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Szanowni Czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu kolejny numer naszego czasopisma. Jednocześnie dziękujemy za
wszystkie pozytywne komentarze, pochlebne opinie i dobre
słowa, jakie usłyszeliśmy pod adresem pierwszego numeru. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa oczekiwań
także tym razem.
Chcemy również odnieść się do komentarzy negatywnych, które do nas docierały. Po wydaniu pierwszego numeru
„Kwartalnika” pojawiło się wiele różnych opinii, często zupełnie sprzecznych. Jednym, szczególnie tym mieszkającym
poza ziemią olkuską, czasopismo się podoba; inni postawili
sobie za główny cel zniszczyć nas krytyką. Najciekawsze, że
owa krytyka dotyczy głównie tego, czego w„Kwartalniku” nie
ma. Żałujemy, ale mamy do dyspozycji jedynie 44 strony, na
których nie sposób opublikować wszystkiego, co – po pierwsze – chcielibyśmy zamieścić, po drugie – tego, co satysfakcjonowałoby wszystkich. Dyskusje powstałe wokół profilu
pisma utwierdziły nas w przekonaniu, że nie uda nam się
spełnić wymagań każdego – i nie chcemy tego. Podkreślamy, że„Kwartalnik” został powołany w określonym celu – jego
głównym zadaniem jest promowanie kulturalnego dorobku
mieszkańców naszego powiatu oraz osób z nim związanych.
Stoimy na stanowisku, że kultura zasługuje na to, by ją wspierać, a profil naszego pisma jak najbardziej wpisuje się w promocyjną strategię Powiatu Olkuskiego, której istotą jest przecież promocja powiatu poza jego granicami. Jednocześnie
wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury „Kwartalnika” w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu www.sp.olkusz.pl.
Mimo wszystko cieszymy się, że „Kwartalnik” stał się już na
wstępie inspiracją do dyskusji i wymiany poglądów. Dziękujemy za wszystkie opinie, również te dla nas nieprzychylne.
Podkreślamy, że krytyki się nie boimy, a uzasadniona i konstruktywna zawsze będzie dla nas ważna i cenna.
Wracając do bieżącego numeru – znajdą w nim Państwo
m.in. nowe, niepublikowane wiersze Sławomira Elsnera (olkuszanina nominowanego do literackiej Nagrody Nike za tom
„Antypody”), recenzję tomiku wierszy „Pełna krew” Łukasza
Jarosza (tomik ukazał się w maju nakładem wydawnictwa
„Znak”), wywiad z liderem zespołu Raz Dwa Trzy Adamem
Nowakiem (koncert zespołu odbył się w Wolbromiu), recenzję albumu „Łem. Ukryta kraina" zawierającego zdjęcia Adriana Spuły, pochodzącego z Bukowna fotografa, który publikował swoje prace m.in. w „Rzeczpospolitej", „Gazecie Wyborczej" i„Przekroju", a także opowiadanie„Sara” Macieja Przegoni,
pisarza mieszkającego niegdyś w Wolbromiu. Szczególnie
zaś polecamy przeprowadzony przez Olgerda Dziechciarza
wywiad z Januszem Czerniakiem, olkuskim malarzem i poetą.
Rozmowa ta okazała się, niestety, niedokończona...
Zapraszamy do lektury.
Agnieszka Zub
KWARTALNIK Powiatu Olkuskiego
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7.05. W powiecie olkuskim obchodzono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
10.05. Powiatowy Konkurs Plastyczny „W królestwie Króla Maciusia I”

4.04. XIII Sesja Rady Powiatu. Oprócz spraw finansowych, radni roz-

dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych zorganizowany przez

patrywali m.in. zmianę statutu Domu Pomocy Społecznej w Olku-

Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

szu, rozwiązanie Zespołu Szkół w Trzyciążu oraz kwestie związane

10.05. Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji Powiatowego Kon-

z dokonanym przekształceniem olkuskiego ZOZ-u.

kursu Czytelniczego: Wróżki, czarodzieje, wampiry w literaturze dla

4.04. Wernisaż wystawy dzieł zbiorów olkuskiej Galerii Sztuki Współ-

młodzieży. Wyniki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

czesnej BWA w Galerii Kruh w Ostrawie.

17.05. Uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”. Wzięli w nich udział m.in.

10.04. W Wolbromiu odbyło się spotkanie władz samorządowych

posłowie Lidia Gądek i Jacek Osuch, starosta Jerzy Antoni Kwa-

Województwa Małopolskiego z przedstawicielami władz powia-

śniewski, wicestarosta Henryk Kieca, a także burmistrzowie i wój-

tów olkuskiego i miechowskiego. Przedstawiono informacje o inwe-

towie z gmin powiatu olkuskiego, radni oraz przedstawiciele firm

stycjach drogowych (obwodnice Olkusza, Miechowa i Wolbromia;

działających w powiecie olkuskim.

modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach

23.05. XIV Sesja Rady Powiatu. Decydowano m.in. o sprawach finan-

Olkusz-Wolbrom i Wolbrom-Miechów).

sowych i opiece społecznej.

13.04. Koncert muzyki operowej w olkuskiej galerii BWA. Wykonaw-

25.05. Wystawa Artystów Olkuskich 2012 w BWA w Olkuszu.

cy: Paulina Stach – sopran, Xin Ren Zhou – pianistka i Yang Li – tenor.

25.05. Otwarcie oddziału Witzenmann GMBH w Olewinie. Witzen-

Prowadzący: Wojciech Taborek. W programie utwory m.in. Czajkow-

mann to producent elastycznych elementów metalowych, m.in.

skiego, Schuberta, Pucciniego, Paderewskiego i Lehara.

węży i kompensatorów. Na uroczystość przybyli goście z samej cen-

13.04. Już po raz czwarty uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu

trali firmy Witzenmann wraz z prezesem Witzenmann Polska Wiesła-

olkuskiego mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności wokal-

wem Perkowskim oraz dr. Hansem-Eberhardem Kochem, prezesem

ne w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Międzynarodowej „Piosen-

zarządu Witzenmann GMBH. Na spotkaniu był obecny także staro-

ka nie zna granic”. Lista nagrodzonych na stronie internetowej Sta-

sta Jerzy Antoni Kwaśniewski, który wręczył prezesowi Perkowskie-

rostwa Powiatowego.

mu abstrakcję pędzla Edyty Nagrodzkiej z pokłosia jednego z olku-

16.04. Spotkanie z fotografikiem Adrianem Spułą w olkuskiej Gale-

skich plenerów.

rii Sztuki Współczesnej BWA. Artysta opowiedział o swoim najnow-

26.05. Spotkanie w BWA z Joanną Szarras, autorką książki„Garet dora-

szym fotoreportażu „Łem – ukryta kraina” dotyczącym Łemkowsz-

sta”, połączone z promocją książki.

czyzny.

13.06. W Auli Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

17.04. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozmawiano

odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Budowa Zin-

o programach szczepień ochronnych – zrealizowanych i plano-

tegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olku-

wanych - wdrożenia programu szczepień przeciw meningokokom,

skiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskie-

który objąłby dzieci z gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz, uro-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dzone w roku 2010.

13.06. Marsz pamięci w Olkuszu upamiętniający szlak, którym

18.04. II Powiatowe Targi Pracy w Hali Sportowo–Widowiskowej

13 czerwca 1942 roku szli w swoją ostatnią drogę olkuscy Żydzi.

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

18.06. II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnospraw-

18.04. W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu odbył się wer-

nych w MOSiR w Olkuszu. Lista nagrodzonych na stronie interneto-

nisaż wystawy prac Stowarzyszenia Polskich Akwarelistów. Była to

wej Starostwa Powiatowego.

ich pierwsza wspólna ekspozycja.

20.06. XV Sesja Rady Powiatu. Rada udzieliła Zarządowi Powiatu abso-

19.04. 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej

lutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za rok 2011.

w Olkuszu uczczono mszą świętą w kościele św. Maksymiliana Kol-

25.06. Spotkanie w olkuskim Centrum Kultury młodzieży szkolnej

bego oraz uroczystą akademią.

z Izraela, Niemiec i Polski. Tematem spotkania były losy olkuskich

19.04. Koncert jazzowy zespołu P.G.R. (Projekt Grzegorza Rogali).

Żydów (tytuł projektu: „Praca przymusowa w systemach totalitar-

25.04. Ćwiczenia służb ratowniczych w Olkuszu na ul. Biema, zorga-

nych”).

nizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego pod kierunkiem

29.06. Imbramowice. Odpust w Klasztorze Sióstr Norbertanek oraz

jego dyrektora Marka Cieślika.

spotkanie władz powiatu z sołtysami i Kołami Gospodyń Wiejskich

3.05. Powiatowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

podczas okolicznościowego pikniku.

na Rynku w Olkuszu.
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Kalendarium
GMINY więcej na stronch internetowych gmin

02.05. Przy Pomniku Wolności w bolesławskim parku obchodzono
Święto Flagi. Wzięli w nim udział posłowie, przedstawiciele władz, organizacji i instytucji Gminy Bolesław oraz gmin ościennych i mieszkańcy.

BUKOWNO

5.05. Polsko-włoskie uroczystości z okazji 149. rocznicy bitwy pod Krzy-

7.04. Pożar hali magazynowej w Bukownie przy ul. Kolejowej. Pożar

kawką i śmierci Pułkownika Francesco Nullo odbyły się na Polanie Nullo

gasiło 27 zastępów straży pożarnej. Szacunkowa wartość strat to oko-

z udziałem posłów ziemi olkuskiej, starosty olkuskiego, włodarzy ościen-

ło 500 tys. złotych.

nych gmin i miast, przedstawicieli lokalnych organizacji, szkół, a także

3.05. Miejskie uroczystości z okazji obchodów 221. rocznicy uchwale-

Instytutu Włoskiego z Klarą Celati na czele.

nia Konstytucji 3 Maja. Po mszy w intencji Ojczyzny nastąpił przemarsz

18.05. Finał XXXIV Wiosny Poetyckiej. W kategorii szkół podstawowych

mieszkańców, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości pod obe-

najpiękniejsze wiersze napisali tacy poeci jak: Mateusz Januszek, Adrian

lisk ku czci Żołnierza Polskiego.

Dachowski, Gabriela Bień,Katarzyna Rychlińska. Spośród gimnazjalistów

11.05. Pożar lasu. W gaszeniu brało udział ponad 100 jednostek straży

najlepiej władali piórem: Wiktoria Lech, Kamila Gil, Agnieszka Walczak.

pożarnej, dwa samoloty i dwa śmigłowce. Ogień strawił prawie 50 hek-

W kategorii licealistów został zauważony talent Szymona Florek i Niko-

tarów. Straty nadleśnictwa po pożarze wynoszą ok. 400 tys. zł.

li Smolny. Najbardziej wzruszające wiersze w kategorii dorosłych napi-

29.05. Uchwałami NR XXI/141/2012, XXI/142/2012, XXI/143/2012, Rada

sali: Arkadiusz Stosur, Janina Dąbrowa, Urszula Kalecińska-Kucik, Józe-

Miejska nadała tytuł "Zasłużony dla Miasta Bukowno" Bożenie Bogajew-

fa Krawczyk, Daniel Konieczny, Olimpia Rychlińska, Klara Marzec, Roza-

skiej–Piętce, Janowi Galickiemu, Księdzu Infułatowi Antoniemu Nor-

lia Hagno.

manowi.

23.05. Promocja książki„Drzewo życia” w bolesławskim dworze.

2.06. 14-sto osobowa reprezentacja Klubu Karate Kyokushin Karate

2-3.06. Święto Gminy Bolesław. Niewątpliwą gwiazdą był zespół

wywalczyła 15 medali w II Okręgowych Zawodach o Puchar Solny,

Golec UOrkiestra.

które odbyły się 2 czerwca 2012 roku w Wieliczce. Wyniki na stronie

11.06. Rozstrzygnięcie Konkursu„Wianki – w czterech porach roku”. Wrę-

internetowej miasta.

czenia nagród laureatom w imieniu organizatorów dokonali starosta

24.06. VI Rodzinny Piknik Strzelecki. Najważniejszą częścią imprezy był

olkuski Jerzy Kwaśniewski oraz dyrektor Centrum Kultury im. Marii Pło-

Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno. Patronat nad VI

nowskiej Barbara Rzońca. Lista nagrodzonych na stronie internetowej

Rodzinnym Piknikiem Strzeleckim objęli: Poseł na Sejm RP Lidia Gądek,

gminy.

Poseł na Sejm RP Jacek Osuch, Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniew-

21.06. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, połączona z występami

ski, Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław Gajdziszewski.

uczniów z sekcji i kół działających w bolesławskim dworze.

06. Akademia Piłkarska „Orbita” w gronie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu na najpopularniejszą szkółkę piłkarską dla dzieci, organi-

KLUCZE

zowaną przez firmę Nivea. W plebiscycie internautów otrzymała pra-

7.04. Wójt Gminy Kazimierz Ściążko złożył życzenia pani Annie Działach,

wie 200 tysięcy głosów!

która 7 kwietnia 2012 r. obchodziła setne urodziny. Wójt i przekazał tak-

23-24.06. Jubileuszowe, zwiastujące 50–lecie istnienia miasta, Dni

że listy gratulacyjne, w tym od Premiera i Wojewody Małopolskiego.

Bukowna. W programie m.in. koncert zespołów„Perfect” i„Łzy”.

04. W Kolbarku uczczono jubileusz – 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Klucze,

BOLESŁAW

mieszkańcy Kolbarku i jubilatki – panie z KGW z rodzinami.

04. Dwa wnioski, złożone przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej

04. Tenisiści z Jaroszowca odnieśli sukcesy podczas Małopolskich Igrzysk

w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich: Krzykawka i Laski, otrzymały dofi-

Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym i III Ogólnopolskiego Festiwalu

nansowanie w ramach programu„Działaj Lokalnie VII”. KGW w Krzykaw-

Tenisa Stołowego o Puchar Ministra Sportu i Turystyki. Wyniki na stro-

ce otrzymało 3 tys. zł na projekt „Bym nie zapomniał skrawka mej zie-

nie internetowej gminy.

mi”, KGW w Laskach - 3 tys. 750 zł na przedsięwzięcie„Aktywne 50 –tki”.

03.05. W Chechle odbyło się uroczyste nabożeństwo oraz złożenie kwia-

04. Zespół„Level up”oraz soliści, delegowani przez Centrum Kultury im.

tów pod pomnikiem poległych partyzantów z oddziału AK. W uroczy-

Marii Płonowskiej w Bolesławiu reprezentowali gminę Bolesław pod-

stości uczestniczyły władze samorządowe.

czas przesłuchań do Form Muzycznych, odbywających się w ramach

11.05. Na basenie przy Gimnazjum w Kluczach odbył się XV Maraton

XXII Powiatowego Festiwalu Kultury w Domu Kultury„Papiernik”w Klu-

Pływacki "Przepływamy Kanał La` Manche". W czasie maratonu zorgani-

czach. Wyniki na stronie internetowej gminy.

zowano imprezy towarzyszące: mecz freesbe, turnieje siatkówki i wspinaczkę na sztucznej ścianie wspinaczkowej.
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05. XI Konkurs Wiedzy o Ziemi Kluczewskiej dla szkół podstawowych
z gminy Klucze. Jury przyznało pierwsze miejsce gospodarzom – repre-

TRZYCIĄŻ

zentacji Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. Drugie miejsce zajęła repre-

4.04. Na sali konferencyjnej UG w Trzyciążu odbyły się Gminne Elimina-

zentacja Chechła, a trzecie Rodak.

cje „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej”. Wyniki na stronie

05. Około 300 osób uczestniczyło w XVII Rajdzie Wiosennym„Co wiesz

internetowej gminy.

o Pustyni Błędowskiej”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podsta-

18.05. VI gminny bieg w ramach akcji Polska Biega, pod honorowym

wowych i gimnazjów powiatu olkuskiego.

patronatem Wójta Gminy Trzyciąż Romana Żelaznego, który był inicja-

28.05. Klucze: Sobótka na Czubatce. Sobótkę rozpalili Wójt Gminy Klucze

torem akcji w gminie. Lokalnym organizatorem biegu były Biblioteka

Kazimierz Ściążko oraz zaproszona na to wydarzenie poseł Lidia Gądek.

i Ośrodek Animacji Kultury. Wyniki biegu na stronie internetowej gminy.

2.06. Majówka w Ryczówku. .

24.06. W Glanowie obchodzono Noc Świętojańską. W programie: gmin-

15.06. W Domu Kultury w Kluczach odbyła się konferencja pt. „Reinte-

ne zawody strażacko-sportowe OSP, występ taneczny dzieci z Niepu-

gracja zawodowa osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie spo-

blicznej Szkoły Podstawowej w Glanowie, występ taneczny młodzieży

łecznym", pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecz-

z ZS w Suchej, występ wokalistek z Ogniska Muzycznego działającego

nej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. W tym dniu nastąpiła

przy MOK Olkusz, pokaz magii i iluzji, kabaret „U Bacy”, biesiada, pokaz

również inauguracja działalności Zakładu Aktywności Zawodowej OPO-

żonglerki ogniem.

KA dla osób niepełnosprawnych.
16-17.06. II Rajd Czterech Żywiołów, polegający na przemieszczaniu

WOLBROM

się w terenie za pomocą mapy, odszukiwania punktów kontrolnych

12.04. Jubileusz 10-lecia działalności wolbromskiego Ośrodka Rehabilita-

i zaliczaniu napotkanych na trasie zadań specjalnych (wspinaczka, jaski-

cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Do użytku została oddana nowa

nie, mosty linowe, strzelanie, zagadki logiczne). Wyniki rajdu na stronie

część budynku, w którym funkcjonuje placówka.

internetowej gminy.

21-22.04. Weekend z teatrem. W Domu Kultury spektakl„Boeing, Boeing”
zagrał Teatr Bagatela. Zaprezentowano też spektakl kabaretowy„Jeszcze

OLKUSZ

nie pora nam spać”, stworzony przez Grupę Rafała Kmity we współpra-

04. W olkuskim Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32, w ramach

cy z chorzowskim Teatrem Rozrywki.

obchodów Powiatowego Dnia Ziemi 2012, wygłoszona została prelek-

26.04. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Jan Łaksa wręczył nagrody

cja poświęcona prehistorii naszego regionu i otwarto wystawę skamie-

i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dzia-

niałości pt.„Pozostałości plejstocenu na Ziemi Olkuskiej”.

łalności sportowej. Wyniki na stronie internetowej gminy.

24.04. W Klubie Przyjaźń odbyły się spotkania mające na celu zwrócenie

1.05. W Kalisiu dbyła się uroczysta konsekracja odnowionej kapliczki

uwagi na potrzeby i problemy osób niewidomych i słabo widzących.

pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Spotkania zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Wszyscy Dla

9.05. Spotkanie z Maciejem Przegonią, autorem wspomnień o wojen-

Wszystkich” wraz z olkuskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych

nym Wolbromiu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolbromiu.

oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

25.05. Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy w wolbromskim Domu Kultury.

1.05. Przegląd Zespołów Rockowych w MOK w Olkuszu. Główną nagro-

27.05. Wybrano Miss Ziemi Olkuskiej. Koronę i tytuł zdobyła osiemna-

dę Rockowiska 2012 zdobył zespół 69 z Częstochowy.

stoletnia olkuszanka - Wioletta Spolankiewicz.

4.05. Koncert Krzysztofa Krawczyka w olkuskim MOK.

27.05. Obchody 55-lecia OSP w Załężu. Uroczystości jubileuszowe połą-

5.05. Na Starym Cmentarzu w Olkuszu odbyła się uroczystość ku czci

czone były z parafialnymi obchodami św. Floriana, w których uczestni-

płk. Francesco Nullo. Przybyli na nią przedstawiciele parlamentarzystów,

czyli także druhowie z Bydlina i Domaniewic.

władz samorządowych, organizacji kombatanckich i wojskowych, Towa-

06. Z udziałem uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu olku-

rzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej, młodzież szkolna oraz harcerze ZHR.

skiego, członków olkuskiego i kluczewskiego Koła PTTK oraz uczest-

8.05. Miejskie obchody 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej na

niczek UTW z Jaroszowca odbył się VI Powiatowy Zlot Jaskiniowców

Starym Cmentarzu.

w Dolinie Wodącej.

18.05. Konferencja regionalistyczna w świętującej 95-lecie Miejskiej

23-24.06. Jubileuszowy XV Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni

i Powiatowej Bibliotece w Olkuszu; wydarzeniu towarzyszyło wydanie

Soli w Bochni. Wśród zawodników z całej Polski byli przedstawiciele

szóstego tomu kwartalnika "Ilkusiana".

UKS Judo Wolbrom, którzy znaleźli się w gronie najlepszych. Wyniki na

5.06. Koncert fortepianowy w MOK z okazji Święta Republiki Włoskiej

stronie internetowej gminy.

w wykonaniu duetu: Nadia Lencioni i Fabrizio Datteri.
06. Podsumowanie 12. roku działalności Szkoły Tańca„Wena” w Olkuszu.
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Łukasz Jarosz: Pełna krew; Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2012.

Poeta pełnej krwi
Istnieją poeci, którzy swój talent oddali jakiejś idei, myśli
przewodniej obecnej
w całym ich pisarstwie.
Czasami efektem jest
płaska, propagandowa twórczość, ale zdarza się też, że powstają dzieła wybitne. Jeśli
do takich właśnie twórców zalicza się Łukasz
Jarosz, to ideą, której
pozostaje wierny od
debiutu do teraz, jest miłość do życia i świata. 15 czerwca 2012 w olkuskiej Galerii BWA poeta promował swój
szósty zbiór wierszy, zatytułowany „Pełna krew”. Jak
zawsze na spotkaniach z tym poetą na brak publiczności nie można było narzekać. Nawet konkurencja ze
strony „Euro 2012” nie zdołała wyludnić widowni.
Jarosz jest poetą obrazu, obserwacji otoczenia,
zachodzących wokoło zdarzeń, wreszcie obserwacji
samego siebie. Swój „opisowy” styl także rozwija już
od pierwszego tomu, „Somy” z 2006 r., z godną uznania konsekwencją. Zagmatwana, nieomal hermetyczna
„Mimikra” (2010) szczęśliwie okazała się jednorazowym
eksperymentem i w kolejnych tomach autor powrócił
do swojej – niepodzielnie swojej! – klarowności, wręcz
przejrzystości poetyckich wizji. Z kolei w poprzednim
tomiku, zatytułowanym „Wolny ogień”, eksperymentował z krótką formą. Tym razem był to eksperyment
całkowicie udany i również w najnowszej książce znajdziemy wiele świetnych miniatur poetyckich, jednak,
co tu dużo mówić, Jarosz jest z natury epikiem. Każdy
obraz stara się dookreślić, narrację – doprowadzić do
końca, to zaś często wymaga dłuższej frazy i, również
nierzadko, więcej niż dziesięciu linijek.
Obraz nie jest przy tym dla Jarosza wyłącznie środkiem wyrazu. Jest czymś więcej: tematem wiersza, jego
esencją. Wspomniana na wstępie miłość do świata
nie jest w tej poezji w żaden sposób deklarowana; nie
mówi się o niej, lecz o patrzeniu na świat, ludzi, samego siebie. Ukrytego przesłania najczęściej brak; zestawienia obrazów – jak w „Wierszu dla mojej matki” (jed-
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Recenzja
nym z najlepszych utworów w tomie, a może i w całej
dotychczasowej twórczości Jarosza?) – wywołują raczej
pewien nastrój, jedynie pośrednio mogący prowadzić
czytelnika do refleksji. Gdy tak się stanie, odkrywamy,
że ta „opisowa” poezja jest głęboko metafizyczna. Nie
oferuje płytkiego zachwytu światem, lecz heideggerowskie zadziwienie jego istnieniem. Ale i ono nie jest
„przesłaniem” – te wiersze nie mówią o zadziwieniu,
lecz po prostu nim są.
„Pełna krew” – tytuł książki – nawiązuje do fragmentu
wiersza „Opowiadanie starego sąsiada IV” o pacjentach
szpitala polowego, leżących „z ustami pełnymi krwi”. Jak
w toku dyskusji zauważył jeden z uczestników spotkania, w żargonie medycznym „pełna krew” oznacza pełną,
szczegółową analizę krwi. Skojarzenie to wydaje się wielce zasadne. O ile wczesne utwory Jarosza ześrodkowane
były głównie na teraźniejszości (zgodnie z deklaracją Franka O’Hary, duchowego ojca młodej poezji polskiej: „teraz
robię to i to”), to z czasem coraz wyraźniej dochodzi do
głosu pamięć historyczna. W wierszach z nowego zbioru,
odczytanych podczas spotkania, obraz miejsca, w którym
ich autorowi przyszło żyć, oraz rodziny – dwóch najistotniejszych wątków poezji Jarosza – jest rzeczywiście
„pełny”, bo uzupełniony przeszłością. W kilku utworach
– np. „Ziemia”, „Jak bracia”, czy „Sanatorium” – dokonują się rozrachunki z dzieciństwem (obojętnie, własnym
czy cudzym; dzieciństwo jest jedno i nie ma właściciela). Cykl pięciu„Opowiadań starego sąsiada”(lub„starych
sąsiadów” – nie jest jasne, czy autor „numeruje” same
historie, czy może ich narratorów) przywołuje strzępki
lokalnej historii czasów wojny i powojnia. Z kolei minipoemat „Długa podróż” czerpie z historii rodzinnej –
poetę zainspirowały opowieści jego babci, świadka
niesławnych wydarzeń na Wołyniu. W wielu innych
wierszach powracają fragmenty bliższej i dalszej przeszłości, nieraz zderzane z teraźniejszością.
Tytuł „Pełna krew” może być odczytany w jeszcze
jeden sposób: o rasowym koniu mówi się potocznie, że
jest„pełnej krwi”. Łukasz Jarosz z tomiku na tomik coraz
mocniej udowadnia bycie„rasowym poetą”,„poetą pełnej krwi”. Bez gwałtownych wolt stylistycznych rozwija
swój warsztat literacki, dostarczając czytelnikowi produkt coraz wyższej jakości. Jest jak The Rolling Stones:
być może nie zaskoczy odbiorcy, ale na pewno go nie
zawiedzie.
Jarosław Nowosad
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Sztuka
Studenci na pustyni

plener 2012

W 2012 roku, w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, został utworzony nowy wydział. Jest to Wydział
Intermediów, który będzie kształcił studentów w zakresie sztuki intermedialnej, nowych mediów oraz sztuki odnoszącej się
do szeroko pojętej przestrzeni, poprzez działania w „Obszarach sztuki” z wykorzystaniem nowoczesnych technik ekspresji artystycznej.
Do tej pory nasza Uczelnia mogła kształcić studentów w tej specjalności jedynie na kierunku Intermedia,
który do czasu powołania nowego wydziału funkcjonował w ramach Katedry na Wydziale Rzeźby.
Zadania związane z kształceniem dotyczącym przestrzeni, obejmujące zarówno szeroko pojętą jej analizę,
jak też i artystyczną kreację są realizowane w ramach
autorskiego przedmiotu Archisfera, którego mottem
jest Krajobraz w pojęciu krajobrazu wewnętrznego,
„obrazu” mojego „kraju”, a źródłem artystycznej inspiracji archetyp istoty przestrzeni.
Proces kształcenia w zakresie Archisfery obejmuje
wiele kursów tematycznych i trwa przez 4 semestry
na studiach licencjackich oraz 1 semestr na studiach
magisterskich. Problematyka działań artystycznych koncentruje się tu na zagadnieniach przestrzeni miasta.
Na koniec II roku studiów, będącego równocześnie zakończeniem kursów na poziomie licencjackim,
w czasie trwania długiego majowego weekendu udajemy się do różnych miejsc na artystyczne plenery, aby
twórczo doświadczać przestrzeni.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, byliśmy
na wielkim, nieczynnym wyrobisku piaskowym koło
Bukowna, gdzie odbywaliśmy plener pt. „Pustynia”.
Plener trwał 6 dni i dotyczył działań w rozległych przestrzeniach krajobrazowych. Świadomość możliwości
kształtowania czy nawet tylko wpływania na tak dużą
przestrzeń jest dla studentów poważnym, i jak się również okazało, głęboko, twórczo angażującym zadaniem.
Tematami, nad którymi pracowaliśmy, były wszelkie skojarzenia związane z pustynią, z jej przestrzenią,
zmiennością, żywiołami, barwami, fakturami, znaczeniami itd.
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W naszej wyprawie wzięli udział wszyscy studenci II roku licencjatu oraz studiująca na naszej Uczelni
w ramach MOST-u studentka Wydziału Intermediów
i Scenografii z warszawskiej ASP, a także studentka z Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Zsuzssa Simon,
przebywająca na naszej Uczelni, w ramach Erazmusa.
Plener na pustyni został zorganizowany w dwóch
częściach. Pierwszą z nich stanowiły prace przedplenerowe, które objęły przygotowanie projektów i opracowanie ich jako swoistej „mapy” będącej zapisem
systemu planowanych działań artystycznych z przestrzenią pustyni. Mapę tę opublikowaliśmy w postaci
książki zamiarów artystycznych i przekazaliśmy lokalnym władzom.
Celem tego działania było odniesienie się do społeczeństwa jako uczestnika dialogu dotyczącego przestrzeni sztuki, ale i właściciela tej przestrzeni, poprzez
jego reprezentantów, czyli poprzez lokalną władzę.
Odpowiedzią na nasz komunikat była decyzja starosty
olkuskiego o objęciu naszego pleneru swoim patronatem, będąca równocześnie aprobatą dla naszych
artystycznych działań na pustyni jako oczekiwanej
i potrzebnej regionowi promocji.
Drugą częścią pleneru była bezpośrednia praca artystyczna z przestrzenią pustyni w Bukownie.
Studenci bez reszty ulegali duchowi tej przestrzeni oraz wybranym przez siebie do realizacji zamierzeń
miejscom, wykonując postawione sobie zadania, ale
i kontemplując działaniami przestrzeń, w której przyszło im tworzyć. Obficie korzystali z tego, co to miejsce
dawało im zarówno w sensie dosłownym, jak i metafizycznym. Nie bez znaczenia okazał się zwłaszcza wpływ
„klimatu” tego szczególnego miejsca na wzajemne,
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Sztuka
twórcze relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami
pleneru, a także na całość naszego przedsięwzięcia.
Obszar plenerowych działań rozciągał się na przestrzeni około 4 kilometrów. Poszczególne prace pozostawały wobec siebie we wzajemnej wzrokowej, krajobrazowej relacji, pomijając tę naturalną artystyczną
i emocjonalną zależność wynikłą z natury twórczości.
Powstały dzieła o zróżnicowanym charakterze, które ze
względu na swój rodzaj, sposób zawłaszczania przestrzeni oraz rodzaj ekspresji można podzielić na grupy.
Pierwsza grupa prac to krajobrazowe działania
z pogranicza nurtów land-artowych, uwzględniające rozległość, kontekst i poetyckość. Prace czytelne
w szerokim, rozległym oglądzie, będące wzajemnie
w relacji i odnoszące się do żywiołów„pustyni”, angażujące media naturalne od wody aż po wiatr - to "Żagle"
Doroty Tylki oraz tworzące niezwykle malarskie, niemal
filmowe obrazy z mocno akcentowaną głębią przestrzeni „Pranie” Natalii Magdziak.
Druga grupa to instalacje o dyskretnym przestrzennie charakterze, korzystające z bogactwa miejsca,
w którym powstają, zarówno w sensie dosłownym użytych materiałów, jak i głębszym, kontekstowym.
Należą do nich dialogująca z krajobrazem praca Krzysztofa Maniaka pt. „Ołtarz”, Urszuli Zemuły pt. „Mrówkolew”, praca „Cykl sadzenia” Zsuzsy Simon z Węgier, czy
nie ukończona„Brama” Magdy Barskiej. Odrębna grupa
to instalacje, które połączone były z działaniem bezpośrednim. Prace te są również mniej zaangażowane
w wielkowymiarową sferę przestrzenną, lecz poprzez
swoje związki z archetypicznym teatrem, rytuałem,
czy magią oraz bogatą warstwę własnych oddziaływań zmysłowych wiążących je z „tematyczną” pustynią, piaskiem, śladami, czy nocą, jednocześnie uzyskały
wymiar obiektów o przekazie niemal metafizycznym.
Są to prace: „Bez tytułu” Joanny Combik - ta malarska,
refleksyjna instalacja zyskała również swoje multimedialne ”życie” w przygotowanym przez autorkę obrazie
video, oraz „Mandala Ognia” Sani Rodobolskiej. W tym
przypadku instalacja łączyła się z bezpośrednim autorskim działaniem o mocnym, emocjonalnym wyrazie.
Ostatnia grupa prac związana była z podróżowaniem i odkrywaniem. Tak powstała piękna, poetycka
podróż, zarejestrowana poprzez ślady pozostawione
i ślady pobrane z pustyni, czyli praca pt. „Gra w Dom”
Katarzyny Kosieradzkiej z Warszawskiej ASP. Inne, nasą-
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czone głęboką intelektualną ironią działania, to między innymi praca Tobiasza Jędraka pt. „Drobne Ruchy”,
gdzie autor, poprzez swoją wędrówkę po pustyni,
odniósł się do pojęć ruchu, czasu, zaburzania rzeczywistości, czy protezy jako obcości ukrywanej.
Zupełnie osobną pracę stanowiło działanie Jana
Moszumańskiego polegające na krystalizowaniu
i pokrywaniu pustyni skorupą z zeszklonego piasku.
W ciągu 6 dni udało się zamienić czas na kilkunastu
centymetrach kwadratowych wielohektarowej, piaszczystej przestrzeni.
To interesujące odniesienie do czasu poprzez zmaganie się z nieskończonością, absolutem, ale i przez
redukcję czasu do najmniejszej niepodzielnej jednostki
- do kryształu będącego symbolem strumienia światła.
Nie brakowało też działania z pogranicza wirtualnego świata w postaci cyberroślin posadzonych na pustyni przez Natalię Balską. Jej cyberinstalacja była raczej
dialogowaniem z naturą poprzez symulację w postaci w pełni reagujących, niemal aż po swoją śmierć na
warunki atmosferyczne cyberroślin. Natalia w trakcie
przygotowań określiła nawet śmiertelność„sadzonek”.
Rośliny te„rozmawiały” z człowiekiem poprzez delikatne w dotyku i przyjemne dla odbiorcy ruchy swoich
czółek. Czy ta nowa jakość w tego rodzaju sztuce jest
pytaniem o „granice stworzenia”?
Efekty pleneru okazały się zaskakujące zarówno
w sferze indywidualnej, jak też i jako przedsięwzięcie
całościowe, szczególnie z powodu reakcji studentów
na zanurzenie się w archetypalnej niemal czynności
dotykania sztuki poprzez środowisko, w którym przyszło im działać. Trudno te ulotne i sensoryczne prace było zapisać fotograficznie, przede wszystkim ze
względu na ich czasoprzestrzenny charakter. Stąd ich
obraz z konieczności jest zawężony jedynie do wizualności.
Oprócz opisanych działań studenci Intermediów
wykonali również szereg ćwiczeń warsztatowych,
związanych z głównym nurtem pleneru, którego
całość została zarejestrowana i pokazana w autorskim
filmie studenta Tomasza Bochniaka.
Jesienią w olkuskim BWA przewidziana jest wystawa poplenerowa.
Grzegorz Biliński
prof. ASP w Krakowie
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fot. archiwum prywatne

Poezja

Mów
Ludzieee!
Odzwierciedlam się.
Moje przebłyski
nurtują każdego.
Filujcie mnie, kochani,
bo gryzę.

Sławomir
Elsner
Komentarz odautorski: autor przedstawia
Państwu wiersze, które najprawdopodobniej znajdą się w przygotowywanej mozolnie książce poetyckiej pod roboczym tytułem „Wahadło chaosu”, która nie wiadomo
kiedy i gdzie zostanie wydana.
Autor przechodzi aktualnie trudną próbę
transformacji lirycznej, więc prosi o wyrozumiałość w czytaniu, padając do stóp.

Kurze łapki
Ryba po polsku
Śniło mi się, że zjadłem Roberta Rybickiego.
Jego paznokieć utkwił mi między zębami.
Paznokieć z dużego palca u stopy –
żółty i twardy z małymi wypustkami.
Pobiegłem do kuchni szukać wykałaczki,
lecz zamiast w kuchni znalazłem się w kosmosie.
Księżyc był piękny, orbitowałem nieważki.
Roberta jadłem w galaktycznym sosie.
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Drób dudni. Strzępy płetw
porywają do tańca tumany tac.
Policja pizga jednogłośnie.
Trąba z fosforu bulgocze
jak wrzący asfalt – teraz patrz!
Tyranozaur tańczy foxtrota!!
Foxterier nic nie tańczy,
bo mu umarł pan. Antylopa płacze.
Antypody to była atrapa. Strzępy
płetw poznają prawdę o policji.
Stół osiąga świadomość.
Policja pizga dwuznacznie.
Kryształowa kolej mknie
po wapiennych polach.
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Poezja
Trzy zdania
Każdy kto miał
rozcięte serce,
nosi w sobie jad.
Poezja wysysa z nas
śpiącego niedźwiedzia.
W Jaskiniach Mulu
słychać mnie,
kiedy ziewam.

Miłość
W wielkim,
brudnym,
opuszczonym młynie,
pod stuletnią,
dębową podłogą,
usłyszałem
mysi pisk.

Sławomir Elsner - poeta. Laureat
projektu "Połowów 2008". Debiutancki tom jego poezji "Antypody"
otrzymał w 2009 r. Nagrodę Złoty Środek Poezji, był nominowany
do Nagrody Literackiej Nike oraz
Wrocławskiej Nagrody literackeij Silesius. Przez jakiś czas mieszkał
w Olkuszu. Obecnie w Irlandii.
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fot. archiwum prywatne

Harakiri
Hej girlandy! Dajcie mi tu
więcej cienia na nieboskłon,
bo krew wybuchnie mi w mózgu
jak konfetti i będę jak kukła.
Dość drastycznie to wygląda,
a więc może tak: witajcie tartaki,
jak tam przerób drewna? Drwale
wciąż drukują Dating Sessions?
Potrzebuję małej drzazgi na rozpałkę,
by zaprószyć tu ogień. Da się
coś z tym zrobić? – Raczej nie.
Więc zawijam do sąsiedniej wioski.
Trzymajta się słoje moje.

KWARTALNIK Powiatu Olkuskiego
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Kultura ludowa

Powrót

do tradycji
„Nic nie jest tak szlachetne, mocne, przydatne w życiu, jak
więź z ziemią rodzinną. Kto tę więź posiadł, zaopatrzył się na
całe życie”. (Fiodor Dostojewski)
Słowa te podkreślają znaczenie ziemi rodzinnej, małej ojczyzny, w życiu każdego człowieka. To,
w czym wzrastamy i dojrzewamy, kształtuje nas i ubogaca. Aby w pełni korzystać z dorobku kulturalnego
i materialnego tej ziemi, trzeba ten dorobek poznać,
zrozumieć i... pokochać.
W ciągu ostatnich lat obserwuje się powrót do
tradycji ludowych, wydobywanie z pamięci dorobku “małych ojczyzn”, wzrost zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym, w tym także tradycjami ludowymi. Ważna rola w tym procesie przypada takim instytucjom, jak urzędy gmin, biblioteki,
instytucje kultury, czy szkoły. Od ambicji samorządu
oraz docenienia mechanizmów, jakie kreuje kultura, zależy nie tylko rozwój wspomnianych instytucji,
ale przede wszystkim uruchomienie i zagospodarowanie kapitału ludzkiego. Wzmocnienie mecenatu
samorządu lokalnego nad kulturą, promocja tradycji
narodowych i regionalnych oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego – to efekt współpracy instytucji kultury
z władzami lokalnymi w gminie Trzyciąż. Pamiętając
o tym, że kultura wiejska powinna być przeżyciem
wspólnym, gminna instytucja kultury postanowiła do
swego przedsięwzięcia zaangażować żeńską społeczność lokalną i pozyskać środki na wsparcie działania.
W 2009 r. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury
z inicjatywy władz gminy podjęły próbę odtworzenia istniejących przed laty w wioskach naszej małej
ojczyzny Kół Gospodyń Wiejskich. Na ten cel udało
się pozyskać środki finansowe w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i zrealizować działanie pn. „Powrót do tradycji, czyli reaktywacja istniejących przed laty KGW” i reaktywować
Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Trzyciąż .
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Na dziś działa w gminie 6 takich kół skupiających
w swoich szeregach około 60 członkiń. Koła działają
w Zagórowej, Michałówce, Zadrożu, Suchej, Porąbce, Tarnawie; ponadto przy Stowarzyszeniu Dłubnia
u Źródeł w Imbramowicach funkcjonuje Klub Aktywnych Kobiet. Dzięki pozyskanym środkom panie
mogły uczestniczyć m.in. w warsztatach kulinarnych
i wycieczkach. Zakupione zostały też elementy strojów ludowych. W 2010 roku dla KGW udało się pozyskać środki na gorsety krakowskie. Trzyciąska instytucja kultury zorganizowała członkiniom kół warsztaty decoupage i zdrowego żywienia. Panie były na
wycieczce w Orelcu (Bieszczady) oraz odbyły szkolenia z zakresu zewnętrznych źródeł pozyskiwania funduszy dla gmin i organizacji działających w gminach
wiejskich wraz z praktycznym kursem pisania wniosków o dofinansowanie.
Pełne pasji kobiety z sześciu sołectw przy wsparciu BiOAKu wskrzesiły “uśpione” Koła Gospodyń Wiejskich, stając się wizytówką gminy i dając dobry przykład innym. Działalność KGW z Gminy Trzyciąż, spotkała się z uznaniem „Akademii Integracji Społecznej”
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i otrzymała jedyny w Małopolsce tytuł Dobrej
Praktyki dla usługi pn. ”Tradycje dla rozwoju lokalnego – lokalna i ponadlokalna działalność reaktywowanych Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Trzyciąż” oraz
środki finansowe na jej utrwalenie i upowszechnianie.
Działalność gminnych kół czynnie wspierana przez
samorząd lokalny odbija się echem w Małopolsce.
Panie ze swym repertuarem artystycznym, regionalnymi potrawami czy rękodziełem ludowym uświetniają konferencje w województwie, popularyzując
i promując historie i tradycje wsi małopolskiej. Ale to
nie wszystko. Gospodynie z gminnych KGW promują
również swoje sołectwa oraz folklor ludowy podczas
imprez lokalnych i ponadlokalnych – uczestnicząc w
festynach, dożynkach powiatowych, gminnych i para-

nr 2

kwiecień-czerwiec 2012

Kultura ludowa
fialnych oraz w innych imprezach okolicznościowych.
Aktywne kobiety biorą udział w szkoleniach, konkursach, organizują wystawy i przedstawienia okolicznościowe.
Odtworzeniu gminnych KGW przyświeca szczytny
cel, a mianowicie pielęgnacja regionalnego dorobku
ludowego, kulinarnego i śpiewaczego oraz ocalenie
od zapomnienia tradycji naszej małej ojczyzny. Przedsięwzięcie ma zachęcić kobiety do aktywnego spędzania wolnego czasu i zacieśniania więzi rodzinnych
i środowiskowych oraz pobudzić społeczność gminy do kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych.
Koordynatorem działań KGW w Gminie Trzyciąż
oraz opiekunem realizacji projektów jest instruktor
BiOAK Ewa Dróżdż.
Panie z “naszych” Kół Gospodyń Wiejskich są najlepszymi „strażniczkami” tradycji lokalnych. Bez ich bezinteresownej pracy wiele „skarbów” naszej przeszłości poszłoby w niepamięć. Kobiety, działając lokalnie,
organizują życie kulturalne w swoich miejscowościach oraz włączają się w organizowanie gminnych
uroczystości, m.in. Festiwalu Folkloru, Święta Ziemniaka, Dni Dziedzictwa Kulturowego czy Festiwalu
Stołów Wigilijnych. Swoimi działaniami wspaniale
integrują środowisko wiejskie, kultywując tradycje
regionalne i zaszczepiając je w młodych pokoleniach.
Dzisiaj działalność wiejskich kobiet jest coraz bardziej wszechstronna. Obserwując rodzime podwórko,
możemy śmiało stwierdzić, że dla wielu kobiet członkostwo w kole gospodyń to swoista forma spełnienia
życiowych marzeń, spędzenia czynnie wolnego czasu, oderwanie się od codziennych zmartwień, rozwój
na wielu płaszczyznach oraz samorealizacja. W związku z powyższym celem gminy, jak i instytucji kultury,
jest inwestowanie w przyszłość tych organizacji społecznych, oferując aktywnym liderkom wiejskiej społeczności różnorodną ofertę.
Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Trzyciąż zasługują na słowa uznania. Trzeba być społecznikiem,
człowiekiem o wielkim sercu, aby pracować bezinteresownie na rzecz swojej miejscowości i na rzecz
gminy. Takie właśnie są członkinie gminnych KGW
i to dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu
owe koła działają tak dobrze.

KOLBARK

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich
W Kolbarku uczczono 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystości uczestniczyli jubilaci i ich rodziny,
przedstawiciele samorządu Gminy Klucze, mieszkańcy
Kolbarku i grono zaproszonych gości.
Podczas uroczystości Wójt Gminy Klucze Kazimierz
Ściążko, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Józef
Kaczmarczyk i Sołtys Kolbarku Jan Domagała wręczyli
jubileuszowe listy gratulacyjne przewodniczącej Koła
Gospodyń Wandzie Krystynie Gawron oraz Janinie Żak-Gamrot, pierwszej przewodniczącej KGW w Kolbarku (w latach 1962-1964). Podziękowania za podtrzymywanie tradycji wicia wieńców dożynkowych otrzymała Maria Kuliś.
Wójt i przewodniczący Rady Gminy Klucze złożyli także podziękowania osobom współpracującym z Kołem
– za wsparcie i wyjątkową aktywność w pielęgnowaniu
tradycji i kultury lokalnej w sołectwie Kolbark. Podziękowania otrzymali Sołtys Jan Domagała, Radny Gminy Klucze Janusz Adamski, Radny Powiatu Olkuskiego Norbert Bień, Natalia Bień oraz Ryszard Kamionka.
Dla gości zgromadzonych w świetlicy w Kolbarku
wystąpił zespół śpiewaczy KGW oraz młodzież.
(RAJ)
Zdjęcia z jubileuszu w GALERII na
www.gmina-klucze.pl – zapraszamy do obejrzenia!

Ewa Dróżdż
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Wywiad
„Byłem oporny..."

Niedokończona rozmowa

Olgerd Dziechciarz - Jakie były początki twojego
pisania?
Janusz Czerniak - Miałem na języku polskim napisać
o generale Świerczewskim. O tym, co to się kulom nie
kłaniał. Jakaś rocznica była. Nauczycielka powiedziała:
„Proszę wyciągnąć zeszyty, piszemy o generale Świerczewskim”. To sobie pomyślałem, że napiszę: „Pamięta się, jak jest rocznica, a jak nie ma rocznicy, to się nie
pamięta”. I takie porównanie zrobiłem, o cegle w pudełku. Jak się widzi kamień na drodze, to się go nie kopnie, a papier, karton, chętnie. I tak mi się to fajnie pisało,
a potem pani Róża (Nowosad, polonistka – dop. OD)
czerwonym długopisem otoczyła mi to moje opowiadanie i dopisała: „Spisane z książki”. Więc ja się pytam:
„Ale z jakiej książki?”. A ona:„Ja tylu książek o Świerczewskim nie czytałam. Nie wiem, z której ty książki spisałeś”.
No i przychodzę do domu, zaryczany - to była piąta klasa
- i mówię mojej mamie – to była mądra kobieta:„Dostałem pałę z polskiego. Ale na Boga, ja to sam, naprawdę
sam pisałem”. Mama siadła i mówi: -„Jeśli pani nauczycielka mówi, że ty piszesz jak prawdziwi literaci w książkach, to się, dziecko, powinieneś cieszyć, a nie płakać.”
- Świetnie ci to wytłumaczyła.
JCz. - To była tak mądra kobieta, że ją było warto słuchać. Zawsze coś mądrego powiedziała. Tato był kumplem.
- Tata miał zdolności plastyczne? Po kim odziedziczyłeś talent?
JCz. - Tak, tata malował. Mama coś tam pisała. Takie
śmieszne wierszyki. A tato malował. Chciał nawet iść na
Akademię Sztuk Pięknych. Ale na drodze stanęły jakieś
te powojenne sprawy. Poszedł do technikum budowla-
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fot. Olgerd Dziechciarz

W lutym 2012 roku przeprowadziłem dwie krótkie rozmowy z Januszem Czerniakiem. To miał być wywiad z artystą,
ale Janusz był świetnym gawędziarzem, a talenty, które miał,
traktował lekko, wolał więc mówić o życiu, o ludziach, których
spotkał, niż o sztuce. Szykowaliśmy się na kolejne spotkanie,
ale wciąż coś nam przeszkadzało, żeby tak na poważnie usiąść
i nagrać dalszy ciąg wywiadu. I już go nie dokończymy.

nego i potem był inżynierem budowlanym. Jednak jak
trzeba było coś do szkoły zrobić, to zawsze mówiono, że:
„tata Janusza coś tam namaluje”. Dawałem mu zadania
domowe do zrobienia. Jak już był na emeryturze, to malował obrazek dziennie. Stawiał sobie karton na kredensie
w kuchni, zakładał szary fartuch, okularki i machał. Nie
malował, tylko machał. „Dzisiaj machnę jeden obrazek” - mówił.
- A w wolnych chwilach patrzył na licealistki?
JCz. - A w wolnych chwilach patrzył na licealistki. Jak się
zmęczył malowaniem, to klękał na taboreciku, opierał się
łokciami o parapet okienny i patrzył, jak dziewczyny idą
do szkoły, do ekonomika. Zwłaszcza w lecie. W niedzielę
na tym parapecie kładł koc, żelazko i celebrował prasowanie spodni do kościoła. Brał mnie, takiego kurdupla,
ze sobą; miał taki brzuszek i tak kręcił na nim palcami…
- Ciebie w szkole też wykorzystywali na wieczornicach czy apelach poświeconych na przykład Rewolucji Październikowej?
JCz. - A pewnie. Ja dzięki Leninowi zdałem do technikum. Wtedy dopiero otwierali technikum górnicze i były
egzaminy. Z podstawówki, z piątki, poszło nas tam sześć
czy siedem osób. Był dość duży nabór. Budowali wte-
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dy te trzy szyby: Dąbrówka, Chrobry i Mieszko. I ojciec
z matką rozsądnie stwierdzili, że jak skończę technikum,
to od razu zostanę sztygarem. Otworzą te kopalnie, robota pewna. I poszedłem do technikum górniczego, chociaż
chciałem do plastycznego. Ale miałem trójkę z wychowania plastycznego w ósmej klasie, również ze śpiewu,
z wychowania muzycznego… Później byłem akrobatą
przez pięć lat i groziła mi pała z WF-u, bo nie miałem granatowych szortów i białego podkoszulka.
- Byłeś bez regulaminowego stroju?
JCz. - Tak jest. Nie ma szortów, nie przebiera się - dwója.
Miałem te szorty akrobatyczne, białe. Ale to się nie liczyło, bo musiały być granatowe szorty i biały podkoszulek. Na koniec profesor z WF-u powiedział mi: „Niestety, z
WF-u poprawek nie ma. Zostaniesz chłopie na drugi rok.”
Ja nie mówiłem, nie chwaliłem się, że jestem akrobatą.
Ale on mnie podejrzał na sali gimnastycznej, jak skaczę.
„To ty?! ”– zdumiał się. I zwyzywał mnie. Ale szortów już
nie musiałem nosić…
- Ale co z tym Leninem? Niby jak on ci pomógł
w dostaniu się do technikum?
JCz. - Na egzaminie z polskiego trzeba było napisać
o obchodach Rewolucji Październikowej. A ja Lenina
miałem obcykanego, bo plakatów w szkole narobiłem
się mnóstwo. Tą główkę miałem obcykaną, żadnym problemem było dla mnie namalować Lenina. Ale miałem
pisać a nie malować. Z czterech stron papieru kancelaryjnego zapisałem tylko jedną. Wyczerpał mi się temat.
Była też kartka na brudnopis… Chłopaki, bidne, piszą w
ławkach. Naprzeciwko siedziała belferka, brzydka kobieta; potem się okazało, że historii uczyła. Strach było na nią
patrzeć, przedwojenny belfer, żyleta. Siedzę i myślę, co
tu pisać? Bo już wszystko, co wiedziałem, napisałem. Na
jedną stronę, a trzeba cztery. Chłopaki się męczą, strasznie, drapią się po głowach. A ja siedzę i myślę sobie, głupio wyjść na początku, po dziesięciu minutach… I na
tym brudnopisie narysowałem małą - wielkości pięciozłotówki - główkę Lenina. Wrzuciłem tę kartkę do środka pracy i oddałem. Na mur, na beton byłem pewny, że
nie zdałem. Liczyła się ilość, czy potrafi wodę lać, czy nie.
Chłopakom mówiłem, że nie ma szans - nie zdam. Później było ogłoszenie wyników. Wszystkich nas zawołali. I ta nauczycielka, tak się patrzy na moją pracę, jedna strona - nic, druga - nic, trzecia - nic, jakaś karteczka,
a tam głowa Lenina. Nie wiem już, która profesorka
wstała i mówi:„Wiecie co, on to nam się przyda w szkole”.

– I od tej chwili byłeś człowiekiem do zadań specjalnych?
J.Cz. – Tak. Radiowęzeł kiedyś puściłem, chyba to była
orkiestra Górnego. Grali toccatę i fugę Bacha. Wersję jazzującą. Nagrałem to sobie, bo lubię taką muzykę. I klasyczną, co wszystkich dziwi. Ale od tego zaczynałem, od
jazzu i muzyki klasycznej, bo jej słuchałem na początku:
Vivaldi, Mozart… Przez Stasia Jakubasa; kiedyś mi nałożył
na uszy słuchawki i włączył mi Mozarta. Po raz pierwszy
wtedy słyszałem stereo. On studiował już wtedy na ASP
i kupił adapter, japoński. Same flaki, bez obudowy. I te flaki gramofonu trzymał w skrzynce na jabłka, takiej drewnianej. Ale to grało. I kiedy włożył mi te słuchawy i puścił
Mozarta, byłem zaskoczony i zachwycony. Jak przesłuchałem całą płytę, to chodziłem jak na haju. Zupełnie
mnie to wtedy powaliło. No więc włączyłem kiedyś na
Skałce, w przerwie, tę toccatę i fugę Bacha. Dyrektor mnie
wezwał do siebie. „Co ty człowieku puszczasz?” Mówię,
że to i to. „I oni słuchają tego tam?”. Mówię: „Niech pan
przyjdzie i zobaczy”. Tam był taki dziedziniec, gdzie chodziło się w kółko, parami. Tam był jeszcze gastronomik,
gdzie same dziewczyny chodziły; i jeden Dzidek Mączka, potem był szefem Stylowej, wielkie chłopisko, metr
dziewięćdziesiąt wzrostu, więc on tak sterczał nad tymi
dziewczynami. No i chłopaki tego, co puszczałem, słuchali, owszem. Potem zacząłem grać w zespole – na dyskotekach, zabawach. Tak więc nie dość, że trzeba było
grać, to jeszcze trzeba było robić akademie, dobierać
muzykę, wiersze. I jeszcze robić dekoracje na korytarzu.
- Czyli non stop byłeś zajęty…
J.Cz. – Tak, że nie miałem czasu się uczyć. Przeważnie byłem zwolniony. Bardzo lubiłem, jak mnie zwalniali z historii.
- Nie lubiłeś historii?
J.Cz. – Lubiłem historię, ale nie lubiłem pani. Bałem
się jej.
- Zaczynałeś na Skałce od Lenina, a potem, z tego,
co mi kiedyś opowiadałeś, stworzyłeś w swojej kanciapie diametralnie odmienne malowidło.
J. Cz. – Tak, zrobiłem fresk temperami, Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”. Twarz. To naprawdę było wielkie, trzy
metry na trzy…
- W ZMS-owskiej kanciapie?! (Związek Młodzieży
Socjalistycznej – dop. OD)
J. Cz. – Tak, kanciapka ZMS-u. Miałem ją dla siebie, bo
tam był sprzęt radiowęzła.
cd. str. 16
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- Prowokacja!
J.Cz. – Prowokacja. Zawsze mi się podobały witraże
Wyspiańskiego, to sobie walnąłem na ścianie. Mówiłem,
że to jest mędrzec.
- Była afera?
J.Cz. – Nie. Później, jak już wychodziłem, to się zaczęło łuszczyć, sypać. Ale tak się spodobało, że kazali mi coś
namalować w pokoju nauczycielskim. Tam już zrobiłem
górników, gwarków. Pomyślałem, że nie będę przeginał. Kiedyś zrobiłem plakat ze znakiem pacefixu (symbol
hippisów – dop. OD). Wezwał mnie dyrektor i tak zrąbał: „Co to w ogóle jest?! Hipisi! Wiesz co to znaczy?”. Ja
mówię:„Wiem, to jest pacefix. Symbol ludzi, którzy walczą
o pokój”. „Hmmm… No dobrze, ale więcej takich rzeczy
nie rób”. I już więcej na Skałce nie malowałem.
- Po technikum poszedłeś do wojska?
J.Cz. – Po technikum wzięli mnie na kurs wojskowego
prawa jazdy. Nawet chciałem; pomyślałem, że się przyda.
Odwlekałem, ile mogłem, żeby do wojska nie iść. Na ASP,
na zerowy rok próbowałem chodzić; rzadko, ale bywałem.
A ten kurs prawa jazdy był na samochody ciężarowe. Najpierw była syrenka, wytłuczona niemiłosiernie, a potem
już ciężarowe, stary. I trwał ten kurs pół roku. Zaraz potem,
buch, i do wojska mnie zgarnęli. Na szkółkę do Zamościa – Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych. I tam zawsze,
jak wygrałem jakiś konkurs, na plakat, to dzień albo dwa
dni później zmoczyłem. Mimo że tam było bardzo wielu
elewów, byłem znany. Pamiętam, miałem dostać album
- w nagrodę za plakat. Wręczał mi go dowódca szkoły.
Ale mój pułkownik zabrał mi ten album, mówiąc: „Jemu
się nie należy!”. Wziął go pod pachę i tyle. A ja wróciłem
grzecznie do szeregu. „Co mi tam album…”– sobie myślałem. W zespole nie grałem, bo nie chciałem grać chałtury. Po prostu na dancingach nie chciałem grać, dla kadry.
- Była orkiestra i zespół?
J.Cz. – Nie, z orkiestry wyłaniali zespół dancingowy.
Pokazywali mi już pokój, w którym miałem spać, bo orkiestra miała osobne kwatery. I przesłuchanie było. Trzeba
było coś zagrać; na gitarze, na flecie. Kazali coś zaśpiewać.
Zagrałem, zaśpiewałem. Ucieszyli się, przyda się do zespołu, na dancingi. „A w orkiestrze będziesz grał na trąbce" –
powiedzieli. To zimą było; i jak sobie pomyślałem, że po
10.00, po odprawie, będę musiał na tym mrozie grać na
trąbce i będzie mi ten ustnik przymarzać do ust, to mi się
odechciało. To raz, a dwa, chciałem sobie podwyższyć
kategorię prawa jazdy, żeby z zawodem wyjść do cywila.
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Tak więc nie zgodziłem się. I to było straszne… „Jak to?!”
– zdumieli się. Chłopaki z orkiestry mówili, że jest okej.
„Zarobisz dużo kasy na dancingach, ale w domu przez
dwa lata nie będziesz, bo trzeba grać. A już jak na trąbce
będziesz grał, to nie ma szans; odprawy, apele”. To powiedziałem:„Dziękuję bardzo. Wolę sobie poganiać pół roku
na tej szkółce, później może gdzieś bliżej domu pojadę”.
I dali mnie do Sochaczewa, na lotnisko. I tam też się okazało, że malować, to nie, ale grać mogę. Trafiłem do klubu garnizonowego; trzy razy w tygodniu dancingi. Byłem
zwalniany z zajęć praktycznie pięć dni w tygodniu. Odpadały mi więc takie rzeczy jak np. sprzątanie kibli, czy warty. I dobrze, bo dwa razy byłem na warcie i dwa razy zmoczyłem. Mówili, że to nie ma sensu. Ja miałem pilnować,
a ci, którzy sprawdzali warty, musieli mnie szukać. Albo
spałem. Jak tylko miałem wolne, to buch do łóżka. Był taki
major, nazywaliśmy go Siwy, bo był siwy; starszy gościu,
który powiedział, że przeze mnie osiwiał. Powiedziałem,
że przecież już wcześniej był siwy. Lepiej, jakbym się nie
odzywał. Żyłka mu wyszła na czole, czerwony się zrobił…
Pomyślałem, faktycznie, wykończę faceta.
- A z tym pułkownikiem, ta wcześniejsza sprawa, to
o co chodziło?
- Pewien kapral, który miał się nami opiekować, wziął
sobie dwóch elewów na wartę. Zaspy były po pas, bo to
zima stulecia była, do pilnowania i mieszania napalmu.
Poza Zamościem to już było. Zabrał mnie i jeszcze jednego chłopaka. Mówił, żebyśmy kasę jakąś wzięli. Szliśmy przez cały Zamość, później przez pola. I stała jakaś
buda, z małymi okienkami, pakamera. Na dwadzieścia
okienek, to może ostało się pięć. Dali nam takie wielgachne fartuchy, czapki uszanki, gumofilce, wiadomo.
I trzeba było siedzieć i pilnować, czy nie idzie kontrola. Ale
kapral sobie zażyczył:„Chłopaki, do sklepu, po cytrynówkę”. Nie po jedną – trzy kazał kupić. Pierwszy raz się człowiek wyrwał za mury. Kapral kazał, to się kupiło. A wielkie było z niego chłopisko. No i potem siedziało się i piło.
Ja miałem akurat patrzeć przez okienka, czy kontrola nie
idzie. I usnąłem. Nas o trzeciej zgarnęli. Wzięli do raportu, do tego pułkownika. Jeździł po nas jak po łysej kobyle.
A ja zaprotestowałem, bo dopiero co przyszedłem do
wojska (...). On mnie zapytał: „A kim ty w ogóle byłeś?”.
Powiedziałem, co robiłem.
- Powiedziałeś: muzyk, malarz, poeta?
- Tak, że malowałem, że grałem – i to dobrą muzykę, że wiersze… Wiersze pisałem, bo byłem zakochany.
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Wywiad
Czytałem potem te wiersze, okropne, ale tak to jest,
w takim stanie. Kazał mi wymienić poetów, to mu wymieniłem tych wszystkich znanych, współczesnych, no
i wszystkich… sąsiadów w klatce. Pomyślałem, jak mu
będzie mało, to mu wymienię też z drugiej klatki. Ale miał
dość, za dużo wiedziałem.
- I co, upiekło ci się?
- Skądże. Wyszedłem z tej szkółki, a po szkółce każdy
był starszym szeregowcem, a ja nie. Więc na dzień dobry,
jak poszedłem do pułku, to starzy żołnierze mnie lubili.
A, dobry, nie dał się. A byli przecież tacy, którzy wychodzili z kapralem, no oni to mieli przekichane u starych
żołnierzy. A mnie poklepywali po plecach, że jestem
w porządku, swojak. Byłem oporny. Największy opór
w całym pułku. Ganiali mnie jak psa na początku, jak tylko
mogli… Jeszcze nie wiedzieli, że maluję, gram. A starzy
żołnierze, jak były jakieś święta bojowe, to mnie jedynego z młodych zapraszali do siebie. Jak zacząłem rysować
kolegom portrety dziewczyn, jak to zobaczyli „starzy”, to
trzeba im było malować metry krawieckie, tzw. falę, z której się odcinało kolejne dni. Wiesz, dzień słonia, gdy się
chodziło w maskach gazowych, dzień ryby; każdy miał
oddzielny znaczek i kolor. Kupowało się metr, kolorowało i na każdym centymetrze inny obrazeczek musiał być.
Potem, jak wychodzili, to się robiło chusty. Tak więc roboty
miałem mnóstwo. Ale dzięki temu mało robiłem w rejonie, sprzątania. Chłopaki musieli to robić, a ja do kanciapy, chusta taka wielka, i dawaj, rysowałem, malowałem.
Przeważnie samoloty naddźwiękowe. Nasz pluton nazywał się „funkcyjny”. Każdy pokój miał inną funkcję. W jednym byli ci od prądu, w drugim od oleju, w kolejnym od
sprężonego powietrza. Na nas mówili „Apacze”, od rosyjskiego skrótu„apaczionnyj” coś tam, coś tam. Dwóch nas
stało na lotnisku. I to była bomba, bo się jechało na lotnisko, żeby sprawdzić samoloty. Sprawdzali radio, wszystkie
instalacje. A ja siedziałem w samochodzie… Tam była taka
wielka kanapa, kierownica też wielka (jak mnie zobaczyli w kabinie pierwszy raz, to się śmiali), włączałem sobie
radyjko. A chłopaki wylatywali i taki gruby kabel jak ręka,
zdejmowali z wysięgnika i podłączali do samolotu. I siedziałem. Jak mnie potrzebowali, to machali ręką. Wtedy podjeżdżałem, montowali kabel i znów czekałem.
A później jeszcze jeździło się dwa razy w tygodniu na próby zespołu, już na terenie miasta, Sochaczewa. Graliśmy
w tygodniu dwa wieczory taneczne i jeden normalny dancing. Występowaliśmy w ubraniach cywilnych.

No, fajnie było. Przychodzili przede wszystkim oficerowie, ale niektórzy mieli ładne żony. Grało się w różnych
miejscach. Kiedyś zawieźli nas, w tajemnicy, do Żyrardowa. Kapitan nie mówił, gdzie jedziemy; dopiero kiedy się
wychyliliśmy, w bramie, zobaczyliśmy, że to były zakłady
spirytusowe w Żyrardowie. I to był bal dla seniorów tego
zakładu. Każdy miał flakonik ze swoim wyrobem… Dziadki były nie do zniszczenia, bawili się całą noc. I od każdego
trzeba było spróbować, co on tam wyprodukował. Byliśmy przerażeni, ale daliśmy radę. W Żyrardowie grało się
też dla dziewczyn, z jakiejś szkoły włókienniczej. Też było
fajnie, same dziewuchy...
- Konkurencji praktycznie żadnej.
J.Cz. – No tak. A jeszcze ten kapitan miał fajne ambicje. Ja tam szefowałem i np. musiałem z chłopaka, który
grał na bębnie w orkiestrze strażackiej, zrobić perkusistę.
Na szczęście troszkę mnie poduczył św. pamięci Wojtek
Kamiński, świetny perkusista (z Gaygą grał w Prorocu).
Facet, który grał na flecie, musiał się nauczyć grać na gitarze basowej. Mnie było łatwiej nauczyć go grać na gitarze basowej niż solowej. Ja więc musiałem grać na akordowej, takiej prowadzącej gitarze. Był tylko jeden, który umiał grać na jakimś instrumencie, to był chłopaczek
z Lublina, saksofonista. I ten kapitan miał ambicję, żeby się
pokazać. Mówi mi, weź coś znajdź, skomponuj, pojedziemy na jakiś przegląd. Zacząłem szukać. Wtedy mi wpadł
do ręki Tadeusz Śliwiak. Dziwne, bo tam były same śpiewniki wojskowe… Ja go strasznie lubiłem. Miałem gruby
tom jego wierszy. A tu znalazłem Śliwiaka takie typowe,
wojskowe wiersze, różne „hurra”, „niech żyje” itd. Pomyślałem:„Kurczę, on takie rzeczy pisał?”. Jakoś mi przybladł
wtedy. Ale ze dwa teksty wybrałem i jeszcze jakiś innego
autora, wybrałem muzykę, zaaranżowałem i pojechaliśmy
na przegląd zespołów wojsk lotniczych. Chyba w Sianowie to było, gdzieś w jednostce nad morzem. Jechaliśmy
pociągiem. Było kapitalnie. Odwaliliśmy tam wtedy dobrą
robotę. Nawet autografy dawaliśmy. Tam był jakiś dyrygent, był też taki fajny big band, w którym na fortepianie był facet grający ze Skrzekiem. I z nimi, po festiwalu,
zrobiliśmy jam-session. Później było rozstrzygnięcie konkursu, zajęliśmy drugie miejsce. A ten dyrygent, kapelmistrz, powiedział:„Bardzo dobre utwory, znane…”. Wtedy nogi mi się ugięły: „Jak to znane?! Przecież ja nad tym
tyle czasu siedziałem?”. Ale dobrze… Ludzie nas nagrywali, a chłopaki byli przezachwyceni. Wiesz, facet od bębna strażackiego, jedzie na festiwal, puszczają go w radio,
cd. str. 18
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Wywiad
wychwalają… Mówił:„Człowieku, ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłem i już nie przeżyję”. Dla mnie to była niesamowita odskocznia, że nagle coś się zaczęło dziać. I to
już nie był to taki zespół dancingowy, na zabawy...
Kapitan się przechwalał, gdzie to nie byliśmy, autografy, brawa. Cieszyłem się, że przynajmniej się człowiek zaznaczył.
- Po wojsku dalej chciałeś iść na ASP?
J.Cz. – Po wojsku… Nie, już byłem za stary. Ale otworzyłem pracownię na Gęsiej. To był ten pierwszy budynek,
jak się schodzi od Baszty. Jakiś czas tam futra były. Wynajmowałem trzy pomieszczenia na poddaszu – na pracownię. Myślałem, że dam radę utrzymywać się z malowania.
W międzyczasie zrobiłem też weryfikację, egzaminy na
„muzyka do kotleta”. Były weryfikacje trzeciego, drugiego
i pierwszego stopnia. My robiliśmy zespołową weryfikację – z Adasiem Sowulą i Wojtkiem Kamińskim. Zatrudnili
nas w Katowicach, w „Estradzie” i przydzielili na dancingi do Olkusza. To był rok 80. W ten sposób miałem jeden
wolny zawód, muzyk. Grało się w restauracji Stylowa.
A drugi zawód, to była pracownia malarska. Dostawałem kartki żywnościowe; pamiętam, chodziło się po nie
do starostwa. Żadnych papierów na to nie miałem. Powiedziałem tylko miłej pani, że mam wolny zawód, a ona:„No
to proszę po kartki”. Częstym u mnie gościem był Jacek
Taszycki. Mnóstwo gości tam bywało. Wiadomo: Wojtek
Kamiński, Adaś Sowula. I tam kiedyś przyszedł do mnie
obecny dyrektor BWA Stanisław Stach. Wtedy studiujący
jeszcze w Katowicach.
- Czyli przed przenosinami na ASP w Krakowie, no
i jeszcze nie dyrektor.
J.Cz. – Tak. Studencik fajny. Jurek Kantorowicz też przychodził. Miałem gitarę, Wojtek Kamiński grał na jakichś
teczkach papierowych, tupał i babcie na dole bardzo się
złościły, bo im się tynk sypał. Adaś na fleciku. A Jurek Kantorowicz grał przefajnie na harmonijce ustnej. I robiliśmy
sobie takie grania, jamy.
- Z tego, co wiem, to Adam Marczukiewicz też tam
przychodził.
J.Cz. – Adaś był stałym gościem. Najpierw w domu,
potem w pracowni.
- Klub artystyczny się zrobił z twojej pracowni.
J.Cz. – Stale miałem gości. Pełno. Mało czasu do malowania mi zostawało. Ale pogadać zawsze ktoś był. Jak
nikogo nie było, to brałem się za malowanie, bo czegoś
mi brakowało. U nas w domu też było zawsze mnóstwo
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gości. Prowadziliśmy dom otwarty. Mama była tak ciepłą
kobietą, że u nas się przewijały tabuny ludzi.
- Do kiedy miałeś pracownię?
J.Cz. – Jak się okazało, że trochę za mało zarabiam na
tej pracowni, bo niby centrum, ale mimo wszystko na
uboczu, bo Szpitalna, Gęsia, to takie dziwne uliczki, to
zacząłem myśleć, żeby przyjąć się gdzieś do pracy. Prawo jazdy miałem tylko trójkę, niestety, tym razem nie
z mojej winy. Chodziliśmy w wojsku na kurs, na dwójkę,
na zawodowych. Ale trzech z kolegów, z którymi robiłem ten kurs, popiło. Ja nie, bo wtedy grałem; to znaczy
też popiłem, ale nie z nimi. I ten major, ten który z mojego powodu osiwiał, wszystkich nas wyrzucił. Potem się
człowiek ożenił, ale warunek był - że do pracy mam iść.
Dziecko było w drodze. I po znajomości dostałem się na
kopalnię Olkusz, na wydział zwany „suszarnią”. Wszyscy
nazywali ten wydział „recydywą”. A niby miałem wysoko postawione znajomości… A dali mnie na najgorszy
wydział. Gorzej trafić nie mogłem. Ludzie tam wytrzymywali góra dwa, trzy tygodnie. I byli tam jakby za karę. Jak
mnie tam przyjmowali, to kierownik spytał: „Co robiłeś
wcześniej?”. Wstydziłem się przyznać, bo tam te gumiory,
gumofilce, kaski, kufaje, błoto po kostki… Powiedziałem:
„Pracownię miałem, plastyczną”.„A, artysta, dobrze… I co
jeszcze robiłeś?”. Mówię: „Grałem”. „Grałeś?! Na czym grałeś?”.„Na gitarze basowej” - ja mu. A on:„Świetnie!”. Otworzył taką wielką komodę, a tam rząd łopat. I mówi:„Zobacz,
jaki tu masz bas śliczny”. I daje mi taką wielką łopatę,„babska dupa”ją nazywano. I krzyczy:„Tu mamy artystę, dawać
go, na flotację”. O w mordę! I na osiem godzin. A to czterobrygadówka była, więc praktycznie łopaty nie wypuszczało się z rąk. Suszyli to błoto, ono sypało się z taśmociągu, a ty łopatą szu, szu... Przebiłem niemal wszystkich,
bo przepracowałem tam prawie rok. Miałem tak opanowaną łopatę, że mucha nie siada. Ale spotkałem kolegę,
kierowcę, i on mnie spytał:„Janusz, nie chciałbyś jeździć?
Mam dwa samochody, fiata kombi, karetka po remoncie kapitalnym i nowiutkiego łaza…”. Miałem wtedy już
swego gazika, kupiłem sobie z demobilu. No pewnie, że
wolałem jeździć niż łopacić. Pozwolili mi się zwolnić z pracy, ale miałem kogoś znaleźć na swoje miejsce. Pytam się
tego kierownika na flotacji, czy by się dało przenieść, bo
tak byłoby najprościej. „Napisz podanie” - mówi. „A gdzie
robisz?”. Mówię, że na „recydywie”. „A, to normalne, wszyscy uciekają” - śmiał się.
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- I tak trafiłeś do Spółdzielni Niewidomych?
J.Cz. – Tak. Tam robili wiązki kabli do samochodów, pralek automatycznych, różne takie rzeczy. Zaszedłem więc
do tych niewidomych, patrzę, jeden kolega, drugi kolega, następny kolega. Sami znajomi, poza niewidomymi,
bo ich nie znałem. „Chłopie przychodź, nie ma sprawy.
Zespół założymy!”. Jeden niewidomy, okazało się, grał
na organach. Drugi, też ociemniały, fajny chłopak, grał
na basie. Niestety, zabił go potem na przejściu dla pieszych kumpel, który grał ze mną wcześniej na organach.
Ten ociemniały dostał mieszkanie, z radości wypił, majster zwolnił go do domu. Już ciemno było. Kolega jeździł
mercedesem, na taryfie. Przypadek; niczyjej winy w tym
nie było. Cztery lata tam byłem kierowcą. Po całej Polsce
się jeździło. Fajnie było. Atmosfera rodzinna.
(Wywiad zakończył się spojrzeniem Janusza na
zegarek i rzuconym na odchodne zdaniem: „Ja teraz
muszę iść do domu...”. Zaplanowane mieliśmy kolejne rozmowy, ale wciąż brakowało czasu, żeby usiąść
i spokojnie pogadać...).

Janusz Czerniak

ostatnie wiersze

Pajac w plenerze

Zdjęcie
Przetargałem nasze zdjęcie
na dwie oddzielne połowy,
oddzielne.
Na mojej została jeszcze
Twoja dłoń na moim ramieniu.
Jak to wydrzeć?
Nierówno rozdarte zdjęcie,
nierówno rozeszłe życie.
Twoja dłoń ciągle ciąży mi
na ramieniu.

Granice
można dojechać, dojść
do brzegu morza
i dalej nie da się iść.
można zdobyć wszystkie szczyty
i nie da się wspiąć wyżej.

W bramie
nr 2

kwiecień-czerwiec 2012

można kochać ludzi wszystkich
i drzwi mieć ciągle zamknięte
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Wywiad
Ciężar
jeszcze pół godzinki
i w górę osiem schodów,
dostanę dwie duże puszki
zupy pomidorowej,
płatki, herbatniki,
może mleko?
podpiszę się w rubryce
cukru znowu nie ma
spojrzenie wydającej -- ciemne
wracam do mieszkania
omijam ludzi
ciężkie zupy
cięższe to spojrzenie
Łabędzie
Wnuk Kacper (ostatni obraz)

Warte podniesienia
Nie wiem ile mnie zostanie,
ile mnie ktoś podniesie,
co usunie, jak przeszkodę
a co zatrzyma.
Bo dotąd będę, dokąd będę,
choćby w tych fragmentach
rozsianych na wszystkie cztery strony,
bo nie życie a jego strzępki zostają.
Może ktoś je podniesie,
jak bursztyny z plaży.
Kingusi i Kacperkowi

Janusz Czerniak (1955-2012)
- poeta, malarz, muzyk. Utalentowany wszechstronnie. Laureat kilku nagród literackich. Jego specjalnością były: malarstwo sztalugowe,
akwarele, rysunek tuszem, rzeźba
w piaskowcu, granicie, drzewie. Autor kilku tomów poetyckich:
"Czarne liście", "Trzy serca"....
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Kwiatek
Tak wiele piękna się marnuje –
cudów!
Czy żałować tego,
czy tych,
którzy go nie widzą?
Kwiatek zdeptany nieświadomie
i ten --- po co zerwany?

Historia i przyszłość

Olkuski ratusz

przeszłość, tera źnie jszość i prz yszłość
Na olkuskim Rynku, pod pokaźną halą namiotową,
znajdują się dobrze zachowane ruiny gotyckiego ratusza.
Odkryto je podczas prowadzenia badań archeologicznych w ramach rewitalizacji i ochrony olkuskiej starówki.
Przypomnijmy, od czego to wszystko się zaczęło.
W XIV w. rada miejska bogatego miasta Olkusza wybudowała sobie duży jak na ówczesne czasy, piękny, gotycki ratusz. Był on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem przez długie wieki. Od czasu do czasu remontowany, stopniowo jednak niszczał, ale cały czas nadawał się do
użytku. Jeszcze w 1825 r., przed jego rozebraniem, wykonano plany budowli, którą w tamtym momencie zamierzano remontować. Pod koniec lat 30-tych XIX w. podjęto jednak decyzję o rozbiórce i ratusz został zburzony.
Przynajmniej jedną jego piwnicę jeszcze przez jakiś czas
wykorzystywano do przechowywania wapna, w końcu
zaś całość zasypano i wyrównano. Na początku XX w. na
środku Rynku wybudowano wieżę ciśnień (pamiętaną
przez starszych mieszkańców do dziś), którą z kolei zburzono w latach 60-tych XX w.
Oczywiście o fakcie istnienia ratusza na olkuskim Rynku
wiedzieli historycy i wielbiciele historii. Znana była także
jego lokalizacja (środek placu) – zachowało się przecież
kilka wyobrażeń budynku z okresu po wojnach szwedzkich. Jak się okazało później, nie doceniono jednak ani
jego wielkości, ani stanu zachowania. Aby uzyskać na
ten temat jakieś informacje, w roku 2007 zlecono wykonanie na Rynku bezinwazyjnych badań georadarowych.
Badania te nie potwierdziły istnienia murów, nieznany był
w związku z tym stan zachowania zabytku. Na tej podstawie założono, że ratusz został rozebrany całkowicie, no,
może zachowały się jakieś pozostałości fundamentów,
ale większość miała zostać zniszczona podczas budowy wieży ciśnień.
Pierwotne założenia projektowe co do prezentowania
reliktów ratusza oparte zostały na wiedzy historycznej
dotyczącej jego celowej rozbiórki oraz wspomnianych
wyżej badaniach georadarowych. Pomimo tego, przewidując możliwość zachowania szczątkowych reliktów

fot. I. Mianowska

ratusza, w pierwotnym projekcie rewitalizacji założono
niewielką ich ekspozycję.
W czerwcu 2010 r. rozpoczęto kopanie sondażu
archeologicznego, w którym spodziewano się natrafić na szczątki ratusza. Istotnie, natrafiliśmy na jego ścianę zachodnią. Korona muru znajdowała się dość płytko
i miała długość ok. 20 m, co niezbicie dowiodło, że obiekt
jest niespodziewanie duży i niespodziewanie dobrze
zachowany. Podjęto decyzję o odsłonięciu koron wszystkich murów i wtedy wybuchła „bomba”. Odkryto bowiem
dobrze zachowane piwnice ratusza; jedna z nich miała
zachowane sklepienie. Wewnątrz widoczny był obiekt,
który później okazał się piecem hypokaustycznym,
a od południowej strony odkryto bardzo zużyte schody. Wschodnia ściana piwnic ratusza okazała się być
w połowie zniszczona przez fundamenty wieży ciśnień,
w mniejszym jednak niż przypuszczano stopniu. W efekcie okazało się, że na środku Rynku mamy pozostałości
dużego, bardzo starannie jak na ówczesne czasy wykonanego ratusza, jednego z 3 największych w Małopolsce,
o wymiarach gotyckiej części 21 na 15 m, z fundamentami części barokowej 27 na 20 m i zachowanych piwnicach głębokich na około 5 m od poziomu koron murów.
W porozumieniu z Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z Krakowa podjęto decyzję
cd. str. 22
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o odgruzowaniu piwnic. W 2011 r. zasypy z piwnic ratusza zostały usunięte, archeolodzy przebadali kluczowe
punkty dookoła budowli i przeprowadzono badania konstrukcyjne oraz geologiczne, których celem było określenie stanu technicznego odkrytych piwnic pod względem
nośności i stabilności elementów konstrukcyjnych. Wyniki potwierdziły możliwość użytkowego wykorzystania
zachowanych ścian i sklepień przy założeniu, że wykonane zostaną zalecone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace zabezpieczające i konserwatorskie.
Najbardziej niezbędne prace zostały wykonane jeszcze
podczas odgruzowywania.
Odkrycie to oraz zalecenia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęły na konieczność dokonania zmian w istniejącym projekcie rewitalizacji. Dotyczyły one w szczególności kwestii ochrony
zabytkowych murów poprzez konstrukcję płyty stropowej nad nimi i otoczenia fundamentów ratusza murem
oporowym, częściową odbudowę sklepień, zapewnienie dostępu do podziemi poprzez schody z płyty Rynku z równoczesną ekspozycją oryginalnych wątków
ścian oraz uczytelnienie przebiegu odkrytych murów
na powierzchni Rynku poprzez ich nadbudowę i zaznaczenie w nawierzchni.
Choć na dzień dzisiejszy docelowa funkcja obiektu
nie jest jeszcze doprecyzowana, zakładane jest publiczne udostępnienie piwnic. Po uwzględnieniu wszystkich
zaleceń konserwatorskich powstała koncepcja projektowa, w której przewiduje się zarówno przykrycie reliktów
płytą stropową, jak i otoczenie ich murem oporowym.

Rozwiązanie to zapewni ochronę zabytkowych murów
przed wilgocią oraz pozwoli na swobodny dostęp do
nich w trakcie prowadzenia późniejszych prac konserwatorskich, a jeszcze później umożliwi obejście fundamentów ratusza od zewnątrz na poziomie ich posadowienia korytarzem zlokalizowanym pomiędzy murami
ratusza a murem oporowym. Pod płytą zrekonstruowane zostaną sklepienia trzech pomieszczeń – wszystkich
oprócz tego, którego ściana została częściowo zniszczona przy budowie wieży ciśnień. Na płycie Rynku natomiast wybudowane zostaną do różnej wysokości ściany,
symbolizujące mury ratusza – powstaną one z oryginalnego, zabytkowego materiału wydobytego z zasypów
piwnic – a w obrębie jego obrysu zlokalizowana będzie
niewielka scena wraz z widownią. Zejścia do piwnic będą
dwa, gdyż piwnice mają tylko dwa przejścia: jedno z nich
łączy ze sobą pomieszczenia północne, drugie zaś – południowe. Zejście do piwnic odbywać się będzie poprzez
podziemia wieży wodnej oraz schodami wzdłuż północnej ściany ratusza, której oryginalne elementy (takie jak
wsporniki, latryny, czy próg i schody do jednej z komór
piwnicznych) eksponowane będą przez projektowane
przeszklenie. Przeszklenia umożliwią oglądanie niektórych podziemnych elementów ratusza oraz wieży ciśnień
z zewnątrz, z poziomu Rynku, zapewnią też doświetlenie
planowanych klatek schodowych naturalnym światłem.
Omówiona koncepcja zyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Takie rozwiązanie architektoniczne pozwoli na możliwie najwierniejsze zachowanie oryginalnej substancji
zabytku oraz, w jak najszerszym zakresie, jej udostępnienie i ekspozycję. Oczywiście spowoduje też podkreślenie
i uwydatnienie na płycie Rynku miejsca, w którym niegdyś stał ratusz. Spowodowało to zmiany w kompozycji pozostałych elementów płyty Rynku, które stanowią
uzupełnienie głównego założenia, jakim są relikty ratusza. We wschodniej części płyty Rynku, ku spodziewanej
uciesze mieszkańców, zaprojektowano elementy wodne oraz zieleń, pozostawiając wolną część zachodnią dla
lokalizacji masowych imprez.
Wszystko wskazuje na to, że całkowicie zakończoną nową płytą Rynku olkuszanie będą mogli cieszyć się
w kwietniu 2013 r.
Agnieszka Kaczmarczyk,
Izabela Mianowska
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Turystyka

Wymarła

miejscowość...
Nie tak dawno temu w olkuskiej Galerii BWA odbyła się wystawa zdjęć Adriana Spuły. Fotografie ukazywały Łemkowszczyznę. Po wojnie władze komunistyczne nakazały wysiedlenie z tych ziem Łemków, za rzekomą współpracę z UPA.
Opustoszały wsie i przysiółki. Z czasem wszystko zaczęło zarastać zielskiem. Pozostały tylko osamotnione kapliczki, prawosławne krzyże, a wiosną, ni stad ni zowąd, wśród drzew pojawiają się kwitnące wiśnie, pozostałość dawnych sadów.
Przyroda upomina się o swoje. Wygląda to niezwykle egzotycznie i nostalgicznie. Ale jeśli ktoś chce zobaczyć coś podobnego, nie musi się przecież udawać w Beskid Niski; podobnie tajemnicze miejsce mamy dużo bliżej, właściwie pod nosem.
Wszyscy znamy największe atrakcje turystyczne ziemi olkuskiej. Wiemy, Rabsztyn, Pustynia Błędowska, Dolina Wodąca… Ale przecież nie sztuka zachwalać, coś, co
wszystkim się podoba. I nie sztuka szukać piękna tam,
gdzie ono bezsprzecznie jest. Ujków Stary, do którego
chciałbym Państwa zaprosić, to wioska, której de facto nie
ma. Wioska wymarła. Czy można zachwalać turystyczne
walory miejsca, które formalnie nie istnieje? Ano można,
co zamierzam udowodnić.
Do Starego Ujkowa łatwo trafić, a przecież niemal nikt
tu nie zagląda. Z ulicy Głównej w Bolesławiu, przy murze
dworku, w którym siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury, skręcamy w wąską drogę. Następnie przez Starą Wieś
poruszamy się cały czas lekko wznoszącą się drogą asfaltową, która jest w bardzo kiepskim stanie. Jeśli jedziemy
autem, lepiej gdzieś zaparkować i iść pieszo, bo droga
jest wąska i niebezpieczna. Na początku Ujkowa duże
wrażenie robią ruiny klasycystycznej kapliczki. Nieznana
jest data jej budowy (koniec XVIII, może pocz. XIX w.), bo
cd. str. 24
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brak o niej wzmianek w źródłach. Jeszcze dalej znajdują
się kolejne opuszczone domostwa. Kiedyś było tu wiele gospodarstw, a w ogrodach kwitły drzewa owocowe.
Ludzie, jak to na wsi, żyli porami roku i gospodarowali na
roli. I tak przez setki lat. Ujków pojawia się w dokumentach już 1470 roku. Nazwa miała się wywodzić od wspólnoty rycerskiej Ujków. Z tą miejscowością wiąże się jeden
z najdłuższych sporów prawnych w Polsce, który trwał
około 300 lat. Gwarkowie olkuscy spierali się z dziedzicami Bolesławia o prawo do korzystania z ujkowskich płuczek. Od połowy XVI w. sprowadzano do Ujkowa osadników. W 1565 roku mieszkańcy wybrali pierwszego wójta,
a od 1574 roku zostali włączeni do społeczności miejskiej
Olkusza. Od poł. XVI w. w Ujkowie działało kilkadziesiąt
kopalń, m. in.„Jeruzalem",„Gromnice",„Solna". W 1588 roku
rada miejska w Olkuszu nadała wójtowi i radzie Ujkowa
pieczęć z herbem nowej osady. W 1670 roku miejscowy
cech zrzeszał 7 krawców. Od 1728 roku tereny należały
do plebana sławkowskiego. Początek końca miejscowości zaczął się już II poł. XIX wieku. Właściciel Bolesławia
(i połowy Zagłębia) Gustaw Kramsta rozpoczął eksploatację galmanu z tutejszych hałd. Ale nie tylko. Pech chciał,
że najbogatsze pokłady znajdowały się pod domami.
Potem, już w XX w., powstała kopalnia„Stanisław”, w której wydobycie odbywało się na tzw. zawał. Odpalane na
powierzchni ładunki powodowały zapadanie się gruntu. W domach pękały ściany… Ludzie zaczęli się wynosić
z Ujkowa, bo nie było tu życia. W latach 70-tych zaczęła się
kolejna fala wysiedleń. Za odszkodowania, które wypłacało ZGH, ujkowianie przenosili się do bloków lub kupowali
grunty w innym miejscu – Ujków Stary pustoszał. Wiele
osób do dziś żałuje, że wyprowadzili się z miejsca, gdzie
mieli rodzinne korzenie. Inni sobie wyprowadzkę chwalą,
bo stare, drewniane domy zamienili na nowe, murowane.
Dziś Ujków Stary robi niesamowite wrażenie. Jeśli
ktoś lubi takie apokaliptyczne widoki, warto tam zajrzeć.
Roślinność wrasta w sypiące się mury. Rozpad i rozkład.
Resztki wyposażenia pozostawione w rozpadających się
domach. Odnosi się wrażenie, jakby ludzie uciekli stąd w
pośpiechu. Lepiej nie zaglądać do środka, bo w każdej
chwili na głowę nieostrożnego gościa może się posypać powała.
Między dwoma starymi brzozami stoi piękna, pobielona wapnem kapliczka, z wyrytą na froncie datą 1938 r.
(ale pewnie kapliczka jest starsza, a datowanie dotyczy
remontu). Opowiadają, że gdzieś koło niej ukryty jest

skarb - w żeliwnym garnku, zakopanym na głębokości
kilku łokci miały się znajdować złote monety. Ale może
tym skarbem wcale nie było złoto, a owe pokłady galeny
i galmanu, które wydobywano tu od stuleci, i które summa summarum okazały się przekleństwem tego miejsca?
A może są nimi pokłady dolomitu, którego kopalnię niedawno otwarto?
W zeszłym roku w wydawnictwie Czarne, którego właścicielem jest Andrzej Stasiuk, znany pisarz mieszkający
na Łemkowszczyźnie, ukazała się książka„Miedzianka”Filipa Springera, historia znikania pewnego górniczego miasta na Dolnym Śląsku. Może i nasza, olkuska„Miedzianka”,
Ujków Stary, doczeka kogoś, kto ją z talentem
i tak przejmująco opisze.
tekst i zdjęcia
Olgerd Dziechciarz

Pejzaż ze zwierzakiem
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Dwudniowe święto gminy Bolesław obfitowało w bogaty program, tak, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie.
Organizatorzy: Wójt, Przewodniczący Rady oraz Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprosili w tym
roku do wspólnej zabawy w dniach 01-02.06.2012 r. Każdy z tych dwóch dni to bogate w atrakcje przedsięwzięcie, o czym
postaramy się przekonać wszystkich Czytelników.
1 czerwca, o czym doskonale wiedzą najmłodsi, obchodzony jest Dzień Dziecka, toteż ten dzień został poświęcony młodszym mieszkańcom naszej gminy. Organizatorzy działanie to połączyli z obchodzonym w tym roku
w bolesławskiej kulturze Rokiem Bolka i Lolka, propagując jednocześnie twórczość bolesławianina, współtwórcy tych sympatycznych postaci, śp. Leszka Lorka. Z myślą
o najmłodszych w bolesławskim dworze zorganizowano
projekcję filmu pełnometrażowego, w którym głównymi
bohaterami byli Bolek i Lolek w swojej wielkiej podróży.
Bajki z ich udziałem miały okazję zobaczyć także przedszkolaki podczas seansów kina objazdowego, jakie zorganizowano w maju br. Okazją do poznania szerszej twórczości była wystawa nigdzie wcześniej nie prezentowanych prac Leszka Lorka, pochodzących z kolekcji jego
syna Andrzeja oraz bratanicy Iwony Ropki.
Pozostając pod wpływem„Bolka i Lolka”, nie sposób nie
wspomnieć o rozstrzygnięciu konkursu na komiks, ogłoszonego przez Centrum Kultury w Bolesławiu w marcu
br. „Bolek i Lolek po małopolsku”. Zadaniem uczestników
konkursu było umiejscowienie przygód braci w najbardziej charakterystycznych miejscach i zabytkach gminy
Bolesław, powiatu olkuskiego oraz województwa małopolskiego. Kreatywność prawie 40 uczestników konkursu przeszła najśmielsze oczekiwania organizatora i juro-

rów, wśród których zasiedli syn śp. Lorka, Andrzej Lorek,
Jacek Sypień, historyk i miłośnik regionu, oraz instruktorzy Centrum Kultury w Bolesławiu: Tomasz Sawicki i Iwona Skupińska. Nagrodzono następujące osoby: Agatę
Lorek, Kajetana Januszka, Weronikę Kajdę, Jowitę Mosur,
Kingę Wojewodę, Patrycję Pachę, Martę Bień, Aleksandrę
Pichetę, Oliwię Kulę, Aleksandrę Srokę, Natalię Kwiecińską i Julię Białecką.
Te mniejsze i trochę większe dzieci miały także okazję
do wcielenia się w rolę aktorów i wzięcia udziału w widowisku opartym na motywach„Bolka i Lolka”, przygotowanym przez aktorów z Teatru„Źródło” w Radomsku. Widowisko dało wszystkim uczestnikom szansę na poznanie
dzieła tworzenia spektaklu „od kuchni”, ale i zaprosiło do
wspólnej zabawy. Na tym święto dzieci i jednocześnie
gminy Bolesław nie skończyło się, bo kolejną atrakcją okazały się konkursy i zabawy animowane dla dzieci, współorganizowane z sołtysem i Radą Sołecką Bolesławia. Deszczową pogodę za oknem zrekompensowały nagrody,
a także słodki poczęstunek.
Partnerem przedsięwzięcia pt. „Dzień jak z bajki” było
Województwo Małopolskie. Działania zostały także dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Katarzyna Górska
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Zwycięski komiks autorstwa Agaty Lorek

Sylwetka
fot. Olgerd Dziechciarz

Dawid Konieczny – sam o sobie:

„Jestem człowiekiem, obok którego
nie przechodzi się obojętnie”

Urodziłem się w Chrzanowie. Mam 34 lata. Niemal
całe swoje życie związałem z Olkuszem. Jestem miłośnikiem ziemi olkuskiej. Interesuję się historią Olkusza
i regionu olkuskiego. Fotografuję amatorsko, piszę wiersze, również amatorsko zajmuję się archeologią, wydaję
publikacje promujące Srebrny Gród, wystawiam prace
na wystawach fotograficznych oraz czasem współpracuję z jednym z olkuskich półroczników.
Historią interesuję się od zawsze. Najpierw była to tylko historia Polski, a od blisko 10 lat zacząłem poważnie
zajmować się historią Olkusza i regionu. Początki mojej
historycznej znajomości z Olkuszem wiązały
się z publikacjami Olgerda Dziechciarza, które
mocno mnie wciągnęły. Jedną z książek jego
autorstwa pożyczył mi mój kolega z lat dzieciństwa, obecnie artysta, Maciek Bujas, który
podobnie jak ja uwielbia historię tego regionu. Poznawanie tajemnic tego miasta po prostu mnie zafascynowało. Czułem, że to mnie
wciąga jak narkotyk. Zacząłem zbierać wszelkie
możliwe publikacje (książki) o Olkuszu. Obecnie w swoich zbiorach posiadam około 130
pozycji. Później przyszła znajomość z archeologiem Jurkiem Rosiem, który wprowadził
mnie w szerszy wymiar historii miasta. Następnie poznałem również mojego „regionalnego
guru” – Olgerda, znanego olkuskiego pismaka.
Czułem, że może kiedyś, podobnie jak ww., zrobię coś dla tego miasta, dołożę swoją małą cegiełkę...
Gdy byłem nastoletnim chłopakiem, zauważyłem, że
pociągają mnie książki, czy ciekawe periodyki. Zazdrościłem autorom, że robią fotki do czasopism, piszą teksty, czy w końcu wydają różne publikacje. W 1992 roku,
na fali nowej ery kibicowskiej, zacząłem jako pierwszy
w Olkuszu wydawać czarno-białe pismo (zin) o polskich kibicach pt. „OH”(pełny tytuł dla wtajemniczonych). Wyszły tego pisemka cztery numery – niestety,
nie pamiętam, w ilu egzemplarzach. Pismo klepałem na

starej maszynie do pisania, którą pożyczałem od rodziców. Pisałem teksty, jeździłem na mecze i robiłem foty,
które następnie umieszczałem w piśmie. Później całość
kserowałem i wysyłałem w Polskę. Z czasem korespondencyjnie poznałem wielu ówczesnych kibiców, którzy podsyłali mi zdjęcia i teksty. Zainteresowanie było
spore, a skrzynka uginała się od listów. Ludzie pisali od
Zakopanego po Gdańsk! Było ciekawie, ale po około 1,5 roku dałem sobie spokój. Tak po prostu wyszło.
Po blisko 20 latach (2010 r.) wreszcie spełniły się moje
marzenia! Dzięki życzliwości olkuskiego PTTK wydałem

małą publikację o Olkuszu pt. „Moje miasto w obiektywie”. Niby nic specjalnego, ale dla mnie to było jak
wygrana w totka! Cieszyłem się jak dziecko. Później było
już łatwiej. W 2011 roku, na 100. rocznicę Oddziału PTTK
w Olkuszu, wydałem przewodnik po mieście pt.„Śladami świadków historii”. Publikacja kosztowała mnie wiele nieprzespanych nocy. Spotykałem się z ludźmi związanymi z regionem, przeprowadzałem z nimi wywiady,
wykonywałem zdjęcia ciekawych miejsc. Wiele osób mi
pomogło i za to wielkie dzięki!
cd. str. 28
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Sylwetka
W 2012 roku wydałem kolejną książkę o moim mieście pt.„Skarby Srebrnego Grodu”. Publikacja traktuje o olkuskich kapliczkach, które do tej pory nie były
uwiecznione w takiej formie. Ponownie spotykałem
się z mieszkańcami miasta, rozmawiałem z nimi i robiłem fotki. Włożyłem w to przedsięwzięcie sporo pracy,
ale myślę, że było warto!
Fotografią zainteresowałem się na początku lat
90-tych, kiedy do Olkusza na Rynek zjeżdżali masowo handlarze z dawnych państw republik radzieckich.
Podczas jednej z takich wypraw handlowych na olkuski Rynek dziadkowie kupili mi jakiś analogowy radziecki pstrykacz. Robił słabe czarno-białe foty, ale był mój
– i to się liczyło! Później były lepsze analogi, cyfrówki, czy
też pożyczane lustrzanki. Pierwsze zdjęcia umieściłem
w swoim zinie, później pojawiły się w ww. publikacjach.
W międzyczasie, dzięki Irkowi Cieślikowi oraz Olgerdowi
Dziechciarzowi, nawiązałem krótką współpracę z półrocznikiem„Ilcusiana”. Zamieściłem swoje zdjęcia w artykule „Olkuski cmentarz prawosławny” (maj 2011 r.) oraz
„Rozbiórka ratusza w Olkuszu” (listopad 2011 r.). Dzięki znanemu fotografowi olkuskiemu Adamowi Sowuli
moje zdjęcia pojawiły się również na trzech wystawach
fotograficznych:„Fotograficy olkuscy I” (2011 r.), „W ciszy
serca” (2011 r.) oraz „Fotograficy olkuscy II” (2012 r.). Nie
ukrywam, że choć nie jestem zawodowym fotografem
i moje fotogramy jednym ludziom mogą się podobać,
a innym nie, to jestem dumny, że dokładam małą cegiełkę do rozwoju olkuskiej kultury.

Jeśli chodzi o wiersze, są dla mnie czystą zabawą.
Pierwsze wierszyki zacząłem pisać w 1999 roku. Nieistotne, dla kogo (niech będzie to moją małą tajemnicą). Pierwsze z nich opublikowałem w mojej pierwszej
książce. Następny znalazł się w mojej publikacji nr 3.
Zdaję sobie sprawę, że wiele mi w tej materii brakuje,
ale nie zrażam się i z czasem, myślę, wiersze będą lepsze. Utwór pt. „Krzyż polny” na bolesławskim Turnieju
Jednego Wiersza 2012 roku został wyróżniony. Zabawę w pisanie wierszy przejąłem chyba od mojej mamy,
która również pisze amatorsko.
Archeologią „zaraziłem się” w 2010 roku, kiedy to
ruszyła rewitalizacja olkuskiej starówki. Na początku coś
tam sobie dokumentowałem (zdjęcia), rozmawiałem
z ludźmi na ten temat itd. W 2011 roku, dzięki przychylności Izy Mianowskiej, która prowadzi nadzór archeologiczny nad pracami, mogłem pewnych rzeczy dotknąć
i przekonać się, na czym polega magia archeologii.
A że jest to fascynujący temat, chyba nie muszę nikogo przekonywać. Wystarczy zobaczyć ruiny XIV-wiecznego ratusza, czy udać się do olkuskich podziemi, by
zrozumieć, o czym myślę.
Jestem człowiekiem, obok którego nie przechodzi się
obojętnie. Jedni mnie lubią, inni wręcz przeciwnie – nic
„pośrodku”. Jestem szczery do bólu i nie przeszkadza
mi to. Kocham ludzi, choć nie lubię ich fotografować.
Kocham Olkusz, choć mieszkanie w tym mieście jest
ciężkie (i nie chodzi mi tu o wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia środowiska). To tyle.

Kołyska życia
Uciekam myślami gdzieś daleko
Papieros dogasa powoli
Karmiąc dymem mroźne powietrze
Źrenice – jak zwierciadło
Widzę odbicie swojej twarzy
Szyba pęka – jak kruchy lód
Nie czas
Oczekiwanie jest nieznośne
Gdzieś daleko powiewa niepewność
Dawid Konieczny
fot. autor
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Strona młodzieżowa
W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

VI Ogólnopolski Dzień
bez Przemocy

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu (popularny „Mechanik”) po raz kolejny aktywnie włączył się w organizację Ogólnopolskiego Dnia Szkół bez Przemocy.
5 czerwca 2012 r. – w Dniu bez Przemocy – pragnęliśmy ukazać życie szkoły z jego najpiękniejszej strony;
tak, aby atmosferę przyjaźni, zrozumienia i wspaniałej
zabawy zachować w naszych sercach nie tylko na czas
szkolnych lat, ale i na później.
Uczestniczyliśmy w rozgrywkach sportowych, ciekawych konkursach, spotkaniach edukacyjnych, oglądaliśmy wystawy. Świetnie bawiliśmy się podczas Konkursu Kibica. Ocenie podlegały strój, hasło dopingujące i inne wyznaczniki zachowania kibiców piłkarskich,
zgodne z zasadami ogólnie przyjętej kultury sportowej.
Moje koleżanki i koledzy stanęli do turnieju
w wymyślnych, oryginalnych, biało-czerwonych strojach. Najbardziej fantazyjne były nakrycia głowy. Na
pewno niejedno z nich pozostanie na długie lata w
domu jako pamiątka z lat szkolnych. Nasze hasła dopingujące zawodników nie były złośliwe i nie ośmieszały
rywala, lecz zagrzewały do walki drużynę narodową.
„Nie żałuję czasu i wysiłku na przygotowanie się do
Konkursu Kibica. Udział w nim na pewno przyczyni się
do dobrego przeżycia każdej imprezy sportowej, w której będę uczestniczył” - powiedział jeden z uczniów.
Młodzież mogła zachwycić swoimi umiejętnościami
na Konkursie Talentów. Jak na szkołę z pasją przystało,
uczniowie z zaangażowaniem zaprezentowali swoje
zdolności wokalne, aktorskie, kabaretowe, sportowe,
taneczne i inne. Publiczność żywiołowo dopingowała
swoich ulubieńców.
„Przekonaliśmy się, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze przy wykonywaniu ulubionych zajęć i jak bardzo nas to integruje”- mówili koledzy.
Szczególnym wydarzeniem była obecność zaproszonego artysty - pana Ireneusza Kamińskiego i wystawa jego różnorodnych prac. Podziwialiśmy obrazy
olejne ukazujące piękno przyrody. Poznawaliśmy teksty poetyckie, uchylające rąbka tajemnicy duchowe-
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go wnętrza poety. Prezentowane zielniki, nasienniki
zawierające bogate zbiory, na pewno przyczyniły się
do wzbudzenia w zwiedzających zainteresowania przyrodą. Niepowtarzalną atmosferę wystawy potęgowały
nagrania śpiewu ptaków.
„Odnieśliśmy wrażenie, że znajdujemy się na łonie
natury. Już nie mogę doczekać się wakacyjnych
wędrówek. Może uda mi się namalować jakiś pejzaż
lub napisać wiersz?” – mówił zwiedzający wystawę
drugoklasista.
Pan Ireneusz Kamiński – laureat licznych nagród,
wyróżnień, poprzez swoje dzieła, pragnął uczniom
ukazać przesłanie, że kontakt z przyrodą, upór, pracowitość, pasja mogą przyczynić się do realizacji marzeń,
stać się terapią duchową w trudnych chwilach życia.
Odbyły się także spotkania edukacyjne poświęcone zapobieganiu przemocy. Wygłoszony został wykład
„Dlaczego warto być wolontariuszem?”, świetnie wpisujący się w całokształt charytatywnej i wolontariackiej
działalności szkoły, angażujący uczniów w organizowanie systematycznej pomocy potrzebującym.
Podsumowaniem dnia było ogłoszenie wyników
konkursów, wręczenie przez dyrekcję szkoły nagród
i okolicznościowych dyplomów, występ szkolnego
zespołu muzycznego, kabaretu, pokazy taneczne, spontaniczna zabawa podczas występów młodzieżowych.
„To wspaniale, ze nasza szkoła żyje nie tylko nauką.
Twórcza rozrywka, zabawa, stanowi nie tylko odskocznię od codziennych obowiązków szkolnych, ale również inspiruje do pracy nad sobą, dodaje sił tak potrzebnych do dalszego podejmowania zadań edukacyjnych”
– twierdzili młodzi ludzie w przeprowadzonej podczas
imprezy sondzie korytarzowej.
Koordynatorem imprezy była mgr Czesława Wójcik.
Małgorzata Tokaj
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SARA

©Maciej Przegonia

Maciej Przegonia pierwszą książkę wydał jako człowiek dojrzały. Była to, wydana w 1998 r., nowela Urwisko Gostacha. Szybko się okazało, że drzemie w nim talent pisarski. Potem przyszły powieści, które za każdym wydaniem stawały się wydarzeniem.
Pasmo sukcesów rozpoczęła powieść Skrawek Piekła (2000), następnie Cienie nad Peczorą (2002), której pełna dramatycznych wydarzeń akcja rozgrywa się głównie na Syberii, w świecie Archipelagu Gułag. Potem ukazały się książki związane z Ząbkowicami Śląskimi, miejscem zamieszkania autora od 1945 r.: Baron Frankenstein (2004, opowiadania), W cieniu Krzywej
Wieży (2006, powieść historyczna, której akcja toczy się na przełomie XVI i XVII w. w ówczesnym Frankensteinie, a kończąca się
wybuchem słynnej epidemii dżumy w 1606 r. i narodzinami ząbkowickiego potwora Frankensteina), Zapach śniegu i Pustynia
Błędowska (2008, III część Kresowej Sagi). Najnowsza książka, wydana dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Wolbromiu, Zdarzyło się wczoraj. Wolbrom miasto mojego dzieciństwa (2011) to zbiór esejów, dzięki którym poznajemy epizody
z wojennego dzieciństwa autora. Na publikację czekają jeszcze nie wydane opowiadania „wolbromskie” i kolejne tytuły: Wystawa
psów rasowych, Dziewczyna z portretu, Laboratorium na Chocimskiej, Taniec na matowej szybie oraz Selbsthass.

Dobiegał końca pierwszy tydzień ich pobytu w stolicy Tatr. Wrzesień ozłocił góry wspaniałą bezchmurną
pogodą. Przewędrowały cały szlak„pod reglami”, odwiedziły schronisko na Ornaku, wjechały kolejką na Kasprowy Wierch. Pani Stefania wydawała się być we wspaniałym humorze, uśmiech nie schodził z jej twarzy, była
radosna, dowcipkowała, opowiadała o dziewczęcych
latach, rodzicach, nawet bliższych i dalszych krewnych.
Tylko raz wspomniała o czasach Holocaustu, wtedy jej
uśmiech zgasł. Na krótko. Wieczorem po kolacji szły na
spacer w stronę Krokwi, potem do restauracji na grzane wino. Grała kapela góralska. Od dwudziestej drugiej
zaczynały się tańce, wtedy wychodziły. Było miło, wesoło, pogoda dopisywała, ale Sara wciąż odnosiła wrażenie, że czeka je decydująca rozmowa, którą pani Stefania z nieznanych względów wciąż odkładała. W pewnym momencie wydawało się Sarze, że jest sprawdzana
i oceniana pod kątem przydatności do zadania, które
miała wykonać. Jakiego zadania? - zachodziła w głowę.
Aż wreszcie tak się stało.
Tamtego dnia instruktor kulturalnooświatowy domu
wczasowego„Przedwiośnie” zorganizował dla chętnych
wycieczkę do Krakowa. Wyjazd autokarem z Zakopane-
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go zaplanowano na wczesne godziny ranne. W Krakowie mieli zwiedzić Stare Miasto z Sukiennicami, Kościół
Mariacki i oczywiście Wawel. Od trzynastej trzydzieści
do piętnastej uczestnicy wycieczki korzystali z wolnego czasu. Powrót z Krakowa do Zakopanego zaplanowano o osiemnastej. Autokar miał czekać na placu przed
dworcem kolejowym.
Nic nie zapowiadało, że po przyjeździe do Krakowa plan ten ulegnie całkowitej zmianie. Już w Krakowie Stefania podeszła do opiekuna grupy i poprosiła
o zwolnienie Sary i jej z planowanego zwiedzania miasta, bo korzystając z okazji, będą mogły odwiedzić leżącą w klinice neurologicznej i oczekującą na operację ich
bliską krewną. Uzyskała zgodę. Zapewniła, że zgłoszą się
o wskazanej godzinie na miejscu zbiórki.
Na twarzy Sary nie drgnął nawet jeden mięsień. Kiedy rozbawiona grupa odeszła, zapytała:
- Czy stało się coś nadzwyczajnego, że nastąpiła tak
raptowna zmiana planów?
Stefania potwierdziła skinieniem głowy.
- To będzie niespodzianka. Za kilka minut wyjedziemy z Krakowa.
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- Oczywiście. Jestem przyzwyczajona do ciągłej zmiany planów.
- Nie zapytasz, dokąd?
- Po co? Nie ja decyduję.
Stefania odpowiedziała lekkim machnięciem ręki,
jakby potwierdzając, że nie ma powodu do niepokoju.
Podeszły do postoju taksówek. Stefania chwilę rozmawiała z taksówkarzem, potem skinęła głową na potwierdzenie. Wsiadły.
Za rogatkami miasta taksówkarz, starszy siwy pan, rozgadał się. Co chwilę zerkał w lusterko.
- Dziś mam fart, bo rzadko zdarzają się takie kursy.
Ludzie zbiednieli, wolą państwowe środki lokomocji.
Gdyby jeszcze drogi były lepsze – westchnął. – Jak tak
dalej pójdzie, to Kraków spadnie do roli prowincjonalnego miasteczka. Starzy umierają, a młodzi wyprowadzają się, szukając lepszej pracy. Poza tym trudno z mieszkaniami. I jeszcze ta cholerna Nowa Huta, prawdziwa
zakała. Zdjął jedną rękę z kierownicy, poprawił włosy i
znów westchnął.
– A panie to pewnie nietutejsze?
Sara spojrzała ponad ramię kierowcy.
- Zgadł pan, nietutejsze. A droga do końca taka parszywa? Trzęsie jak w pralce.
Odpowiedział szybko:
- Im dalej od Krakowa tym coraz gorsza. I tak do samego Wolbromia.
Stefania poruszyła się niespokojnie, Sara wyżej podniosła oczy.
A więc celem podróży był Wolbrom. Zapamiętała
nazwę miasta z opowiadania Józi Tarczuk. Miała wrażenie, jakby w jej umyśle otworzyła się tajna szufladka,
bo raptem nie wiadomo skąd przyleciał obraz dziecka
wyrzucanego z wagonu przeznaczonego do przewozu
bydła. To nie był pociąg osobowy z oszklonymi oknami
i przedziałami, tylko długi skład z tradycyjnymi, ciężkimi towarówkami pomalowanymi zawsze na ten sam
ciemnoceglasty kolor. Prawie czuła wibrację szyn. Lekko potrząsnęła głową. Obraz zniknął.
Przejechali przez Skałę, zbliżali się do Trzyciąża, kiedy z hukiem wystrzeliła tylna prawa dętka. Samochodem mocno zakołysało, potem ściągnęło na pobocze.
Kierowca zaklął.
- Szlag by trafił takie drogi. Albo dziury albo gwoździe
– odwrócił głowę. - Panie będą musiały wysiąść, muszę

wymienić koło. Na szczęście mam zapasowe. Przerwa
potrwa około dwudziestu minut.
Wysiadły. Kilka metrów od drogi w szczerym polu stała
murowana, pobielona wapnem kapliczka. Stefania spojrzała na kapliczkę, potem na Sarę.
- Jestem ci winna kilka słów objaśnienia. Taksówkarz
powiedział, dokąd jedziemy, ale nie wiesz, po co.
- Po co? – zapytała obojętnie.
- To wycieczka w przeszłość. W wolbromskim lesie,
w dolince nazywanej Kabaniną, jest zbiorowa mogiła,
w której spoczywają zamordowani w 1942 roku przez
Niemców Żydzi. Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że leżą tam twoi rodzice.
- Tak przypuszczałam – odpowiedziała sucho. – Czy
wolno zapytać?
Stefania skinęła głową. Położyła rękę na ramieniu Sary.
- Proszę.
- Jak się stało, że ja przeżyłam?
Przez chwilę milczały. Z oddali słychać było wycie syreny karetki pogotowia jadącej do kolejnej bezimiennej
tragedii. Stefania podniosła oczy.
- Twoja matka wyrzuciła cię z transportu Żydów jadących na zagładę. Transportem nazywano zestaw bydlęcych wagonów z zakratowanymi drutem okienkami.
Takimi wagonami przewożono Żydów do obozów zagłady, powszechnie nazywanych koncentracyjnymi. Płaczącą maleńką dziewczynkę znalazła przy torach polska
wieśniaczka i ukryła przed wścibskimi spojrzeniami. Rok
później kobieta zmarła na gruźlicę, a ty oddana zostałaś
do katolickiego sierocińca, a stamtąd zabrała cię i adoptowała inna polska matka. Niech będzie błogosławiona.
Głos Sary był suchy.
- Skąd wiadomo, że w wolbromskim lesie zostali
zamordowani Żydzi z tego właśnie transportu?
- Ustalono to w drobiazgowo prowadzonym śledztwie. Zgadza się dzień, miejsce kaźni, są nawet świadkowie. Niemcy dokładnie ewidencjonowali transporty
z Żydami odjeżdżające ze Śląska. Tamtego dnia jeden
z takich transportów został rozładowany na stacji kolejowej w Wolbromiu, a wszyscy lub zdecydowana większość Żydów rozstrzelana w jarze pobliskiego lasu.
- W jaki sposób ustalono moje prawdziwe nazwisko?
– zadając to pytanie, Sara znała odpowiedz. Nie wiedziała tylko, skąd pochodziła ta wiadomość.
Oczy Stefani były lekko szkliste.
cd. str. 32
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- W kołnierzu t w o j e g o p a l t o c i k a – zaakcentowała wyraźnie – zielarka znalazła kartkę: „...Treiman urodzona w czerwcu 1939 roku w...”. Kolejne dwa wiersze,
choć napisane kopiowym ołówkiem, nigdy nie zostały odczytane. Najprawdopodobniej przed nazwiskiem
widniało również imię, ale i tym razem nie do odcyfrowania. Nazwisko "Treiman" kończyło się tylko jedną literką „n”, zaś to, które odziedziczyłaś po przybranych rodzicach, ma dwa „n”. Różnica niewielka, ale jednak... różnica. Stąd niepewność.
- Czy ustalono nazwisko polskiej kobiety, która znalazła mnie przy torach?
- Oczywiście, ale wieśniaczka ta nie żyje od połowy
1943 roku. Całe krótkie i samotne życie trwała w biedzie,
utrzymywała się ze zbierania ziół i wróżbiarstwa. Do tej
pory nie poznaliśmy miejsca jej pochówku, bo do ksiąg
parafialnych nie uzyskaliśmy dostępu. Siostra zakonna,
która odbierała dziecko od zielarki, nie sporządziła żadnej notatki. Zapisała tylko odczytane z kartki nazwisko
dziewczynki i prawdopodobny rok jej urodzenia.
- Co się stało z kartką znalezioną w kołnierzyku płaszczyka?
- Zaginęła, jednak nie wszystko zostało utracone. Jak
to zwykle bywa, raptem zaświtała iskierka nadziei, choć
droga do ogniska będzie zapewne długa i wyboista.
Sara przełknęła ślinę. Zrobiła krok do przodu i oparła
rękę o pobieloną wapnem ścianę kapliczki. Odwróciła
twarz w stronę Stefanii.
- Co pani miała na myśli, mówiąc o „iskierce nadziei”?
Stefania również dotknęła ściany kapliczki i przez chwilę wyglądało, jakby chciała dodać coś jeszcze. Rozmyśliła się i kontynuowała temat.
- Kiedy zajęliśmy się twoim życiorysem, stwierdziliśmy,
że nazwisko „Treimann" jest dość popularne. Nazwisko
takie nosili Polacy, Żydzi, Niemcy i nie jest ważne, czy
końcówka ma jedno czy dwa„n”. Przed wojną w Olkuszu,
powiatowym miasteczku, mieszkała żydowska rodzina
Treimanów. Trudnili się handlem, mieli sklepik na olkuskim Rynku, blisko kościoła parafialnego... Do końca nie
byliśmy i nie jesteśmy pewni, czy jesteś dzieckiem olkuskich Treimannów, choć istnieją poszlaki, że tak jest. Część
transportu śląskich Żydów, których wieziono na zagładę
do obozu w Bełżcu, z nieznanych przyczyn wyprowadzono z wagonów w Wolbromiu i rozstrzelano w pobliskim lesie. Transport ten na pewno nie zatrzymał się w
Olkuszu. Być może olkuska rodzina Treimanów wcześniej
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schroniła się w jednym z miast Zagłębia lub Śląska, uważając, że duża aglomeracja daje większą szansę przeżycia. Moje dziecko – spojrzała z troską na Sarę – czy na
pewno nic nie pozostało w twojej pamięci? Może jakiś
drobny szczegół, zapamiętana twarz, krajobraz. Trzyletnie
dziecko potrafi zatrzymać w oczach coś bardzo ważnego.
Sara przecząco poruszyła głową.
- O sobie wiem tylko tyle, ile dowiedziałam się od
mamusi i... Józi Tarczuk, choć mam wrażenie..., ale to niemożliwe, wygląda raczej na zapamiętany sen.
- Opowiadaj.
Sara opuściła głowę, jakby rozważając coś.
- Była noc, jechałam na wozie konnym zakopana w sianie, do dziś pamiętam i czuję jego zapach. Woźnica trzaskał
batem, później furmanka przejeżdżała przez drewniany
most. W dole połyskiwała woda, a w niej odbijało się coś
srebrnego. Dziś wiem, że to był księżyc. Drżałam z zimna.
Leżące obok mnie dziecko głośno płakało. W tym miejscu mój sen urywa się. To wszystko. Pierwszym na trwale
i prawdziwie zapamiętanym obrazem była twarz mamusi,
później siostry i koleżanek z podwórka. Kiedy kończyłam
sześć lat, z zawieruchy wojennej powróciła Józia Tarczuk,
pomoc domowa zatrudniona w majątku rodziców jeszcze na Kresach Wschodnich. To ona rozpoznała we mnie
żydowskie dziecko – głęboko westchnęła. – Trudno, stało się, choć ponad dwadzieścia lat za późno. Moja siostra
Sonia, nazywana zdrobniale Serką, i ja byłyśmy bliźniaczkami. Ojciec, oficer Wojska Polskiego w randze kapitana
zginął w Związku Radzieckim, zamordowany przez służby NKWD. Nie odnaleziono go na liście ofiar Katynia, ale
tylko dlatego, że nie wszystkie nazwiska zostały ujawnione. Niepełną listę ofiar podano do publicznej wiadomości tylko raz: zrobił to w 1943 roku gadzinowy Ilustrowany Kurier Krakowski. Potem zapadło milczenie, a zbrodnią, jak zapewne pani wie, obciążono Niemców. Mamusia
do końca wierzyła, że ojciec powróci z tułaczki. Pewnego
dnia zapuka do drzwi i wreszcie zakończy tę ciągłą niepewność. Mamusia przechowała ważny dowód: kosmyk
włosów ojca. Zawsze traktowała go jak relikwię. Postanowiłam kontynuować tę rodzinną tradycję. Po niespodziewanej i tragicznej śmierci Serki, później mamusi, kosmyki
ich włosów, każdy oddzielnie związałam wstążeczką, ukryłam w tym samym srebrnym pudełku i dałam do przechowania najlepszej przyjaciółce mamusi, pani Mariannie Krzyżanowskiej. Ale to nie koniec naszej tragicznej
sagi rodzinnej. Jak wspomniałam, w domu mamusi zna-
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Opowiadanie
lazła miejsce i opiekę Józia Tarczuk, kobieta już niemłoda,
córka Białorusina i Żydówki. Dołączyła do naszej rodziny
w sierpniu tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego
w Ząbkowicach Śląskich na Ziemiach Odzyskanych. Rodzice zostawili na Kresach Wschodnich duży majątek ziemski. Pierwsza w wyniku tragicznego wypadku drogowego
zmarła Serka. Dokonał tego pijany szofer-zabójca. Świadkowie widzieli wypadek, ale sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Nigdy nie ustalono jego nazwiska. Niespełna dwa
lata później odeszła do wieczności mamusia. Rozległy
zawał serca nie dał jej żadnych szans. W pustym mieszkaniu zostałam tylko ja i Józia. Skończyłam studia, rozpoczęłam pracę i właśnie wtedy...
Głos kierowcy był donośny.
- Szanowne panie, zapasówka na kole, można zajmować miejsca.
Stefania ujęła Sarę za łokieć, kiedy przechodziły przez
rów. Powiedziała cicho:
- Szoferzy mają uszy dokoła głowy, dokończysz później.
- Nie miałam zamiaru spowiadać się w obecności
obcych osób – głos Sary był zimny.
Przez kilka minut jechali dość szybko, samochód podskakiwał na wybojach. W pewnym momencie skręcił tak
gwałtownie, że wpadły na siebie. Potem droga biegła
dość stromo pod górę; wjechali na szczyt wzniesienia,
przecięli mały lasek i oczom ukazał się Wolbrom.
Kierowca odwrócił głowę.
- Jesteśmy na miejscu. Co starsza pani rozkaże?
Stefania nadała swojemu głosowi wesoły ton.
- Nasza obecność w mieście potrwa około dwóch
godzin – spojrzała na zegarek. – Wysiądziemy za przejazdem kolejowym, załatwimy własne sprawy i ponownie spotkamy się w tym samym miejscu o czternastej
trzydzieści.
Taksówkarz uśmiechnął się szeroko.
- Dobrze się składa, bo w wolnym czasie podjadę do
warsztatu zakleić dętkę, a potem stanę w kolejce do stacji
benzynowej. Może nawet wrzucę coś na ruszt.
Wysiadły.
Na poboczu drogi stał duży żelazny krzyż. Sara podniosła wzrok: jej prawa ręka miękkim ruchem uniosła się w
kierunku czoła, potem na pierś, lewe ramię, prawe ramię.
Stefania westchnęła.
- Zrobiłaś na piersiach chrześcijański znak, nie zapominaj, że jesteś Żydówką – szepnęła z wyrzutem i spod
przymrużonych powiek karcąco spojrzała na Sarę.

Sara odwróciła się gwałtownie.
- Pani Stefanio, katolicka rodzina podarowała mi drugie
życie, dlatego proszę nie odbierać mi nadziei czynienia
dobra. Polskie powiedzenie głosi, „że nie ta matka, która
urodziła, ale która wychowała i ponosiła związany z tym
trud”. Mamusia Madelaine była najukochańszą matką.
Jakby dla podkreślenia wypowiedzianych słów podeszła do krzyża i złożyła na chłodnym metalu pocałunek.
– Mamusiu, tatusiu, Serciu, odpoczywajcie w pokoju –
powiedziała głośno.
- Masz rację, to bez znaczenia – głos Stefanii nie wyrażał emocji. – Przepraszam za nierozważne słowa.
Taksówkarz odjechał w kierunku Starego Miasta. Kiedy zniknął za zakrętem, Stefania odwróciła wzrok, podniosła oczy i spojrzała przed siebie.
- Tam, po prawej stronie drogi – wskazała oczami sosnowy las. – Ruszajmy.
Przez chwilę żadna z nich nie wiedziała, co powiedzieć,
bo i moment do tego był nieodpowiedni. Stefania wyciągnęła wreszcie dłoń i podała ją Sarze. Słońce zaświeciło
im prosto w twarz, ich piersi i ramiona unosiły się w przyspieszonym rytmie oddechów.
- Saro, wszystko w porządku?
Sara skinęła głową, zagryzła wargę i odwróciła wzrok
tak, że promienie słoneczne oświetlały bok jej twarzy.
- Chodźmy wreszcie – usłyszała własne słowa. Postanowiła natychmiast zebrać się w sobie, wiedziała bowiem,
że wszelkie próby nawiązania rozmowy byłyby zbędne.
Szosa prowadziła pod górę. Szły wolno. Stefania ciężko oddychała. Po lewej, tuż przed lasem zobaczyły zieloną
płytę stadionu sportowego, na której chłopcy grali w piłkę,
po prawej murarze wznosili wielokondygnacyjny budynek.
Dalej była ściana lasu. Chwilę odpoczęły. Wydeptana ścieżka pokryta spadającym z drzew igliwiem ginęła w gęstym
poszyciu krzaków. Szły wolno w głębokim milczeniu. Trzy
masowe mogiły ujawniły się niespodziewanie. Stanęły.
Las był cichy, tylko gdzieś w górze między gałęziami przelatywał wiatr. Na ścieżce i wokół grobów leżały kłujące igły
zawsze zielonych jałowców, a pośrodku najbliższej mogiły,
podobne do rozłożonego parasola albo milczącego strażnika, wyrosło liściaste drzewo, rzucające teraz długi cień.
- Miejsce święte – szepnęła Stefania. – W tej maleńkiej dolince pewnego wrześniowego popołudnia w 1942
roku do wykopanych wcześniej dołów wrzucono niewinnych, zdarzało się często, jeszcze żywych. Długo umierali
w męczarniach.
cd. str. 34
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Opowiadanie
Twarz Sary pozostała bez wyrazu. Jedynym dostrzegalnym ruchem było ledwie zaznaczone unoszenie i opadanie klatki piersiowej. Opuściła wzrok i zatrzymała spojrzenie na kolejnych mogiłach. Serce przyspieszyło, poczuła lekkie drętwienie palców: zacisnęła je mocniej. Tam,
w Izraelu uczono, jak nie okazywać emocji. Teraz zdawała
kolejny egzamin. Zmarszczyła brwi.
- Czy dzieci...
Stefania odpowiedziała szybko.
- Nie prowadzili segregacji... Zabijali wszystkich, bez
wyjątku. Niestety, nie znamy ich nazwisk, ale nie ustajemy w poszukiwaniu prawdy. Podobnych, bezimiennych
grobów pamięci są w Polsce setki.
Sara skinęła głową i poruszyła ramionami.
- W muzeum Holocaustu oglądałam mapę z zaznaczonymi na niej miejscowościami eksterminacji Żydów. Wolbrom był podkreślony grubszą kreską. Przerwała na chwilę, zbierając się w sobie. Czuła na twarzy badawczy wzrok
Stefanii, szukający tam śladu łez.
Nastąpiła krótka chwila milczenia.
- Czy Stowarzyszenie Żydów – zaczęła – ma w swoich
planach porządkowanie mogił i stawianie pomników?
Stefania powoli pokiwała głową, pokazując, że zrozumiała intencje Sary, nawet jeśli się z nią nie zgadzała.
- Nie znajdziemy pieniędzy na ustawienie tysięcy
pomników, ale na pewno nie zabraknie ich na uporządkowanie grobów i otoczenia. Dla Żydów mogiły te z czasem staną się miejscami płaczu.
Sara skinęła głową. Otworzyła torebkę i wyjęła z niej
mały kamyk. Podeszła do środkowej mogiły i delikatnie
położyła go w miejscu, gdzie promień słońca rozświetlił żółty piasek. - Odpoczywajcie w pokoju – szepnęła.
Wróciła na skarpę.
W oczach Stefanii pokazały się łzy. Szybko opuściła
wzrok i powiedziała:
- Nigdy nie umiałam poradzić sobie ze wzruszeniem.
Sara poruszyła się niespokojnie, kierując oczy w bok.
- To tylko niewielki odłamek skalny z Ziemi Jezusa i Mojżesza... – przełknęła ślinę - Niech ich wszystkich przyjmie
Bóg do swej chwały. Wracajmy.
Stefania lekko skrzywiła usta. Z Ziemi Jezusa i Mojżesza –
powtórzyła w myślach słowa Sary. Raczej Mojżesza i... Jezusa. Wychowanie w katolickiej rodzinie pozostawiło ślady.

II MAŁOPOLSKI DZIEŃ
UCZENIA SIĘ PRZEZ
CAŁE ŻYCIE
MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
to wspaniała inicjatywa dająca mieszkańcom Małopolski możliwość rozwoju osobistego poprzez korzystanie
z różnych form kształcenia. To wielkie regionalne przedsięwzięcie skupiające wielu ludzi w wielu miejscach w określony dzień i o określonej porze. To promowanie uczenia
się przez całe życie na terenie całego województwa. Inicjatywa Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie
zrodziła się w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego, a koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W tym roku MDU realizowany był pod hasłem "Graj, doświadczaj, działaj", a Gminny
Ośrodek Kultury w Kluczach włączył się w te wydarzenia,
organizując 4 czerwca 2012 r. w Domu Kultury "Papiernik" spotkanie pt. "W tanecznym kręgu edukacji i kultury". Program obejmował: "W kręgu jurajskich klimatów"
- wernisaż wystawy autorstwa Anny Bałazy i Aleksandra
Kamińskiego, spektakl pt. "Przyjaciołom, bez których..."
w wykonaniu Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego pod
kierunkiem artystycznym Marzanny Krzyszowskiej, pokaz
tańca w kręgu w wykonaniu słuchaczy UTW i warsztaty
pt. "Kobiety w kręgu tańców świata", prowadzone przez
Monikę Dudek, podsumowanie roku akademickiego
2011/2012 Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz utworzenie korowodu tanecznego przez uczestników spotkania. Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania był wspólny taniec (polonez) oraz wykonanie przeboju polskiej reprezentacji na Euro 2012 przez
przybyłe na uroczystość urocze "kibicki".
(GOK Klucze)

Maciej Przegonia
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Koszmarny
sen ateisty
Znaczącą rolę w dziejach świata odgrywa odwieczny
konflikt między cywilizacją i kulturą z jednej strony a dzikością i naturą z drugiej. Są nawet szkoły filozoficzne i historyczne, które do tego konfliktu sprowadzają całe dzieje
świata. Ba, nawet taki zwyczajny, nie całkiem rozgarnięty
archeolog, jak ja, ma pewien zasób wiedzy, który pozwala
mu zabłysnąć jako krytykowi sztuki. Zwłaszcza kiedy artyści, skądinąd uznani, podrzucają swoje dzieła, aby je obiektywnie ocenić. I wtedy pojawia się kryterium; niechże się
ono nazywa „obiektywne”. A w tak zwanym międzyczasie
ja sobie mogę ocenić, na ten przykład, biust dwudziestoletniej modelki-artystki. Skądinąd w ostatniej chwili udało mi się zamieścić swoją własną opinię, wypracowaną
w pocie czoła, jako to: „kobiecy biust rozpatrywany jest
tylko i wyłącznie w dwóch rozmiarach: za mały i w sam
raz”. A jako archeolodzy dość dobrze pamiętamy prześladujące nas modele rozwoju cywilizacji, przeróżnych
zresztą, wśród których dominującą rolę odgrywały przejścia pomiędzy jedną a drugą „kulturą” archeologiczną. Ot,
na ten przykład, jeśli chodzi o niedaleką od będącej tematem analizowanego albumu krainy „Łem” (o czym niżej),
to jakieś 100-200 km dalej rozwinęła się kultura zwana
przeworską (Przeworsk – obecnie województwo podkarpackie). Ta kultura sobie wzięła i „upadła”, a na jej miejsce
w V-VI wieku naszej ery „nasunęła się” również „kultura”,
tylko zwana akurat wczesnosłowiańską. A pomiędzy nimi
zaistniał tzw. „hiatus”. Oczywiście, nikomu to słowo nic nie
mówi, tak jakby kwestia doboru samego „h” czy „ch” zabierała wszystkie możliwe niuanse znaczeniowe. No więc,
z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, że zanika jedna kultura, jeden model użytkowania terenu, dóbr naturalnych,
osiedlania się wzdłuż rzek, dolin górskich, kontaktów międzyludzkich, wyrobu garnków, biżuterii itd. A później przyszła sobie inna „kultura”, osiedliła się gdzie indziej, chłopaki byli zainteresowani kobietami o zupełnie innej urodzie
(pulchne brunetki zamiast szczupłych blondynek itd.).
Natomiast pomiędzy nimi zaistniał tzw. „hiatus”: 50, może
100, a nawet może i 200 lat pustki osadniczej. Zatem w
krainie określonej przez Adriana Spułę jako „Łem” aktualnie mamy do czynienia właśnie z „hiatusem” – wziął i zanikł
model cywilizacyjny i kulturowy związany z grekokatolickimi i prawosławnymi Łemkami, pojawiają się tam jacyś tacy
„katolicy”, najczęściej nie całkiem ortodoksyjni, co tu ukrywać, zazwyczaj wyrzutki cywilizacyjne przeróżnych odcieni: alkoholik, poeta, drwal, pracownik fizyczny, tajny współpracownik, a najczęściej wszystkiego po trochu. Beskid
Niski i Bieszczady to kraina, skąd z powodów politycznych
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Recenzja

„Łem. Ukryta kraina”, Adrian Spuła (fotografie), Jan Gajur (poezja), Olkusz 2011.
wysiedlono dziesiątki i setki tysięcy jej mieszkańców. Jak
pisze we wstępie Adrian Spuła: „Po wysiedleniu Łemków
czas się tu zatrzymał, a następnie niemal cofnął do wieków sprzed kolonizacji tych terenów. Przyroda upomniała się o swoje, wkradając się bujną roślinnością w miejsca
dawnych domostw, pól uprawnych, dróg i ścieżek”. Co do
„dróg i ścieżek” to, jako osobnik nie posiadający ani samochodu, ani nawet prawa jazdy, nie chcę się autorytatywnie wypowiadać, natomiast porównując stan beskidzkich
dróg uwieczniony na fotografiach Adriana Spuły z wybudowaną w ramach skoku cywilizacyjnego siecią autostrad,
poprzedzającą niejaką imprezę Euro 2012, nie dostrzegam
specjalnych różnic. Za to bardzo chętnie wypowiem się
odnośnie kulturowych różnic pomiędzy szeroko rozumianą „Polską” a jej południowo-wschodnim zakątkiem, będącym obiektem jego obserwacji.
Co tu wiele mówić: tylko na jednym jedynym zdjęciu
dostrzegamy sylwetkę człowieka – przygarbioną, zapewne
mocno dotkniętą osteoporozą staruszkę, zmierzającą do
drewnianej chaty (str. 11). O pozostałych wpływach cywilizacji świadczą tylko udomowione (jak się możemy domyślać) konie, krowy i owce – razem może na 6-8 fotografiach,
nie liczyłem dokładnie. Za to dochodzimy do tego, co określiłem jako przejmujący, okrutny, bezlitosny, wcielony koszmar ateisty: większość albumu zajmują zdjęcia kapliczek,
krzyży, cerkwi itd. Wyobraźcie sobie to Państwo: z obszaru kilku tysięcy kilometrów kwadratowych zniknęli ludzie
i pozostałości ich bytności, a zostały tylko ślady obecności
Boga. A najbardziej przejmujące zdjęcie, dla którego warto zapoznać się z całym tym albumem, znajduje się jakieś
10 stron od końca, podpisane „Łupków” – ktoś, lata temu,
podniósł żeliwną figurkę Chrystusa i umieścił ją w pęknięciu kory jakiegoś drzewa, chyba grabu. Zarosła blizna na
drzewie, Jezus wtopił się w żywą tkankę; nawet znad jego
prawego ramienia, ukruszonego w ciągu stuleci, wyrosła
nowa gałązka. A oni będą nam wmawiać, że Boga nie ma.

Jerzy Roś
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„Mam nadzieję...

...że pomagam ludziom odkrywać ich własną wrażliwość”.

Rozmowa z liderem zespołu Raz Dwa Trzy Adamem Nowakiem
Zespół Raz Dwa Trzy zagrał 25 maja dwugodzinny koncert w Domu Kultury w Wolbromiu. Po bisach i owacjach na
stojąco Adam Nowak zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących głównie spraw artystycznych i inspiracji, które mu towarzyszą. Nie mogło jednak zabraknąć pytania o pierwszy występ grupy w Wolbromiu sprzed kilkunastu lat,
o którym lider zapomniał, witając się ze sceny.
– Panie Adamie, przypomniał Pan sobie pierwszy
koncert Raz Dwa Trzy w Wolbromiu?
– Tak, przypomniałem sobie. Był deszcz i trzeba było
przenieść koncert z pleneru do środka.
Gramy naprawdę dużo i rzeczywiście wydawało mi
się, że jesteśmy tu pierwszy raz, ale olśniło mnie, kiedy publiczność mi przypomniała, że już tu występowaliśmy.
– Ostatnia wasza płyta, „SkąDokąd”, ukazała się
po 7 latach milczenia. Ile lat trzeba będzie czekać
na kolejny album?
– Myślę, że w ciągu roku – to znaczy nie w tym roku
kalendarzowym, ale w przeciągu roku – powinniśmy
dokonać jakiegoś dzieła.
– Poprzednia płyta rodziła się w bólach, ponieważ, jak Pan wspominał w którymś z wywiadów,
po pierwsze zmieniały się koncepcje muzyczne,
a po drugie wasze – pomysły na piosenki. Czy teraz
będzie łatwiej?
– Nigdy nie jest łatwiej. Ja lubię to zajęcie – jest ono
ciekawe dlatego, że za każdym razem robi się, czy
powinno się robić, coś nowego. Najczęściej jest tak, że
doświadczenie nie uczy niczego. Mamy do czynienia
z nową materią, nową treścią i trzeba podejść do niej
z pokorą, jakby się miało startować po raz pierwszy do
konkursu, do wykonania piosenki. Mało tego, trzeba ją
stworzyć od podstaw, trzeba być świadomym tego, co
chce się w niej opowiedzieć. Nie wolno nadmiernie
intelektualizować. Należy skomponować taką piosenkę, którą można coś przekazać, a która dotarłaby przez
wrażliwość do każdej osoby. To takie moje marzenie.
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Nigdy nie chciałem być wykonawcą elitarnym, to
mnie w ogóle nie interesuje. Lubię śpiewać dla ludzi,
lubię się z nimi spotykać i dla mnie to jest forma dialogu.
Nie jest tak, że wychodzę, śpiewam piosenki i wracam do domu, bo zarobiłem pieniądze. Dla mnie koncert to ważne, osobiste wydarzenie. Nazywam je„wydarzeniem prawdziwym”, bo ja w nim daję całe serce
i mam wielką nadzieję, że prawie do całego serca słuchacza docieram.
– Jeśli chodzi o aranżacje, na pewno na sposób
grania zespołu Raz Dwa Trzy wpływ mieli producenci muzyczni, tacy jak na przykład Wojciech Waglewski, zwłaszcza na początku waszej działalności. Czy
są jeszcze jacyś ludzie, którzy mieli duże znaczenie
dla tego, co gracie i jak gracie, i czy jacyś ludzie mają
wpływ na to, co Pan pisze?
– Ja jestem tak naprawdę wychowany na poetach, aczkolwiek dużo słuchałem tak zwanej piosenki autorskiej. W
ogóle nie lubię definicji „poezja śpiewana” i nie uczestniczę w tym „procederze” (śmiech). Bardzo lubiłem Żannę
Biczewską i Bułata Okudżawę, i Włodzimierza Wysockiego,
i Paolo Conte, i Boba Dylana, i Bruce’a Springsteena. To
są tacy ludzie, którzy kojarzą mi się z autonomią. Bo nie
wiem, czy oni piszą lub pisali dobre piosenki, czy śpiewali dobre piosenki (aczkolwiek świat potwierdził, że
tak), natomiast oni mi się zawsze kojarzyli z autonomią.
Autonomia jest dla mnie czymś bardzo ważnym.
Nie chodzi mi o to, że człowiek ma złudne poczucie
niezależności; mówię o czymś, co nazywam autonomią wrażliwości. Jeżeli się posiada autonomię wrażliwości i ona jest gdzieś na wierzchu, i można się nią
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posługiwać, to wtedy nie ma żadnego problemu z opowiadaniem tego, co się chce opowiedzieć.
Oczywiście, istnieje całe mnóstwo muzyków i wykonawców, których słuchamy, ale bardzo często – i tego
akurat uczy doświadczenie – jeśli człowiek się za bardzo
zasłucha w mistrza, to potem próbuje za tym mistrzem
podążać. W języku producenckim nazywa się to „inspiracją”, ale często jest to po prostu kopiowanie stylu. My
się bardzo staramy, żeby z nikogo nie ściągać. Wszystko,
co gramy, jest właściwie wypracowane, wyrozmawiane,
wygrane. Zostawiamy sobie też przestrzeń na improwizację. Wyobrażam sobie swoją obecność na scenie
mniej więcej tak, że towarzyszy jej arytmetyka. Jeśli
zadanie matematyczne jest dobrze skonstruowane,
to człowiek ma dużo możliwości interpretacji (śmiech).
– Płyty coverowe, które nagraliście, nie były inspirowane przez was. Czy jest jakiś artysta, a może
poezja, którego/którą chciałby Pan zaśpiewać? Coś
nie swojego?
– Poezji nie. Twierdzę – i myślę, że nie tylko ja, ale
też szereg wrażliwych kolegów i koleżanek z branży
muzycznej – że poezja się sama śpiewa. To znaczy po to
jest poezją, żeby w niej było wszystko, co jest potrzebne
człowiekowi do odkrycia czegoś nieprawdopodobnego. W poezji jest smak, zapach, rytm, melodia, wszystko. To jest esencja literatury. W związku z tym śpiewanie poezji pozbawia tę poezję wagi. Poezja traci wagę,
traci ważność.
Śpiewanie poezji zabiera jej naturalny rytm, naturalną melodię. Kompozytor narzuca dziełu poety wizję
melodii tego, co on napisał. Gdybyśmy zrobili taki prosty eksperyment, że dalibyśmy do przeczytania dobremu lektorowi wiersz i osobno dali dobremu kompozytorowi ten sam wiersz do napisania muzyki, wtedy to,
co przeczyta lektor, będzie czymś zupełnie innym niż
to, co skomponuje kompozytor. Bo kompozytor musi
się wysilić i musi się dostosować do rytmu słów. Bardzo często się zdarza modyfikowanie wiersza, żeby go
przykroić do potrzeb kompozycji. Dlatego mówię, że
poezja na tym traci.
– A co z utworami Raz Dwa Trzy? Czy tych piosenek nie można zaśpiewać inaczej, czy tego nie może
zrobić ktoś inny?
– Ależ oczywiście, że może. Istnieje absolutna dowolność interpretacyjna naszych piosenek. My akurat
widzimy je w taki, a nie inny sposób, ale przyznam się,

że nie spotkałem jeszcze dobrego wykonania naszych
piosenek (śmiech).
– Pytałam wcześniej o wasze wykonania cudzych
utworów…
– Oczywiście, wracam do sedna. Zostaliśmy poproszeni o zaaranżowanie piosenek Agnieszki Osieckiej
i Wojciecha Młynarskiego, i to właściwie bardziej przypominało pracę reżyserską. W teatrze reżyser bierze
sztukę napisaną np. w 1850 roku i w 2010 roku tą sztuką opowiada jakąś współczesną historię. Myśmy właściwie tak postąpili – intuicyjnie, jeszcze nie wiedząc
o tym, że jest taka metoda. Przede wszystkim nie chcieliśmy robić z tych piosenek czegoś bardzo nowoczesnego i nowego, zmieniać na siłę ich natury, tylko staraliśmy się nimi opowiedzieć nasz obrazek, naszą historię.
Myślę, że to im nie zaszkodziło. To są po prostu bardzo
dobre piosenki – te Agnieszki Osieckiej i te Wojciecha
Młynarskiego. Kto lubi pierwowzór, zostanie przy pierwowzorze, a kto lubi to nasze wykonanie, chyba też nie
będzie rezygnował z pierwowzoru, bo najlepiej swoje
piosenki śpiewał pan Wojciech Młynarski.
– Ale nie zaprzeczy Pan, że i piosenki Wojciecha
Młynarskiego, i teksty Agnieszki Osieckiej zyskały
dzięki wam rzesze nowych odbiorców.
– To była działalność kulturowa, taka upowszechniająca dobrą piosenkę. Piosenki Agnieszki Osieckiej
były kojarzone z pierwotnymi wykonaniami. Myślę, że
brzmienia, który zostały użyte do ich stworzenia w tamtym czasie, po latach w pewien sposób się zdewaluowały. I myśmy ich nie odświeżali, bo nasza działalność
nie polegała na odświeżaniu, ale na opowiedzeniu tymi
piosenkami innej historii, po prostu. W przypadku Wojciecha Młynarskiego mieliśmy większy problem: wchodziliśmy w buty osoby, dla której te buty były uszyte,
mało tego – pan Wojciech był sam „szewcem” i w nich
fot. Karol Chmurkowski
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chodził, i wiedział, jak się w nich czuje. Myśmy go zastępowali jako wykonawcy i tutaj było więcej problemów,
to trochę dłużej trwało i bardziej musieliśmy ruszyć
głową, aby nie zabierać piosenkom ich naturalnego
powabu, a jednocześnie być wiarygodnymi podczas
ich wykonywania.
– Pytam o inspiracje nie bez powodu. Gdybym miała wskazać inspirację utworu „Dalej niż sięga myśl”
(płyta „SkąDokąd”), to chyba bez wahania postawiłabym na Josifa Brodskiego…
– A, no tak! Tak! Ja jestem wielkim fanem Josifa Brodskiego. To jest, to był – dla mnie jest – poeta absolutnie
niezwykły. Język, który on stosuje, jest nieprawdopodobny. Do dzisiaj zresztą, bo w nim z prostoty wynika
głębia. Cenię go za inteligencję, za inteligentną wrażliwość. Za wrażliwość inteligencji, za inteligencję wrażliwości. To człowiek przede wszystkim niezwykłej pokory,
bardzo utalentowany. Gdybym miał powiedzieć, że ktoś
jest moim guru, to bym postawił na Brodskiego. Gdybym miał umrzeć i chciał się spotkać z kimś w zaświatach, to oprócz bliskich osób na pewno Josif Brodski
byłby w tym samym szeregu.
– A czytał go Pan w oryginale?
– Tak, tak. Uczyłem się rosyjskiego. Ale inaczej, bo ja
jestem z rocznika, któremu kazano się uczyć rosyjskiego… to znaczy bardziej radzieckiego, bo to należy rozróżnić. W szkole nas uczono języka radzieckiego, a język
rosyjski był zupełnie gdzie indziej. I gdyby nie Wysocki i Bułat Okudżawa, i Żanna Biczewska, i Josif Brodski,
i Mandelsztam, i cała reszta wielkich twórców – wielkich
twórców pięknych drobiazgów – to myślę, że bylibyśmy znacznie ubożsi o to… czegoś by nam brakowało.
– Nie chciałby Pan zaśpiewać Josifa Brodskiego?
– Josif Brodski był już śpiewany w Polsce przez Mirka Czyżykiewicza.
– Nie zazdrości mu Pan„Świata widzialnego”? Tego,
że to on to zrobił?
– Nie, nie zazdroszczę mu. Ja lubię pewien rodzaj
dżentelmeństwa. To znaczy, jeśli ktoś zrobił Josifa Brodskiego, to ja nie będę go robił, bo to już zostało wykonane. Być może ta płyta nie osiągnęła rozgłosu, który by
jej przynależał, ale ktoś się za to wziął. Wiem, że Mirek
też bardzo ceni Josifa Brodskiego, inaczej by nie nagrał
tego albumu. A ja tak naprawdę wolę Brodskiego czytać. Nie wiem, czy chciałbym go śpiewać. Bardzo lubię
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go czytać, bo on dociera według mnie w rejony, które
są dla innych poetów niedostępne.
– O czym Pan marzy jako artysta?
– Jako wykonawca – ja się nie czuję artystą, ale jako
wykonawca – będę marzył prawdopodobnie do końca życia, żeby móc znaleźć takie brzmienie języka
i tak dobierać słowa, by nie tracić niezbędnego czasu
na docieranie do ludzi. Chciałbym, żeby to się działo
w trybie jeszcze bardziej ekspresowym niż obecnie.
Nie dlatego, żeby słuchacze mnie kochali, ale żeby jak
najszybciej po kontakcie z tym, co robimy, bardziej
odkrywali własną wrażliwość. Na tym mi najbardziej
zależy. Ja się odwołuję i właściwie od samego początku tak robiłem, do ludzkiej wrażliwości. Okazuje się po
latach, po 22 latach grania, że jest bardzo wielu ludzi,
którzy zapomnieli, że są wrażliwi.
– I trzeba im o tym przypomnieć?
– I ja jestem takim człowiekiem od oddzierania tych
„warstw cebuli”. Mam nadzieję, że pomagam ludziom
odkrywać ich własną wrażliwość.
– Czy jako twórca ma Pan poczucie, że coraz bardziej szlifuje ten kształt, o który Panu chodzi?
– Nie, ponieważ za każdym razem jest to działanie
od początku. Nie jest tak, że jak się zrobiło coś wcześniej, to potem będzie służyło w następnych poczynaniach. Jest nowa piosenka, nowe słowa i nowa melodia,
i z pokorą trzeba podejść do niej od samego początku.
– A jak jest z warstwą muzyczną waszych piosenek? Kto za to odpowiada?
– Wszyscy, bo to nie jest tak, że ja jestem jakimś dyktatorem muzycznym. Mam decydujące zdanie, ponieważ to ja mam otworzyć usta w ostatecznym momencie, i chciałbym bardzo, żeby ludzie zrozumieli słowa,
które się do nich śpiewa. W związku z tym poszukuję
dla tych słów takiej przestrzeni, żeby jednocześnie była
w tym pewna melodyjność – ponieważ ja nie jestem
piosenkarzem, tylko wykonawcą wokalnym. Chciałbym, żeby wszyscy odczuli pokorę w stosunku do piosenki. Na tym mi najbardziej zależy. Piosenka jest drobiazgiem, ale drobiazgiem, który czasami wiele może.
Jeśli ludzie są ważniejsi od tego, co robią, od tego, co
śpiewają, co grają, to musi być ich na wierzchu. Ale to
jest brak pokory (śmiech).
– Czy myśli Pan, że jest Pan we właściwym nurcie; że droga, którą znalazł Pan w jakimś momencie

nr 2

kwiecień-czerwiec 2012

Wywiad

swojego życia, jest dobra; że prowadzi tam, gdzie
ma prowadzić?
– Pomimo całego spokoju, o który się mnie podejrzewa, jestem człowiekiem dość niespokojnym. Nie chcę
powiedzieć, że mi się coś szybko nudzi, ale ja się sam
kontroluję, żeby nie popaść w rutynę, żeby nie odcinać
kuponów i nie być osobą, która jest zadowolona z tego,
co już zrobiła. Ja lubię to, co zrobiłem…
– To widać na scenie!
– To jest… to jest dobre. Dramatu nie ma (śmiech).
Ale myślę, że to, co najciekawsze, jest chyba „przed”.
Wykonawca na scenie, aktor czy piosenkarz, muzyk,
poeta… Wbrew temu, co lansują media, najbardziej ciekawi są ludzie, którzy mają już parę lat za sobą. W sztuce nie ma wieku. To oczywiste, że obdarowane czymś
niezwykłym może być dziecko, nastolatek, pięćdziesięciolatek i to jest niezależne od metryki, ale ludzie, którzy
przeżywają kilkadziesiąt lat swojego życia, mają szansę na poznanie własnych słabości. Jeżeli je zrozumieją i zaakceptują, to być może będą umieli o tym opowiedzieć. To jest dobre.
– A nie wydaje się Panu, że im dalej, im więcej
doświadczeń, tym też większy smutek? Nie boi się
Pan tego?
– To jest chyba kwestia jakieś siły życiowej, doświadczeń. Tego, czy wszystko przebiegnie tak, jak powinno;
czy to, co się dzieje z bliskimi wokół, będzie miało wpływ
na człowieka, czy nie. Jeżeli to są zjawiska naturalne,
takie jak naturalna śmierć bliskiej, ale już starej osoby,
to coś takiego jest do opowiedzenia. Ale nie wiem, czy
umiałbym opowiadać na przykład o śmierci własnego
dziecka. Nie mam pojęcia.
– O czym Pan marzy prywatnie?
(chwila ciszy)
– Marzę o tym, żeby mieć więcej czasu i móc spędzać go na wodzie. Kocham wodę, lubię żeglować,
a mam ku temu bardzo mało możliwości. To są moje
marzenia (śmiech).
Z Adamem Nowakiem, liderem zespołu Raz Dwa Trzy,
rozmawiała Karina Stempel-Gancarczyk
Zespół wystąpił w składzie: Adam Nowak, Grzegorz
Szwałek, Jacek Olejarz, Jarosław Treliński, Mirosław
Kowalik. Gościnnie: Tadeusz Kulas (trąbka).
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„Spotkania z leśną twórczością”

W dniu 17 maja br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Bukownie odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Nadleśnictwo Olkusz, Zespół Szkół nr 1
w Bukownie oraz MOK w Bukownie. Konkurs odbywał się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Nadleśnictwie Olkusz, Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Burmistrza
Miasta Bukowno. Patronat medialny objęło czasopismo „Tropami
przyrody. Tegoroczny konkurs adresowany był do uczniów szkół
podstawowych z terenu powiatu olkuskiego. Zgłosiło się kilkanaście szkół; każda miała 2 przedstawicieli rywalizujących w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI). Do Bukowna przybyli reprezentanci szkół podstawowych z Olkusza, Podlipia, Witeradowa, Krzykawki, Poręby Dzierżnej, Zarzecza, Chechła, Ryczówka
i Bukowna. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować
wybrane fragmenty epickie dotyczące lasu bądź jego mieszkańców. Dodatkowo w starszej kategorii decyzją Jury konkursowego
mogła być przeprowadzona dogrywka polegająca na interpretacji wylosowanego fragmentu prozy„leśnej”. Uczestników konkursu
oceniało Jury w składzie: Bogusława Swoboda – dyrektor Zespołu
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Podlipiu, Jolanta Nowak
– logopeda, Joanna Gut – nauczyciel bibliotekarz, Łukasz Jarosz –
poeta i nauczyciel oraz Ryszard Malik – Nadleśnictwo Olkusz. Burzliwe obrady doprowadziły do następującego werdyktu: w kategorii
klas I-III laureatami zostali: 1. Jagoda Brzozowska (SP nr 6 w Olkuszu), 2. Dominika Boyakchyan (ZS nr 1 w Bukownie), 3. Adrian Grabowski (SP w Porębie Dzierżnej). Wyróżnienie: Julia Wiśniewska (SP
w Zarzeczu), Aleksandra Wyrostek (SP nr 5 w Olkuszu). W kategorii
klas IV-VI laureatami zostali:1. Dominika Zastawnik (SP w Podlipiu),
2. Izabela Olesińska (ZS nr 1 w Bukownie), 3. Marta Tomczyk (SP
w Chechle). Wyróżnienie: Wiktoria Brzozowska (SP nr 6 w Olkuszu),
Marcin Gajewski (SP w Porębie Dzierżnej).
Rola lasu i przyrody jest w naszej literaturze ogromna. Jest elementem kompozycji, tworzy nastrój, bywa bohaterem dzieła,
wyrazicielem odczuć podmiotu lirycznego. Swoiste przenikanie
się funkcji użytkowych lasu – wynikających z jego gospodarczych
zalet – z jego rolą niematerialną jest niezmiernie ważnym elementem rozwoju kultury. Dla wielu polskich prozaików las był bardzo
ważnym źródłem inspiracji. Do tego grona zaliczyć można m.in.
Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Ignacego Kraszewskiego, Adolfa Dygasińskiego czy też Juliana Ejsmonda. Wszyscy
oni w swoich utworach podkreślali istotną rolę lasu w codziennym
rytmie życia społecznego.
W różnych okresach literackich las pełnił różne funkcje. W literaturze przedstawiany jest jako miejsce zbrodni, ale i schronienia, jako
symbol potęgi natury, jako puszcza – królestwo zwierząt, jako miejsce święte przechowujące wartości patriotyczne. Las żył i żyje własnym życiem, ma swój określony rytm i nadal zaskakuje człowieka.
Las i literacka twórczość stały się w tym dniu symbolami piękna
i wrażliwości młodych ludzi, pobudzały do refleksji i zadumy nad
pięknem otaczającego nas świata – pięknem zaklętym w słowie,
gdzie zielony szum lasu zostaje zamieniony w głoski.
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie./ Dwie tylko: poezja
i dobroć… i więcej nic…”. Do słów poety Cypriana Kamila Norwida
można z powodzeniem w tym przypadku dodać, iż także utwory
epickie niosące wielki ładunek emocjonalny, gwarantują swoją nieśmiertelność. Zmieniają się czasy, ludzie odchodzą, ale słowo zapisane w utworach trwa i pomimo zmiennych kolei losu jest często
wymownym świadkiem tego co trudne do wypowiedzenia lub
nazwania. Pozostaje nam przekonanie, że to poezja i dobroć są
wieczne. Dobroć dla ludzi, dobroć dla lasów. Dobroć nasza pozostanie uosobiona w pięknym, zdrowym, czystym lesie i w literaturze, która tu, w Bukownie, miała szczególną wymowę. Mamy również nadzieję, iż idea konkursów recytatorskich przetrwa i będzie
się cieszyła coraz większym zainteresowaniem.
Joanna Gut – nauczyciel z ZS nr 1 w Bukownie
Ryszard Malik – specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Olkusz
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By nie zapomnieć
o Ratoniu
Kazimierz Ratoń w Olkuszu nigdy nie mieszkał. Nie ma nawet dowodów, że kiedykolwiek tu był. Ów znakomity poeta
pochodził z Sosnowca, większość życia spędził zaś w Warszawie. A jednak pośmiertnie „sosnowiecki Rilke” z wolna staje
się jak gdyby „honorowym olkuszaninem”. Sprawił to, oczywiście, konkurs poetycki jego imienia, organizowany od kilku
lat w olkuskiej Galerii BWA – zasłużony hołd, składany Ratoniowi przez olkuskie środowisko artystyczne. Ale to tylko jedna
z przyczyn, dla których czułem się nieomal familiarnie, czytając książkę mu poświęconą.
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twórczością Ratonia, jak i jego postacią. Pierwszym znaczącym przykładem takiej fascynacji było zorganizowanie w Olkuszu konkursu imienia poety. Z inicjatywą
ogłoszenia takiego konkursu – zainspirowani również

Magdalena Boczkowska: „W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia", Katowice 2011.

Publikacja nosi tytuł „W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia”. Jej
autorka, Magdalena Boczkowska, jest absolwentką
i pracowniczką Uniwersytetu Śląskiego – uczelni, którą
i mnie dane było ukończyć. Autorka częstokroć cytuje
naukowców, na których wykłady miałem okazję przed
laty uczęszczać: prof. Mariana Kisiela, prof. Romualda
Cudaka, prof. Tadeusza Sławka… Jakby tego było mało,
w podziękowaniach wymienia dwoje pracowników
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. prof. Ireneusza Opackiego, u którego niegdyś zdawałem egzamin z literatury epoki romantyzmu (dostałem czwórkę). Raz czy dwa wspomniała nawet i mój własny artykulik o Ratoniu, opublikowany jakieś cztery lata temu
na łamach magazynu literackiego „Lampa”…
Książka dr Boczkowskiej (oparta zresztą na jej pracy
doktorskiej) jest pierwszym tak obszernym opracowaniem dotyczącym życia i twórczości Kazimierza Ratonia. Zmarły w 1983 roku poeta do niedawna pozostawał bowiem nieomal zapomniany. Dopiero dziesięć lat temu, a prawie dwadzieścia od jego śmierci,
warszawska Oficyna 21 opublikowała cały dorobek
poetycki Ratonia w postaci grubego tomu „Poezje”.
Polskiej literaturze przywrócono wybitnego autora,
który za życia wydał zaledwie dwa niewielkie tomiki: „Pieśni północne” (1972) i „Gdziekolwiek pójdę…”
(1974). Młodsze generacje czytelników (a wśród nich
literatów, dziennikarzy, krytyków i… literaturoznawców) zyskały szansę „odkrycia” tej poezji dla siebie, co
przełożyło się na pewien wzrost zainteresowania tak
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przez zawierciańskiego pisarza Bogdana Dworaka, który znał osobiście autora„Pieśni północnych” – wystąpili Olgerd Dziechciarz, Łukasz Jarosz i Sławomir Elsner,
trzej olkuscy poeci z pokolenia, które w czasach, gdy
Ratoń żył, poezji jeszcze nie czytało. Zaś pierwszą, jak
już zaznaczyłem, książkę o poecie napisała Magdalena Boczkowska, jeszcze młodsza badaczka literatury.
Opracowanie rozpoczyna się od przybliżenia czytelnikom osoby Ratonia. Dowiadujemy się o tragicznym życiu poety i o tym, jak utalentowany (i nawet,
przynajmniej z początku, nie tak znów źle zarabiający) literat stał się „kloszardem z ulicy Emilii Plater”, który umarł w nędzy i zapomnieniu, mając lat zaledwie
40. Złożyło się na to kilka przyczyn. Pierwsza to gruźlica, której „dopomogły” ówczesne warszawskie przepisy meldunkowe, skazując ciężko chorego człowieka
na gnieżdżenie się w zimnej, wilgotnej ruderze. Drugą
– o czym dziś biografowie mniej chętnie wspominają – był sam tryb życia poety: pogłębiające się z roku
na rok alkoholizm i życiowa abnegacja, wreszcie…
odmowa podjęcia leczenia. Skłonność do agresywnych zachowań, a potem także do żebractwa (gdy,
wyniszczony chorobą, nie mógł już zarabiać pieniędzy), spowodowała, że dawni znajomi odsunęli się
od niego. Tak, jak w tytule książki: będąc „w centrum
literatury”, znalazł się „na marginesie życia”, a w końcu
i tam zabrakło dlań miejsca.
Z kolei podejmuje autorka niełatwy – choć „chwytliwy” – temat „poetów przeklętych” (poetes maudits),
zastanawiając się, czy można w ich poczet zaliczyć
Ratonia. Dotychczas uważałem go jedynie za „poetę
w przeklętym położeniu” (problemy zdrowotne wraz
z mieszkaniowymi) i nadal w znacznej mierze obstaję przy swoim. Boczkowska zwraca wszakże uwagę
na (wcześniej przeze mnie niedoceniane) skłonności
poety do zachowań autodestrukcyjnych, mających
znamiona„samobójstwa rozciągniętego w czasie”. Poza
tym przedwczesna śmierć z piętnem „fatum”, będąca
wręcz „znakiem rozpoznawczym” poetów – czy, szerzej, artystów – „przeklętych”, nie zawsze ma charakter samobójczy (Vincent van Gogh, Sylvia Plath, Rafał
Wojaczek, Edward Stachura, Ian Curtis, Kurt Cobain).
Niekoniecznie też musi być bezpośrednim wynikiem
notorycznego nadużywania alkoholu (Paul Verlaine,
Stanisław Grochowiak, Jim Morrison), przedawkowania narkotyków (Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sid Vicious,

Amy Winehouse) bądź leków (Marylin Monroe, Marek
Hłasko). Może też wyniknąć choćby z nieszczęśliwego wypadku (Ryszard „Bruno” Milczewski, Brian Jones,
James Dean, Zbigniew Cybulski) lub ciężkiej choroby
(George Byron, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud,
Andrzej Bursa, Halina Poświatowska, Freddie Mercury, czy właśnie Kazimierz Ratoń).
Wyraźne cechy „maudit” przejawia też sama twórczość poetycka Ratonia. Na miano „sosnowieckiego
Rilkego” zasłużył on sobie nie tylko lapidarnością i celnością swej liryki, słusznie porównywanej z utworami austriackiego mistrza. Jak wywodzi autorka, życie
obydwu poetów naznaczyła śmiertelna choroba (Rilke zmarł na białaczkę), wypełniając ich wiersze obsesją śmierci. Jednakże Ratoń, bardziej bezpośrednio
narażony na doświadczanie skutków swej choroby,
więcej uwagi poświęca jej postępom, powolnemu
umieraniu za życia. Silniejszy jest zatem u niego ton
turpistyczny – dużo tu gnicia, rozpadu, degeneracji
całego organizmu. Jest to więc literatura „czarna”, czyli
taka, jaką zwykło się kojarzyć z typowym (by nie rzec:
stereotypowym)„poetą przeklętym” – pod tym względem blisko Ratoniowi do Andrzeja Bursy, Sylvii Plath
czy Rafała Wojaczka.
W kolejnych rozdziałach swej książki Boczkowska bardzo wyczerpująco omawia takie dominujące
motywy w poezji Ratonia, jak (nierzadko odstręczający) obraz własnego i, ogólnie, ludzkiego ciała, wszechogarniające cierpienie, ciągłe wahania co do metafizyki i religijności, a przede wszystkim obraz życia jako
powolnego umierania. Autorka wykonała tu gigantyczną pracę, nie ograniczającą się jedynie do szczegółowej analizy całokształtu twórczości Ratonia. Taka
analiza jest oczywista i konieczna, ale bynajmniej nie
wystarczająca. Chcąc w pełni zrozumieć poetę, trzeba
odnaleźć źródła, z których czerpał inspirację, w twórczości czytanych przez niego autorów. Tymczasem
„sosnowiecki Rilke” był autorem wyjątkowo oczytanym;
przez większość swego życia pochłaniał olbrzymie ilości książek, co znajdowało też odzwierciedlenie w jego
poezji. Jest ona równie pełna odwołań, napomknień
i quasi cytatów, co wiersze i teksty piosenek pióra Jima
Morrisona, wokalisty i tekściarza The Doors. Zlokalizowanie ich źródeł wydaje się karkołomnym zadaniem.
A jednak w odniesieniu do twórczości Ratonia Magdalena Boczkowska podjęła się tego zadania i, co więcd. str. 42
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cej, poradziła z nim sobie. Komentując jego wiersze,
sięga po pierwsze do filozofów – głównie Jean-Paul
Sartre’a i Friedricha Nietzschego, także m.in. Emila Ciorana – ale przede wszystkim do pisarzy. I tak znajduje
u poety nawiązania do jego ulubionego Celine’a, również do Alberta Camusa; oczywiście Baudelaire’a, ale
i Goethego; oczywiście Arthura Rimbaud, lecz również Horacego. Autorka uczyniła jeszcze więcej, bo do
swej pracy interpretatorskiej„zaprzęgła” olbrzymi aparat antropologiczny, przyglądając się autorowi „Pieśni
północnych” w świetle esejów Julii Kristevej, czy pism
filozoficznych Georges’a Bataille’a.
Choć największe osiągnięcia artystyczne Kazimierza Ratonia sytuują się w dziedzinie poezji, bynajmniej
nie ograniczał on swego pisarstwa do mowy wiązanej.
Co najmniej kilkakrotnie zamieszczał na łamach prasy
krótkie formy prozatorskie. Przez dłuższy czas„dorabiał
sobie” także jako recenzent literacki i teatralny. Autorka opracowania poświęca osobne rozdziały zarówno
działalności krytycznej Ratonia, jak i jego prozie, sięgając nawet do fragmentów nieopublikowanego jeszcze
dziennika, udostępnionych przez Jana Brudnickiego
(który znał poetę za życia, a później był głównym inicjatorem wydania jego wierszy zebranych).
Na zakończenie Boczkowska podejmuje temat
pośmiertnej recepcji twórczości Kazimierza Ratonia.
I tu pojawia się dłuższy passus o olkuskim konkursie,
któremu poeta patronuje. Jest to impreza o ugruntowanym już statusie ogólnopolskim, tyleż promująca
Olkusz, co podtrzymująca pamięć o genialnym, a wciąż
zbyt mało znanym autorze.
Książka Magdaleny Boczkowskiej – pierwsza próba stworzenia monografii o Ratoniu, dodajmy: próba
jak najbardziej udana – również, miejmy nadzieję, nie
pozwoli mu popaść znów w zapomnienie. Polecam ją
szczególnie osobom, które przeczytały już od początku do końca jego „Poezje” (a, zapewniam, jest to prawdziwa uczta dla miłośnika dobrej liryki). Wyrobiwszy
sobie własne spojrzenie na te wiersze, warto skonfrontować je z interpretacją zawodowego literaturoznawcy. Ale i tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z twórczością „kloszarda z ulicy Emilii Plater”, być może publikacja ta zachęci do sięgnięcia po jego utwory poetyckie.
Jarosław Nowosad
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BWA w Olkuszu ogłasza

VIII Ogólnopolski
Konkurs Poetycki
im. Kazimierza Ratonia
Organizatorem jest Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz kwartalnik literacki
„Fraza”. Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej,
wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów. Propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie od 5 do 8 utworów (łącznie
około 100 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych
i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim).
Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej
kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię,
nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię
dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020
2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata
na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz,
z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do
konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na
konkurs nie będą zwracane.
Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Julia Fiedorczuk (poetka) i Krzysztof Siwczyk (poeta, krytyk i aktor), wybierze najlepsze zestawy,
a nagrodą będzie wydanie autorskiego tomiku zwycięzcy. W I edycji
był nim Maciej Sawa z Przemyśla, którego debiutancka książka „rok
$ roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz
i Biblioteki „Frazy” w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk
i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”),
w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur
(tomik„Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik„Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego),
a w VII – Natalia Zalesińska (tomik w przygotowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na
nagrody przeznaczone jest 4 tys. zł. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną
poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd
Miasta w Olkuszu oraz Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni zobowiązują się do dostarczenia organizatorom zestawu 30-40 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie
rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku lub listopadzie 2012 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu
nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w bursie w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo:
galeriaolkusz@op.pl
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Bieg w Bukownie
X Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno na dystansie 10 km już za nami. To największa impreza biegowa w regionie. Frekwencja przerosła
oczekiwania organizatorów, bowiem na starcie stanęło aż
403 uczestników. Do Bukowna przyjechali zawodnicy nie
tylko z całej Polski, ale również biegacze z Ukrainy, Mołdawii i Francji. Najlepsi walczyli o Puchar Burmistrza Miasta
Bukowno, nagrody finansowe i rzeczowe. Bieg ukończyło 392 zawodników. Jego trasę obejmowały trzy pętle
ulicami: 1-go Maja, Pocztową, Reymonta i Spacerową,
a w ostatniej fazie także ul. ks. Bolesława Zelka (łącznie10
kilometrów).
Sygnał do startu dała dyrektor biegu - Grażyna Kowina-Świderek, wielokrotna reprezentantka Polski, złota medalistka Mistrzostw Polski w biegach na średnich i długich
dystansach.
Od strony sportowej imprezę komentował 2-krotny olimpijczyk w biedach długodystansowych, prezes WKS WAWEL
KRAKÓW, członek Zarządu PZLA Edward Stawiarz.
W Kategorii. Generalnej Mężczyzn I miejsce zajął Andrzej
Lachowski przed Siergiejem Fiskowiczem i Karolem Grabowskim.
Wśród kobiet zwyciężyła Lidia Fiskowicz z Mołdawii
przed Agnieszką Pietsch-Fulbiszewską i Ewą Brych Pająk
z Częstochowy.
Nagrodzono również mieszkańców Bukowna:
I miesce zajął Kacper Świderek przed Karolem Muchą,
Piotrem Spyrą, Leszkiem Krzemieniem, Bartoszem Dudą
i Grzegorzem Królem.
Wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Wilk przed Kingą Byczek i Patrycją Rejnowicz.
Padł kolejny rekord frekwencji wśród uczestników biegu
z Bukowna - ukończyło go 30 mieszkańców miasta.
Uhonorowano biegające „VIP-y”: wicestarostę Powiatu
Olkuskiego Henryka Kiecę, Piotra Święsa (BOLMET SA), Jacka Jandę, Hand Fabrice (Schneider Electric Industries Polska)
oraz Krzysztofa Nowaka (NO-EL Katowice).
Uczestnicy biegu otrzymali piękne medale oraz pamiątkowe koszulki. Na najlepszych czekały także nagrody finansowe
i rzeczowe. Wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg, został
rozlosowany telewizor 47* 3D, którego fundatorem była
firma DB Schenker. Nagrodę wylosował Marcel Zapart ze
Świętochłowic, a jej wręczenia dokonał Burmistrz Miasta
Mirosław Gajdziszewski.
Organizatorami Imprezy byli: Urząd Miasta, MOSIR oraz
UKS „KUSY” Bukowno.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom, jednostkom OSP, Policji oraz wszystkim wolontariuszom pomagającym w przeprowadzeniu imprezy.
SPONSORZY:
DB-SCHENKER, GRUPA KAPITAŁOWA ZGH BOLESŁAW,
SCHNEIDER ELECTRIC BUKOWNO, NO-EL, ELMAR, SZAFY DO
ZABUDOWY-SYSTEM, MEBLE KiM, KANITA, NEST- Zakład Rachunkowości i Doradztwa, Zakłady Usługowe EZT SA, JACEK
JANDA, Park Miniatur Ogrodzieniec, BOLMET SA, Firma CEW
Krzysztof Ćmiel.
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Sport
Szczegółowe wyniki X Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno:
Kategoria „OPEN”:
1.
Andrzej Lachowski (Kraków, KRAK Invest Running Team) 32,09
2.
Sergiej Fiskowicz (Rudnik – Ukraina, LKB Rudnik
Brody) 32,42
3.
Karol Grabowski (Częstochowa, CKS Budowlani
Częstochowa) 32,52
Kobiety: K 50
1.
Dorota Wyleciał (Katowice) 41,03
2.
Oksana Zalisko (Lwów – Ukraina) 49,38
3.
Helena Wszołek (Kraków) 49,57
Kobiety: K 40
1.
Walentyna Płotawska (Odesa – Ukraina) 38,13
2.
Małgorzata Rzepka (Gliwice) 47,16
3.
Aneta Jarkiewicz (Poraj) 48,25
Kobiety: K 30
1.
Agnieszka Pietsch – Fulbiszewska (Olkusz) 36,37
2.
Ewa Brych – Pająk (Częstochowa) 38,09
3.
Agnieszka Kuzyk (Raciszyn) 39,49
Kobiety: K 16
1.
Lilia Fiskowicz (Rudnik – Mołdawia) 35,55
2.
Karolina Pilarska (Koszęcin) 38,30
3.
Dagmara Dziuk (Pawłowice) 39,52
Mężczyźni: M 60
1.
Zygmunt Łyżnicki (Mszana Dolna) 38,35
2.
Mirosław Suk (Częstochowa) 39,58
3.
Zbigniew Macoch (Krzepice) 44,54
Mężczyźni: M 50
1.
Krzysztof Hagiel (Sosnowiec) 37,37
2.
Stefan Niedziela (Knurów) 37,49
3.
Andrzej Macioł (Kraków) 38,03
Mężczyźni: M 40
1.
Jerzy Topa (Chrzanów) 35,47
2.
Jacek Kasprzyk (Kraków) 36,13
3.
Rafał Krzemień (Wieliczka) 36,22
Mężczyźni: M 30
1.
Andrzej Lachowski (Kraków) 32,09
2.
Sergiej Fiskowicz (Rudnik – Ukraina) 32,43
3.
Piotr Magiera (Myszków) 33,34
Mężczyźni: M 20
1.
Karol Grabowski (Częstochowa) 32,52
2.
Łukasz Grajcar (Konopiska) 32,54
3.
Bartosz Karoń (Olkusz) 32,59
Mężczyźni: M 16
1.
Artur Januszek (Podlipie) 35,38
2.
Krystian Czapla (Olkusz) 37,55
3.
Emanuel Wojtacha (Olkusz) 38,12
Kategoria „Niepełnosprawni”:
1.
Ewa Głowacka (Podlipie) 40,42
2.
Stanisław Żelazny (Bolesław) 48,46
3.
Jerzy Goj (Piekary Śląskie) 51,56
Kategoria „Mieszkańcy Bukowna”:
1.
Kacper Świderek 41,51
2.
Karol Mucha 42,55
3.
Piotr Spyra 44,06
Informacje dzięki uprzejmości dyrektor biegu Grażyny
Kowiny-Świderek.
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