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Tempus fugit  mawiali podobno staro¿ytni, co mia³o oznaczaæ, ¿e czas
ucieka, a wszystko podlega zapomnieniu i zmianie. Jednoczenie trudzili
siê próbami zachowania swojej teraniejszoci, w rozmaity sposób utrwalaj¹c wydarzenia, których byli wiadkami albo o których tylko s³yszeli.
Borykali siê z ju¿ wówczas niemo¿liwoci¹ ogarniêcia wszystkiego,
co chcieli przekazaæ nastêpnym pokoleniom, a w epoce piramid
i ³uków tryumfalnych problem nie polega³ na braku odpowiednio
trwa³ych materia³ów. Ju¿ wtedy zauwa¿ono, ¿e  o ile nie zostanie
zapisana - tylko niewielka czêæ przesz³oci ma szansê na przetrwanie
i wiêkszoæ pokryje kurz historii i milczenia.
Dzi kronikarze maj¹ trudniejsze zadanie, gdy¿ nie nad¹¿aj¹ nie
tylko z zapisywaniem obserwowanych przez siebie wydarzeñ, ale
nie nad¹¿aj¹ ju¿ z tych wydarzeñ selekcj¹, i to mimo rozmaitych
wynalazków technicznych. Co zapisywaæ, gdy wydarzenia biegn¹
z prêdkoci¹ migaj¹cego obrazu w telewizorze i nawet wielkie tragedie,
dotykaj¹ce milionów ludzi, staj¹ siê po¿ywk¹ zainteresowania
i rozmów najwy¿ej przez kilkanacie dni.
Choæ wiemy, ¿e najlepszym sposobem utrwalenia przesz³oci jest
jej zapisanie, niewiele posunêlimy siê dzi naprzód. Niegdy zna³o siê
dzieje rodziny od wielu pokoleñ, dzi nasza pamiêæ rzadko siêga dalej
ni¿ dwa pokolenia wstecz. I to mimo rozmaitych zdobyczy technicznych,
z których coraz powszechniej korzystamy od kilkudziesiêciu lat.
Pomnik trwalszy stworzy³em, nili w spi¿u ryty  powiedzia³
Horacy, a mia³ na myli w³anie s³owo. Imiê wyryte (w kamieniu)
s³oñce spali, deszcze wyp³ucz¹, wiatr wysuszy  poucza³ w XII
wieku Wace. Chyba, ¿e skryba je uwieczni - dodawa³ zaraz - ¿e
piórem w ksiêdze je utrwali, uniemiertelni i ocali. Zasadnicz¹ spraw¹ jest bowiem nie materia³, z którego budujemy sobie pomniki i na
których wydrapujemy swoje tu by³em, tylko sama chêæ i zrozumienie potrzeby zapisania.
Wchodzimy w nowy rok - jubileuszu 350-lecia obrony Jasnej Góry.
Mniejsza o to, kto broni³, przed kim i z jakich powodów, bo dzisiejsza
poprawnoæ polityczna ka¿e nam zupe³nie inaczej patrzeæ na to wszystko,
co siê zdarzy³o przed wiekami. Dawne wydarzenia s¹ natomiast okazj¹
do promocji Czêstochowy na terenie Europy i wiata, i w tym kierunku
iæ maj¹ wysi³ki naszych w³adz miejskich. Ka¿da okazja do promocji
jest dobra i dobra jest do tego ka¿da rocznica, choæ bywaj¹ rocznice
bardziej i mniej rozpoznawalne. Przed 350 laty walczylimy ze Szwedami,
to jest z Polakami w s³u¿bie szwedzkiej. Póniej prze¿ywalimy kolejne oblê¿enia - trzeba by³o broniæ Jasnej Góry przed innymi Szwedami,
Austriakami, Prusakami, Rosjanami. Ma³o o tym wiemy, bo choæ te
historie mia³y swoich Kordeckich, nie mia³y swoich Sienkiewiczów.
Mniejsza o dawne wojny. Za sto i dwiecie lat tak¿e bêdziemy
wiêtowaæ rozmaite jubileusze. Warto zapisywaæ nasze wspó³czesne
dokonania. Mo¿e bêd¹ wród nich takie, w których nastêpne pokolenia
odnajd¹ lady naszego wysi³ku w budowaniu pokoju i wspólnej
europejskiej to¿samoci.
Tomasz Zastêpowy
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wspólnie wakacje w Gdañsku, myla³em, ¿e siê wyluzuje
i zostawi rysowanie, ale on by³ tak samo przywi¹zany
do kartki i o³ówka. Oddzia³ywa³ na mnie pok³adami
energii, które z niego emanowa³y.

SZTUK¥ GRA£ Z ¯YCIEM
Z Romanem Lontym,
przyjacielem Jerzego Dudy Gracza,
rozmawia Janusz Mielczarek

Jerzy Duda w wielu publikacjach podkrela³ niezwyk³oæ czêstochowskiego Liceum Plastycznego w czasach
waszej wspólnej nauki. Wymienia³ publicznie nazwiska
wspania³ych nauczycieli: Marii Wierzbickiej, Józefa
Wójcickiego, Edwarda Mesjasza, Tadeusza Galara, Kazimierza Kaczorowskiego, Krzysztofa Wielguta. Czy nie
ma w tym nieco mitologii, chêci podniesienia rangi prowincji, z której siê wywodzimy?
Okres szko³y redniej jest na pewno wa¿ny w ¿yciu
m³odego cz³owieka. Buduje siê wówczas hierarchiê
wartoci, kszta³tuje wiatopogl¹d; szczególnie intensywnie smakuje siê wiat wokó³. Nauczyciele, których
wymienia, i ci wyrozumiali dla niego od przedmiotów
cis³ych, na pewno istotnie zawa¿yli na jego stosunku
do ¿ycia. W³anie szko³a w tych czasach ograniczeñ
i zakazów - dla Jurka szczególnie bolesnych, bowiem
ludowa w³adza wiêzi³a jego ojca i brata  dziêki tym
nauczycielom by³a dla nas wszystkim: miejscem nauki,
domem, pracowni¹  po prostu szczêliwym azylem.

- Romku  zwracam siê do Romana Lontego,
architekta wnêtrz, twórcy i w³aciciela galerii, której
czêci¹ jest równie¿ od ponad 10 lat galeria autorska
Jerzego Dudy Gracza  nie czêsto zdarza siê, ¿e koledzy z tej samej klasy trzymaj¹ siê razem przez doros³e
¿ycie, wiêcej  robi¹ wspólnie co wa¿nego.

Jeste cz³owiekiem obdarzonym cennym zmys³em
krytycznym. Pomaga³e wielu artystom przy wyborze
prac na wystawy, do katalogów. Mnie tak¿e. Jak wiêc
ocenia³e wczeniejsze prace Jerzego Dudy i jaki by³
wasz wzajemny powrót do siebie?
Po maturze straci³em z Jerzym kontakt. Dopiero
w latach 70. znalaz³em siê w Katowicach na jego
wystawie, która mnie bardzo poruszy³a. Wkrótce inne
przypadkowe spotkanie pozwoli³o wznowiæ kontakty,
trwaj¹ce do koñca. W tamtym czasie Jurek za ¿adne
skarby nie chcia³ siê ruszyæ za granicê, dla niego istnia³a
tylko Polska. Tymczasem jego ¿ona, Wilma, ciekawa
wiata, wiele podró¿owa³a. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w latach
80. moja ¿ona, Sabina, która ma podobne podejcie
do malarstwa i zbli¿ony sposób mylenia o sztuce jakie
mia³ Jerzy, by³a zapraszana na wystawy do Holandii.
Kiedy przysz³o zaproszenie na otwarcie jednej z nich,
uknulimy z Wilm¹ podstêpny plan, ¿eby zamiast
Sabiny na wernisa¿ pojecha³ za ni¹ Jerzy. Uda³o siê.
Jakie¿ jednak by³o moje zdziwienie, kiedy Jurek, cz³owiek
b¹d co b¹d wówczas zza ¿elaznej kurtyny, nie
reagowa³ na atrakcje Zachodu. Obojêtne mu by³y
szokuj¹ce nas w tamtym czasie swoim przepychem
sklepy, co jako mo¿na zrozumieæ, ale nie mog³em go

Roman Lonty: Jurek by³ osobowoci¹ niezwyk³¹
od pierwszej klasy liceum. On zara¿a³ nas wszystkich
swoimi pomys³ami, nadawa³ naszej klasie ducha i sia³
ferment twórczy. By³ mizerot¹ z przedmiotów cis³ych,
ale dziêki m¹drym nauczycielom, którzy dostrzegli
w nim nieprzeciêtn¹ indywidualnoæ, móg³ egzystowaæ,
skupiæ siê na humanistyce, rysowaniu i malowaniu,
bo to by³ jego wiat. By³ wietnym obserwatorem
nawet najdrobniejszych zdarzeñ, co udziela³o siê nam
wszystkim. St¹d jego pomys³y satyryczne, pisanie
piosenek, stworzenie szkolnego kabaretu i teatrzyku.
Mia³em okazjê ogl¹daæ taki program kabaretowy
w ówczesnym klubie Studnia, prezentowa³ on zaskakuj¹co
dobry poziom, dorównuj¹cy kabaretom studenckim lat 60.
Mia³ wrêcz ob³êdne przywi¹zanie do o³ówka i kawa³ka
papieru, wiecznie co kreli³, rysowa³, a zawsze z zapamiêtaniem i pe³n¹ energi¹. Kiedy spêdzalimy
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tak¿e namówiæ na wejcie do jakiejkolwiek galerii czy
muzeum. Jedyny raz uda³o mi siê to w Antwerpii,
gdzie jest najwiêkszy na wiecie zbiór obrazów Jana
Vermeera van Delft. By³ on dla Jerzego Dudy najwiêkszym geniuszem i wzorem malarstwa. I tam prze¿y³em
kolejne zaskoczenie, a nawet szok. Jerzy obejrza³ bardzo
szybko ca³¹ kolekcjê, powiêcaj¹c na ka¿dy obraz po
kilka sekund i czeka³ na mnie, gdy ja w tym czasie
przyjrza³em siê mo¿e dwom, trzem p³ótnom. Zaskoczony sytuacj¹ zapyta³em, dlaczego nie ogl¹da obrazów.
Odpowiedzia³, ¿e ju¿ obejrza³. Nie próbowa³em nic
wyjaniaæ, traktuj¹c sytuacjê jako ¿art z jego strony.
Zrozumia³em to dopiero jaki tydzieñ póniej, kiedy
w domu gdzie mieszkalimy, Jurek namalowa³ akwarelê przedstawiaj¹c¹ ulicê ze znajduj¹cymi siê na niej
bardzo szczegó³owymi detalami architektury, zieleni.
Zapyta³em o tê ulicê, odpowiedzia³, ¿e jest to druga
albo trzecia od miejsca, gdzie mieszkalimy. Podejrzewaj¹c, ¿e kpi, wzi¹³em obrazek i poszed³em
skonfrontowaæ to z rzeczywistoci¹. To by³o co
niesamowitego: ka¿dy szczegó³ z rzeczywistoci
odpowiada³ temu z obrazka  iloæ piêter domów,
kwiatki na balkonach, uk³ad cegie³ w obramowaniach
okien i wiele innych. By³a to po prostu szczególnego
rodzaju fotografia. Jak mi potem powiedzia³, tej fotograficznej pamiêci uczy³ siê przez lata. To przypomina³o
pamiêæ genialnych szachistów, którzy po przeczytaniu
ksi¹¿ki potrafi¹ j¹ powtórzyæ s³owo po s³owie, zdanie
po zdaniu. Wkrótce siê okaza³o, ¿e ten sprokurowany
podstêpnie wyjazd artysty do Holandii rozpocz¹³ bardzo
bogaty w jego ¿yciu okres licznych wystaw za granic¹
i podró¿owania z nimi po wiecie.

zbyt religijne, zbyt polityczne, zbyt historyczne i zbyt
ma³o moje. Krytycy sztuki PRL-u woleli widzieæ
mnie wy³¹cznie w roli nieszkodliwego b³azna piêtnuj¹cego wady i przywary socjalizmu. Z powsta³ych
w latach 1983-1985 cyklu 80 obrazów jurajskich  60
znalaz³o swoje miejsce w kolekcjach za granic¹. Wyje¿d¿a³ na plenery zorganizowane i prywatne. Móg³
przebywaæ w najbardziej zapyzia³ych miejscowociach i w najgorszych warunkach, ale dla niego wa¿ny by³ autentyk, bliskoæ ludzi, przyrody, zwierz¹t. By³
wietnym gawêdziarzem, a w czasie plenerów, po ciê¿kiej pracy  bo malowa³ od wczesnego witu do pónego s³oñca  mia³ zawsze wiernych s³uchaczy.
Obaj nie krylicie swoich odmiennych pogl¹dów
na sztukê. Spieralicie siê, czêsto nawet ostro.
Jurek w sprawach sztuki by³ cz³owiekiem bezwzglêdnym. Wszystko  oprócz rodziny  podporz¹dkowa³ sztuce. Gotów by³ dla niej do najwiêkszych powiêceñ. To
by³a wiêtoæ jego ¿ycia, narzêdzie gry ze wiatem.
Bo on by³ w³anie Gracz. By³ trudny w przyjani.
Je¿eli przyjaciele, a mia³ ich przecie¿ wielu, przeszkadzali sztuce, to ich odsuwa³. Potrafi³ czasem przyje¿d¿aæ
do nas, do Czêstochowy, gdzie przez wiele godzin
w wietnej komitywie gawêdzilimy o ró¿nych sprawach,
a póniej, kiedy mia³em do niego naprawdê co wa¿nego,
nie by³o go dla mnie przez tygodnie. Z czasem zrozumia³em, ¿e to nie by³o lekcewa¿enie mojej osoby, ale
czas, gdy najwa¿niejsza dla niego by³a sztuka, malowanie, tworzenie w wielkich napiêciach i emocjach,
jakie przy tym prze¿ywa³. I w tym tkwi klucz do
zrozumienia jego osobowoci, zachowañ. Mielimy
skrajnie ró¿ne pogl¹dy na sztukê, nie zgadzalimy siê,
ale spaja³ nas wzajemny szacunek. Ja zawsze uwa¿a³em
i uwa¿am go za wielkiego artystê.

Podobno Jerzy Duda od kilkunastu lat nie malowa³
w swojej pracowni, gdzie by³o niez³e wiat³o i komfort
do pracy, i w której mia³em okazjê go fotografowaæ.
Ten okres w jego ¿yciu jest równie¿ zwi¹zany
w pewien sposób z nasz¹ rodzin¹. Moja ¿ona Sabina
kilkanacie lat temu namówi³a go, z wielkim trudem,
do udzia³u w Plenerze Jurajskim. On nagle odkry³,
¿e ta forma pracy daje du¿¹ swobodê i komfort twórczy,
i tak ju¿ zosta³o do koñca. Warto równie¿ zwróciæ
uwagê, ¿e rozpoczêta wówczas seria obrazów jurajskich jest bardzo wa¿na w jego twórczoci. Obrazy
jurajskie  jak pisze Jerzy Duda  odchodzi³y do krainy
dzieciñstwa rozpiêtej gdzie miêdzy Czêstochow¹ z
Zawierciem, by³y powrotem w geograficzne i duchowe
miejsca, gdzie moje lata dzieciñstwa i m³odoci
formowa³y siê i pozosta³y jak kredowe odciski stworzeñ
sprzed tysiêcy lat (...) By³y dla wielu zbyt filozoficzne,
aleje III

Swoj¹ galeriê budowalicie z Sabin¹ przez wiele
lat. Kiedy pomyla³e o tym, ¿eby by³a to galeria
autorska Jerzego Dudy Gracza?
By³ to proces zupe³nie naturalny. Ka¿da pracownia
artysty jest miejscem spotkañ ludzi sztuki, przyjació³,
czasem klientów, organizuje siê wysy³kê wystaw,
przyjmuje osoby z mediów. Podobnie by³o i u nas,
przez nasz¹ pracowniê przewija³o siê wiele osób, jednak
bezporedni¹ inspiracj¹ by³a wystawa obrazów holenderskiego malarza Petera van Rhonna w naszym ogrodzie. To wówczas narodzi³ siê pomys³ zorganizowania galerii. Sporo czasu musia³o jednak min¹æ, wiele
pracy wymaga³ dom, który zaadaptowalimy do tej
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funkcji, aby galeria sta³a siê faktem. Mia³a to byæ na
pocz¹tku tylko galeria obrazów mojej ¿ony.

Bardzo bliska naszym sercom jest Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy Gracza, przy realizacji
której mia³e równie¿ udzia³, adaptuj¹c wnêtrze dla
potrzeb ekspozycji.

Album Jerzego Dudy Gracza Powroty z 1994
roku i on sam znowu w Czêstochowie, w galerii Lonty
 Petry przy ulicy w. Rocha 206. Przy okazji warto
zauwa¿yæ, ¿e album z dedykacj¹ Czêstochowie mojemu
Miastu Rodzinnemu sfinansowa³ .... Wojewódzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
... Bielsku Bia³ej.

Mój projekt zosta³ zrealizowany tylko w niewielkim stopniu. Wracaj¹c do Jurka, myl o namalowaniu
Drogi Krzy¿owej przewija³a siê jeszcze w jego
m³odzieñczych marzeniach. Ten zamiar dojrzewa³
w nim bardzo d³ugo i dopiero w latach 1981-1983
powsta³y pierwsze szkice i ogólna koncepcja. Znacz¹cy
wp³yw na to, i stworzenie dzie³a w tej skali, mia³ jego
udzia³ w plenerze jasnogórskim oraz wielomiesiêczny
pobyt i malowanie na Jasnej Górze w roku 1981.
Maluj¹c w miêdzyczasie inne cykle wci¹¿ robi³ setki
i tysi¹ce szkiców do Golgoty, aby ostatecznie
w roku 1999 na zaproszenie Jasnej Góry przyst¹piæ
do realizacji. Golgota Jasnogórska by³a te¿, w pewnym
stopniu, konsekwencj¹ wieloletniej znajomoci
i przyjani Jerzego z kustoszem zbiorów jasnogórskich, o. Janem Golonk¹. On te¿ by³ dobrym duchem
tego niezwyk³ego dla artysty wyzwania. Obrazy
malowane by³y przede wszystkim w Szczyrku i £agowie,
a tak¿e w Nadrzeczu, pracowa³ od witu do nocy.
Zdarzy³o siê, ¿e w pewnym momencie zamalowa³ 8
gotowych ju¿ stacji, których przygotowanie zajê³o mu
kilka miesiêcy pracy. Okaza³o siê, ¿e zasadniczym
powodem by³y trudnoci z dostarczeniem p³yty identycznej z t¹, na jakiej malowa³, a na sprowadzenie
której musia³by czekaæ kilka tygodni. Póniej uwa¿a³
równie¿, ¿e w nieistniej¹cej ju¿ wersji Golgoty nie
móg³ uwolniæ siê od anegdoty i na obrazach by³o zbyt
wiele osób z otoczenia.

Przypadkowe spotkanie z Jurkiem zaowocowa³o
stworzeniem odrêbnej sta³ej czêci ekspozycji Jerzego
Dudy Gracza w naszej galerii. O innych odcieniach
tego powrotu piêkniej mówi¹ s³owa jego tekstu z albumu:
Trudno jest mówiæ, kiedy siê powraca. Szansa
powrotu do Czêstochowy zosta³a mi dana po 53 latach
¿ycia i 25 latach pracy artystycznej, poprzez sztukê.
Do tej samej Czêstochowy, któr¹ w 1962 roku opuci³em, odfruwaj¹c w doros³e ¿ycie (...) Wiem, ¿e dzisiaj,
¿e teraz, kiedy kres ¿ycia zbli¿a siê szybko, wszystko,
co by³o tam i wtedy, tamta moja Czêstochowa, piêknieje mi i cukruje siê coraz bardziej. A przecie¿ jednak,
gwoli sprawiedliwoci, muszê pamiêtaæ, ucieka³em od
niej. Ucieka³em do innego, lepszego wiata, ¿eby siê
odbiæ, ¿eby zostaæ kim, wolnym od biedy, matczynych ³ez, ludzkiej nienawici i pogardy (...) Wracam do
niej ujawniaj¹c swoje przywi¹zanie i swój prowincjonalizm, chocia¿ jest to przyznanie mo¿e spónione i
trochê anachroniczne. Bo nie przystaj¹ce do b³yskawicznie zmieniaj¹cej siê dzisiaj Czêstochowy. To
wyznanie jest potrzebne mnie samemu jako mój znak
identyfikacyjny przynale¿noci do wiata prowincji,
wszelkiej powiatowoci i peryferyjnoci (...).
Pracowite i bogate artystycznie dla Jerzego Dudy,
a tak¿e i dla Was, by³y lata 1994-2004, a¿ nasta³ czas
jubileuszu galerii.
Jerzy cieszy³ siê obecnoci¹ na nim, przywióz³
wiele wietnych obrazów. Dla niego bardzo wa¿nym
momentem tego dnia by³o spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem, z którym tak blisko poznali siê tutaj
po raz pierwszy. A przecie¿ te dwie wielkie indywidualnoci polskiej kultury ³¹czy³o podobne spojrzenie na sztukê, jej spo³eczn¹ funkcjê i trudne dla
niej czasy wspó³czesne. Mimo wernisa¿owego zgie³ku nie mogli siê ze sob¹ nagadaæ. Jerzy podarowa³ tego
wieczora Adamowi Hanuszkiewiczowi bardzo piêkny obraz.
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Inn¹, w wielkiej skali, realizacj¹ Jerzego Dudy,
rozpoczêt¹ w koñcu XX wieku  o którym mawia³, ¿e
jest to jego wiek  by³ cykl Chopinowi. 15 padziernika
2004 roku, w Waszej Galerii z pasj¹ mówi³ o tej pracy,
o setkach godzin spêdzonych na s³uchaniu chopinowskiej muzyki, o kilku zdartych do cna odtwarzaczach CD i kilkuset p³ytach.

dwiêk którego rodowisko artystyczne Krakowa
dostawa³o dreszczy. Antagonizm by³ obopólny, gdy¿
jej ojciec przy ka¿dej okazji manifestowa³ swoj¹
niechêæ wobec Krakusów. Re¿yserowany przez Agatê
spektakl Kaligula to piêkna ods³ona w ¿yciu m³odej
artystki. Pracowali  razem z ojcem  bardzo sumiennie,
ale to ona by³a kapitanem tego okrêtu. Jerzy czêsto
mówi³ o odrêbnoci wiata sztuki córki, który bardzo
szanowa³, ale on mia³ inny, w³asny.

To by³o spe³nienie jego choroby na Polskê. To by³
odlot w wiat Chopina, który poch³on¹³ go bez reszty.
Mierzy³ siê przecie¿ z gigantem sztuki. wiat muzyki,
który by³ mu bardzo bliski, próbowa³ przetworzyæ na
jêzyk malarski. Poch³oniêty by³ studiowaniem ca³ej
spucizny muzycznej kompozytora, a tak¿e pism, listów,
zapisków, korzysta³ równie¿ z wiedzy i uwag przyjació³
bieg³ych w muzyce. Wiêkszoæ tego cyklu powsta³a
w £agowie, czêæ w Kamionie. £¹cznie namalowa³
oko³o 300 obrazów, niektóre powtarza³. 283 dotyczy
utworów Chopina zapisanych nutowo. S¹ w cyklu
obrazy bêd¹ce przetworzeniem napisów s³ownych
Chopina. S¹dzê, ¿e wystawa Chopinowi, która bêdzie
otwarta 30 czerwca 2005 roku w Warszawie, stanie
siê wydarzeniem artystycznym.

Widzia³e siê z Jerzym Dud¹ kilka dni przed mierci¹.
Czy co szczególnego w jego zachowaniu zwróci³o
Twoj¹ uwagê?
On ostatnio obsesyjnie siê spieszy³. Dostrzega³o siê
to nie tylko w malowaniu, ale tak¿e w porz¹dkowaniu
swojej spucizny i archiwaliów, które mia³ bardzo
bogate. S¹dziæ mo¿na, ¿e swoim nadzwyczajnym
zmys³em, który dotychczas prowadzi³ go przez labirynty
sztuki, tym razem wyczu³ najbardziej gorzki smak
swojego ¿ycia.

Jerzy Duda wspó³pracowa³ równie¿ z kilkoma scenami teatralnymi i operowymi, w tym ze wietnym Teatrem im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem. Prawdopodobnie jedn¹ z najwa¿niejszych dla niego w tej dziedzinie
by³ wspó³praca z córk¹ Agat¹ przy realizacji Kaliguli,
spektaklu przygotowanego na jubileusz 100-lecia
Teatru im. J. S³owackiego w Krakowie.
Agatê zna³em od dziecka, ale tak naprawdê pozna³em
j¹ dopiero niedawno, gdy uznawana za jednego z najwiêkszych twórców teatralnych m³odego pokolenia,
poprosi³a mnie o zaprojektowanie nowej sceny eksperymentalnej dla Teatru S³owackiego przy ul. w. Ducha
w Krakowie. W czasie realizacji projektu zapozna³em
siê z ca³ym dorobkiem artystycznym Agaty, obejrza³em
wszystkie jej spektakle. To by³y wspania³e teatralne
prze¿ycia, które wywar³y na mnie ogromne wra¿enie.
Kiedy po tych odkryciach paln¹³em Jurkowi, ¿e chyba
jego córka jest jeszcze bardziej zdolna od niego, zdumiony
otwar³ szeroko oczy, ale zaraz potem zacz¹³ siê umiechaæ.
Tak ju¿ jest, ¿e piêkno sztuki, która jest jednak d¿ungl¹,
polega na ró¿norodnoci. Oni tacy w³anie byli.
W jednym Agata jest kopi¹ ojca: niesamowicie zdolna
i pracowita a¿ do bólu. Jej doros³e ¿ycie zaczê³o siê od
studiowania w Krakowie historii sztuki a potem re¿yserii teatralnej. Sukcesy artystyczne tej m³odej kobiety maj¹ tym wiêksz¹ wagê, ¿e nosi nazwisko, na
aleje III

Fotografie Janusz Mielczarek

P.S. od Redakcji: z woli spadkobierców Jerzego
Dudy Gracza, jego autorska galeria sztuki w Czêsto-
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mo¿na wszêdzie dojæ i co zobaczyæ. O tej samej
godzinie w Alchemii odbywa siê slam poetycki,
ale wybieramy teatr, bo wystêpuje tam córka znajomego.
Bêdziemy jej kibicowaæ. Szatniarki kieruj¹ nas pocz¹tkowo na du¿¹ salê, gdzie rozgor¹czkowany Marek
losarski opowiada przed kamer¹ TV, jaki to w³anie
wielki sukces odnieli na jakim festiwalu sztuk¹
Skrzyneczka. Sala siê jednak nie zape³nia i idziemy
na Histrion. W salce, ozdobionej stworami z bajek
dla dzieci, poeci siedz¹ na krzese³kach w jednym rz¹dku,
publicznoæ  w wiêkszoci krewni wystêpuj¹cych
 po drugiej stronie. Mogli chocia¿ w kominku, dla
nastroju, napaliæ. Chyba, ¿e to rekwizyt. Podekscytowany pan Marek zaczyna opowiadaæ o wielkim sukcesie,
jaki odnios³a Skrzyneczka na festiwalu, ale nikogo
to nie interesuje, bo przyszli zobaczyæ poetów w akcji.
Ci zaczynaj¹ na umówiony znak czytaæ wiersze
w ustalonym wczeniej porz¹dku. Szybko i sprawnie
im to idzie. Po pó³ godzinie koñcz¹ i zaczyna siê
dyskusja. W pamiêci utkwi³y mi tylko wiersze ch³opca
z wad¹ wymowy. Rozmowa pocz¹tkowo siê nie klei,
z czasem g³osy siê podnosz¹. Kolega zaczyna udawaæ
geja i podrywa pana Marka. Pan Marek siê denerwuje.
No to, kolega podrywa poetkê w okularach, ¿e niby
taka samotna. Poeci zgodnie przyznaj¹, ¿e pisz¹
w nocy, jak wampiry. Widzê trzynastolatkê, ludzi
w rednim wieku i nieco starszych. W³aciwie nikogo
z nich nie znam. Jedna z poetek przedstawia siê, ¿e jest
dyrektorem marketingu w teatrze i pisze wiersze
o rozwodzie, ale nie swoim. Wczeniej pracowa³a
w Banku l¹skim. Kolega zaczyna j¹ podrywaæ, ale
pani siê denerwuje. To chyba by³ jednak jej rozwód.
Z sali wypowiadaj¹ siê uznani poeci, ¿e to wszystko
lipa i mierdzi akademi¹. Pan Marek zmieszany
zaprasza ich na rodek, ¿eby (jak tacy m¹drzy)
przeczytali swoje wypociny. Leci trochê wierszy
z wy¿szej ligi. Trzeba zmieniæ formu³ê  mówi¹ 
bo scena B³azen fajna by³a, a to nie jest fajne.
Fotograf teatralny w dziwnych pozach trzaska zdjêcia,
k³adzie siê, kuca, przystaje na jednej nodze...
Idziemy na miasto co wypiæ, ale wszêdzie t³umy
ludzi, jak w godzinach szczytu. Trudno znaleæ wolne
miejsce, a dochodzi 23. Przed Bostonem t³umek
widaæ z daleka. Nie ka¿dy zobaczy Bahama Party.
W Oslo pokazy salsy te¿ ogl¹damy przez okno.
W Fanaberii casting do nowego filmu Legenda
Mariusza Pujszo odby³ siê w po³udnie, ale nikogo nie
wybrali.

MROKI NOCY KULTURALNEJ
Dochodzi 20. Pora wyjæ na miasto i zobaczyæ cuda
pierwszej Nocy Kulturalnej w naszym miecie.
Ten nowy trend przyby³ do nas z Zachodu, jak
wszystko zreszt¹, a ca³a impreza dosz³a do skutku
dziêki staraniom jednej z Czêstochowianek, która tak¹
noc widzia³a w Danii i zapragnê³a to zjawisko przeszczepiæ na nasz grunt. Takie noce ma Pary¿, Rzym,
Londyn, Berlin  dlaczego ma nie mieæ powiatowa,
cierpi¹ca na maniê wielkoci Czêstochowa? W koñcu
jestemy w UE, a w Polsce awangard¹ we wprowadzaniu nowoczesnych standardów.
Ubieram siê i wychodzê w ciemnoæ. Mam jeden
problem: nie posiadam karnetu uprawniaj¹cego do
wchodzenia na wszystkie imprezy. Mo¿e byæ k³opot.
W bramie spotykam znajomego, który ma dwa karnety,
ale mu niepotrzebne, bo dziewczyna zrezygnowa³a,
wiêc mo¿e mi sprzedaæ. Za pi¹tala wszystkie lokale
staj¹ przede mn¹ otworem. No to idziemy!
Najpierw do Alchemii, gdzie odbywa siê pokaz
filmów Paw³a Popko. Niestety, bramkarz twierdzi, ¿e nie
ma ju¿ miejsc. Widzimy, ¿e s¹. Upiera siê, ¿e bêdziemy
zas³aniaæ obraz, a wa¿ny jest komfort ogl¹daj¹cych.
Nie, to nie. Obok nas kilkanacie innych osób odprawionych w ten sam sposób. Dwie blondynki jednak wchodz¹.
Kolega postanawia iæ do Gruszki na koncert
jazzowy Micha³a Walczaka, ja skrêcam do Utopii
zobaczyæ XIII Miêdzynarodowy Turniej Gry w Chiñczyka. Przed drzwiami oko³o pó³ setki ludzi próbuje
wejæ bez karnetu. Okazuje siê, ¿e ju¿ rano ich zabrak³o,
a w wielu lokalach porobiono wczeniej rezerwacjê.
Wchodzê i widzê t³um m³odzie¿y przy stolikach.
Miêdzy kuflami rozstawione plansze do gry, ale nikt
nie gra. Gwarno, weso³o, ciasno. Przy ladzie spotykam
znajomych. To jest Kulturnacht!  krzyczy dawny
anarchista. Faktycznie, co w tej nocy jest monachijskiego. Tylu ludzi w piwiarniach...
Po jednym mocnym udajemy siê do teatru na Salon
W³asny  imprezê poetyck¹, promuj¹c¹ miejscowych
twórców. Na ulicach dodatkowe patrole stra¿y miejskiej
zapewniaj¹ bezpieczeñstwo mijaj¹cym siê tabunom
m³odzie¿y - przed sob¹ nawzajem. Z ka¿dego tramwaju
wysypuj¹ siê setki nowych uczestników zabawy.
Gigantyczny karnawa³ z mapk¹ w rêce. Na cianach
budynków porozwieszane drogowskazy, dziêki którym
aleje III
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Licz¹c po sprzeda¿y karnetów, w tej chwili 10
tysiêcy m³odych ludzi imprezuje w centrum miasta.
Do OKF - u, ROK - u i Parku Staszica trochê daleko.
Na chwilê przysiadamy w Biznes Centrum. Poeci
mówi¹, jaki to upadek kultury ten slam, co go Mateusz
Szkop robi, ¿e to gorsze, ni¿ telewizyjny Idol i uznanych
poetów to tylko hañba tam mo¿e spotkaæ i poni¿enie.
B³azen to by³o co. A slam to niewiadomoco.
O pó³nocy idziemy na taperkê Ziuta Gralaka do filmu
Bestia z 1916 roku. Sala wype³niona po brzegi,
z trudem znajdujemy miejsce. Zaczyna siê film. Niestety,
napisy lec¹ po angielsku (chocia¿ to film polski) i nie
nad¹¿am z t³umaczeniem tekstu. Ws³uchujê siê zatem
w muzykê i próbujê zgadywaæ treæ po mimice aktorów.
Zasypiam. Budzê siê pod koniec, a mój kolega jeszcze
pi. Koñczy siê seans. Wychodzimy, dyskutuj¹c
zaciekle o zawik³anej fabule. Próbujê wejæ do toalety,
ale obstawi³a j¹ stra¿ miejska. Po chwili wychodzi
prezydent miasta, wycieraj¹c rêce.
Czas na najwiêksz¹ atrakcjê, zapowiadan¹ przez
najwa¿niejsze dzienniki  chleb ze smalcem i kiszony
ogóreczek. Czekam, a¿ prezydent wybierze najwiêkszego korniszona i te¿ siê czêstujê. Smalec niczego
sobie. Tak pokrzepiony, z nowo spotkanymi znajomymi idziemy na pocz¹tek Alei, do Paradoksu. Koncert zespo³u Often Hides siê skoñczy³, wiêc siadamy na pogawêdkê przy piwku. Pod sufitem lataj¹ jakie Harry Pottery na miot³ach, a ko³o kibla kilku goci
wali w tam  tamy, zag³uszaj¹c nasza rozmowê.
To jam-session. Nie zauwa¿aj¹, ¿e muszle klozetowe
siê zatka³y i robi im siê pod nogami mokro. Kolega
opowiada anegdoty o zak³adzie cerowania dziur w
swetrach. miejemy siê. Czy istnieje gen cerowania,
przekazywany z pokolenia na pokolenie?
Czwarta rano. Wracamy do domu. Oczywicie na
nogach. Jest ciep³o, spacer jest przyjemny. Mijamy
spore grupy ludzi, widaæ, ¿e Kulturnacht siê jeszcze
nie zakoñczy³. I pomyleæ tylko, ¿e tyle wra¿eñ
i atrakcji za jedyne 5 z³! Ju¿ s³ychaæ zapowiedzi,
¿e nastêpna taka noc odbêdzie siê w czerwcu, ¿e bêdzie
jeszcze lepiej i fajniej, choæ i ta zakoñczy³a siê sukcesem
frekwencyjnym. Pospiesznie stworzony wolontariat
poradzi³ sobie z organizacj¹, a oferta - mimo ¿e nie
odbiega³a od przeciêtnej weekendowej - zmobilizowa³a
ludzi do nieustannego przemieszczania siê z miejsca
na miejsce.
(sb)

aleje III

***
Gdy siê dowiedzia³em, ¿e uczestnicy II Czêstochowskiego
Kongresu Kultury te¿ musz¹ mieæ karty wstêpu na nocne
imprezy - okaza³o siê, ¿e kart ju¿ nie ma. Musia³em ograniczyæ swój udzia³ do imprez ze wstêpem wolnym oraz do
spaceru Alejami. A ruch by³ na nich jak w noc Bo¿ego
Narodzenia przed Pasterk¹. Bardzo poszukiwanym wydawnictwem okaza³ siê wydrukowany program Nocy.
Niezwykle zyska³ Czes³aw Tarczyñski, którego wystawa
trwa³a akurat w Miejskiej Galerii. Po wczeniejszym wernisa¿u, z udzia³em bardzo licznych goci, takich t³umów
na wystawie - i to w ci¹gu kilku godzin - chyba jeszcze
ta galeria nie widzia³a.
Do oblê¿onego Paradoxu siê nie dosta³em, ale dotar³em
do ulicy Krakowskiej 11. Wszed³em z bramy na piêterko,
zgodnie z informacjami na afiszach - i takie by³o moje
pierwsze spotkanie z now¹ galeri¹. Ogólne wra¿enie
sympatyczne. Ju¿ w korytarzyku zainteresowa³y mnie
materi¹ i roz¿arzonym kolorytem jakie du¿e p³ótna. Dalej,
w niewielkich pokojach obrazy i instalacje. Podobaj¹ mi
siê zwierzêta - malowane i ¿ywy pies, który uczestniczy
w wernisa¿u. Nie lubiê skandalizuj¹cych prowokacyjek
- ¿adna to teraz odwaga, ale có¿... Chocia¿ - rzecz ze straganem
dewocjonaliów uwydatnia, ¿e twórca ¿yje specyfik¹ miejsca.
Jeszcze kto tam dzia³a z kamer¹. A nade wszystko atmosfera prostoty, celowej surowoci bardzo mi odpowiada.
Stare drzwi, pod³ogi, piece; ciep³e wnêtrze starej kamienicy,
choæ ogo³ocone, jak w czasie remontu. Przeciwieñstwo
salonów i wymuszonych wernisa¿owych przemówieñ.
Od tamtej nocy przechodzi³em kilkakrotnie ko³o kamieniczki. Jaskrawy pionowy pas oran¿u i dwa pozione pasy zieleni na zniszczonym tynku - zwracaj¹ca uwagê kolorystyka
elewacji, która pewnie nie by³aby zaakceptowana przez
miejskich specjalistów od estetyki. I znów afisz. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, Wroc³aw. Wiêc idê. Wielkie
barwne fotogramy ludzkiej twarzy, wykorzystuj¹ce niesamowitoæ wra¿enia, jakie daje przemieszczenie jej fragmentów,
wbudowanie ich w niew³aciwych miejscach. Co takiego
robi w rysunkach Krystyna Piotrowska. Przylepione do
ciany kartony. Trochê jak z przegl¹du na Akademii..
Naiwnoæ (zamierzona?) protestu w instalacji ze mieci.
I znów te wnêtrza - i ciep³o bij¹ce od kaflowych pieców.
I stó³ z krakersami i butelkami wina. I ludzie - znaj¹ siê,
co gadaj¹ miêdzy sob¹. Potem dowiadujê siê szczegó³ów.
Galeriê prowadz¹ siostry - artystki, jedna po wroc³awskiej,
druga po krakowskiej Akademii. Jedna z nich zorganizowa³a
latem dzieciêc¹ paradê zwierz¹t, dla której ksi¹dz infu³at
z Kurii zaryzykowa³ naruszenie paragrafu umowy z Telekomunikacj¹ i udostêpni³ nag³onienie Alej. Teraz w planie
jest - te¿ z dzieæmi - budowa instalacji na placu katedralnym.
Ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. Bardzo obiecuj¹ce
i potrzebne w Czêstochowie miejsce.
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i mediami, bezgraniczna (nawet po obraliwe dotykanie)
mia³oæ w krytyce i przewartociowaniach, na wskro
przenikliwe analizowanie wszelkich wzorów i tabu a¿
po ich dekonstrukcjê. Jest to te¿ nie daj¹ca siê ³atwo zwerbalizowaæ odpowied artystów na skryty w cywilizacji
i ¿yciu irracjonalizm.
Zdaje siê obserwujemy wieloæ wiatów sztuki. Mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e w jaki sposób musz¹ siê rozszczepione
obszary kultury spotykaæ, gdy¿ inaczej jakakolwiek
komunikacja miêdzy nimi by³aby ca³kowicie niemo¿liwa.
A przecie¿ równoleg³oci w pewnym punkcie zbiegaj¹ siê.
Marian Panek nale¿y do artystów penetruj¹cych
wymiary postrzegania rzeczywistoci. Jest jednym
z progresywnych artystów, uczestników dzisiejszych
dzia³añ artystycznych, których wyró¿nia tendencja
do poszerzania definicji dzie³a i twórcy oraz redefiniowania pojêæ poprzez nowe rodki i formy wyrazu sztuki.
Jego droga cechuje siê konsekwencj¹. Jako student
Jonasza Sterna interesowa³ siê teatrem, to skutkowa³o
parateatralnymi dzia³aniami. Póniej pojawi³y siê realizowane konceptualne interwencje i projekty: Bia³a
lokomotywa, Krzes³o przed obrazem, wyst¹pienia i aran¿acja wystawy - w³asnego pomys³u  Miejsca.
Panek jednak nigdy nie przesta³ malowaæ i rysowaæ.
Wykazuje w tych dziedzinach intuicjê. Zawsze znajdziemy
w nich przeczucia i odniesienia do realnych sytuacji.
Dr¹¿one treci znaków ods³aniaj¹ symboliczne i alegoryczne pok³ady. Razem z dope³niaj¹cymi przekaz barwami
maj¹ ³adunek jakiej psychologicznej prawdy.
Piotr G³owacki

Artysta uczestnicz¹cy
Chyba w wiêkszej czêci historii sztuki - bo nie tylko
w XX wieku - artyci dzielili siê na progresywnych
i zachowawczych. Jednak od koñca ubieg³ego stulecia
zasz³a zasadnicza zmiana, gdy¿ dodatkowo nast¹pi³o
uto¿samienie awangardy z nowymi mediami artystycznymi. Zatem ró¿nica nie polega ju¿ tylko na zawartoci
deklaracji ideowej (manifestów), ale na zupe³nie innym
ni¿ dotychczas postrzeganiu i prze¿ywania kondycji ludzkiej
i zasadniczo odmiennym (nietradycyjnym) - nowym rodzaju wypowiedzi. St¹d zdaje siê artyci ju¿ nie tylko
tworz¹ nowatorsko i niekonwencjonalnie ¿yj¹, jak to mia³o
miejsce prawdopodobnie zawsze, lecz niektórzy z nich
prezentuj¹ byæ mo¿e nowe cechy antropologiczne. Jak
bardzo by³oby to mia³e stwierdzenie, to jednak ewolucja
gatunku ludzkiego ma przecie¿ miejsce.
Co decyduje o takiej ró¿nicy postaw. Tworzenie
nowych form artystycznych takich jak happening, instalacja (environment), performance (akcja), obiekty, video?
Czy te¿ s¹ one wytworem w³anie nowej sytuacji antropologicznej okrelanej jako ponowoczesna, postpoznawcza
i postludzka. Któr¹ cechuje w intelektualnej strategii
artystycznej postkonceptualizm, feminizm, gra z reklam¹

aleje III

Fot. Jerzy Piwowarski

"Bia³e drzewo - drzewo do wspólnego opracowania", 1986,
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to zrozumieli ¿e granice trzech wymiarów mo¿na opuciæ w momencie ich transformacji, gdzie materia malarska nie jest ju¿ tylko
jak to nazywa Marcel Duchamp siatkówkowym przedstawieniem
lecz przestaje nim byæ, kieruj¹c siê w rejony mentalnego widzenia malarskiej kreacji, w postaci przekroczenia progu otwartych
drzwi, wyobrani, w kierunku nowych wizualnych symboli. Symboli zwi¹zanych z nasz¹ ¿yciow¹ egzystencj¹, energi¹, zmys³ow¹ i
mentaln¹ aktywnoci¹.
Czwarty wymiar w malarstwie, wyra¿a siê poza t¹ symbolik¹ otwart¹
gr¹ z tym co w obrazie opisowe, odkryte, ujawnione, pozbawione
tajemnicy przeistoczenia, czasowego rozwoju widzenia, nabudowywania siê znaczeñ i nowych kierunków odniesieñ. Symbole i
znaki, lady, zapisy stanów emocjonalnych pojawiaj¹ce siê w
moim malarstwie i pracach rysunkowych s¹ rodzajem automatycznej - intuicyjno-emocjonalno-mentalnej wewnêtrznej ikony zunifikowanej do granicy rozpoznawalnego w formie i treci
zmultiplikowanego modu³u. Powtarzalnoæ formy i podstawowej
znacz¹cej treci sta³o siê dla mnie prób¹ znalezienia w procesie plastycznego zapisu - konkretu ci¹g³oci pomiêdzy mn¹ a Kosmosem. Wielokrotnie przywo³ywane te same znaki stanowi¹ dla mnie
s³yszaln¹ partyturê dwiêków, gdzie taktowanie, a zarazem pewna
równoczesnoæ tego samego rozbudowanego i mimo wszystko
modyfikowanego w barwie, tonie i kszta³cie dwiêku w konsekwencji daje malarsko - rysunkow¹ abstrakcyjn¹ jakoæ powi¹zan¹ z rzeczywistoci¹.
Zwizualizowany wiat dwiêków, ladów narzêdzia, znaków
malarskiego pisma a je¿eli to mo¿liwe równie¿ tysi¹ca spojrzeñ
sta³ siê w moim wypadku pewnym d¹¿eniem do czwartego wymiaru.
Próba wizualizacji spojrzenia jak i dwiêku jest okrelonym
wyzwaniem polegaj¹cym na tym by uzyskaæ jak najprostszymi
rodkami wyrazu plastycznego jak najwiêksz¹ ekspresjê czasu i przestrzeni w obrazie.

"... Wzglêdnoæ przestrzeni wszystkie linie zgina
a lepiec li¿e bezbarwne przedmioty ..."
Witkacy z prologu do dramatu "Tumor Mózgowicz"

"Czwarty wymiar w malarstwie"
Jest dla mnie przemian¹, transformacj¹, przechodzeniem od
czego do innoci.
Wed³ug koncepcji indyjskich idea ca³ociowa bytu zwi¹zana jest
cile z liczb¹ cztery. W aspekcie uporz¹dkowania czwórka jest
tym, czym tetramorfos w aspekcie mistycznym. Tetramorfos
jest przejawianiem siê zasady czwórki zwi¹zanej z ide¹ usytuowania i z intuicj¹ przestrzeni jako porz¹dku. Platon stwierdzi³: Trójnia jest liczb¹ idei, czwórnia liczb¹ urzeczywistnienia idei. Kompletnoæ jest czworok¹tna, stoi na czterech nogach. William Blake
w swych Czterech Zoa mówi³ o czterech sensach cz³owieka.
Natomiast E. Jung g³êboko interesowa³ siê symbolik¹ czwórni, wed³ug
której wzorca skonstruowa³ swój model ludzkiej psyche wyposa¿onej w cztery funkcje: postrzeganie, intuicjê, uczucie i refleksjê.
Czwarty wymiar w malarstwie ma wiele zwi¹zków z ide¹ czwórni jest jej pewnym urzeczywistnieniem. Czwarty wymiar w malarstwie jest w³anie kategori¹ urealnienia transcendentnego
bytu. Wymiarem przeistaczania siê transmutacj¹ wczeniejszych
poprzedzaj¹cych go, obecnych równoczenie z nim trzech wymiarów w czwarty wymiar czaso-przestrzeni malarskiej.
Sam proces przemiany trzech wymiarów i uzyskiwanie czwartego,
jest obecny u tych artystów, którzy odrzucili przedstawiaj¹cy obraz
malarski, jako cel w³asnej twórczoci, a którzy to znaleli w obrazie, w ruchu, w rytmie, w przestrzeni, w czasowym przebiegu malarskiej kreacji granice trzech wymiarów. Granice w³asnego twórczego ograniczenia zarówno duchowego jak i mentalnego - i którzy

Marian Panek

Czêstochowa, grudzieñ 2002

"Bia³a lokomotywa", 1973, II Festiwal Studentów Szkó³ Artystycznych w Nowej Rudzie
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PLASTYKA
Przez ca³y XIX wiek malarze pejza¿yci wykonywali
pospieszne szkice olejne na wolnym powietrzu - uwa¿ali
je jednak tylko za wstêp do ostatecznego dzie³a malowanego w pracowni. Od wczesnych lat 40. XIX wieku
wioski Barbizon i Marlotte s³u¿y³y za miejsca wypadowe malarzy pejza¿ystów. Charles Francois Daubigny,
jako jeden z pierwszych uzna³ swoje szkice z natury
za gotowe do wystawienia. Co ciekawe, krytykowano
go za poprzestawanie na impresji. Po opuszczeniu
pracowni Glayrea, Monet zacz¹³ malowaæ w plenerze,
na wybrze¿u Normandii. Od roku 1863 sam ju¿
prowadzi³ plenerowe ekspedycje do wiosek Barbizon
i Marlotte, gdzie razem z Renoirem, Bazillem i Sisleyem
wypracowali podstawy sztuki impresjonistycznej.3
Dalej by³y Saint Tropes, Pont Anen czy Arles.
W Polsce Oroñsko Brandta, które w lecie zamienia³o
siê w prawdziw¹ koloniê artystyczn¹. Brandt zaprasza³
do swojej posiad³oci kolegów i uczniów, których
wspóln¹ pracê okrelano mianem Wolnej Akademii
Oroñskiej. Bywali tu: W³adys³aw Wankie, Jan Rosen,
W³adys³aw Szerner, Tadeusz Ajdukiewicz, Stanis³aw
Czachórski, Jan Che³miñski, Alfred Schouppé, Apoloniusz Kêdzierski, Józef Kania.4 Józef Che³moñski
mia³ z kolei Kuklówkê.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e impresjonici malowali tak¿e
plenery miejskie (oczywicie w tym te¿ mieli poprzedników) - weduty. Tu niewyczerpanym ród³em inspiracji
by³ Pary¿ i Londyn, które uzyska³y w ten sposób
obszern¹ na najwy¿szym mo¿liwym poziomie artystyczn¹ ikonografiê. U nas Warszawê ciekawie portretowa³
Aleksander Gierymski.
Nasuwa siê zatem pytanie, czy pobyt na plenerze
na Jurze obfituje w rozliczne odczyty, referaty i wypowiedzi chocia¿by o impresjonizmie. Dokumentacja
milczy na ten temat. Byæ mo¿e jednak czêsto refleksja
uczestników animowana jest wypowiedziami znawców
przyrody, jej filozoficznych i teologicznych aspektów,
sporami na temat kreacjonizmu i ewolucji; pochodzenia
¿ycia. Co wi¹¿e siê z ekologi¹, stosunkiem cz³owieka
do rodowiska, którego nie stworzy³, a które uznaje
za w³asne i z konsekwencjami dla niego swoich
zachowañ liczyæ siê nie chce.
Wydaje siê, ¿e istnieje a¿ nadto wiele mo¿liwych
obszarów rozmowy podczas pleneru-sympozjum.
Bo sztuka dzisiaj najbardziej nowa odchodzi od tradycyjnych dyscyplin i warsztatu na rzecz innych mo¿liwoci
konstruowania artystycznej wypowiedzi w pe³ni niezale¿nej od problemów postrzeganych tradycyjnie. Ale
nad wyraz ciekawe by³oby wys³uchiwanie uzasadnieñ
zwolenników jednej i drugiej drogi artystycznych
realizacji. W koñcu, po obronie w³asnych racji artyci

Piotr G³owacki

Plenery, plenery
W roku 2004 urz¹dzony zosta³ 30. Ogólnopolski
Plener Malarski Jurajska Jesieñ. Sytuacja jubileuszowej rocznicy w zrozumia³y sposób domaga siê
ogl¹du, refleksji i próby podsumowania. Sam nigdy
nie by³em uczestnikiem tego  w jakie mierze fenomenu, wiêc nie ¿ywiê tym samym, najczêciej
sentymentalnych w takich wypadkach, wspomnieñ.
Jednak kilkakrotnie w jego organizacji pomaga³em.
Pamiêtam i takie poruczenia, jak to, ¿e w roku 1981
zawozi³em na miejsce zgrupowania plenerowiczów
Pani¹, która przyjecha³a z warszawskiej Zachêty
z wyk³adem dla nich. Innym razem  ju¿ po 1989 towarzyszy³em malarce z Niemiec w spacerze przez
Aleje z hotelu do BWA.
311 uczestników - artystów z Polski i z zagranicy
to fakt maj¹cy swoj¹ wagê. Zanim naszkicujê historiê
naszego pleneru, s³owo o historii pleneru jako takiego.
Bezprecedensowego zerwania z malowaniem wy³¹cznie
w pracowni dokona³ Eugene Bodin, który to jak siê
zdaje zainicjowa³ malowanie na wolnym powietrzu,
tworz¹c na farmie Saint-Simeon wa¿ne ognisko artystyczne, gdzie spotykali siê Jongkind, Calude Monet,
Bazille i wielu innych i wykonywali za jego rad¹ studia z natury.1 Maurice Serullaz2 jako praktycznego
twórcê malarstwa plenerowego wskazuje Daubigny.
Pisze on pejza¿yci, którzy pracowali w Barbizon
w drugiej po³owie XIX wieku, a zw³aszcza Daubigny
i Diaz, mieli tak¿e wp³yw na impresjonistów. Daubigny
jako jeden z pierwszych p³ywa³ w swej ³odzi Le Botin
z biegiem rzeki Oise. Rozstrzygaj¹c¹ ró¿nic¹
w studiach z natury tych malarzy by³a jednak metoda
widzenia bezporedniego, a mi³oæ natury by³a
inspiracj¹. Nie jak to czêsto dzi ma miejsce  celem.
Nowa praktyka przyci¹ga³a nowych adeptów. I tak
Cloude Monet w 1863 malowa³ w Chailly-en-Biere
w lesie Fontainbleau. U ujcia Sekwany miêdzy Honfleur,
Trouville, Deaville i Havrem malarze malowali w³¹cznie
i wprost z natury. Wyje¿d¿ano do Saint-Adresse
i Bougival. Innym miejscem by³o Argenteuil, gdzie
w pierwszej po³owie dekady lat 70. XIX wieku malowali:
Auguste Renoir, Monet i Edouard Manet. Monet
mieszka³ tam kilka lat i stworzy³ seriê olniewaj¹cych
p³ócien bêd¹cych nie tyle ekwiwalentami urody lata,
co niezwyk³ymi jakociami kruszcu materii malarskiej.
aleje III
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zachowawczy mogliby zg³êbiaæ studia nad problemami
realizmu, zajmowaæ siê dog³êbnie - bliskim im, jak
sadzê  zagadnieniom post- czy neo- lub impresjonizmu.
Zawsze przydatne chyba jest poznawanie problemu
relacji przedmiotu do jego obrazu. Je¿eli nie ma dzi
wprost kontynuacji akademizmu, czy jednak nie
warto by wys³uchaæ cyklu wyk³adów o perspektywie,
czy choæby znaczeñ motywów ikonograficznych?
A historia malarstwa pejza¿owego w formie wieczornych konwersacji?!
Mo¿na te¿ stawiaæ bardziej ogólne problemy
dzisiejszej doby, na tle których plener, natura i malarstwo, malarstwo natury i z natury, powinno okazaæ tym
bardziej sw¹ nieprzemijaj¹c¹ wartoæ, znaczenie, sens.
W dekadzie lat 80. ubieg³ego wieku w Czêstochowie
- jednak nie jednoczenie - dochodzi³o do realizacji
trzech plenerów. Oprócz zwanego potocznie Pleneru
Jurajskiego, odbywa³ siê Plener Jasnogórski, a potem
zainicjowano (dalej aktualny) Plener Miejski. Je¿eli
odnieæ Jurajsk¹ Jesieñ do aspektu natury, Plener
Jasnogórski natomiast do czynnika duchowego, to
Plener Miejski odpowiada³by sferze kultury. W ten
sposób Czêstochowa staæ siê mog³a swoistym centrum
plenerowym i to daj¹cym pe³niê (doskona³oæ liczby
3) mo¿liwych odniesieñ i doznañ. Tak jednak nie jest,
a istniej¹ce plenery coraz czêciej wywo³uj¹ g³osy
krytyczne, tak¿e w mediach.

Show musi trwaæ
Min¹³ rok, kolejny rok. Dobrze to i melancholijnie
jednoczenie. Ale za to zawsze mo¿na siê pocieszyæ, ¿e s¹
odwieczne wartoci oraz ludzie  mylê o artystach 
którzy uparcie goni¹ idee i idea³y. I to jest niezwyk³e,
¿e mamy ich nawet w Czêstochowie. Przez miniony rok,
który w³anie up³yn¹³ (odpukaæ) dzia³o siê w sztuce
rodzimej wiele rzeczy. Kto o nich wie? £atwo siê dowiedzieæ choæby z rozmów ze znajomymi. Zachowuj¹ oni
upór godny s³usznej sprawy, co te¿ budzi we mnie coraz
wiêcej w¹tpliwoci odnonie realnoci materii kultury.
Otó¿, z³oliwie utrzymuj¹, ¿e nie wiedz¹ nic (ni w z¹b?)
o galeriach, wystawach, konkursach, nagrodach. Chyba
jedynie o pastelistach z Francji. Pytaj¹ za tylko o tych
artystów, z którymi chodzili do szko³y.
A tak naprawdê, to i mnie samemu trudno, ot tak,
wymieniæ jak¹ skandalizuj¹c¹ wystawê, jakby najbardziej
¿ywy nurt awangardy mia³ wiry tylko w miastach. Z drugiej
strony, w³anie dowiedzia³em siê, ¿e jest ju¿ nad Wart¹
stowarzyszenie imienia Jerzego Dudy Gracza.
Przypominam sobie, ¿e w tym roku by³em na kilku
wernisa¿ach.... Kojarzê to z tym, ¿e narzekano na zimno,
albo, ¿e - z winy komisarza - malarze nie uczestniczyli w
dysputach o sztukach wizualnych. S³ysza³em te¿ zdroworozs¹dkow¹ opiniê, ¿e co to ich mo¿e obchodziæ. W
koñcu, najlepiej ca³¹ drobiazgowoæ piêkna wydarzenia i obrazów przeka¿e prasa. Telewizja i radio stan¹ na
g³owie, by zachêciæ niezdecydowanych do udania siê do
miejsca sztukom piêknym powiêconego, a to ujêciem szerokok¹tnego obiektywu lub non-stop skocznymi dwiêkami. Chocia¿ ostatnio, na bardzo przebojow¹ wyrasta
strasznie podziemna gazeta z kodem.
Drzemie to rodowisko. Przepraszam, w tym rodowisku drzemie ogrom si³. S¹ tu wiatowej s³awy mistrzowie
pêdzla. Mo¿na ich zobaczyæ (na ulicy), a niektórych
wprost nie widzieæ siê nie da. Mówi¹ co, kto im pozuje...
Oni i tak tylko o malowaniu myl¹, a potem jak nikogo
nie ma  maluj¹... Muzyków (sensownych) s³ychaæ i widaæ
- mniej na scenie. Du¿o te¿ by³o widaæ troski o b³êdy i
kolegów z problemami. Mi³o czuæ wiatr w oczy, ¿e zawsze
kto o tobie pomyli. Oczywicie, z nienagann¹ i bezinteresown¹ nie¿yczliwoci¹. Albo z pomieszania, które
ka¿dy grajdó³ w nadmiarze wytwarza, a co szczególnie
szkodzi mniej wiadomym dóbr kultury i intelektu
odbiorcom.
Co zatem zrobi³o na nas niezatarte wra¿enie? Czy
tylko ta wra¿oæ powszednia? Neo czy post soc realistyczni Trzej m³odzi koledzy niech ¿yj¹!!!
Czy to wszystko od staroci zale¿y? Na pewno
wszystko siê na lepsze w nowym roku odmieni. Bo sztuka
i kultura ma na zachêtê na swoje iæ - pod park. A tam
ca³e piêtra ju¿ najprzedniejszych sztuk, w swej krasie
najokazalszych. O¿ywi³em siê, bo widzê to miejsce g³onym
na mapie globalnej szachownicy. Dlaczego nas sympati¹
darzyæ nie maj¹ artyci (tak¿e legendarni) z ca³ego wiata?
Z niewielk¹ pomoc¹ przyjació³, swoje jeszcze poka¿¹
czempioni, bo show musi trwaæ!
Tomasz Kin

Piotr G³owacki
Maurice Serullaz, Impresjonici, w Encyklopedia impresjonizmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe,Warszawa, 1991
2
Ibidem, Wstêp
3
http://leonardo.republika.pl/impresjo.html
4
http://www.rzezba-oronsko.pl/brandt.php

Rys. Jacek Fr¹ckiewicz
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lady, Dooko³a wiata, l¹ska Panorama przysz³y
póniej, a super masowa Przyjació³ka nas nie interesowa³a.
Wszystko by³o jednak daleko za kinem. Do dzi
pamiêtam dobrze, pobudzaj¹cy wyobraniê, utrzymany
w czarno-bia³ej tonacji, plakat francuskiego filmu
(bodaj¿e Poznane noc¹), na którym kobiece nogi
w czarnych poñczochach oplata pajêczyna, pajêczyna
z³a. Elektryzuj¹ce nazwiska - Jean Gabin, Ives Montand, Daniele Darieux, gwiazdy w³oskiego neorealizmu, boskie Gina, Sophia, Claudia, francuski uroczy
Gerard Philippe  Fanfan Tulipan, którego fanfana
nosili na g³owach wszyscy mê¿czyni od lat piêciu
do dziewiêædziesiêciu. Epoka westernu - jak¿e
piêknych i uroczych bajek  dotar³a do nas znacznie
póniej, praktycznie po polskim Padzierniku.
Pamiêæ, tak jak szuflada ze starymi rupieciami, w
której nie ma porz¹dku, wywo³uje nieusystematyzowane obrazy. Pierwsza moja wizyta w kinie, w³anie w
Wolnoci a mo¿e jeszcze w Lunie, bo tak¹ nazwê nosi³o kino przed zmian¹, mia³a miejsce zaraz
po wyzwoleniu. Zabra³a mnie Pela, dziewczyna która
by³a u nas ca³¹ wojnê, wysiedlona, podobnie jak moi
dziadkowie i stado ciotek, z jak¿e niemieckiej ziemi
sieradzkiej. W domu, gdzie w dwóch pokojach gniedzi³o siê siedemnacie osób, rozmawiano o wszystkim,
a wiêc i temat kina by³ obecny. S³ysza³em, choæ nie
rozumia³em antyniemieckiego hasa tylko winie siedz¹
w kinie i równoczenie zachwyty nad wspania³ociami
tego¿ kina. I w³anie Pela zabra³a mnie tam pierwszy
raz, na jeden z pierwszych seansów w wolnej Polsce.
By³o ciemno, duszno, potworny t³ok, wielki ekran,
ha³as, jakie sceny wojenne, du¿o ognia, armaty, czo³gi,
stosy trupów. Chcia³em do domu, do moich zabawek,
spokojnego k¹ta w zat³oczonym mieszkaniu. Póniejsze
wizyty w kinach by³y przyjemniejsze, ale i tak d³ugo
nabijali siê ze mnie, ¿e w strasznych momentach
chowam g³owê pod krzes³o i nie ogl¹dam tego, co
niemi³e.
A samo kino Wolnoæ... Zawsze ciasny i zat³oczony hol, wieczne kolejki do dwóch kas - jednej
normalnej, drugiej z biletami ulgowymi, i czêstym
napisem ulgowych brak - stalowe barierki, reguluj¹ce
ruch kolejkowiczów, cisk, zgie³k, zaduch. Koszmarna,
mierdz¹ca toaleta i oczywicie królowie podziemia koniki. Koniki, ówczesna szara a raczej czarna
strefa, sprzedawa³y bilety z ogromnym, nawet stuprocentowym narzutem, wykupione sobie tylko znanym
sposobem z kinowych, pañstwowych kas. Nie ka¿dego
i nie w ka¿dej sytuacji staæ by³o na luksus kupna od
konika, byli jednak tacy, którzy dawali im zarobiæ.

PAMIÊTAM STARE KINO

Ogromny, czerwony neon nowego kina w Czêstochowie przywo³uje w pamiêci dawno utrwalone obrazy.
Nie ma ju¿ dawnej Kociuszki, nie ma kina Wolnoæ
i innych kin mojej m³odoci
Piêtrowy budynek z zaokr¹glonym naro¿nikiem na
rogu II Alei i Kociuszki. Na budynku gablota reklamowa kina Wolnoæ, z plakatem w³anie wywietlanego
filmu, z godzinami seansów, z repertuarem na ca³y
miesi¹c, z cenami biletów, i z czym tam jeszcze....
Po zakoñczonych lekcjach, my trauguciacy, bez
wzglêdu na pogodê, pojedynczo, w mniejszych i w
wiêkszych grupach, ruszalimy Jasnogórsk¹ do Kociuszki w kierunku Alei i dalej na wysokoæ kina.
Tam by³ przystanek, sk¹d wypatrywalimy wychodz¹cych
z bramy naprzeciwko bia³o-granatowych dziewczyn
ze S³owackiego. Mielimy du¿o bli¿ej od tych z
Sienkiewicza, ale ich tam te¿ nie brakowa³o. Ca³y
spektakl trwa³ kilka minut, ulica pustosza³a, a my
koncentrowalimy uwagê na gablotach, które zapowiada³y kolejne programy kina, przewa¿nie niedostêpne,
bo dozwolone od lat 18...
Wolnoæ by³a w tamtych czasach zdecydowanym liderem czêstochowskich kin, nawet wiele lat
póniej, ju¿ w gierkowskich czasach, nie przyæmi³ jej
s³awy rakowski Relax, a zawsze o kilka d³ugoci
w tyle by³y Ba³tyk i Têcza. Pamiêtaæ trzeba,
¿e kino by³o wtedy praktycznie jedynym, na dodatek
niezbyt du¿ym, oknem na wiat. Telewizja jeszcze
nie zaistnia³a, gazety codzienne by³y bardzo szare,
bardzo codzienne, radio zdominowane pogadankami,
piosenkami i muzyk¹ ludow¹. Z kolorowych gazet
niedocig³y Przekrój sprzedawano wy³¹cznie spod
aleje III
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Podobnie koszmarne wspomnienia przywodzi
na myl dawna poczekalnia z bufetem, sprzedaj¹cym
szeleszcz¹ce (nawet bardzo) cukierki, a w póniejszych czasach kawê po turecku, specyfik, po którym
armia turecka na pewno nie dotar³aby do Wiednia,
a nasz Sobieski nie mia³by gdzie odnieæ s³awnej
wiktorii. W poczekalni palili wszyscy, chyba nawet
niepal¹cy, a przez tumany gêstego, smrodliwego,
szaroniebieskiego dymu, nie by³o widaæ najbli¿szych,
z którymi przysz³o siê do kina, a czasami na film.
Mimo wszystko by³o to lepsze, ni¿ dominuj¹cy w dzisiejszych czasach smród palonej kukurydzy.
Wreszcie za zamkniêtymi drzwiami sali kinowej
rozlega³ siê rumor podnoszonych krzese³, gwar opuszczaj¹cych salê, szum ogromnych, umieszczonych pod
sufitem, wentylatorów. Wreszcie cisza, bileterki otwiera³y
kolejno drzwi, najpierw te od drugich miejsc, gdzie
siedzia³o siê z g³ow¹ zadart¹ do góry i nie obejmowa³o
wzrokiem ca³ego ekranu, na dodatek w potwornym
ha³asie ogromnych g³oników, potem kolejnych.
Wpychaj¹ca siê do sali ci¿ba, awantury o podwójnie
sprzedane miejsca, interwencje bileterek, dostawianie
krzese³. Wreszcie kronika filmowa, filmowy dodatek,
wpuszczanie spónialskich, kolejne zamieszanie. Seans.
Przewa¿nie kto wysoki lub elegantka z wielkim
kokiem zas³ania³ pó³ ekranu, ale siê by³o, widzia³o,
a czarno-bia³y obraz na d³ugo stanowi³ temat rozmów
w domu, w pracy czy w nielicznych kawiarniach.
Mia³em pewnie z dziesiêæ lat, gdy samodzielnie
(a bylimy w tamtych czasach bardzo samodzielni,
miasto by³o bezpieczne, samochody widzia³o siê rzadko,
ludzie te¿ byli inni, ¿yczliwsi) wybra³em siê na seans
Podró¿y Guliwera Disneya, urocz¹ pe³nometra¿ow¹
kreskówkê. Przez kilka nastêpnych dni próbowa³em
kupiæ bilet; czerwona stówa, wyproszona od Mamy,
prawie rozpuci³a siê w zaciskanej przez tyle dni pi¹stce,
sponiewierany, wypychany, wreszcie dopi¹³em celu,
kupi³em! Bilet by³ na szóst¹ wieczorem, a to wykracza³o
poza granice przyzwoitoci. Ale by³em, obejrza³em, wiele
scen pamiêtam do dzi, a uroku tego widowiska nie zatar³a
póniejsza projekcja telewizyjna, ogl¹dana w towarzystwie
mojego ma³ego synka. On na pewno nie podziela³
mojego entuzjazmu i w¹tpiê, czy cokolwiek zapamiêta³.
Kino ewaluowa³o. Pamiêtam pierwsze po Padzierniku
1956 roku - jak¿e wtedy ekskluzywne i egzotyczne
a przy tym elitarne - odbywaj¹ce siê po godzinie 22,
w ciasnym Ba³tyku, projekcje przedwojennych filmów Chaplina Gor¹czka z³ota, Brzd¹c i innych
wiatowych arcydzie³. Siedzia³o siê na pod³odze lub
sta³o dwie godziny pod cian¹, pot la³ siê strumieniami,
brakowa³o powietrza, ale siê by³o, widzia³o. Podobna
aleje III

atmosfera panowa³a po latach na pierwszych pokazach
Cz³owieka z marmuru.
Legendarn¹ s³awê mia³y równie¿, popularne wród
m³odzie¿y, poranki w kinie Têcza. W gruncie rzeczy
by³a to niemal szopa na zapleczu jednej z kamienic
w I Alei, gdzie dzi jest znany Shop. Spotykali siê
tam wagarowicze ze wszystkich czêstochowskich
szkó³, zawi¹zywa³y znajomoci, przyjanie, mi³oci.
Bywali te¿, chyba ze wzglêdu na bardzo nisk¹ cenê
biletów, emeryci i kinomani, przychodz¹cy na powtórki.
Warunki by³y straszne, nie mia³o to jednak znaczenia
dla prawdziwych mi³oników kina.
Do naszej Wolnoci chodzi³o siê te¿ obowi¹zkowo, niemal s³u¿bowo, ze szko³¹. Wywietlano filmy,
przewa¿nie produkcje bratnich krajów ze Zwi¹zkiem
Radzieckim na czele. Widzia³em obronê Stalingradu,
bohaterskich krasnoarmiejców i omieszonych Niemców,
ale to by³o w pe³ni zrozumia³e, dla nas, dzieci wojny,
Niemcy to by³o z³o. Pozna³em historiê Iwana Gronego, Pugaczowa, bohaterskiego Czapajewa i innych.
Nie ¿a³ujê, ¿e kiedy to ogl¹da³em. Takie by³y czasy,
a zdobyta wiedza przyda³a siê, nauczy³a dystansu do
wielu spraw, do propagandy.
Mia³a te¿ Czêstochowa inne przybytki X Muzy.
Jeszcze w czasach stalinowskich, na terenach wystawowych w III Alei, a cilej miêdzy Alej¹, obecn¹
Popie³uszki a Jasnogórsk¹, funkcjonowa³o kino letnie,
nie wiem, czy mia³o jakie imiê, mo¿e Przyjani
Polsko-Radzieckiej, bo wywietlano w nim w³anie
radziecki filmy, a najczêciej obraz Glinka  czarodziej
sadów, który obejrza³em kilkadziesi¹t razy, bo co
mo¿na robiæ innego, gdy nie by³o telewizji, komputerów, a majowe, obowi¹zkowa majowa rozrywka,
dostêpna by³a tylko w maju. Kino by³o darmowe, ale
bilet na wystawê kosztowa³, pieniêdzy nie by³o, by³a
za to przedsiêbiorczoæ i mnie tylko znana dziura w
wystawowym p³ocie. Oprócz wspomnianego Glinki
wywietlano filmy dla rolników: o stonce ziemniaczanej, turkuciu podjadku i o wo³ku zbo¿owym oraz
kroniki filmowe sprzed pó³ roku; wiem to na pewno,
bo mimo pe³ni lata na ekranie panowa³a zima.
Zdobyta wtedy wiedza rolnicza nie na wiele siê przyda³a, ale dziêki niej jestem lepszy od absolwentów
wspó³czesnych szkó³ podstawowych.
Kino s³u¿y³o te¿ innym, wznios³ym celom. Tañczy³
w nim l¹sk, mo¿e Mazowsze, odbywa³y siê
imprezy sportowe, z których najlepiej pamiêtam
bokserski pierwszy krok. Trup pada³ gêsto, co
drugiego uczestnika wynoszono na trawkê, gdzie wiadro
zimnej wody wylane na delikwenta, stawia³o go na
nogi. Przywraca³o do ¿ycia, a zarazem koñczy³o b³ysko-
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tliw¹ karierê. Byli ju¿ wtedy tacy, co stosowali doping,
czyli æwiartkê, lecz tych sêdzia, który ka¿demu zawodnikowi kaza³ chuchn¹æ, bezlitonie dyskwalifikowa³.
Prze³om padziernikowy zaowocowa³ nie tylko
zmianami repertuarowymi. Kino Wolnoæ udzieli³o
oczywicie za dobre polskie z³otówki gociny niejednej
imprezie, dla której brak³o miejsca w teatrze czy na
stadionie. To w naszej Wolnoci odby³y siê koncerty
orkiestry jazzowej Zygmunta Wicharego, to tu piewa³a
s³awa tamtych lat, Elizabeth Charles, tu prezentowa³
siê legendarny Bogdan Wyrobek i wielu innych. Zawsze
o 22, a w³aciwie oko³o 23, rozpoczyna³y siê koncerty,

sala hucza³a muzyk¹ i aplauzem nadkompletu publiki.
Koñczy³o siê to póna noc¹, a miasto komentowa³o
imprezê przez wiele dni. Krytyczna by³a prasa, krytyczni
ksiê¿a, krytyczne w³adze, ale ludzie wiedzieli swoje.
Tymczasem niemia³o przebija³o siê nowe. Kino
remontowano, wymieniano fotele (nowe by³y tak
samo niewygodne), usprawniano wentylacjê, w poczekalni pojawi³y siê krzes³a, zmieniano wystrój. Bilety
dro¿a³y, ros³a konkurencja telewizji, zniknê³y inne
czêstochowskie kina, a Wolnoæ trwa³a. A¿ do teraz.
Zbis³aw Janikowski
Miejskiego Edward M¹kosza. Uczestniczyli w nim
m.in.: Stanis³aw Jarzêbski  skrzypce, Sergiusz
Nadgryzowski  fortepian, Irena Carero  pieni i piosenki
oraz aktorzy: Wac³aw cibor, Artur Kwiatkowski
i Janina £ukowska. Wykonano utwory Henryka
Wieniawskiego, Fryderyka Chopina i fragmenty poetyckie.
Ze wspomnieniami wêdrujê dzi przez minione
szeædziesiêciolecie muzyczne jako niez³omny czêstochowianin, przypominaj¹c sylwetki ludzi, którzy
w szczególnie wyrazisty sposób utrwalili siê na zawsze
w mej pamiêci.
Oto sam twórca orkiestry  prof. Edward M¹kosza.
Do koñca swych dni pe³en energii i zapa³u. Kompozytor i folklorysta, wokalista, organista, kapelmistrz
i dyrygent, dzia³acz spo³eczny, a nade wszystko
pedagog i wychowawca wielu pokoleñ m³odzie¿y
muzycznej, i tej ze szkó³ ogólnokszta³c¹cych w latach
miêdzywojennych, i po wojnie.
Wród pierwszych powojennych cz³onków orkiestry
wyranie zaznacza siê postaæ prof. Henryka Waghaltera
- wiolonczelisty, pedagoga Konserwatorium Warszawskiego i kompozytora. Niezwykle dystyngowany starszy
pan - ozdobiony muszk¹, kapeluszem panama i laseczk¹
 zwyk³ by³ w chwilach wolnych siadywaæ na ³awce
w Alejach i z upodobaniem przygl¹daæ siê spacerowiczom, a szczególnie bardziej urodziwym reprezentantkom
p³ci nadobnej. Czêsto zagl¹da³ te¿ do kawiarenki Ogniska Polskiej YMCA w III Alei, by rozegraæ partiê szachów lub pogawêdziæ z ymciarsk¹ m³odzie¿¹ przy fili¿ance kawy.
Leon Jelonek  skrzypek, a po ukoñczonych studiach
w katowickiej PWSM - dyrygent zespo³u. Towarzyszy³
orkiestrze od samego pocz¹tku, by w latach siedemdziesi¹tych, uzyskawszy stopieñ docenta, zaj¹æ siê
pedagogik¹ muzyczn¹ w tutejszej WSP i w takiej samej
uczelni kieleckiej. Mia³ szczêcie poprowadziæ koncert
orkiestry podczas otwarcia gmachu Filharmonii

60 lat w s³u¿bie
Polyhymni

Andrzej Gr¹dman

Jubileusz filharmoników
Pe³niê dorobku wraz z osi¹gniêciami naszych
Filharmoników zawarto ju¿ w publikacjach z racji 50i 55-lecia dzia³alnoci Orkiestry.
Dzi, na wstêpie, godzi siê wspomnieniem obdarzyæ
sam jedynie pocz¹tek tej placówki. 27-osobowy zespó³
muzyczny utworzony zosta³ w grudniu 1944 roku.
Stanowili go instrumentalici poznañscy i warszawscy,
którzy w mrocznych latach okupacji hitlerowskiej
i po powstaniu warszawskim znaleli tu schronienie.
Do³¹czyli do nich tak¿e miejscowi muzycy. Zespó³
ten stworzy³ i przygotowa³ niestrudzony prof. Edward
M¹kosza.
Ju¿ 7 stycznia 1945 r. mia³ miejsce pierwszy koncert
symfoniczny w sali Stra¿y Ogniowej. Poprowadzi³ go
dyrygent Opery Warszawskiej, Jerzy Sillich. Solistami
byli: Halina Mickiewiczówna  sporan i Henryk
Paciejowski  bas. Poza ariami i pieniami, program
zawiera³ tak¿e Symfoniê Niedokoñczon¹ Franciszka
Schuberta. Na koncert ten  o dziwo  oficjaln¹ zgodê
wyrazi³y niemieckie w³adze okupacyjne Czêstochowy,
które po nastêpnych dziewiêciu dniach zmuszone by³y
w pop³ochu po¿egnaæ siê z miastem na zawsze.
Za oficjaln¹ jednak datê pierwszego koncertu
w wolnej ju¿ Czêstochowie przyjmuje siê 4 lutego
1945 r. Nasz zespó³ by³ wiêc drug¹ orkiestr¹ na terenie
kraju, która - po Orkiestrze Lubelskiej - podjê³a
dzia³alnoæ muzyczn¹. Koncert ten, po³¹czony z recytacjami poezji polskiej, poprowadzi³ w sali Teatru
aleje III
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w 1965 r. Jeszcze na kilka miesiêcy przed mierci¹
wyst¹pi³ na swym jubileuszowym koncercie z orkiestr¹, z solist¹ Januszem Olejniczakiem przy fortepianie.
Pozostawi³ po sobie cenn¹ pami¹tkê  wydan¹
pomiertnie ksi¹¿kê Z dziejów ¿ycia muzycznego
w Czêstochowie.
Janina Skoromowska-Seifried  skrzypaczka, po
ukoñczeniu Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego w latach miêdzywojennych  po wojnie osiedli³a
siê w Czêstochowie. Niedocigniona dot¹d rekordzistka
 koncertmistrzyni naszej orkiestry, wietnie spe³niaj¹ca sw¹ powinnoæ artystyczn¹ nieprzerwanie
w latach 1950  1978.
Wci¹¿ rysuj¹ siê w pamiêci sylwetki pierwszych
i wieloletnich instrumentalistów: Zenona Dziuka 
perkusisty i dzia³acza zwi¹zkowego, oboisty Henryka
Szymañskiego, skrzypka Mieczys³awa Chorzelskiego,
kolejnego ze skrzypków Karola Sztajerowskiego,
wiecznego weso³ka i kawalarza. Do³¹czy³ do nich
Alfred Stêpniewski  wieloletni waltornista. S³u¿y³
wiernie muzyce przez ca³e dziesiêciolecia, kieruj¹c
tak¿e do ostatnich godzin swego ¿ycia zespo³em
Kapelistów Jasnogórskich. Po swym wieczorze jubileuszowym, który mia³em zaszczyt poprowadziæ,
zadyrygowa³ jeszcze po raz ostatni Intrad¹ na Apelu
Jasnogórskim w Kaplicy. Po kilku dniach odszed³ 
ju¿ na zawsze.
Mija³y pierwsze lata dzia³alnoci Orkiestry, której
siedzib¹ by³o wówczas dawne kino wit u zbiegu
ulic D¹browskiego i Jasnogórskiej. Po odejciu dyrygenta Jerzego Sillicha do Opery l¹skiej w Bytomiu,
jego miejsce zajmowali kolejni dyrektorzy i dyrygenci,
goszcz¹cy w Czêstochowie zazwyczaj nie d³u¿ej ni¿
przez dwa, trzy lata. Na tym tle upamiêtnia siê sylwetka
m³odego radomszczanina, Krzysztofa Missony, który
po ukoñczeniu studiów muzycznych w zakresie
dyrygentury obj¹³ kierownictwo Orkiestry w 1953 r.
Pe³en temperamentu i muzycznej wyobrani  postawi³
zespo³owi pierwsze ambitne zadania wykonawcze.
Miêdzy innymi przygotowa³ i wykona³ po raz pierwszy
wraz z chórem i przyjezdnymi solistami wielkie
Requiem W. A. Mozarta. Uzna³ zarazem, ¿e miejscem
wykonania nie mo¿e byæ ma³a i ciasna w³asna salka
koncertowa, lecz jedynie w³aciwe przestronne
wnêtrze wi¹tyni - Katedry Czêstochowskiej i Bazyliki
Jasnogórskiej. Zap³aci³ za to pozornie gorzk¹ cenê,
zmuszony do opuszczenia Czêstochowy w 1958 r.
Przed tym jednak pozostawi³ po sobie cenny i trwa³y
lad  zamys³ budowy okaza³ego gmachu Filharmonii
na miejscu wypalonych przez hitlerowców murów
zabytkowej synagogi ¿ydowskiej. Jak¿e wymowne
aleje III

by³o spotkanie z profesorem Akademii Muzycznej
w Krakowie Krzysztofem Misson¹ po nastêpnych
trzydziestu latach, gdy w sali koncertowej wymarzonej
przez siebie filharmonii poprowadzi³ uroczycie owo
Requiem. Resztkami ju¿ swych ziemskich si³, bo po
paru miesi¹cach ¿egnalimy go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W roku 1959 orkiestrê obj¹³ w swe posiadanie
Czes³aw Orsztynowicz. Ten w pe³ni wykwalifikowany
artysta i dowiadczony dyrygent, zaj¹³ siê od pocz¹tku
niedostatkami wykonawczymi cz³onków zespo³u, usi³uj¹c poprawiæ i kadrowo udoskonaliæ stan ówczenie
istniej¹cy. Umiejêtnie nadano temu negatywny
charakter ideowo-polityczny, skutkiem czego Czes³aw
Orsztynowicz musia³ opuciæ nasze miasto, obejmuj¹c
posadê dyrektora Orkiestry Symfonicznej w Olsztynie.
Powróci³ ponownie do Czêstochowy, gdzie jednak¿e
zaj¹³ siê wy³¹cznie kszta³ceniem muzycznym w Zespole
Szkó³ Muzycznych oraz pedagogik¹ w ówczesnej WSP.
W drugim pokoleniu instrumentalistów od¿ywa
w mej pamiêci postaæ Zdzis³awa Serdaka. By³ to tytan
pracy, nie tylko w swym solidnie wykonywanym
zawodzie skrzypka. By³ nauczycielem przedmiotów
muzycznych w szkolnictwie, a do tego reprezentacyjnym obroñc¹ w zespole pi³karskim RKS Skra,
a nastêpnie zawodnikiem i trenerem dru¿yny pi³karskiej KS Barbara z dzielnicy podjasnogórskiej, któr¹
doprowadzi³ do wrót III ligi pi³karskiej. Na rowerze
przemierza³ codziennie dziesi¹tki kilometrów, pozostawiaj¹c w garderobie frak, a odziewaj¹c dres sportowy.
By³ wspania³ym cz³owiekiem i uczynnym koleg¹.
Nadesz³y lata kierownictwa Orkiestry sprawowane
przez Zygmunta Szczepañskiego (1966-1972). Tu nastêpuje wyrane wzbogacenie repertuaru wykonawczego
zespo³u, który wraz ze swym szefem siêga po pozycje
znane na najwiêkszych estradach (IX Symfonia L. van
Beethovena, Harnasie Szymanowskieg, symfonie
Brahmsa i Schumanna itd.). Szczepañski wywalczy³
równie¿ rodki pieniê¿ne na powiêkszenie instrumentarium, zaopatruj¹c orkiestrê w harfê, celestê, instrumenty
perkusyjne i instrumenty dête  wszystkie znakomitych
firm. Zagorza³y patriota lokalny rodowiska muzycznego
swym entuzjazmem pozyska³ miejscowych sponsorów,
a ze zdobytych tym sposobem rodków zakupi³ m.in.
nowy, wspania³y fortepian koncertowy Steinway. Mia³
Szczepañski wszak¿e jedn¹ cechê, któr¹ w tamtych
latach nazywaæ by trzeba wad¹. Wali³ prosto w oczy
prawdê, nie licz¹c siê ze skutkami. W rezultacie i on
po¿egnaæ siê musia³ z Czêstochow¹, osiadaj¹c w
szczeciñskim Teatrze Muzyki, gdzie pozosta³ ju¿ do
koñca swego ¿ycia.
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Z tamtych lat pamiêtam i z przyjemnoci¹ dostrzegam do dzisiaj wiolonczelistkê El¿bietê Norberciak
(z maria¿u - Szymczak). wie¿o upieczona absolwentka Szko³y Muzycznej, któr¹ ukoñczy³a u prof.
Tatarczyka, podjê³a w 1966 r. pracê w orkiestrze.
Umiechniêta i wiecznie urodziwa Ela zasiada dot¹d
na swym miejsc u przy pulpicie. Pañstwo Szymczakowie
stanowi¹ klasyczny przyk³ad muzycznej rodziny. M¹¿
 Stefan Szymczak wzbogaca trio fagotowe. Oboje
z powodzeniem wykszta³cili muzyczne i swe dzieci.
Syn Micha³  czwarte ju¿ pokolenie filharmoników 
zasiada wród skrzypków, a córka Aleksandra ukoñczy³a
studia pianistyczne z najlepszymi nadziejami na
artystkê wielkiego formatu.
Orkiestrê, podniesion¹ do rangi Pañstwowej
Filharmonii, przej¹³ w 1972 r. Zygmunt Hassa. To
kolejny rekordzista wytrwa³oci na swym stanowisku.
Kierowa³ placówk¹ przez 18 lat. Bardzo pracowity,
uformowa³ orkiestrê na miarê zespo³u w pe³ni profesjonalnego, o nieograniczonych ju¿ mo¿liwociach
repertuarowo-wykonawczych. Znany z tego, ¿e w
swej pracy artystycznej nie chcia³ i nie lubi³ b³yszczeæ. Po prostu rzetelnie realizowa³ swe obowi¹zki,
dbaj¹c o jakoæ wykonywanej muzyki. Czy¿by to
mia³o zdecydowaæ, ¿e w 1990 r. po¿egna³ Orkiestrê,
przenosz¹c siê do Niemiec i tam kontynuuj¹c pracê
artystyczn¹ i pedagogiczn¹?
Nadesz³y lata Jerzego Koska, zapamiêtanego jako
znakomitego realizatora dzie³ oratoryjno-kantatowych,
a po nim i dot¹d  kierownictwa artystycznego Jerzego
Swobody.
Co ciekawego wydarzy³o siê tak¿e w strukturze
kierowniczej czêstochowskiej placówki muzycznej.
Byæ mo¿e jest to udane przeniesienie form organizacyjnych znanych w krajach zachodnich Europy i w
USA. Po raz pierwszy, w roku 1990, naczelnym dyrektorem Filharmonii Czêstochowskiej mianowany zosta³
nie muzyk lecz organizator i ekonomista w osobie
Ireneusza Kozery. Po nim funkcjê tê obj¹³ - mi³ociwie
nam dot¹d panuj¹cy - Leszek Ferdynand Hadrian,
z owej przyczyny mianowany przeze mnie Leszkiem
XVI, co pochodzi z zajmowanej dot¹d liczby tych
stanowisk. Tak¿e nie muzyk czy dyrygent lecz prawnik
i ekonomista, dowiadczony organizator muzyczny,
sprawdzony ju¿ wczeniej na podobnym stanowisku
w Filharmonii Lubelskiej. W takim uk³adzie, dyrektor
artystyczny w osobie Jerzego Swobody dysponuje
oczekiwanym komfortem pracy i dzia³alnoci muzycznej wspólnie z zespo³em. Efekty s¹ widoczne tak¿e
przy przygotowaniu i prezentowaniu obecnego jubileuszowego sezonu 2004/2005, w sposób wielce
aleje III

satysfakcjonuj¹cy s³uchaczy i utrzymuj¹cy zespó³
w dobrej kondycji wykonawczej. Zaproszenia naszej
orkiestry na tournee do krajów europejskich i poza
granice Europy s¹ tego doskona³ym potwierdzeniem.
Na zakoñczenie pozostawi³em w swej nie tylko
pamiêci, lecz i teraniejszoci, jedn¹ jeszcze wspania³¹ postaæ. Jest ni¹ Dionizy Krzepczak  od samego
prawie pocz¹tku s³u¿¹cy sw¹ wiedz¹ i umiejêtnociami
ekonomicznymi czêstochowskiej orkiestrze na stanowisku dyrektora administracyjnego. Na nim to spocz¹³
olbrzymi ciê¿ar nadzoru i odpowiedzialnoci w latach
budowy dzisiejszego obiektu Filharmonii, tak dobrze
s³u¿¹cego miastu oraz nam  melomanom. Powierzone
mu zadania zawodowe i spo³eczne zrealizowa³ z pe³nym powodzeniem. Dzi, gdy spotykamy siê z panem
dyrektorem na ka¿dym koncercie, zajmuj¹c swe ulubione i te same od lat miejsca w fotelach na balkonie
sali koncertowej  nie musimy ju¿ dyskutowaæ wiele.
Wystarczy parê s³ow. Pamiêtamy i wiemy zawsze
to samo.
Andrzej Gr¹dman

Rys. Jacek £yd¿ba
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Za to jestem wdziêczny i Panu Bogu i kilku ludziom.
Teraz sp³acam ten d³ug.
To zaskakuj¹ce, co mówisz. Widzisz siebie jako
cz³owieka pokornego, wyciszonego?
Pokora tak, co wcale nie znaczy, ¿e jak trzeba, to
czasem komu nie przy... To chyba normalne.
Ale wewnêtrznie jeste pouk³adany?
Mo¿e tak nie do koñca. Staram siê. Bywa czasem,
¿e naprawdê sam ze sob¹ mam k³opoty. Ale wiesz,
mam ju¿ 52 lata i czasem po prostu mam chandrê.
Krysia o tym wie, po prostu nie wychodzê przez kilka
dni z domu.
Czy w³asne dowiadczenia ¿yciowe s¹ Twoim materia³em literackim? Twoje wiersze s¹ bardzo emocjonalne.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e to s¹ historie prze¿yte.
Które z Twoich dowiadczeñ mia³y wp³yw na to, co
piszesz?
Wszystko mo¿e byæ materia³em literackim w zasadzie, tylko po prostu trzeba umieæ patrzeæ i wybieraæ
z ¿ycia to, co jest naprawdê wa¿ne. Bardzo czêsto
sprawy, o których piszê, w jaki tam sposób musia³em
dotkn¹æ. Jako musia³em albo bezporednio dotkn¹æ,
albo w du¿ym stopniu uto¿samiæ siê z nimi. Wiesz, ja
mia³em mnóstwo dowiadczeñ. Na przyk³ad, pracuj¹c
w pogotowiu, by³em przy wybuchu Rotundy, uczestniczy³em w tej akacji ratunkowej. Naprawdê, du¿o
by³o takich rzeczy.
A inne dowiadczenia, powiedzmy, niezawodowe?
Kobiety? Masz ju¿ trzeci¹ ¿onê...
W tej chwili jestem piêæ lat z kobiet¹, któr¹ trochê
w ¿yciu za póno spotka³em. Krysia te¿ jest po rozwodzie. Ona ma dwoje dzieci: Asia ma 15 lat, Ada
13. Ada to mnie od razu zaakceptowa³, natomiast Asia
pamiêta³a swojego ojca i rok mnie olewa³a, ja by³em
bardzo cierpliwy. I teraz jest w porz¹dku. No, nie s¹
to moje rodzone dzieci, ale s¹ wspania³e...
W konkursie im. Powiatowskiej uczestniczy³e
jako autor i jako juror. Wymyli³e i zorganizowa³e
Turniej Jednego Wiersza, prowadzi³e rubryki poetyckie
w tutejszych gazetach, masz zapewne ca³ociowy pogl¹d
na m³od¹ poezjê w Czêstochowie. Czy da siê wy³oniæ
jakie wspólne cechy twórczoci naszych m³odszych
poetów?
Czêstochowa nie jest takim du¿ym miastem, wiêc
trudno nie znaæ tych ludzi. Wydaje mi siê, ¿e po
pokoleniu moim nastêpnym pokoleniem, które jako
wyartyku³owa³o, zaczê³o mówiæ w³asnym g³osem, to
by³o chyba to pokolenie bruLionu. Generalnie to
jest tak, ¿e to s¹ bardzo czêsto ludzie bardzo dobrze wykszta³ceni, erudyci, ale nie wszyscy maj¹ tê
iskrê bo¿¹. M³odzi poeci w Czêstochowie, to na pew-

30 lat pracy twórczej

Chcia³em byæ perkusist¹
rozmowa
z Waldemarem M. Gaiñskim, poet¹
Sk¹d siê wzi¹³e w Czêstochowie?
Przyjecha³em z Warszawy w 1986 roku, w listopadzie.
Z powodu kobiety i konkursu poetyckiego
im. Powiatowskiej?
Tak.
Zanim zosta³e uznanym poet¹, podobno chcia³e
byæ znanym perkusist¹...
By³em perkusist¹ w ró¿nych zespo³ach. Ale gdy
kiedy na festiwalu Jazz Jamboree us³ysza³em, jak
graj¹ inni, taki na przyk³ad Buddy Rich, pomyla³em,
¿e nigdy tak graæ nie bêdê. W Warszawie, wiesz,
robi³em ró¿ne rzeczy. By³em np. maszynist¹ sceny
w teatrze, przez 3 lata sanitariuszem w pogotowiu
ratunkowym. Dziecko mia³em akurat w drodze, Dorota,
moja pierwsza ¿ona, studiowa³a na ASP, wiêc musia³em
znaleæ tak¹ pracê, ¿ebym mia³ du¿o wolnego czasu
i poszed³em pracowaæ do pogotowia. Zaocznie
studiowa³em polonistykê. Pracowa³em te¿ w kwiaciarni
Bella Rosa. To by³a jedyna taka kwiaciarnia
w Warszawie, sk¹d mog³e komu kwiaty wys³aæ.
Mia³em s³u¿bow¹ syrenkê i rozwozi³em te kwiaty...
W minionym roku obchodzi³e jubileusz pracy
artystycznej. Debiutowa³e w znakomitym czasopimie
literackim Nowy Wyraz w roku 1974. W Czêstochowie od lat funkcjonujesz w obiegu medialnym, pracowa³e jako dziennikarz w kilku pismach, jeste cz³owiekiem, którego siê widuje na rozmaitych imprezach.
Znany jeste jednoczenie z kilku cech nietypowych
dla wra¿liwego poety, na przyk³ad z ciêtego jêzyka, z
du¿ej dozy zadziornoci, a tak¿e i z tego, ¿e co jaki
czas nagle znikasz i siê nie pokazujesz...
Mnie siê wydaje, ¿e tak naprawdê jestem - mo¿e
w to trudno uwierzyæ - bardzo pokornym cz³owiekiem.
W twórczoci, ale w ¿yciu te¿. W swoim ¿yciu spotka³em mnóstwo wspania³ych ludzi: pisarzy, muzyków
i tzw. ludzi prostych a m¹drych. Wiele im zawdziêczam,
bardzo ich szanujê. Mylê ¿e niektórzy z nich te¿ mnie
lubi¹. Jak mo¿e wiesz, nie zawsze prowadzê higieniczny
tryb ¿ycia, w sensie jakiego tam uporz¹dkowania.
Tak wielu moich kolegów po prostu nie doczeka³o,
co tam siê sta³o po drodze... Mnie siê jednak uda³o.
aleje III
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no nie jest jaka formacja intelektualna, s¹ to pojedynczy, zdolni ludzie - Marcin Janocha, Mateusz
Szkop. Mylê, ¿e jeszcze jest za wczenie o tym
mówiæ. Na pewno nie jest to jaka formacja pokoleniowa, intelektualna. Nasze pokolenie mia³o prze¿ycie Solidarnoci. Oni byli albo za m³odzi, albo
jeszcze nawet w ogóle nie by³o ich na wiecie Mylê,
¿e jest to sprawa indywidualna, bo w zasadzie nigdy nie wiadomo dlaczego, jaki jest pretekst, ¿e
cz³owiek zaczyna pisaæ. Kiedy Bogdan Zadura powiedzia³, ¿e s¹ intelektualici i barbarzyñcy. Ja jestem raczej za barbarzyñcami
Gdy siê s³ucha dzisiejszych m³odych poetów,
czêsto mo¿na dojæ do wniosku, ¿e niedawno jeszcze
czytelne dla naszego pokolenia pewne symbole kulturalne, s¹ dla nich kompletnie niezrozumia³e.Czy to
brak ci¹g³oci kulturowej, czy mo¿e ród³a inspiracji
le¿¹ dzi gdzie inadziej? Ty zawsze by³e admiratorem Herberta, nawi¹zywa³e do swoich mistrzów,
np. Villona.
Tak¿e do Rimbauda, Ginsberga i beatników. A Herbert
by³ to najlepszy polski poeta wspó³czesny. D³ugo nie
bêdzie chyba nikogo takiego. Herbert nigdy siê nie
skurwi³. Czerpa³ z kultury ródziemnomorskiej.
Ci m³odzi ludzie, oni po prostu musz¹ dojrzeæ, to jest
chyba naturalny proces. Oni kiedy dorosn¹ do Herberta,
dorosn¹ do Elliota, dorosn¹ do wielu rzeczy.
Ci, którzy rzeczywicie wytrzymaj¹ to wszystko,
wytrzymaj¹ to cinienie wewnêtrzne, bêd¹ pisaæ.
To jest chyba naturalna kolej rzeczy. Wiesz, ja mam
tak¹ teoriê... Mo¿e siê mylê, ale uwa¿am, ¿e tak jak
Latynosi maj¹ najlepsz¹ prozê na wiecie, tak my i
Amerykanie mamy najlepsz¹ poezjê.
Twoja ostatnia ksi¹¿ka wysz³a w roku...
Dziewiêædziesi¹tym siódmym. Ja nie jestem
zwolennikiem tego, ¿eby czêsto wydawaæ. Ale dwie
ksi¹¿ki mam ju¿ gotowe, le¿¹ w teczkach. Wyjd¹ jak
najszybciej, Wiersze zebrane na pewno w tym roku.
Próbowa³e dzia³alnoci komercyjnej, pisa³e piosenki, które mia³y wziêcie. Ale wybra³e inn¹ drogê...
Bo mi siê za ³atwo pisa³o piosenki, choæby z
Jurkiem Filarem. Z Jurkiem mielimy taki program,
jedzilimy z tym po Polsce przez parê lat. Nazywa³o
siê to Na peronie wiersza. By³o tam trochê moich
tekstów, Jamesa Jonesa, Romana liwonika i in.
Napisa³em te¿ monodram o W³odzimierzu Wysockim.
Ja go zreszt¹ mia³em przyjemnoæ poznaæ osobicie.
W osiemdziesi¹tym roku, chyba dwa miesi¹ce przed
mierci¹ przyjecha³ Teatr na Tagance z dwiema sztukami:
Dobry cz³owiek z Seczuanu i z Hamletem. Jeszcze
z pierwsz¹ ¿on¹ na tym by³em. Wysocki ju¿ by³
aleje III

wtedy chory, w Dobrym cz³owieku... gra³ dubler,
ale na Hamleta przyjecha³. By³o kiedy takie pismo
Student i tam parê jego wierszy przet³umaczy³em,
weszlimy za kulisy. Dwie baby pilnowa³y garderoby,
no i te baby nie chcia³y nas wpuciæ, wiêc ja siê
rozpêdzi³em i wpadlimy do tej garderoby, przewrócilimy
siê... Wysocki podniós³ siê, zobaczyæ, co siê dzieje,
ja mu krzykn¹³em, ¿e pieriewoditel, ¿e jewo stichi 
on: podnimajties sadities i wygoni³ te baby. Zaczêlimy
gadaæ, on chcia³ us³yszeæ, jak jego wiersz brzmi
po polsku. Nied³ugo póniej, pamiêtam, wrócilimy
z Bieszczad, jako w nocy dotarlimy, w³¹czy³em
radio i mówi¹, ¿e umar³ W³odzimierz Wysocki...
Gdyby mia³ oceniæ swój dorobek ¿yciowy, zawodowy, ale przede wszystkim twórczy, to by powiedzia³,
¿e zrobi³e tyle, ile myla³e, ¿e zrobisz? Jubileusz 30lecia twórczoci to dobry moment na podsumowanie.
Mylê, ¿e za ma³o zrobi³em. Mylê ¿e za ma³o.
W której dziedzinie? W ka¿dej. Na pewno mog³em
jeszcze trochê bardziej niektórym ludziom pomóc.
Czasem moja córka siê mieje, bo kiedy, jak by³a
malutka, obieca³em, ¿e napiszê ksi¹¿kê dla dzieci. Nie
napisa³em, córka ma teraz 27 lat. Ale napisa³em
powieæ. To znaczy, ja j¹ ci¹gle, ci¹gle szlifujê.
Nazywa siê to Na Szlaku. Drukowa³em kiedy fragmenty. Piszê, siedzê nad tym ju¿ kilka lat. To jest
wspó³czesna powieæ o takich ch³opakach, którzy albo
s¹ artystami, albo próbuj¹ byæ. Na Szlaku to siê
w Warszawie nazywa ten kawa³ek: Krakowskie Przedmiecie, Nowy wiat, do Alei Ujazdowskich. Tam
by³o mnóstwo knajp, U Hopfera, Staropolska,
Harenda... Jak siê wysz³o na Szlak, to siê zawsze
tam kogo spotka³o, pogada³o...
Dziêkujê za pogadanie w Alejach.
M.P. Rawinis

Fot. Archiwum
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TURNIEJE JEDNEGO WIERSZA
Ireneusz K. Korpy

Marta Smoleñ

£añcuch pokarmowy

***

by³ moim przyjacielem
uratowa³ mi ¿ycie
uwo¿¹c na grzbiecie
rannego z pola walki

Bóg umar³
- Nietzsche.

w jednej z kampanii wojennych
zostalimy oblê¿eni w twierdzy

Nietzsche umar³
- Bóg.

po tygodniu skoñczy³ siê prowiant
zjad³em przyjaciela
nie chcê byæ niewdziêczny
ale mia³ twarde i niesmaczne miêso

Ewa Piwowarska

***
Druhu mój mi³y!
Bywa³o,
mnie, soko³a, jednym skinieniem rêki
wyprowadza³e
z ko³a diabelskiej maszynerii pustych lotów,
najczystsz¹ ³¿¹ karmi³e, by nie odlecieæ
dalej
nad d³ugoæ ramienia,
albo te¿,
co polecam pamiêci twej szczególnie,
u nóg wierny, jak mówi¹,
dozgonnie,
rozpala³e kominek winem,
a czasem i ostatni¹ wódk¹.
Bardzo to sprzyja rajskim jab³uszkom.
¯e, doprawdy, zdziwiæ siê wypada,
ku uciesze czyjej
ta walka kogucia w zimnym kru¿ganku,
o lepe ziarno
na miertelnie bia³ym obrusie.
aleje III

Padziernikowa runda Turnieju Jednego Wiersza
o Nagrodê CARA rozegra³a siê 27 padziernika w
sali OPK Gaude Mater, a sam Turniej dopisano
 nieco sztucznie  do trwaj¹cych w³anie w naszym
miecie II Dni Kultury Chrzecijañskiej. Dopisa³a
publicznoæ i uczestnicy, którzy w turniejowe szranki stawili siê w liczbie 23. Tym razem jurorzy dysponowali sum¹ 200 z³, albowiem tradycyjna nagroda zosta³a podwojona, gdy¿ w czerwcowej edycji
TJW nagrody nie przyznano.
Padziernikowy Turniej ocenia³o jury w sk³adzie:
Waldemar M. Gaiñski, El¿bieta Jeziorowska-Wróbel i Wies³aw Leszczyñski (przew.). Niestety, liczba uczestników i kibiców w ¿aden sposób nie prze³o¿y³a siê na jakoæ tekstów. Zaledwie 4 utwory godne by³y miana wierszy. Jury postanowi³o rozdzieliæ nagrodê w sposób nastêpuj¹cy: I nagrodê (100
z³) otrzyma³ Ireneusz K. Korpy za wiersz pt. £añcuch pokarmowy, II nagrodê (40 z³) Marta Smoleñ za utwór pt. xxx (Bóg umar³...). Ponadto jury
wyró¿ni³o kwotami po 30 z³ wiersze: xxx (Druhu mój...)
Ewy Piwowarskiej oraz Wizyta w ZK. Wiosna
2001 Rafa³a Salamuchy.
(wmg)
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Rafa³ Salamucha

Mariusz Ko³odziejski

Wizyta w ZK. Wiosna 2001

Chwila myli

ich oczy to by³y brudne kieszenie
i czarne za³zawione serca  by³y: w³aciwie
nie klucz do pertraktacji a nienawiæ.
Popêka³ mur i jaskó³cze pióra
morderców. Hoduj¹ kokony jaskrawych erotyków,
wgnieceni w ubrania pij¹ce smo³ê dusz.
Czuli nasz obcy, egzotyczny, nietrwa³y zapach.
Jêzyki odbija³y siê o
brudne krawê¿niki warg. Papieros
za papierosem. Zapa³ka za zapa³k¹ jak
³amanie koci  jak wczorajsze gruchotanie
jakiego ma³ego rudzielca...

wskazówka zegara
wpó³ kroku zamylona
przystanê³a przed
wystaw¹ sklepow¹
gdzie na bagnach
g³osów s³owo ugrzêz³o
jak d¹b w mule
brukowanych dróg
podwijam kolana
wspieram na nich g³owê
i nie zamierzam dalej
iæ przez mokrad³a
spogl¹dam nad jezioro
sk¹d wzbi³a siê dzika
kaczka myli soczysta
jak ³aciñska sentencja

Listopadowa runda Turnieju Jednego Wiersza
odby³a siê 24 XI ub. r. W jury zasiedli: El¿bieta
Jeziorowska-Wróbel, Ryszard Sidorkiewicz
(przew.) i dr El¿bieta Wróbel. Nagrodê w wys. 100
z³ zdoby³ Mariusz Ko³odziejski, autor wiersza
Chwila myli. Wiersz publikujemy i jest nam szczególnie mi³o, poniewa¿ publikacja ta jest jednoczenie
poetyckim debiutem prasowym pana Ko³odziejskiego.
Mariusz Ko³odziejski jest ma³opolaninem, studiuje
polonistykê w czêstochowskiej Akademii im. Jana
D³ugosza.

aleje III

i mija mnie autobus
pe³en koczuj¹cych
w zarolach
myliwych ludzi
ju¿ pustoszeje miasto
wiatr ucisza drzewa
i nim wskazówka drgnie
padnie pierwszy strza³

!
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Krystyna Kolompar
Konfrontacje Poetyckie

* * *

Bilans Konkursu
20-21 listopada ub. r. odbywa³y siê w Czêstochowie
doroczne Konfrontacje Poetyckie, podczas których
og³oszono wyniki XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Haliny Powiatowskiej.
782 zestawy wierszy rozpatrywa³o jury w sk³adzie:
Gra¿yna Borkowska (przew.), Leszek Engelking
i Anna Janko. Obowi¹zywa³y dwie kategorie: debiut
i po debiucie.
W tej pierwszej grupie I nagrodê (1500 z³) otrzyma³a Danuta Hein ze wiêtoch³owic, II (1000 z³)
Magdalena Ruda z Bydgoszczy, a III (500 z³) Mateusz
Paku³a z Kielc. Ponadto przyznano trzy równorzêdne
wyró¿nienia w postaci nagród rzeczowych, które
dostali: Lech Kotwicz z Bielska-Bia³ej, Rafa³ Kwasek
z Czêstochowy i Martyna £apiñska z £ap.
W powa¿nej kategorii, po debiucie, I nagroda
(1500 z³) powêdrowa³a do Marty Eloy Cichockiej
z Krakowa, II (1000 z³) otrzyma³ Jacek Dehnel
z Warszawy. Nie przyznano III nagrody, natomiast
dwie osoby  Katarzynê Bolec z Rzeszowa i Jolantê
Stelmasik z Szadka w woj. ³ódzkim - wyró¿niono
nagrodami rzeczowymi.
Czêstochowianie najbardziej jednak czekali na
Turniej Jednego Wiersza, tradycyjnie towarzysz¹cy
ka¿dej edycji Konfrontacji. Tym razem utwory 32
autorów ocenia³o jury w sk³adzie: Krzysztof Czajkowski,
Leszek Engelking i Tadeusz Piersiak. Tu zwyciêzc¹
(I nagroda  300 z³) okaza³ siê Jacek Dehnel
z Warszawy. Jury przyzna³o te¿ trzy równorzêdne II
nagrody (a 100 z³), które otrzymali: Krystyna Kolompar
z Czêstochowy, Martyna £apiñska z £ap oraz Piotr
Tarnowski z Czêstochowy.
Gratulujemy, zw³aszcza czêstochowianom, których
wiersze zamieszczamy.
(wmg)

Z³oæ i apatia stygn¹ w kieliszkach.
Pusta butelka konserwuje wiat³o.
W chlebie lad no¿a zarasta g³odem.
Na koñcach palców zmar³y wspomnienia.
12 IV 2003 r.

Piotr Tarnowski
(matematyka demograficzna anno domini 2058)
¿ó³te z ¿ó³tym, jeden
chocia¿ i tak co pi¹ty
i coraz wiêcej
niade ze niadym
co najmniej dziewiêæ
chocia¿ wielu mo¿e nie do¿yæ
czarne z czarnym cztery
ale niestety pow³owa z AIDS
bia³e z ¿ó³tym ¿ó³tawe
bia³e z czerwonym czerwonawe
bia³e z czarnym czarne
choæ odrobinê mniej
a gdy bia³e z bia³ym
siê zejdzie
to co najwy¿ej
pies
- i to nalepiej
firmy SoNY
(...)

aleje III

... czas wszystko zmienia...
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Projekt Jacek £yczba

nia tekstu z przodu sztuki, nie wiadomo, po co bohater tak siê mêczy.
Niektóre sceny zosta³y wyciête, inne znacz¹co
przebudowane. W oryginale Papie¿ bawi¹cy siê z
papug¹, to scena maj¹ca obrazowaæ obojêtnoæ wiata
wobec cierpieñ narodu (niech Polacy siê modl¹, czcz¹
cara i wierz¹). Odczytywanie tej sceny w konwencji
kabaretowej (gry duchownego z ministrantem) stanowi
zupe³ne zaprzeczenie zamys³u autora. Z wielkiej sceny
S³owackiego zostaje epizod, opisany w brukowej gazecie.
Wycinaj¹c wa¿ne osoby dramatu, pe³nymi garciami
dorzucono nowe. Po scenie chodz¹ wiêc i biegaj¹ dzieci,
obecne prawie przez ca³y spektakl, niczym w lunaparku.
To dobra okazja, ¿eby zastanowiæ siê nad granicami
ingerencji re¿ysera w tekst sztuki. Jak bardzo mo¿na
okroiæ znane dzie³o, czy tekst mo¿na pozbawiæ pocz¹tku
i zakoñczenia, przenieæ akcjê na zupe³nie inne p³aszczyzny? Oczywicie, ¿e mo¿na. Powstaj¹ wtedy wariacje
na temat dramatu danego autora. Inscenizacja Bo¿eny
Suchockiej mocno przypomina pracê Adama Sroki w
Radomiu (z marca b.r). Tam nazywa³o siê to Panopticum
strachów polskich na motywach dramatu J. S³owackiego.
Inscenizacja Bo¿eny Suchockiej Kordianem raczej
nie jest i pró¿no pocieszaæ siê, ¿e czêstochowski teatr
ma w repertuarze klasykê. Klasyka jest bowiem klasyk¹
dlatego, ¿e przenosi przez pokolenia pewne pojêcia
i wartoci. S³owacki w Kordianie polemizuje z Mickiewiczem, mówi o powstaniu, o Polsce i o podobnych
wa¿nych sprawach, jak to w dramacie romantycznym.
Jeli wiêc w inscenizacji odstêpujemy od podstawowych
za³o¿eñ autora, wystawiamy inn¹ sztukê. Czêstochowski
spektakl wypada³by zdecydowanie lepiej, gdyby nie
nazywano go Kordianem, ale gdyby nosi³ tytu³
Wypiski z Kordiana (niektóre).
A mo¿e chodzi o to, ¿eby przez nowoczesne odczytanie starego tekstu przybli¿yæ go do m³odego widza?
Jeli jednak ze sztuki S³owackiego wyrwiemy patriotyzm,
ofiarê dla kraju, m³odzieñcze powiêcenie, to niewiele
nam zostaje.
Rzecz nie le¿y w inscenizacji. ¯e starego Grzegorza
gra doæ m³ody aktor, nie dziwi. Miewalimy ju¿ Juliê
w wieku emerytalnym i kobietê - Hamleta. Rzecz nie
w tym, czy Kordian wyg³asza monolog na drabinie
(u Hanuszkiewicza), czy na szafce do butów
(u Suchockiej). Wa¿ne, ¿eby go odpowiednio wyg³osi³.
Monolog na górze Mont Blanc to wielkie zadanie
aktorskie. Tekst porównywalny - co do ekspresji i trudnoci
dla aktora - z Wielk¹ Improwizacj¹, w czêstochowskiej
inscenizacji wypada blado. Raz, ¿e aktor myli tylko,
jak nie spaæ z owej szafki na buty. Dwa, ¿e mówi
bez sensu o budzeniu ludów i wk³adaniu dzid,

Kordian
czyli widmo Gombrowicza
W spektaklu pani Bo¿eny Suchockiej mamy prawie
wszystko: tekst, aktorów, interesuj¹c¹ scenografiê,
muzykê, re¿yseriê, kostiumy, wiat³a, rekwizyty itd.
Mamy wiêc ca³y teatr. Ale Kordiana nie mamy.
Pani re¿yser zapowiada³a, ¿e zamierza przedstawiæ
Kordiana Juliusza S³owackiego bez w¹tków narodowowyzwoleñczych, a daæ sztukê wspó³czesn¹, o uniwersalnej
wymowie. To bardzo ambitne zadanie, poniewa¿ dramat
romantyczny - a takim w³anie jest Kordian  tylko
z pozoru ma budowê lu¿n¹ i nieskoordynowan¹, jego
konstrukcja jest precyzyjnie przemylana, zwykle co
tu z czego wynika, co po czym nastêpuje itd.
Przeledmy trud adaptacji tekstu, polegaj¹cy na
wykreleniu niektórych w¹tków, scen, postaci. W
efekcie pozosta³y lune fragmenty pierwszego, drugiego
i trzeciego aktu, nie ma prologu i nie ma sceny fina³owej.
Nie ma Cara, Ksiêcia Konstantego, Kuruty, nie ma
scen ulicznych, a Kordian nie musi skakaæ przez bagnety.
Nie pojawia siê nawet Napoleon w opowieciach starego
Grzegorza. To wszystko jest dobre dla formalnego
odchudzenia sztuki, jednak¿e przy okazji tracimy istotn¹ informacjê, gdzie i kiedy rozgrywa siê to wszystko, w czym uczestniczymy. ledzimy, na przyk³ad, wspaniale rozegrane sceny spiskowe  dynamiczne, mocne, gwa³towne. Tyle tylko, ¿e z powodu wykastrowaaleje III
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Fot. Piotr D³ubak
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gdy nie wiemy, z jakiego powodu mia³by siê tym interesowaæ. A po trzecie - podobnie jak i w innych partiach tekstu - Nikodem Kasprowicz artyku³uje nie doæ
wyranie. Tekst bywa nies³yszalny, dykcja pozostawia
to i owo do ¿yczenia. Rola Kordiana jest jedn¹
z najuci¹¿liwszych w polskim dramacie, bo jêzyk
S³owackiego jest bardzo trudny, znacznie trudniejszy
ni¿ u Mickiewicza. A i sam Kordian jest stworem mocno
skomplikowanym - to mimoza, eksplozja i p³omieñ w
jednym. To bohater w rozwoju, od m³odzieñczych
rozterek na temat sensu ¿ycia, przez przejêcie siê ide¹,
po doros³y bunt a¿ do bohaterstwa. Kordian to w ¿adnym
razie nie rozmiêkczony narkotykami pacjent psychoanalityka, nie mog¹cy siê zdobyæ na czyn, to raczej
przedstawiciel generacji w kraju, gdzie zawsze zostaje
smutne pó³ rycerzy ¿ywych (i wtedy, i teraz).
Niewa¿ne, czy chodzi w d¿insach. Kostiumy
wspó³czesne nie dziwi¹, dzi to ¿adna nowinka. Adam
£oniewski, niczym filmowy Edi, zbiera z³om w Londynie,
niech bêdzie. Budki telefoniczne, czy mo¿e kabiny
przebieralni na pla¿y (bo chyba nie przenone toalety?)
jako podstawa scenografii Marii Kanigowskiej, niech
bêdzie, szczególnie, ¿e tak sprawnie wiruj¹ w szalonym
tañcu. Ale co z t¹ nieustaj¹c¹ konsumpcj¹? Ma³gorzata
Marciniak (kilka ról, w tym spiskowiec!) co i raz spo¿ywa
dary Bo¿e, Adam Hutyra serwuje w wiêzieniu kaszkê mannê, a Sebastian Banaszczyk (Szatan) zjada jab³ko (czerwona kosztela? kortland?).
Sprawa nie w kostiumie i rekwizytach, ale w treci,
w znaczeniach, w emocjach. Szekspir w realiach XIX wieku (Branagh) albo we wspó³czesnych (Wajda) brzmi
doskonale, gdy¿ mówi o sprawach nieprzemijaj¹cych.
Jak siê ma nasz Kordian do Kordiana S³owackiego? Zróbmy eksperyment. Gdyby z Makbeta
wyci¹æ rozmaite nalecia³oci i konteksty historyczne,
np. zabójstwo króla Duncana, co zostaje? Jaka kobieta,
co chodzi, pociera rêce i mêczy siê bez sensu. A jak
mêczy³by siê Raskolnikow, gdy re¿yser kaza³ mu graæ
tylko karê, bez wczeniejszej zbrodni! Kordian mêczy
siê jeszcze bardziej, i nie wiemy, dlaczego. Trudno
przyj¹æ punkt widzenia re¿ysera, ¿e dramat S³owackiego
znamy doskonale, wiêc nie musimy wystawiaæ go
w wersji zbli¿onej do napisanej przez autora.
Mo¿e to racja, ¿e dzie³o licz¹ce ju¿ 170 lat, w nowej
Europie wydaje siê anachroniczne, nadmiernie polskie,
i trzeba je koniecznie dostosowaæ do nowej rzeczywistoci. Tylko, czy wtedy jeszcze nale¿y do jakiejkolwiek klasyki?
Element praktyczny. M³odzie¿ podobno nie czyta
lektur szkolnych. Pójdzie wiêc do teatru, gdzie zobaczy
co doæ odleg³ego od zamys³ów S³owackiego i trochê
aleje III

siê zdziwi, gdy w szkole bêd¹ pytaæ o rzeczy, których
na scenie nie ujrzy i nie us³yszy. Nie tylko ponadczasowej
charakterystyki polityków, tak aktualnej i dzisiaj,
ale nawet i owego Pijcie wino, idcie spaæ.
Dramat romantyczny nosi w³asn¹ nazwê, poniewa¿ charakteryzuje siê w³asnymi, wyranymi cechami.
Jedn¹ z nich jest tematyka, w skrócie mówi¹c: narodowo-wyzwoleñcza. I choæ od dawna mamy do czynienia
z przemieszaniem siê gatunków i rodzajów, czasem
nie zaszkodzi przypomnieæ, ¿e teatr antyczny ró¿ni
siê od romantycznego, klasyczny od awangardy etc.
To, oczywicie, moje osobiste zdanie. Odnios³em
wra¿enie, ¿e du¿y spektakl na du¿ej scenie Teatru im.
A. Mickiewicza nie okaza³ siê wielkim przedsiêwziêciem
i o tej inscenizacji nie bêd¹ mówiæ pokolenia.
Ponadto, kolejne premierowe spektakle na czêstochowskiej scenie wydaj¹ mi siê s³abo zró¿nicowane.
Sposób realizacji Kordiana bardzo mocno przypomina mi realizacjê Iwony Gombrowicza. Wiadomo,
Gombrowicz wielkim artyst¹ by³. Ale czy jego widmo
musi ci¹¿yæ nad naszym teatrem?
Marian P. Rawinis

Fot. Piotr D³ubak
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zosta³ prezesem Gminnej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska i ja niejako za te nominacjê by³em odpowiedzialny. Ubiera³em siê popiesznie, a ¿onie kaza³em
natychmiast zamówiæ taksówkê. ¯aden s³u¿bowy samochód nie wchodzi³ tu bowiem w rachubê, ani te¿
¿aden znajomy z samochodem. Musia³em byæ
czujny, dzia³aæ dyskretnie. Mo¿e jeszcze ca³ej sprawie
da siê ukrêciæ ³eb.
Areszt w piwnicach Powiatówki, gdzie wprowadzi³ mnie dy¿urny milicjant, pachnia³ niewie¿ym
powietrzem i takim zapieczonym w murach ludzkim
potem. Na drewnianej pryczy pod oknem siedzia³
Muniek w ubraniu pomiêtym, sflacza³ym, jakby
z gard³a wyci¹gniêtym, na nogach mia³ tylko skarpetki, bez butów. Na mój widok natychmiast podniós³
siê z pryczy i z jakim ¿alem w g³osie zawo³a³:
- Co tak, kurde, d³ugo? Ju¿ myla³em, ¿e tutejsza
milicja ma w nosie swojego powiatowego sekretarza.
Doczekaæ siê na ciebie nie mog³em  doda³ i zaraz
poprosi³ o papierosa. - Moje zamok³y doszczêtnie 
doda³.
- Zaczekaj, poma³u  odpowiedzia³em - nie wiem,
czy tu w ogóle wolno paliæ.
- Sekretarzowi czego nie wolno, co ty?
Usiad³em w nogach jego pryczy i wyci¹gn¹³em
z kieszeni pude³ko Giewontów. Wzi¹³ natychmiast
jednego z nich, rêka przy tym wyranie mu dr¿a³a,
a potem zapali³ i kilka razy mocno zaci¹gn¹³ siê dymem.
- Wyci¹gniesz mnie st¹d?  zapyta³.
- Nie wiem. Komendant zarzuca ci zbezczeszczenie
symboli proletariackiej w³adzy. Mówi³ nawet o prowokacji. A wrogów socjalizmu, jak wiesz, nie brakuje
nam przecie¿.
- Bzdury gada, bzdury, jak to milicjant. Ja ci
o wszystkim dok³adnie, bez s³owa k³amstwa, jak
szwagier szwagrowi. Zobaczysz wtedy, ¿e nie ma tu
¿adnej mojej winy.
- Szczerze?
- Szczerze!
- Bo muszê znaæ prawdê, Muniek. Tylko pod
takim warunkiem bêdê z tob¹ rozmawia³. Potem dopiero
zdecydujê, czy wyci¹gnê ciê z tej chryi, czy spiszê na
straty. I jeszcze jedno. Nie chwal siê wszêdzie tym
naszym szwagrostwem, bo stawiasz mnie w g³upiej
sytuacji, jak dzisiaj na przyk³ad. Twój wstyd, twoja
sprawa. Mnie nie musisz w to pl¹taæ. Jasne?
- O jakim wstydzie ty mówisz, cz³owieku? To by³
zwyczajny wypadek przy pracy, a cilej mówi¹c,
w drodze powrotnej z pracy do domu. Tak to trzeba
rozpatrywaæ. Zmienisz zdanie z tym wstydem, gdy
mnie do koñca wys³uchasz.

Andrzej Kalinin

Letni festyn nad jeziorem
Niedziela, choæ przez wielu uznawana za wiêto
kocielne, dla mnie, marksisty i bezbo¿nika, by³a
równie¿ dniem ulubionym. Gdy siê bowiem cz³owiek
naharuje przez ca³y tydzieñ, to w³anie w taki wolny
od pracy dzieñ ma ochotê pospaæ d³u¿ej i zwyczajnie
poleniuchowaæ. Polegiwa³em wiec sobie przy otwartym
oknie swojego pokoju, ranek by³ piêkny, niós³ z ogrodu
zapachy zió³ i dojrzewaj¹cych jab³ek, na stoliku obok
mojego ³ó¿ka sta³o ju¿ niadanko z bu³eczkami i bia³¹
kawk¹ w fili¿ance, gdy oto z tej piêknej b³ogoci
wyrwa³ mnie nagle dzwonek telefonu. W pierwszej
chwili nie chcia³em go odebraæ, odwróci³em siê nawet
plecami, ale ¿ona wiedziona wrodzon¹ jej ciekawoci¹
podnios³a s³uchawkê w s¹siednim pokoju.
Mia³a przestrach w oczach, kiedy mi j¹ podawa³a.
- Milicja do ciebie - wyszepta³a z przejêciem i zaraz
doda³a - co siê chyba z³ego wydarzy³o.
I rzeczywicie. Telefonowa³ komendant MO z pobliskiej widnicy z zapytaniem, czy obywatel, niejaki
Edmund Sobol, to rzeczywicie mój szwagier - Bo
wiecie, towarzyszu sekretarzu, on siê za takiego podaje.
Zdêbia³em. Co ten cholerny Muniek znowu
narozrabia³? - pomyla³em patrz¹c na stoj¹c¹ obok
mnie ¿onê. Ona na pewno co wie. Od dawna bowiem
by³em przekonany, ¿e moja ¿ona jakim siódmym
zmys³em czuje, gdy co niedobrego dzieje siê z którym
z jej ukochanych braci. I tym razem mia³em te¿ racjê.
- Z przykroci¹ muszê zauwa¿yæ, towarzyszu
sekretarzu  mówi³ do s³uchawki komendant posterunku  ¿e sprawa, niestety, wygl¹da powa¿nie. Wasz
szwagier, bêd¹c w stanie wskazuj¹cym na spo¿ycie
wiêkszej iloci alkoholu, zbezczeci³, ¿e tak powiem,
nasze proletariackie insygnia, czyli kilka czerwonych,
robotniczych sztandarów. A sta³o siê to publicznie,
w bia³y dzieñ, na oczach setek m³odych ludzi
wypoczywaj¹cych akurat na pla¿y, obok jeziora
w Zagórzu l¹skim.
- Zaczekajcie tam na mnie  odpowiedzia³em szybko
komendantowi, bo sprawa rzeczywicie mog³a mieæ
aspekt polityczny. - Na razie nic nie róbcie, zaraz tam
u was bêdê - doda³em i od³o¿y³em s³uchawkê.
Musia³em to szybko za³atwiæ. Gdyby siê ta kompromitacja roznios³a szerzej, to i mnie po linii partyjnej
te¿ by siê dosta³o. Z mojej to przecie¿ porêki Muniek
aleje III
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- Dobrze, niech ci bêdzie, ale mów tylko o konkretach.
Kiwn¹³ g³ow¹ na znak zgody a potem spojrza³ mi
jako g³êboko w oczy, jakby chcia³ tym sprawdziæ
moj¹ z nim solidarnoæ w interpretacji zaistnia³ych
zdarzeñ. Ja jednak stara³em siê byæ czujny. Gdzie
tam bowiem w podwiadomoci mia³em ju¿ zakodowane, ¿e z Muñkiem trzeba ostro¿nie, bo jak nikt, i
to w mgnieniu oka, potrafi zamieniæ k³amstwo w
prawdê a potem sam w ni¹ wiêcie uwierzy.
Tymczasem on ju¿ opowiada³.
- Wiêc jaki tydzieñ temu zadzwoni³ do mnie
telefon i to z komitetu Wojewódzkiego Partii, ¿e mam
siê w trybie pilnym zg³osiæ osobicie do gabinetu
sekretarza KW, od spraw ideologii i propagandy.
By³em tym faktem kompletnie zaskoczony. Gdzie
mnie  myla³em - skromnemu prezesowi malutkiej
gminnej spó³dzielni, do takiej audiencji u sekretarza,
b¹d co b¹d, wojewódzkiej instancji. Pietra mia³em
jak cholera, mówiê ci, ca³¹ niemal drogê ³ama³em sobie g³owê o co w tym wszystkim chodzi, ale pojecha³em Sekretarz tymczasem okaza³ siê cz³owiekiem bardzo mi³ym i nad wyraz uprzejmym.
- Proszê bardzo, wejdcie towarzyszu dalej, proszê
bardzo - powiedzia³, gdy tylko sekretarka wprowadzi³a mnie do jego gabinetu. - I proszê, usi¹dcie.
Napijecie siê mo¿e czego? Kawy, albo herbaty?
A mo¿e kieliszeczek radzieckiego koniaku, co?
Podziêkowa³em jak umia³em najuprzejmiej i usiad³em
skromnie na jednym ze skórzanych foteli. Sekretarz
przez moment grzeba³ jeszcze w jakich papierach
a potem trzymaj¹c jeden z nich w rêku, usiad³ obok
mnie.
- No, wiêc sprawa jest taka, towarzyszu prezesie.
Za dwa tygodnie w orodku sobotnio-niedzielnego
wypoczynku nad jeziorem w Zagórzu, którego wy,
jako prezes miejscowej Gminnej Spó³dzielni, jestecie
gospodarzem, zorganizowany zostanie Ogólnopolski
Zlot M³odych Przodowników Pracy ze wszystkich
jednostek PKP naszego kraju. Wiemy te¿, ¿e na tê
uroczystoæ przyjad¹ równie¿ towarzysze z Komitetu
Centralnego z Warszawy. Chc¹ byæ, wiecie, w tym
dniu blisko jako naszej m³odzie¿y, poznaæ osobicie
jej problemy i pragnienia. Taki zlot, wiecie, ogólnopolski i to u nas, na naszym terenie, to dla ca³ego
naszego aktywu wielkie wyró¿nienie. Musimy siê jak
najlepiej pokazaæ towarzyszom z Warszawy. Jak
mylicie, musimy?
- Oczywicie
- To dobrze. Dlatego wszyscy i my tu w instancji
wojewódzkiej i wy tam w terenie, musimy do³o¿yæ
aleje III

wszelkich starañ, ¿eby w³adze centralne i m³odzie¿
na tym zlocie byli z nas zadowoleni. Rozumiemy siê,
prawda, towarzyszu? To dobrze. W takim razie,
do waszej tylko wiadomoci powiem, choæ te rzeczy
z gruntu s¹ tajne, ¿e w tym zlocie, tam, nad waszym
jeziorem, wemie udzia³ oko³o 300 osób. Trzeba ich
nakarmiæ, zakwaterowaæ, zapewniæ opiekê sanitarn¹
i ideologiczn¹. My tam macie, jak wiemy, nad tym
jeziorem du¿¹ restauracjê i spory, geesowski orodek
wypoczynkowy. Wam wiêc, towarzyszu prezesie,
jako gospodarzowi terenu, nasza egzekutywa wojewódzka zleci³a organizacjê ca³ego tego m³odzie¿owego zlotu. Wiem, wiem, martwicie siê pewnie o koszty, co? Ale, to jest zmartwienie na potem. Jako te
koszty póniej ukryjecie. Nie ma siê co martwic na
zapas. Gdyby nawet, s³uchajcie, gdyby nawet jaka lustracja zaczê³a was siê potem czepiaæ, to wiecie?
Telefon tylko do nas. Innymi s³owy, czynimy was,
towarzyszu prezesie, odpowiedzialnym za ca³y ten
zlot, pospo³u oczywista z miejscow¹ Gminn¹ Rad¹
Narodow¹ i aktywem partyjnym. Wy za, towarzyszu, traktujcie to jako wielkie, osobiste wyró¿nienie.
A jeli dobrze siê sprawicie, to nie bójcie siê. Partia o was nie zapomni. Mo¿e nawet jaki awans, kto
wie?
Wychodzi³em z tego komitetu jak w gor¹czce.
- No, co tak patrzysz  zwróci³ siê nagle w moim
kierunku. - Takie ogromne zadanie na g³owê mi w³o¿yli
Ty by nie by³ podniecony takim zaufaniem? Przez
ca³¹ powrotn¹ drogê przyrzeka³em sobie solennie,
¿e wyka¿ê siê inwencj¹ i pomys³owoci¹ w organizacji
tego zlotu. Szanse na awans i uznanie towarzyszy
z komitetu województwa mia³em przecie¿ w zasiêgu
rêki. A i tobie równie¿ chcia³em pokazaæ, ¿e potrafiê
co sam, bez twojej, szwagrowskiej opieki.
Zamilk³ teraz na chwilê, ¿eby zapaliæ zgas³ego ju¿
papierosa. Chwilê gniót³ go w palcach, kruszy³ tytoñ
i dopiero po kilku dymach zacz¹³ opowiadaæ dalej.
- Po powrocie do swojego Geesu zaraz zabra³em
siê do roboty. Osobicie sprawdzi³em restauracjê i bary
nad jeziorem, gdzie mieli byæ ¿ywieni uczestnicy zlotu.
Skontrolowa³em te¿ drewniane, campingowe domki,
gdzie mieli zamieszkaæ. W czynie spo³ecznym kaza³em
ludziom ze swojej spó³dzielni wykosiæ chwasty
i posprz¹taæ pla¿e nad jeziorem, pomalowaæ kajaki
na przystani wodnej i sprawdziæ nag³onienie radiowe.
Na pimie wyst¹pi³em do Wydzia³u Handlu Powiatowej
Rady Narodowej o dodatkowe, poza rozdzielnikiem,
przydzia³y wêdlin, konserw i napoi gazowanych
z przeznaczeniem dla uczestników zjazdu. S³owem
zadba³em o wszystko, ¿eby tylko zyskaæ uznanie
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towarzyszy z KW. W naszej gminie sta³em siê nagle
kim wa¿nym, rozumiesz? Takim namaszczonym
przez w³adzê, co to wszystko mo¿e i o wszystkim teraz
decyduje. I by³bym odniós³ sukces, na pewno, gdyby
nie przyczepi³ siê do mnie jak rzep, ten babiarz
i pijak, czyli nasz pierwszy sekretarz gminnej organizacji partyjnej.
Tymczasem Zlot M³odych Przodowników Pracy
byt ju¿ tu¿, tu¿. Na kilka godzin przed jego rozpoczêciem
jeszcze raz zlustrowa³em ca³y podleg³y mi teren, obejrza³em ka¿dy niemal k¹t, a¿ uzna³em, ¿e wszystko
jest w porz¹dku, zapiête, ¿e tak powiem, na ostatni
guzik. Ranek inauguruj¹cy imprezê zapowiada³ dzieñ
piêkny. Niebo mia³o kolor bezbrze¿nie niebieski,
a lekki wiaterek, jakby tylko dla dekoracji marszczy³
lekko taflê jeziora. Niebawem zza pobliskich gór
wynurzy³o siê s³oñce.
- Bêdzie gor¹co - powiedzia³ wtedy mój gminny
sekretarz partii, który od tej chwili nie opuszcza³ mnie
nawet na krok.
- Tak - odpowiedzia³em mu g³ono - zapowiada
siê piêkny dzieñ. W duchu bowiem odnosi³em to
stwierdzenie do siebie, gdy¿ by³em pewien, ¿e w³anie
dzi odmieni siê moja zawodowa kariera. Stalimy
z tym moim gminnym sekretarzem na brzegu jeziora
i patrzyli na jego przeciwleg³y brzeg, gdzie zje¿d¿a³y
ju¿ pierwsze autobusy z m³odymi przodownikami pracy. Niebawem ca³y parking przy Stanicy Wodnej zape³ni³ siê autokarami PKS-u z ró¿nych stron kraju.
Mój zlot, jak go w mylach nazywa³em, nabiera³
rozmachu.
Niebawem ca³a przyby³a m³odzie¿ rozlokowana
zosta³a w domkach campingowych i zaopatrzona
w zlotowe chusteczki na szyje i inne, okolicznociowe
emblematy. Na jutrzejsze przedpo³udnie zaplanowano
uroczyst¹ akademiê, na której towarzysze z Komitetu
Centralnego naszej partii, dekorowaæ mieli najbardziej
gorliwych zetemesowców z resortu socjalistycznego
transportu.
Na razie m³odzi siê bawili. S³ychaæ by³o chóralne
piewy i radosne okrzyki, po sutym za obiedzie,
rozpoczê³y siê ró¿nego rodzaju gry i konkursy
ideologiczne. W ich trakcie, jak to zawsze w takich
razach bywa, kursowa³y z r¹k do r¹k i z ust do ust,
ró¿ne buteleczki z wyskokowymi napojami. Pod wieczór
wiêc wiêkszoæ uczestników zlotu by³a ju¿ na ca³kiem
dobrym gazie.
A ja siê trzyma³em. Naprawdê siê trzyma³em, s³owo
ci dajê. Nawet kieliszka alkoholu do ust nie wzi¹³em,
mimo, ¿e obecni na zlocie towarzysze radzieccy, co
raz wznosili jakie wa¿ne, internacjonalistyczne toasty.
aleje III

Za przyjañ ze Zwi¹zkiem Radzieckim na przyk³ad,
albo za pomylnoæ naszej PZPR, przewodniej si³y
polskich mas pracuj¹cych. Ja siê jednak trzyma³em.
Pe³ni³em obowi¹zki gospodarza z godnoci¹ i powag¹,
ubrany na tê szczególn¹ okolicznoæ w elegancki,
ciemny garnitur, bia³¹ koszulê i czerwony krawat.
Mimo upa³u i pra¿¹cego z nieba s³oñca trwa³em w tej
swej s³u¿bowej powinnoci niezmiennie ca³y dzieñ,
chocia¿ bywa³o, ¿e pot sp³ywa³ mi ciurkiem prosto
do butów. Tak mnie przecie¿ uczy³e, ¿e powierzony
nam urz¹d nale¿y pe³niæ odpowiedzialnie z nale¿n¹
mu, marksistowsk¹ godnoci¹.
Skin¹³em mu g³ow¹ na te s³owa z aprobat¹, bo rzeczywicie zasady marksistowskiej moralnoci by³y mi
zawsze najwa¿niejsze. Zgodzi³em siê te¿, ¿eby Muniek
opowiada³ dalej.
- Noc by³a ju¿ ca³kiem ciemna  zacz¹³ - kiedy
zmêczeni ca³odziennymi trudami m³odzi przodownicy
pracy udali siê do swoich campingowych domków.
Jedni od razu poszli spaæ, inni wybrali pobliski las,
na harce mi³osne z dziewczynami. Niebawem nad
jeziorem zapanowa³a cisza. S³ychaæ by³o tylko szum
drzew i rytmiczne uderzanie fal o betonowe nabrze¿e
kajakowej przystani.
Uda³o siê - pomyla³em wtedy - uda³o siê. Wszystko
by³o cymes. Ten sekretarz z KW musia³ to zauwa¿yæ.
Tê bezb³êdn¹ organizacjê ca³ego zlotu, to wy¿ywienie,
jakiego sklepy spo¿ywcze w naszym rejonie nie
widzia³y od dawna. Te szynki wêdzone, te kie³basy,
te konserwy rybne i nawet kilka skrzynek z zachodni¹
coca col¹. Uda³o siê. Za tak¹ dobr¹ robotê nale¿y
mi siê nagroda  pomyla³em ukontentowany sukcesem.
- No, no, szwagier. Nie kiwaj tak g³ow¹, ¿e niby
resztê ju¿ znasz. Myla³em tylko o jednym kieliszku
koniaku, nie wiêcej. Chcia³em siê jako odprê¿yæ,
zrozum, bo nerwy mia³em ca³y czas napiête jak
koñskie postronki. Podszed³em wiêc do sto³u z napitkami,
a tam, jak na moje nieszczêcie, sta³ ju¿ ów feralny
sekretarz gminny naszej partii.
- Gratulujê, prezesie - powiedzia³ do mnie na wstêpie
 gratulujê. - Jeli jutro te¿ wam wszystko zagra,
to ho ho, mog¹ was do Powiatu nawet zabraæ.
- Daj Bo¿e, jak mówi¹ marksici - dopowiedzia³em
mu ¿artem, ale przyznajê, ¿e s³owa sekretarza mile
mnie po³echta³y. Skoro on zauwa¿y³, taki æwok
z gminy, to i towarzysze z KW na pewno te¿.
- No to za jutrzejszy dzieñ - powiedzia³em i unios³em swój kieliszek do góry. Wypilimy wtedy z tym
sekretarzem po jednym, lub po dwa kieliszki, nie wiêcej.
Zamierza³em ju¿ odejæ do swojego pokoju w zajedzie
turystycznym, gdy nagle wezwa³ mnie do siebie
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ów sekretarz propagandy z komitetu wojewódzkiego
partii. Wiesz, ten, co mi zwali³ na g³owê ca³y ten zlot
m³odych przodowników pracy.
- No, widzicie. Mówi³em, ¿e bêdziecie awansowaæ
 wykrzycza³ mi do ucha, sekretarz mojej gminnej
organizacji. Pamiêtajcie tylko potem o swoich starych
towarzyszach. Taka przyjañ dwustronna nigdy nie
wiadomo, kiedy mo¿e siê przydaæ.
Wzi¹³ mnie po tych s³owach pod rêkê i powiedzia³:
- No to idziemy do tego sekretarza z KW. ¯elazo
trzeba waliæ, póki jest gor¹ce. Mówiê o tym dlatego,
bo to on by³ potem inicjatorem ca³ej awantury.
Nasz wojewódzki sekretarz od spraw ideologii
i propagandy by³ ju¿ wyranie podchmielony i pewnie
dziêki temu w taki proletariacki sposób ³askawy ludziom.
- Siadajcie tu obok mnie przy stole, towarzysze 
powiedzia³ na wstêpie i nawet jako tak serdecznie
obi¹³ mnie ramieniem. - Siadajcie. No, muszê wam,
towarzysze, jako gospodarzom tego terenu, podziêkowaæ w imieniu naszej wojewódzkiej instancji,
za wietn¹ organizacjê dzisiejszego zlotu. Wam, towarzyszu prezesie Sobol, chcê jeszcze, powiedzieæ,
¿e jestem z was zadowolony. Stanêlicie, ¿e tak
powiem, na wysokoci zadania. Byle tak dalej, towarzyszu, byle tak dalej.
Znowu poklepa³ mnie po ramieniu i doda³:
- Bêdê o was pamiêta³. Nie bójcie siê, bêdê o was,
oczywista, pamiêta³.
Podszed³ potem do stolika i do trzech szklanek
zacz¹³ nalewaæ koniak z radzieck¹ etykiet¹ na butelce.
- A zlot jest piêkny, prawda? Piêkny. M³odzie¿,
wiecie, wykaza³a siê przywi¹zaniem do naszych,
socjalistycznych idea³ów. S³yszelicie, jak o tym
mówili w trakcie dyskusji ideologicznych? A jak siê
bawili potem, jak radonie piewali. Jak to m³odzi.
Ale i nam, na fajrant, te¿ siê, oczywista, co nale¿y.
Po kieliszku koniaku na przyk³ad, co? Dla uczczenia
dobrze spe³nionej misji. Tylko o tym sza, oczywista,
nikomu ani s³owa. Mam do was, towarzysze, pe³ne
zaufanie, rozumiecie. Napijmy siê po szklaneczce,
ot tak zwyczajnie, jak towarzysz z towarzyszami,
ale potem sza.
Postawi³ teraz przed nami po szklance gruziñskiego
koniaku, a potem powiedzia³:
- Za wietlan¹ przysz³oæ tych m³odych przodowników
pracy. Za socjalizm.
- Teraz chyba rozumiesz, ¿e zosta³em ubezw³asnowolniony. Nie spe³nienie takiego toastu w obecnoci
sekretarza KW oznacza³o moj¹ zupe³n¹ klêskê zawodow¹. By³em tylko ma³ym prezesem ma³ej Gminnej
Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w ma³ej miecinie,
aleje III

uzale¿nionej w ca³oci od ró¿nego rodzaju talonów,
rozdzielników przydzia³ów towarowych, ³aski lub nie³aski wszystkich tych towarzyszy na górze. Ta
niespodziewana propozycja wspólnego wypicia koniaku z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego dawa³a mi nadziejê na awans, na lepsze ¿ycie, na miejsce w
partyjnej nomenklaturze stanowisk, na dyrektorsk¹
posadê. Powiedz, czy ty w mojej sytuacji post¹pi³ by
inaczej? No, powiedz?
Milcza³em.
Sekretarz tymczasem powtórnie rozla³ koniak
do szklanek
- Jutro, jak wiecie, przyjad¹ tu równie¿ towarzysze
z Komitetu Centralnego naszej partii. Bêd¹ dekorowaæ
tych m³odych przodowników pracy medalami pañstwowymi, oraz odznakami imienia Janka Krasickiego.
Na ich powitanie, wiecie, zaopatrzy³em siê w kilka
butelek gruziñskiego koniaku, ¿eby ich, oczywista,
jako godnie i po proletariacku powitaæ. Ale mylê,
he he he, ¿e ci towarzysze nie dowiedz¹ siê nigdy,
¿e z ich puli uszczkniemy sobie jeszcze po kieliszeczku,
co? No, to za ich zdrowie.
Dope³ni³ szklanki koniakiem i to tak po radziecku,
znaczy do pe³na, a potem wznosi³ ró¿ne toasty,
których spe³nienia ¿aden uczciwy cz³onek partii nie
by³ w stanie odmówiæ. Za socjalizm na ca³ym wiecie
na przyk³ad. Albo: Na pohybel imperializmowi
zachodnioniemieckiemu
Spe³nialimy te toasty pos³usznie, potem wycierali
usta wierzchem d³oni i zagryli wêgorzem, którego
równe kawa³ki le¿a³y na talerzyku. Mój gminny
sekretarz jedno takie dzwonko podniós³ zawsze do
nosa i w¹cha³ je d³ugo, zupe³nie jak ch³opi w mojej
wiosce w¹chali chleb, gdy chcieli zag³uszyæ w siebie
zapach samogonu.
Szklanki z koniakiem by³y znowu nape³nione.
Nie mog³em ju¿ piæ, wiêc trzyma³em swoj¹ szklankê
w d³oni i udawa³em tylko, ¿e spe³niam koleiny toast.
- No wypijcie, wypijcie, towarzyszu Sobol. Nale¿y
wam siê taka nagroda. Nie bójcie siê, nasza partia
wszystko widzi. Moimi oczami w tym konkretnym
przypadku, ale widzi. I towarzysza kucharza widzi,
co nam takiego smacznego wêgorza przygotowywa³ i
towarzyszy z miejscowego komitetu organizacyjnego, i
was, oczywista, towarzyszu prezesie. Was szczególnie.
- Dzia³ajcie tak dalej  doda³ z uniesionym do góry
palcem - dzia³ajcie, a partia wam za to, nie bójcie siê.
Znowu nala³ koniaku do szklanek, a swoj¹ uniós³
do góry. - Za sojusz robotniczo ch³opski. Za ca³y
tutejszy, wiejski proletariat.
Wypilimy. To ju¿ by³a trzecia butelka tego
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wieczoru i gdymy j¹ skoñczyli, urwa³ mi siê film.
Nie za bardzo wiedzia³em, co siê potem dzia³o. Jak
przez mg³ê pamiêtam tylko, ¿e w pewnym momencie
znalelimy siê nad brzegiem jeziora. Wyci¹gn¹³ nas
z hotelowego pokoju ten mój gminny sekretarz partii,
z³y duch ca³ego tamtego wieczoru. To on zaproponowa³
naszemu towarzyszowi z KW bardzo fajne, damskie
towarzystwo. Takie, trzy - jak mówi³- m³odziutkie
kelnereczki z restauracji geesowskiej naszego prezesa.
Mieszkaj¹ bliziutko, o tam w domkach campingowych
po drugiej stronie jeziora.
Sekretarzowi z KW, bardzo siê ta propozycja
spodoba³a.
- Dobra myl  zawo³a³. - Zabawiæ siê po pracy
nigdy, towarzysze, nie zaszkodzi. Dobrze wypoczniesz,
dobrze potem bêdziesz pracowa³. Tak nas zawsze
uczono na uniwersytecie marksizmu - leninizmu 
doda³ na koniec i z butelk¹ gruzina pod pach¹
ruszy³ w kierunku jeziora. St¹d do dziewczyn nie by³o
dalej jak jakie 100-150 metrów w linii prostej. Tyle,
¿e trzeba by³o tê odleg³oæ przep³yn¹æ kajakiem.
Piechot¹ bowiem trzeba by³o iæ wokó³ jeziora, drog¹
z b³otnistymi zakolami rzeki, która gdzie tam za
wzgórzami dopiero rozlewa³a siê w jezioro.
Wybralimy, oczywicie, wariant pierwszy, ten
z kajakiem, bo kto by siê tam pcha³ jakimi wertepami
do dziewczyn, kiedy kajaki sta³y tu¿ bliziutko,
na wyci¹gniecie rêki, czubkami tylko przywi¹zane
do pacho³ka, rozpostarte na wodzie promienicie
na kszta³t wachlarza. Jeden z nich odpi¹³em wnet
i przyholowa³em do nóg sekretarzowi. Usiad³ w nim
razem z tym moim, gminnym. Ja wsiad³em miêdzy
nich, na trzeciego, i wtedy siê okaza³o, ¿e nie mamy
czym wios³owaæ.
- Bez wiose³ nigdzie nie pop³yniemy  powiedzia³em
do sekretarza, s¹dz¹c, ¿e w ten sposób odwiodê go
od ca³ej tej babskiej eskapady. Ale gdzie tam. By³
chyba bardzo napalony na te dziewczyny, bo doæ
ostro krzykn¹³ w moim kierunku.
- To wymylcie co, jestecie tu przecie¿ gospodarzami, tak? Ja mam chodziæ za jakimi wios³ami? Zlaz³em, wiêc z kajaka i rozejrza³em siê dooko³a. Noc
by³a widna, ksiê¿yc jak latarnia owietla³ ca³y teren
wokó³ jeziora, ale wios³a ¿adnego nigdzie nie zauwa¿y³em. Obs³uga chowa³a je na noc w magazynach
zamykanych na klucz, a gdzie spali ci wypo¿yczaj¹cy
kajaki? Sk¹d ja to mog³em wiedzieæ.
- No, ruszcie siê tam  ponagla³ sekretarz - ty³ek
mi przez was zamarza. S¹dzi³em, wiecie, ¿e jestecie
bardziej operatywni, ale chyba siê pomyli³em.
Przywo³a³ mnie tym stwierdzeniem do porz¹dku.
aleje III

Wszystkie moje dotychczasowe starania o awans, ca³y
dorobek tego wieczoru mog³y wzi¹æ w ³eb, jeli
natychmiast nie uda mi siê znaleæ czego, co mo¿e
nam zast¹piæ wios³a. Rozejrza³em siê wiêc jeszcze
raz i, wyobra sobie, znalaz³em. Na brzegu, tam na
kamiennym molo, opodal przystani sta³ taki metalowy
kosz, pe³en czerwonych flag, ustawiony tam dla
dokeracji przy takich w³anie jak dzisiejsza uroczystociach. Z daleka wygl¹da³y niczym kwiaty w wazonie.
Bez namys³u pobieg³em to tego kosza i wyj¹³em
z niego, jak leci, szeæ czerwonych flag. Da³em po
dwie swoim sekretarzom, a dwie zostawi³em sobie.
Tym bêdziemy wios³owaæ - powiedzia³em.
- No, widzicie  ucieszy³ siê nasz sekretarz.
- wykombinowalicie jednak. Znaczy, jak chcecie,
to potraficie. No, a teraz naprzód, towarzysze, raz,
dwa, raz dwa!
Nie sz³o nam jednak to wios³owanie flagami.
W dodatku by³o nam za ciasno w trójkê na jednym
kajaku, przeszkadzalimy sobie nawzajem, kajak
chwia³ siê wiêc, p³yn¹³ jako kolawo, raz szed³ ukosem,
raz kolicie, a¿ w koñcu zniós³ nas bokiem na jak¹
kêpê szuwarów, prawie w po³owie przeprawy. Nad
wod¹ wstawa³ akurat dzieñ i ta cisza, która zawsze
o poranku wisi nad jeziorem, jeszcze bardziej spotêgowa³a ostre s³owa naszego sekretarza.
- Jak wy mo¿ecie dobrze zarz¹dzaæ socjalistycznym
przedsiêbiorstwem, skoro nawet ³ódk¹ nie potraficie
kierowaæ. Zawiod³em siê na was, towarzyszu prezesie,
bardzo zawiod³em.
Przestraszy³ mnie znowu tym krzykiem. Sam zreszt¹
wiesz, czym siê mo¿e skoñczyæ gniew sekretarza partii.
Zanurzy³em wiêc swoj¹ flagê jeszcze g³êbiej w wodê,
uczyni³em szeroki zamach i nagle zako³ysa³o mn¹.
Us³ysza³em plusk wody, a potem poczu³em w ustach
smak topieli. Ogarnê³o mnie zimno i jednoczenie jaki strach, który z miejsca spowodowa³ otrzewienie.
Stara³em siê wyp³yn¹æ na powierzchniê jeziora, z³apaæ
trochê powietrza i zorientowaæ siê, gdzie s¹ pozostali
pasa¿erowie kajaka. Nasi¹kniête wod¹ ubranie ci¹gnê³o
w dó³, buty na nogach ci¹¿y³y jak z o³owiu. Mia³em
wra¿enie, ¿e tonê, na szczêcie p³ywaæ umiem niele,
nie gorzej wcale ni¿ w ¿yciu, wiêc jako zdo³a³em siê
wygrzebaæ i dop³yn¹æ do miejsca, gdzie mog³em stan¹æ
na nogi. Stamt¹d dopiero spojrza³em na jezioro. Gdzie
tam musia³ byæ mój sekretarz z KW. By³. Trzyma³
siê obur¹cz przewróconego do góry dnem kajaka
i wrzeszcza³ na ca³e gard³o: Ratuuunku, nie umiem
p³ywaæ, ratuuunku, Chryste Panie, ratunku!
Razem z gminnym sekretarzem, który sta³ ju¿
obok, skoczylimy mu na pomoc i wspólnymi si³ami
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dobrnêlimy z nim do brzegu. By³o z niego sporo
ch³opa wiêc zmordowa³ nas do imentu. Nie spojrza³
jednak na nas ani na moment, nie powiedzia³ te¿ s³owa,
kiedy odchodzi³ w stronê swojej kwatery. £aska pañska,
jak to mówi¹. Tymczasem ja, razem z moim gminnym
sekretarzem, usiedlimy sobie dla odpoczynku na pla¿y.
Ranek robi³ siê piêkny, zza drzew rosn¹cych na wzgórzach wychodzi³o s³oñce, coraz mocniejsze, jakby
chcia³o nas ogrzaæ i pocieszyæ. Piasek by³ ciep³y,
nagrzany wczorajszym, upa³em, wokó³ ¿ywej duszy,
wiêc na chwilê, dla odpoczynku tylko, wyci¹gnêlimy
siê swobodnie na pla¿y. Obok po³o¿y³em te flagi,
co mia³y byæ wios³ami i zabij, nie wiem, kiedy zasn¹³em.
Pewnie ten wypity koniak z naszym sekretarzem sprawi³,
¿e spa³em twardo, niczym po trudnym dniu we w³asnym ³ó¿eczku. I co ciekawe, nic mi siê nie ni³o,
zupe³nie nic. ¯adnych, rozumiesz, najmniejszych nawet
przeczuæ, ¿adnych majaków, ¿adnych intuicyjnych
ostrze¿eñ. Nic, tylko jakie dziwne, coraz wyraniejsze
mrowienie po twarzy. Co siê ze mn¹ dzia³o, tylko
nie wiedzia³em, co. Nagle siê obudzi³em i z niema³ym
wysi³kiem otworzy³em oczy. Dzieñ by³ ju¿ w pe³ni,
s³oñce pra¿y³o ca³¹ swoj¹ si³¹, a wokó³ mnie, i ci¹gle
pi¹cego obok sekretarza gminy, le¿a³o pe³no ludzi,
ale to pe³no. Mówiê ci, cia³o obok cia³a, jak to na pla¿y w upalny dzieñ, wszyscy, oczywicie w slipach i
kostiumach k¹pielowych, tylko my dwaj z sekretarzem
poród nich, w ciemnych, eleganckich garniturach
z czerwonymi flagami pod rêk¹. Wygl¹dalimy obaj
na tej pla¿y jak takie dwie mumie z okresu wczesnego
socjalizmu radzieckiego, wygrzebane z piachu, dobrze
zabalsamowane gruziñskim koniakiem. To, mrowienie
na twarzy, które mnie obudzi³o, by³o sprawk¹ owych
m³odych ludzie ze zlotu, którzy dla zabawy posypywali
nas piaskiem. ¯eby ty mnie widzia³, jak ja siê wtedy
zerwa³em na równe nogi, jak da³em chodu z tej pla¿y.

Goni³ mnie tylko miech tamtych ludzi znad jeziora
i w³asny wstyd. Kto podniós³ z ziemi czerwon¹ flagê
i wcisn¹³ mi j¹ do rêki. Ucieka³em z ni¹ zupe³nie bezwiednie i wtedy na drodze stanê³o mi dwóch milicjantów.
- Dokumenty poproszê - powiedzia³ jeden z nich.
Resztê ju¿ wiesz  powiedzia³ Muniek i na nowo
zacz¹³ podpalaæ zgas³ego papierosa.
Przyznam, ¿e z trudem powstrzymywa³em miech.
Dla dobra sprawy milcza³em jednak, bo zupe³nie nie
wiedzia³em, jak mu mam pomóc. Gdyby nie ten
sekretarz z KW, mo¿e by siê da³o ukrêciæ ³eb sprawie.
Ale tak? Myli³em siê jednak. Sekretarz ca³¹ tê sprawê
po prostu zbagatelizowa³.
- ¯adnych, oczywista, ideologicznych ani prowokatorskich podtekstów w tym zdarzeniu nie by³o
- powiedzia³ przez telefon komendantowi milicji.
Ot, jestecie za gorliwi towarzysze i tyle.
S¹dzi³, ¿e tym sposobem uratuje równie¿ siebie.
Ale partiê nie tak ³atwo oszukaæ. Kto uczynny
doniós³ do Komisji Kontroli Partyjnej o pijañstwie nad
jeziorem, o deprawowaniu m³odzie¿y zlotowej, w
wyniku czego naszego sekretarza, lubi¹cego za bardzo
gruziñskie koniaki, usuniêto z pracy w KW. Zosta³
karnie przeniesiony na stanowisko kierownika stacji
paliw CPN. Tak siê potem zastanawia³em. Czy w dobie
reglamentacji paliw takie przeniesienie, to by³a
rzeczywicie kara? Wszystko przecie¿ za benzynê
mo¿na by³o za³atwiæ. Przyjañ nowych sekretarzy te¿.
Mój szwagier Muniek natomiast, od tamtego dnia nie
bra³ do ust ¿adnego radzieckiego koniaku, bo jak twierdzi³, wszelkie z³o bierze swój pocz¹tek od ideologii.
Andrzej Kalinin
(Fragment ksi¹¿ki pt. Ze sztambucha starego
komucha, która wiosn¹ tego roku uka¿e siê na pó³kach
ksiêgarskich)

Rys. Jacek £yd¿ba

aleje III
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Jakie by³y pocz¹tki Twojej pracy dla TV?

SAMO ¯YCIE

Studiowa³em na Politechnice Czêstochowskiej
na Wydziale Elektrycznym. Kiedy zacz¹³em sobie
zdawaæ sprawê, ¿e ju¿ wkrótce zostanê in¿ynierem
na przyk³ad w hucie, spotka³em Mariusza Polaczka
 kolegê ze szko³y redniej, który wtedy mieszka³
naprzeciwko Wydzia³u Elektrycznego. Zamiast na
zajêcia, zacz¹³em chodziæ do niego, gdzie przez d³ugie
godziny wymylalimy rozmaite, czêsto bardzo
dziwaczne historie. Mariusz studiowa³ na Uniwersytecie
l¹skim na wydziale Kierownictwa Produkcji. Kiedy
opracowalimy nasz pierwszy program pt. Kapitalnie
mieszny program. Kapitalny, Mariusz przedstawi³
go swojemu promotorowi do przeczytania. Potem
zainteresowa³ siê tym Sylwester Chêciñski. Wszystko
by³o na dobrej drodze, projekt trafi³ do telewizyjnej
Dwójki, ale w pewnym momencie prace usta³y z bli¿ej
niewyjanionych nam przyczyn. Ale jaki pierwszy
krok zosta³ zrobiony. Pan Sylwester da³ nasze namiary
M. Zembatemu i J. Janczarskiemu i wkrótce potem
zaczêlimy pracowaæ z nimi w radiu. Potem pojawi³a
siê propozycja z Polsatu i tak siê powoli rozkrêca³o.
To wszystko, oczywicie, trwa³o latami i wcale nie
wygl¹da³o tak ró¿owo. Nie pamiêtam, ile razy by³em
mamiony propozycjami, z których potem nic nie
wynika³o. Jedzi³em do Warszawy, do Katowic, do
Wroc³awia, spotyka³em siê z producentami, re¿yserami, scenarzystami w ciemno. Wiêkszoæ propozycji
przestawa³a byæ realna, zanim na dobre zacz¹³em
o niej myleæ. Pamiêtam, ¿e w tamtym okresie czêsto
musia³em zapewniaæ ¿onê, ¿e jeszcze w przysz³ym
tygodniu nie umrzemy z g³odu. Pocz¹tki by³y bolesne.

z Arkadiuszem Borowikiem
rozmawia S³awomir Burszewski

Fot. S. Burszewski.

Twoje nazwisko czêsto pojawia siê na listach p³ac
w programach TV. Co Ty tam w³aciwie robisz?
Od dwunastu lat próbuje siê utrzymaæ z pracy dla
telewizji. Obecnie robiê kilka projektów. Pierwszoplanow¹ spraw¹ jest dla mnie serial Samo ¿ycie,
którego jestem scenarzyst¹ (w tej chwili jednym
z trzech). Piszê tak¿e odcinki Rodziny zastêpczej,
jestem sta³ym wspó³pracownikiem Jacka Fedorowicza
przy Dzienniku Telewizyjnym, wspólnie z Mariuszem
Polaczkiem, te¿ z Czêstochowy. Ostatnio pojawi³y siê
trzy pilotowe odcinki serialu Sublokatorzy, przy
których scenariuszu macza³em palce. Wreszcie
doczeka³em siê te¿ emisji serialu Mêskie  ¿eñskie,
który pisa³em z Krystyn¹ Jand¹. W przesz³oci by³y
te¿ inne historie. Np. w latach 1996-97 pracowa³em
przy programie rozrywkowym Daszek dla Polsatu
(51 piêtnastominutowych odcinków), który by³ naszym
- z M. Polaczkiem - programem autorskim. Program
produkowali Maciej Zembaty i nie¿yj¹cy ju¿ Jacek
Janczarski. Wczeniej wystêpowalimy w audycji
radiowej w Trójce Zgryz (tych samych autorów).
Oni nagrywali Rodzinê Poszepszyñskich, a my
z Polaczkiem mielimy kilkuminutow¹ wk³adkê
Z pamiêtnika spowiednika.
aleje III

Na czym polega Twoja praca?
Praca przy serialach za ka¿dym razem wygl¹da
nieco inaczej. Pisz¹c np. Samo ¿ycie, które jest
serialem codziennym (4 odcinki w tygodniu), pracujê
inaczej, ni¿ przy serialu emitowanym raz w tygodniu,
poniewa¿ serial codzienny wymaga wiêkszej wspó³pracy miêdzy autorami. Dlatego je¿d¿ê do Warszawy
i spêdzam tam 2-3 dni w tygodniu. Wtedy wymylamy
historiê, sytuacje, które wydarz¹ siê naszym bohaterom.
Potem uk³adamy z tego tzw. drabinki. S¹ to chronologiczne punkty zdarzeñ. Nastêpnie dzielimy je na trzy
czêci, a ka¿dy z nas bierze jedn¹ drabinkê. Rozpisujemy
je na dialogi, sytuacje i z tego powstaj¹ ju¿ gotowe
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z tym radz¹, reaguj¹c odrzucaniem ich w ogóle. Samo
¿ycie jest serialem melodramatycznym, a melodramat
to, jak wiadomo, rodzaj dramatu, który opowiada
o uczuciach ludzi. Zreszt¹, od czasu, kiedy zacz¹³em
siê tym zajmowaæ, motywy melodramatyczne dostrzegam
praktycznie wszêdzie. Seriale ró¿ni¹ siê na przyk³ad
natê¿eniem emocji. W Klanie historia p³ynie sobie
wolno i bli¿sza jest ¿yciu codziennemu. Serial ten
spe³nia rolê s³uchowisk radiowych, jak W Jezioranach,
Matysiakowie, których bohaterów siê kocha,
obojêtnie czy oni jedz¹ czy pi¹. S¹ po prostu czêci¹
codziennoci, przyjació³mi rodziny. Oczekiwania
widzów Samego ¿ycia s¹ trochê inne. Wiêcej tam
na przyk³ad sensacji, ale te¿ pora nadawania inna.
Generalnie rzecz bior¹c, ludzie najchêtniej ogl¹daj¹
historie o mi³oci. I to wcale nie dotyczy tylko kobiet.
Przedzia³ ogl¹dalnoci wynosi 60:40 na korzyæ kobiet,
wiêc jak widaæ ró¿nica nie jest du¿a. Mê¿czyni te¿
lubi¹ ogl¹daæ historie o zakochiwaniu siê, chocia¿
czêsto z jakich powodów siê do tego nie przyznaj¹.
Zreszt¹, sam by³em swego czasu zdeklarowanym przeciwnikiem telenowel, ale to by³y trochê inne czasy.
Znalimy g³ównie produkcje latynoskie w rodzaju
Isaury. W 2000 roku powsta³ projekt serialu Adam
i Ewa. Uda³o mi siê wygraæ konkurs na jednego
z trzech autorów serialu i tak to siê zaczê³o. To by³a
klasyczna historia melodramatyczna. Wracaj¹c do
pytania o inspiracje  wszystkie historie zmylam.
Z ¿ycia biorê jedynie nazwiska bohaterów. Przypominam sobie, z kim chodzi³em do szko³y Nazwiska
nauczycieli lekarzy I w ten sposób nazwiska ludzi,
których znam, zna³em, czasem trafiaj¹ na ekran. Nie
wiem, jak wymylam historie. Czêsto nic nie mi przychodzi do g³owy. W koñcu siadam przy komputerze
ze s³abym zarysem sytuacji i klimatu pomiêdzy 2-5
osobami. Jest sytuacja zastana z poprzedniego odcinka,
wiem, dok¹d zmierza historia i w pewnym momencie
oni zaczynaj¹ mi mówiæ w g³owie. Czasem nie nad¹¿am
z notowaniem. Mam te¿ ró¿ne sposoby na siebie. Parê
p³yt z magicznymi utworami, przy których pêka bania z pomys³ami. Najwa¿niejsze, ¿eby pisz¹c, myleæ
dan¹ postaci¹. Zawsze staram siê jak najg³êbiej wejæ
w wymylony wiat. Wierzê, ¿e skoro dana opowieæ
wci¹ga mnie, jest szansa, ¿e na widza zadzia³a podobnie.
Nie ukrywam, ¿e cieszy mnie, kiedy ludzie pasjonuj¹
siê rzeczami, które wspó³tworzê. Samego ¿ycia
powsta³o ju¿ 478 odcinków, a mnie nadal pomys³y na
nastêpne odcinki spêdzaj¹ sen z powiek. Nie chcia³bym
popaæ w rutynê. Nie chcê, ¿eby ludzie ogl¹dali
serial z przyzwyczajenia.

odcinki. Na koñcu zgrywamy wszystko, ¿eby ca³oæ
by³a jednolita. Praca przy serialu komediowym jest
bardziej indywidualna, poniewa¿ np. jak w przypadku
Rodziny zastêpczej, ja piszê gocinnie jeden odcinek
na miesi¹c. Wysy³am Andrzejowi Grembowiczowi,
który prowadzi ten serial, pomys³y w¹tków (w ka¿dym
odcinku s¹ dwa) i on mówi np., ¿e to ju¿ by³o, to jest
s³abe, a to jest OK. W momencie akceptacji, zaczynam
pisaæ odcinek, potem on zleca ewentualne zmiany,
poprawki. W przypadku Sublokatorów by³o jeszcze
inaczej, poniewa¿ powsta³y trzy odcinki, a mnie zlecono
ich poprawienie. Bardzo mi³o wspominam prace
scenariuszowe nad Mêskie - ¯eñskie. Praca z Krystyn¹
Jand¹ jest zupe³nie zwariowanym, ale i bardzo radosnym
twórczo doznaniem. Nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Trzeba je tylko uzasadniæ. Mam nadziejê, ¿e jeszcze
do tego wrócimy. Przy Dzienniku Telewizyjnym
z kolei jest jeszcze inaczej. Kiedy wszystkie scenariusze dla Jacka Fedorowicza robilimy wspólnie
z M. Polaczkiem, teraz pracujemy oddzielnie. Z panem
Jackiem mam kontakt mailowy. Od dwunastu lat dzieñ
w dzieñ nagrywam wszystkie serwisy informacyjne
typu Panorama, Wiadomoci. Potem to wszystko
ogl¹dam, wyszukujê rzeczy, które by mo¿na w jakikolwiek sposób zamieniæ na zabawne historyjki, nadaj¹ce
siê do emisji i przesy³am swoje propozycje przez
internet. Jeszcze trzy lata temu musia³em biegaæ na
pocztê i nadawaæ faksem, ale ostatnio komunikacja
miêdzy nami siê uproci³a. Pan Jacek przekona³ siê
do mailowania, za co mu jestem serdecznie wdziêczny.
Sk¹d czerpiesz pomys³y? Obserwujesz ludzi, media, szukasz tematu w kronikach policyjnych?
Przy Dzienniku Telewizyjnym obserwacje s¹
cile okrelone, bo jest to program o ludziach z pierwszych stron gazet. Ja jednak lubiê najbardziej ¿arty
abstrakcyjne, które wolê od satyry spo³eczno-politycznej.
Uwielbiam zmanipulowaæ wypowied polityka, który
wypowiada siê na jaki wa¿ny temat, a po mojej obróbce
okazuje siê, ¿e ze stoickim spokojem wygaduje jakie
nieprzytomne bzdury. Pana Jacka z kolei bardziej bawi¹
rzeczy ci¹gniête do ziemi, nawi¹zuj¹ce do aktualnych
wydarzeñ. Przy serialach jest inaczej. Generalnie piszê
to, co chcia³bym sam ogl¹daæ. Dla mnie seriale bardzo
siê ró¿ni¹ od siebie. Samo ¿ycie, Klan i Z³otopolscy maj¹ ze sob¹ tyle samo wspólnego, co filmy
typu Pan Wo³odyjowski, Lot nad kuku³czym gniazdem
i Terror Mechagodzilli. Mo¿liwe, ¿e jest to w naszym
kraju gatunek dosyæ m³ody, wiêc nie wszyscy sobie
aleje III
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naprawdê siê wzruszê, komediowe  gdy siê zamiejê. Autor musi prze¿ywaæ swoje dzie³o, ¿eby by³o
autentyczne. ¯eby w ogóle by³o. W Polsce jest trochê
ludzi pisz¹cych scenariusze, natomiast gorzej jest z
jakoci¹ ich pisania. Niestety, wiele zdolnych osób
nie jest w stanie wytrzymaæ tego pierwszego okresu,
kiedy trzeba siê ¿ywiæ tylko obietnicami. Nikt nie chce
umieraæ dla sztuki. Dlatego potrzeba sporo szczêcia
i znalezienia siê w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

To ³atwy kawa³ek chleba?
Przy pisaniu seriali trzeba mieæ pasjê i wytrwa³oæ.
My robimy 2 godziny filmu tygodniowo, wiêc tempo
jest ogromne. Trzeba byæ trochê wariatem i lubiæ to,
co siê robi. Scenariusz do filmu fabularnego pisze siê
3-6 miesiêcy, czasem d³u¿ej. My na podobny objêtociowo materia³ mamy tydzieñ. To ciê¿ka praca, od
której mo¿na dostaæ ob³êdu. Odpoczywam jedynie
w wakacje, gdy¿ nieustannie co mi wisi nad g³ow¹,
co muszê napisaæ... Ale nie narzekam. To wiadomy
wybór.

Jeste totalnym komercjalist¹?
Có¿ to znaczy? Czy aktor graj¹cy komercyjnie, gra
inaczej ni¿ w produkcji niekomercyjnej? Nie. Aktor
powinien wcieliæ siê w dan¹ postaæ najlepiej, jak
potrafi. Nie powinien w pierwszej kolejnoci zastanawiaæ siê nad tym, gdzie go zobacz¹. Podobnie scenarzysta.
Kiedy siadam do pisania sceny, mylê, co moi bohaterowie prze¿ywaj¹, a nie o tym, czy bêdê ich ogl¹da³
w kinie, telewizji czy teatrze. I to jest priorytet. Potem
oczywicie mo¿na pewne rzeczy dostosowywaæ.

Czy uczy³e siê scenopisarstwa? Koñczy³e
specjalne kursy?
Nie uczêszcza³em do ¿adnej szkó³ki. Mia³em szczêcie uczyæ siê praktycznie na w³asnych b³êdach, terminuj¹c u ludzi z du¿ym dowiadczeniem. Warsztat jest
wa¿ny, ale na pewno nie najwa¿niejszy. Wed³ug mnie,
najlepsze sceny melodramatyczne powstaj¹, kiedy

Fot. S. Burszewski.
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Nie mo¿na nie liczyæ siê z wymaganiami stacji telewizyjnych, ale te¿ niezale¿nie od tego czy robi film fabularny czy serial. Bo jakie wymogi zawsze s¹. Ale
takie s¹ realia, trzeba siê liczyæ z ogl¹dalnoci¹. Pojêcie komercji dotyczy, moim zdaniem, produktu, a
nie momentu tworzenia, który jest dla mnie najciekawszy. Potem wszystko jest produktem. Jak jest na to
popyt, to jest sukces komercyjny. Tak samo w przypadku filmów, jak i na przyk³ad malarstwa. Dla oddechu od scenariuszy, od trzech lat piszê ksi¹¿kê, któr¹
byæ mo¿e kiedy wydam. Piszê j¹ ca³kowicie wed³ug swoich upodobañ. Mimo to sk³ama³bym, gdybym powiedzia³, ¿e wszystko mi jedno, czy przeczyta j¹ tylko
moja rodzina, czy sto milionów ludzi. Wspó³pisa³em
te¿ scenariusz do filmu fabularnego Jasnob³êkitne
okna, który jest w fazie przygotowañ do zdjêæ. To
historia o dwóch przyjació³kach, z których jedna jest
miertelnie chora. Historia o nadziei. Chodzi mi o to,
¿e piszê bardzo ró¿ne rzeczy, ale tak naprawdê podchodzê do pisania zwykle tak samo. Chcê opowiedzieæ jak¹ historiê najlepiej jak potrafiê.

STAWIAM NA FABU£Ê
rozmowa z Przemys³awem Pastuszk¹,
15-letnim autorem powieci Ebrad
której fragmenty drukowalimy w Alejach 3
- Witaj Przemku!
- Czeæ!
- Czym siê interesujesz?
- Lubiê informatykê i dobr¹ literaturê.
- Co wed³ug Ciebie znaczy dobra literatura?
- S¹ to powieci oparte na szerokiej wiedzy autora,
z wartk¹ akcj¹ i wci¹gaj¹c¹ fabu³¹.
- Dlaczego zainteresowa³e siê komputerami?
- Urz¹dzenia teleinformatyczne ciekawi³y mnie od
dawna, jednak moja pasja mog³a rozwin¹æ siê po
zakupie pierwszego komputera.
- Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z pisaniem?
- Na pocz¹tku pisa³em teksty po prostu do szko³y,
na przyk³ad jako prace domowe. Dopiero póniej
pojawi³y siê ró¿ne konkursy i zacz¹³em traktowaæ
to powa¿niej.
- Jaki jest Twój styl?
- Przede wszystkim stawiam na fabu³ê, która musi
byæ skomplikowana, tajemnicza, a ponad wszystko
wci¹gaj¹ca. Staram siê równie¿ wiernie oddawaæ
emocje i refleksje bohaterów. W moich tekstach pojawiaj¹ siê tak¿e w¹tki czysto fantastyczne, zagadnienia
niezbadane jeszcze przez naukê. Jako nie mogê siê
przekonaæ do pisania w pe³ni realnych powieci.
- Co jest motorem napêdowym Twych powieci?
- Jak ju¿ mówi³em, jest to atmosfera tajemniczoci
i zjawiska paranormalne. Bazuje na tym wiele wspania³ych ksi¹¿ek, ale nie czujê, ¿e w jaki sposób kopiujê
te pomys³y, gdy¿ pole do popisu w tej dziedzinie jest
przeogromne, ograniczone tylko nasz¹ wyobrani¹.
- Czy Twój styl zmieni³ siê na przestrzeni kilku lat?
- Na pewno tak. Gdy teraz wracam do moich poprzednich tekstów, mam ochotê rozemiaæ siê.
- Masz plany literackie na przysz³oæ?
- Mam kilka pomys³ów na kolejne fabu³y, lecz nie
jest przes¹dzone, czy wprowadzê któr¹kolwiek w ¿ycie.
Bardziej prawdopodobne jest, ¿e póniej wymylê co
nowego.
- Dziêkujê za ciekawe informacje, powiêcony czas.
- Chêtnie podzieli³em siê swoimi przemyleniami.

Krêcisz siê blisko telewizji. Czy jest tam kto
z Czêstochowy?
Nikogo nie spotykam. Oni siê chyba gdzie rozpe³zli.
Niekiedy s³yszê o £ukaszu Wylê¿a³ku, z którym jest
kojarzona Czêstochowa. Wszyscy siê zawsze dziwi¹,
¿e ja go nie znam. Warszawiacy uwa¿aj¹, ¿e Czêstochowa
to taka wiêksza wie, gdzie wszyscy siê dobrze znaj¹.
A przecie¿ tak nie jest. Tak naprawdê trzymam siê
z dala od telewizji i od ulicy Woronicza. Pracujê
w studiach producenckich, które przygotowuj¹ gotowe
programy dla TV.
Znani aktorzy to Twoi bliscy przyjaciele?
Przesada, chocia¿ znam kilku dobrze. To normalni
ludzie, którzy na ulicy s¹ rozpoznawani jako ma³py
z telewizora. Niektórym to przeszkadza. Na bankietach
firmowych s¹ bardzo mili dla scenarzystów, gdy¿
czasami ich w¹tek w serialu siê koñczy i trzeba
porozmawiaæ o jego przed³u¿eniu. Od nas wiele zale¿y...
Dziêkujê za rozmowê.

Rozm. Agnieszka Rataj
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siê jednak w swoim pokoju i nie reagowa³y zupe³nie
na rozpaczliwe walenie w drzwi. Prezes i pan Sawicki
opró¿nili wiêc samotnie butelkê i w pod³ych nastrojach poszli spaæ. A nastêpny dzieñ te¿ nie by³ lepszy.
Prezes ziewa³ potê¿nie s³uchaj¹c nadêtych i nudnych
mów ró¿nej maci ekonomistów. Pan Sawicki bawi³
siê telefonem i czyci³ paznokcie. A t³umaczki by³y
oficjalne i osch³e. I co najgorsze, okazywa³y siê byæ
niezbêdne w ka¿dej, nawet duperelnej sytuacji  choæ
prezes najchêtniej pogoni³by je gdzie pieprz ronie.
Popo³udniow¹ por¹ organizator zafundowa³ im
rozrywki kulturalne.
Kln¹c w ¿ywe kamienie prezes d³ugo szuka³ wyjcia
z British Museum. Gdy wreszcie spocony ze strachu
zdo³a³ wydostaæ siê na zewn¹trz, kategorycznie odmówi³
zwiedzania National Gallery i wróci³ w te pêdy do hotelu.
Wieczorem za wespó³ z panem Sawickim zostali
zmuszeni do obejrzenia sztuki teatralnej, z której mimo
najlepszych chêci nie zrozumieli nawet przecinka. Starali siê jednak bardzo okazywaæ g³one rozbawienie w tych
samych momentach, co reszta publicznoci. Po antrakcie wychodzi³o im to ju¿ niemal idealnie.
W hotelu pan Sawicki jeszcze raz przypuci³
szturm na drzwi pokoju t³umaczek i po bezskutecznym
oblê¿eniu wróci³ z kiepsk¹ min¹.
A trzeci dzieñ zacz¹³ siê ju¿ zupe³nie fatalnie.
T³umaczki z³o¿y³y rezygnacjê, spakowa³y manatki
i wynios³y siê z hotelu. Referaty konferencyjne by³y
jeszcze nudniejsze ni¿ poprzednie. Prezes walczy³ ze
snem rozgl¹daj¹c siê po sali  reszta delegatów te¿
mia³a nietêgie miny. Natomiast pan Sawicki by³ nadzwyczaj o¿ywiony  zdawa³o siê, ¿e nie mo¿e sobie
znaleæ miejsca. Wierci³ siê i stêka³  na dodatek jego
twarz, zazwyczaj nienaturalnie blada, zaczê³a mieniæ
siê ró¿nymi barwami, od subtelnej zieleni poprzez
wyrazisty fiolet a¿ po g³êbok¹ purpurê.
W koñcu wyda³ z siebie g³one ach!, zerwa³ siê
z fotela i popêdzi³ jak oszala³y w kierunku korytarza.
Nastêpne kilka dni spêdzi³ w ³ó¿ku zarzekaj¹c siê, ¿e ju¿
nigdy w ¿yciu nie tknie ostryg ani podobnych im paskudztw.
A prezes zosta³ zupe³nie sam i nudzi³ siê jak mops
wydeptuj¹c cie¿kê pomiêdzy pokojem a hotelowym barem.
Wreszcie którego popo³udnia nie wytrzyma³ i uzbroiwszy
siê w aparat fotograficzny, mapê i s³ownik ruszy³ w miasto.
Z radoci¹ odkry³, ¿e porozumiewanie siê z tubylcami
nie jest rzecz¹ trudn¹. Wysz³o na jaw, ¿e wystarcz¹
praktycznie trzy s³owa ¿eby za³atwiæ, co tylko siê chce:
yes, no i ok.. Czasami te¿ w dobrym tonie by³o
dodaæ thank you. Wêdrowa³ wiêc sobie ulicami, fotografowa³ co siê da³o i szkoli³ komunikacjê werbaln¹ w
jêzyku obcym.

Rados³aw Purski

Drobny polizg jêzykowy
Prezes zosta³ aresztowany. Przesiedzia³ pod kluczem
ca³e piêæ dni i bardzo siê potem szczyci³ swoim
kombatanctwem. Tym bardziej, ¿e aresztowania dokona³y
s³u¿by obcego pañstwa i z tego to tytu³u nazwisko
prezesa kilka razy dziennie przewija³o siê w mediach.
Paradoksalnie uzna³ to za wietn¹ a darmow¹ reklamê
 d³ugo potem bowiem og³aszano, ¿e nast¹pi³a pomy³ka
a cz³owiek by³ niewinny. On sam za zacz¹³ z radoci¹
odnajdywaæ siê w roli mêczennika.
A by³o to tak.
Z pocz¹tkiem roku prezesa zaproszono na bardzo
wa¿n¹ konferencjê ekonomiczn¹ do Londynu. Organizator zapewnia³ rozmaite atrakcje, szwedzkie sto³y
i luksusowe apartamenty dla prezesa i jego wity. Prezes
zadecydowa³, ¿e w sk³ad delegacji wejdzie pan Sawicki
i dwie m³ode i piêkne t³umaczki; pomimo wielorakich
talentów prezes nie zdo³a³ jeszcze opanowaæ trudnej
sztuki w³adania jêzykami.
Dopieciwszy detale organizacyjne pozostawa³o
czekaæ jedynie na dzieñ wyjazdu. A ca³¹ wyprawê
od samego pocz¹tku przeladowa³ szczególny pech.
Z powodu fatalnych warunków pogodowych opóni³
siê start samolotu  ca³e towarzystwo przesiedzia³o kilka
godzin w poczekalni nudz¹c siê miertelnie.
Potem nad kana³em La Manche pan Sawicki utkn¹³
w toalecie  w uwalnianie nieszczênika zaanga¿owa³a
siê co najmniej po³owa pasa¿erów i dwie stewardessy
uzbrojone w ³omy.
Na Heathrow wypatroszono im baga¿e, bo ponoæ
psy celników co tam wyczu³y.
Rezygnuj¹c z podró¿y metrem prezes zrujnowa³
siê na taksówkê. Taksówkarz okaza³ siê byæ bardzo
mi³ym cz³owiekiem; powióz³ ich okrê¿n¹ tras¹ z uwagi
na wszechobecne ponoæ korki.
W rezultacie umêczeni uczestnicy konferencji
zwiedzili wbrew swojej woli znakomit¹ czêæ miasta,
p³ac¹c za tê przyjemnoæ bardzo s³ono.
G³odni i wciekli dotarli do hotelu  tu dowiedzieli siê, ¿e z uwagi na pón¹ porê kuchnia ju¿ nic im nie
zaserwuje, ale jeli chc¹, to mog¹ zadowoliæ siê resztkami
ze szwedzkiego sto³u.
A potem okaza³o siê, ¿e t³umaczki s¹ kompletnie
nie¿yciowe. Pan Sawicki poszed³ zaprosiæ je na kawkê
do apartamentu prezesa  niewiasty zabarykadowa³y
aleje III
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Jak ju¿ kiedy rzeklimy, prezes by³ cz³owiekiem
lubi¹cym czynny wypoczynek i wspó³zawodnictwo
we wszelkiej postaci. Uprawia³ ca³e multum dyscyplin
sportowych, a rytua³em sta³y siê wizyty w si³owni
i radosne mêki wyciskania siódmych potów. Hotel co
prawda dysponowa³ takim przybytkiem, ale w zwi¹zku
z wizyt¹ reprezentacji sztangistów tajlandzkich by³ on
praktycznie niedostêpny dla rzeszy goci.
Prezes bola³ szczerze nad tym faktem i w³anie
przysz³o mu do g³owy, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie,
by rozejrzeæ siê teraz za jakim miejscem, gdzie
w spokoju móg³by poæwiczyæ. Polini³ palec, przekartkowa³ s³ownik i znalaz³ odpowiedni zwrot: power
station. Powtórzy³ kilka razy w pamiêci, przeæwiczy³
wymowê i ruszy³ zasiêgn¹æ jêzyka.
Nieopodal dystyngowany, siwy d¿entelmen kontemplowa³ wystawê i to jego upatrzy³ sobie prezes na
potencjalnego informatora.
- Eksjuz mi ser. Am lukig fo a pa³er steiszyn.
D¿entelmen zareagowa³ p³ynn¹ angielszczyzn¹, ale
z miny pytaj¹cego wnosz¹c, ¿e ni w z¹b nic nie rozumie,
przyst¹pi³ do pantomimy. Prezes ledzi³ uwa¿nie ruchy
rozmówcy  odpowied by³a zaiste zadziwiaj¹ca.
Wynika³o z niej bowiem, ¿e je¿eli w ogóle gdzie
w Londynie jest jaka si³ownia to najpewniej za miastem.
Straszny sklerotyk prezes pokrêci³ g³ow¹,
wyszczerzy³ zêby w dziêkczynnym umiechu i przydyba³ nastêpnego przychodnia. A potem trzeciego,
czwartego i tak dalej. Nie posun¹³ siê w swych badaniach ani na krok, bo wszyscy udzielali dziwnych
odpowiedzi.

*
Jakie¿ by³o zdumienie pani prezesowej, gdy
pónym wieczorem zadzwoni³ do niej kto z Ambasady
Polskiej w Wielkiej Brytanii. Zdumienie zmieni³o siê
w przera¿enie, gdy us³ysza³a, co ten kto ma do powiedzenia.
Otó¿ pan prezes, a jej ma³¿onek, zosta³ zatrzymany
pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na wielk¹ skalê. Usi³owa³ ponoæ dostaæ siê
do si³owni elektrycznej i spowodowaæ awariê, która
sparali¿owa³aby praktycznie ca³y Londyn. Poinformowano j¹ równie¿, ¿e zatrzymano wspólnika mê¿a,
niejakiego Sawickiego i ¿e czynnoci wyjaniaj¹ce
trwaj¹. Na koniec g³os prosi³ o wykazanie zrozumienia
dla dzia³añ strony brytyjskiej, zw³aszcza w wietle
ostatnich wydarzeñ na wiecie i na kontynencie. Wyrazi³
nadziejê, ¿e prezes i jego wspólnik oka¿¹ siê w ostatecznym rozrachunku niewinni.
Prezesowa nie potrafi³a wykazaæ zrozumienia
i natychmiast dosta³a spazmów.
*
Jaka¿ by³a radoæ pracowników firmy, gdy ogl¹daj¹c telewizjê zobaczyli skutego prezesa i spêtanego
Sawickiego. W biurach a¿ hucza³o od plotek, wydajnoæ
mala³a dramatycznie, a rozluniony personel coraz
wiêcej czasu spêdza³ w palarni i eksploatowa³ do granic
mo¿liwoci przerwê niadaniow¹. Z drugiej strony co
przezorniejsi wazeliniarze opracowywali w tajemnicy
program uroczystoci powitalnej prezesa na wypadek,
gdyby zarzuty o jego terrorystycznych zapêdach siê
nie potwierdzi³y. Grupa nadgorliwców szy³a wieczorami
imponuj¹cych rozmiarów transparent, z wielkim has³em
w czêci centralnej: Witamy bohatera!. By³y ju¿
gotowe teksty spontanicznych przemówieñ, a kto da³
nawet zadatek na olbrzymi bukiet, szampana i pami¹tkowy album. Pozostawa³o ledziæ bieg wypadków
i przegl¹daæ gazety.
Tak minê³y cztery dni. A pi¹tego gruchnê³a wieæ,
¿e prezes wraca. Wazeliniarze nabrali pewnoci siebie,
wyszli z konspiracji i w b³yskawicznym tempie poczêli
dekorowaæ gmach firmy. Op³aci³o siê. Pierwszy dzieñ
urzêdowania prezes zacz¹³ od udzielenia kilku nagan
i zwolnienia trzech ludzi. Doniesiono mu bowiem,
¿e odmówili oni stanowczo dziergania transparentu.

*
Pan Sawicki czu³ siê ju¿ nieco lepiej a zieleñ jego
twarzy powoli ustêpowa³a miejsca szlachetnej bladoci.
Mimo to wola³ jeszcze nie ryzykowaæ ¿adnych posi³ków,
a i do wody odnosi³ siê doæ nieufnie. Wêdrowa³ w³anie
z ³azienki do ³ó¿ka, gdy rozleg³o siê g³one pukanie.
Uchyli³ nieznacznie drzwi apartamentu i zanim
kogokolwiek zdo³a³ dostrzec, poczu³ silne pchniêcie.
Dalej wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie.
Do pokoju wpad³o kilku uzbrojonych mê¿czyzn i
nim oprzytomnia³ by³ ju¿ skuty i rozci¹gniêty na pod³odze. Napastnicy wygl¹dali doæ gronie  jeden z
nich trzyma³ pana Sawickiego na muszce, podczas gdy
reszta metodycznie przeszukiwa³a apartament czyni¹c
przy tym straszliwe spustoszenie.

aleje III
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znów kliknê³am - na czat. £adowa³ siê d³ugo, ale
doczeka³am siê. Wybra³am pokój, gdzie by³o najwiêcej
osób, czyli  Randki, wpisa³am swojego nicka i jako
SuperGwiazda wesz³am na czat.
Przede mn¹ pojawi³ siê zapis rozmów. Przez d³u¿szy
czas nie w³¹cza³am siê do rozmowy, ledzi³am tylko
jej przebieg. Nowe osoby przychodzi³y i odchodzi³y.
Rotacja by³a szybka i nie bardzo za ni¹ nad¹¿a³am.
Nicki, jakie ludzie przybierali, przyprawia³y o ataki
miechu. Pojawi³a siê NapaLonaLaska, zaraz po niej
przyszed³ M³ody_ogier, Matyjas i Wyg³odnia³a_suczka. Po kilku takich nickach mój okaza³
siê bardzo grzeczny i skromny. Zorientowana ju¿
w tematyce, postanowi³am siê przywitaæ.
- Witam wszystkich! - wys³a³am i zobaczy³am
swoje przywitanie wród innych.
- Mi³o przywitaæ Gwiazdê! - odpowiedzia³ na moje
powitanie SupeRMan
- Naprawdê taka Gwiazda jeste? - Kicccia w³¹czy³a
siê do rozmowy.
- Nie wiem, pewnie jestem. - odpowiedzia³am.
- Te co maj¹ najlepsze nicki potem okazuj¹ siê
do bani! - 18cmrozkoszy wyda³o swoj¹ opiniê.
- Dlaczego tak uwa¿asz? - zdziwi³am siê.
- Mam dowiadczenie w tej dziedzinie! - 18cm
przyzna³o dumnie.
- Aha! Ju¿ widzê to Twoje dowiadczenie. Jeste
prawiczkiem z liceum w grubych okularach! PolskiMacho nie³adnie potraktowa³ 18cm..
- Taaa.. jak wszyscy tu! Sami erotomani gawêdziarze! - Lisssssica mia³a ju¿ wyrobion¹ opiniê na temat mê¿czyzn.
- A jakie Ty masz dowiadczenie, ¿e tak twierdzisz?
- nie mog³am siê powstrzymaæ, ¿eby nie spytaæ
- Pogadaj z nimi trochê d³u¿ej sama siê przekonasz!
Same safandu³y! - napisa³a Lisssssica
- Mo¿e i safandu³y, ale takie feministki jak Ty te¿
nie maj¹ czego tu szukaæ! - Piêknyim³ody widocznie
nie lubi³ kobiet, z w³asnym zdaniem.
- Zostaw j¹ w spokoju! To pewnie jaka lesba!
Zmieñ pokój na Les! - PanszukaPani - potraktowa³
Lisicê dosyæ ostro
- Masz racjê, albo jaka gruba w okularach, z pryszczami i ow³osionymi nogami, której nikt nie chce i
siê tutaj wy¿ywa! - Ostrysamczyk!!! trzyma³ stronê
mê¿czyzn, zrobi³o mi siê ¿al Lisicy.
- Nie przejmuj siê, faceci zawsze siê tak zachowuj¹,
to im zostaje z dzieciñstwa, tak jak ci¹gniêcie za
warkocze - stara³am siê j¹ pocieszyæ.
- Lubiê ich tak dra¿niæ, wtedy mo¿na ³atwo poznaæ
normalnego faceta, nie wdaje siê w g³upie gadki,

Tamara Klabisz

CZ@T
Wpatrywa³am siê w ekran komputera. Nie wiem,
czego tam szuka³am. Szczêcia tam przecie¿ nie znajdê.
Jak na razie, to komputer zdenerwowa³ siê na mnie
i zamiast niebieskiego t³a pulpitu, pokaza³ mi akwarium. Ucieszy³am siê, podobno akwarium relaksuje,
a ¿e ja nie jestem jego posiadaczk¹, co mi szkodzi
popatrzeæ na to, co technika oferuje. W koñcu, ten
symbol nowoczesnoci kosztowa³ mnie takie pieni¹dze,
¿e mo¿e s³u¿yæ te¿ do relaksu.
Komputer zaj¹³ w moim mieszkanku honorowe
miejsce dwa dni temu. Zosta³ przywieziony i zmontowany. Kupi³am go chyba, ¿eby zast¹pi³ mi mojego
ch³opaka, który wyprowadzi³ siê tydzieñ temu, do
nowej mi³oci. Podobno by³a to mi³oæ jego ¿ycia.
Ha ha ha! Powtarza³ to czêsto, bowiem mi³oci swojego
¿ycia spotyka³ kilka razy w roku. Widocznie lubi³
cygañski tryb ¿ycia i zwi¹zane z tym czêste przeprowadzki. Doszed³ w tym do perfekcji. Znika³, jakby
go nie by³o. I nie wraca³. Wyprowadzi³ siê bez uprzedzenia.
Dziwne, nie mia³am do niego pretensji. Tylko ta pustka w domu by³a denerwuj¹ca. Cisza by³a przygnêbiaj¹ca i ani g³ona muzyka, ani telewizja nie wype³nia³y jej.
Musia³am wiêc wype³niæ pustkê i zaj¹æ czas po
pracy. Za najlepsze wyjcie uzna³am zakup komputera.
Przymierza³am siê do tego od dawna, a tak, zajmê
myli nauk¹ obs³ugi, zajmê czas, no i bêdê w kontakcie
ze wiatem. Same plusy. Witamy w XXI wieku!
W czasach globalnej wioski!
Na pulpicie nie kusi³a mnie ¿adna ikona. Upi³am
³yk kawy i zerknê³am na telefon, a mo¿e zostawiæ
komputer w spokoju, a zadzwoniæ do kogo. Ale ofuknê³am sama siebie. Nie! Nigdzie nie dzwoniê! Bo
wszyscy bêd¹ siê nade mn¹ litowaæ i doradzaæ klin
klinem, czyli now¹ mi³oæ.
Telefon odpada³. Na czytanie ksi¹¿ki by³am zbyt
rozkojarzona. Wróci³am do komputera. Ci¹gle mia³am
ochotê z kim pogadaæ. Mam znajomych, którzy twierdz¹,
¿e pogadaæ mo¿na tylko na czacie. Mo¿e bym i ja
spróbowa³a. W koñcu, i tak nikt nie bêdzie wiedzia³,
¿e to ja. Nie widaæ mnie tam, nie s³ychaæ. Lepsze ni¿
telefon zaufania.
Wjecha³am kursorem na przegl¹darkê internetow¹
i kliknê³am. Po chwili pojawi³a siê na niej strona portalu,
aleje III
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a taka jak ja nie chcia³aby nawet na nich spojrzeæ.
- Lisica lubi³a chyba wzbudzaæ kontrowersje na
czacie.
Bawi³a mnie ta rozmowa. Nieznaj¹cy siê ludzie
tocz¹ wirtualn¹ k³ótniê. Przez chwilê znów obserwowa³am tok rozmów. Dotyczy³y g³ównie seksu. Nicki
te¿ mia³y podteksty seksualne. Niespodziewanie
pojawi³a mi siê Priva. Ucieszy³am siê. Jaka nowoæ.
Postanowi³am przyj¹æ gocia. Tym bardziej,
¿e brzmia³ sympatycznie: Ma³eLwi¹tko. Kliknê³am
i pojawi³o siê nowe okno.
Lwi¹tko ju¿ czeka³o.
- Czeæ !  napisa³o.
- Czeæ, sk¹d jeste?  odpisa³am.
- Z Czêstochowy, a Ty?
- Te¿, ale fajnie! - ucieszy³am siê.
- A ile masz latek? Bo ja 31.
- A ja 29, mój by³y te¿ mia³ tyle co Ty  doda³am.
- Rozstalicie siê? - spyta³.
- Tak jakby. Tak, rozstalimy siê.
- Przykro mi, ja te¿ niedawno zrobi³em komu
wiñstwo, chyba do koñca ¿ycia bêdê tego ¿a³owa³.
Rozmowa wci¹gnê³a nas i nie wraca³am ju¿ na czat.
Razem z moim gociem wylewalimy wirtualne ³zy.
On na swoj¹ g³upotê, a ja na Artura.
- Wiesz co, przepraszam Ciê bardzo! Ale muszê
trochê popracowaæ, masz GG? Spróbujê Ciê jako
z³apaæ. - Ma³eLwi¹tko chyba mnie polubi³.
- Mam GG - odpowiedzia³am, bo chodzi³o mu
o po³¹czenie gadu - gadu.
- A dasz numer? - spyta³.
Zastanowi³am siê, chyba dam. Chocia¿ i tak nie
wierzy³am, ¿eby siê jeszcze kiedy odezwa³. Bo i po
co. W koñcu, wypra³ swoje sumienie, a ja wyla³am
¿ale. Oboje szukalimy osoby, która by nas wys³ucha³a.
Uda³o siê. Po co pog³êbiaæ tak¹ znajomoæ. Ale wpisa³am numer i wys³a³am.
- Znajdê Ciê! - pokaza³o siê w odpowiedzi.
- Obiecujesz czy straszysz? - za¿artowa³am.
- Obiecujê! Nie wiem, kiedy znajdê czas, ale ja
zawsze dotrzymujê obietnic!
Umiechnê³am siê pod nosem.
- Taaaa... - napisa³am - Wy wszyscy dotrzymujecie
obietnic - wys³a³am.
- Widzê, ¿e by³y zalaz³ Ci za skórê! Zobaczysz
mnie jeszcze w wirtualu. Nara... PAAAPAAA!!!
- Papapa - odpisa³am i roz³¹czy³am siê. Mia³am
doæ rozmów jak na pierwszy raz. Szklanka po kawie
sta³a pusta. Dochodzi³a dwudziesta druga, a ja o szóstej
muszê wstaæ. Pora spaæ.
Od tamtej rozmowy min¹³ prawie tydzieñ. W pracy
aleje III

mia³am gor¹cy okres i nie mia³am czasu nawet
w³¹czyæ komputera. Grypa po³o¿y³a do ³ó¿ek czêæ
pracowników i pozostali pracowali na dwie zmiany.
Do domu wraca³am wiêc g³odna, zmêczona i nie mia³am
nawet si³y myleæ. Pada³am na ³ó¿ko i zasypia³am
od razu. O istnieniu Lwi¹tka prawie zapomnia³am.
Nawet nie wiem, jak to Lwi¹tko ma na imiê, on
o mnie te¿ nic nie wie. Jestemy z jednego miasta,
wiemy ile mamy lat, wyp³akalimy swoje ¿ale. A przecie¿
po drugiej stronie mo¿e byæ kto znajomy. Dziwne
uczucie, bo z tym kim mogê pracowaæ, albo spotykaæ
go codziennie w autobusie, w pracy, mo¿e byæ sta³ym
klientem ksiêgarni, gdzie pracujê.
Pierwszy raz od dawna usnê³am w dobrym humorze.
W koñcu jutro mam woln¹ sobotê! Obudzi³am siê
i ledwie otworzy³am oczy, pobieg³am w³¹czyæ komputer. Kawa wydawa³a mi siê niezbêdna i szybko
postara³am siê o ni¹. Pierwsze ³yki rozgrza³y moje
zaspane cia³o. Usiad³am przed komputerem i po³¹czy³am siê z internetem. Nie zd¹¿y³am nawet dotkn¹æ
myszki, kiedy na pasku w miejscu s³oneczka gg
pokaza³a siê koperta i napis Nieznajomy przesy³a
wiadomoæ. Ma³o nie zakrztusi³am siê kaw¹ z wra¿enia!
Kliknê³am w tym miejscu i otworzy³o siê zó³topomarañczowe okno z zapisem kilku wiadomoci.
 Pamiêtasz mnie jeszcze? To ja Ma³e Lwi¹tko.
Obieca³em, ¿e siê odezwê, tylko, gdzie Ty siê podziewasz? Szukam Ciê codziennie, a Ty wci¹¿ niedostêpna,
zupe³nie jak ksiê¿niczka zamkniêta w wysokiej wie¿y. 
Patrza³am na to i nie wiedzia³am, czy mam siê
miaæ, czy ... . Sama nie wiem. Ciekawoæ okaza³a
siê silniejsza. Otworzy³am GG i zaczê³am poszukiwania znajomych. Wpisa³am znane dane, a po kilku
sekundach zobaczy³am, ¿e Lwi¹tko jest dostêpny. Nie
zastanawiaj¹c siê zaczê³am rozmowê. Rozsiad³am siê
wygodnie na fotelu i po³o¿y³am sobie klawiaturê na
kolanach.
- Puk, puk, mo¿na? - napisa³am i wys³a³am.
- Pewnie, ¿e mo¿na! Mi³o Ciê wreszcie widzieæ!
Gdzie siê podziewa³a? - dosta³am w odpowiedzi.
- Praca, praca, praca.... - odpisa³am.
- Moje biedne Maleñstwo! Ale Ty masz chocia¿
dzisiaj wolne, a ja wci¹¿ w pracy.
Rozmowa zajê³a nam prawie ca³e przedpo³udnie.
Dobrze, ¿e mnie nie widzia³, bo ¿aden normalny facet
nie chcia³by ze mn¹ rozmawiaæ. Siedzia³am przed
kompem nieubrana, z resztkami wczorajszego makija¿u
i z w³osami... o w³osach lepiej nie wspominaæ. Dalej
pos³ugiwalimy siê swoimi pseudo. Jako imiona nie
wydawa³y nam siê do niczego potrzebne. On by³
Lwi¹tkiem, a ja Gwiazdeczk¹. Wystarczy³o. Wa¿ne,
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¿e kto na mnie czeka³. Choæby tylko w wirtualu.
Zapomnia³am ju¿, jakie to wspania³e uczucie.
Niedziela minê³a ju¿ pod znakiem lepszego samopoczucia, wreszcie postanowi³am co ze sob¹ zrobiæ.
Wsta³am rano i od razu spojrza³am w lustro. Nie
spodoba³o mi siê to, co zobaczy³am. Odk¹d Artur
odszed³, przesta³am dbaæ o siebie, nie mia³am dla kogo.
A dla siebie samej brakowa³o mi motywacji i chêci.
Motywacji dostarczy³ mi mê¿czyzna, który dla mnie
istnia³ tylko w Internecie.
W lustrze zobaczy³am swoj¹ w³asn¹ twarz, postarza³¹
o kilkanacie lat. Zmêczenie w pracy zrobi³o swoje,
ale nie wiedzia³am, ¿e brak czyjej troski, zainteresowania i bliskoci drugiej osoby, mo¿e tak niekorzystnie
odbiæ siê na moim wygl¹dzie. Z Lwi¹tkiem nie umawia³am
siê na dzisiaj, wiêc postanowi³am powiêciæ ten dzieñ
dla siebie. Swojego cia³a. O ducha mo¿e zatroszczy
siê Lwi¹tko. Kto wie?
Wy³¹czy³am telefon i komórkê. Nie ma mnie dla
nikogo, to ma byæ tylko mój dzieñ. A ³azienka ma
staæ siê moim królestwem. Nala³am sobie do wanny
wody z dodatkiem olejku ró¿anego, i zanurzy³am siê
po szyjê w pachn¹cej pianie. Po k¹pieli zajê³am siê
pielêgnacj¹ w³osów i cia³a. Co prawda, na myl o depilacji
nóg, zagryza³am zêby, przyjemnoæ to by³a masochistyczna, ale niestety... G³upota kobiet nie zna granic,
kiedy w grê wchodzi jaki interesuj¹cy mê¿czyzna.
Mam nadziejê, ¿e interesuj¹cy.
Piêkna i pachn¹ca w³¹czy³am wieczorem komputer.
Ostatecznie, po takim dniu te¿ mi siê nale¿y trochê
przyjemnoci dla intelektu. Postanowi³am obejrzeæ
film, niech bêdzie ambitnie i duchowo. Wybór pad³
na Ukryte pragnienia. Sieæ jednak kusi³a i po³¹czy³am
siê z netem, od razu na pasku mignê³a mi ¿ó³ta
koperta Lwiatko przesy³a wiadomoæ. Otworzy³am,
wiadomoæ by³a z wczorajszego wieczoru. pij s³odko
Maleñstwo, ¿yczê Ci ¿eby mia³a same przyjemne sny
i obudzi³a siê z umiechem na ustach. I choæ siê nie
znamy to przesy³am Ci ca³usa, szkoda, ¿e tylko takiego
wirtualnego.
Przeczyta³am to i umiechnê³am siê sama do siebie.
Rany! Nie pamiêtam, ¿eby kto tak mnie ¿egna³ na
dobranoc. Szkoda tylko, ¿e takich mê¿czyzn nie spotyka
siê na co dzieñ.
Nie mog³am siê powstrzymaæ, aby nie odpisaæ. Na
dobranoc nie by³o sensu, ale na dzieñ dobry, czemu
nie.
- Dzieñ dobry, mam nadziejê, ¿e tydzieñ zacznie
Ci siê samymi dobrymi rzeczami i dziêkujê za s³odkie
sny, do takiego dobranoc mog³abym siê przyzwyczaiæ.
Tysi¹c ca³usów na dzieñ dobry! - wys³a³am. I roz³¹aleje III

czy³am siê.
Moje dni zaczê³y biec teraz innym torem. Rano
siê budzi³am i prawie po omacku w³¹cza³am komputer.
Przez jaki czas nie zawiod³am siê. Lwi¹tko wita³o
mnie rano. Do pewnego dnia. Przez trzy dni nie dawa³o
znaku ¿ycia. Zrobi³o mi siê przykro. Nie zdawa³am
sobie sprawy, ¿e moje samopoczucie jest do tego stopnia
od niego uzale¿nione. Czeka³am przez kilka dni, bez
efektu.
W koñcu wys³a³am wiadomoæ. Myla³am, ¿e nasza
znajomoæ wytrwa trochê d³u¿ej, szkoda. Jest mi przykro,
ale trudno. Mo¿e spotkamy siê kiedy, gdzie.....
Odpowied przysz³a prawie od razu.
 Rany! Nie by³o mnie w pracy, a teraz mam trochê
problemów! Nigdzie nie znikaj i nie ¿adne gdzie,
kiedy. W³anie, ¿e tu i teraz! Wiesz, ¿e Ciê lubiê
i nie chcê traciæ z Tob¹ kontaktu!
- Myla³am, ¿e ju¿ Ci siê znudzi³am. - odpisa³am
- Jak mog³a mi siê znudziæ, skoro siê nawet nie
znamy!
- Ojej! No by³o mi przykro...
- Bardzo Ciê przepraszam Gwiazdeczko, wiêcej
tak nie zrobiê.
- Wiesz co? Mówisz tekstami, które siê czyta w
ksi¹¿kach i s³yszy w filmach. Takich facetów jak Ty
nie spotyka siê na co dzieñ! Kim Ty jeste?
- Najnormalniejszym facetem na wiecie. Nic
ciekawego, jak mnie kiedy poznasz to siê rozczarujesz.
- Niemo¿liwe.
- Dlaczego?
- Dlatego, ¿e rzeczywicie nic o Tobie nie wiem,
a piszesz takie rzeczy...! Jeste tylko wytworem
mojej wyobrani. Ciebie nie ma! Nie istniejesz! To
niemo¿liwe, ¿eby istnia³ kto taki!
- Wiesz co, to ja mam propozycjê! Mieszkamy
w jednym miecie. Mo¿e bymy siê spotkali.
Ciarki mnie przesz³y. Nie wiedzia³am, czy chcê
siê z nim spotkaæ! Wiedzia³am tylko, ¿e ma piêkn¹
duszê, ale jak wygl¹da, kim jest? Intuicja podpowiada³a
mi, aby zaryzykowaæ, ale rozs¹dek...
- No i jak zdecydujesz siê, czy siê boisz? - Lwi¹tko
dobrze odczyta³o moje obawy.
- Sk¹d wiesz o czym mylê? - spyta³am.
- Bo milczysz, nie trudno zgadn¹æ o czym mylisz.
- Dobra, jestem hazardzistk¹! Spotkamy siê! - odpowiedzia³am
- To lubiê! Mêska decyzja! Kiedy i gdzie?
- Jasne, trzeba byæ mê¿czyzn¹! HIHI! O której
jutro koñczysz pracê?
- Raczej zaczynam, o dwunastej w po³udnie i kiblujê
do wieczora!
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- Fajnie! Ja te¿! - ucieszy³am siê
- To mo¿e spotkamy siê rano, bêdziemy mieæ
z g³owy! Zaoszczêdzimy sobie trochê nerwów!
- Masz racjê! Odwalimy i po k³opocie. O dziewi¹tej
trzydzieci w McDonaldzie, pasuje Ci? - zaproponowa³am
- Pasuje! A jak Ciê poznam? Albo nie Ty mnie
poznasz, jak Ci siê nie spodobam, to nie podejdziesz.
Bêdê mia³ na stoliku bia³¹ ró¿ê. To co? Mo¿e byæ?
- Jasne! Pierwszy raz widzê faceta, ¿eby da³ siê
oceniaæ kobiecie, zwykle to mê¿czyni chc¹ oceniaæ
kobietê. Gentleman? Gdzie Ty siê uchowa³? - zdziwi³am
siê, ale nie kry³am radoci.
- W Czêstochowie, Maleñstwo! To jak bêdziesz?
- Bêdê!
- No to ca³ujê gor¹co! Papapapa - Lwi¹tko po¿egna³o siê
- Papapapapa! - napisa³am i roz³¹czy³am siê. Serce
bi³o mi jak oszala³e. Spotkam go!
W nocy nie mog³am spaæ, przewraca³am siê z boku
na bok. Myla³am jak siê ubraæ, uczesaæ. Jak siê
zachowaæ! Nie mog³am robiæ z siebie wampa, w koñcu
potem sz³am do pracy. Wyobrania podpowiada³a
najró¿niejsze scenariusze. Móg³ byæ moim ksiêciem
z bajki, podrywaczem, albo zboczeñcem. W koñcu
jednak usnê³am.
Obudzi³am siê... za piêtnacie dziewi¹ta rano.
Mia³am tylko czterdzieci piêæ minut! Trzy kwadranse,
aby zrobiæ siê na bóstwo! Katastrofa! Facet siê mnie
wystraszy, a nie wpadnie w lepy zachwyt. Trudno,
umówi³am siê to trzeba iæ.
Zamiast odpowiedniego stroju wskoczy³am
w d¿insy i sweter. O makija¿u mog³am tylko pomarzyæ,
wiêc nie spodziewa³am siê po tej znajomoci niczego
ekscytuj¹cego. Jakby by³o ma³o, to jeszcze la³ deszcz
od wczesnego rana i moje w³osy zamieni³y siê
w mokre str¹ki.
Jako obraz nêdzy i rozpaczy wesz³am w drzwi
McDonalda. Nie wiedzia³am kogo szukam. Ale najgorsze co mnie mog³o spotkaæ w tym momencie to,
widok znajomej twarzy. Na wprost mnie, w koñcu sali
przygl¹da³y mi siê br¹zowe oczy, twarz, co prawda
ciut szczuplejsza, odrobinê d³u¿sze ciemne w³osy i te
same s³odkie usta. Patrza³am na Artura! Prawie zapomnia³am, ¿e powinnam znaleæ mê¿czyznê z bia³¹
ró¿¹. Niechêtnie odwróci³am wzrok od Artura, który
w tym samym momencie schyli³ siê i podniós³ co
z pod³ogi. Na stoliku po³o¿y³... bia³¹ ró¿ê. Nie wierzy³am w w³asnym oczom! W g³owie mia³am pustkê!
To przecie¿ niemo¿liwe, ¿ebym przez ten ca³y czas
rozmawia³a z Arturem, w dodatku nic o tym nie wiedz¹c!
aleje III

Do zaskoczenia do³¹czy³o oburzenie. Musia³ siê
drañ wietnie bawiæ moim kosztem! £zy stanê³y mi
w oczach i d³awi³y w gardle. Nawet po jego odejciu
nie czu³am siê tak upokorzona jak w tej chwili!
Wylewaæ swoje ¿ale, smutki, najbardziej skrywane
uczucia, obawy i lêki, komu kto mnie potraktowa³
jak ostatnie zero!
Podesz³am do stolika przy którym siedzia³.
- Czeæ! Widzê, ¿e czekasz na kogo? - powiedzia³am.
Artur trochê siê zmiesza³.
- Czeæ, czekam... , ale to chyba nie przestêpstwo?
- odpowiedzia³ pytaniem.
- Nie! Sk¹d! Tylko jestem ciekawa, czy gdyby
wiedzia³, moje drogie Lwi¹tko, ¿e w³anie siê doczeka³e
na swoj¹ Gwiazdeczkê, jeszcze by tu by³ - nie mog³am
odmówiæ sobie, aby uraczyæ go t¹ gorzk¹ pigu³¹
do prze³kniêcia.
Brak³o mu s³ów, tylko gapi³ siê na mnie z otwart¹
buzi¹. Nie czeka³am na ci¹g dalszy, odwróci³am siê
i posz³am w stronê wyjcia.
- Marta! Marta, poczekaj! - zawo³a³ mnie jeszcze,
ale nie zatrzyma³am siê.
Rozgoryczona opuci³am restauracjê. Chcia³o mi siê
krzyczeæ p³akaæ, tupaæ! Nie pozwolê zrobiæ z siebie
znów ofiary! Nie wiedzia³am, gdzie mam iæ, bo do
godzin pracy zosta³o mi jeszcze trochê czasu, wróci³am
wiêc do domu i... w³¹czy³am komputer. £zy cisnê³y
mi siê do oczu, ale po³¹czy³am siê z czatem. Po¿egna³am Gwiazdeczkê, a w jej miejsce przywita³am
DiaBliCê.
- Czeæ ludziska! - wys³a³am powitanie w swoim
ulubionym pokoju.

Tamara Klabisz urodzi³a siê w 1975 r. w Czêstochowie.
Jest absolwentk¹ Technikum Ekonomicznego, studiuje
na kierunku poradnictwo zawodowego na Akademii im.
J. D³ugosza, wczeniej na filologii polskiej. Interesuje
siê filozofi¹, literatur¹, histori¹ filmu i parapsychologi¹.
Debiutowa³a w grudniu 2003 roku opowiadaniem opublikowanym w gazecie Fakt. Dwa inne jej teksty mo¿na by³o przeczytaæ w internecie, w portalu Interia.pl
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ka¿dy jest niepowtarzalnym bytem  i ta prawda wybija
siê tu jak sztandar, który powinien przywiecaæ
wszystkim zawodowo zajmuj¹cym siê tematem
uzale¿nieñ. Ka¿da dusza chora jest inaczej, dlatego
najwiêksze efekty pracy widoczne s¹ u tego personelu,
który niesie w sobie nie tylko cierpliwoæ i potrzebne
ciep³o, ale i mi³oæ bliniego. Z ksi¹¿ki bije przede
wszystkim fascynacja cz³owiekiem, jego prawem do
godnoci nawet w chorobie, a mo¿e w³anie przede
wszystkim w chorobie. Bez moralizowania i wielkich
s³ów uczy ona, jak wzajemnie siebie odkrywaæ, rozumieæ
i szanowaæ. To wielkie i humanitarne przes³anie jest
jej wartoci¹, oby nios³o siê i dociera³o jak najszerzej.
Jest w tej ksi¹¿ce niezwyk³e ciep³o i tolerancja do
opisywanego wiata. Autor przyjmuje go takim, jakim
jest, bez ingerencji i chêci zmian. Pacjenci w miarê
leczenia zaczynaj¹ stanowiæ ma³¹ wspólnotê, wspieraj¹c¹ siê nawzajem. Nie brakuje tu obserwacji: wiat
chorych  wiat zdrowych, z ca³¹ umownoci¹ tego
za³o¿enia, reakcji, w których wiat zdrowych zachowuje
sztuczny dystans i obawy, p³yn¹ce w³anie z ma³ej
znajomoci tematu, st¹d te¿ powieæ Wojciecha
Kopciñskiego wpisuje siê w wype³nienie tej luki przez
literaturê.
Jest równie¿ podjêty temat Polacy  l¹zacy 
Niemcy, wzajemne uprzedzenia historyczne i mity,
które ³¹czy jednak wspólny mianownik: cz³owiek
w potrzebie. Du¿o jest podpatrzonych cech narodowych
niemieckich, z ca³¹ jaskrawoci¹ i bez kamufla¿u,
ale autor obna¿a zarazem nasze polskie s³aboci.
Styk Polak-Niemiec zawsze bêdzie trudny, ale w miarê
wzajemnego poznania siê przestaje iskrzyæ.
Autorowi uda³o siê ponad wiatem realnym,
a mo¿e bardziej po nim jak po k³adce, dotrzeæ równie¿
i do wiata metafizycznego, gdzie mieszkaj¹ strach,
lêk, choroba, przesz³oæ, która ci¹¿y choremu jak balast
i wyrzut sumienia, z którym nie umie siê uporaæ,
a jednoczenie nadzieja, instynkt ¿ycia, wiara w mo¿liwy
lepszy zdrowy wiat. Te wizje determinuj¹ go w walce,
w konsekwencji dzia³ania, daj¹ mu wyrany cel i si³ê.
Nie ka¿demu siê to udaje. Anio³ mierci zabiera tych,
dla których jest ju¿ za póno, s¹ za s³abi, nie chc¹, nie
potrafi¹ walczyæ, na tê drug¹ stronê, z której nie ma
odwrotu. Wprowadzona tu przez autora Ruda Dziewczyna
to postaæ poetycka, ³¹czy owe dwa wiaty poezj¹,
wizjami innego ja i innego wiata  jak klamr¹. Szukaj¹
jej artyci i ci, którym proza ¿ycia jest za ma³o. Ma³o
jest w naszej literaturze takiego balansowania na granicy
wiatów, oddanego ³adn¹ proz¹ poetyck¹.
Autor ma bardzo lekkie pióro, przechodzi ³atwo
z klimatu w klimat, od komizmu do tragizmu, wietnie

Góra znalezionej ciszy
o nowej powieci Wojciecha Kopciñskiego
Nowa powieæ czêstochowskiego autora, Wojciecha
Kopciñskiego Góra znalezionej ciszy jest w³anie
przygotowywana do druku w niemieckim wydawnictwie
Medu Verlag. To ksi¹¿ka niezwyk³a, ze wszech miar
godna polecenia najbardziej wyrafinowanemu czytelnikowi. Wpisuje siê w modny i na czasie temat
uzale¿nieñ, zataczaj¹cych niestety coraz szersze krêgi.
Jest opisem leczenia, dzieñ po dniu, w klinice dla
uzale¿nionych w Niemczech, widzianego oczami
jednego z pacjentów grupy, wra¿liwego Polaka-artysty.
Z jednej strony jest to bardzo wnikliwy reporta¿,
krok po kroku ods³aniaj¹cy nam nowoczesne metody
leczenia stosowane na Zachodzie, przebieg dnia
pacjenta, zagro¿enia i pu³apki zwi¹zane z tematem.
Autor okazuje siê byæ wietnym obserwatorem, wchodz¹cym w ka¿dy zakamarek kliniki, przed którego
czujnym okiem nie umknie ¿adne, nawet najdrobniejsze,
wiadectwo s³u¿¹ce opisowi sprawy; sam czasami
prowokuje zdarzenia - wszystko jednak w imiê prawdy
i niezafa³szowanego obrazu opisywanego wiata. Nie
ulega wiêc pozorom, zdziera maski, pod którymi kryj¹
siê niekiedy chorzy, konfrontuje mity z rzeczywistoci¹.
Jest jednym z chorych, zna ten wiat od rodka,
obna¿a wiêc wszystkie zachowania s³u¿¹ce jedynie
dobrej opinii i wiadectwu kliniki, które zabiera ze
sob¹ pacjent w zdrowy wiat.
Ksi¹¿ka ¿yje wiatem swych postaci. Ka¿da z nich,
pocz¹wszy od personelu a skoñczywszy na pacjentach,
narysowana jest indywidualnym rysem, niezwykle
barwnie i ¿ywo. S¹ to prawdziwe charaktery, które
niejednokrotnie wywo³uj¹ umiech na twarzy czytelnika,
by nie powiedzieæ miech. Postaci opisane s¹ z komicznym zaciêciem, ka¿da wystêpuje pod trafnym
i charakterystycznym pseudonimem: Kokaheroin,
Rze¿biarz Seksu, Trochê Piwa, Owczarz, Zawsze
Umiechniêta, Ryba, Trener Miêdzynarodowy i inni.
Wielk¹ wartoci¹ tej ksi¹¿ki w dobie globalizacji
dotykaj¹cej i s³u¿bê zdrowia jest fakt, ¿e autor opisuje
ka¿dego pacjenta indywidualnie, dotyka jego ¿ycia,
stara siê dociec przyczyn, które doprowadzi³y go
do leczenia, wyobra¿a sobie jego ¿ycie przed i po.
Po prostu nie przelizguje siê schematycznie i papierowo
nad jego losami. Zaznacza z³o¿onoæ przyczyn okaleczeñ
i niesionych nadziei. Ka¿dy pacjent jest indywidualnoci¹,
aleje III
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buduje nastrój, jego postaci s¹ z krwi i koci, nios¹
prawdê psychologiczn¹ i ¿yciow¹, potrafi¹ rozbawiæ
i przeraziæ zarazem. Rozsadzaj¹ ksi¹¿kê swymi
charakterami i losami i ¿yj¹ w nas d³ugo po skoñczeniu
lektury.
Ksi¹¿ka Wojciecha Kopciñskiego niesie wiele
ró¿nych barw i wiatów, co sprawia, ¿e jest zarówno
miejscami bardzo mieszna i miejscami bardzo smutna,
miejscami osadzona mocno w realiach i miejscami
bujaj¹ca we mgle marzeñ, matczyna dla chorego,
a jednoczenie obna¿aj¹ca jego s³abe i najciemniejsze
strony. Niesie niemniej wiarê w ka¿dego chorego,
w ka¿dego z nas.
Na czym polega jednak jej fenomen literacki uplasowania siê na wy¿szej pó³ce z napisem Literatura?
Omielam siê twierdziæ, ¿e na tym w³anie, ¿e jej
prawdziwe smaki, znaczenia i podteksty odkrywa
czytelnik sam, unosz¹ siê one gdzie ponad opisywanym
wiatem, poza s³owami, miêdzy wierszami i docieraj¹
do czytelnika, otwieraj¹c na ocie¿ jego wyobraniê
i serce.
Anna Witek

Wytrwa³y s³uchacz muzyki klasycznej, spotykany czêsto
na salach koncertowych, by nie pomin¹æ umi³owanych
przez niego gór i nie¿nych tras narciarskich. Ujawnione
przed laty zaciêcie pisarskie doktora jest cennym
przyczynkiem do utrwalania bogatej historii lecznictwa
czêstochowskiego i ludzi z miejscowego rodowisk
medycznego.
Nowa ksi¹¿ka opatrzona zosta³a przedmow¹ prof.
Ariadny Gierek-£apiñskiej, w której stwierdza ona,
¿e autorzy przedstawili w sposób unikalny i interesuj¹cy historiê okulistyki wiatowej i polskiej.
Opracowanie, adresowane w podstawowej mierze
do lekarzy tej specjalnoci medycznej, zainteresowaæ
mo¿e i powinno tak¿e powszechnego czytelnika,
rozmi³owanego w wiedzy poznawczej. Ju¿ w pierwszym
rozdziale autorzy siêgaj¹ do prehistorii okulistyki
z XVIII w. p.n.e., przytaczaj¹c czêæ okulistyczn¹
z zapisów na tablicach Hammurabiego i z papirusu
Ebersa, by  nie pomijaj¹c medycyny staroegipskiej
i rzymskiej  dojæ do wspó³czesnoci.
W kolejnych rozdzia³ach zobrazowany zosta³ zarys
historii okulistyki w Polsce i w Czêstochowie  od jej
pocz¹tku, a¿ do lat obecnych.
Oddzieln¹ czêæ stanowi¹ dane biograficzne okulistów
czêstochowskich. Do niecodziennych ciekawostek
trzeba zaliczyæ, i¿ z tej okazji ujawnia siê pozamedyczne,

Okulistyka i okulici w Czêstochowie
To siódmy ju¿ tom z cyklu o historii, teraniejszoci
i dorobku czêstochowskiego lecznictwa. Autor
dotychczasowych szeciu ksi¹¿ek, dr Mieczys³aw
Wyglêdowski, zaprosi³ tym razem do wspó³autorstwa
swoj¹ córkê  Dorotê Wyglêdowsk¹ - Promieñsk¹ 
adiunkta w Klinice Okulistyki l¹skiej Akademii
Medycznej w Katowicach.
Sam Wyglêdowski jest lekarzem  chirurgiem
o z³otych rêkach i sercu z podobnego kruszcu, ³¹cz¹cym
bogat¹ wiedzê medyczn¹ z rozleg³ym dowiadczeniem
oraz praktyk¹ w swojej specjalnoci. By³y wieloletni
ordynator oddzia³u i dyrektor Szpitala na Zawodziu.
Przeznaczony mu na tym stanowisku czas wykorzysta³
do gruntownej renowacji i prac remontowo-inwestycyjnych zabytkowego obiektu szpitalnego, przekszta³caj¹c
go w jednostkê lecznicz¹ godn¹ w pe³ni czasów z koñca
XX stulecia. Senator ziemi czêstochowskiej w dwóch
kolejnych kadencjach i przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji Zdrowia. Mi³onik sztuki, znany ze zbiorów
malarstwa, starych zegarów i antycznych mebli.
aleje III

Fot. Archiwum
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Wnêtrza jaskiñ s¹ idealnym miejscem dla hibernuj¹cych nietoperzy. Dla nas niezwykle plastycznym.
Jasne ciany wapiennych grot rozwietlone intymnym
punktowym wiat³em, oblodzone zwisaj¹cymi i wyrastaj¹cymi z pod³o¿a soplami: d³ugie i ostre, ob³e
i zamykaj¹ce w swej przezroczystej strukturze bia³oæ
niegu. Futerka zimowych nietoperzy (Gara, Polcyn)
niczym klejnoty skrz¹ siê od kropel wody, przez co
wszystkie upodabniaj¹ siê do siebie, tworz¹c jednolity
zbiór pi¹cych ssaków. Szaro-kropelkowe futro staje
siê jeszcze bardziej zwarte, dziêki zacieraj¹cym siê
granicom miêdzy poszczególnymi osobnikami
w kot³owaninie nóg, palców, b³on, uszu i pyszczków
przyczepionych do skalnych sufitów. Ten stan,
niedostêpny ludzkiemu poznaniu, miêdzy snem
a mierci¹, budzi respekt i fascynacjê.
Nietoperze Skroka s¹ zindywidualizowane. Ka¿dy
osobnik, przyszpilony okiem obiektywu, jako jedyny
przedstawiciel gatunku, dumnie prezentuje niepowtarzaln¹ kombinacjê genetyczn¹. Nocek Bechsteina,
wsparty na przedramieniu, straszy pe³nym garniturem
ostrych, gotowych do ataku zêbów. U podkowca ma³ego
zadziwia narol skórna przypominaj¹ca motylkowaty
kwiat z grzebieniem, podkow¹, lancetem i siod³em.
Dziêki ogromnemu zbli¿eniu mo¿emy zanurzyæ siê
nieomal¿e w jego miêciutkim, zawirowanym wnêtrzu.
Borowiec wielki rozci¹gn¹³ na ga³êzi swe p³owo-brunatne
futerko. Gdyby nie czarne kropelki oczu, z powodzeniem
móg³by udawaæ grzyba. Nocki i gacki pokazuj¹
kozio³ki  nietoperzowe anteny  odbieraj¹ce sygna³y
zewnêtrznego wiata.
Zniwelowany dystans i wielokrotne powiêkszenia
jawnym czyni¹ ¿ycie tajemne, nieprzyjemne i budz¹ce
lêk zmieniaj¹ w przyjazne i mi³e. Dziêki tym fotografiom
nietoperze staj¹ siê czêci¹ zapoznanej i oswojonej
rzeczywistoci, ju¿ nie tylko dziêki indywidualnym
opowieciom, ale i obrazom.
Beata Anna Symo³on

a zwi¹zane ze sztuk¹ zainteresowania i upodobania
niektórych z tych osób, np. Krzysztofa Muskalskiego
(fotografika), Heleny Oczkowskiej - Mys³ek (poezja)
czy Janiny ¯ó³kowskiej - Pacewicz (malarstwo).
Ksi¹¿kê zamyka imienny indeks czêstochowskich
okulistów oraz alfabetyczny skorowidz nazwisk
wystêpuj¹cych w treci.
Ca³oæ dokonañ pisarskich dra Mieczys³awa
Wyglêdowskiego i wspó³autorów zas³uguje na pe³ne
uznanie. Podejrzewam, ¿e daremnie ze wiec¹
szukaæ mo¿na podobnych przyk³adów tak wiernego
i bogatego udokumentowania dziejów lecznictwa
z innych regionach kraju, jak to ma miejsce w gminno-powiatowej Czêstochowie.
Na siódmym tomie nie skoñczy siê ta medyczna
saga; w przygotowaniu do druku znajduje siê ju¿
kolejna ksi¹¿ka.
Andrzej Gr¹dman
Mieczys³aw Wyglêdowski, Dorota WyglêdowskaPromieñska: Okulistyka i okolici w Czêstochowie.
Czêstochowa, Okrêgowa Izba lekarska 2004.

Nietoperze jurajskich jaskiñ
W listopadzie i grudniu 2004 r. w Domu Kultury
Ruczaj w Krakowie mo¿na by³o ogl¹daæ pojedyncze i
zbiorowe portrety nietoperzy jurajskich jaskiñ, wykonane
przez znanego czêstochowskiego fotografa Krzysztofa
Skroka oraz Krzysztofa Garê i Czes³awa Polcyna. Po
wiecie nietoperzy wernisa¿owych goci oprowadza³
chiropterolog prof. Bronis³aw W. Wo³oszyn, wiecie
tyle tajemniczym, co bliskim, bowiem prawie ka¿dy
posiada historiê prywatnego spotkania z nietoperzem.

W otoczeniu najm³odszej z jurajskich jaskiñ 
Szachownicy  znajduj¹ siê kipiele wodne (Polcyn).
Te bij¹ce ród³a, tak jak i jaskinia, bêd¹ce ci¹gle
w fazie kszta³towania siê, zadziwiaj¹ niezwyk³oci¹
turkusowych, seledynowych, ¿ó³tych i br¹zowych
barw. Ich struktura jest miêkka i gêsta, wci¹gaj¹ca.
O tym, ¿e mamy przed sob¹ wodê, wiadcz¹ jedynie
delikatne cienie ga³êzi. Maj¹ ten sam kosmiczny
klimat, co gor¹ce ród³a w Parku Yellowstone.
aleje III

Fot. Krzysztof Skrok
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Masala

Porno butter-flay

Swoj¹ aktywnoæ muzyczna Antoni Ziut Gralak
zaznaczy³ ostatnio na interesuj¹cej p³ycie Masala 
odjazdowym projekcie podró¿nika Maxa Cegielskiego.
P³yta ³¹czy brzmienia etniczne z ró¿nych stron wiata
(Orient, Mongolia, Syberia, Jamajka, Bu³garia, Afryka),
podlane sosem elektronicznego transu, a niew¹tpliwym
natchnieniem twórców - na przekór oficjalnej polskiej racji
stanu - jest Koran. Gralak, reperezentant stowarzyszenia
Jasna Chmura, gra w kilku utworach na tr¹bce, wnosz¹c
do tej wielokulturowej mieszanki element jazzu. W nagraniu p³yty udzia³ wziêli m.in. Kapela ze Wsi Warszawa
i Bart Pa³yga (gard³owe piewy Indian syberyjskich).
Bardzo zakrêcona muzyka bardzo alternatywnych ludzi.

W pubie Utopia widzielimy premierowee przedstawienie Butter-flay, zagrane przez Teatr from
Poland. Wojtek Kowalski - najwiêkszy aktor w
Czêstochowie - wyst¹pi³ tym razem z kobiet¹  Ann¹
Mari¹ Kuæko z teatru Kreatury (Gorzów Wielkopolski), co doda³o ca³oci nieco pikanterii.
Sztuka interesuj¹ca, daj¹ca siê interpretowaæ
na wiele sposobów. Pocz¹tek, to jak zwykle gra
z formu³¹ teatru, granie tej samej sceny na wiele
sposobów, wra¿enie nieustaj¹cej próby. Czyli to, do
czego widzowie spó³ki autorskiej Kowalski-Filipski
s¹ dobrze przyzwyczajeni. Gwiazdor estrady udziela
lekcji swojej wielbicielce. Wszystko koñczy siê w ³ó¿ku,
gdzie przez po³owê sztuki tocz¹ siê dialogi w pozycjach
znanych z Kamasutry. mia³y negli¿ i ostra erotyka
podnieci³a publicznoæ do tego stopnia, ¿e co poniektórzy zaczêli wstawaæ i zas³aniaæ widok. Scena by³a
niestety le ustawiona i mocno ogranicza³a widocznoæ - dla niektórych spektakl sta³ siê s³uchowiskiem.
W ³ó¿ku wielbicielka przystêpuje do kontrataku,
a bohater po zdemontowaniu maski gwiazdy, popada
w kompleksy z powodu niespe³nienia, niedojrza³oci,
ukrytych dot¹d w podwiadomoci fobii itp. W tym
momencie generacja ludzi w rednim wieku (bo chyba
do nich jest adresowana sztuka) mog³a przejrzeæ siê
jakby w lustrze, zaniepokoiæ, oczyciæ duchowo. Kulminacyjny striptease i przebranie siê w dziwaczne stroje nurków-kosmitów- plemników zapowiada jak¹ bli¿ej nieokrelon¹ katastrofê, ucieczkê przed rzeczywistoci¹ w krainê marzeñ i utopii, izolacjê, która byæ
mo¿e uchroni bohaterów od samozniszczenia. Koñcówkê
mo¿na sobie t³umaczyæ na wiele sposobów, ale takie
jest za³o¿enie Butter- flay, a re¿yser nie chcia³ ujawniæ
swoich intencji. Sztuka nieco witkacowska, na granicy
rzeczywistoci, balansuj¹ca pomiêdzy nirwan¹ a tward¹
proz¹ ¿ycia, z oparami buddyzmu zen w tle. Oprawa
plastyczna Joanny Chwastek tak¿e przypomina halucynogenne dzie³a Witkiewicza. Ca³oæ mo¿e siê podobaæ, mniej tu pastiszy i autoironii Wojciecha K., a
wiêcej prowokacji, sadomasochizmu intelektualnego,
damsko-mêskiego miêsa. Mo¿na wytkn¹æ nieco fa³szuj¹c¹ grê g³osem aktorki z Gorzowa i ma³¹ elastycznoæ w zmienianiu ról Wojtka (ca³y czas gra tak
samo), ale i tak odnios³em dobre wra¿enie. Interesuj¹c¹ muzykê przygotowa³ Bronis³aw Du¿y - jeden z najlepszych polskich puzonistów.

Babie Lato
Przy ul. Kiliñskiego otwarto ubieg³ej jesieni pierwsz¹
w naszym miecie kawiarniê tylko dla kobiet Babie
lato (w miejscu Puerto Rico). Lokal otworzy³y trzy
panie, z myl¹ o stworzeniu miejsca, gdzie p³eæ piêkna
mog³aby siê spotykaæ na pogawêdki i ploteczki, bez
nara¿ania siê na niemoralne propozycje i chamskie
zaczepki samców, których i u nas nie brakuje. Panie
mog¹ tam te¿ narozrabiaæ i nie zostan¹ brutalnie
wyrzucone przez ros³ych ochroniarzy. Czy to ju¿
wojuj¹cy feminizm czy tylko samoobrona kobiet?
aleje III
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Trzy tygodnie póniej w Czêstochowie goci³
Jerzy Stuhr, duchowy patron poprzedniej sztuki
Teatru from Poland  Saksofonista. S³ynny aktor
i re¿yser recytowa³ wiersze Rilkiego, zagra³ w swoim
s³awnym Kontrabasicie oraz spotka³ siê widzami
filmu Pogoda na jutro.

czo³owego literaturoznawcy regionalnego A. Frani
o zwi¹zkach poezji M. Szkopa (przedstawiciela
roczników 80.) z hip  hopem (praca bardzo nowatorska), dalej o Szkopie pisze te¿ A. Bratek  wyk³ada
credo artysty i t³umaczy motywy jego postêpowania,
omawia manifesty. Temat skostnienia instytucji
kulturalnych wraca tu po raz kolejny, ale MS jest na
tyle inteligentny, i¿ rozumie, ¿e to miasto jest skazane
na pewien model kultury (sakralnowysoki), i ¿eby
tu funkcjonowaæ, musi konsekwentnie budowaæ dla
siebie niszê. Raczej nie zrobi z Czêstochowy miasta
wiecznego karnawa³u, a zawsze mo¿e wyjechaæ do
Rio...
Archiwum literackie to trochê per³y z lamusa,
odkurzanie przebojów. Czasami jednak takie przypomnienie siê przydaje, bo w pogoni za nowoci¹ czêsto
zapominamy o tym, co by³o wczoraj. Mnie osobicie
najbardziej do gustu przypad³ tekst K.M.E. Baczewskiego o na³ogu niepalenia, gdy¿ sam palê i wkurza
mnie agresywna propaganda antynikotynowa.
Kostka bulionowa tym razem smaczniejsza i wiêksza
o 20 stron. Nastêpny numer (jak dobrze liczê) prawdopodobnie zobaczymy jesieni¹ 2006, chyba ¿e pojawi
siê jaki sponsor z kosmosu, który wspomo¿e pismo
gotówk¹. Z podobnych powodów magazyn komiksowy
Czkafka zacz¹³ siê ukazywaæ tylko w wersji elektronicznej.
S. Burszewski

Bulion

Po prawie dwóch latach przerwy ukaza³ siê drugi
numer Magazynu Literackiego Bulion, redagowany
przez Szymona i Wiolettê Grzegorzewskich. Ró¿nie
planowano jego periodyzacjê, lecz ostatecznie
czêstotliwoæ powstawania wymusi³ rynek. Magazyn
wychodzi, jeli autorom uda siê uzbieraæ odpowiedni¹
kasê na druk. Mo¿e to i lepiej, gdy¿ redaktorzy maj¹
wiêcej czasu na przegl¹d materia³ów, na dopracowanie
szaty graficznej. W drugim numerze widaæ wyrany
postêp w stosunku do poprzedniej edycji. Poprawi³a
siê jakoæ druku, jest lepszy papier, ciekawsze opracowanie plastyczne. Szymon Grzegorzewski - redaktor
naczelny - sprecyzowa³ ostatecznie liniê programow¹
pisma: (...) Na naszych ³amach mog¹ spotykaæ siê
wszyscy, niezale¿nie od wieku i osi¹gniêæ (...). Chcemy
ukierunkowaæ czytelnika na wartoci, które przes³ania
komercja, pobudziæ do twórczego mylenia i stworzyæ
dialog.(...). Brak szablonów jest zamierzony.(...) Zale¿y
nam na polifonii pogl¹dów.(...) Precz z szufladkowaniem, a niech ¿yje wychodzenie z szuflady!(...).
Wszystko oczywicie podlane smakow¹ ideologi¹
kostki roso³owej. Redaktor nawi¹zuje te¿ do nieistniej¹cej sceny B³azen, na której móg³ wyst¹piæ ka¿dy,
kto mia³ co do powiedzenia. Tego przes³ania brakowa³o w premierowym numerze.
A co w rodku? Dialog kultur, dialog generacji,
integracja rodowiskowa na ca³ego! Jest wiêcej
reporta¿y krajoznawczo-kulturalnych (Dania, Londyn,
Montpellier), opowiadania Kalinina i Ludwickiego,
trochê wspominków po p. Marcinie Rumiñskim
(wiersze jego ojca Krzysztofa), gorzkie liryki
W. Gaiñskiego (ale nie o kotach), ciekawy artyku³
aleje III
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Czêstochowska gazeta klubowa to nowe zjawisko
w lokalnej prasie, sponsorowane przez w³acicieli
klubów, w klubach rozprowadzana za darmo jako informator dla klientów, o tym co siê dzieje, albo
mo¿e siê wydarzyæ. 30-stronnicowy zeszyt zawiera
reporta¿e z koncertów, wywiady z artystami, program
imprez (tak¿e ogólnomiejskich), krótki komiks
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i felieton Ma³ego Pieniacza, który wieci, ¿e czas
emigracji z Czewki (bo tak siê tutaj nazywa nasze
miasto) zakoñczy³ siê i teraz ju¿ wszyscy jestemy
skazani na dozgonny pobyt w tym padole, czego nie
nale¿y traktowaæ jako przekleñstwa, lecz jako bodziec
do dzia³añ na rzecz uwietnienia w³asnej egzystencji.
Wecie sprawy w swoje rêce  jakby powiedzia³
prezydent Lech Wa³êsa. Idea cenna i godna naladowania.
Postronnego czytelnika mo¿e dra¿niæ klubowy
jêzyk, obracanie siê tematycznie w obrêbie kilkunastu knajpek, lecz jest to chyba zamierzona kontra,
skierowana przeciw oficjalnej miejskiej kulturze
urzêdniczej ignoruj¹cej clubbing i md³awej prasie
lokalnej, zapchanej w wiêkszoci reklamami. Druga
sprawa: kluby s¹ ju¿ pewn¹ si³¹ kulturaln¹ i chc¹ mieæ
co do powiedzenia, chc¹ mieæ gazetê, która mówi
o nich i tylko o nich. Jest to tak¿e w zamierzeniu
rozrywka dla klubowiczów (ka¿dy mo¿e siê przy³o¿yæ
do wspó³redagowania). Je¿eli ponad po³owa imprez
odbywa siê przy piwie a nie na salonach, to te¿
o czym wiadczy.
Podejrzewamy, ¿e gazeta bêdzie siê ukazywaæ
dopóki starczy cierpliwoci w³acicielom klubów,
a na razie podziwiamy upór Janusza Pawlikowskiego
i Krzysztofa Pikora w tworzeniu dziennikarstwa
altenatywnego w Czewie. Edytorsko 42-200 jeszcze
do dopracowania, nieco bowiem razi nadmierne
nagromadzenie na ma³ym formacie du¿ej iloci
przypadkowych zdjêæ.
(sb)

Nagrodzeni przez l¹sk
Trzej luminarze czêstochowskiej kultury dost¹pili
zaszczytu nagrodzenia przez Woj. l¹skie.
Doroczn¹ Nagrodê Artystyczn¹ Marsza³ka
Województwa otrzyma³ fotografik Wojciech
Pra¿mowski.
Odznakami Honorowymi Za Zas³ugi dla Woj.
l¹skiego wyró¿niono literata Andrzeja Kalinina
oraz Adama Pastucha, dyrektora Pañstwowego
Zespo³u Pieni i Tañca l¹sk w Koszêcinie.
Serdecznie gratulujemy.

Nasze miejsce w Europie
Nie ustajemy w poszukiwaniach dowodów na to,
¿e od dawna znajdujemy siê w Europie i nasze
niedawne wejcie do UE by³o jedynie zaspokojeniem brukselskich biurokratów, pragn¹cych mieæ
porz¹dek w papierach.
Oto kolejny dowód: S e k w a n a w  r o d k u
C z ê s t o c h o w y . Rzekê, nadbrze¿ne bulwary i charakterystyczny przy nich obiekt znaj¹ nie tylko mieszkañcy
miasta. Dobitnie to wiadczy o naszych bliskich
zwi¹zkach z europejsk¹ cywilizacj¹.

Ile czytamy
Ponad 1 milion 100 tysiêcy ksi¹¿ek, czasopism oraz
tzw. zbiorów specjalnych (w tym audiowizualnych)
wypo¿yczyli w minionym roku nasi czytelnicy 
informuje Biblioteka Publiczna im. dra. W. Biegañskiego
w Czêstochowie.
W czytelniach udostêpniono ponadto blisko pó³
miliona (dok³adnie 451.190) kolejnych pozycji.
Ze zbiorów Biblioteki (siedziba g³ówna w Alei
NMP 22 oraz 25 placówek filialnych na terenie miasta)
korzysta stale 62.814 czytelników. Zbiory wzbogaci³y
siê w minionym roku o 10.474 vol. i licz¹ dzi blisko
800 tys. jednostek.
Biblioteka Publiczna jest tak¿e wa¿nym centrum
informacji  udzielono ich ponad 113 tysiêcy, a otwarta
dla wszystkich pracownia internetowa cieszy siê
ogromnym powodzeniem.
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Fot. Leszek Pilichowski
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