerka odjęła
mi dziesięć procent od ceny biletu?
– To chyba jasne – pani wrócił dobry humor – przecież musiała wcześniej
wypisać bilet, wydrukować, podać. Za pracę należy się zapłata.
– Masz rację, kochanie. Poszedłbym jeszcze dalej – pan wpadł w ten sam
ton – jeśli pociąg ma opóźnienie, pasażerowie, powinni dopłacić do biletu,
bo obsługa pracuje dłużej, więc należy się jej dodatek za nadgodziny.
– Aby się pasażerowie zbytnio nie niecierpliwili oczekując na pociąg – pani
przyszedł do głowy rewelacyjny pomysł – niech posprzątają dworzec. Nie
będą złośliwie brudzić.
– I będzie pięknie – pan wynosił z entuzjazmem wszystkie walizy, nesesery
i kuferki. A kolejarze zadowoleni.
– A zadowolony obywatel, to dobry obywatel – pani zakończyła podniosłym tonem.
– Nie pytaj, co może kolej zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla
kolei! – przebił amerykańskim frazesem pan i wezwał taksówkę. Pani zgodziła się bowiem pojechać na wczasy samochodem.
– Przecież mamy śliczne autko z klimatyzacją – westchnęła zrezygnowana.
Zbigniew Adamczyk

Łucja Dudzińska / wiersze

Poezja

Dysharmonia

Kiedy słowo nie staje się ciałem

Nad ranem obudził się arbuzem, krągłym, zielonym,
toczył się w dół, po przekrojeniu krwawił. Zastanawiał się
czy krew sfermentuje, stanie się winem, czy zakrzepnie.
Jak to jest z niedoborem witaminy K? Nie analizował

Ryby i dzieci głosu nie mają, ale skrzela i płuca,
gdy przychodzą na świat. Uczymy je mówić,
a sylaby jak maraton wiją się, aby osiągnąć cel.
Nie nazywamy cudzych imion, choć słowa zawsze były

psiej miłości – po prostu jest, w zamian się wyprowadza
na spacer i karmi, raz dziennie. Czy wszystko musi coś znaczyć?
Wiercenie dziury w całym, szczekanie. Biją dzwony (bo ranne
wstają zorze), brzęczą muchy. Za ścianą jazz, za oknem lato

pierwsze. Można wyjąć z ust dokładnie zaokrąglone.
Chcemy zmienić stan, zatrzymać ich ulotność, skupienie
nie tylko uwagi. Natomiast ich stałość wyrasta pękającym
lodem, upłynnia się na drobne. Wszyscy szukamy metafor,

z radiem pod pachą. Wyczulony na kakofonię odgłosów zanika,
aby pojawić się ze zdwojoną siłą i krzyknąć. Nadaje znaczenia.
Chce decydować między tym co pragnąłby, a tym co dziś
potrzebuje. To tak jak z dworcem centralnym – nie wiadomo,

szukamy rozbłysku myśli, sytuacji. Światło i dźwięk.
Odgłos styropianu na szkle. Tylko światło zostało,
rzuca cień coraz dłuższy. Na rynku – wielki szum,
a to, co ma być trwałe, rozpada się na tysiące słów.

czy jest domem kloszarda, początkiem, czy końcem podróży.
Na peron 3 wjedzie pociąg bez-o-so-bo-wy opóźniony 120 minut.

Mówią, że nie wkłada się języka między zęby, wcześniej
zamilcz – to pozwoli usłyszeć kropkę i znak zapytania.

Wszystko przemija pozostaje ślad

Przejścia. Nie oglądam się

Wykarczowany las po obu stronach. Pień rozcina rzekę,
aby połączyć brzegi. Woda faluje w blaszany sposób. Patrzę,
jak żołędzie wpadają w aureolę, a dęby i odbite niebo
w kolorze naszych emaliowanych garnków, tworzą dla siebie

Nauczono nas mówić, czasem krzyczeć. Wtedy odpowiada
echo (wraca ze szczytów). Można też myśleć, gdy knebel
uwiera. Uciekamy dopóki sił – psychika nie zna barier,
przecież przenosi góry. Trzeba obserwować jak żyją

realny obraz – nie namalujesz go, nie przetrwa. Później
zabliźni się księżycem jak ściernisko. Ałun już zagoił rany.
Zrozumiałam, że nie zacznie się noc póki nie pójdziemy spać.
Rano znów spacer w miejscu gdzie było zielono. W oku

według zasad religii, dążą do osiągnięcia nirwany. Podobno
smak ascezy uszlachetnia – to jak rąbanie drzewa
w ortalionie. Sadhu – święty człowiek snuje się
raz w górę rzeki, raz w dół. Nocami podążam za nim

pęka zbyt krwista żyłka, zygzaki załzawionych spojrzeń,
migawka z przeszłości jak zlepek kolorowych szkiełek.
To za mało, aby nazwać je witrażem, nawet na swój użytek.
Oglądam zastygłe owady – wciąż gotowe do lotu. Rozdrapuję

z grymasem na twarzy, na granicy chęci z niechęcią –
byleby na koniec świata... na koniec. Po drodze piszę
listy, zostawiam na brudnych dworcach. Spaliłam puste
wioski i płaczące wierzby. Nie poddaję się. Rozrzucam buty.

miodowe strupy z żywicy, chcę schować w innym miejscu.
Może staną się kiedyś bursztynem, z moim odciskiem palca.

Wędruję w sobie, od stóp do głów, by spotkać rozum –
nauczę się wtedy, które mosty przejść, a które spalić.

Łucja Dudzińska - (ur. 1960) poetka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Lubi sport. Poezję pisze od
czasów szkoły podstawowej. Na pierwszą publikację zdecydowała się dopiero pod koniec 2008 roku, na portalu poetyckim
i w Miesięczniku Literackim „Akant”. Laureatka oraz wyróżniona na kilkunastu ogólnopolskich konkursach poetyckich
(XXV Konkurs im. J.I.Kraszewskiego, VIII im. St. Czernika,
III Edycja im. W. Gombrowicza „Przeciw Poetom” oraz 50.
Konkurs Poetycki o laur „Czerwonej Róży”). Uzyskała nagrodę
główną w konkursie jednego wiersza o „Pierścień Dąbrówki”.
W przygotowaniu pierwsza książka poetycka.
Mieszka w Poznaniu.
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Zabójstwo w „Amoku”
Pisarz brutalnie morduje kochanka swojej żony. Po kilku latach
bezkarności policjanci wpadają na trop, który doprowadza do jego
debiutanckiej książki. Znajduje się w niej opis tej zbrodni. Nowy
scenariusz „Nagiego Instynktu”? Nie – to „Amok” i demoniczny
Krystian Bala.
„Amok”, umieszczany w księgarniach na wyższych półkach, tak
by nie trafił w ręce dzieciaków, to historia Chrisa, alter ego autora
Krystiana Bali. Bohater, zdehumanizowany intelektualista, zalicza
przypadkowo spotkane kobiety w pubach i chleje na umór niczym
Bukowski w wersji „glamour” – ot, i cała fabuła. Prosta jak konstrukcja gwoździa, bo i nie o nią tu chodzi, co widać już po pierwszych stronach. Cały „Amok” to długa, do przesady metaforyczna
spowiedź Chrisa ze swojego toksycznego światopoglądu oraz obfite
w szczegóły, również schowane za metaforami, opisy scen łóżkowych (tylko dla nich wydawca zdecydował się ją wypuścić na rynek). Sama opowieść wydaje się tylko pretekstem – jej elementów
jest tu najmniej. W końcu nie bez kozery książka przez cały czas
po jej wydaniu nie odnosiła sukcesu. Docelowy skandal, na jaki liczył Bala, nie wypalił. Nic dziwnego. Relacje z dziesiątek orgazmów
i przekombinowane refleksje ciągną się jak rozgrzane toffi, usypiają
i zwyczajnie nużą. Ale też na niezdrowy sposób wciągają. Dlaczego
niezdrowy? Bo pewne fragmenty dotyczą jednej z najgłośniejszych
spraw sądowych ostatnich lat, a między rozdziałami możemy zajrzeć w umysł jej głównego bohatera, który przez kilka lat grał na
nosie wrocławskiej policji.
Rok 2000, Dariusz Janiszewski wychodzi z budynku, w którym
znajduje się jego agencja reklamowa. Przepada jak kamień w wodę
i to dosłownie, bo dopiero po miesiącu na jego dryfujące w Odrze
ciało trafiają przypadkowi rybacy. Z braku konkretnych poszlak
sprawa trafia do programu telewizyjnego „997”, by po roku zostać umorzoną. Mijają trzy lata, Bala podróżuje po Europie i Azji,
a w magazynie wrocławskiego posterunku akta sprawy przygniata coraz grubsza warstwa kurzu. Tymczasem jeden z policjantów
przeglądając witryny Allegro przypadkowo trafia na Nokię 3210,
która należała do ofiary. Wystawił ją użytkownik „Chris_B (7)”.
Krystian Bala. Kilka kliknięć dalej okazuje się, że jest on autorem
medialnie niewydarzonej książki. I się zaczęło.
Śledztwo rusza z kopyta. Telefon – jeden z głównych tropów – doprowadza automatycznie do „Amoku”, który okazuje się jednym
wielkim portretem psychologicznym Bali. Ponadprzeciętnie inteligentny, cwany, spokojny, opanowany, apodyktyczny – takiego bohatera książki poznają policjanci z dochodzeniówki i to z nim będą
musieli niedługo zmierzyć się face to face. Bala, nieświadomy tego,
że został namierzony, odwiedza co jakiś czas stronę internetową
wrocławskiej policji i programu 997, by sprawdzić, jak przebiega
śledztwo. Robi to z kraju, w którym aktualnie przebywa, co odnotowuje skrupulatnie zespół zajmujący się jego osobą, studiujący też
fragmenty „Amoku”. Na jaw wychodzi ponadto historia chorobliwej zazdrości Bali o swoją żonę, z którą Janiszewski spotykał się od
jakiegoś czasu. Materiał dowodowy zmienia się w logiczny i spójny
ciąg, kończący się na autorze „Amoku”. Kiedy ten wraca do Polski,
zostaje zatrzymany. Zaczyna się druga runda.
Po wielogodzinnych przesłuchaniach policjanci są pod wrażeniem
inteligencji Krystiana Bali. Próbuje mącić im w głowach, jest opanowany, udziela wymijających odpowiedzi, stara się manipulować
testem na wariografie. W tym wszystkim jednak nie udaje mu się
odeprzeć zarzutów. Tylko raz przyznaje się do winy, złamany i zmę-

czony psychicznym naciskiem. Gdy dostaje uproszoną szklankę
wody oraz protokół z przyznaniem się do winy, nie podpisuje go.
Od tej pory konsekwentnie zaprzecza, że miał jakikolwiek związek
ze sprawą, tak w pokoju przesłuchań, jak i na sali sądowej. Wyrok:
25 lat za kratkami, z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 20.
Media śledzą każdy krok procesu, niemal stawiając pomnik jego
osobie, co piętnuje rodzina ofiary. Po apelacji, licznych odwołaniach i wniosku o kasację Bala za każdym razem zostaje z powrotem odsyłany do celi.
Tymczasem „Amok” zostaje wycofany z wydawniczego obiegu,
a każdy, kto chce posmakować jego pornograficzno-intelektualnej degrengolady krąży między antykwariatami i aukcjami internetowymi. Nawet komputerowy PDF książki przez dłuższy czas
rozdawany jest za opłatą. Dopiero później ktoś lituje się nad setkami próśb na forach i puszcza ją w darmowy obieg. Sama książka osiąga na Allegro cenę rzędu 400 złotych i jest opisywana jako
niespotykany kryminał, choć z kryminałem nie ma nic wspólnego.
Rozczarowanie lekturą przychodzi po pierwszych rozdziałach – obsceniczność dla samej obsceniczności, kreowanie animalistycznych
popędów seksualnych na super skandal i enigmatyczne, zawiłe teorie narcystycznego Chrisa dla wielu komentujących ją czytelników
jawi się tylko wyrafinowanym grafomaństwem zepsutego pseudointelektualisty mordercy.
Będzie film! – ogłosiły internetowe serwisy. Sprawą miał się interesować sam Roman Polański, a scenariusz już opracowywał Jeremy
Brock. Asystentka Polańskiego sprawę zdementowała, przy czym
zaznaczyła, iż reżyser chętnie zerknie na scenariusz.
Koniec? Niekoniecznie. Krystian Bala kiedy tylko może, odwołuje się od wyroku, ciągle zaznaczając, że jest całkowicie niewinny,
a wyrok kwituje jako „łajdactwo, bo tak można nazwać wmówienie
rodzinie pokrzywdzonego, że miałem coś wspólnego z tą sprawą”.
Na jego niekorzyść przemawia wiecznie zimne spojrzenie, cyniczny
uśmieszek podczas ogłaszania 25-letniego wyroku, całkowity brak
nawet śladowych oznak skruchy. Co dalej z „Amokiem”? Co jakiś
czas można upolować go na Allegro za cenę dziesięciokrotnie wyższą niż podczas premiery. Tymczasem, w więzieniu, Krystian Bala
ukończył drugą część historii Chrisa zapowiadając ją jako jeszcze
większy skandal.
Obciążające cytaty „Amoku”:
„Wyciągnąłem spod łóżka nóż i sznur, jak wyciąga się obrazkową
historyjkę dla dzieci, by uśpić je bredniami o tym, co za lasem i za
górami. Zacząłem rozwijać fabułę sznura i dla uczynienia jej bardziej interesującą wiązałem pętlę”.
„Zacisnąłem z całej siły pętlę. Przytrzymując wierzgającą Mary jedną ręką, drugą wbiłem jej nóż powyżej lewej piersi (…). Za siedmioma lasami, za siedmioma górami porzucam sznur odcięty od szyi
Mary. Japoński nóż sprzedaję na internetowej aukcji”.
„I co ja teraz zrobię? Jak mam wyprosić cię z mojego domu? Porąbać cię i schować w pustej zamrażarce? Nie, to zdarzyło się w Tokio.
Wynosić na raty, fragmentami dokarmiać bezdomne psy, spalić,
wrzucić do rzeki, zakopać, zjeść…?”
Michał Chmielewski
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Literatura
„Ciało to chińska litera, gniazdo
utkane z zaskrońców…”
Szkic o zbiorze wierszy „Zwłoka” Piotra Gajdy

Piotr Gajda

Zwłoka
Łódź 2010

Wiersze zebrane w najnowszym, drugim już tomie Piotra
Gajdy zmieniają wizję fizykalnego, postrzeganego zmysłami świata w ciąg przesuwanych w zwolnionym tempie slajdów, przy których za każdym razem zatrzymuje
nas nowy szczegół. Obraz u Gajdy zawęża się często do
jednego, określonego fragmentu rzeczywistości. Jest ona
na zmianę myślą, ciałem, dźwiękiem. Każda jej część wydaje się pochodzić z różnych historii, zdarzeń, lecz łączy
je pewna prawidłowość. Szczegół u Gajdy nosi bowiem
znamiona bolesnego przełomu, pęknięcia. Co więcej,
opowiedziane obrazy, przedstawiane z początku – jak
określił to Jean Pouillon – jako „vision par derrière”
(widzenie zza postaci, z nią jako częścią postrzeganego
w tekście świata) stają się stopniowo „vision avec” (widzeniem z wiedzą równą postaci), w których nie sposób
nie uczestniczyć.
Gajda jako synestetyk rozbudowuje przede wszystkim
wrażenia dźwiękowe i wizualne. W wierszu „Ruiny” słowa mają barwy i – niekiedy – inne właściwości przedmiotów: „Mówiłem, a głos mój zmieniał barwę, jakbym
trzymał/w ustach farbkę”; „Nie mogłem krzyczeć,/bo
struny miały ani grama obcego stopu, zrobione/z tego
samego srebra, co kamień (…)”.
W podobnych znaczeniowych korelatach ze zmysłami
występuje często ciało: „Wyszedłem do ogrodu zrywać
jabłka, a obudziłem się/we własnych wnętrznościach”
(„Raj utracony”); „W ciemnościach szkliły się moje oczy/
w których lód uwięził ptasie łajno i piasek” („Oparzelina”).

Gdzie ta Ameryka?
Wojciech Orliński swoją książką zabiera nas w podróż do
Ameryki, by próbować dowieść, iż właściwie takowa nie
istnieje, a jeśli już – to na pewno nie ta, którą znamy
przez pryzmat telewizorów, książek i opowieści. Autor
obnaża prawdziwą naturę starannie pielęgnowanych
mitów, dochodząc do wniosków, że popkultura Ameryki, znana nam wszystkim z mediów, jest wielką sceną,
kukiełkowym teatrem, a jej prawdziwą istotę możemy
ujrzeć dopiero pod kurtyną.

Wojciech Orliński

Ameryka
nie istnieje
Wyd. Pascal 2010

Dziennikarz odwiedza większość znanych miejsc orientacyjnych popkulturowej Ameryki – od wielkich miast po
wymarłe, nieprzyjazne wyludnione miasteczka – przenosząc na karty książki swoje odczucia przeplatane historią
owych miejsc. Razem z nim poznajemy pejzaże wielokrotnie widziane w filmach i zasłyszane w opowieściach.
Niestety, dla wielu sympatyków Ameryki, chcących
kiedyś owe miejsca odwiedzić, książka może przynieść
rozczarowanie, gdyż większość z nich najzwyczajniej nie
istnieje. Chcecie odwiedzić miasteczko, w którym kręcono „Gotowe na wszystko”? Nic z tego – całe jest wielkim
studiem filmowym. Zwiedzić pieszo Los Angeles? Nie da
się – zbyt niebezpiecznie. I w końcu: chcecie przejechać
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W wierszach z tomu „Zwłoka” ciało – ludzkie czy zwierzęce – wpisane zostaje w bolesną, nieraz też brudną,
cuchnącą i duszną metafizykę. Ciało opowiedziane jest
na wiele sposobów, za każdym razem jednak uwagę przyciąga szczegół związany z umieraniem: „Ciało/zamieniało się w popiół: zrzucało skórę i mieściło się w garści”
(„Karbid”).
Swego rodzaju przechodzenie na stronę śmierci, „wczytywanie się” w jej metafizykę jest u Gajdy czymś zaskakująco naturalnym – choć nie bezbolesnym – i nieuniknionym. Mówienie o śmierci, przepowiadanie jej,
nieustanne przypominanie o jej cichej obecności jest
obowiązkiem głosu obecnego w tekstach ze „Zwłoki”.
Obowiązek ten wydaje się nie tyle nabyty, ile „wrośnięty”
w samą genezę tych wierszy. W tworzonych przez autora
obrazach brzmią bowiem echa dawnych, zasłyszanych,
przeżytych historii, których znaczenie sięga daleko poza
czas i których ważność nie daje ująć się w realistycznych
obrazach.
Dlatego też każdej wizji, każdemu opisywanemu miejscu,
zdarzeniu nadany został emocjonalny ładunek. Dworzec,
mieszkanie, droga, wreszcie miejsca widziane tylko we
śnie zostają emocjonalnie naznaczone. Niedefiniowalne
zyskuje barwę, brzmienie, niekiedy zapach i smak.
Język, którym posługuje się Gajda, tworzy rzeczywistość pełną wizji, przeczuć, szczegółów, jednocześnie
spetryfikowaną, zadziwiająco konkretną (podobnie jak
w debiutanckim tomie „Hostel”). Proponowana przez
autora opowieść o wszystkim, co wiąże nas z pulsującym
życiem, a mimo to sprowadza w ciemne, duszne rejony
nicości, kresu uwodzi i tym samym sprawia, że sięgnąwszy po „Zwłokę”, nie sposób jej zapomnieć.
Karolina Sałdecka

się legendarną, opiewaną w piosenkach Route 66? Czeka was gorzki smak rozczarowania – droga Route 66 to
fikcja – nie istnieje.
Autor sięga do kart historii, by tłumaczyć zachowanie
poszczególnych grup społecznych, lokalnych terenów
USA oraz systemu, jakie sprawdzają się od lat. Dzięki
„Ameryka nie istnieje” poznajemy prawdziwe znaczenie wylansowanego przez zachodnią popkulturę mitu
„od pucybuta do milionera”, badamy skłonności Amerykanów do wietrzenia spisku w każdym politycznym
wydarzeniu. Zwieńczeniem całości są znakomite opisy
i odczucia w miejscach, do których każdy z nas chciałby
się udać – zaściankowe miasteczka w Maine, Brokeback
Mountain, zakazane tereny dookoła Strefy 51 i okoliczne Roswell czy nawet siedziba Google, która w ogóle nie
przypomina miejsca pracy, a raczej ośrodek wypoczynkowy. Wszystko podane czasem w dowcipnym, niekiedy poważnym czy wręcz melancholijnym tonie tęsknoty
za miejscami, które zwiedził.
Michał Chmielewski

Film

Pohamuj swój entuzjazm, włącz zmysł
autoironii, przygotuj się na wszelkiego
rodzaju nietakty i kilka obrazoburczych
wypowiedzi, obejrzyj serial Larry’ego
Davida.
Kim jest Larry David? To amerykański komik, który nie uznaje pojęcia tabu, wyśmiewa wszystko i wszystkich, ale mimo to Amerykanie go
uwielbiają. Polscy widzowie właśnie mają okazję go poznać, gdyż gra
główną rolę w najnowszym dziele Woody’ego Allena „Co nas kręci, co
nas podnieca?”, który to film od niedawna można oglądać na ekranach
polskich kin.
Jednak nie o nowym filmie Allena będzie tu mowa, a o serialu „Pohamuj entuzjazm”, który emitowany jest przez stację HBO od 2000 roku
i, który miejmy nadzieję trafi w końcu na ekrany polskich telewizorów.
Narazie pozostaje fanom Davida śledzenie kolejnych odcinków w Internecie (ewentualnie można go obejrzeć na HBO Digital/ HBO OnDemand). Warto jednak tym, którzy nie mieli tej wspaniałej okazji obcować z tym serialem, przybliżyć trochę jego fabułę, bo należy zastrzec, że
nie jest to rzecz dla każdego.
Serial „Pohamuj entuzjazm” gdzie Larry David gra główną rolę, opowiada o życiu ... Larry’ego Davida. Tak, to nie pomyłka, aktor gra samego siebie, choć w nieco przerysowanej wersji. My widzowie jednak
wierzymy, że serialowy Larry to w realnym życiu taki sam człowiek.
Oglądając serial odnosimy wrażenie, że David tak naprawdę nie gra,
on po prostu jest sobą. Sobą to znaczy kim? Serialowy Larry to egoistyczny, chamski, egocentryczny, niezdolny do jakiejkolwiek empatii
neurotyk, który próbuje odnaleźć się w społeczeństwie, wpisać się jakoś
w jego ramy, jednak całkowicie od niego odstaje. Występuje na przekór

konwenansom, stereotypom, choć wiele z nich powiela w bulwersujący sposób, jednocześnie nie robi tego by wskazać jakąś ścieżkę zmiany
dla pewnych społecznych zachowań, on ma to wszystko w nosie. Robi
to bo tak uważa, taki już jest, nie dotyczy go żadne tabu, mówi i robi
to co myśli, bez względu na konsekwencje. Gotów jest zrobić wszystko byle tylko było mu dobrze, więc gdy chce skorzystać z toalety, a do
wc męskiego jest kolejka, udaje niepełnosprawnego, gdy ma ochotę na
słodycze potrafi ukraść je niewidomym dzieciom. Do tego wszystkiego
wyzywa swoich znajomych, ma psa rasistę i obraża ofiary Holocaustu.
Co najciekawsze serialowe scenki są po części improwizowane, aktorzy
dostają od scenarzysty tylko ogólne wytyczne dotyczące całości fabuły.
Oprócz Larry’ego Davida stali bohaterowie serialu to jego żona Charyl
David (grana przez Charyl Hines), jego przyjaciel Jeff (Jeff Garlin)
oraz jego żona Susie (Susie Essman). W niektórych odcinkach można
też zobaczyć przedstawicieli show-biznesu takich jak: Alanis Morissette, Martin Scorsese, Ben Stiler czy Shaquille O’Neal.
„Pohamuj entuzjazm” to serial dla wybranej widowni, wielu widzów
ordynarne, nietaktowne żarty i zachowania Larry’ego będą irytować,
natomiast dla części widowni Larry może okazać się tym czego długo
szukali. Ironistą, który naśmiewa się ze wszystkiego co nas otacza, komentatorem wielu wyreżyserowanych społecznie zachowań. Jego alternatywne podejście do wielu kwestii sprawia, że widz zaczyna myśleć:
„Larry jest świrem, ale ma rację, dlaczego mam udawać, że wszystko gra
skoro tak nie jest?” Oczywiście nie należy od razu powielać wszystkich
zachowań komika, ale wystarczy, że zwróci on naszą uwagę na pewne
stereotypowe, jedynie społecznie akceptowane zachowania, których
równie dobrze powielać też nie musimy.
Alicja Siwik
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Muzyka

Kostka cukru
w gorzkiej kawie

ki. Na przestrzeni utworu przybiera on jeszcze wiele odcieni
i emocjonalnych temperatur, a schizofreniczne nakładanie
się kolejnych warstw sprawia wrażenie obecności nawet kilku podmiotów.

Warszawska grupa Furia Futrzaków podąża ścieżką wytyczoną
między innymi przez zespół Muchy: od egzystencji jako elitarna zajawka z MySpace, poprzez entuzjastycznie przyjmowane
koncerty, aż po debiutancki krążek, który miał swoją premierę
w kwietniu tego roku. Kinga Miśkiewicz (małżonka jednego
z najlepszych polskich tekściarzy – Michała Hoffmana, znanego także jako Afrojax z Afro Kolektywu) i Andrzej Pieszak,
przy pomocy producenta Petera Bergstranda, pod cudownie
ekscentryczną i jakże adekwatną nazwą, proponują swoją
oryginalną wizję elektronicznego popu. Oczywiście, jeśli ktoś
identyfikuje polski pop z tym, co prezentują nam głównonurtowe media, to czeka go miła niespodzianka.

Dalej poziom piosenek jest równie wysoki, z małą wpadką
w postaci zbędnego, gościnnego występu Michała Gasza
w „Nie mówię nie”. Jednak zaraz po tym i tak całkiem dobrym utworze następuje niesamowity i intensywny „Pod latarnią” z wykrzyczanymi z pasją wersami takimi jak: „latarnie nie są wcale po to, by ich światło miało nocą pomóc mi”.

Muzyka Furii Futrzaków może budzić skojarzenia z Reni Jusis, zespołem Plastic, może nawet z Roisin Murphy. Umiejscowienie ich w szerszym kontekście może zaspokoić czyjąś
intelektualną próżność, ale kiedy posłuchamy przez chwilę
ich piosenek, to na pierwszy plan wchodzą pozytywne emocje
i czysta estetyczna przyjemność. Na polskiej scenie nie mają
sobie równych pod względem pieczołowitości kompozycji, produkcyjnych fajerwerków, przemyślanych aranżacji i zadbania
o każdy najmniejszy detal. Wokal Kingi Miśkiewicz mieni się
wszystkimi barwami tęczy; potrafi być agresywny, pieszczotliwy, uwodzący, seksowny, przerażający, wzruszający, zabawny.
Słodkie melodie porywają, wiodą słuchacza w niespodziewane
rejony, potrafią nieraz zaskoczyć i co najważniejsze – zapadają
w pamięć. Warstwa produkcyjna to bez wątpienia wysoki poziom światowy, nie ma tu potrzeby stosowania jakiejkolwiek
lokalnej taryfy ulgowej. Teksty także nie są potraktowane po
macoszemu – opowiadają ciekawe, proste historie, a metafory
wypadają efektywnie i naturalnie. Nawet estetyczna oprawa
graficzna tego wydawnictwa jest idealnie dopasowana do zawartości.

Karol Kućmierz

Album rozpoczyna się bezpardonowo, od mocnego uderzenia,
jakim jest utwór „Serce robota”. Dziki okrzyk Kingi wyłania się
z syntetycznej otchłani, miarowy bit ustanawia rytmiczne tempo. Wokalistka zaczyna snuć historyjkę miłosną o tytułowym
oblubieńcu, skandując w kulminacyjnych momentach na tle
narastającej syntezatorowej magmy: „i wydech, i wdech, krzyczę w głośnik Kocham Cię!”. Musi jednak zakończyć opowieść
smutnym: „serce nie chce bić”...
Druga piosenka to nieco bardziej taneczny „Brokat”, z prześlicznym refrenem, wywołującym w umyśle obrazy opadającego w zwolnionym tempie deszczu drobinek brokatu, podświetlonego stroboskopowym światłem.
Kolejny track – „Cukier w kostkach” dopełnia niesamowicie
elektryzującego otwarcia płyty. Spod odbijającego się echem
bitu odzywa się zniekształcony, pełen tęsknoty głos wokalist-
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Płyta kończy się refleksyjnymi „Nastrojami”, które stanowią
oszczędną kołysankę, łagodnie wyprowadzającą ze słodko-gorzkiego, pełnego jaskrawych kolorów świata Furii Futrzaków. Świata, do którego po inicjalnym oszołomieniu chce się
niejednokrotnie wracać.

Futrzaki

F
u
r
i
a
Futrzaków

EMI Music 2010

Muzyka

Idź, niszcz, twórz, walcz!
Włochaty to zespół-legenda: funkcjonują nieprzerwanie od
pierwszych występów w 1987, wciąż nagrywają nowe płyty, koncertują i wciąż zyskują nowe pokolenia fanów. Mają
swoich wiernych słuchaczy – i przynajmniej tyle samo wrogów – nic dziwnego, taką muzykę można albo kochać albo
jej nienawidzić. Mocne, punkowe granie w stylu Conflictu,
naszpikowane ideologią teksty i radykalne poglądy – okazuje się, że z tego się nie wyrasta. Mało tego: taka postawa
z wiekiem przybiera na sile.
Na nową płytę Włochatego czekałam z pewną obawą. Brak
wokalu Paulusa, obecnego w składzie od 18 lat, nie mógł
nie wpłynąć na brzmienie. Nowego wokalistę – wcześniejszego gitarzystę zespołu, Grabę – słyszałam już na żywo
podczas ubiegłorocznej trasy, jednak koncert to zupełnie
inna sprawa niż studyjny album.
Do obawy związanej ze zmianami personalnymi doszło
pytanie, czy zespół aby nie przechodzi na „drugą stronę”
brnąc w brzmienia akustyczne, czego przedsmakiem mógł
być projekt „Włochaty Inaczej”. „Pekin” – utwór bez wątpienia świetny i ważny - niewiele jednak mający wspólnego ze stylistyką, jakiej Włochaty jest wierny od początku
swojego funkcjonowania. Dlatego ulga, jaką poczułam po

pierwszych taktach „Wydłub mi oczy”, była nie do opisania –
znajoma perkusja, po chwili charakterystyczna gitara, wreszcie tekst z kategorii „anarcho poetyckiej” – bo tak można
określić styl Jeża i Wichra.
„Wbrew wszystkiemu” to płyta świetnie dopracowana muzycznie. Mamy nieco chropowate, energetyczne gitary balansujące na granicy brudnego H/C i agresywnego punka, ale
także reggae. Wokale Graby i Jeża łączą się i mijają, czasem
śpiewając, czasem melorecytując słowa piosenek. Sporą niespodzianką jest „Niepokój”, w którym zespół przypomina
o swoim brzmieniu znanym z pierwszych płyt – na wokalu
usłyszeć można Annę z Eye For An Eye. Spójny i przemyślany jest zarówno układ poszczególnych utworów, jak również
struktura każdego z osobna. Cały album tworzy konsekwentną całość, obrazek współczesnego świata, w którym trzeba
być „resist”, by nie zginąć. Teksty nie stracily na politycznym
zaangażowaniu i oscylują wokół uniwersalnych tematów –
wolności, miłości, buntu, przemijania. Charakterystyczna dla
Włochatego „hasłowość” języka („idź, niszcz, twórz, walcz”)
i wyliczenia oparte na analogicznych schematach językowych
(„są oczy, które widzą/są uszy, które słyszą/serca, które czują/usta, które krzyczą”; „ostatnie słowo na barykadzie życia/
ostatni dźwięk w zaułkach świadomości/ostatnie tchnienie
buntu mojej egzystencji/ostatni zryw wolności ku zagładzie”)
doskonale korespondują z poruszaną w tekstach tematyką,
wzmacniając treść formą. Ton nasycony rezygnacją i zwątpieniem, ale – jak światło w tunelu – na straży lepszej przyszłości stoją miłość i wiara w człowieka.
Zaskakuje fakt, że od przeszło 20 lat na scenie, zespół wciąż
jest pełen żywiołowej energii, jaką pamiętam z pierwszych
kaset (które, nota bene, weszły na stałe do kanonu polskiej –
i nie tylko! – muzyki alternatywnej). „Wbrew wszystkiemu”
to bez wątpienia dowód na świetną formę zespołu. Z niecierpliwością czekam na jej zwieńczenie w postaci wrześniowej
trasy koncertowej.
maba

Włochaty

Wbrew

wszystkiemu
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Karpaty Magiczne, fot. Mieszko Stanisławski

Wydarzenia

ma na celu propagować podróże, muzykę i kulturę innych narodów. I oczywiście
– herbatę.

Fani muzyki mają masę letnich festiwali,
na kinomanów czekają imprezy filmowe,
na brak wydarzeń nie mogą narzekać
również amatorzy teatru. Mało kto wie,
że swój festiwal mają również... miłośnicy herbaty.

Podczas obu wieczorów można było posłuchać doskonałej muzyki – organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Pierwszego wieczoru usły-

Iva Bittova, fot. Mieszko Stanisławski

W dniach 16-17 lipca na cieszyńskim
wzgórzu zamkowym odbyła się druga
już edycja festiwalu Święto Herbaty.
Podobnie jak w ubiegłym roku, impreza miała miejsce na terenie Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna. Jej geneza związana jest z próbą organizacji branżowego
spotkania właścicieli herbaciarni. Zamiast imprezy dla wąskiego grona odbiorców powstał jednak festiwal, który

Mocnym punktem tegorocznej imprezy
był doskonale ułożony program. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykłych
wykładów, przybliżających kulturę Sri
Lanki, Kambodży, Tybetu czy Laponii.
Dla „praktyków” zorganizowano ciekawe
warsztaty: chętni mogli zapoznać się ze
sztuką origami, wyplataniem z wikliny,
tworzeniem drzewek bonsai, wypalaniem
japońskiej ceramiki raku lub wziąć udział
w warsztatach jogi, tai chi, aikido, gry na
bębnach czy gotowania zgodnie z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej.
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szeliśmy dźwięki gongów i mis tybetańskich, duet Tara Fuki a na zakończenie hipnotyzujący występ Ivy Bittovej
oraz Vladimíra Václavka. Drugi dzień
przyniósł doskonałe koncerty Slavonicy, Vlastislava Matouška, projektu
Asavari, Karpat Magicznych oraz
Lechistanu.
W trakcie całej imprezy na terenie festiwalu można było próbować wielu gatunków herbaty lub zaopatrzyć się w czarki,
czajniczki oraz inne herbaciane gadżety.
Tegoroczny festiwal poświęcony był celom charytatywnym – zysk z imprezy
zostanie przekazany na budowę kliniki
medycznej w prowincji Dolpo w Nepalu.
Projekt realizowany jest ze środków Unii
Europejskiej.
maba

Ekologia
Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście
Społecznym firmy CTL Maczki-Bór z Sosnowca
Branża, w której działa CTL Maczki-Bór,
związana jest nierozerwalnie z zagadnieniami
ochrony środowiska. Wynika to z faktu, że
nasza działalność eksploatacyjna i rekultywacyjna dedykowana jest branży górnictwa
węgla kamiennego, energetyce zawodowej
i budownictwu. W związku z tym musimy
kompleksowo zarządzać swoimi procesami
produkcyjnymi, z jednej strony organizując
eksploatację zasobów naturalnych, z drugiej
strony realizując proces rekultywacji przekształconych terenów działalnością górniczą – wykorzystując do tego celu uboczne
produkty przemysłowe. Bez działalności
CTL Maczki-Bór nasi klienci, ze względu
na brak możliwości zagospodarowania
wytwarzanych ubocznych produktów, nie
mogliby rozwijać się w sposób zrównoważony. Stawiałoby to pod znakiem zapytania
stabilną pozycję nie tylko poszczególnych
firm i branż, ale także całego regionu. Jesteśmy
świadomi naszej roli, jednocześnie stawiając
sobie za cel działanie zgodne z interesem
otaczającego nas środowiska naturalnego
i lokalnej społeczności. Wyrazem tego jest
wdrażany w naszej firmie Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście
Społecznym, działanie unikatowe nie tylko
w skali naszego miasta, ale także regionu.
Program Odpowiedzialności Ekologicznej w Kontekście Społecznym firmy CTL
Maczki-Bór realizujemy od początku 2010
roku. Nie oznacza to jednak, że dopiero
teraz zaczęliśmy myśleć o naszej firmie i jej
otoczeniu zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Program ten jest naturalnym
następstwem naszych działań w tym zakresie
realizowanych od wielu lat.
W ramach Programu zdefiniowaliśmy
otoczenie firmy, naszych interesariuszy
oraz elementy naszego oddziaływania na
środowisko, określiliśmy działania z zakresu
odpowiedzialności ekologicznej w kontekście
społecznym, które są już realizowane przez
firmę oraz zaprojektowaliśmy nowe inicjatywy, które chcemy zrealizować. Wybraliśmy
zagadnienia najistotniejsze dla firmy i jej
otoczenia, tworząc z nich trzy filary naszego Programu: edukacja dla dialogu, firma
odpowiedzialna i profesjonalna oraz firma
oszczędna. Działania te zaplanowaliśmy na
trzy lata, a każdy rok podsumujemy raportem
opisującym wszystko to, co udało nam się
zrealizować. To działanie nowatorskie w naszym otoczeniu i mimo że cały czas uczymy
się odpowiedzialnego biznesu, mamy już
pierwsze osiągnięcia.
W roku 2010 już po raz drugi przeprowadziliśmy wspólnie z przedstawicielami
lokalnych władz akcję wymiany pisaku
w placówkach oświatowych z dzielnic

Marian Majcher,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CTL Maczki-Bór Spółka z o.o.

otaczających naszą firmę. W ramach tej
akcji firma przekazała już ponad 700
ton piasku, który przez miejskie szkoły
i przedszkola przeznaczony został na
odbudowę kilkudziesięciu piaskownic,
bieżni i boisk do siatkówki plażowej.
Dzięki tej inicjatywie nasza firma wspiera
wychowanie dzieci i młodzieży w bezpiecznych warunkach.
Wspieramy także młodzieżowe inicjatywy sportowe. W ramach tych działań mieliśmy już okazję współpracować z Hokejowym
Klubem Sportowym „Zagłębie Sosnowiec”,
Klubem Piłkarskim Niwka Sosnowiec, Młodzieżowym Koszykarskim Klubem Sportowym „Zagłębie”, Uczniowskim Klubem
Sportowym „Koliber”, Kolejowym Klubem
Sportowym „Czarni” Sosnowiec czy sosnowieckim Zespołem Tańca Cheerleaders
„Skandal”, który dzięki naszej pomocy wziął
udział, jako jedyny zespół reprezentujący
Polskę, w Mistrzostwach Świata Zespołów
Cheerleaders w USA.
Szczególną uwagę przywiązujemy do
dialogu z mieszkańcami dzielnic otaczających firmę. W działaniu tym firma na
bieżąco stara się tworzyć partnerskie relacje

z lokalną społecznością rozwiązując na bieżąco powstające problemy. Sprzyjają temu
odbywające się kilka razy w roku spotkania
otwarte z mieszkańcami. Partnerami CTL
Maczki-Bór w tym zakresie, obok bezpośredniej reprezentacji mieszkańców, są Radni
Rady Miejskiej Miasta Sosnowca oraz Rada
Dzielnicy Południe.
To tylko kilka z podejmowanych przez
nas działań, wiele z nich jest właśnie w trakcie realizacji, inne planujemy zrealizować
w kolejnych latach. Dotyczą one wielu wymiarów naszej działalności i w każdym z nich
współpracujemy z szerokim gronem naszych
interesariuszy. Jestem więc przekonany, że
także z częścią z Państwa spotkamy się już
niedługo przy realizacji wspólnych projektów
i inicjatyw. Czekam na to z niecierpliwością.
Do zobaczenia.
Marian Majcher
CTL Maczki-Bór Spółka z o.o. należy do Grupy CTL
i funkcjonuje na rynku jako firma logistyczna realizująca
cele w regionie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Do najszerszej grupy klientów, z którą kooperuje na
co dzień CTL Maczki-Bór, zalicza się firmy z branży
górnictwa węgla kamiennego, energetyki zawodowej,
hutnictwa i budownictwa.
Działalność firmy oparta jest na: potencjale i doświadczeniu w realizacji zadań logistycznych z zakresu
transportu kolejowego oraz obsługi bocznic kolejowych,
połączeniach z podmiotami gospodarczymi poprzez
infrastrukturę kolejową, potencjale surowcowym,
złożach piasku kwarcowego oraz możliwościach odbioru
i zagospodarowania ubocznych produktów przemysłowych dopuszczonych do rekultywacji górniczych
wyrobisk popiaskowych.
CTL Maczki-Bór prowadzi aktywizację handlową i działania rozwojowe dla własnych produktów
oraz skojarzonych z nimi przewozów kolejowych we
wszystkich obszarach swojej działalności. Zapewniając
kompleksową obsługę klientów, firma wykorzystuje efekt
synergii kooperując z podmiotami Grupy CTL Logistics.

nr 4(10) lipiec – sierpień 2010

39

Film

ZBYT DUŻY CIĘŻAR

Hasło, które w Hiszpanii reklamowało
najnowszy film Daniela Sáncheza Arévalo,
brzmi po polsku mniej więcej tak: wszyscy
nosimy w sobie grubasa. Nie jest to, co
prawda, zdanie, z którym identyfikować
mogliby się pierwszoplanowi bohaterowie filmu (w zdecydowanej większości
otyli również na zewnątrz), jednak dużo
mówi o zamierzeniach reżysera. Arévalo
nie interesuje społeczny lub zdrowotny
problem nadwagi, wykluczenie chorych
czy mamienie ich wizją cudownych
terapii. Hiszpański reżyser skupił się
na jednostkach i przybliżeniu ich problemów – nie tylko tych związanych
z tkanką tłuszczową.
„Grubasy” to zbiór historii osób, które
spotkały się na terapii odchudzającej.
Jest tu między innymi technik kryminalistyczny, którego własne narzędzia pracy
doprowadzą do wstrząsającego odkrycia,
dziewczyna starająca się pogodzić nakazy religijne wiążące jej narzeczonego
z własnymi potrzebami seksualnymi
i gej – była gwiazda programów odchudzających, teraz usiłujący poradzić sobie
z napastliwą żoną swego pogrążonego
w śpiączce partnera. Również i terapeuta
niewolny jest od kłopotów – gdy jego
żona zachodzi w ciążę okazuje się, że
wcale tak dobrze nie radzi sobie on ze
zbyt dużymi brzuchami.
Z otyłości uczynił Arévalo tylko pretekst do tego, by bliżej przyjrzeć się swym
bohaterom. Bo gdy prowadzący terapię
mówi, że najbardziej interesują go przyczyny otyłości (nie tylko te fizyczne), to

wydaje się, iż tak brzmi również credo
samego reżysera. W dalszych partiach
filmu Arévalo idzie zresztą jeszcze dalej:
otyłość traci swój wymiar czysto cielesny
i przekształca się w metaforę wszelkich
problemów targających bohaterami.
Sama terapia, ograniczanie słodyczy,
rytualny proces ważenia i odliczania
kolejnych kilogramów schodzą na dalszy
plan, by ustąpić miejsca problemom rodzinnym, miłosnym i tożsamościowym.
Jeden z bohaterów „Grubasów” wprost
twierdzi, że jego życie zbudowane jest

na sprzecznościach, ta myśl dotyczy
jednak i pozostałych przechodzących
leczenie. Niedopasowanie do środowiska, w którym zostało się wychowanym
i/lub w którym przyszło żyć, walka
przeciwieństw, jaka odbywa się w samej
jednostce – to baza, na której formują się
depresje i załamania bohaterów.
„Grubasy” zostały podzielone na kilka
części, każda z nich odpowiada kolejnemu
krokowi pewnej telewizyjnej „cudownej
terapii”. Jednak to rozwiązanie, zdawałoby
się, że upraszczające filmową konstrukcję,
nie pomogło reżyserowi. Arévalo nie radzi
sobie z formą epizodyczną, wyraźnie nie
starcza mu miejsca na stworzenie zajmujących wątków i intrygujących postaci.
Scenariusz, zresztą autorstwa samego
reżysera, zdaje się być źle zbalansowany.
Film zupełnie niepotrzebnie trwa prawie
dwie godziny – autor zupełnie nie potrafi
wykorzystać swoich stu dziesięciu minut.
„Grubasy” stawiają odbiorcę w obliczu
dobrze znanych pytań i słyszanych już
nieraz odpowiedzi, nieciekawych postaci
i zgranych historii.
Trzy lata po interesującym „GranatowymPrawieCzarnym” Arévalo stworzył
film mdły i, mimo narracyjnych udziwnień, zupełnie przeciętny.
„Grubasy”, reż. Daniel Sánchez Arévalo
Bolesław Racięski

Z badań nad regionem
Redakcja „Nowego Zagłębia” zwróciła się z prośbą do Pana Profesora Mirosława Ponczka o przygotowanie poniższego tekstu, będącego
przyczynkiem do opracowania roli Doktora Jana Przemszy-Zielińskiego w rozwoju wydawnictw o sporcie w naszym regionie. Pasja sportowa Jana Przemszy-Zielińskiego oraz rozmowy o niej były dla Mirosława Ponczka ważną motywacją do podjęcia badań nad historią
sportu w Zagłębiu Dąbrowskim.

Historia sportu w Zagłębiu Dąbrowskim
I
Dr Jan Zieliński − polonista, historyk
i dziennikarz (pseudonim literacki „Przemsza”) znany był w Zagłębiu Dąbrowskim
i poza jego granicami jako wybitny regionalista. Ceniony był również z racji wkładu
w rozwój dziejów wojskowości. Mało kto
jednak wie, że ten niezwykle pracowity publicysta, pisarz, wydawca i uczony
w jednej osobie był także redaktorem
naukowym kilku liczących się (nie tylko
w historiografii Zagłębia Dąbrowskiego)
opracowań o kulturze fizycznej, przede
wszystkim z dziejów sportu: piłki nożnej,
organizacji społecznych, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
W 1992 roku ukazały się dwie książki
autorstwa prof. zw. dr hab. Mirosława
Ponczka: Z przeszłości ruchu sportowego
w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 r. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska
SOWA-PRESS, Sosnowiec 1992; Z dziejów
piłki nożnej w Zagłębiu Dąbrowskim podczas
II wojny światowej. Sosnowiecka Oficyna
Wydawniczo-Autorstwa SOWA-PRESS,
Sosnowiec 1992. Autor tych syntez jest
historykiem kultury fizycznej, kierownikiem Katedry Humanistycznych Podstaw
Kultury Fizycznej i Zakładu Historii Kultury Fizycznej AWF im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach, a także rodowitym Zagłębiakiem, od 35 lat mieszkańcem stolicy
Zagłębia Dąbrowskiego. Kontynuował on
rozpoczęte jeszcze w latach 80. XX wieku
badania źródłowe, których rezultatem
była rozprawa Rozwój kultury fizycznej
w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864–1939
(Wydawnictwo AWF Katowice, 1992).
Omówione zostały w niej m.in. początki
gimnastyki i wychowania fizycznego
w szkołach Zagłębia Dąbrowskiego (na tle
polityki rusyfikacyjnej caratu w Królestwie
Polskim), geneza Towarzystw Cyklistów,
początki zagłębiowskiego „Sokoła” oraz
Związku Strzeleckiego „Strzelec” i polskich organizacji niepodległościowych
w Zagłębiu Dąbrowskim, wreszcie geneza
i ewolucja pierwszych klubów sportowych
na terenie Zagłębia.
Oba opracowania są pierwszą stricte
historyczną i naukową próbą syntezy
dziejów sportu w Zagłębiu Dąbrowskim
w XX wieku, opartą na unikalnych dotąd
źródłach archiwalnych i drukowanych oraz
relacjach, jak też na wywiadach proweniencji państwowej, kościelnej i prywatnej
(szczebla centralnego i regionalnego).

II
W grudniu 1992 roku ukazała się drukiem
następna książka autorstwa Mirosława
Ponczka (wydana w ramach kierowanej
przez dr. Jana Przemszę-Zielińskiego sosnowieckiej Oficyny Wydawniczo-Autorskiej
SOWA-PRESS) – Z dziejów piłki nożnej
w Zagłębiu Dąbrowskim podczas II wojny
światowej. Ocalone od zapomnienia zostały
fakty mało znane szerszej opinii publicznej,
a dotyczące fenomenu tajnych rozgrywek
futbolowych, toczonych w warunkach represji
okupacyjnych wymierzonych przez hitlerowskiego agresora w całe polskie społeczeństwo
podczas II wojny światowej. Do odtworzenia
tych (niegdyś stanowiących swoiste tabu
wydarzeń) posłużyły źródła pochodzące
z archiwów centralnych i wojewódzkich
oraz relacje i sprawozdania prasowe czy
też wspomnieniowe, opublikowane w pamiętnikach bądź w prasie i czasopismach
specjalistycznych lub na łamach literatury
przedmiotowej (opracowań zwartych i przyczynkowych).
Futboliści okresu wojennego i okupacji
hitlerowskiej rodem z Zagłębia Dąbrowskiego
(bracia Szlauerowie, Jankosz, Ryba, Wilczek,
Pietranek, Siech, Wiśniewski, Skwarek,
Cesarz, bracia Zaporowscy i inni) – (...) bez
wątpienia zasłużyli na miano partyzantów
piłki nożnej 1939-1945; nie pozwolili stężeć
swym mięśniom, a duszom swoim i bliskim
zapomnieć, iż pomimo terroru sport polski
w Zagłębiu żyje i rozwija się! (M. Ponczek,
Z dziejów piłki nożnej..., s. 17).
III
W 1993 roku wydawnictwo dr. Jana Przemszy-Zielińskiego opublikowało Szkice
z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w pierwszych latach po
II wojnie światowej – autorstwa Mirosława
Ponczka. Główne problemy omawiane
w książce to: rola społeczno-polityczna
kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim w okresie 1945–1947; kierunek i ewolucja górnośląsko-zagłębiowskiej
kultury fizycznej w pierwszych latach po II
wojnie światowej; elementy kultury fizycznej
w powojennej działalności Związku Walki
Młodych regionu śląsko-dąbrowskiego;
Śląsko-Dąbrowska Organizacja Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
w działalności na rzecz rozwoju popularnych form kultury fizycznej. W publikacji
wykorzystano państwowe i kościelne źródła
archiwalne, prasę oraz relacje ustne i wywia-

dy, a także wybraną literaturę przedmiotu.
Przypomnieć trzeba, że ówczesna polityka oraz ideologia bezpośrednio ingerowały
w sfery związane ze sportem, wychowaniem, rekreacją oraz wypoczynkiem po
pracy. Eliminowano z życia politycznego
narodowo-chrześcijańskie i pepesowskie
tradycje w kulturze fizycznej, a wzorcem
do naśladowania stawał się narzucony i zapożyczony z ZSRR system centralistyczno-nakazowy. W konsekwencji kultura fizyczna
coraz wyraźniej stawała się instrumentem
czy też narzędziem polityki lat 1945-1947
(zob. P. Godlewski, Sport w Polsce na tle
politycznej rzeczywistości lat 1944–1956.
AWF, Poznań 2006, s. 519). Wyrazem tego
było bezpardonowe likwidowanie zagłębiowskiego i górnośląskiego „Sokoła” oraz
tych mieszczańskich klubów i organizacji
sportowych, które związane były w jakiś
sposób z opcją polską i chrześcijańsko-narodową kultury fizycznej.
IV
Kontynuacją wspomnianego nurtu badań
w Zagłębiu Dąbrowskim było podjęcie
decyzji opublikowania przez Sosnowiecką
Oficynę Wydawniczo-Autorską SOWA-PRESS (w 1994 roku) Dziejów zagłębiowskiego i olkuskiego „Sokoła” do 1939 r. – pióra
Mirosława Ponczka. Zagłębiowski i olkuski
„Sokół” odegrał istotną rolę w ewolucji
polskiej kultury fizycznej w Zagłębiu i ziemi olkuskiej. Członkowie Towarzystwa
Gimnastycznego w Zagłębiu Dąbrowskim
widoczni byli w życiu społecznym od 1906
do 1939 roku (aktywną działalność „Sokoła”
w ruchu sportowym przejawiło w naszym
regionie w okresie 1923-1925 - 631 mężczyzn i 207 kobiet. Źródło: Sprawozdanie
Zarządu Związku TG „Sokół” 1923–1925,
Warszawa 1926, s. 8).
Ostatnią pozycją zwartą, która ukazała
się drukiem w 1994 roku w ramach Sosnowieckiej Oficyny Wydawniczo-Autorskiej
SOWA-PRESS – kierowanej przez dr. Jana
Przemszę-Zielińskiego − było opracowanie
Mirosława Ponczka dotyczące problematyki
olimpijskiej w naszym regionie (por. M.
Ponczek, Z tradycji olimpijskich w Zagłębiu
Dąbrowskim, Sosnowiec 1994). Młodzież
nierzadko tylko z opowiadań rodziców oraz
nielicznych publikacji prasowych dowiaduje
się o wynikach Zagłębiaków w Igrzyskach
Olimpijskich (dotyczy to zarówno lat międzywojennych, jak i po II wojnie światowej).
Społeczeństwo zagłębiowskie nie zdaje
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Recenzja
sobie jeszcze w dostateczny sposób sprawy
z tego, iż region nasz ma co najmniej jedenastu medalistów olimpijskich w różnych
dyscyplinach sportu (od szabli, poprzez
siatkówkę, strzelanie z pistoletu, po piłkę
nożną). Do historii naszego regionu przeszły
postacie takich medalistów olimpijskich,
jak – Władysław Dobrowolski (brązowy
medal w szabli drużynowej w Los Angeles
z 1932 roku), Krystyna Czajkowska-Rawska
(dwa brązowe medale w siatkówce w Tokio
w 1964 roku i w Mexico w 1968 roku), Józef
Zapędzki (dwa złote w strzelaniu z pistoletu
w Mexico w 1968 roku i w Monachium
w 1972 roku) Andrzej Jarosik (złoty medal
w piłce nożnej w Monachium w 1972 roku),
Wojciech Rudy (srebrny medal w piłce
nożnej w Montrealu w 1976 roku) i wreszcie Ryszard Bosek, Wiesław Gawłowski,
Włodzimierz Sadalski i Zbigniew Zarzycki
(złote medale w siatkówce w Montrealu
w 1976 roku).
Podobnym osiągnięciem edytorskim
(choć nie tak znaczącym) może poszczycić
się tylko wydawnictwo sosnowieckiego
WDR PROGRES z ulicy Kresowej 1 (por.
M. Ponczek, Męska piłka nożna w stuleciu miasta Sosnowca..., Sosnowiec 2002;
M. Ponczek, A. Fryc, Dzieje piłki nożnej
mężczyzn..., Sosnowiec 2006) oraz wydawnictwa z Dąbrowy Górniczej (zob. W.
Starościak, Z dziejów sportu i kultury fizycznej w Dąbrowie Górniczej. Urząd Miejski
Dąbrowa Górnicza 2005 oraz Ł. Podlesjki,
Lot krążka nad Brynicą i dwoma Przemszami czyli historia sosnowieckiego hokeja na
lodzie. Wydawnictwo ADORE, Dąbrowa
Górnicza 2005; Ł. Podlejski, Piłka siatkowa
w Sosnowcu. Historia niepełna. Wydawnictwo ADORE, Dąbrowa Górnicza 2006; G.
Pisalski, i Ł. Podlejski, Juliusz-Kazimierz
Górniczy – Maczki-Ostrowy-Porąbka. Od
tradycji do współczesności. Wydawnictwo
ADORE, Dąbrowa Górnicza 2006).
Jeśli podliczymy, iż w dziesięciu − jedenastu liczących się publikacjach zwartych z historii sportu (wydanych drukiem
w latach 1992-2006) aż pięć wyszło spod
drukarni będących w zasięgu wydawnictwa dr. Jana Przemszy-Zielińskiego, to
wówczas będziemy mieć skalę sportowych osiągnięć edycyjnych sosnowieckiej
SOWA-PRESS. Tym bardziej, że książki
opublikowane przez to wydawnictwo były
faktycznie pierwszymi opracowaniami
zwartymi w piśmiennictwie z dziedziny
kultury fizycznej na obszarze Zagłębia
Dąbrowskiego. Dowodzi to pionierskiej
inspiracji kierownika tego wydawnictwa –
dr. Jana Przemszy-Zielińskiego − w rozwoju
pisarstwa sportowego w naszym regionie
(w promowaniu badań nad dziejami sportu
w naszej Małej Ojczyźnie).
Mirosław Ponczek
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Ekran kontrolny

liczne niebezpieczeństwa wliczając w nie spełnienie. Problem odchodzenia, znikomości
człowieka (zwierzątko człowiek) zestawiony
w książce z analizą medialnego przekazu
dramatu śmierci, prowadzi często poetę do
katastroficznych przeczuć (Kiedy większy
Tunguski, większy Krakatau / albo większa
Halleya dadzą sobie radę / z pleśnią, zostanie
kulka z siwego kamienia / trochę murów,
napisy – z wiersza Pleśń (Warszawa Centralna). Pesymistyczne wizje końca lub zupełnie
stechnicyzowanej przyszłości (wyróżniający
się w tomie utwór Posterity) rzutują u poety
negatywnie na pomniki kultury: jeśli w XXI
wieku świat tonie w płyciźnie, to może Homer, Dante nie mają żadnego znaczenia, są
ledwie „pleśnią”? Cykl dwunastu sonetów
kończących tomik nie przynosi pozytywnych
rozwiązań. Na koniec otrzymujemy bowiem
wspomniany obraz tragedii w mediach: niepogłębiony, sensacyjny, bezzasadny, który co
prawda wywołuje w odbiorcy lament, ale nie
zobowiązuje go do empatii (Świat zrobił się za
mały na dawne współczucie – z sonetu VIII).
Bezradność podmiotu wobec własnego smutku i wobec sekularyzacji sytuacji granicznych
odbiera poecie głos. Głos, który, dodajmy,
mógłby wnieść trochę światła (I wszystko kwadratowe. I wszystko na siłę / Nie
masz słów na tę boleść, której nie przeżyłeś).
Ekran kontrolny Jacka Dehnela jest na pewno
książką ważną. Dehnel doskonale rozumie
zasadę literatury, która pretenduje do miana
literatury zaangażowanej - najlepiej gdy jest
klarowna, czytelna i zarazem niepowierzchowna. A że autor lubi patrzeć „z góry” – to
kwestia odwagi.
Ilona Kula

Jacek Dehnel nie po raz pierwszy korzysta
ze sprawdzonych w polskiej tradycji (chociaż
nie tylko) wzorców poetyckich. Nie po raz
pierwszy również udowadnia, że stanowią
one bardzo dobry nośnik myśli i emocji
współczesnego człowieka. Tym, co wysuwa
się na plan pierwszy w Ekranie kontrolnym,
jest nieustanne zderzanie tzw. stylu wysokiego z elementami popkultury. Dehnel
tak konfrontuje te dwie antagonistyczne
przestrzenie, aby nikt nie miał wątpliwości co
do moralnej (ogólnej?) niemocy tej drugiej.
Stan zniecierpliwienia poeta manifestuje
także kolokwializmami i „niechcianymi”
zapożyczeniami ze slangu (Patrzysz znad
paśników / z logo KFC jakbyś nie czaił.
Git. Nara – z wiersza KFC), czym dodatkowo zaświadcza, że kultura masowa mimo
wszystko nie jest wszechwładna. Lecz wiara
w podział na „wysokie”i „niskie’’, w XXI wieku,
prowadzi autora w zaułki, w których być może
nigdy nie myślał się znaleźć. Oto obok krytyki
pojawia się czasem pragnienie, aby proste
piosenki okazały się wreszcie lekarstwem
(Nieważne co śpiewa / Gwiazda i jak; w tych
kwadratowych ekranikach / w wyczekującym staniu i powracających / przypływach
braw, w okrzykach „Łilawju!”, we wszystkich
/ tych staraniach, by odczuć i by zapamiętać / coś pięknego – jesteśmy jakoś tam
zbawieni. - z wiersza Gwiazda). Autor przyjmuje różne postawy, w tym także bardziej
wyrozumiałe, emanujące nienachalną propozycją („Serce to miejsce, w którym się kocha
i płacze” / Wyjaśnienie? Ty głębiej swym
biciem się wwiercasz. // Choć tylu błądzi
mając cię za kawał mięsa / w hydraulice
Jacek Dehnel: "Ekran kontrolny", Biuro
widząc twych skurczów jedyne / wyjaśnie- Literackie 2009
nie, ty głębiej swym biciem się wwiercasz /
czarna skrzynko, doboszu, ciasny zwitku
krwinek” – z wiersza Stół). Zamiłowanie
poety do szczegółu, do bogactwa nazw
(szyszka, patyczek, piórko, kamyk, huba,
gekony, kazuary, tyranozaurusy), choć może
chwilami wydawać się zbędną wyliczanką, znajduje usprawiedliwienie zarówno
w szacunku dla tradycji (rozkoszowanie się
słowem niemal idealnie przylegającym do
przedmiotu), jak i w kontekście opowieści,
która, chociaż nieco na marginesie, wyłania
się z tego tomu. Bo Ekran kontrolny można
odczytywać na wiele sposobów. Nie jest on
wyłącznie niekończącą się grą między epokami. Tomik Dehnela stanowi również swoistego rodzaju życiorys – twórca przedkłada
czytelnikowi rejestr czyjegoś/swojego zmagania się z życiem począwszy od dzieciństwa,
poprzez pierwsze miłosne wtajemniczenia,
rozczarowania, po dwuznaczności życia
codziennego i refleksje na temat przemijania.
Z tym, że drobiazgowego, ufnego dzieciństwa
nie można ocalić, a miłość narażona jest na
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Poezja

Paweł Lekszycki

Paweł Lekszycki, ur. 1976. Nauczyciel, poeta. Opublikował tomy wierszy: Ten i Tamten (wraz z Pawłem
Sarną, 2000), wiersze przygodowe
i dokumentalne (2001), Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie (2005),
Wiersze przebrane (2010) oraz książkę
krytyczno-literacką Grupa Na Dziko.
Socjologia i poetyka zjawiska (2001).
Publikował w pismach i antologiach
literackich, m.in. w: „FA-arcie”, „Lampie”, Antologii nowej poezji polskiej,
Tekstyliach i Martwych punktach.
Jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, słoweński, słowacki,
czeski i rosyjski.

II. Na wysokości
Z przodu masywnie, z tyłu
strzeliście! Sam szyk. Pan jest
taki kolorowy, jarmarczny i jeszcze
to pana połączenie ze skarpetką!
O, udziwniony do granic możliwości!
O, na niebotycznie wysokim,
bogato zdobionym obcasie!
Bucie!

I. W blasku i błysku
Błyszczące kreacje wciąż modne,
lecz, proszę pani, rządzą się teraz
innymi prawami. Połyskujące materiały
muszą być monochromatyczne.
Tu nie ma miejsca, ma miła,
na barwnego pawia!
Nowością jest „gnieciony”,
metaliczny kolor.

III. Jak wolisz?
Mała, ale już nie czarna? Bacz na to
z kim i jak się wozisz po mieście,
kochany. Królować będą sukienki mini
w soczystych i energetycznych, ba,
agresywnych kolorach.
Pożądane marszczenia i asymetrie!
Jak wolisz – na górze
albo na dole?

Bucu!

IV. Krój prosty
Artystyczny nieład oraz figury
geometryczne, na przykład koło
lub trójkąt? Tak dwubiegunowe
nadruki pojawią się na wiosennych
strojach. Zasady są rygorystyczne:
surowa kolorystyka i wzór regularny
na fantazyjnie skrojonych sukienkach.

V. Torba gadżet
To już nie przepastny worek.
Ani klasyczna kopertówka. Co to,
to nie! To cudne (z imitacji
wężowej skóry, a już na pewno
w neonowym kolorze) maleństwo.
Ach, Pani, mieścisz się w dłoni! Brak paska
nadrabiasz oryginalnym kształtem:
pudełeczka? mydelniczki?
Kto kocha torebki w rozmiarze XL,
niech także je nosi
w dłoni.

Nieład i szaleństwo kolorów
tylko przy kroju prostym.

VI. Maksi biżuteria
O, duże! O, wielkie! Ogromne!
Hej, Naszyjniki, Bransoletki, Kolczyki!
Odkąd do łask powróciła Skóra,
odkąd powrócili i Metal, i Plastik,
wyróżniacie się już nie tylko kolorystyką.
Ech, Wasze ekstrawaganckie,
a nawet kiczowate połączenia
to jest to, o co chodzi
w bieżącym sezonie!
Biżuteria musi krzyczeć.
Biżuteria musi krzyczeć!
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„Z wiekiem człowiek łagodnieje”

rd Krawczyk i jego teatry

Z Bernardem Krawczykiem, aktorem teatralnym, filmowym i estradowym, rozmawia Paweł Sarna

Bernard Krawczyk, Katowice 2007 r. Wszystkie fotografie pochodzą z książki Andrzeja Linerta Bernard Krawczyk i jego teatry, 55 lat na scenach Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, wyd. Śląsk 2009 r.

Wyobrażał Pan sobie kiedyś siebie w innym wspaniałej obsadzie, w Bytomiu. Dla mnie
110.aBernard
Krawczyk,
Katowice
r. wspaniała, kostiuzawodzie? Lekarz, stolarz,
może nauczyciel?
to było
piękne,2007
muzyka
Miałem kiedyś takie marzenie, żeby być my!… chociaż chyba niewiele rozumiałem.
lekarzem, ale chyba dobrze zrobiłem, że Czyli zaczęło się od zakochania.
jednak zostałem aktorem, ponieważ teatr Na dobre zaczęło się w szkole średniej.
to jest coś niepowtarzalnego.
Uczęszczałem do liceum im. Kościuszki
To magia?
w Mysłowicach, mieliśmy tam radiowęzeł.
Tak, magia. Pochodzę z prostego, robotni- Razem z kolegą Jasiem Klemensem, który
czego środowiska, z Mysłowic. Pamiętam teraz jest aktorem i był też dyrektorem tez mojej bardzo wczesnej młodości, że raz atru w Sosnowcu, robiliśmy audycję, a Jasiu
byłem na Aidzie, na przedstawieniu we zaproponował, żebym może przeczytał

jakieś wiersze. Puszczaliśmy muzykę, a ja
czytałem Broniewskiego, Majakowskiego,
Wygodzkiego. Były też akademie, jak to
w tamtych latach – „ku czci”, na których
recytowałem poezje. Kiedyś Jasiu powiedział mi, że w Katowicach powstaje studio
dramatyczne. A były to czasy, kiedy w teatrach brakowało młodych. W Teatrze
Wyspiańskiego zagościł Teatr Lwowski,
sami wspaniali aktorzy, ale starsi już ludzie.
Brakowało narybku. W 1950 powstało
Państwowe Studio Dramatyczne przy
Teatrze Śląskim. Kiedy wchodziłem na
egzamin, widziałem, jak w kawiarni siedzą
sławy. Na przykład taki Fotygo-Folański,
reżyser operetkowy, co chodził w peruce,
dziwny człowiek. Byli tam przeróżni artyści,
Holoubek i inni. Kawa, papierosy, rozmowy.
A ja z tego środowiska robotniczego wchodziłem w coś dla mnie niewyobrażalnego.
Pomyślałem sobie najpierw „Rany boskie,
gdzie ja jestem!”, a zaraz potem „Ja tu muszę
zostać, mnie się tu podoba”.
Czuł się Pan onieśmielony tym wszystkim?
Bardzo. W tamtych czasach teatr był inny,
inne były zwyczaje, aktorzy inaczej mówili,
to była i klasa, i klasyka. Nigdy bym się
nie odezwał do starszego aktora, jeżeli on
pierwszy nie zapytałby mnie o coś. Czapkowaliśmy już od portierni, dlatego że teatr to
była świątynia. A na korytarzach była cisza.
Dzisiejszy teatr jest inny?
Dawniej zwracało się uwagę na słowo. Teatr
to słowo, zaczyna się od słowa. Dzisiaj za
to wiele mówi się o formie. A widz po to
przecież przychodzi do teatru, żeby aktora
widzieć i słyszeć. Chce też wiedzieć, co
się do niego mówi i dlaczego – żeby coś
wynieść, a nie słuchać bełkotu, z którego
nic nie rozumie. Nie mówię o jakimś konkretnym teatrze, mówię o sytuacji w dzisiejszym teatrze w ogóle. Wielu aktorów
to tzw. kamizelkowi artyści, oni mówią do
mikroportów. Młodzi reżyserzy wymagają,
żeby aktor nie mówił jak w teatrze, chcą,
żeby było swojsko, na luzie, jak na ulicy,
trochę byle jak. A w teatrze trzeba mówić
wyraźnie, donośnie i głośno, żeby słowo
dochodziło także na drugi balkon.
Czy przyzwyczajenie do gwary było dla Pana
problemem w dostaniu się na studia?
Był to problem, i to jaki! Miałem osiem lat,
kiedy wybuchła wojna. Były to czasy kiedy
tam, gdzie mieszkaliśmy, czyli w Mysłowicach, nie wolno było mówić po polsku.
Ledwo umiałem po polsku czytać i pisać,
a już zakazano mi tego języka. Wolno było
mówić wyłącznie po niemiecku. Gdyby
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jakiś policjant czy tajniak usłyszał na ulicy,
że mówię po polsku, dostałbym straszliwe
lanie, podobnie było w szkole. Gdy skończyła
się wojna, mówiłem tylko po śląsku i po
niemiecku. Poszedłem do liceum, gdzie
uczniowie byli w większości z Zagłębia.
Mówili piękną polszczyzną, a ja mówiłem
tylko po śląsku. Przez pięć lat musiałem się
nauczyć od podstaw, jak mówić, czytać, pisać
po polsku, do tego nie było podręczników.
Było przecież świeżo po wojnie, nie było
nic, a jak już, to wszystko na kartki. Bieda.
W przyspieszonym tempie zdobywaliśmy
wiedzę. Już będąc w studium, po roku
wyeliminowałem wszystkie naleciałości
dzięki usilnej pracy. Nadal zresztą lubię
mówić po śląsku.
Gdyby miał pan wykreślić ze swej biografii teatr,
estradę albo telewizję, czego by się pan wyrzekł?
To jest trudne pytanie, ponieważ aktor
musi być wszechstronny. Teatr, telewizja
i estrada rozwijają i dają różne możliwości
interpretacji. Szczególnie człowiek młody
musi mieć szansę rozwoju w różnych kierunkach. Miałem w życiu taki okres, kiedy
pracowałem tylko w teatrze, bo uczony
byłem tylko tego, jak zachowywać się na
takiej scenie. Dopiero przez lata pracy powoli
uczyłem się, jak pracuje się na estradzie
i w telewizji. W późnych latach 50. Było
zapotrzebowanie na młodych w telewizji,
a dyrekcja teatru nie przeszkadzała. Trzeba
pamiętać, że dyrektor musiał na to wyrazić
zgodę, żeby aktor mógł gdzieś wystąpić.
Wtrącę słówko. Pamiętam, że w jednym z wywiadów przedstawiano pana jako aktora teatralnego i filmowego, a Pan jeszcze dodał, że
dla Pana ważna jest również estrada.
Estrada jest bardzo ważna, bo daje kontakt
bezpośredni z widzem. Z człowiekiem.
Nie zrezygnowałbym więc z niczego. To
jest jedność.
Młodzi aktorzy chyba patrzą na to nieco inaczej?
Zupełnie inaczej. Uważam, że mamy bardzo
zdolnych młodych aktorów filmowych i teatralnych. Sam nie oglądam tych różnych
seriali, a jest ich tak wiele. Młody człowiek,
który gra w serialu, nawet jeśli nie jest po
szkole filmowej, lecz jest zdolny, powinien
grać. Ja tego nie potępiam.
Jan Nowicki potępia.
Ja go w tym nie popieram. Wiele można
nadrobić, nawet jeśli ktoś nie studiował.
Są eksternistyczne egzaminy w teatrach,
które dają szansę na to, by młodzi ludzie
mogli spróbować. Czemu im ją odbierać?
Jest Pan bardzo wyrozumiały.
Dlaczego ci młodzi ludzie mieliby nie grać?
Widocznie jest zapotrzebowanie na nich.
Są ludzie którzy kończyli studia z wyróżnieniem, a w zderzeniu z rzeczywistością
teatralną sobie nie radzą. Ale są też tacy,
którzy nie mają szkół, za to mają talent
i upór. Niektórzy grający w serialach od razu
nazywają siebie artystami, co jest pomyłką,

bo to są dopiero początki. Aktorstwa trzeba
się uczyć całe życie. Trzeba być pokornym.
Piszą o Panu książki, prace magisterskie. Jakie
to uczucie?
To jest uczucie okropne. Niedawno zostałem
honorowym obywatelem miasta Mysłowice.
Laudację wygłosił rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, mój przyjaciel zresztą, Mirosław
Wójcik. Bardzo źle się czuję, wręcz fatalnie,
kiedy ktoś mnie chwali w mojej obecności.
Czuję się wtedy nieswojo, myślę sobie, że nie
zasłużyłem. Nie występuję dla kariery, ale
dlatego, że to lubię robić. Cieszę się, kiedy
słyszę oddźwięk ze strony widowni, to jest
dla mnie największą radością. Dostałem
mnóstwo różnych odznaczeń, nagród, ale
nie popadam w samozachwyt.
Lata spędzone w Teatrze Zagłębia – to był dla
Pana dobry czas. Tak przynajmniej twierdzi
pański biograf. Czy tak było? Jest Pan przecież
Ślązakiem...
„Jo jest synek z Mysłowic i se to chwola”
– tak o sobie mówię. Przepracowałem 10
lat w Teatrze Zagłębia i nikt mi tutaj złego
słowa nie powiedział. Uważam, że te dawne konflikty trzeba już zakończyć, a nie
jątrzyć. Nie jest ważne, gdzie się urodziłeś,
ale kim jesteś.
Dobrze się Pan czuł w Zagłębiu?
Ludzie kłaniali mi się, kiedy szedłem ulicą
w Sosnowcu, bo grałem naprawdę duże role.
Lubili mnie. Dyrektorem Teatru Zagłębia
był Jan Klemens, mój przyjaciel serdeczny.
Ponad 20 lat był dyrektorem i też nie przeszkadzało, że jest Ślązakiem. Nie patrzę na
to, gdzie ktoś się urodził. A Ślązaków lubię
i cenię, poza tym ze Ślązakiem to sobie
pogadam po naszemu.
Dawny Śląsk, dawne Zagłębie – jakie obrazy
może Pan przywołać? Może jakieś wspomnienie
z dzieciństwa?
Nie ma już tego miejsca, gdzie mieszkała
moja babka. Teraz tam handlują samochodami. Kiedy uciekliśmy z Tarnowskich
Gór, mieszkaliśmy w maleńkiej kanciapce,
a rodzina była duża. Ale za to jak dostaliśmy
już większe mieszkanie, to czuliśmy się
jak królowie. Nie ma już tego. To był taki,
a nie inny świat, w którym trzeba się było
umieć znaleźć. Pamiętam, jak wstawałem
rano o czwartej i szedłem do rzeźni, gdzie
gotowano głowiznę. Podpalałem pod kotłem, a za to dostawałem tłuszcz. Nie ma
tamtych ludzi, tamtych miejsc. Nie tęsknię
za tym, co było, bo to były ciężkie czasy,
ale wtedy nawet nie wiedziałem, że mogą
być jakieś inne.
Słyszy się często, że w naszym regionie jest
brzydko, że nic się nie zmieniło albo zmieniło
się na gorsze.
Ludzie na ogół narzekają. Każdy jest biedny,
nie podoba mu się nic. Wszystko negujemy.
Wszyscy jesteśmy niezadowoleni. Pamiętam
Katowice od 50. roku, od kiedy zacząłem
chodzić do Studia. Zmieniło się wszystko,

wcale nie na gorsze.
A teatr też się zmienił?
Pamiętam teatry, premiery, kiedy artystkom
wnoszono kosze całe kwiatów, szampany,
gloryfikowane były gwiazdy. To był naprawdę wielki teatr. Wyrosłem z teatru
klasycznego. Byłem niedawno w Teatrze
Starym w Krakowie. Widziałem sztukę pod
tytułem Pijacy. I co tam wnoszą twórcy?
Wnoszą na scenę ulicę, margines – pijaków,
degeneratów. Komu to służy? Dla mnie teatr
to miejsce ułudy, refleksji, wypoczynku Dziesięciolec
psychicznego. Miejsce, z którego człowiek

B. Krawczyk w roli Alfa w Lękach porannych S. Grochowiaka. Reż. A. Słociński,
52. B. Krawczyk
rolir., Teatr
Alfa Zagłębia
w Lękach
porannych S. Grochowiaka.
scen. A. Łabiniec,
prem. 16 III w
1973
w Sosnowcu
Reż. A. Słociński, scen. A. Łabiniec,
prem. 16 III 1973 r., Teatr Zagłębia w Sosnowcu

wychodzi lepszym, bardziej uśmiechniętym,
ładnieje. Teraz jest taka moda, żeby reżyser
wszystko przerabiał, był mądrzejszy niż
autor. Czasem przestaję rozumieć, takiego
teatru po prostu już nie rozumiem. Wtedy
też trochę narzekam.
Co Pan sądzi o tym typie prowokacji, który niedawno zrobiła Joanna Szczepkowska w spektaklu
Krystiana Lupy. Przypomnę, że aktorka pokazała
pośladki bez uzgodnienia tego z reżyserem.
To był protest. To jest świetna aktorka, a ja
jestem po jej stronie. Trzeba wiedzieć, kto
to jest Lupa, jakie on daje przedstawienia.
Wiem, że chodzi o presję, ale czy to nie przesada?
Lupa to reżyser znany w całej Europie,
nawet na świecie. To reżyser, który eksperymentuje, lubi, jak aktorzy się rozbierają.
Jeżeli on przygotowuje sztukę ponad rok,
aktorzy muszą chodzić na próby, a on nie
ma czasu i reżyseruje przez telefon. Jest to
moim zdaniem uwłaczające godności tego
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Kontynua

Wywiad

B. Krawczyk jako Franciszek Józef. Szwejk na motywach Przygód dobrego
Od lewej: B. Krawczyk (Szatunow), M. Franaszek (Burłakow), J. Gniewkowski (Czesnakow). Toast za Kolumba L. Żuchowickiego. Reż. K. Ciciszwili, scen. M.
Lewandowski, prem. 14 XI 1973 r., Teatr Zagłębia w Sosnowcu
wojaka Szwejka J. Haška. Reż., adapt. i teksty piosenek R. Talarczyk, scen. M.
53. Toast za Kolumba L. Żuchowickiego.
111. Szwejk
na K.motywach
wojaka
J. Haška.
Urban, muz.
Maciejowski,Przygód
prem. 10 Vdobrego
2008 r., Teatr
PolskiSzwejka
w Bielsku-Białej
Od lewej: B. Krawczyk (Szatunow), M. Franaszek (Burłakow), J. Gniewkowski (Czesnakow).
B. Krawczyk jako Franciszek Józef.
Reż. K. Ciciszwili, scen. M. Lewandowski,
Reż., adapt. i teksty piosenek R. Talarczyk,
scen. M.
Urban, muz. się
K. Maciejowski,
14 XI
1973 r., Teatrscenie,
Zagłębia
w Sosnowcu
zawodu i tych ludzi, którzyprem.
pracują
w teatrze.
ubrany
byle jak, a młodzież to przyj- Czy aktorzy
przyjaźnią
ze sobą? To jest
prem. 10 V 200 r., Teatr Polski w Bielsku-Białej

Oni nie mogą nic innego robić, bo muszą
chodzić na próby przy tej sztuce. Nie mogą
się zaangażować w coś innego, bo przyjdzie
reżyser i będzie chciał ich mieć na miejscu.
Tu chodzi o zawód, trzeba się nawzajem
szanować. Jest to wielce utalentowany
reżyser, ale to do mnie nie przemawia i nie
przekonuje. Nie potępiam go. Są ludzie
którzy go chwalą i podziwiają. Ja tego nie
rozumiem i staję w obronie aktorów. Nie
można tak traktować aktora. Jeśli ktoś tak
traktuje ludzi, to ja jestem po stronie tej
pani, która pokazała, co pokazała.
Po studiach grywał Pan role amantów. Z takimi
rolami wiążą się chyba same przyjemności.
Brzmi to trochę jak łatwy chleb.
Amant, amancik, papierowa rola – tak mówią.
Jak człowiek jest młody i przystojny, to gra
role amantów. Jeśli naturalnie ma tę lekkość
i potrafi tak grać. To też nie jest takie łatwe.
Grałem w Ślubach panieńskich, było to chyba
w 1957 roku. Reżyserował Edward Żytecki,
reżyser ze Lwowa, tradycjonalista. Roman
Hierowski grał Radosta. W obsadzie była
też Ewa Lasek, wspaniała aktorka, żona
Jarockiego, piękna dziewczyna, i cudowna Basia Wałkówna. To był piękny okres.
Byłem autentyczny, tekst mnie uwodził,
niósł, ale to były dawne czasy. Po iluś tam
latach grałem Radosta w Teatrze Nowym
w Zabrzu, a Gucia grał Niebudek. Jak ja
grałem Gustawa, to musiałem odpowiednio
siedzieć, mój Gucio był ubrany, uczesany jak
należy. Sposób mówienia był zupełnie inny,
zarówno Klary, jak i Anieli i pozostałych
postaci. To był teatr komedii, która miała
klasyczny wymiar. A teraz Gucio fika po
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muje, jej się to podoba. Zastanawiam się, czy
gdyby Gustaw zachowywał się i wyglądał
jak ja 30 lat temu, czy dzisiejsza młodzież
by to akceptowała. Chyba nie.
Wszyscy pytają Pana o to, którą rolę najbardziej
Pan lubi… więc o to pytał nie będę.
To dobrze, bo ja każdą lubię.
Zapytam o to, której swojej zagranej roli Pan nie
lubi, albo bronił się Pan przed jej przyjęciem?
Czy była taka?
Są aktorzy, którzy mówią, że nie będą grali
negatywnych postaci – publiczność ich
zna z tego, że wcielają się w rolę samych
dobrych bohaterów. Boją się psuć swojego
wizerunku. Uważam, że aktor powinien
grać wszystko. Obojętne co – drania, zbója,
kochanka, romantycznego faceta. Wszystko.
Bo to jest nasz zawód.
Czy może Pan wymienić kogoś takiego?
Adamczyk gra wszystko. Grał papieża. Ale
nie wzbrania się też od zupełnie innych
ról. Gra, bo aktor musi grać. Kiedy rola
jest trudniejsza, bo nie jest zgodna z moją
psychiką, nie przylega do mnie, to muszę
to robić tak, żeby ją polubić. Też grałem
różnych bohaterów. Na przykład alkoholika, który był nieprzyjemny. Musiałem
grać i wydobyć pozytywne cechy postaci,
ponieważ człowiek nie jest z gruntu dobry
lub zły. Człowieka kształtują inni ludzie,
to samo dotyczy roli. To trzeba pokazać.
Jest takie niepisane prawo w teatrze, że
aktor nie odmawia roli, którą mu się powierzy. Bo może reżyser widzi mnie jako
drania, chociaż ja sam widzę tylko duszę
szlachetną? Ale jestem aktorem i muszę
podjąć wyzwanie – grać.

możliwe?
Konkurencja jest duża. Każdy chce grać
duże role. Każdy widzi siebie jako Holoubka,
Łomnickiego. Są różne role, nie tylko te
duże, a wszystkie są ważne dla całości przedstawienia. Każdy chce być na świeczniku.
Ludzie nie wszystko mówią sobie wprost,
ale to się czuje. Zawsze miałem dystans
do siebie, do tego, co robię. Każdy jest taki,
jaki jest. Każdy chce grać dobrze – jednemu
to wychodzi lepiej. Kłótnie, tarcia też coś
wnoszą. Równość, miałkość, bierność do
niczego nie prowadzą. Muszą być starcia,
na scenie jest to samo. Wszyscy podnoszą
ręce i się zgadzają – to jest kłamstwo. Bez
konfliktów nie ma życia. Ale kłótnia musi do
czegoś doprowadzić, idee muszą być ważne.
A nie chciwość, pazerność, samolubność.
Jeśli ludzie biją się o sprawę, to jest dobrze.
Na koniec chciałbym zapytać o bardziej zwyczajny dzień Bernarda Krawczyka? Wiem, że
lubi Pan majsterkować…
Ponieważ pochodzę z prostej rodziny, wiem,
co to jest praca fizyczna. W górach mam
chałupkę i robię tam wszystko, co trzeba –
rąbię drewno, zamiatam. Mam swoje lata.
Widzę teraz mnóstwo rzeczy, których nie
widziałem, kiedy byłem młody. Moje życie
wyglądało tak – teatr – telewizja – estrada
potem dom i tak w koło. A teraz, kiedy idę
do lasu, to znam każde drzewo, każdego
zająca, wiewiórkę. Ja to dostrzegam. Teraz
się dopiero delektuję. Im jest człowiek starszy, tym więcej widzi. Z wiekiem człowiek
łagodnieje i ma chęć dawania. Kiedyś to się
tylko brało. A teraz jest odwrotnie. Gdybym
mógł, to bym wszystko dał, przekazał innym.
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Biografie z Zagłębia
W poprzednim numerze artykułem Skarbińscy i Stypułkowscy rozpoczęliśmy cykl poświęcony
historii rodzin szczególnie zasłużonych dla Zagłębia. Obecny artykuł przybliża losy rodziny
Karszów i Pogorzelskich (Stanisław Karsz i Stanisław Skarbiński junior byli szwagrami,
poślubili siostry Zofię i Stefanię Pogorzelskie). W kolejnym poznamy dzieje sosnowieckiej
rodziny Schönów i jej związki z rodziną Zarębskich.

Karszowie i Pogorzelscy
Dorota Starościak

był z Marią Raubal, Niemką z pochodzenia.
Z tego związku zrodziło się dwoje dzieci: syn
Aleksander oraz córka Maria, zwana Manutą,
zamężna za Edwardem Świderskim, lekarzem
analitykiem i epidemiologiem. Antonina Karsz,
zwana ciocią Antoleczką, wyszła za mąż za
generała dywizji Władysława Frankowskiego,
dowódcę Okręgu Korpusu nr III Grodno
w latach 1921–1922; ich syn Feliks był radcą,
a następnie chargé d’affaires Ambasady RP
w Paryżu. Maria Karsz wyszła za mąż za generała
armii rosyjskiej Roberta Sperlinga, natomiast
Emilia Karsz za przemysłowca Messinga. Adolf
Karsz pozostał kawalerem.
Stanisław Karsz studiował medycynę na
Uniwersytecie w Warszawie. Niestety studiów
tych nie mógł dokończyć, bowiem władze
carskie – jako odpowiedź na rozpoczęty 28
stycznia 1905 roku strajk szkolny – zamknęły
warszawskie szkoły wyższe i średnie. Strajkujący
domagali się m.in. wprowadzenia do szkół języka
polskiego jako wykładowego, powszechnego
Jan Pogorzelski jako student. Fot. arch. autorki
i bezpłatnego nauczania oraz zniesienia systemu
Stanisław Karsz urodził się w 1878 roku policyjnego nadzoru nad młodzieżą. Starszy
w Pińczowie w rodzinie Franciszki z domu brat Franciszek, wówczas już lekarz, sfinansował
Powierza i Gustawa Karsza, nauczyciela języka wyjazd Stanisława do Krakowa i aż do dyplomu
niemieckiego w pińczowskim gimnazjum. wspomagał jego studia medyczne na UniwerJego wujem był powstaniec styczniowy Paweł sytecie Jagiellońskim. Tymczasem Stanisław
Powierza, autor pamiętnika, opisującego walki zakochał się w zamieszkałej na terenie zaboru
i przebieg powstania w ówczesnych zachodnich rosyjskiego Zofii Pogorzelskiej. Gdy doszło do
powiatach guberni grodzieńskiej. Na końcu Zofia i Stanisław Karszowie ,1943 rok. Fot. arch. autorki
wspomnianego pamiętnika wuj Paweł zamieścił
swój testament moralny. Czytamy w nim m.in.:
Jeżeli które z moich dzieci będzie czytać
te notatki, to niech pamięta, że tylko uczciwa
praca da człowiekowi byt niezależny. Majątku
tą drogą przeważnie nie robi się, ale ma się
spokój, wewnętrzne zadowolenie i – co ważne
– szacunek u ludzi. W razie jakiejś klęski lub
niepowodzenia ma się pomoc i współczucie.
Wszystko to razem wzięte jest największym
kapitałem.
Słowa te z całą pewnością głęboko zapadły
w serce siostrzeńca, który całym swoim życiem
wypełniał testament wuja Pawła.
Stanisław Karsz był jednym z sześciorga
rodzeństwa; miał dwóch braci – Franciszka
Karola i Adolfa Aleksandra oraz 3 siostry –
Antoninę, Marię i Emilię (P. Powierza: Wspomnienia z Powstania Styczniowego 1863 roku,
Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok
1996). Franciszek Karol, z zawodu lekarz, żonaty

finalizowania planów matrymonialnych, a narzeczeni podjęli decyzję zamieszkania w Królestwie
Polskim, powstał problem nostryfikowania
dyplomu lekarskiego na którymś z rosyjskich
uniwersytetów. Stanisław rozważał wybór uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii)
z wykładowym niemieckim, bądź w Kazaniu
z wykładowym rosyjskim. Wybrał Dorpat,
nie tylko z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego. Uniwersytet w Dorpacie po zlikwidowaniu przez Rosję uczelni
w Rzeczypospolitej odegrał bardzo dużą rolę
w kształceniu Polaków z zaboru rosyjskiego.
W odróżnieniu od innych uczelni w Rosji,
Uniwersytet Dorpacki prowadził dość liberalną
politykę i unikał dyskryminacji Polaków.
Po uzyskaniu dyplomu Stanisław Karsz
powrócił do Będzina, gdzie mieszkał i pracował
jego brat Franciszek. To on pomógł uzyskać
Stanisławowi posadę lekarza w kopalni Grodziec.
W roku 1909 (lub 1910) Stanisław poślubił
Zofię Pogorzelską, a w roku 1912 na świat
przyszła ich jedyna córka Elżbieta. W roku 1914,
gdy Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla
i Zakładów Przemysłowych SA zorganizowało
ambulatorium dla chorych i szpital kopalniany,
Stanisław Karsz został jego pierwszym lekarzem
(B. Ciepiela: Encyklopedia Grodźca).
Wybuch I wojny światowej rozdzielił rodzinę; Stanisław Karsz został zmobilizowany
do armii carskiej. Jako chirurg wojskowy w randze kapitana działał w okolicach Mohylewa,
Mińska i Brześcia. Tymczasem Zofia Karszowa
została w Grodźcu praktycznie bez środków
do życia. Aby utrzymać siebie i dziecko, zatrudniła się w grodzieckiej szkole w charakterze
nauczycielki. Była osobą o anielskiej dobroci,
życzliwą ludziom, zaangażowaną w sprawy
lokalnej społeczności. To ona zbierała w Grodźcu zgłoszenia osób pragnących pozytywnie
odpowiedzieć na poniższy apel Zarządu PCK
na powiat będziński:
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(…) Zaradzić wielkiej powstałej biedzie
może tylko solidarny wysiłek całego społeczeństwa. Powstały i powstają wprawdzie Komitety lokalne we wszystkich miejscowościach
zbierające fundusze. Za uzyskane pieniądze
tworzą się kuchnie dla głodnych bezrobotnych,
a w pierwszym rzędzie ich dzieci. Jednak akcja
ta, aby objęła wszystkich potrzebujących tej pomocy, wymaga wielkich funduszy, które zebrać

i biedę innych ludzi, zawsze znajdowała czas
dla potrzebujących. Ryc.1.
Karsz nie ograniczał się jedynie do pracy
zawodowej; był lokalnym działaczem społecznym, m.in. był w grupie, obok Stanisława
Skarbińskiego seniora i Bronisława Kolbe, osób
wspierających powstanie grodzieckiej Ochotniczej Straży Ogniowej (1911), czy prezesując
Kołu Przyjaciół Harcerstwa (1927–1939). Niedługo po odzyskaniu niepodległości Stanisław
Karsz został ordynatorem szpitala w Grodźcu.
Doktorostwo Karszowie mieszkali w budynku, będącym własnością kopalni, mieszczącym
się przy ulicy Konopnickiej 19. Na parterze
znajdowało się ambulatorium i gabinet dentystyczny, na pierwszym piętrze mieszkał ktoś
z kierownictwa kopalni, a na drugim – doktor
Stanisław Karsz z żoną Zofią, córką Elżbietą
Łańcucką i wnukiem Stasiem. W opowieściach
rodzinnych zachowała się historia palacza
Gocoła, który miał tę przypadłość, że w trakcie
gwałtownego ziewania wypadała mu szczęka.
Wielokrotnie zdarzało się, że około godziny
3.00 nad ranem dzwonek do drzwi podrywał
doktora Karsza. W drzwiach stał cierpiący
palacz i na migi pokazywał, co się stało. Doktor
walił go na odlew i było po problemie, aż… do
następnego nocnego dyżuru.
W okresie okupacji hitlerowskiej Stanisław
Karsz organizował materiały opatrunkowe
i medykamenty dla więźniów obozów koncentracyjnych oraz partyzantki (B. Ciepiela).
W roku 1940 lub 1941 lokatorów mieszkania
na pierwszym piętrze przeniesiono w inne
miejsce, a zwolnione mieszkanie zasiedlili
wujostwo Skarbińscy; Stanisław Skarbiński
junior przestał bowiem być dyrektorem kopalni
i musiał zwolnić dom dla swego niemieckiego
następcy.
W drugiej połowie lat 40. doktor Stanisław
Karsz zachorował. Z powodu zatoru w nodze
trafił do szpitala w Sosnowcu. Opiekował
się nim profesor Witold Zahorski. Leczony
był lekiem przeciwzakrzepowym o nazwie
dikumarol. Niezmiernie trudne było ustaStanisław Karsz przed szpitalem w Grodźcu. Fot. arch. autorki
lenie właściwej dawki. Nieoceniony okazał
się mąż bratanicy, wspomniany wcześniej
trudno. Natomiast na pewno jest wiele domów, dr Edward Świderski, lekarz analityk i epidedla których nakarmienie jednego dziecka, na miolog, mieszkający i prowadzący pracownię
próżno wyciągającego do matki swe rączki analityczną w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 12. Codziennie ciocia Elżbieta (Dzio kawałek chleba, nie uczyni żadnej różnicy.
Dlatego też Zarząd Oddziału P.C.K. zwraca dzia) Schönowa, siostrzenica Zofii Karszowej,
się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy umieją mieszkająca w Sosnowcu, jeździła najpierw do
odczuć cudzą biedę, aby zechcieli zezwolić szpitala po zabezpieczoną lodem próbkę krwi,
na przysyłanie do swego domu w ciągu dnia następnie na dworzec, gdzie wraz odpowiednią
jednego dziecka, które by otrzymało ciepłą gratyfikacją finansową wręczała ją konduktorowi
strawę i w ten sposób bez wielkiego ciężaru dla pociągu udającego do stolicy. Przesyłkę odbierał
siebie wzięli udział w tej wielkiej akcji , a przez młodszy syn doktora Świderskiego – Jurek.
to małym uczynkiem dokonali wielkiego Dostarczał ją do ojcowskiego laboratorium,
czynu miłosierdzia, ratując nie jedno dziecko a po wykonaniu badania jego wynik depeszą
przesyłał doktorowi Zahorskiemu. Procedura
od zupełnego głodu.
Swoją działalność na rzecz potrzebujących ta trwała przez 6 tygodni. Doktor Karsz doszedł
traktowała niezmiernie poważnie. Wyśmienicie do siebie, ale efektem przebytej choroby było
pełniła rolę matki, żony i pani domu, ale jako chromanie i konieczność używania laseczki.
urodzona społecznica, wrażliwa na niedolę Wciąż jednak był aktywny zawodowo, bo
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poza nim w Grodźcu był tylko jeszcze jeden lekarz – dr Wanda Jodko-Narkiewicz.
W marcu roku 1951 doktor Karsz doznał wylewu krwi do mózgu i po kilku dniach zmarł.
Były to czasy, gdy obowiązywała maksyma:
Chcesz się dostać na Sąd Boski, pracuj jak
Wincenty Pstrowski. Stanisław Karsz został
pochowany w Będzinie obok swego starszego
brata Franciszka Karsza, także lekarza, zmarłego
w roku 1925.

Stefania Skarbińska. Fot. arch. autorki

Po śmierci męża Zofia Karszowa dostała
groszową rentę wdowią. Aby się utrzymać,
codziennie smażyła na ceresie pączki i niosła je
do Domu Młodego Górnika, mieszczącego się
w budynku przedwojennego szpitala przy ulicy
Konopnickiej. W pierwszych latach po wojnie
był tam obóz jeniecki dla żołnierzy niemieckich.
Górnicy nazywali te pączki „pierdołami”; kupowali je po 2 zł.
Wuj Stanisław Skarbiński junior żonaty był
ze Stefanią z domu Pogorzelską, primo voto
Cichowską. Ponoć to Zofia Karszowa doprowadziła do małżeństwa swojej siostry Stefanii
ze Stanisławem Skarbińskim juniorem, a wcześniej do jej rozwodu z Romanem Cichowskim.
Stanisława Skarbińskiego swatano wcześniej
z inną panną, ale odmówił, bo – jak niedyskretnie stwierdził – kandydatka „pachniała
jak koza”. Ponieważ ciocia Stefa była rozwódką,
jej małżeństwo z wujem Stasieczkiem zostało
zawarte w obrządku kalwińskim.
Córka cioci Stefy z pierwszego małżeństwa
– Elżbieta (Dzidzia) Cichowska, była zamężna
za Szurą Schönem; wujostwo mieli dwie córki – Magdalenę i Zuzannę. Magdusia zmarła
na dyfteryt w wieku 12 lat; było to w 1955
roku. Pochowana jest w kwaterze Schönów na
cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu. Zuzia od
wielu lat mieszka we Francji, dokąd wyjechała

nr 4(10) lipiec – sierpień 2010

Felieton
wraz z matką w latach 80. Rodzinie Schönów
poświęcony będzie ostatni artykuł cyklu.
Stefania Skarbińska i Zofia Karszowa miały
jeszcze brata Jana (1890-1956), zwanego
w rodzinie Janeczkiem. Cała trójka była
dziećmi Józefy Pogorzelskiej de domo Baranowskiej (1860–1895) i Czesława Pogorzelskiego (1855–1915), absolwenta studiów
fizykochemicznych na uniwersytecie w Petersburgu. Rodzina mieszkała w Deszkowicach
w lubelskiem, gdzie stryj Czesław, będący
plenipotentem ordynata Zamoyskiego przygarnął zubożałych po powstaniu styczniowym krewnych, oferując im tzw. resztówkę,
czyli część majątku ziemskiego, pozostałą
po parcelacji.
Zofia i Stefania Pogorzelskie ukończyły
pensję pani Górskiej w Warszawie. Wszystkie
przedmioty wykładano po rosyjsku, jedynie
religia była w języku polskim. Obie panie po
latach wspominały „tajne komplety”, czyli
wykłady z literatury polskiej, prowadzone na
pensji przez późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacego Chrzanowskiego. Na kilka lat przed śmiercią Stefania
Skarbińska udzieliła wywiadu w III programie
Polskiego Radia na temat działalności profesora.
Zmarła w październiku 1973 roku i spoczęła
u boku męża Stanisława Skarbińskiego juniora
na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu,
w kwaterze Schönów. Dwa lata wcześniej
odeszła jej siostra Zofia. Obie panie do końca
lat 60. mieszkały w Grodźcu. Ostatnie lata
życia spędziły w Warszawie z rodziną córki
doktorostwa Karszów.
Jan Pogorzelski ukończył prawo na
uniwersytecie w Dorpacie. W czasach
II RP mieszkał w Warszawie. W latach 20.
pracował jako sekretarz w ministerstwie,
a także radca prawny. Był zatwardziałym
kawalerem. Jan Pogorzelski był człowiekiem
o rozległych zainteresowaniach, biegle władał
łaciną, pasjonowała go historia. Po wojnie
został radcą prawnym cementowni Grodziec.
Zamieszkał w Grodźcu, gdzie otrzymał
mieszkanie służbowe. W roku 1947 lub 1948
Zofia Karszowa wyswatała go ze Stanisławą
Foltańską, siostrą Janiny Zarębskiej, która
w tym czasie była już wdową po zmarłym
w 1946 roku Mieczysławie Zarębskim, dyrektorze cementowni „Grodziec” w latach 30.
oraz kopalni ”Maria” w latach 1927–1936.
Jan Pogorzelski cieszył się dużym zaufaniem
załogi cementowni, która po październiku
1956 roku wybrała go przewodniczącym
Rady Robotniczej. Zmarł nagle podczas
pierwszego plenarnego jej posiedzenia 6
grudnia 1956 roku.
Karszowie i Pogorzelscy to jedne z tych
rodzin, które – choć zakorzenione w zupełnie
innych stronach – większość dorosłego życia
spędziły w Grodźcu, zżyły się z nim, wrosły
w jego środowisko, a Zagłębie Dąbrowskie
traktowały jako swoją małą ojczyznę.

nie rozmawiałeś z panią polonistką. Być może
Młotkiem w łeb wytłumaczyłaby
ci, na czym polega ów błąd, czy
grzech „literacki” twojej córki. O ile oczywiście

Fioletowy
gnój
Mój stary przyjaciel Franciszek Niwka odwiedza
mnie rzadko, nieco po staroświecku na długo
wcześniej planując wizytę. Ale od czasu do
czasu bywa i tak, że wpada do mnie znienacka.
Z trudem ukrywa wtedy wzburzenie, by nie zaczynać wizyty od swojego utrapienia, ale godnie
poczekać, aż przygotuję stosowne szklaneczki
i zagłębimy się w fotelach. Ale kilka tygodni
temu nie wytrzymał i ledwie wszedł, od razu
złapał mnie za guzik.
Chodziło o jego córkę, licealistkę. Ponoć
zdolna dziewczyna, a przy tym jeszcze kujon. Jak
to kiedyś Franciszek podsumował: skłonności
anorektyczne, umiarkowana nerwica natręctw,
powodująca przymus dążenia do perfekcji. Uzdolniona dosyć wszechstronnie, ale dysponująca
łatwością pisania. To ostatnie jednak okazało się
w sosnowieckim liceum wadą. Polonistka oznajmiła bowiem, że Wydra (wyjaśniam, że Wydra
to ksywa córki Franciszka) pisze zbyt literacko.
Nie byłoby problemu, gdyby nie dwie sprawy.
Otóż koleżankę Wydry, która pisze tzw. wypracowania zdaniami tak krótkimi, że można każde
z nich, a nawet dwa naraz! przeczytać między
jednym, a drugim mrugnięciem oka, przy tym
prostymi jak drut, z którego robi się gwoździe (na
odcinku od szpica do płaskiej główki gwoździa),
i suchymi jak korek od pustej butelki, nagradza
ta nauczycielka najwyższą oceną, natomiast
Wydrę – oceną o stopień niższą. Uprzedzając
moje pytania o szczegóły, Franciszek pospiesznie
wyjaśnił, że „literackość” Wydrowych tekstów
nie szkodzi ich komunikatywności, a przy tym
są ciekawe i oryginalne na tyle, na ile mogą być
oryginalne przemyślenia nastoletniej pannicy,
maglowanej od dziecka przez media, szkołę
i rówieśników, wymaglowanych przez media,
szkołę i rówieśników, wymaglowanych... Stop!
Stop! Stop! Musiałem wykrzyknąć aż trzykrotnie,
bo Franciszkowi zacięła się płyta analogowa
na gramofonie oburzenia. Nie chodzisz na tzw.
wywiadówki (jak chyba większość ojców),

chciałbyś wysłuchać belferskich argumentów,
które – zupełnie ich nie znając – z góry odrzucasz...
Może po prostu Wydra pisze nazbyt kwieciście,
albo nie podziela w całej rozciągłości jedynie
słusznych interpretacji poezji i prozy pani nauczycielki i podręcznika? A poza tym... Czy Wydra
nie rozpisuje się ponad miarę? Gdybyś musiał
przeczytać co jakiś czas kilkadziesiąt wypracowań,
to najpewniej też byś zaczął cenić zdania krótkie,
proste i suche, nie powiększające objętości pracy
o zbędne dla rozwiązywania testów i krzyżówek
„literackie banialuki”. Wyobraź sobie, że siedzisz
nad klasówkami, a tu jeden uczeń zasuwa jak
Sienkiewicz, drugi bardziej jak Brzozowski,
trzeci udaje Mickiewicza i zanim przejdziesz
przez tych wszystkich, łącznie z Kraszewskim
i Krasińskim, Słowackim i Norwidem, Prusem
i Orzeszkową łeb ci pęka, wysiadasz emocjonalnie,
tym bardziej że nie nadążasz intelektualnie, a tu
już się zaczęły wieczorne seriale, które trzeba
koniecznie obejrzeć, by nie być passé w pokoju
nauczycielskim... Kiedyś, za naszych czasów
licealnych, przypomniał sobie Franciszek, to na
przerwach z pokoju nauczycielskiego dobiegał
taki szum, jakby skrzydeł... Nauczyciele pili kawę,
szeleszcząc płachtami tygodników kulturalnych
i wychylali się spoza nich tylko wtedy, gdy wart
był rozmowy najnowszy spektakl teatru telewizji... A jak jest teraz? Nie mówiąc o książkach...
Książki to już czytają chyba tylko ludzie, którzy
jeżdżą do pracy na pierwszej zmianie najwcześniejszymi porannymi pociągami, autobusami i tramwajami... Znowu musiałem mojego
przyjaciela uspokajać, bo się aż zacietrzewiał
i to demagogicznie. Pamiętasz naszą przemiłą
koleżankę z podstawówki, Hanię? Kochałeś
się w niej bez wzajemności... Przerabialiśmy na
polskim jakieś nowele o wiejskiej biedzie i Hania
napisała coś o „fioletowym gnoju”. Gryźliśmy
ławki ze śmiechu, bo ten fioletowy gnój nie
pasował zupełnie do trudnych realiów świata
przedstawionego, które Hania relacjonowała.
Źle użyty środek wyrazu i masz odwrócenie
emocji. Drobiazg nie na miejscu, choć niezłej
(właśnie!) literackiej urody, potrafi przekreślić
intencje, a często – jak w tym przypadku – zupełnie je ośmieszyć. Co bym jednak nie powiedział,
Franciszek miał w pogotowiu przykład z życia
wzięty. Oto po tegorocznej maturze z polskiego
jakaś maturzystka zwierzyła się pani z telewizji, że najtrudniejsza to była powieść „Nad
Niemnem”. Jak to najtrudniejsza? Zgodziłbym
się, że nudnawa, perorował Franciszek. Ale
trudna? I wiesz, pani z telewizji zapytała tej
maturzystki, na jakie studia się wybiera... A ta na
to, że na polonistykę! Wyobrażasz sobie? Ależ
tak Franciszku! Wyobrażam sobie, jak po latach
napomina twoją wnuczkę, że pisze zbyt „literacko”... Po czym uzupełniłem płyn w szklaneczkach
i upomniałem się, by Franciszek rozwinął swoją
ulubioną teorię, jak to w mediach (a może już na
studiach) uczą i zmuszają dziennikarzy, by nie
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używali w programach do godziny dwudziestej
trzeciej nie więcej niż pięćdziesięciu różnych
słów, a po dwudziestej trzeciej co najwyżej stu.
Jakoby docelowi telewidzowie większej liczby
słów nie znali, zaś na nieznane, więc i niezrozumiałe słowa reagują pilotem i oglądalność spada.
Na całe szczęście Franciszek, by ukoić nerwy,
intensywniej zajął się swoją szklaneczką i już
nie sugerował, że taki stan rzeczy bez wątpienia
wynika z tego, że za pisanie wypracowań zdaniami
krótkimi, prostymi i suchymi dostawali lepsze
oceny, niż ci nieliczni, przerzucający fioletowy
gnój z akapitu do akapitu. Przy kolejnej szklaneczce zaczęliśmy rozważać możliwość, że pani
polonistka przedkłada Różewicza nad Miłosza
i ten swój prywatny gust przenosi na preferowanie jednej poetyki szkolnych wypracowań
kosztem drugiej. Ja przy tym pomyślałem sobie,
że na całe szczęście najprawdopodobniej pani
polonistka nie ma większego pojęcia o poemacie
„Odwrócone światło” Tymoteusza Karpowicza,
czy poematach Witolda Wirpszy, bo gdyby
zagustowała w takich poetykach, to zarówno
Wydra, jak i jej koleżanka miałyby całkiem – jak
to mówiliśmy w naszych szkolnych czasach –
przerąbane.
Jerzy Suchanek

„Zielona wyspa”
czy bankrut?
Na mapie Europy objętej kryzysem Polska
jako jedyny kraj prezentowana była w kolorze
zielonym. Dlatego nazwano nasz kraj „zieloną
wyspą”. O naszej sytuacji zadecydował korzystny
zbieg okoliczności i wiele innych czynników.
Najważniejsze z nich to zmiany podatkowe,
dobra kondycja ekonomiczna kraju w momencie rozpoczęcia kryzysu i posiadanie własnej
waluty, która poprzez deprecjację wspomogła
eksport. Pozostanie w gronie silnych i stabilnych
gospodarek wymaga jednak większych wysiłków
i przeprowadzenia reform strukturalnych. Niezwykle ważnym problemem jest zapewnienie
konkurencyjności gospodarki w długim okresie,
co wcale nie jest sprawą prostą. Przedsiębiorstwa
funkcjonujące na naszym rynku muszą być
zainteresowane pozostaniem na nim, a nowe
muszą mieć „interes” w wejściu na ten rynek
i zainwestowaniu swojego kapitału. Dlatego
bardzo ważne są pozapłacowe koszty pracy,
prosty system podatkowy i rozwój infrastruktury,
który dzisiaj częściowo jest możliwy dzięki
funduszom unijnym, a szczególnie: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego
i Funduszowi Spójności. W długim okresie nie
ma jednak możliwości zrównoważonego rozwoju bez „uzdrowienia” finansów publicznych.
Sytuacja w tej dziedzinie wpływa na ocenę
wiarygodności naszego kraju przez inwestorów. Przyklejenie etykietki kraju zadłużonego
utrudni rozwój gospodarczy w długim okresie.
Czy państwo musi spłacać swoje długi –
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zwykle rozważa się ten problem w stosunku
do osoby prywatnej czy firmy, która jeśli nie
spłaci długów, to bankrutuje. Wiadomo, że
takie długi wcześniej czy później muszą być
spłacone. Oczywiście sytuacja państwa jest
nieco odmienna niż firmy. Państwo, które
używa własnego pieniądza, może go dodrukować. Wówczas jednak grozi gospodarce
hiperinflacja, a potem długotrwały proces
uzdrawiania gospodarki i walki z zaistniałą
sytuacją, co Polska „przerabiała” przy rządach L.
Balcerowicza. Niektórzy twierdzą, że nasz kraj
był również zagrożony bankructwem.
W latach 1980–1981 przestaliśmy spłacać
odsetki od większości zadłużenia, które powstało
w latach 70. Spowodowało to gwałtowny spadek
importu i groźbę kryzysu gospodarczego. Problemy te utrudniały normalne funkcjonowanie
gospodarki przez prawie dziesięć lat. Dopiero
na początku lat 90. XX wieku podpisano za
pośrednictwem Klubu Londyńskiego, Klubu
Paryskiego i MFW odpowiednie umowy, gdzie
część długu umorzono, a pozostały rozłożono
na długoterminowe raty. Polska ma dzisiaj duży
dług zagraniczny, ale jednocześnie rosnące
dochody dewizowe z eksportu i duże rezerwy
walutowe. Mamy również spory dług publiczny,
lecz jak twierdzi prof. W. Orłowski, choć jest
zbyt wysoki, pozostaje w takiej relacji do PKB,
że nie zagraża to jeszcze wiarygodności finansowej kraju. Twierdzi również, że z długiem
trzeba zawsze uważać, tym bardziej że nasze
zobowiązania szybko rosną. Mimo iż Polska
jest ciągle chwalona przez międzynarodowe
instytucje za stabilność i najlepsze w Europie
perspektywy wzrostu, to nadal każde wahanie
na międzynarodowych rynkach finansowych
odbija się na stabilności złotego i rentowności
naszych obligacji. Niestety Polska jest postrzegana jako „rynek wschodzący” i wrzucana do
jednego „koszyka” z krajami o podobnym
poziomie rozwoju z Europy, Afryki i Bliskiego
Wschodu. Inwestorzy międzynarodowi koszyk
ten nazywają EEMEA (Eastern Europe, Middle
East, Africa). Dużo lepszy dla naszego wizerunku
w gospodarce światowej byłby „koszyk” rozwiniętych krajów UE, w którym są już dzisiaj m.in.
Czechy, Słowenia i Słowacja. Niestety nadal
jesteśmy postrzegani jako kraj mniej stabilny
i dlatego złoty odczuwa skutki kolejnych fal
międzynarodowego kryzysu bardziej niż czeska
korona i według W. Gadomskiego bardziej niż
na to zasługuje.
Czy deficyt finansów publicznych ( według
kryteriów UE <3% PKB) i dług publiczny
(mniej niż 60% PKB) mogą przeszkodzić
w rozwoju naszej gospodarki? Zdania ekonomistów są podzielone. Prof. K. Łaski i prof.
L. Podkaminer twierdzą, że deficyt finansów
publicznych jest rzeczą normalną i tendencja
do jego występowania jest prawidłowością
makroekonomiczną. W pewnych okresach
rozwoju gospodarki rynkowej sektor prywatny
więcej oszczędza, niż inwestuje. Może też więcej
wyprodukować, niż sam chce skonsumować

albo zainwestować. Nadwyżka pożądanych
oszczędności nad pożądanymi inwestycjami
prowadzi do ograniczenia poziomu produkcji i dochodów, chyba że da się tę nadwyżkę
wyeksportować albo z pomocą przyjdzie
deficyt finansów publicznych. Jeżeli nie nastąpi
zwiększenie popytu sektora publicznego, sektor
prywatny nie wykorzysta swojego potencjału
produkcyjnego i albo będzie szukał możliwości
poza granicami naszego kraju, albo ograniczał
produkcję i zmniejszał zatrudnienie. „Mniejszym
złem” wydaje się wówczas wzrost deficytu.
Jeżeli chodzi o dług publiczny, to K. Łaski
twierdzi, iż postulat eliminacji długu publicznego
zgłaszany przez niektórych polityków jest po
prostu niemądry. Dług publiczny rzeczywiście
obciąża przyszłe pokolenie. Jednak dzięki
deficytowi finansów publicznych powstają
drogi, szkoły i szpitale, są środki na ochronę
zdrowia i wykształcenie, z których to przyszłe
pokolenie będzie korzystać. Zmniejszenie się
długu publicznego, jak wskazuje doświadczenie
wielu krajów, jest możliwe tylko wówczas, gdy
następuje bardzo szybki wzrost gospodarczy
i do takiego rozwiązania powinniśmy dążyć.
Oczywiście, nie namawiam do łamania
kryteriów konwergencji z Maastricht, poziom
3% deficytu PKB i 60% długu publicznego
musimy osiągnąć i utrzymać, jeżeli chcemy
mieć w portfelach euro i akceptację Unii Europejskiej, ale nic na siłę.
Konwergencja realna, upodobnienie poziomu życia społeczeństwa, poziomu (nie tylko
tempa) rozwoju gospodarczego są nie mniej
ważne niż kryteria formalne konwergencji.
Pora wakacyjna szczególnie uwypukla dwa
istotne aspekty zrównoważonego rozwoju, czyli
rozwój społeczny i życie w warunkach poszanowania i ochrony środowiska naturalnego, a na
to właśnie m.in. potrzebne są środki z budżetu
państwa i jak tu mówić o oszczędzaniu i „zaciskaniu pasa” w wakacje. Myślę jednak, że umiar
jest wskazany w każdej dziedzinie i o każdej
porze – przykład Grecji to potwierdza.
Jadwiga Gierczycka
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Nasi na
piłkarskich
mundialach
Czas wuwuzeli
Czy za cztery lata w Brazylii, gdzie odbędą
się następne piłkarskie mistrzostwa świata,
znów będziemy mieli tyle niespodzianek co
w RPA? Raczej nie będzie tam wuwuzeli,
czyli trąbek, które dla wielu byłynowością
i na zawsze pozostaną symbolem pierwszych w Afryce zmagań najlepszych na
świecie futbolowych reprezentacji. Jednych ich dźwięk, a raczej nieznośny hałas,
denerwował, dla drugich był egzotycznym
folklorem. Który raczej nie zostanie jednak
upowszechniony w innych krajach, gdyż
wnoszenie wuwuzeli na stadiony zostało
w wielu krajach... zabronione. Jedno jest
pewne – najlepszy interes na ich produkcji
zrobili oczywiście... Chińczycy.
To były niezapomniane mistrzostwa. Dla
nas dlatego, że po raz pierwszy od ośmiu lat
bez polskiej reprezentacji. Ale może i dobrze,
bo w obecnej dyspozycji (i po 0–6 z Hiszpanią)
chyba radości by nam nie przysporzyła. Niezapomniane były przede wszystkim dla Hiszpanów,
którzy po raz pierwszy w historii MŚ zdobyli
medal; od razu złoty. W finale pokonali 1–0
Holandię, zdobywając gola w dogrywce. I po
raz pierwszy w historii futbolu mistrz Europy,
czyli właśnie Hiszpania, został mistrzem świata.
Za ten wyczyn hiszpańscy piłkarze dostali
po 550 tysięcy euro na głowę. Nikt dotąd nie
dostał takiej premii.
Były to także dlatego wyjątkowe mistrzostwa,
bo po raz pierwszy gospodarz, reprezentacja
RPA, nie wyszedł z grupy eliminacyjnej. Z tego
Afrykanie nie są dumni. Podobnie zresztą jak
kibice z krajów, które uchodziły za faworytów.
Francja, Włochy, Anglia, Argentyna i Brazylia
to najwięksi przegrani ostatniego mundialu.
Te dwie pierwsze reprezentacje nie wyszły
w ogóle ze swoich grup eliminacyjnych, co
było prawdziwym szokiem! A przecież te
drużyny wygrały 13 z rozegranych dotychczas
19 mundiali! Czy to oznacza, że w światowym
futbolu mamy do czynienia z „rewolucją”?
Raczej nie, bo jednak z drugiej strony żadna
afrykańska reprezentacja nie dotarła do strefy
medalowej. A grały na swoim kontynencie i od
lat mówi się, że to ma być nowa siła w piłce
nożnej. I można być pewnym, że w 2014 roku,
u siebie, Brazylijczycy (pięciokrotni mistrzowie
świata) zrobią wszystko, żeby po raz kolejny
sięgnąć po złoto. A przeszkodzić im w tym będą
chciały – zapewne odnowione – reprezentacje
Argentyny, Anglii, Włoch, Francji, Niemiec,
Holandii. A więc nic nowego.

Technologia na stadionach
Za to wiele nowego może być w sędziowaniu. Bo też do arbitrów biegających po
stadionach w RPA było bardzo dużo pretensji, chyba najwięcej w historii mundiali.
Niektóre decyzje były wręcz skandalami.
W meczu Anglii z Niemcami przy stanie
2–1 sędziowie nie widzieli gola po strzale
Franka Lamparda, choć wszyscy zobaczyli, że piłka odbiła się od poprzeczki
i spadła daleko za linią bramkową. Zaliczono zaś Carlosowi Tevezowi bramkę ze
spalonego w meczu z Meksykiem, która
dała prowadzenie Argentynie. Z kolei
Brazylijczyk Luis Fabiano strzelił gola
Wybrzeżu Kości Słoniowej na 2–0 po
dwukrotnym zagraniu ręką. Nie sposób
też wymienić bezzasadnych czerwonych
kartek i brutalnych fauli bez żadnych kar
dla zawinionych. Niektóre decyzje mogły
nawet wypaczyć końcowy wynik.
Coraz głośniej więc mówi się, że trzeba
coś zrobić, żeby tych błędów sędziowskich
uniknąć. Najprostszym rozwiązaniem jest
wprowadzenie dodatkowych kamer i możliwości obejrzenia przez sędziów powtórek
spornych sytuacji, po których mogliby podjąć
decyzję. Innym pomysłem jest zainstalowanie
specjalnych chipów w piłce, która sygnalizowałaby, że minęła linię bramkową. FIFA jednak
stanowczo przed tym się broni, choć ma już
przetestowane w różnych krajach specjalne
systemy. Wymaga to jednak zmiany przepisów.
Piłka nożna potrzebuje nowych technologii,
ale działacze FIFA wolą propozycję, aby było
jeszcze więcej... sędziów. Według zgodnej opinii
piłkarzy, trenerów i komentatorów to oznacza
zaś jeszcze więcej... błędów.
Być może jednak jest szansa na kompromis.
W październiku odbędzie się kongres FIFA,
i jej prezydent, Joseph Blatter, obiecał, że temat

sędziowania będzie jednym z najważniejszych
tematów.
Warto nadmienić, że Polski Związek Piłki
Nożnej już deklarował, że nie ma nic przeciwko
temu, aby pracę sędziów wspomogła technika.
Jeżeli tylko będzie zgoda FIFA i UEFA to na
meczach polskich lig mogą być testowane właśnie powtórki na monitorach czy inne nowinki.
Nasi na mistrzostwach
I tym sposobem wróciliśmy do naszej
krajowej piłki. A skoro tak, to na koniec
ciekawostka: czy wiecie, Drodzy Czytelnicy,
ilu piłkarzy Zagłębia Sosnowiec grało na
mistrzostwach świata? Oj, niewielu, niewielu, bo raptem dwóch – Wojciech Rudy
i Włodzimierz Mazur. Obaj na tym samym
mundialu, w 1978 roku w Argentynie. Do
kadry powołał ich Jacek Gmoch. Najwięcej
czasu na boisku spędził Rudy, który zagrał
cały mecz z Meksykiem, wygrany przez
Polaków 3–1. Mazur zaliczył tylko 25 minut
w przegranym 0–2 spotkaniu drugiej fazy
MŚ z Argentyną.
Gdybyśmy się bardzo uparli, to możemy
jeszcze do „Zagłębiaków” na mistrzostwach
świata zaliczyć Jana Urbana. Ten wychowanek
Victorii Jaworzno do Zagłębia trafił w 1981
roku, skąd w 1985 roku przeszedł do Górnika
Zabrze. Urban był uczestnikiem piłkarskiego
mundialu w 1986 roku w Meksyku i zagrał we
wszystkich meczach Polski. Po kolei: 34 minuty
z Marokiem (0–0) i całe spotkania z Portugalią
(1–0), Anglią (0–3) oraz 82 minuty w 1/8
finału z Brazylią (0–4).
Czy doczekamy kolejnego piłkarza z Zagłębia Sosnowiec za cztery lata w Brazylii? Hm,
najpierw to Polska musi się zakwalifikować
do nich, a nasz klub znaleźć się w ekstraklasie.
Innej drogi nie ma.
Andrzej Wasik
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Wywiad

60 lat zielonej enklawy GOP-u
Z Zygmuntem Machnikiem, wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka, Spółka Akcyjna
rozmawia Henryk Kocot
Co zadecydowało o tym, że powstał WPKiW
i jakie były jego początki?
Obszar GOP nasycony był zakładami
przemysłu ciężkiego – górniczego, hutniczego było tu wiele fabryk. Jak wiemy,
praca zatrudnionych tam była niezmiernie
ciężka. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem
był wypoczynek, rekreacja oraz rozrywka
dla górników i hutników, a także przedstawicieli innych zawodów, jednym słowem
mieszkańców Śląska i Zagłębia. Decyzja
o utworzeniu parku zapadła w grudniu
1950 roku. Jego zagorzałym propagatorem
był wojewoda katowicki, gen. Jerzy Ziętek,
który zresztą stanął na czele komitetu
budowy tej zielonej enklawy. Generalnie
w swojej misji miał on pełnić rolę zrównoważonego rozwoju kulturalnego. W tamtych
latach miał charakter miejsca biernego
wypoczynku, gdyż społeczność Śląska
i Zagłębia to byli ludzie ciężko pracujący.
Obecnie ten charakter się zmienił, jest to
miejsce aktywnego wypoczynku dla osób
pracujących przy komputerach itd. Daje
możliwość regeneracji intelektu poprzez
czynny wypoczynek.
Teren pod przyszłą „zieloną wyspę” zlokalizowano w trójkącie trzech miast: Katowic,
Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Jego
powierzchnia wynosiła przeszło 600 ha, ale
w 75 proc. była to martwa strefa pokryta
hałdami, bagnami i miejskimi wysypiskami.
Dlatego drugą ważną ideą powstania parku
było przywrócenie do życia środowisku
naturalnemu zdewastowanych przez miejscowy przemysł terenów.
Od samego początku budowy, która ruszyła
w lipcu 1951 roku, inwestycja stała się masową akcją mieszkańców województwa. Brali
w niej czynny udział pracownicy niemal
wszystkich przedsiębiorstw, młodzież szkolna, studenci. Zakłady pracy zabezpieczały
transport materiałów potrzebnych przy
budowie. Mieszkańcy prowadzili zbiórkę
pieniężną.
Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom sam park.
Zaprojektował go prof. Władysław Niemirski. Tworzyły go dwa rejony – cichy,
gęsto obsadzony krzewami i drzewami.
W zamyśle projektanta miał on służyć
biernemu wypoczynkowi. Z kolei drugi
rejon przeznaczony był do wypoczynku
czynnego. Ta część parku nastawiona była
na działalność kulturalno-rozrywkową.
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Zygmunt Machnik, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku. Fot. arch.

W obu rejonach prof. Niemirski wydzielił
6 sektorów, w tym młodzieżowy, gdzie
następnie powstało wesołe miasteczko.
Z upływem lat wzbogacała się scenografia samego parku, m.in. wybudowano 9
fontann, w tym główną, która znajduje się
w centrum WPKiW.
Blisko 13 ha przeznaczono na sektor festynowy. Powstał tam duży krąg taneczny
oraz dwa małe z estradą, gdzie wieczorami
odbywały się zabawy taneczne i imprezy artystyczne. Przez następne lata park
wzbogacał się o nowe inwestycje. Myślę
w tej chwili o Stadionie Śląskim, wesołym
miasteczku, planetarium oraz zoo. W 1957
roku przybyła kolejna atrakcja. Zaczęła
kursować jedyna tego typu w Europie
kolejka nizinna. Na trasie liczącej ponad 5
km odwiedzający mogli jeździć kolejką do
zoo i wesołego miasteczka. Dokładnie w 10
lat później ruszyła kolejka napowietrzna
„Elka”. W owym czasie zwiedzający mieli
do dyspozycji 70 km alejek, 850 foteli
i leżaków oraz ponad 2400 ławek. Dzięki
rzeźbiarskim plenerom artystycznym, które
organizowano w parku w latach 1963-1983
przybywało rzeźb. W ten sposób powstała
Galeria Rzeźby Śląskiej, będąca dużym
i oryginalnym urozmaiceniem krajobrazu
parku.
Przez kolejne lata w parku przybywało kolejnych
atrakcji i nowości. Może Pan je przedstawić?
W 1962 roku zainicjował swoją działalność Ośrodek Turystyczny PTTK. Miał on
kontakt z biurami podróży w Polsce i dysponował dwoma autokarami „San”. W rok
później zaczął działać Ośrodek Harcerski.
Na jego terenie młodzież miała tzw. pawilon
ruchowy, camping i pole namiotowe. Do
bardzo udanych inwestycji zaliczyć trzeba

Ośrodek Sportów Wodnych. Można było
korzystać z kajaków, rowerów wodnych,
a nawet wozić się motorówką.
Należy jeszcze wspomnieć o gastronomii. Funkcjonowały restauracje „Parkowa”
i „Przystań”; kawiarnie „Słoneczko” i „Stylowa”. Jak pokazują ówczesne statystyki,
w niedziele i święta park odwiedzało nawet
do 150 tys. osób. Wesołe miasteczko w skali
roku przyjmowało 1,5 mln osób. Dyrekcja
parku odnotowywała także rekordy frekwencji. Takowy padł w 1966 roku podczas Święta
Trybuny Robotniczej. Na święcie bawiło
się wtedy 80 tys. ludzi. Mówiąc o wesołym
miasteczku, należy przybliżyć jego historię.
Sama jego budowa zajęła 9 lat i zakończyła
się w 1959 roku. Zajmuje obszar 39 ha, na
którym stanęły 63 urządzenia. W ciągu
8 godzin zapewniały one atrakcje dla 45
tys. bywalców spragnionych przejażdżki
karuzelami. Największym powodzeniem
cieszyły się samoloty duże, zawieszone na
45-metrowej wieży, pływająca kawiarnia
„Arizona” czy też „Filiżanki”. W 1985 roku
w miasteczku zainstalowano „Diabelski
Młyn” (obecnie „Gwiazda Duża”). Był to
strzał w dziesiątkę. Gwiazda jest chętnie
odwiedzana i stanowi najlepszą platformę
widokową w regionie.
Przemiany społeczno-polityczne po 1989 roku
spowodowały, że w WPKiW nastąpił chwilowy
bezruch. Sytuacja trwała do 2001 roku, tj.
do chwili pojawienia się holenderskiego
dzierżawcy lunaparku ze swoją górnolotną
ofertą. Czas pokazał, iż nie wszystko, co wiąże
się z zachodnim kapitalizmem i dobrobytem
jest dobre. Czy tak?
Nowy dzierżawca przedstawił projekt
modernizacji lunaparku oraz podjęcie
niezbędnych inwestycji na łączną kwotę
30 mln zł. Wiązały się one ze sprowadzeniem nowych atrakcji i kompleksowemu
liftingowi lunaparku. Podpisany wówczas
kontrakt opiewał na 30 lat dzierżawy.
Zerwano go już po 2 latach, gdyż przyniósł same straty. Obecnie lunaparkiem
zarządza WPKiW S.A.
Rozmawiamy w 60 rocznicę urodzin. Jaki jest
dzień dzisiejszy parku?
Park już na stałe się zapisał w pejzażu
Śląska i Zagłębia. Posiada takie miejsca,
które mają swoich wielbicieli – Rossarium
czy Ogród Japoński. Przychodzą tutaj
czytać, uczyć się, a pary szukają w nich
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Katalog prasy lokalnej
chwili intymności. Są też takie miejsca,
które znają tylko wytrawni koneserzy. Do
takowych zaliczyć trzeba okolice stawów
Cichy Zakątek i Perkoz. Nadal ogromnym
powodzeniem cieszy się restauracja „Łania”
oraz trasa rowerowa wokół parku, licząca
około 6 km. W bieżącym roku rozpoczniemy jeszcze termomodernizację naszych
obiektów. Myślimy o zainstalowaniu
baterii słonecznych oraz innych rozwiązań
związanych z energią odnawialną. Ruszamy także z budową nowej „Elki”, bardziej
energooszczędnej i dostępnej dla ludzi
niepełnosprawnych. Aby w przyszłości
zapobiec powodziom, a takowa zaskoczyła
nas w 1997 roku zatapiając m.in. wesołe
miasteczko, myślimy o lepszej gospodarce
wodą w biosystemie parku. Rozbudowujemy miejsca parkingowe. W najbliższych
latach będziemy się starać o inwestora,
najlepiej mającego już sieć hoteli, który
zbuduje w parku hotel i zaadaptuje tereny pod pole campingowe i namiotowe.
Przystąpimy również do modernizacji
kąpieliska „Fala” z zastosowaniem biologicznego oczyszczania. Zakładamy także
światłowody, które stanowią część sieci
informatycznej. Wymieniamy oświetlenie
na lampy przyjazne środowisku. Parkowe
lampy będą świecić w dół. Przy tej okazji
chciałbym apelować o nie niszczenie
lamp, które upodobali sobie parkowi
wandale. Na tak wielkim obszarze nie
sposób wszystkiego dopilnować.
Praca w zarządzie parku nie jest czymś nowym
dla Pana. W swojej bogatej karierze zawodowej był Pan już naukowcem w Oddziale
PAN w Bytomiu – Zakład Nauk Zarządzania, dyrektorem jednego z przedsiębiorstw
w Czeladzi i jej burmistrzem, wicewojewodą
katowickim, szefem czeladzkiej organizacji
SLD. Jednym słowem, dobre przygotowanie
do pracy samorządowej, w samorządzie
gospodarczym i w działalności partyjnej.
Właśnie jako wicewojewoda katowicki
po raz pierwszy związałem swoje losy
z WPKiW. W 1996 roku przez mojego
przyjaciela z Kanady zaprosiłem dwie
studentki z University of New Brunswick, Marie Wikstrom i Danę Coles do
przyjazdu do Katowic. W ciągu półtoramiesięcznego pobytu napisały studium
o chorzowskim parku, które następnie
obroniły jako pracę magisterską. Studium
wykorzystujemy do dnia dzisiejszego jako
materiał wyjściowy do projektowania
niektórych zamierzeń.
Czy będzie się Pan ubiegał o fotel radnego
w nadchodzących wyborach samorządowych?
Nie, ale będę pomagał radą moim młodszym kolegom z czeladzkiego SLD, którzy
wystartują w wyborach. Skupię się również na pracy w Związku Zagłębiowskim,
w którym jestem wiceprzewodniczącym.
Dziękuję za rozmowę.

Kwartalnik „Wieści z Kroczyc i Okolicy” został zarejestrowany we wrześniu
2006 roku . Gazeta prezentuje wydarzenia minionego kwartału na terenie gminy
Kroczyce. Wydawcą jest Urząd Gminy Kroczyce.
Najwięcej informacji dotyczy sprawozdań z pracy Wójta Gminy za okres od
ostatniego wydania, wiele uwagi poświęca się również pracom inwestycyjno–
remontowym, które miały miejsce w minionym okresie na terenie gminy.
Na łamach „Wieści” wydawca informuje mieszkańców o nowych przepisach,
a także wydarzeniach z życia szkół. Gazeta jest bezpłatna.
Format A3.
Średni nakład 1300 szt.
Wydawca
Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
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Region
Maraton pisarzy
zagłębiowskich
W dniu 21 maja w Klubie „Pod Sową” Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
staraniem Stowarzyszenia Autorów Polskich
Oddział Będziński z pomocą dyrekcji Biblioteki Będzińskiej urządzono „Maraton
z książką”. W maratonie wystąpili niektórzy
pisarze i poeci zrzeszeni w SAP O-Będzin.
O swoich książkach opowiadali: prof. dr hab.
Włodzimierz Wójcik, Małgorzata Sromek,
Bolesław Ciepiela, Andrzej Lazar, Zdzisława
Kubala i Romuald Wójcik.
Biblioteka przekazała wszystkim uczestnikom spotkania „folderki” o prezentowanych
książkach, a SAP-Będzin wspólne pamiątkowe
zdjęcia wykonane podczas maratonu (fot.
Andrzej Grzybek). Spotkanie umilił występ
śpiewaczki Bożeny Związek z Bytomia.
Podczas spotkania można było nabyć nowości wydawnicze na stoiskach SAP-Będzin
i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.
Przybyłych na spotkanie przywitała w imieniu dyrekcji Biblioteki Beata Wardęga, prezes
SAP przedstawił program spotkania, a Irena Imiołek poprowadziła całość maratonu.
Wśród osób uczestniczących w spotkaniu
byli nie tylko zainteresowani z terenu Będzina
i pobliskiej okolicy, ale też m.in. z Katowic,
Chrzanowa, Kroczyc k. Zawiercia, Mierzęcic.
Bolesław Ciepiela

Konkurs
„Samorządowiec Roku ”
Wydawnictwo Regiony, Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP oraz Związek Zagłębiowski
– organizatorzy konkursu „Samorządowiec
Roku 2010 województwa śląskiego” zwracają się z uprzejmą prośbą do Czytelników
o zgłaszanie kandydatów. Pragniemy, abyście Państwo współuczestniczyli w wyborze
najlepszych działaczy samorządowych ze
swojego regionu.
Konkurs ma na celu wyłonienie liderów
samorządów gminnych, miejskich oraz powiatowych. Oceniany jest wkład i dokonania
w rozwój gminy, miasta czy powiatu, zaangażowanie w pracę samorządu i styl działania,
otwartość na problemy swoich wyborców
kreatywność i innowacyjność w prowadzeniu polityki lokalnej, współpraca z biznesem
i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa
obywatelskiego oraz wkład w poszukiwaniu
aktywnych form komunikowania się władz
ze społecznościami lokalnymi.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września br.
pod adresem e-mailowym: samorządowcy@
interia.eu. Szczegóły na stronie www.ratusz.
info.pl.
(koc)
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Tour de Pologne w Zagłębiu
Tegoroczny Tour de Pologne miał w swej
początkowej fazie wymiar zagłębiowski. Oto
bowiem meta drugiego – najdłuższego etapu
liczącego aż 240 km – rozegranego 2 sierpnia
prowadziła z Rawy Mazowieckiej do Dąbrowy
Górniczej. Trzeci etap (3 sierpnia) wystartował
natomiast z Sosnowca i prowadził do Katowic.
Na „dąbrowskim” etapie na kolarzy czekały
trzy premie: dwie lotne FIAT oraz premia
górska TAURON. Kilkanaście kilometrów
po starcie tego etapu 67. Tour de Pologne
zaatakował Marcin Sapa (Lampre-Farnese
Vini), a po chwili dołączyło do niego trzech
zawodników: Bartłomiej Matysiak (Polska-BGŻ), Tom Stubbe (Omega Pharma-Lotto)
oraz Gabriel Rasch (Cervelo Test Team).
Ta czwórka uciekała przez prawie cały etap.
Ostatecznie wygrał Niemiec Andre Greipel
(Team HTC-Columbia)
Na finiszu najwyżej z Polaków sklasyfikowany
został Michał Gołaś (VacansOleil).
Uciekający Polak Marcin Sapa dostarczył
jednak sporo radości kibicom, ponieważ
w Dąbrowie Góniczej wygrał zarówno premię
górską, jak i lotną premię. Towarzyszyliśmy
licznej grupie kibiców zebranej na zakręcie
Alei Legionów oraz ul. Sobieskiego. Finiszujący kolarze przejeżdżali tędy 6 razy. Ludzie
przychodzili kibicować całymi rodzinami,
a atrakcji nie brakowało.
W Sosnowcu do III etapu kolarze wystartowali koło Parku Sieleckiego, następnie przez
Czeladź i Siemianowice Śląskie pojechali
do Katowic, gdzie o wynikach zadecydowało kryterium uliczne. Polacy znowu nie
wzgrali, ale byli aktywni na trasie. Czesław
Lang, były kolarz zawodowy zrobił wiele
dla spopularyzowania tego sportu w naszym
regionie. Mam nadzieję, że będzie więcej nie
tylko miłośników tej formy wypoczynku, ale
przybędzie również ścieżek rowerowych.
Tekst i zdjęcia Z.A. Wieczorek

Nagroda Miasta Będzina
dla Profesora
Włodzimierza Wójcika
Podczas sesji LIII Rady Miejskiej Będzina
31 maja odbyło się uroczyste wręczenie dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury za 2009
rok. Nagrodę główną otrzymał prof. zw. dr
hab. Włodzimierz Wójcik. Pan Profesor jest
wybitnym historykiem literatury, krytykiem,
eseistą. Warto przypomnieć, że jest on absolwentem UJ, twórcą Zakładu Literatury
Współczesnej UŚ, autorem łącznie kilkuset
prac poświęconych literaturze najnowszej,
w tym pisarzom środowiska zagłębiowskiego.
Ponieważ laureat nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości reprezentowała go
i w jego imieniu odebrała nagrodę małżonka
Profesora. Sam wyróżniony jednak przekazał
list, w którym podziękował za przyznanie, jak
sam pisze: „bardzo prestiżowej, głównej nagrody Miasta za wieloletnią pracę w dziedzinie
kultury i sztuki, oświaty, nauki, wychowania
młodego pokolenia”.
Red.

Leszek Wierzchowski
nagrodzony
Leszek Wierzchowski, lider Polskiego Ruchu
Monarchistycznego, a także poeta oraz dziennikarz, zawodowo związany jest z Pałacem Kultury w Dąbrowie Górniczej został uhonorowany doroczną nagrodą przez Prezydenta Miasta
Zawiercia Mirosława Mazura. Składamy
serdeczne gratulacje i przypominamy, że
niedawno prezentowaliśmy fraszki Leszka Wierzchowskiego.
Red.

nr 4(10) lipiec – sierpień 2010

Region
Fotograficzne partnerstwo
W związku z realizacją wspólnego projektu fotograficznego, 8 –12 lipca przebywali w Będzinie,
węgierscy przedstawiciele Stowarzyszenia
Fotografów Kép-Szin-Tér, z partnerskiego
miasta Tatabanyi.
W trakcie pobytu węgierscy goście zwiedzali m.in będzińską starówkę, zamek, pałac

„Twoje miasto w moich oczach”. Fotograficy
myślą też o wspólnej fotograficznej wystawie,
która byłaby prezentowana w obu miastach.
Dzięki projektowi, mamy możliwość wzajemnie się poznać, nawiązać nowe znajomości, wymienić doświadczenia oraz dobrze
się bawić. Mam nadzieję, że ta współpraca
zaowocuje długoletnią współpracą między
naszymi stowarzyszeniami i nie zakończy się
na zrealizowaniu tego projektu, lecz będzie
przyczynkiem do dalszych wspólnych działań
– stwierdza Robert Garstka z Via Arte.
RG

gotowe przedmioty, lecz także proces ich
tworzenia i zdobienia.
W rękach pani Stefani Zofii Noszczyk z Koziegłów powstawały wspaniałe, wielobarwne
ozdoby z osikowego drewna. Piękne kwiaty,
ozdoby choinkowe, plecione kapelusze są
charakterystyczne tylko dla Koziegłów i kilku
okolicznych miejscowości. Syn pani Stefanii,
pan Roman Noszczyk, z powodzeniem kultywuje tę nieco zapomnianą XIX-wieczną
tradycję rękodzielnictwa i plecionkarstwa, prowadząc firmę Osikowa Dolina. Jest też twórcą,
wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa,

Jarmark Rzemiosła
i Rękodzieła
W ostatnią niedzielę czerwca, podobnie
jak w ubiegłym roku, Muzeum Zagłębia
w Będzinie we współpracy z będzińskim
Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta
Będzina zorganizowało II Jarmark Rzemiosła
i Rękodzieła.
Pałacowy park zapełnił się licznymi
straganami z różnorodnymi i kunsztownymi wyrobami rękodzielniczymi oraz
przysmakami sporządzonymi według
starych, tradycyjnych receptur. Prace zaprezentowało ponad 80 rzemieślników
i artystów, przybyłych z całej Polski. Piękna biżuteria, obrazy malowane na szkle
Mieroszewskich, Górę Zamkową, kirkut, ży- i płótnie, ceramika użytkowa i dekoradowski dom modlitwy w Bramie Cukermana, cyjna, wyroby z drewna, skóry, wikliny,
targowisko miejskie, cementownię Grodziec osikowego drewna, ozdoby szydełkowe,
oraz Wzgórze św. Doroty.
grafiki, witraże, ludowe zabawki, koronki,
Węgierscy fotograficy, już po raz czwarty serwety, obrusy, ozdoby z papieru, mozaiki
gościli w Będzinie, aby dokumentować obraz zachwycały kształtem, kolorem, ciekawą
miasta i jego mieszkańców. Przez cały czas formą, zachęcając przybyłych do kupna.
pobytu gościom towarzyszyli przedstawiciele Zwiedzający mogli zobaczyć nie tylko
Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz członkowie będzińskiego
Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych
Via Arte, którzy również kilkakrotnie byli
z wizytą na Węgrzech.

Zdjęcia zostaną wykorzystane w albumie
fotograficznym, który ma powstać w tym
roku z okazji 10-lecia współpracy pomiędzy
miastami partnerskimi. Pomysł ten zrodził się
w Będzinie podczas październikowej wizyty
węgierskiej delegacji. Trwający od zeszłego
roku projekt, jest realizowany pod hasłem

Zwyciężczyni konkursu o„Złoty cyganek”, wraz ze swoją koleżanką Agnieszką
Jangrot-Waszczak. Obie panie tworzą w pracowni w Będzinie.

największego kapelusza na świecie wykonanego
z osiki. Wyrobami z osiki zajmujemy się od lat
70. Kocham to, co robię. Fascynuje się drzewem
i drewnem, jego wyjątkowością. Jest to nasza
tradycja, na niej się wychowałem – opowiada
pan Roman.
Z kolei pan Leszek Jęczmyk z Katowic
zadziwił wszystkich zdobieniem jaj metodą
rytowniczą. – Zainspirowała mnie mama,
która przy świątecznym stole wielkanocnym
opowiadała, że kiedyś widziała kolorowe jajka
z wydrapanymi na nich wzorami. To podziałało
na moją dziecięcą wyobraźnię i tak zdobieniem
jajek zajmuje się od ponad 50 lat. Wykonanie
jednej kroszonki zajmuje mi od 6 do 10 godzin,
a wszystko zależy od skali trudności danego wzoru.
Można było również spróbować licznych
swojskich specjałów. Dużym powodzeniem
cieszyły tradycyjne wędliny, wyroby cukiernicze, pieczywo, miody, piwa korzenne i soki.
Imprezie towarzyszyły prezentacje kapel ludowych i zespołów folklorystycznych z terenu
powiatu będzińskiego, a gwiazdą tego dnia
była góralska kapela TURNIOKI.
Ważnym elementem jarmarku było rozstrzygnięcie konkursu „O złoty cyganek”.
W szranki stanęli rękodzielnicy i rzemieślnicy.
Jury wyróżniło dziesięć prac, główna nagroda
oraz statuetka „Złotego cyganka” – za formę
rzeźbiarską o romantycznej nazwie „Koń
z polskiej łąki” – trafiła w ręce pani Małgorzaty
Szubert z pracowni ceramicznej „Angelus”
w Będzinie.
W trakcie jarmarku swoją działalność
przybliżały również liczne stowarzyszenia,
świetlice środowiskowe oraz inne organizacje
pozarządowe.
Tekst i zdjęcia Robert Garstka
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„WAKACJE Z DUCHAMI"
w Sławkowie
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie
28 sierpnia 2010 roku już po raz trzynasty
organizuje w Sławkowie imprezę plenerową
pod nazwą „WAKACJE Z DUCHAMI".
Jest to impreza cykliczna o zasięgu ponad
lokalnym organizowana corocznie od
1998 roku. Ma ona na celu, prócz zapewnienia ciekawej rozrywki mieszkańcom
i gościom Sławkowa, także popularyzację
historii oraz tradycji gminy i najbliższego
regionu. Tegoroczna impreza odbędzie się
w stylu biesiady śląskiej. Nie zabraknie
rodzimych wykonawców, gier i zabaw dla
dzieci i dorosłych, stosownej oprawy plastycznej i efektów specjalnych. Serdecznie
zapraszamy.

Walczyły o prawa kobiet
w Istambule
30 czerwca w Istambule odbył się Światowy Marsz Kobiet – międzynarodowa
manifestacja, spotkania i wiele ciekawych
wydarzeń pod szyldem wspólnej walki
o prawa kobiet.
W marszu wzięły udział przedstawicielki kobiet ze wszystkich kontynentów.
Wśród nich znalazły się także kobiety
z Polski – przedstawicielki organizacji
pozarządowych, związków zawodowych
oraz partii politycznych. Z terenu Śląska
i Zagłębia o prawa kobiet upominały się
działaczki Stowarzyszenia Aktywne
Kobiety – Halina Sobańska i Monika
Sobańska, Śląskiej Przedwyborczej Koalicji Kobiet – Alina Bednarz i Związku
Zawodowego Sierpień 80’ – Elżbieta
Fornalczyk i Ewa Groszewska.
Czerwcowy Marsz Kobiet wywołał
wiele wzruszeń i emocji wśród zgromadzonych uczestniczek. W pochodzie, ramię
w ramię z aktywnymi działaczkami z Zachodu, szły kobiety w burkach, wspólnie
wykrzykując hasła propagujące równouprawnienie: „Solidarność z kobietami
całego świata” czy „Kobieta, Wolność,
Pokój”. Podczas Marszu mieszały się ze
sobą wszystkie języki – angielski, francuski,
polski, turecki i wiele innych.
Pierwszy Światowy Marsz Kobiet organizowany przez la Marche Mundiale
des Femmes miał miejsce w 2000 roku
i zgromadził kobiety z ponad 159 państw ze
wszystkich stron świata. Kobiety zmobilizowały siły, by wszyscy mogli usłyszeć ich
sprzeciw wobec ubóstwa i niemożliwych
do tolerowania aktów przemocy i opresji,
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jakich kobiety doświadczały we wszystkich
cywilizacjach, kulturach i ustrojach politycznych. Do dziś Marsz Kobiet jest jedynym
ruchem społecznym obecnym na wszystkich
kontynentach. Celem Światowego Marszu
Kobiet jest organizacja na poziomie lokalnym,
narodowym, regionalnym i międzynarodowym celów i założeń, by wydobyć na wspólny
plan różne roszczenia kobiet i alternatywy.
Cykl działań MMF rozpoczął się 8 marca
manifestacją feministyczną w Atenach, skąd
wyruszyła karawana aktywistek promujących
Światową Kartę Praw Kobiet dla Ludzkości,
której trasa przebiega poprzez Bałkany do

Stambułu, a następnie w kierunku Bułgarii
i Rumunii. Podróż karawany stanowi część
międzynarodowych działań, które zakończą
się w Bukavu (Kongo). Tam też w październiku bieżącego roku odbędzie się kolejny
Światowy Marsz Kobiet.
Marsz Kobiet jako ruch stara się też
pokazać, iż globalne stanowisko femini-

styczne rozpada się na wiele aspektów.
Jednym z priorytetów jest pomoc dla kobiet
– cywilnych ofiar konfliktów wojennych,
gwałconych i wykorzystywanych jako
„seksualne niewolnice”. Globalizacja uderza
w szczególny sposób w prawa kobiet i wzmaga kierowaną wobec nich przemoc. Kobiety

eksportuje się niczym „zasoby naturalne”.
Ich jedynym wyjściem jest poszukiwanie
pracy za granicą, zmuszone są powierzyć się
mafii, aby potajemnie przekraczać granice.
Ostatecznie zmuszane są do prostytucji.
Warto też wspomnieć o równouprawnieniu
kobiet w pracy. Nigdy dotąd nie było na
świecie tylu wykształconych i gotowych
do podjęcia płatnej pracy kobiet. Widzimy
też, że część z nich – lepiej wykształcone
przedstawicielki miejskich klas średnich
– mają coraz wyższe kwalifikacje, zwłaszcza, jeśli chodzi o sektor usług w Europie
i Stanach Zjednoczonych. Jednak większość
kobiet trafia niczym odrzuty do sfery pracy
fizycznej.
Dlatego tak istotne są międzynarodowe
działania, w które wpisuje się Światowy
Marsz Kobiet. Z pewnością już wkrótce
do Konga przyjedzie równie liczna grupa
osób, działających na rzecz praw kobiet.

nr 4(10) lipiec – sierpień 2010

Region
Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych Zagłębia Dąbrowskiego w „Nowym Zagłębiu” i w Internecie

Konferencja„Aktywne
Kobiety w Biznesie”
III edycja
21 lipca w Auli Multimedialnej Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach odbyła się Konferencja pt. „Aktywne Kobiety
w Biznesie” – aspekty finansowo-prawne. Jej
organizatorem była katowicka RIG, a partnerem merytorycznym i sponsorem PKO
Bank Polski.
Głównym celem III już edycji tego przedsięwzięcia było przedstawienie rzetelnych
informacji na temat równości szans, pozyskiwania środków na prowadzenie działalności
gospodarczej, a także udzielenie praktycznych
wskazówek z wielu dziedzin związanych
z rozwojem kariery zawodowej. Tradycyjnie
już, integralną częścią spotkania, w którym
wzięło udział blisko 70 osób, była wymiana
doświadczeń między jego uczestnikami.
Konferencja miała dać odpowiedź na trzy
podstawowe pytania. Czy awans zawodowy
i wysokość zarobków nadal są czynnikami
dyskryminującymi kobiety w województwie
śląskim? Na jakie przeszkody na rynku
pracy są one narażone? Czy w naszym społeczeństwie realizowana jest idea równości
szans, w której ludzie posiadający takie same
uzdolnienia i ambicje mają identyczne możliwości ich realizacji?
Kobiety są obecnie bardzo dobrze wykształcone i zdeterminowane. Czasami jednak do odnoszenia sukcesów zawodowych
brakuje im pewności siebie i konsekwencji.
Czasem pomocne okazałyby się bardziej
przyjazne dla pań rozwiązania prawne oraz
możliwość prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
W trakcie konferencji starano się także
znaleźć odpowiedź na kolejne pytanie nurtujące środowisko kobiet. Na jaką pomoc ze
strony zarówno instytucji państwowych, jak
i instytucji Unii Europejskiej można liczyć?
W części pierwszej poświęconej finansowaniu podjęcia i rozwoju działalności poruszono trzy tematy. O prowadzeniu własnego
biznesu oraz wsparciu dla przedsiębiorczych
kobiet mówiła Magdalena Miszczak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Możliwości dotacji na rozwój przedsiębiorstw
przedstawiła Agnieszka Maj, kierownik ds.
Doradztwa i Funduszy Europejskich RIG
w Katowicach. O finansach kobiet biznesu
i produktach skarbowych mówiły Małgorzta
Sowińska-Kwijas, Małgorzata Kulińska i Anna
Rodek, specjalistki bankowe.
Z kolei w drugiej części temat dyskryminacji i równości szans w praktyce w swoim
wystąpieniu omówiła Iwona Czaplikow-

ska, zastępca dyrektora Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zagadnienie
prawnej ochrony kobiet aktywnych zawodowo
przedstawiła Mirosława Dominiczak, starszy
specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach. (koc)

Wybory kobiet – wsparcie
dla przyszłych polityczek
Zbliża się jesień, a wraz z nią wybory
samorządowe! Czas na to, aby dzięki
skutecznym kampaniom wyborczym,
kompetencjom i wsparciu społecznemu
liderki mogły zająć kluczowe miejsca na
scenie politycznej.
Liczba kobiet w polityce jest wciąż
niewystarczająca, aby zmienić dyskurs,
perspektywę i priorytety polityczne. Kobiety stanowią ok. 54% społeczeństwa,
jednak zajmują tylko niecałe 19% miejsc
w organach władzy lokalnej. Tymczasem
ze względu na odmienność doświadczeń
kobiet i mężczyzn, konieczne jest, aby
kobiety miały taki sam wpływ na politykę,
wnosząc tzw. perspektywę kobiecą tam,
gdzie podejmowane są ważne decyzje.
Dlatego też Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety i Śląska Przedwyborcza Koalicja
Kobiet zapraszają do udziału w projekcie
„Wybory Kobiet", którego celem jest profesjonalne przygotowanie kandydatek do

zajęcia stanowisk politycznych i zwiększenie
ich szansy na wygraną w nadchodzących wyborach. Projekt ma charakter ponadpartyjny;
zapraszamy Panie ze wszystkich frakcji i takie,
które będą kandydować niezależnie.
Jakie wsparcie oferujemy? Wyjazdowe
szkolenia na temat sytuacji kobiet w polityce,
wystąpień publicznych i kreowania wizerunku,
planowania kampanii wyborczej oraz wykłady
na temat samorządu. Osoby, które wezmą
udział w projekcie, otrzymają możliwość
korzystania z regularnych bezpłatnych konsultacji ekspertów i ekspertek ds. marketingu
politycznego i komunikacji społecznej, a także
wsparcie Ponadpartyjnego Kobiecego Sztabu
Wyborczego podczas prowadzenia swojej
kampanii. Po wyborach wszystkie uczestniczki
projektu zapraszamy do członkostwa i udziału
w spotkaniach Śląskiego Klubu Kobiet w Polityce, gdzie prowadzone będą dalsze szkolenia
dla liderek, dyskusje panelowe i współpraca
w ramach sieci.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 sierpnia
pod adresem: agata.olejniuk.sak@gmail.com.
Szczegóły i terminy znajdują się na stronie:
www.aktywnekobiety.org.pl, pod numerem
tel.: (32) 266-16-72. Projekt współfinansowany
jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Serdecznie zapraszamy!
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Historia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Mierzęcicach

W 2007 roku Biblioteka po raz kolejny
zmieniła siedzibę. Uchwałą Rady Gminy
Mierzęcice przejęto od parafii p.w. św. Mikołaja
w Targoszycach na rzecz gminy Mierzęcice
budynek kaplicy katechetycznej z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki. Uroczyste
otwarcie połączone z nadaniem bibliotece
imienia Jana Pawła II nastąpiło 20 września
2007 roku. Mszę świętą w tej intencji odprawił Ksiądz Biskup dr Adam Śmigielski
Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Nowa
siedziba biblioteki w Mierzęcicach to nowoczesny, duży budynek przystosowany także dla
osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim
wypożyczalnia i czytelnia, sala konferencyjno-wystawowa, czytelnia internetowa oraz
pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
Całkowita powierzchnia biblioteki to 411 m².
Obecnie biblioteka prowadzi swoją działalMiała ona zaspokajać potrzeby czytelnicze ność poprzez 7 placówek – centrala z punktem
ludności, obsługując mieszkańców wsi, w której bibliotecznym oraz 5 filii bibliotecznych. Księgosię znajdowała bezpośrednio, a mieszkańców zbiór liczy ogółem 69 655 książek i 136 jednostek
z Mierzęcic. Punkty wypożyczeń mieściły się dalszych okolic za pośrednictwem punktów zbiorów multimedialnych a co roku czytelnicy
mają do dyspozycji ok. 40 tytułów różnych
w ich prywatnych domach. Osoby te pracowały bibliotecznych.
społecznie, nie było też stałych godzin otwarcia
W momencie utworzenia gmin w 1974 czasopism. W centrali biblioteki gromadzone
punktu. Księgozbiór powiększał się z biegiem roku biblioteka zmieniła nazwę na: Biblioteka są ponadto zbiory regionalne i dokumenty
czasu o nowe pozycje. W 1948 roku było około Publiczna Gminy Mierzęcice. Tegoż roku życia społecznego oraz budowany jest dział
200 woluminów.
podporządkowana jej została dotychczas poświęcony życiu i działalności Papieża Jana
Biblioteka Gminna w Mierzęcicach rozpo- samodzielna Biblioteka w Przeczycach, która Pawła II. Rocznie rejestrowanych jest ok. 2,5
częła swą działalność 15 września 1948 roku, stała się Filią Biblioteczną Nr 1 Gminnej Bi- tys. czytelników.
Oprócz gromadzenia i udostępniania zbioa 16 stycznia 1949 roku nastąpiło jej uroczyste
rów w bibliotece prowadzona jest działalność
otwarcie. Pierwsza biblioteka mieściła się w tzw.
kulturalna i edukacyjna na rzecz lokalnego
Organistówce w Targoszycach, w której była
środowiska, m.in. lekcje biblioteczne, spotkania
z pisarzami, wystawy, konkursy, zajęcia w trakcie
ferii zimowych i wakacji, zebrania i spotkania
dla mieszkańców gminy.
2760 woluminów do Szkoły Podstawowej
w Mierzęcicach. Nadal posiadała 7 punktów
bibliotecznych i zarejestrowała w tym czasie
250 czytelników. Podstawową jednostką admiGminna Biblioteka Publiczna im. Jana Paw- nistracyjną była gromada, więc biblioteka nosiła
ła II w Mierzęcicach istnieje od 1946 roku, nazwę – Biblioteka Gromadzka w Mierzęcicach.
w którym to założono pierwsze dwa punkty
wypożyczania książek. Prowadzenie ich powierzono Marianowi Kutkowi i Czesławie Wojdas

również szkoła. W jej zbiorach było 330 książek,
a korzystało z nich 69 czytelników. W tym
samym czasie utworzono punkty biblioteczne
w gromadach: Boguchwałowice, Brudzowice,
Niwiska, Nowa Wieś, Przeczyce, Toporowice
i Zendek, które mieściły się w budynkach
szkolnych. Każdy punkt otrzymał 100 książek.
W 1951 roku bibliotekę przeniesiono do
Mierzęcic do prywatnego domu państwa
Majcherczyków. Cały księgozbiór liczący wtedy
już około 2 tys. woluminów. Biblioteka otrzymała wtedy nowe regały, aby mogła pomieścić
wszystkie książki, z których korzystało wówczas
244 czytelników.
1 maja 1954 roku po przekazaniu biblioteki
kierownikowi nowej Szkoły Podstawowej
w Mierzęcicach – Zdzisławowi Smołce, przeniesiono z jego inicjatywy cały księgozbiór liczący
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blioteki Publicznej w Mierzęcicach. Kolejna
Filia Biblioteczna Nr 2 została uruchomiona
w Nowej Wsi w czerwcu 1978 roku.
W grudniu 1979 roku oddano do użytku
nowy Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach, biblioteka gminna – centrala, przeniosła
się tam ze szkoły. Księgozbiór liczył wówczas
15720 woluminów. Powiększała się systematycznie sieć biblioteczna. 15 czerwca 1985
roku uruchomiona została Filia Biblioteczna
Nr 3 w Toporowicach, a w lipcu 1993 roku
powstała Filia Biblioteczna Nr 4 w Boguchwałowicach. W roku 2000 decyzją Rady Gminy
Mierzęcice Biblioteka Klubu Garnizonowego
Jednostki Wojskowej w Mierzęcicach stała
się Filią Biblioteczną Nr 5 w Mierzęcicach
Osiedlu. Od roku 2004 zmienił się dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej. Została nim
Grażyna Czapla.

Za działalność na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury pani dyrektor Grażyna Czapla
otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego. Odznaka ta została wręczona
28 maja 2010 roku. podczas Wojewódzkiego
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który odbywał się
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Konstantego Prusa w Rybniku. Nagrodę
wręczyli Ewa Ryszka wiceprezydent Rybnika
oraz Zbyszek Zaborowski wicemarszałek województwa śląskiego.
		
Magdalena Bijak
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NASZ PATRONAT
Jubileusz 35-lecia Gminnego
Ośrodka Kultury
Kultura stanowi we współczesnym świecie
interdyscyplinarne pojęcie, chętnie używane w wielu dziedzinach życia. Docelowo jej
upowszechnianiem i animowaniem zajmują
się takie instytucje jak domy czy ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dzięki ich działalności
współczesne młode pokolenie ma szansę poznać oraz zachować historię i tradycję naszego
kraju, realizować swoje pasje i zainteresowania,
a także, co jest szczególnie ważne – budować
dialog z innymi ludźmi, na tworzonej dzięki
kulturze płaszczyźnie, dając jednocześnie wyraz
swoistej integracji międzypokoleniowej. Dlatego też warto kulturę upowszechniać, tworzyć
i animować. Warto być jej aktywnym i zaangażowanym odbiorcą. W końcu, warto o nią dbać,
aby kolejne pokolenia miały szansę udziału
w jej wartościach. Antoine de Saint-Exupéry
powiedział: „Marną opinię o kulturze ma ten,
kto sądzi, że polega ona na zapamiętywaniu
formułek”. Bo taka właśnie jest kultura: nieograniczona, swobodna, wyzwolona. Możemy
rozpatrywać ja zarówno w kategorii duszy, jak
i ciała, możemy mówić o jej materialnym, jak
i niematerialnym wymiarze. Jednak bez względu
na to, jak chcemy ją rozumieć, zawsze będzie
stanowiła coś symbolicznego, pozytywnego
i refleksyjnego.
Działań na rzecz upowszechniania i animacji
kultury podejmuje się w naszym kraju wiele
prężenie działających instytucji kultury, które za
priorytet stawiają sobie wychowanie młodego
człowieka w duchu pozytywnych wartości. Animacyjno-edukacyjne działania w sferze kultury
realizowane są także w Gminnym Ośrodku
Kultury Gminy Psary, który w bieżącym roku
obchodzi Jubileusz 35-lecia istnienia.
Wydarzenie to jest dla dyrektora instytucji
oraz pracujących w niej animatorów kultury
szansą do zaprezentowania wszelkich efektów
działalności instytucji, jakie powstały na
przestrzeni ostatnich lat. Jest również okazją
do podzielenia się z mieszkańcami regionu
wieloma sukcesami i nagrodami, które osiągnęła nasza instytucja Jednym z ostatnich
ważnych wyróżnień było przyznanie w 2009
roku tytułu SAMORZĄDOWY LIDER
ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KULTURY,
który otrzymaliśmy zajmując I miejsce w skali
całego kraju w konkursie ogłoszonym przez
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Serdecznie zapraszamy

na uroczysty Jubileusz

35 - lecia dzia³alnoœci
Gminnego Oœrodka Kultury
Gminy Psary
w dniu 29 sierpnia 2010
o godzinie 14:00
na Stadionie
LKS „Iskra”
w Psarach

snowca i innych miast z województwa śląskiego,
okazało się, że NGO's należy przekonać do
korzyści płynących z uzyskania bezpłatnego
wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa.
Istotą projektu było to, aby każda lokalna
organizacja mogła skorzystać z jak najszerszego
wachlarza usług oferowanych w ramach bogatej
oferty sosnowieckiego inkubatora. Misją projektu było wspieranie podmiotów ekonomii
społecznej z terenu województwa śląskiego,.
Ze względu na benficjenta projektu (Gmina
Sosnowiec) większość zgłaszających się do
projektu organizacji pochodziło z Sosnowca,

W programie wiele niespodzianek dla dzieci,
m³odzie¿y i osób doros³ych.
Dyrektor i pracownicy GOK

W realizacji swych zadań Gminy Ośrodek
Kultury Gminy Psary stosuje metodę pracy
projektowej, dzięki której zwiększa swą ofertę
kulturalną oraz formy aktywności kulturalnej,
trafia jednocześnie do większej liczby odbiorców
oraz kreuje w świadomości mieszkańców regionu silnie zakorzenioną tożsamość kulturową.
Już dziś serdecznie zapraszamy na uroczysty
Jubileusz 35-lecia istnienia Gminnego Ośrodka
Kultury – instytucji, która nie ogranicza się
do sztywnych i ograniczonych zasad zwykłej
działalności kulturalnej, a wychodzi naprzeciw problemom i potrzebom społeczeństwa
lokalnego oraz podejmuje wyzwania na miarę
XXI wieku.
Red.

Era przedsiębiorczości
społecznej – sosnowiecki
inkubator

Projekt „Era przedsiębiorczości społecznej –
sosnowiecki inkubator” rozpoczął się w lipcu
ubiegłego roku. Po jedenastu miesiącach realizacji
przyszedł czas na podsumowanie. Należy nadmienić, iż jest to pierwszy projekt z poddziałania
7.2.2 realizowany przez gminę Sosnowiec. Był on
dużym wyzwaniem organizacyjnym dla gminy,
a sama jego realizacja przyniosła miastu i organizacjom pozarządowym wiele korzyści. Pani
Ewa Biegaj – koordynator projektu, sama będąca
ekspertem ds. projektów unijnych, przyznaje, że
przeprowadzenie projektu o kompleksowym
podejściu do podmiotów ekonomii społecznej
(rodzaj i ilość oferowanego wsparcia) nie jest
rzeczą łatwą. Mimo bardzo starannie przeprowadzonych badań ankietowych (w okresie
tworzenia projektu), z których pochodziły
informacje na temat kompleksowości potrzeb
organizacji pozarządowych z terenu miasta So-

gdzie projekt był realizowany. Nie pozostał bez
wpływu fakt, iż biuro sosnowieckiego inkubatora
znajduje się na terenie Sosnowieckiego Centrum
Organizacji Pozarządowych (SCOP). SCOP jest
dobrze znane sosnowieckim organizacjom oraz
dysponuje pomieszczeniami nadającymi się na
prowadzenie szkoleń i spotkania z doradcami –
jeden z atutów projektu: gmina Sosnowiec nie
potrzebowała pieniędzy na wynajmowanie sal
i innych pomieszczeń w celu realizacji projektu;
zostały wykorzystane pomieszczenia należące
do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Projekt obejmował następujące formy
wsparcia: szkolenia, indywidualne i grupowe
sesje z ekspertami ds. marketingu, prawa,
księgowości, zakładania podmiotów ekonomii
społecznej, a także publikację poradników dla
beneficjentów napisanych przez ekspertów
na podstawie ich własnych doświadczeń
płynących z pracy w projekcie, tak aby mogły
one jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby
organizacji biorących udział w projekcie.
Z oferty sosnowieckiego inkubatora, od
początku jego istnienia skorzystało 289 osób
z ponad 60 różnych organizacji. W sumie
zrealizowano 30 dni szkoleniowych oraz
ponad 1100 godzin spotkań z ekspertami.
Realizowany przez gminę Sosnowiec
projekt „Era przedsiębiorczości społecznej
– sosnowiecki inkubator” z pewnością przyczynił się w dużej mierze do wzrostu wiedzy
i umiejętności członków i pracowników oraz
wolontariuszy organizacji pozarządowych
na terenie województwa śląskiego. Takie
działania sprzyjają z pewnością wzmacnianiu
postawy obywatelskiej i rozwoju społeczności
lokalnych.
Red.
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Amfiteatr w gminie Kroczyce – najlepsze przedsięwzięcie Trzeci sektor

60

Wśród najlepszych przedsięwzięć zrealizowanych w województwie śląskim znalazł się
projekt gminy Kroczyce pt. „Remont Amfiteatru
wraz z infrastrukturą rekr.-tur., zakup strojów
i sprzętu dla zespołu ludowego”. Przedsięwzięcie
składa się z dwóch komponentów: infrastrukturalnego – polegającego na modernizacji
amfiteatru i zagospodarowaniu otaczającego
terenu; – inwestycyjnego – polegającego na

z dziećmi, uczestników imprez masowych
(plac zabaw, plac z miejscem do palenia ognisk,
plac widokowy, plac przed sceną, boisko do
siatkówki plażowej). Wprowadzono również
w niezbędnym zakresie piesze ścieżki spacerowe łączące projektowane place i komunikujące
całość terenu. W pobliżu ścieżek usytuowano ławki, latarnie oświetlenia parkowego,
krzewy, drzewa. Przedsięwzięcie pozwoliło Towarzystwo Przyjaciół Będzina
obchodzi w tym roku jubileusz
20-lecia działalności. 9 kwietnia
1990 roku w akcie sądowym zapisano

zakupie nagłośnienia i strojów regionalnych
dla zespołu folklorystycznego "ZIEMIA KROCZYCKA". Wartość projektu 618 944,73 zł,
w tym z EFOiGR – 405 036, 80 zł.
Celem projektu było utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego
dla mieszkańców i turystów odwiedzających
gminę. W ramach projektu zagospodarowano tereny wokół istniejącego zbiornika
wodnego oraz amfiteatru, który zbudowany
został w latach 70. w miejscowości Kroczyce.
Zakupiono również stroje oraz sprzęt dla
zespołu ludowego. W ramach przebudowy
istniejącego zbiornika wodnego powstało
kąpielisko zasilane czystą wodą z rzeczki
Bagienka i przystosowane dla osób pływających, niepływających, posiadające również
brodzik dla dzieci, a także niewielkie molo.
Zbudowano również sztuczną wyspę oraz
plażę piaszczystą wokół przebudowywanego
basenu. Powstały też niezbędne urządzenia
obsługowe – natrysk, przebieralnia, a dno
i brzegi zbiornika wodnego zaprojektowano
jako skorupę betonową. W ramach budowy
placów projektu przewidziano przestrzeń dla
różnych grup użytkowników - dzieci, rodzin

również na zakup 10 kompletów strojów
dla członków zespołu „Ziemia Kroczycka"
oraz niezbędny sprzęt nagłaśniający. Stroje
uzyskały atest Krajowej Komisji Artystycznej
i Etnograficznej Fundacji „Cepelia – Polska
Sztuka i Rękodzieło" w Warszawie oraz Zespół
Oceniający w Krakowie.
Remont amfiteatru i otoczenia, a szczególnie basenu od dawna był ważnym powodem
wielu dyskusji. Mieszkańcy Kroczyc widzieli
potrzebę przeprowadzenia prac modernizacyjnych, ponieważ powstały w latach 60.
zbiornik nie nadawał się do użytkowania
i mógł stanowić zagrożenie. Problemem był
brak środków na realizację zadania. Dlatego
wiadomość o rozpoczęciu remontu wzbudzała
wiele zainteresowania. Wiele osób pracowało
przy wykonywaniu prac porządkowych i bacznie obserwowało prace firmy wykonującej
roboty budowlane.
Po zakończeniu remontu obiekt stał się
miejscem bardzo popularnym wśród mieszkańców i turystów. Chętnie spędzają tu
czas matki z dziećmi, osoby starsze i turyści.
Otoczenie daje możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury.
Red.

Jubileusz 20-lecia
działalności Towarzystwa
Przyjaciół Będzina

Klub Radnych TPB w kadencji 2006-2010, od lewej: Janusz Herpel, Waldemar
Szydło (Przewodniczący Rady Miejskiej), Marek Wieczorek i Marcin Lazar.
Fot. arch. TPB

następujące nazwiska członków
założycieli: Waldemar Musiał,
Aleksander Kowal, Wacław Stadnik,
Franciszek Urbański, Zofia Rydel,
Janina Wacowska, Władysław Śliwoń.
Jako siedzibę Towarzystwa wpisano
gmach Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Będzinie.
Pierwsze Walne Zgromadzenie
Wyborcze TPB, z udziałem 42
członków, obradowało 18 czerwca
1990 roku. Wystąpienie programowe
Prezesa Tymczasowego Zarządu
Władysława Śliwonia (wybranego
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później pier wszy m prezesem
To w a r z y s t w a) z aw i e r a w a ż n e
dla Stowarzyszenia stw ierdzenia
programowe: „Chcemy, aby Towarzystwo
Przyjaciół Będzina stało się z jednej
strony pomocnikiem samorządu
lokalnego we wszystkich sprawach,
jakie będzie on rozwiązywać, z drugiej
– inspiratorem przynajmniej niektórych
jego działań i liczącym się realizatorem
wszystkich przedsięwzięć, które mają na
celu poprawę warunków życia, ocalanie
od zapomnienia tradycji i historii, rozwój
inicjatyw gospodarczych oraz środowisk
kulturotwórczych i profesjonalnych
placówek kultury”.
Z Towarzystwem związanych jest
wielu znanych nie tylko w naszym
reg ionie naukowców, ar t ystów,
społeczników.
Szczególnie w ostatnich latach
zrealizowano wiele inicjatyw, które
powodują coraz większą popularność
Towarzystwa Przy jaciół Będzina
w skali ponadmiejskiej, a nawet
ponadregionalnej. Warto wymienić
przynajmniej kilka z nich.
23 kwietnia 2004 roku w ramach
obchodów Dnia Ziemi, z inicjatywy
nowo w y branego Prezesa TPB
Waldemara Szydły, odbyła się pierwsza

Projekt Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych Zagłębia
Dąbrowskiego w „Nowym Zagłębiu” i w Internecie współfinansowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego

akcja publiczna TPB: „Z czystą Górą
Zamkową do Unii Europejskiej”, ze
spontanicznym udziałem ok. 800.
mieszkańców miasta.
25 maja 2005 roku zorganizowano
pierwszy z trwającego do dziś cyklu
koncertów „Dziękuję Ci, Mamo!”
pod patronatem Dziekana Dekanatu
Będzińskiego ks. Kanonika Mieczysława
Miarki i Prezydenta Miasta Radosława
Barana.
6 czerwca 2004 roku „Galeria na
murach” staje się imprezą doroczną
(w br. 7. edycja).
W grudniu 2004 roku pier wsza
„Galeria na murach. Fot. arch. TPB”

Będzińska Wigilia na Górze Zamkowej,
od początku objęta patronatem Biskupa
Sosnowieckiego.
W 2006 roku pojawia się w Internecie
witryna Towarzystwa Przyjaciół Będzina,
działająca do dzisiaj, a zawierająca m.in..
na bieżąco aktualizowany, informator.
Przez 16 lat poprzedniczkami witryny
były ręcznie opracowywane kroniki
z wklejanymi zdjęciami.
25 stycznia 2007 roku – pierwszy
koncert noworoczny dedykowany
naszym Przyjaciołom i Sponsorom,
którym mieszkańcy Będzina zawdzięczają
m.in. Będzińskie Wigilie na Górze
Zamkowej i inne przedsięwzięcia TPB
służące miastu i jego mieszkańcom.
W kw ietniu 2007 roku gr upa
członków TPB działających w latach
70. w Regionalnym Ośrodku Studenckim
„Ethiopus” w Będzinie założyła „Fan
Klub Hinko Ethiopusa”. Klub ten już
zapisał się w kronikach TPB jako
organizator wielu ciekawych imprez,
w tym m.in. „zaduszkowego” wieczoru
klubowego i happeningu „Dębowe
Party” czy spotkania z będzinianinem
Mieczysławem Litwińskim i jego żoną
Sabą, tworzącym znany duet „Signatura
Rerum – Sol et Luna”.
W kwietniu 2008 zasadzono dwa dęby
ku pamięci: króla Kazimierza Wielkiego
i Hinko Ethiopusa. W kwietniu 2010
roku, uczczono pamięć Ofiar katastrofy
smoleńskiej, a wśród nich posła na
Sejm RP – Grzegorza Dolniaka. Tym
razem zielonymi pomnikami zostały
szlachetne buki.
Red.

Region
Oczekiwana inwestycja powiatu. Ruszyła budowa SOR w Zawierciu
Gęsto padający deszcz nie przeszkodził w rozpoczęciu budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zawierciu, którego głównym
beneficjentem jest Powiat Zawierciański. Inwestycja realizowana jest w ramach tematu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa
ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym
w Zawierciu.
27 lipca br. na terenie szpitala, w miejscu,
gdzie powstanie SOR, odbyło się uroczyste
spotkanie w sprawie podpisania Aktu Erekcyjnego. Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław
Dąbrowa, I wicewojewoda śląski, Dorota Suchy,
zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Katowicach, Sławomir Niewiadomski, prezes
i Grzegorz Bierzyński, wiceprezes reprezentujący
Zarząd Grupy 3 J S.A. z Warszawy – wykonawcę,
Andrzej W. Żółty, prezes Zarządu Raciborskiego
Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o., jako
inwestor zastępczy, Piotr Ligaszewski, projektant SOR ze Studia Projektowego „Ligaszewski”, Przemysław Zawadzki, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Zawierciu. Władze powiatu
zawierciańskiego reprezentowali: Ryszard Mach,
starosta, Adam Rozlach, przewodniczący
Rady Powiatu, Leszek Wojdas, wicestarosta,
Henryk Górny, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu oraz inni.
Gości przywitał starosta Ryszard Mach,
który w swoim wystąpieniu przybliżył ideę
budowy SOR i rolę, jaką będzie w przyszłości
pełnił w zawierciańskiej służbie zdrowia. Z kolei
wicewojewoda Stanisław Dąbrowa powiedział,
Wmurowanie Aktu Erekcyjnego. Fot. arch.

iż Szpitalny Oddział Ratunkowy to duże wyzwanie dla inwestorów i wykonawcy biorąc
pod uwagę fakt krótkiego terminu realizacji
całego przedsięwzięcia. Termin zakończenia
to 30 listopad 2012 roku. Prezes Zarządu
Grupy 3 J S.A. zapewnił o jego dotrzymaniu
zważywszy, że jest na polskim rynku budowy
obiektów medycznych jednym z najlepszych
specjalistów w tej dziedzinie.
Następnie odbyło się podpisanie Aktu
Erekcyjnego i jego wmurowanie. Kolejnym
punktem uroczystości było zwiedzanie Szpitala
Powiatowego i konferencja prasowa, na której
dziennikarze mogli się bliżej zapoznać z planem
finansowym projektu, architekturą budynku
i jego rozwiązaniami funkcjonalnymi oraz
dodatkowymi zadaniami, jakie będzie spełniał.
Poniżej przedstawiamy XII oś priorytetową
pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia” w ramach zasadniczego działania, jakim jest rozwój
systemu ratownictwa medycznego. Instytucją
Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Zdrowia, Instytucją Wdrażającą
i Pośredniczącą II stopnia – Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Całkowita wartość projektu wynosi 17
373 155,64 zł., w tym wkład własny Powiatu
Zawierciańskiego to 4 143 232 zł. W ogólnych
kosztach roboty budowlane związane z rozbudową szpitala SOR oraz budową lądowiska pochłoną 11 610 746 zł. Zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla SOR-u – 3 706 380, a na zakup
pozostałego wyposażenia w sprzęt medyczny
oraz komputery – 118 537 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szpitala
Powiatowego o Szpitalny Oddział Ratunkowy. Projekt zlokalizowany będzie na terenie
Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ulicy
Miodowej 14. Nowy budynek Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego zostanie usytuowany
w południowej części działki, równolegle do
istniejącego, 4-kondygnacyjnego skrzydła
południowego głównego budynku Szpitala.
W chwili obecnej bezpośrednio w obrębie
terenu przewidzianego na realizację budynku
istnieje niezabudowana przestrzeń trawiasta,
natomiast wzdłuż granicy południowej działki
występuje obszar zwartej zieleni wysokiej.
Z uwagi na konieczność połączenia funkcjonalnego projektowanego budynku z istniejącym budynkiem – przewiduje się realizację
dwukondygnacyjnego łącznika, który zostanie
połączony z budynkiem istniejącym poprzez
wykonanie przejść komunikacyjnych w jego
ścianie zewnętrznej. Pociągnie to za sobą konieczność likwidacji jednego z pomieszczeń
archiwum w poziomie piwnic oraz części pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrycznego
w poziomie parteru.
W ramach projektu przewiduje się rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na dobudowę
na przedłużeniu budynku Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego jego drugiego skrzydła – z przeznaczeniem na Zakład Diagnostyki Obrazowej
i Zakład Anatomii Patologicznej.
Projektowany obiekt to parterowy, podpiwniczony budynek Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego z płaskim stropodachem, będący
elementem rozbudowy istniejącego Szpitala.
Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie
niezbędne instalacje umożliwiające właściwe
funkcjonowanie.
Obiekt ma na celu umożliwienie Szpitalowi
Powiatowemu w Zawierciu realizacji usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.
W projektowanym budynku przewidziano
lokalizacje zespołów funkcjonalnych, w tym
Szpitalny Oddział Ratunkowy, szatnie personelu,
pomieszczenia dla zespołów ratunkowych wraz
z garażem z dwoma stanowiskami dla karetek
oraz pomieszczenia techniczne.
Forma architektoniczna budynku
Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
którego ogólna kubatura wynosi przeszło 7
tys. m sześć., został zaprojektowany w formie
parterowego, podpiwniczonego pawilonu
usytuowanego równolegle do istniejącego,
4-kondygnacyjnego skrzydła południowego
głównego budynku Szpitala. Prostopadłościenna bryła nowego obiektu została odsunięta
od istniejącej ściany okiennej na odległość
zgodną z wymogami ochrony przeciwpożarowej, połączy ją z nim dwupoziomowy łącznik
komunikacyjny. Do głównej części budynku
o planie prostokąta dołączono od strony za-
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Region
chodniej ściany szczytowej bryłę zadaszonego
podjazdu dla karetek (z garażem w poziomie
piwnic), natomiast od strony wschodniej –
ryzalit dźwigu hydraulicznego.
Część elewacji południowej kondygnacji
piwnic została w całości odsłonięta (skarpa
terenowa) w celu uzyskania prawidłowych
warunków dla zlokalizowanych w jej obrębie
pomieszczeń zespołów wyjazdowych.
Rozwiązania funkcjonalne budynku
Zasadniczą funkcję budynku – Szpitalny
Oddział Ratunkowy – zlokalizowano na parterze.
Będzie on dostępny dwoma wejściami od strony
ściany szczytowej – odrębnym dla pacjentów
zgłaszających się pieszo i przywożonych karetkami pogotowia ratunkowego (poprzez
zamknięty, przelotowy podjazd dla karetek).
W głębi oddziału zlokalizowano część zabiegową
(w trakcie południowym) oraz obserwacyjną
z zespołem krótkotrwałej intensywnej terapii
(w trakcie północnym). Oddział zamknięty jest
usytuowanym poprzecznie, poziomym ciągiem
komunikacyjnym łączącym go z istniejącym
budynkiem szpitala, posiadającym bezpośrednie
wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia szatni z zapleczem sanitarnym dla
personelu i zespół pomieszczeń dla ratunkowych
zespołów wyjazdowych (w trakcie południowym) oraz zespół pomieszczeń technicznych.
Pomieszczeniom zlokalizowanym w poziomie
piwnic zapewniono możliwość bezpośredniego
wyjścia na teren otaczający.
Pod podjazdem dla karetek przewidziano
lokalizację garażu 2-stanowiskowego dla karetek,
z rampą zjazdową. Będzie on połączony funkcjonalnie z budynkiem poprzez przedsionek
izolujący.
W obrębie budynku projektowanego zaprojektowano pomocniczy dźwig szpitalny
o napędzie hydraulicznym.
SOR spełniał będzie również dodatkowe
zadania, w tym:
– Zagospodarowanie terenu – w ramach
prac związanych z realizacją nowego obiektu
przewiduje się dokonanie zmian w istniejącym
zagospodarowaniu terenu, m.in. wycinka drzew
stanowiących przeszkody lotnicze.
– Poprawa obsługi komunikacyjnej – dojazd
do krytego podjazdu karetek SOR od strony
wjazdowej na teren szpitala będzie odbywała

Budynek Szpitala Powiatowego obecnie. Fot. arch.

się nowym odcinkiem dwukierunkowej drogi
dojazdowej, a następnie jednokierunkową
pętlą na nasypie.
– Lądowisko dla helikopterów – budowa
nowego oświetlonego lądowiska w pełni dostosowanego do wymogów prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 20 lipca
2004 roku w sprawie wymagań dla lądowisk).
– Zakup wyrobów medycznych – w ramach
projektu zakupione zostaną wyroby medyczne
do diagnostyki i terapii określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca
2007 roku w sprawie szpitalnego oddziały
ratunkowego. Wyroby te zostaną umieszczone
na SOR, w obszarach określonych Rozporządzeniem. Ogółem zostanie zakupionych 138
szt. sprzętu i aparatury medycznej, wynikającej
bezpośrednio z rozporządzenia.
– Zakup wyposażenia SOR i pozostałego
sprzętu – tworzenie SOR od podstaw nakłada
konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia
m. in. meble, art. gospodarcze, elektryczne,
komputery. Ogółem zostanie zakupionych 564
szt. wyposażenia niewynikającego bezpośrednio
z rozporządzenia.

listopada 2009 roku. 30 marca 2010 roku
Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ustanowił
pełnomocnika ds. Projektu oraz zaktualizował strukturę organizacyjną zarządzania
projektem.
Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniony został Inwestor ZastępczyRaciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
Sp. z o.o. w Raciborzu, z którym podpisano
umowę 1 kwietnia 2010 roku.
W kolejnym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
wykonawcy zadania „ Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie Szpitala
Powiatowego w Zawierciu wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną”.
Umowa z wybranym oferentem - Grupą
3 J S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żegańska
19, została podpisana 23 czerwca 2010r. Na
realizację umowy zaplanowano w montażu
finansowym projektu kwotę 11 610 746, 14
zł, cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 9
870 362,73 zł.
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 7
lipca 2010 roku, a ich zakończenie przewiduje
się, zgodnie z planem 30 listopada 2012 roku.

Realizacja:
Projekt został zakwalifikowany do dofinanArtykuł zamówiony przez Starostwo Powiasowania decyzją Ministra Zdrowia z dnia 12 towe w Zawierciu.

Projektowany wygląd elewacj budynku
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
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Kalendarium imprez kulturalnych
Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza:

29.08 – Koncert – Rynek –Żory – Festiwal 10.10 – Marc Copland Trio; Jazz Club
Folkloru i Marżoretek;
Hipnoza, Katowice.

24.09 – koncert pod hasłem „Artyści
Dąbrowy Górniczej – Mieszkańcom”
pt. MUZYCZNE BARWY JESIENI;
wystąpią: Zespół L–4, Grupa Casus,
Zespół Garden Party, Kabaret DNO,
Kabaret Długi, Bibiana Sobczyk–
Rosak, Anna Rozmus, Sara Stano,
Marcin Łazarski & „De Trebles",
Mariusz Kalaga & "Partners".

30.08 – Konferencja prasowa – Uniwer- 24.10 – JOHN SCOFIELD TRIO ( John
sytet Śląski; powitanie i prezentacja
Scofield – gitara, Steve Swallow – gitara
zespołów na Rynku w Cieszynie;
basowa, Bill Stewart – perkusja).
koncert Inauguracyjny Festiwalu
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie;
13.09 – wernisaż wystawy prac laureatów 13.
31.08 – Promenada i prezentacje w SoMiędzynarodowego Festiwalu Rysowasnowcu (okolica Dworca PKP);
nia: Zabrze – Katowice 2010 Szlakiem
Zabytków Techniki, 07.09 – wystawa,
2.09 – Promenada, spotkanie z folklorem
na ul. Mariackiej w Katowicach; 19.09–29.09 – przerwa w wystawie; Galeria
koncert Muzyka Świata – poświęcony
Piętro Wyżej, Górnośląskie Centrum
pamięci Fryderyka Chopina (KatoKultury im. K. Bochenek, Katowice.
wice Dom Kultury ul. Markiefki);
16.10 – 17.10 – Międzynarodowy Konkurs
3.09 – Koncert Plenerowy (Sosnowiec
Wiedzy o Fryderyku Chopinie „ALL
Kazimierz Górniczy, Dom Kultury);
ABOUT CHOPIN”; sala koncertowa
Akademii Muzycznej im. K. Szyma4.09 – Koncert Galowy (Chorzowski
nowskiego / Spodek, Katowice.
Centrum Kultury); wieczór folkowo–
folklorystyczny z udziałem wszystkich
gości – WPKiW Chorzów „Marysin >29.08 – 12. Letni Ogród Teatralny oraz
Dwór";
20–lecie istnienia Teatru Korez; TK i
Centrum Kultury Katowice im. Kry5.09 – Koncert plenerowy (Chorzów,
styny Bochenek zapraszają na spektakle
„Sztygarka"); koncert Plenerowy –
dla dorosłych, dla dzieci oraz towarzyDożynki (Katowice).
szące wydarzenia muzyczne. Dziewiąty
weekend festiwalu:
29.08 – Górnośląskie Centrum Kultury
& Estrada Śląska zapraszają na kon- 28.08 – O północy przybyłem do Widawy,
cert finałowy pt. "JAZZ CHOPIN"
czyli opis Obyczajów III;
cyklu Koncertów Promenadowych
"Od Bacha do Beatlesów" do Parku 29.08 – Piesek, który był niebieski;
im. T. Kościuszki w Katowicach;
wykonanie: Orkiestra Kameralna 29.08 – Pieprzone pierożki.
Miasta Tychy AUKSO, solista Mateusz Kołakowski, Trio Jazzowe.
15.09 – wystawa „Najlepsze dyplomy pro29.08 – II Turniej Koszykówki Uliczjektowe Akademii Sztuk Pięknych
nej Silesian Streetball 2010 (Hala
2010” prezentująca prace dyplomantów
Widowiskowo-Sportowa "Spodek"
z siedmiu polskich Akademii Sztuk
w Katowicach).
Pięknych Gdańsk, Kraków, Poznań,
Łódź, Warszawa, Wrocław i Katowice);
3.09 – 5.09 – World Fusion Music Festival
Rondo Sztuki w Katowicach.
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu).
19.09 – wystawa fotografii Katarzyny
Karczmarz LUDZIE I RZECZY (Górnośląskie Centrum Kultury im. K.
9.10 – CYKL JAZZ I OKOLICE – JEBochenek, Katowice).
SIEŃ 2010:
30.09 – Oddziałowe Biuro Edukacji Pu9.10 – projekt specjalny: Echoes of
blicznej IPN w Katowicach zaprasza na
Chopin. Marc Copland Trio (Marc
wystawę Górnośląski azyl. Pielgrzymki
Copland – fortepian, Drew Gress –
stanowe do Piekar Śląskich w materiałach
kontrabas, Jochen Rueckert – perSłużby Bezpieczeństwa, czynną przy
kusja) i Kwartet Śląski (Szymon
pomniku Jana Pawła II u stóp wzgórza
Krzeszowiec – I skrzypce, Arkadiusz
kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich,
Kubica – II skrzypce, Łukasz Syrnicki
przy ul. ks. Ficka.
– altówka, Piotr Janosik – wiolonczela); Akademia Muzyczna im. K.
Kalendarium opracowała:
Szymanowskiego, Katowice;
Ewa M. Walewska

25.09 – spektakl teatralny pt. Dziwna
para (autor: Neil Simon, przekład:
Henryk Rzeczkowski, reżyseria: Wojciech Adamczyk); występują: Artur
Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr
Skarga, Witold Wieliński, Wojciech
Wysocki, Katarzyna Żak.
1.10 – koncert DON VASYL & ROMA
DON VASYL.
3.10 – finał festiwalu dla konferansjerów
„KONFestiwal"; gwiazda wieczoru
– Kabaret Łowcy.B.
10.10 – spektakl Teatru bagatela pt.
MAYDAY 2 (przekład: Elżbieta Woźniak, reżyseria: Marcin Sławiński);
występują m.in.: Alina Kamińska,
Katarzyna Litwin, Krzysztof Bochenek, Wojciech Leonowicz / Marcin
Kobierski, Małgorzata Piskorz,Łukasz Żurek, Jerzy Głybin / Tomasz
Petrykat.
17.10 – koncert CZESŁAW ŚPIEWA
promujący album Pop.
23.10 – koncert Michała Bajora pt. Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty.

21.08 – 31.08 – Instytucja Promocji i
Upowszechniania Muzyki "Silesia"
zaprasza na VI Ogólnopolski festiwal
promocyjny "Sierpień Talentów",
Katowice.
26.08 – 29.08 – konwent miłośników fantastyki Śląski Eurocon 2010 Tricon.
27.08 – Metal Hammer Festival 2010
(Hala Widowiskowo-Sportowa
"Spodek" w Katowicach).
28.08 – 05–09 – XXIII Międzynarodowy
Studencki Festiwal Folklorystyczny
Uniwersytetu Śląskiego. Program
imprezy:
28.08 – Koncert Plenerowy, Siemianowice
Śląskie (Park Miejski);
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