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XIV
SOSNOWIECKIE
SPOTKANIA
ARTYSTYCZNE

P

odsumowanie roku w sosnowieckiej kulturze to tradycyjnie
dwie wystawy, będące zwieńczeniem Sosnowieckich Spotkań
Artystycznych. W grudniowym numerze prezentujemy
pokłosie pleneru fotograficznego, a w styczniowym przedstawimy artystów plastyków i ich dokonania w ramach spotkań.

Sosnowieckie Spotkania Artystyczne odbyły się po raz czternasty, natomiast historia samych plenerów fotograficznych
jest znacznie krótsza. Podążając za zapotrzebowaniem i dostrzegając
silnie rozwijające się w mieście środowisko fotografów, postanowiono
rozdzielić spotkania na dwa plenery, z powodzeniem i dobrymi skutkami
zresztą. Plener fotograficzny, odbywający się po raz czwarty, poprowadził tradycyjnie sosnowiczanin pan Jerzy Łakomski. Ten fotograf, mający
niezwykłą zdolność jednoczenia i integrowania środowiska, poprowadził
grupę, tym razem w nowe miejsce, a mianowicie bieszczadzkie zakątki.
Temat „Bieszczadzkie Anioły, Anioły Sosnowca”, który zadał artystom, w bezpośredni sposób nawiązywał do piosenki Starego Dobrego
Małżeństwa. Wśród fotografów wzbudzał ciepły uśmiech na twarzach, ale
właściwie każdy podchodząc do tematu poważnie, zinterpretował go na
swój własny, niepowtarzalny sposób. I tak wśród prac, które możemy od 18
listopada podziwiać w Sosnowieckim Centrum Sztuki- Zamku Sieleckim,
znajdziemy wykonane zarówno w technikach cyfrowych jak i tradycyjnych
prace. Wśród tych ostatnich znajdziemy cyjanotypie czy fotografie czarno
– białe, wykonane w warunkach ciemniowych. Uczestnicy pleneru wypowiedzieli się również w różny gatunkowo sposób- na wystawie znajdziemy
reportaże, portrety, i chyba najczęstsze pejzaże. Nie ma się zresztą czemu
dziwić, skoro miejscem Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, zarówno
dla fotografów jak i plastyków, były Bieszczady.

Krzysztof Pilecki, 5772

Uczestnikami pleneru fotograficznego byli:
Joanna Bratko – Lityńska, Gabriela Buzek – Garzyńska,
Ewa Chrapka, Paweł Dusza, Dariusz Kindler, Tomasz Kowal,
Antoni Kreis, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata – Wrona,
Arkadiusz Ławrywianiec, Stanisław Michalski, Damian
Mickoś, Jowita Mormul, Andrzej Niczewski, Krzysztof
Niesporek, Krzysztof Pilecki, Zbigniew Podsiadło, Zbigniew
Sawicz, Teresa Solarz, Maciej Stobierski, Marek Wesołowski,
Paweł Więcławek.

Ideą Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, oprócz integracji środowiska i porównania dokonań artystów, jest powiększanie kolekcji Muzeum
w Sosnowcu, ponieważ każdy z uczestników przekazuje jedną pracę do
zbiorów muzealnych. Już dzisiaj po tych kilkunastu latach Sosnowiec może
poszczycić się pokaźną kolekcją dzieł sztuki, nazwijmy to „najmłodszej”,
a wśród prac znajdziemy również znakomite prace fotograficzne. Tymi
działaniami miasto od czterech lat stworzyło zalążek kolekcji fotografii
polskiej, zestawiając prace uznanych twórców oraz tych, którzy działają
w Sosnowcu nieprofesjonalnie, ale na najwyższym poziomie. Za kilka lat
można się spodziewać dużej wystawy retrospektywnej, a w przyszłości
z pewnością warto plenery kontynuować.
Zachęcamy do odwiedzenia wystawy, żeby samemu ocenić jak artyści poradzili sobie z tegorocznym tematem, a już zapowiadamy wernisaż wystawy
plastycznej, który odbędzie się 16 grudnia, również w Sosnowieckim
Centrum Sztuki.
animus
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Trójkąt Trzech
Cesarzy - jako
symbol

T

o nie symbol? Według mnie to
wspaniały symbol, jakże przekonujący, jakże wymowny. Bo
symbole, które mają taką rangę
– czyli przemawiają na rzecz
integracji terytorialnej ziemi,
i to ziemi jednego narodu, który
na niej żyje od stuleci, a był rozdarty sztucznymi granicami – przemawiają z atomową
siłą. Tu nawet nie potrzeba jakiś historycznych dokumentów czy argumentów przechy-

doskonale z wysokości kilku pięter – oni nie
bardzo w to, co im powiecie, będą wierzyli.
Oczywiście sam widok muszą zaakceptować
– bo jest przed nimi widoczny jak na dłoni
– wraz z obeliskiem, doskonale widocznym
po stronie sosnowieckiej.
To właśnie, właśnie to – zapewnia temu
miejscu rangę symbolu żywego i jakże
dydaktycznego. Bo takie widzenie naszej
historii, związane bezpośrednio z miejscem,
przemawia i uczy. Jakże skutecznie uczy,
o wiele szybciej i lepiej niż godziny
wykładów, fotografie czy elokwencja wykładowców. Dwie małe rzeki, spływające tutaj
we wspólny nurt, dzieliły blisko czterdziestomilionowy naród. I chcąc dostać się do
Rodaka w Galicji czy na Śląsku z Sosnowca
(zabór rosyjski) musieliśmy opłacać się
łapówkami czy prosić o to stojących tam
żołdaków, pokazawszy odpowiednie przepustki czy zezwolenia. Dlatego ten symbol
jest potrzeby (jako kontrast), aby cenić

PRZESTRZENIE
WRAŻLIWEGO
DZIECIŃSTWA

P

o
raz
kolejny
stoimy
w pokoju na poddaszu. Czy
jeszcze wierzymy w anioły?
Pamiętasz,
zastanawiałyśmy się, jak wyglądał nasz
anioł stróż. Był nim pajac
siedzący na szafie. Stał
się nim po słowach ojca: „anioł przybiera
postać z naszych wyobrażeń”. Pole wokół
nas podzieliłyśmy między światło, cienie
i ciemność. Stworzona dla naszych potrzeb
magiczna przestrzeń szczęśliwego dzieciństwa po latach ograniczyła się do niewielkiego kręgu, który tutaj, na poddaszu,
zapełnił wiklinowy fotel na biegunach.
Ania patrzyła na poświatę księżyca wpadającą do pokoju z okna za fotelem. Widziała
wnętrze jak przez rozświetloną mgłę. To
nie była nawet mgiełka. Może drobinki
kurzu odbijały światło płynące z okna.
Było tajemniczo, mimo południowej pory
dnia. Wiernie odtworzyła cienie płoz bujanego fotela. Tworzyły na deskach podłogi
kształtne romby. Światło ślizgało się po

Ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu:
Trójkąt Trzech Cesarzy H. Lukowski, Breslau 1910

lających szalę – bo ten jeden wystarczy. I nie
będę ich przytaczał. Bo musiałbym ponudzić
trochę czytającego historycznymi i patriotycznymi dywagacjami. Niech ten symbol
zostanie, bo jest symbolem prawdziwym,
nie do obalenia, nie do zakwestionowania,
trwały na amen. Zyskuje jeszcze dodatkową rangę. Zapewnia mu ją aktualna sytuacja. Europa jest wspólna; jeździmy gdzie
chcemy turystycznie, również obecnie gdzie
chcemy możemy szukać pracy na naszym
kontynencie – dodam, że nie na czarno,
a oficjalnie. Możemy po prostu wyjść z domu,
wsiąść do samochodu (z odpowiednim
zapasem gotówki czy kartą bankową)
i jechać w najdalsze zakątki Europy: zwiedzić muzeum Prado w Madrycie (po drodze
pochodzić po Pirenejach). A przecież
Trójkąt Trzech Cesarzy to przeszłość nie
tak odległa. Podzielony granicami trzech
zaborczych państw naród nijak nie potrafił
się odnaleźć, a jednak nie zatracił swych
korzeni, zachował integracyjne zdolności
i obecnie jest razem. Proszę przyprowadzić na Trójkąt młodzież licealną, postawić
na kolejowym moście (który aktualnie
należy do Mysłowic), gdzie widać wszystko

wysoko i wszechstronnie obecną sytuację,
wartość europejskich swobód i osiągnięć.
A poprzez ten kontrast ranga symbolu,
który z mostu widzimy, zyskuje wszechstronną wymowę i patent na nieprzemijalność i skuteczność. A w symbolach – jak
wiemy – właśnie o to chodzi. I jaki obecnie
mamy komfort tutaj, w Zagłębiu. Idziesz
sobie spacerkiem z Niwki od znajdującego
się tam kościoła, jednego z najstarszych
w Zagłębiu, i za mostem na Przemszy wchodzisz do śródmieścia Mysłowic. Niedaleko,
i jesteś na Śląsku. Gdy udasz się w stronę
przeciwną od kościoła jesteś na terenie
Jaworzna, czyli w Galicji.
I na zakończenie. Jest to miejsce, tylko
miejsce, u zbiegu dwóch rzek, więc symbol
mówiący sam przez się. Gdybym odwoływał
się do nazwisk, musiałbym zważyć zasługi
i rangę tych nazwisk czy jakichś graficznych
symboli. Byłyby nieporozumienia, rozważania, dyskusje. A tak sprawa jest czysta
i oczywista. Chodzi o to, by na Trójkąt
Trzech Cesarzy przychodzili ludzie (wskazana reklama). Nasze miasto tylko mogłoby
na tym zyskać.
Jerzy Lucjan Woźniak
Listopad 2011 r
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Anna-Rorot

ścianie wiadra. Usłyszała huk niesfornych
szczypiec do węgla. Zawsze ją straszyły.
Upadały, gdy stawała na wysuszonej desce
podłogi. Teraz, sprytne, tkwiły w rozkroku.
Jedną nogę opierały na błyszczącej, metalowej podstawie lampy. Rozwartą rączką
dotykały zniekształconego uchwytu wiadra,
gotowe w każdej chwili wypełnić rytuał

upadania. Stara gitara, odwrócona złocistymi plecami, szeptała coś do rozchwianej
drabiny. Ania doskonale widziała porzucone, niepotrzebne sprzęty. Mały stołeczek,
o który sprytnie walczyły spychając się
z niego, teraz był lunatykiem. Ulatywał…
Pamięta – zawsze miał swojego rezydenta.
Magdę lub pęknięty dzbanek z uchem.
Tylko anioł stróż, ukochany pajac, siedział
w fotelu przepełniony zadumą. Na wyblakłej
głowie oczy i uśmiech zatraciły swą wyrazistość. Czerwony perkaty nos sterczał dumie.
Kryza z muślinu oplatała szyję. Atłasowe

błękitu drzemał leniwie. Naszyte na torsie
pajety odbijały światło gwiazd. Długie nogi
w dwubarwnych szarawarach wyciągnęły
się na całą szerokość fotela. Leżała na nich
złota piłka. Nie była z ich dzieciństwa. Może
wpadła do ogrodu i nikt się po nią nie zgłosił.
— Nawet czapeczka nie zsunęła się
z twojego czoła — powiedziała do pajaca.
Widziała, jak się do niej uśmiechnął.
Odwzajemniła uśmiech i zatonęła w ciszy
księżycowej poświaty. Patrzyła na niebieski
rożek czapki, który widoczny był dopiero
w odbiciu na szybie. Może wspomnienia

Tworzyły trójwymiarowość. W pamięci nie
odnalazła rysów twarzy pajaca. Oczu, nosa
i uśmiechu. Siedział dumnie na rozświetlonym oparciu fotela. Rzucał szklisty cień
na magiczną zieleń siedziska. Namalowała
go szerokością pędzla. Był zabawką „do
patrzenia”. Siedział na dachu szafy. Dumny,
wyniosły, nieosiągalny. I te jego spostrzegawcze oczy… Wszędzie ją śledziły.
Prześwietlały jej myśli. Szpiegowały.
Wymazała go z pamięci. Odrzuciła. Bliższy
jej wspomnieniom był mały stołeczek z opar-

Magdalena-Wisniewska

ubranie odbijało światło. Spiralnie wybrzuszało lewy, purpurowy rękaw jakby dłoń
pajaca miała za moment unieść się i przywitać. Prawy rękaw w kolorze królewskiego

wpłynęły
odbioru.

na

delikatność

dzisiejszego

Magiczna przestrzeń Magdy była rozjaśniona, jakby widziała ją przez ostrą strukturę powietrza, które ją otaczało. Sprzęty
objęło we władanie światło. Nie potrafiła
tego określić. Zjawiskowość… Na obrazie
z jej dzieciństwa dominowały odcienie dwóch
barw: czerwieni i niebieskiego z domieszką
innych kolorów. Na płaszczyznach kształty
drgały pulsującym światłem. Przesuwały
nieznacznie linie pod wpływem wibracji,
co paradoksalnie dodawało im ostrości.
Wnętrze wiadra i glinianego dzbanka nie
tonęło w ciemnościach. Łuki ścian żyły
odbitymi refleksami. Wiadro toczyło po
podłodze swój owalny cień. Przymilał się on
do kolistej podstawy lampy. Obejmował ją,
wdzięcząc się do niej czule. Odbijał skośnie
plamę indyjskiego różu, która wtargnęła
w jego przestrzeń. Gitara, by się przed nią
ukryć, ubrała się w purpurową czerwień
i drzemała w barwach ściany w alizarynie
i karminie. Bała się spotkać z jej oczami.
Ilekroć na niej grała, złośliwie nie trzymała
naprężenia strun.

Bartosz-Rozlach

ciem. Pamięta dzień, w którym dostała go
od taty. To był jej tron. Specjalnie dla niej
zalśnił dzisiaj kilkoma płaszczyznami. Nie
pozwalała się z niego zepchnąć. Aby Anka
na nim nie siadała, dekorowała go glinianym
dzbanem. Zawsze była stanowcza i sprytna.
Dlatego anioł stróż, znający sekrety jej
duszy, nie był jej ulubieńcem. Za to bujany
fotel babci wybrzmiewał w niej rozkołysaniem, rozmarzeniem i opowieściami o kolorach, które bajkowo opisywała. To za sprawą
jej opowieści spostrzegały barwy i kształty.
Obie zostały malarkami. Inna była ich wrażliwość. Ten sam „Pejzaż z martwą naturą”,
porzuconą przez mieszkańców domu,
wydobył z ich wnętrza inne słowo.
Maria Golanka
KANAART, 08.11.11

Pajac i tył fotela, doświetlone w każdym
szczególe, odbijały się w tafli szyby.
Marcin-Kubat
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Krystyna
Borkowska

Krystyna Borkowska – poetka i animatorka kultury.
W środowisku zagłębiowskim postać wyróżniająca
się zarówno talentem, jak i niezwykłą siłą witalną,
skromnością i życzliwością dla bliźnich. Reprezentuje
tak zwany „ludowy” nurt literatury. Wydała w ciągu
swej drogi twórczej kilkanaście tomików wierszy, na
ogół nader życzliwie przyjmowanych. Wśród rozmaitych wyróżnień uzyskała też tytuł „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” nadawany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

wczoraj był to niedźwiedź brunatny
dziś ktoś obok z hipopotamem w ręce
jutro nasz wizerunek przejmie Ocean.
Mamy tu do czynienia z próbą uchwycenia owego
przemijania i ciągłych zmian, z próbą ich zinterpretowania i pogodzenia dwóch przeciwieństw:
znanego i nieznanego. Ważnym wydaje się tu
wiersz „Ułuda”, w którym poetka szczególnie
mocno chce znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją
pytania, pragnie wręcz objąć wszelkimi zmysłami
„niepoznawalne”:

w naszej pamięci. Ta ulotność została sportretowana w sposób przecudny i niebywale mocno
angażujący nasze zmysły:
było lato słodkie od czereśni
sukienka poplamiona
inaczej niż przystało
na tradycje domu i oczy psa
któremu nie sposób skłamać
słodycz i gorycz pestek
pod ręką snuta opowieść
i to współczucie –

próbuję czytać imię gwiazdy

nie martw się

lecz noc zabarwia wzrok obłędem

odstąpię ci pół legowiska.

i nie wiem jak się dzisiaj zowię
dokąd podążam i kim będę.
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listopada w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury odbył się jubileusz XXXV-lecia pracy twórczej
Krystyny Borkowskiej, sosnowieckiej poetki. Podczas tego spotkania
zaprezentowany został dorobek
artystki połączony z promocją jej
najnowszego tomiku „Nad brzegiem czasu”*.
Pragnę więc, na łamach niniejszego „SOSNartu”,
nakreślić słów kilka o tym tomiku.

Pierwszym skojarzeniem, które przyszło mi do
głowy po przeczytaniu wierszy, była konstatacja Heraklita, panta rei. I rzeczywiście, prawie
każdy wiersz mówi o przemijaniu, o upływie
czasu, o zmianach, które cały czas dzieją się
przed naszymi oczami. Nie bez przyczyny poetka
podzieliła tomik na cztery części. Pierwsza
– oswajanie – jest wyrazem lęku przemijania
i towarzyszącym mu pytaniem odwiecznie
stawianym przez człowieka: co po mnie zostanie,
gdy mój żywot dobiegnie końca? Ciężar tego lęku,
który przechodzi w oswojenie, widać szczególnie
w wierszu „Rozbitkowie”:
docieramy do nadbrzeży tubylców
każdy dostaje dysk kamienny i rylec
rzeźbimy totemiczny obraz zwierzęcia
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Jednocześnie poetka wie, że człowiek będąc tylko
(czy też będąc a ż ) człowiekiem, nieustannie
błądzi w poszukiwaniu sensu. Wie, że mylą się
nam drogowskazy, że najtrudniej przecież na
zakręcie, bo ciągle w tej wędrówce naszej dróg się
setki wciąż wyłania.
Z tą niepewnością, dychotomią i romantyczną
wręcz „gorączką” przechodzimy do drugiej
części tomiku – poeta zmienia ogląd rzeczy.
Tu spotyka nas sytuacja nieco odmienna.
Odczuwalna jest, pomimo towarzyszącej nam
nadal niepewności, próba pogodzenia się z przemijaniem, z nieuchronnością końca, z nieubłagalnie płynącym czasem. Poetka dochodzi do
stanu świadomości, który pozwala jej na poczucie
odrobiny harmonii i spokoju, dochodzi wreszcie
do wiedzy, która przybiera kształt wyznania
w wierszu „Czas, który wie”:
Boże
co się ze mną dzieje
wiem to
teraz.
Iluż z nas dałoby wiele, żeby choć przez chwilę
móc być pewnym sensu i celowości tej naszej
ziemskiej wędrówki?
Przepojeni harmonią i wewnętrznie pogodzeni
wędrujemy dalej do trzeciej części tomiku – przenikanie. Znajdujemy się w krainie wspomnień,
chwil, obrazów, smaków i zapachów, które
bezpowrotnie minęły, ale nadal są gdzieś w nas,

Czwarta część – powroty – jest swoistym podsumowaniem odbytej wędrówki. Intelektualnej
i zmysłowej podróży w czasie, wewnętrznej peregrynacji po zakamarkach naszego umysłu. Mamy
tu nawet do czynienia z pojęciem misji, którą
powinien wypełniać poeta:
przez rzekę przeszłam
we krwi utonęłam
na drugim brzegu
bóg
kazał wracać
wiersze pisać.
Namawiam więc czytelników do odbycia tej
podróży, mówiącej o czasie, o przemijaniu
i o ulotności chwil. Pochylmy się nad wierszami
Krystyny Borkowskiej i spróbujmy przejść z nią tę
drogę razem. Będzie nam raźniej. Tempus fugit.
voycek
*Krystyna Cz. Borkowska, Nad brzegiem czasu,
Sosnowiec 2011.

Historia
pewnego
związku

P

isanie o prarodzicach może
być ryzykowne. Wariacje na
temat ich mitu powstają przecież... no właśnie, od czasów
Adama i Ewy. Pośród nich
najprzyjemniejszą
lekturę
stanowią chyba „Pamiętniki
Adama i Ewy” Marka Twaina, traktujące
z ciepłem oraz humorem stereotypowe
męskie i żeńskie wady. Współcześnie można
dostrzec ograniczenia autora i jego epoki,
każące z kurtuazją pisać na grobie zmarłej
niewiasty: Gdziekolwiek była ona, tam był
raj, a jednocześnie uznawać porządek,
w którym ona pracuje, a on nadzoruje, za
jedyny słuszny i niezmienny. Jednak mimo
esencjalizmu, amerykański pisarz zaoferował charakterystyczną i pełną wdzięku
reinterpretację, z którą trudno stanąć
w szranki.
Roma Jegor, pochodząca z Dąbrowy
Górniczej mieszkanka Mikołowa, zaczęła
pisać, a przynajmniej wydawać wiersze,
jako dojrzała kobieta. Może właśnie dojrzałość dała jej odwagę, aby w czwartym tomie
poezji posłużyć się postaciami Adama i Ewy,
przedstawiając własną koncepcję heteroseksualnej miłości, raju, bóstw i przeznaczenia.
„Tatuaż na jabłku”* posiada tę przewagę
nad utworem Marka Twaina, że pokazuje
wiele wcieleń Ewy, tworzących niespójny
i właśnie przez to prawdziwszy portret.
Czasami bohaterka liryczna miewa stereotypowe żeńskie wady, jak na przykład zrzędliwość i pociąg do luksusu (Nie krzycz

na niego / zrobił co mógł […] a ty ciągle
o lunaparku / i światłach Vegas). Bywa też
daleka od rzekomo powszechnej u samic
monogamii, namiętna wbrew porządkowi
społecznemu i cudzym uczuciom (porzucam
raje gdy mi syczy w głowie / i z drzewa złego
biorę co najlepsze […] przysięgi wieszam na
temblaku klamki). Potrafi stosować niewieścią mądrość i rządzić z ukrycia Adamem
(słaby jest więc ty Ewo daj mu siłę / pilnuj go
jak swoje piąte dziecko / i szósty zmysł). Ona
sama nie jest jednak zależna nawet od Boga
i na pewno od niego atrakcyjniejsza (a on
porzuci dla twoich piersi / zbroję i kamień
i mnie / którego zacznie omijać jakbym / to
ja sutki twoje malinowym sokiem / napinał).
Ewa Romy Jegor nawet wtedy, gdy odkrywa
w sobie swobodę Magdaleny, nie identyfikuje się z nią w pełni (Właściwie mogłabym
być Magdaleną / twarz umyć rozpuścić włosy
i wybaczyć sobie / ale wolę pozostać Ewą
opętaną). Nie odnajduje się też do końca
w roli pogodzonej z domową rutyną matki
i żony (Właściwie mogłabym być Marią / piec
podpłomyki prać Józefowi koszule / śpiewać
dziecku / Niewiele trzeba / tylko że Józef ma
zbyt rzadką brodę / podpłomyki za szybko
czerstwieją / a mój głos nie wydobędzie snu /
spod żadnych powiek). Jest postacią zawieszoną, rozerwaną – a może tym rozsądniejszą, że rozumiejącą niemożność pełni
oraz nieprawdziwość zero-jedynkowych
systemów (Matka Boska w białych rękawiczkach / a my ani do karczmy ani do klasztoru).
Poza matriarchalną genealogią (Ja córka
Ewy popełniam jej błędy), bohaterka
„Tatuażu na jabłku” jest związana z ojcem
(ja córka Adama który umarł / z żalu).
Dziedziczy jednak więcej cech po kądzieli niż
po mieczu, skupiona na relacji z mężczyzną,
podczas gdy on nieudolnie próbuje wydzierać
boskie tajemnice (czyta za dużo […] myśli
nad tajemnicą i prochem). Nawet jeżeli,
w przeciwieństwie do esencjalnej bohaterki
Marka Twaina, Ewa współczesnej poetki ma
wiele twarzy, to wszystkie nadal zwrócone
są w kierunku miłości.

Jako że autorka „Tatuażu na jabłku”
posiada ginocentryczną wrażliwość, kreśli
portret Adama znacznie oszczędniej, niż
portret jego ukochanej. Nieporadny, zależny
od opieki oraz seksualnego uroku partnerki
(słaby jest więc ty Ewo daj mu siłę […] ciągle
się gubi i spóźnia ale / sitowie wieczorów
zawsze ci go odda), w pewnym momencie
przechodzi kryzys wieku średniego (Adam
lubi młode rozgwiazdy […] Bóg tego nie
rozumie / Bóg jest tylko niewdzięczną kobietą
/ po czterdziestce), lecz potem znów uczy się
odnajdywać młodość u boku starej partnerki
(i zawsze budzisz się rano / bez jednej rdzy).
Roma Jegor opowiada, zwracając uwagę na
coraz to inne szczegóły, odwieczną historię
miłości (Zostanie po nas pusty raj i nowe /
ogłoszenie Pana Boga na jabłoni / Wolne
pokoje) nawet wtedy, gdy zrzuca biblijny
kostium (jutro w czarnych pończochach będę
/ karmić anioły zakochane w Casablance).
Zachwalane przez Leszka Żulińskiego prawdopodobieństwo psychologiczne oraz indywidualny język poetki czynią jej opowieść
wielobarwną mozaiką. Komponowanie
jej z sensualnych, sugestywnych wyliczeń
oraz z zaskakujących nieraz porównań
(karty mówią że już cię nie kocham / moja
miłość jest ciałem stałym / czekoladą jabłkiem żytnim chlebem; nieokreślona jak mgła
tkwi we mnie miłość / ani słodka ani gorąca
tylko pieprz z solą / jak terier gładko ostrzyżony co zakopuje / we mnie kość po kości)
nie pozwala czytelnikowi na odczuwanie
monotonii.
„Tatuaż na jabłku” to z pewnością warta
uwagi propozycja nie tylko pośród ślasko-zagłębiowskiej poezji. Życiowa oraz
artystyczna dojrzałość autorki potrafi
skusić czytelników niczym rumiana skórka
i słodko-kwaśny miąższ.
Weronika Górska

*Roma Jegor, Tatuaż na jabłku, wyd.
Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.
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Tłumacz Tomasa Tranströmera
Leonard Neuger
Jak
powszechnie
wiadomo,
tegoroczną
nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał
szwedzki poeta Tomas Tranströmer. Dla wielu
nie jest to zaskoczenie, albowiem Tomas

Lądeckie
lato SMF
Nie ma takiego miasta – Londyn! Jest Lądek,
Lądek-Zdrój… – większość z nas zna to zdanie
wypowiadane przez urzędniczkę pracującą na
poczcie w nieśmiertelnej komedii Stanisława
Barei „Miś”. Toteż członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Fotografii nawet nie próbowali
szukać miasta, którego nie ma, od razu postanowili udać się do istniejącego na pewno LądkaZdroju, gdzie odbył się ich coroczny plener
fotograficzny. Plener ten każdorazowo organizowany jest w innym, ciekawym zakątku kraju.
Tym razem bazą wypadową stał się Lądek-Zdrój,
a terenem pleneru cała, niezwykle atrakcyjna
fotograficznie Kotlina Kłodzka.

Tranströmer w rankingach autorów nominowanych do nagrody Nobla w dziedzinie literatury pojawiał się już od ponad dwóch dekad.
Mało kto natomiast wie, że „nadwornym”
tłumaczem noblisty z języka szwedzkiego
na język polski jest związany swego czasu
z Sosnowcem profesor Leonard Neuger.
Preofesor Neuger do wybuchu stanu wojennego w PRL był wykładowcą Uniwersytetu
Śląskiego – a konkretnie Wydziału Filologii,
mieszczącego się wówczas właśnie w Sosnowcu.
Był aktywnym działaczem uniwersyteckiej
„Solidarności”, został internowany i zmuszony

do emigracji. Trafił do Szwecji, gdzie od wielu lat
jest profesorem literaturoznawstwa w Instytucie
Slawistyki
Uniwersytetu
w
Sztokholmie.
Na początku października, tuż przed ogłoszeniem laureata Literackiej Nagrody Nobla,
profesor Neuger gościł na Uniwersytecie
Śląskim, gdzie odebrał tytuł Honorowego
Profesora UŚ oraz wygłosił dwa wykłady.

mowa. Odbył się on dzięki wsparciu macierzystej placówki SMF – Miejskiego Klubu im. Jana
Kiepury w Sosnowcu oraz Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Czas spędzony aktywnie na tegorocznym plenerze
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi pozostaną
na pewno na długo w pamięci jego uczestników
i będą impulsem do dalszej pracy twórczej: samodzielnej i – być może – z przyjaciółmi z Lądka
Zdroju.

Zwieńczeniem pleneru był wernisaż wystawy
fotograficznej „Lądeckie fotografie Zbigniewa
Zdzienickiego”, który miał miejsce w działającej od niedawna Galerii Muzealnej im. Michała
Klahra Starszego.

Jerzy Fila
(Przedruk za zgodą autora z portalu wiadomosci24.pl).

Joanna Bratko-Lityńska

Tu należy się czytelnikom wyjaśnienie, że fotograficzne związki sosnowiecko-lądeckie zainicjował założyciel SMF, Zbigniew Zdzienicki,
który kilka lat uczył w lądeckim liceum, a w roku
2009 zorganizował pierwszą wystawę dotyczącą
tego miasta. Wystawa cieszyła się powodzeniem zarówno w Lądku, jak i w Sosnowcu, toteż
niedługo potem nastąpiła kolejna jej odsłona,
a zwieńczeniem tych działań był plener, o którym

Sprostowanie i przeprosiny
Przepraszamy pana Konrada Staszewskiego
za pomyłkę w podaniu roku wydania powieści
„Opowieści z Przeklętej Doliny…” w recenzji
zamieszczonej w poprzednim numerze. Powieść
opublikowana została w roku 2010 a nie, jak
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podano w roku 2011. Wynikające z błędu wnioski
w interpretacji i ocenie rzeczywiście mogły wydać
się autorowi krzywdzące. Pan Konrad Staszewski
napisał w tej sprawie do Redakcji list, który wraz
z komentarzem zamieścimy w internetowym

wydaniu miesięcznika. Raz jeszcze przepraszamy
autora i czytelników.
Redakcja

MUZEUM W SOSNOWCU
ul. Chemiczna 12,
www.muzeum.org.pl
tel.(32) 363 45 10, 363 45 18
poniedziałek
nieczynne
wtorek – sobota 10.00 – 17.00
niedziela
12.00 – 17.00
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WYSTAWY CZASOWE
MUZYKA W OKUPOWANEJ POLSCE 1939-1945. W SETNĄ ROCZNICĘ
URODZIN WŁADYSŁAWA SZPILMANA
Wystawa ukazuje życie muzyczne w Polsce w latach wojny. Prezentuje losy
muzyków, muzykologów, producentów muzycznych i krytyków na podstawie
pamiętników, relacji świadków, wierszy, piosenek, obrazów, zapisów
dźwiękowych i nagrań filmowych. Przedstawia różne formy muzykowania,
siłę muzyki i ważną rolę jaką odegrała wtedy w społeczeństwie. Ukazuje
także dramatyczny przebieg i następstwa „polityki kulturalnej” prowadzonej
przez nazistów i cyniczny sposób wykorzystywania muzyki w czasach
totalitarnego despotyzmu.
Ważna część ekspozycji poświęcona jest tragicznej historii dziś
zapomnianych polskich artystów pochodzenia żydowskiego, więźniów gett
i obozów koncentracyjnych, z których większość nie przeżyła Holocaustu.
Życie muzyczne w tym trudnym okresie, kiedy ginęły miliony polskich
obywateli, było świadectwem odwagi, solidarności i gotowości do poświęceń
wielu artystów, czego przykładem jest między innymi postawa urodzonego
w Sosnowcu Władysława Szpilmana. Muzyka była dla prześladowanych
oparciem a czasami nawet ocaleniem, jak w przypadku Szymona Laksa, który
przeżył obóz Auschwitz-Birkenau dzięki temu, że był dyrygentem orkiestry.
Wystawa przybliża szerokiej publiczności ten ważny, lecz do tej pory
obecny tylko w specjalistycznych opracowaniach temat i umożliwia
kształtowanie dialogu między narodami i pokoleniami w duchu tolerancji.
Wystawa czynna od 5 grudnia do 15 stycznia 2012 roku
586 DNI STANU WOJENNEGO
Wystawa przedstawia archiwalne dokumenty, relacje świadków,
fotografie, które rejestrują przebieg stanu wojennego w Polsce od jego
wprowadzenia w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., zawieszenia 31 grudnia
1982 r., do odwołania 22 lipca 1983 r. Czas ten został pokazany oczyma
uczestników wydarzeń, poprzez relacje świadków i opis historyczny. Ważne
miejsce zajmują materiały, które dotyczą obecnego województwa śląskiego,
dawniej katowickiego. Szczególnie podkreślone zostały wydarzenia jakie
miały miejsce 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie
zastrzelonych zostało 9 górników, a 21 zostało rannych. Ekspozycję
przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.
Wystawa czynna od 13 grudnia do 15 stycznia 2012 roku
80 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM
Wystawa prezentuje dokonania Towarzystwa, które od wielu lat zrzesza
miłośników gór. Przedstawia archiwalia, odznaki, legitymacje, fotografie
i inne przedmioty dokumentujące działalność PPT, która koncentruje się
na upowszechnianiu wiedzy i historii oraz ochrony wartości, idei i kultury
turystyki tatrzańskiej.
Wystawa czynna do 31 grudnia
ZAKOPANE I TATRY W CZASACH TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
Wystawa wypożyczona z Tatrzańskiego Parku Narodowego prezentuje
sylwetkę Tytusa Chałubińskiego, jednej z najważniejszej postaci PTT. Żył
w latach 1820-1889. Z wykształcenia był lekarzem, pomagał i leczył ubogich
mieszkańców Zakopanego i całego Podhala, które w tamtym okresie było
często nawiedzane przez epidemie. Jego wielką pasją były Tatry. Organizował
kilkudniowe wycieczki, badał górską florę, szczególnie mchy, z których kilka
zostało nazwanych jego imieniem. Spoczywa na cmentarzu na Pęksowym
Brzyzku w Zakopanem.
Wystawa czynna do 31 grudnia
POLSKIE LATA SZEŚĆDZIESIĄTE
Wystawa prezentuje osiągnięcia polskiej kultury i sztuki II połowy lat
50. i całej dekady lat 60. XX w. Przełomowym wydarzeniem dla artystów
była Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw
faszyzmowi”, która odbyła się w 1955 r. w warszawskim Arsenale. Wtedy
nastąpił oficjalny odwrót od socrealizmu, a polscy artyści włączyli się w nurt
sztuki awangardowej. Ekspozycja prezentuje prace kilku uczestników
Arsenału: Jerzego Tchórzewskiego, Teresy Pągowskiej i Jana Lebensteina.
Jest to również okres rozwoju polskiej szkoły plakatu. Pokazujemy
prace najlepszych twórców: Franciszka Starowieyskiego, Henryka
Tomaszewskiego, Jana Młodożeńca. Możemy zobaczyć m. in. plakat do
słynnego przedstawienia „Dziadów” w Teatrze Narodowym w 1968 r..
Rodzimą piosenkę ilustrują plakaty z festiwali piosenki w Opolu, a na
okładkach płyt pojawiają się ówcześni idole. Absurdy dnia codziennego
obnażają karykatury Eryka Lipińskiego, Szymona Kobylińskiego, Marii
Berezowskiej, Zbigniewa Lengrena.
Znaczną grupę obiektów stanowią przykłady wzornictwa przemysłowego
o charakterystycznej dla lat 60. opływowej, niespokojnej linii. Prezentujemy
tkaninę dekoracyjną autorstwa Magdaleny Abakanowicz i Jolanty Owidzkiej
oraz użytkową - próbki łódzkich zakładów włókienniczych, ukazujące pełny

zakres wzornictwa ówczesnej produkcji. Pokazujemy także charakterystyczne
ubiory i dodatki m. in. płaszcz ortalionowy i męską koszulę non-iron.
Na ekspozycji znajdują się meble i sprzęt gospodarstwa domowego:
pralka „Frania”, telewizor „Koral”, gramofon „Bambino”, radio „Ramona”.
Przypominamy jak wyglądały ówczesne środki płatnicze, opakowania słodyczy
i napojów. Eksponaty pochodzą
z 14 muzeów z całej Polski, kolekcji
prywatnych, zbiorów własnych.
Wystawa czynna do 31 grudnia 2011
NIEDZIELNE SPOTKANIA W MUZEUM
warsztaty plastyczne dla dzieci
11.12., godz. 12.00
Bożonarodzeniowe prezenty w technice decoupage
18.12., godz. 12.00
Tradycyjne ozdoby świąteczne
Warsztaty - wstęp wolny

SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI
- ZAMEK SIELECKI
ul. Zamkowa 2, 41-211 Sosnowiec
tel. 32 296-30-27, tel/fax 032 266-38-42
e-mail:centrum@zameksielecki.pl
www.zameksielecki.pl
Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00,
sobota i niedziela od 15.00 do 19.00.

WYSTAWY
Galeria Extravagance
Do 11.12
Wystawa: Sosnowieckie Spotkania Artystyczne - Plener Fotograficzny
„Bieszczadzkie anioły, anioły Sosnowca”
„Bieszczadzkie anioły” to nie tylko tytuł piosenki śpiewanej często przy
ognisku, ale też przewodni temat pleneru fotograficznego, jaki się odbył w tym
roku w miejscowości Smolnik w Bieszczadach. Jak twórcy widzieli Bieszczady,
ich kolorystykę zobaczą Państwo na wystawie poplenerowej w Sosnowieckim
Centrum Sztuki -Zamek Sielecki.
Zapraszam - Komisarz pleneru Jerzy Łakomski.
Wstęp na wystawę 2.50 zł.
W poniedziałki wstęp wolny.
16.12., godz. 18.00
Wernisaż wystawy: „Spotkania”- XIV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne Plener Plastyczny.
Kurator pleneru: Małgorzata Malinowska - Klimek.
Artyści, uczestnicy pleneru: Judyta Bernaś, Czesław Gałużny, Katarzyna
Gielecka, Karolina Kindler-Skowronek, Izabela Kita, Janina Kraupe, Janusz
Musiał, Łukasz Obałek, Georgij Safronow, Rafał Stępniak, Ireneusz Walczak,
Joanna Zdzienicka.
Wystawa trwa do 8 stycznia 2012 roku.
Na wernisaż wstęp wolny.
Wstęp na wystawę 2.50 zł.
W poniedziałki wstęp wolny.

śpiew, Jan Stachura – gitara, Krzysztof Maciejowski - skrzypce, śpiew,
Stanisław Joneczko - akordeon
Bilet wstępu: 15 zł, w sprzedaży od 21 listopada 2011 w siedzibie SCS–ZS, ul.
Zamkowa 2 - (32) 266 38 42 i CIM ul. Warszawska 3/20 - (32) 265 60 04
SPEKTAKLE
10.12., godz. 16.00
Spektakl mikołajkowy pt.: „Pszczółka Maja i jej nowe przygody”.
Pszczółka Maja spragniona nowych wyzwań postanawia wyruszyć w świat,
zostawiając za sobą rodzinne strony. Podczas swej niezwykłej podróży poznaje
nowych przyjaciół – elfy, konika polnego i pajęczycę. Na świecie owadów
jednak się nie kończy, mała Maja poznaje człowieka. Czy z tego spotkania
wyniknie coś niespodziewanego? Bajka w dyskretny i piękny sposób uwrażliwia
małych ale i dużych odbiorców na bogactwo otaczającej nas przyrody.
Pokazuje, że każda istota, najmniejszy robaczek, ma swoje miejsce w świecie
i jest wartościowa, niezależnie od tego, czy jest duża, czy mała, czy fruwa po
niebie, czy pływa w jeziorze, czy chodzi po ziemi. Każdy ma prawo być i cieszyć
się życiem.
Wykonanie: Teatr PRYM ART.
Po spektaklu czeka na dzieci miła niespodzianka.
Bilet wstępu: 7 zł,5 zł, w sprzedaż w siedzibie SCS–ZS, ul. Zamkowa 2
(32) 266 38 42 i CIM ul. Warszawska 3/20 - (32) 265 60 04
WYKŁADY
07.12., godz. 16.00
Z cyklu „Między literaturą a sztukami plastycznymi” wykład pt. „Sagi
Wikingów - obraz świata ludów Północy.”
W tym cyklu wykładów proponuję spojrzenie na kulturę dawnych okresów
w sposób całościowy. Sięgniemy po teksty źródłowe, przeczytamy poezję
i teksty świątynne, obejrzymy reprodukcje dzieł najbardziej znanych i zupełnie
zapomnianych. Wszystko po to, aby uchwycić charakter danej kultury, jej
wewnętrzny puls, bijący do dzisiaj w pozostałych po niej śladach.
Prowadzenie: Małgorzata Malinowska, historyk sztuki.
Grupy zorganizowane prosimy o zapisanie się pod nr tel. 32 296 30 27.
Wstęp wolny.
Za zmianę daty wykładu przepraszamy.
ZAPOWIEDZI STYCZEŃ 2012
05.01.2012, godz. 18.00
Wernisaż wystawy „Sosnowiec - historyczny spacer po mieście.”
Wystawa ukazująca miasto z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat późniejszych.
Pozwoli ona śledzić zmiany jakie zaszły w jego architekturze i układzie
urbanistycznym.
Młodszym pokoleniom umożliwi poznanie miasta przodków, a dojrzałym wrócić
do czasów swojej młodości. Wystawa towarzyszy obchodom 110-lecia miasta.
Wystawa powstała przy współpracy z Dariuszem Kmiotkiem, DIKAPPA.
Wystawie towarzyszą:
publikacja pt „Sosnowiec. Spacerownik historyczny.”
18.01.2012 r. godz. 17.00 wykład pt.: „Sosnowiec – nostalgiczna wędrówka
po mieście.”
Wystawa trwa 7.01.- 4.03.2012
Na wernisaż wstęp wolny. Wstęp na wystawę 2.50 zł.
W poniedziałki wstęp wolny.
LEKCJE RYSUNKU I MALARSTWA
Poniedziałki w godzinach: 16.00 – 18.00
Prowadzi: Adrianna Pionka.
Informacje: (32) 296-30-27

WYSTAWY
Dział Regionalny
25.11 - 23.12.
Wystawa pt.: Tradycje Bożego Narodzenia.
To wystawa mająca na celu przybliżenie świątecznych zwyczajów i obrzędów
z terenu Zagłębia i okolicy. Będzie można na niej poznać nie tylko historię
narodzin Jezusa, ale i zobaczyć kolędników z turoniem. Wszystko to wśród
zapachu żywej choinki i dźwięku kolęd. Wystawie towarzyszą:

TEATR ZAGŁĘBIA

8.12., godz. 17.00
Wykład pt. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”,
prowadzi Rafał Bryła – historyk

1.12., godz. 10.00
„Królewna Śnieżka” wg baśni Braci Grimm
3.12., godz. 18.00
F. Veber „Plotka”, abon. ważne
4.12., godz. 11.00
„Draka w tropikach ptaka i słonika”, Teatr Nowy Zabrze, abon. ważne
6.12., godz. 9.00 i 11.00
„Draka w tropikach ptaka i słonika”, Teatr Nowy Zabrze
7.12., godz. 9.00 i 11.00
„Draka w tropikach ptaka i słonika”, Teatr Nowy Zabrze
8.12., godz. 10.00
„Królewna Śnieżka” wg baśni Braci Grimm
9.12, godz. 19.00
E. Ionesco „Łysa Śpiewaczka”
10.12., godz. 18.00
J. Szurmiej „Cymes! Cymes!”, abon. ważne
11.12., godz. 18.00
J. Szurmiej „Cymes! Cymes!”, abon. ważne
13.12., godz. 10.00
„Królewna Śnieżka” wg baśni Braci Grimm
16.12., godz. 19.00
Z. Książek „Sztuka kochania czyli Sceny dla dorosłych”
17.12., godz. 18.00
D. Masłowska „Między nami dobrze jest”, abon. ważne

Warsztaty pt. „Do szopy, hej pasterze…”
12-16.12. - warsztaty dla grup zorganizowanych
18.12. - warsztaty dla osób indywidualnych
Prowadzą: Monika Pawlas-Polańska (panel plastyczny), Rafał Bryła (panel
edukacyjny).
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym od 5 do 10 lat. W czasie trwania wystawy istnieje
możliwość zamówienia lekcji pt.: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”.
Szczegółowe informacje i wcześniejsze umawianie uczestników pod nr tel.
32 297 90 76.
Koszt od uczestnika 5 zł.
Wstęp na wystawę 2.50 zł.
Poniedziałki wstęp wolny.
KONCERTY
9.12., godz. 18.00
„PANU NASZEMU Dzień Dobry” - Kolędowanie z grupą Dzień Dobry
Piotr Mirecki - śpiew, gitara, cajon, Małgorzata Stachura - bas akustyczny,

ul. Teatralna 4, 41- 200 Sosnowiec
Biuro Obsługi Widza tel.032 266-11-27
Sekretariat tel. 32 266-07-91

18.12., godz. 12.00
Wspólne kolędowanie, wstęp wolny
18.12., godz. 18.00
D. Masłowska „Między nami dobrze jest”, abon. ważne
31.12., godz. 18.00 i 21.00
Wieczór Sylwestrowy.

MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY
ul. Będzińska 6, 41-200 Sosnowiec
tel /fax 32 291-39-48
www.kiepura.pl

01-31.12., ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury, główny hol
„Pejzaż w kolorze i czarno biały” - Wystawa fotograficzna członków
Stowarzyszenia Miłośników Fotografii: Zdzisława Biernasia i Ireneusza
Czechowicza.
Wstęp wolny.
03 - 04.12., ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury
Przesłuchania finałowe i konsultacje z jurorami
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN.
szczegóły na stronie: www.szpilman.pl
06.12., godz.17.00 ul. Będzińska 6
„Ciasteczkowy Duch” - Przedstawienie dla najmłodszych w wykonaniu Teatru
Umownego oraz Mikołajkowy bal dla najmłodszych.
Bajka przepełniona tańcem i śpiewem, opowiada o zasypanym w górach
zamku, do którego podczas wycieczki trafiają rodzice z dziećmi i muszą
tam spędzić noc. Podczas gdy rodzice śpią, dzieci odkrywają tajemnicę
olbrzymiego gmachu i jego tajemniczych rezydentów. Odkrywają tajemnice
pięknych zapachów i jeszcze na dodatek…
Scenariusz na podstawie w/w opowiadania - Szczepan Dyrka, Autor: Anna
Ćwiek
Obsada:
Mama /Kucharka - Natalia Zatorska
Tata - Maciej Piórek
Kasia - Angelika Podkowa
Jacek -Przemysław Paleczek
Julia - Karolina Bartela
Recepcjonista - Damian Rogalski
Duch Stefanek - Aleksandra Stępińska
Rodziców prosimy o dostarczenie opisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem
dziecka, prezentów na portiernię Klubu (ul. Będzińska 6), które zostaną
wręczona przez Mikołaja po spektaklu. Mile widziane bajkowe stroje.
Wstęp wolny.
09.12., godz.18.00 ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury,
„Grzegorz Majzel Trio” - koncert towarzyszący IV Ogólnopolskiemu
Festiwalowi KIEPURAFEST Sosnowiec 2011 oraz 20. lecie pracy artystycznej
G. Majzla
Bilety w cenie: 10 zł. (normalny), 5 zł. (ulgowy)
10.12., ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury,
IV Ogólnopolski Festiwal KIEPURAFEST Sosnowiec 2011
godz. 10.00 - rozpoczęcie festiwalu
godz. 10.15 - przesłuchania finałowe
godz. 17.30 - koncert galowy z udziałem Aleksandry Szmyd, laureatów
oraz gwiazdy wieczoru - Andrzeja Lamperta
prowadzenie - Aneta Chwalba
Bilety w cenie: 10 zł. (normalny), 5 zł. (ulgowy)
10, 17. 12., godz. 9.00 - 13.00 ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum
Kultury,
sala nr 105 (termin do wyboru)
Warsztaty Bożonarodzeniowe
Warsztaty trwają 4 godz., w trakcie których poznają Państwo techniki
florystyczne, spędzą czas w miłej atmosferze, pobudzą swoje inwencje
twórcze i samodzielnie wykonają dekoracje świąteczne do domu lub
w prezencie dla bliskich.
Tematyka warsztatów:
- stroik na stół ze świecą
- kompozycja świąteczna
- omówienie technik florystycznych.
Koszt warsztatów to 60,00 zł, w cenie są materiały, kawa, herbata i ciasto,
prowadzenie: artysta plastyk, Beata Janasik
Ponieważ warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem prosimy
o wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 501697874, lub w biurze:
327883360
12.12., godz.18.00, ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury,
Pokaz filmu Kabaretu DNO z udziałem kabaretu
Bilety w cenie: 10 zł. (normalny), 8 zł. (ulgowy)
19.12., godz.18.00, ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum Kultury,
MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK - Koncert kolędowo - noworoczny oraz promocja
nowego albumu pt. Signs, który ukazał się 11. listopada 2011r.
Bilety w cenie 30 zł. (normalny), 20 zł. (ulgowy)

2, 9, 16. 12., godz. 20.00-21.30, ul. Będzińska 65, Energetyczne Centrum
Kultury,
Zapisy do sekcji Shinkendo
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w treningach tej japońskiej sztuki
walki mieczem - kataną. Shinkendo to nauka szermierki samurajów, założona
przez Kaiso Toshishiro Obatę, który studiując przeróżne systemy i sztuki
walki takie jak Iaido, Battodo, Toyama Ryu, Kendo i inne, założył własny
system posługiwania się bronią samurajów. Ta sztuka walki różni się od
innych, swym szerokim wachlarzem możliwości treningowych. Podczas gdy
w wielu innych systemach, adepci koncentrują się jedynie na formach kata,
czy na sparringach, na treningu Shinkendo studiowanie sztuki walki mieczem
odbywa się na wielu płaszczyznach. Od podstawowych suburi (cięć), przez
formy tanrengata (formy bez partnera), przez tachiuchi (formy sparringowe)
aż do form tameshigiri (czyli cięć wykonywanych ostrą bronią). Shinkendo
pragnie przedstawić swym uczniom wszystkie aspekty treningu samurajów,
tak by uczyć zarówno form bojowych, koncentracji jak i dokładności ,
pewności w posługiwaniu się japońskim orężem.
Seidokan Dojo w Sosnowcu jest oficjalnie zarejestrowaną sekcją Shinkendo,
oferujemy państwu zajęcia pod kierunkiem licencjonowanych instruktorów
Shinkendo oraz możliwość wzięcia udziału w seminariach prowadzonych przez
światowej klasy mistrzów tej sztuki. Oprócz treningów organizujemy także
pokazy sztuk walki, podczas których można zobaczyć formy kata, techniki
walki oraz testy cięć tameshigiri.
Informacja i zapisy pod nr tel. 602 526 781

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Warszawska 6, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 266-33-96; 032 266-43-76
tel/fax: 032 266-46-59
e-mail: biblioteka@biblioteka.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
Biblioteka Główna, ul. Zegadłowicza 2/1, tel. 032 266-64-72

Aula Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11, tel. 32 266-64-72
1.12, godz.18.00
„Kino w bibliotece” – retrospektywa filmów Lecha Majewskiego wybitnego
reżysera filmowego i teatralnego. W grudniu zapraszamy na ostatnią projekcję
filmową pt. „Szklane usta”. Słowo wstępne przed projekcją wygłosi dr Piotr
Zawojski, adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ.
2.12, godz.11.00-15.00
X Sesja Zagłębiowska – Przyroda Zagłębia – konferencja popularnonaukowa
poświęcona zagadnieniom regionalnym.
„Przyroda Zagłębia” – wernisaż wystawy inaugurujący Sesję (Biblioteka
Główna, ul. Zegadłowicza 2/1, tel. 32 266-64-72)
Promocja publikacji: Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej
12.00 – prezentacje multimedialne: dr hab. Maria Popczyk –
Przyroda estetyków; dr Piotr Cempulik – Ochrona bioróżnorodności
w południowowschodniej części Górnego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim;
prof. dr hab. Jerzy Cabała – Budowa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego i jej
wpływ na przyrodę nieożywioną; dr hab. Barbara Tokarska-Guzik – Wartości
przyrodnicze obszarów prawnie chronionych w Zagłębiu Dąbrowskim; dr Julia
Góra – Waloryzacja przyrodnicza na przykładzie Sosnowca; mgr Paweł Kauzal
– Przyroda Sosnowca i perspektywy jej ochrony na przykładzie dzielnicy
Zagórze; prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik – Wśród zagłębiowskich lasów,
łąk i rzek.
14.45 - dyskusja
15.12, godz.18.00
„Przedwojenny Sosnowiec na kartach powieści” – spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Białasem, autorem powieści pt. „Korzeniec”, która zdobyła
nagrodę internautów jako „Najlepsza powieść na jesień” w kategorii proza
polska.
19.12, godz.18.00
„Boże Narodzenie po włosku. Tradycja a współczesność” – spotkanie
z cyklu „Bella Italia”. Z wykładem wystąpi prezes Stowarzyszenia Dante
Alighieri – Guido Lauro Parisi. Przybliży nam włoskie tradycje świąteczne ze
szczególnym odniesieniem do tradycji i obrzędów w Starożytnym Rzymie.
29.11, godz.18.00
Szczepić się, czy nie szczepić? – czwarte spotkanie w ramach cyklu
prozdrowotnego „Zdrowo wiedzieć”. Gościem biblioteki będzie dr n. med. Ewa
Janczewska specjalista chorób zakaźnych. Rozmowę poprowadzi dziennikarka
TVP Katowice Lidia Tarczyńska, którą poprzedzi felieton filmowy przybliżający
sylwetkę eksperta.
Filia nr 2, Rudna IV, ul. Gospodarcza 32, tel. 32 291-28-71
1.12; 8.12; 12.12; 15.12; 19.12, godz.10.00-11.00; 13.00-14.00
Bajkowe poniedziałki i czwartki – otwarte warsztaty literacko-plastyczne dla
dzieci w wieku przedszkolnym.
Filia nr 3, Klimontów, ul. Kraszewskiego 2, tel. 32 292 95 52
15.12, godz.16.00
Spotkanie przy wigilijnym stole – spotkania z cyklu „Popołudnia dla seniorów”
adresowane do dorosłych czytelników.
Filia nr 4, Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. 32 266-14-37
2.12; 9.12; 16.12; 23.12; 30.12, godz.15.30
Lokomotywa Pana Tuwima – popołudniowe czytanie bajek dla najmłodszych.
21.12, godz.15.30
Papierowy anioł i inne ozdoby na choinkę – otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 6, Niwka, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 32 299-25-81
w każdą środę miesiąca, godz.16.00 - 17.00
Bajkowe spotkania zachęcają do słuchania – zajęcia literackie dla
najmłodszych.
30.12, godz.16.30
Zawsze młodzi, czyli życie nie kończy się po pięćdziesiątce – spotkanie dla
seniorów pełnych różnych pasji, którzy pragną zaprezentować swoje dokonania
innym czytelnikom.
Filia nr 9, Ostrogórska, ul. Ostrogórska 29a, tel. 32 292-38-89
8.12, godz.15.00
Zrób z nami co nieco – zajęcia plastyczne adresowane do małych i nieco
starszych czytelników biblioteki.
15.12, godz.16.00
O mnie, o tobie, o nas… - rozmawiajmy bo warto –świąteczne spotkanie
poprowadzi Krysia Borkowska, która udowodni, że Boże Narodzenie ma sens
tylko wtedy, gdy ludzie są razem, gdy umieją dostrzec w tłumie drugiego
człowieka – jego potrzeby, troski i radości .
Filia nr 12, Porąbka, ul. Zagórska 3, tel. 32 298-39-70
w każdy piątek miesiąca, godz.15.00 - 17.00
Coś z niczego – zajęcia kółka plastycznego dla dzieci. W trakcie spotkań
decoupage czyli dekorowanie słoików i butelek ziarenkami kaszy, ryżu,
słonecznika itp.
Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapały 10, tel. 32 292-07-30
24.11. godz.16.00
Zagórski Klub Seniora – spotkanie czytelników zainteresowanych wspólnym
spędzaniem wolnego czasu. Seniorzy w ramach spotkań klubowych będą mieli
okazję nauczyć się m.in. podstaw obsługi komputera i Internetu, podyskutować
o ciekawych książkach, czy też uczestniczyć w pogadankach poruszających
tematykę zdrowia.
Filia nr 17, Pogoń, ul. Będzińska 22-24, tel. 32 291-00-71
7.12, godz.15.30
Magia małego ekranu – popołudniowe spotkania z filmem edukacyjnym dla
dzieci m.in. podróże po świecie, jak to działa, ciekawe miejsca, przyroda wokół
nas.
8.12, godz.15.00
Klub Sympatyków Dawnej Pogoni – spotkania dla zainteresowanych historią
dzielnicy. W programie prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi
ludźmi.
14.12, godz.15.30
Świąteczny czas – warsztaty plastyczne dla dzieci, w trakcie których
wykonywać będą ozdoby świąteczne z makaronu.
20.12, godz.15.30
Bombki jak malowane – otwarte warsztaty plastyczne poświęcone dekoracjom
świątecznym.
Filia nr 18, Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6, tel. 32 294-77-26
w każdy piątek miesiąca, godz.15.00
Artystyczne piątki – otwarte zajęcia plastyczne dla najmłodszych. W trakcie
spotkań młodzi artyści układać będą bukiety róż z klonowych liści, lepić z masy
papierowej wazony oraz tworzyć włóczkowe stworki i zwierzątka.
Filia nr 19, Milowice, ul. K.K. Baczyńskiego 12, tel. 32 297-91-41
8.12, godz.16.00
Hendrick Avercamp – zimowe drzewa – zajęcia plastyczno-edukacyjne dla
dzieci z cyklu „Mały skarbiec sztuki” przybliżające dzieła wielkich artystów.
Filia nr 20, Stary Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 27, tel. 32 263-11-76
14.12, godz.16.00
Kuźnia pomysłów, czyli zrób to sam – warsztaty plastyczne dla dzieci, w trakcie
których wykonają wieniec adwentowy i ozdoby świąteczne na choinkę.

MIEJSKI DOM KULTURY
KAZIMIERZ”
ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec
tel. 32 269-41-19

3.12.
Miejskie Obchody Święta Górników „Barbórka 2011”
7.12.
Wernisaż wystawy prac fotograficznych Magdaleny Zawadzkiej
16.12.
Koncert zespołu Vavamuffin godz. 20.00
Zajęcia stałe:
plastyczne - wtorki 16.00-19.00
muzyczne - poniedziałki 15.00-18.00
grupa recytatorska - środy i czwartki 17.00-19.00
grupa fotograficzna - środa od 16.00
zumba i fitness - poniedziałki i czwartki 18.30-19.30

pracownia komputerowa – codziennie od 12.00-19.00
tenis stołowy – wg planu instruktora
warsztaty bębniarskie - wtorki od 16.00

MIEJSKI KLUB „MACZKI”
ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec
tel. 32 294-81-28
www.klubmaczki.pl

5.12, godz. 19.00
6.12, godz. 17.00
12.12, godz. 10.00
12.12, godz. 17.00
19.12,
20.12,
21.12,
28.12,

godz. 19.00
godz. 17.00
godz. 15.00
godz. 17.30

Projekcja muzyczna.
„W krainie świętego Mikołaja” – program artystyczny
dla dzieci.
„Spotkanie w kolorze białym” – gry, zabawy, konkursy
dla klas I-III SP. Impreza współorganizowana
z Filią nr 13 MBP w Sosnowcu.
WERNISAŻ POKONKURSOWEJ WYSTAWY
FOTOGRAFICZNEJ
( zmiana terminu z uwagi na przedłużenie konkursu)
Projekcja muzyczna.
Świąteczna karaoke.
Gry i zabawy dla dzieci.
KABARET NOWAKI – wstęp wolny

Zajęcia stałe:
Zajęcia warsztatowe - od poniedziałku do piątku, godzina 15.00-19.00:
rysunek, malarstwo, zajęcia komputerowe.
Warsztaty wikliniarskie - środy od godz. 15.00
PLAMA – koło artystyczne – piątki, godz. 17.00
Klub Turystyki Górskiej PERĆ - spotkania oraz wyjazdy ustalane na bieżąco
(informacje na stronie klubu)
Aktywne Dzieci - zajęcia plastyczne - wtorki, godz. 16.00
Nauka gry na instrumentach muzycznych - zajęcia wg indywidualnego
rozkładu
Zajęcia sportowe - od poniedziałku do piątku godzina 14.30 – 18.30
Taniec Nowoczesny - czwartki, godz. 17.00
FILIA KLIMONTÓW:
poniedziałki – próby zespołu KLIMONTOWIANKI
od poniedziałku do soboty KLUB SENIORA – spotkania pasjonatów
i szaradzistów. Warsztaty folklorystyczne dla dorosłych „Natchnienie zima
- wiosna”, spotkanie Barbórkowe, wieczory autorskie - wiersze pisane przez
Panią Orubę - Prokop.

KANA SOSNOWIEC
41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 10
tel. 32 363 10 30 www.kana.sosnowiec.pl

PROJEKCJE FILMOWE W RAMACH AMBITNEGO KINA STUDYJNEGO
Jesienne spotkania z filmem, w październiku odbywają się pod hasłem:
BRYTYJSKIE KINO SPOŁECZNE
Współczesne kino brytyjskie zaskakuje Widza, zwłaszcza dramatem.
Choć temat i forma nie odbiega tu zbytnio od innych produkcji światowej
i europejskiej kinematografii, sposób ich ujęcia jest odmienny i godny uwagi.
Dramat w kinie brytyjskim niewątpliwie nawiązuje do tradycji kina społecznego,
wyczulonego na tragedie zwykłego człowieka, ukazującego realny obraz
życia kraju. Współcześni twórcy do tych tradycji dodają dużą sympatię dla
bohatera, który zawsze jest dla nich najważniejszy, czasem odrobinę ciepłego
i niewymuszonego humoru i zawsze doborową obsadę aktorską. W brytyjskim
dramacie społecznym świetne, poparte wiekami tradycji teatralnych, aktorstwo
idzie w parze z zawsze poruszającą historią, która zmusza do refleksji.
Po każdej projekcji zapraszamy do udziału w dyskusji z krytykiem
i kulturoznawcą.
Projekcje w ramach Ambitnego Kina Studyjnego są dofinansowane przez Urząd
Miejski w Sosnowcu i udostępniane Widzom BEZPŁATNIE.
Wejściówki czekają już na zainteresowanych w sekretariacie KANY
w Sosnowcu, przy ul. Legionów 10. Prosimy o ich wcześniejsze odebranie
i okazanie przy wejściu na salę projekcyjną.
Liczba miejsc ograniczona!
KLUB AFREEKANA ZAPRASZA W GRUDNIU.
PRZYJDŹ I POCZUJ DZIKĄ PRZYJEMNOŚĆ JEDZENIA W MIEŚCIE!
„Gotowanie w AfreeKANIE” - Korzenne Boże Narodzenie
13.12 o godz. 18.00 restauracja AfreeKANA zaprasza na wieczór kulinarny
w ramach projektu „Gotowanie w AfreeKANIE”. Tym razem zaprezentujemy
korzenne Boże Narodzenie: pełne kardamonu, imbiru, wanilii, cynamonu
i goździków. A wszystko ukryte w aromacie mięs, sałatek, ryb i choinkowych
pierników. Zapraszamy! Uczestnicy pokazu kulinarnego skosztują
przygotowanych potraw i otrzymają przepisy do własnej kolekcji.

Co kryje Fartuch?

O

d pewnego czasu przy urokliwej ulicy Żytniej na sosnowieckiej Pogoni istnieje i działa
lokal o wdzięcznej i oryginalnej
nazwie Fartuch. Choć jest to
lokal gastronomiczny, w którym
można zjeść dania obiadowe
i łakocie, wypić kawę, herbatę a i wino dla chętnych się znajdzie, to odbiega swym charakterem

od przeciętnej w branży. Przede wszystkim stał
się miejscem spotkań profesury i studentów pobliskich wydziałów uniwersytetu, na jego ścianach
eksponowane są oryginalne prace plastyczne,
a od czasu do czasu organizowane są w nim spotkania i koncerty. „SOSNart” został zaproszony
(a za naszym pośrednictwem Fartuch zaprasza
czytelników) do udziału w warsztatach tworzenia aniołów (które potem będzie można zjeść)
Warsztaty odbędą się 4 grudnia w godzinach
od 10.00 do 12.00. Natomiast wieczorem
9 grudnia o godzinie 19.00 odbędzie się koncert
znanego i jakże lubianego częstego bywalca
lokalu, wybitnego tenora… księdza doktora
Pawła Sobierajskiego.
Zapowiada się ciekawie. Zapraszamy do Fartucha
na Żytnią.
red.
foto: Adriana Laube

„Nowe Zagłębie”

O

d kilku lat wydawany jest
w Sosnowcu przez Związek
Zagłębiowski
dwumiesięcznik
„Nowe Zagłębie”. W pierwszym,
krótkim okresie magazyn był
miesięcznikiem i wiadomo nam
skądinąd, że redakcja chętnie
wróciłaby do początkowej częstotliwości wydań.
Niestety – jak wszystkie pisma tego typu – boryka
się z trudnościami, głównie finansowymi. Mimo
to magazyn „trzyma poziom”. Wciąż jednak
jest pismem o zbyt niskim nakładzie, trafiającym do rąk nielicznych. Kilkakrotnie już na
łamach „SOSNartu” prezentowaliśmy poszczególne numery, a „Nowe Zagłębie” też poświęciło
nieco miejsca prezentacji naszego miesięcznika.
Zachęcamy tym razem do lektury numeru 5/17

wciąż dostępnego w sieci kolportażu i już zachęcamy do następnego, który ukaże się w połowie
grudnia. Dlaczego? Otóż zdaje się nam, że jest to
pismo wręcz niezbędne w biblioteczkach wszystkich zainteresowanych Zagłębiem, jego historią,
kulturą, dniem dzisiejszym i przyszłością, a chociaż takich nie brakuje, to nie wszyscy z nich
wiedzą o istnieniu takiego dwumiesięcznika.
Cóż, promocja, reklama to rzecz bardzo kosztowna. „Nowe Zagłębie” dostępne jest między
innymi w salonach prasowych Ruchu, Kolportera
i w Empiku.
red

Przeciw przemocy

3

listopada 2011 r. ruszyła kampania społeczna Miasta Sosnowca
współfinansowana
ze
środków
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej . Kampania „Wolność od
strachu” ma na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem
przemocy w rodzinie poprzez działania zwiększające świadomość i wiedzę mieszkańców w tym
zakresie.
Szeroko
zakrojona
kampania
informacyjna będzie realizowana na terenie Gminy
Sosnowiec w okresie od listopada do grudnia
2011 r. Obejmie takie platformy komunikacji
jak: outdoor, reklama na autobusach, prasa
codzienna, radio i telewizja, Internet, film.

Już wkrótce mieszkańcy Sosnowca będą mogli
zobaczyć inspirujące i pobudzające do głębszych przemyśleń bilbordy, plakaty, ulotki i spoty
stanowiące istotny element kampanii społecznej.
To początek realizacji dynamicznej i wieloaspektowej kampanii informacyjno-medialnej z wykorzystaniem wielu innowacyjnych mechanizmów
komunikacji!

pamiętaj, że masz prawo szukać pomocy.

Co możesz zrobić?
Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy
w rodzinie – Przełam strach! Zawiadom
służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Policję, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Lekarza, Pedagoga, Gminną Komisję
Przeciwdziała Alkoholizmowi) lub porozmawiaj z osobą najbliższą (rodziną, przyjaciółką),

więcej: www.aktywnekobiety.org.pl
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Odcedzone
kożuchy
słów

J

ęzyki współczesnej kultury rozdwajają się szatańsko na końcach –
niczym te należące do węży – i sycząc
uwodzicielsko namawiają nas do
konsumpcjonizmu oraz codziennego
hedonizmu. Wiją się jak serpentyny
rzucane podczas zabaw sylwestrowych i oplatają nasze umysły, w których
zamiast neuronów pulsują nam same gorejące znaki zapytania. Oplatają ciasnym uściskiem ludzkie myśli i duszą, duszą, duszą
– aż ujdą z nich wszelkie oznaki indywidualizmu i niezależności. Tylko zupełni kulturalni ignoranci mogliby przy tym sądzić,
że kultura wysoka przemawia do człowieka głosem wysokim – kusi go wabiącym
sopranem oraz wprowadza go pomiędzy

zaś rozmawiać bez używania języka, więc
warto dobyć go jak miecz z pochwy ust
i wymachiwać nim w przestrzeni społecznej.
Kultura XXI wieku ma co najmniej kilka
języków, którymi nonszalancko wywija
niczym pensjonarka brzegiem swojej
falbaniastej sukienki. Języki młócą śliną
w ustach kultury, uderzają o siebie tłustymi
cielskami, wzbijają kaskady śluzu, walcząc
o prymat i możliwość artykulacji swojego
przesłania. Przepychają się pomiędzy sobą,
by dotrzeć jak najbliżej wylotu ust i móc
wydobyć się spomiędzy warg. Gdy choć
jeden z języków kultury wysuwa się nieco
ordynarnie z zaciśniętych ust, od razu chce
zdominować słuchacza komunikatu. A przecież teoria komunikacji, której autorem
jest Claude Shannon, wyraźnie stanowi,
że nadawca oraz odbiorca komunikatu są
tworami równoważnymi. Niestety, to tylko
sucha definicja, uwięziona gdzieś między
żółtymi stronami podręczników do psychologii komunikacji, pokryta kurzem pełnym
roztoczy. Pozostaje tylko głośno, alergicznie
kichnąć i wytrzeć nos, przesadnie machając
chusteczką. Przesłanie dociera do odbiorcy
wiadomości w wersji zbyt głośnej, napastliwej i nachalnej. Słuchacz wzbrania się

Edward E. Jones nazwał ingracjacją – czyli
nieuprawnionym zwiększaniem atrakcyjności podmiotu względem partnera danej
interakcji społecznej. Jęzor kultury podwaja
więc siłę ataku – wsuwa swój rozdwojony
koniuszek do ucha odbiorcy i szepcze mu
prosto na błonę bębenkową lukrowane
ciasteczka słodkich słówek. Gdy nawet
taki przekaz nie dotrze do głównej kwatery
mózgowej człowieka – język w czystej
ekstazie dziko liże odbiorcę po wrażliwych
płatkach uszu, przesuwa się niżej – na szyję,
aż dociera do stref kulturalnie erogennych.
Pracuje nad tym obszarem tak skwapliwie,
aż doprowadzi odbiorcę komunikatu do
seksualnego wyzwolenia. Zaprowadza go
na wyżyny rozkoszy, by komunikat odtąd
już zawsze kojarzył się ze spełnieniem oraz
zadowoleniem. Nieco nieprzytomny, spocony
odbiorca z lekkim zamętem w sercu i niespokojnym pulsem może się po wszystkim
poczuć nieco wykorzystany, nieomal zgwałcony przez wiedzę odgórnie nadaną, która
rozprzestrzenia się w jego organizmie szybciej niż szczep bakterii na płytce laboratoryjnej. Kulturalna ojczyzna – uszowizna,
przekazywana w niematerialnym testamencie z dziada pradziada zostaje utracona.

ilustracje: Marcin Kubaszczyk

chóry anielskie, a kultura niska odzywa
się w sposób analogiczny głosem niskim –
basem przesiąkniętym oparami alkoholu
i papierosów, inkrustowanym fałszywymi
brylantami wulgaryzmów i epitetów.
Pojęcie komunikacji wywodzi się z łacińskiego słowa communicatio – czyli łączność, rodzaj rozmowy, wymiana. Trudno
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przed przystawianiem do jego mniej lub
bardziej wrażliwego ucha tego potężnego
megafonu, do którego doczepiony jest wór
z plątaniną komunikatów. Uchyla się przed
kulturalną szczekaczką, która nie potrzebuje
do obsługi Goebbelsa – mistrza propagandy,
by manipulować opinią publiczną. Czasami
jednak posługuje się czymś, co psycholog

Pojawia się uczucie pustki, zamętu, a miotła
zdrowego rozsądku ze swoją neoficką
sumiennością nie jest w stanie sobie z tym
poradzić.
Gorący, ziejący uczuciem pożądania język
kultury przysysa się do ludzkiego umysłu
i pragnie wypić z niego drinka z płynu
mózgowego przez cienką słomkę neuronów.

Czy można przed nim uciec, pokazać
kulturze własny język, wywalić go w stylu
rozkapryszonego dziecka i wymachiwać nim
tak długo, aż prawie zupełnie wyschnie?
Oczywiście, jest to możliwe, jeśli dana
osoba uchwyci się własnych schematów
poznawczych przy pomocy których porządkuje swoją prywatną wiedzę o otaczającym
ją świecie. Musi także przypomnieć sobie
zasady heurystyki wydawania sądów – czyli
uproszczone reguły wnioskowania, jakimi
operują jednostki ludzkie, by oceniać świat
w sposób skuteczny i ekspresowy. Jednak
w tym momencie wykluwa się puszysty,
żółciutki kurczaczek problemu – według
jakich kryteriów oceniać dany przekaz
kulturalny? Jak odkodować w nim informacje, jak interpretować znaczenie odebranych sygnałów, jak eliminować wszelkie
zakłócenia – czyli szumy komunikacyjne?
Czy nadal można dzielić kulturę – a tym
samym społeczeństwo – na elitę i szarą
masę, co to zadowoli się rzuconą jej kością
bylejakości i tandety, a potem jeszcze radośnie zaszczeka i pomerda przyjaźnie ogonkiem? Kto ośmieli się zmierzyć z pytaniem
o sens obdarzania kultury kolejnymi przymiotnikami, zakładania na jej głowę królewskiej złotej korony, by sprawiedliwie nami
rządziła, lub też strącania jej w otchłań
zapomnienia, prosto do piekła nicości?
Miłościwie nam panująca kultura współczesna mlaska wieloma językami, usiłując
dotrzeć do zdezorientowanego, ogłupionego odbiorcy. Wabi go dźwiękiem muzyki,
kusi obrazem przy pomocy ruchu krągłych
bioder, prowadzi na postronku zalotnych,
frywolnych słów, niezbyt bystrych wrednie
oszukuje swymi paronimami, atakuje
w przekazie internetowym melanżem
wszystkich tych elementów – prowokuje,
mami, uwodzi. Człowiek roztapia się jak
plastikowa laleczka w ogniu wątpliwości
i, tak samo jak ona, ohydnie śmierdzi
strachem. Przeżywa bolesny dysonans
poznawczy i cofa się z przerażeniem, gdy
jakaś reklama telewizyjna przy pomocy
komunikatu perswazyjnego nakazuje mu
zajęcie określonego stanowiska, okopanie
się w twierdzy jakiegoś poglądu i przyjęcie
pozycji obronnej. Zagubiony odbiorca nie
wie, czy ma rzucać za barykady bomby,
wylewać smołę i sypać pióra, czy też
wysunąć przyjaźnie czułki i długie ramię, by
witać się z nieprzyjacielem podaniem ręki.
Przerażony, stara się chaotycznie zrozumieć
treść podawanego mu na tacy komunikatu,
ale wciąż błądzi w mętnym stawie sprzecznych odczuć. W odczytaniu wiadomości
przeszkadzają mu też często te wszystkie
beztrosko rzucane dźwięki paralingwistyczne (owe „achy”, „eee” czy „yyy”),
a już prawdziwy zamęt wprowadzają emblematy – niewerbalne gesty osadzone w danej
kulturze, bez cech uniwersalnych. Może
więc warto wprowadzić pewną dyscyplinę
wypowiedzi kultury, okiełzać ją i ujarzmić,

w myśl teorii filozofa i socjologa Michela
Foucaulta, że istnieją sposoby dobrego
tresowania. Być może należy nauczyć
ją podstawowych komend („Do nogi!”,
„Siad!”, „Leżeć!” i „Bierz go!”), by karnie
aportowała rzucony jej patyk wartości
i nie szczekała, gdy będziemy ją drapali za
uszkiem. Czy jednak audytorium tak wytresowanej kultury będzie potrafiło należycie
odczytać przekazywane przez nią komu-

pod kulturalny respirator, byśmy oddychali
w rytmie najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Nikt także nie poda nam jej przy
pomocy kroplówki, nie założy nam wenflonu,
by stale aplikować jej małe, ale uporczywe
dawki, które będą z zawrotną prędkością
krążyły po organizmie. Kto chce odpowiedzieć na jej wezwanie – musi włożyć pewien
wysiłek i nie dowierzać Konstytucji RP, która
w art. 6 obiecuje upowszechnianie kultury

nikaty? Czy będzie umiało przefiltrować
prawdę przez bibułę skandalu, szoku, widowiska, happeningu – czy odczyta ją z ruchu
warg lokalnych animatorów kultury? Jeśli
odkoduje z treści komunikatu zaszyfrowane
wiadomości – możemy być spokojni o kolejne
pokolenia odbiorów sztuki, ale co, jeśli nie
sprosta temu zadaniu i dozna oczopląsu?

i równy dostęp do jej tworów. Czasami
będzie zmuszony do wyłowienia sensu wypowiedzi spomiędzy niemowlęcego gaworzenia
„gu-gu”, „ga-ga”, a czasami pochyli się nad
niewyraźnie mówiącym, pokrytym pleśnią
profesorem, którego zdania będą paraboliczne niczym tor jazdy rollercoasterem. Być
może także trzeba będzie odcedzić przez
gęste sitko językowe farfocle reklamy, duże
kwantyfikatory słów, powstrzymać odruch
wymiotny, by poznać ukryte przed ludzkim
umysłem znaczenia poszczególnych grudek
i mlecznych kożuchów słów.

Trzeba się także liczyć z tym, że część osób
zwyczajnie odwróci się z pogardą i prostacko
wypnie na taką kulturę, której nie rozumie
i która nie przemawia ich językiem –
pragnień, myśli, emocji. Gwoli ścisłości
– na peryferiach kultury także można żyć
i to nawet całkiem znośnie. Głód książek,
wiedzy – nie zabija, a nadmiar literatury
lekkiej nie prowadzi do wrzodów żołądka
i rozstroju nerwowego. Na wszelkie bóle
somatyczne zawsze znajdzie się jakaś mała,
łatwa w połykaniu tabletka w promocji za
jedyne 0,99 zł. Kultura to nie tlen, nikt nie
wykona nam tracheotomii, jeśli przestaniemy ją dostarczać do swego organizmu
w naturalny sposób, nikt nas nie podłączy

Anna Kokot

Anna Kokot została laureatką konkursu prozatorskiego im. E. Zegadłowicza ogłoszonego
w ubiegłym roku. Mimo że mieszka daleko od
Sosnowca, nawiązała owocny kontakt z redakcją.
Mamy nadzieję, że trwały.
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Grzegorz Czapla

Wyliniałe lwy podziemia
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus...

C

zesław
Głazik,
właściciel
kawiarni Poetyckiej, siedział
za zgrzebnym barem przerobionym z czarnego przedwojennego kredensu. Delikatnie poruszał wargami, kończąc właśnie
recytować na wpół bezgłośnym szeptem piątą dziesiątkę różańca
dzisiejszego dnia. Modlił się tylko po łacinie
i jedynie w utrwalone wielowiekową tradycją
sposoby, od których wszelkie odstępstwa
uważał za niedopuszczalne nadużycia bliskie
herezji. Tak samo jak krytykował wszelką
osobistą pobożność, wyrażanie wątpliwości
i rozmowy z Najwyższym. Tylko uświęcona
tradycją recytacja była jego zdaniem zgodna
z doktryną Jedynej Wiary. Denerwowała go
współczesna religijność, rozmyta i niewyrazista, w coraz większym stopniu wyzwolona z ram tradycji, którą uważał za istotę
pobożności. Przed dzisiejszym wieczorkiem,
który miał skupić najbardziej wiernych,
a zarazem najdziwaczniejszych bywalców
lokalu, obie barmanki, obawiając się o swą
psychiczną higienę, wyprosiły u Głazika
wolne, co zmusiło go do osobistego przygotowania wydarzenia. Pomagał mu tylko jeden
dorywczy barman, tyczkowaty oryginał,
mający wyręczyć go w obsłudze komputera,
przyniesionego na wypadek nietypowych
muzycznych zamówień.
Zaraz po osiemnastej drzwi Poetyckiej
zaskrzypiały, otwierając się z impetem
i ukazując Andrzeja Sałatę, który wbiegał,
rozpinając jednocześnie płaszcz. Po powieszeniu go na chwiejnej garderobie, Sałata
podążył w kierunku Głazika, chcąc się
wylewnie przywitać. Zatrzymał go jednak
ruch palca skupionego właściciela.
Andrzej Sałata znał Czesława Głazika
jeszcze z czasów minionego ustroju, kiedy to
każdego lata jeździli kontestować ówczesny
system na jarociński festiwal. Głazik, wtedy
działacz punkowy i wzięty wokalista, był
jedną z jego czołowych gwiazd. Zawiadywał
kapelą Kalesony z lastryko, w niewybrednych słowach komentującą ówczesną
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rzeczywistość. Do dziś w pamięci Sałaty
pozostał obraz Głazika gniewnie wykrzykującego ze sceny słowa:

tekstach piosenek, a dziś równie ostro, ale
jakże inaczej, piszące w tygodniku „Orzeł
Polski” oraz ultrakonserwatywnym periodyku „Frontt”.

bo system nas oplata

Pomimo radykalnej zmiany poglądów,
Głazik nie porzucił wielu dawnych przyzwyczajeń, nadal prowadząc, choć już jako
właściciel przybytku, kawiarniany tryb
życia, znaczony wypitymi trunkami i całonocnymi rozmowami, w których przekonywał adwersarzy do swej klarownej wizji
rzeczywistości. Dyskusje te były też często
udziałem Andrzej Sałaty, z którym Głazik
się przeważnie nie zgadzał, lecz darzył go
swego rodzaju przyjacielskim szacunkiem.
Mimo światopoglądowej niezgody obu łączył
jednak pewien sprzeciw wobec obecnie
panującej rzeczywistości, głównych nurtów
życia oraz tego, jak i czym się żyje. Sprzeciw
ten, bierny albo czynny, łączył w zasadzie
wszystkich bywalców kawiarni Poetyckiej.

w godzinach, dniach i w latach
by nie paść jego łupem
wystawmy mu dziś d***,
przy czym ostatnia fraza powtarzana była
przezeń do momentu, gdy umundurowany
konwój zdjął go ze sceny, by po chwili zapakować do błękitnej nyski.
Kiedy sława Jarocina zaczęła szarzeć,
a społeczny bunt począł przekształcać się
w takąż zaradność, względnie ślepotę na jej
brak, także i Głazik znalazł się na rozdrożu.
Jakiś czas jeszcze wspomagał wokalnie
dwa zespoły – Zemsta nosorożca i Skóra
z kangura, by w końcu dojść do momentu
diametralnie wywracającego jego dotychczasowy system wartości. Dwadzieścia
pięć lat temu, przypadkowo przyłączając
się podczas włóczęgi po polskiej prowincji
do pieszej pielgrzymki, poznał swą żonę,
dzięki której docenił zaniedbaną wcześniej
sferę duchową, co w końcu doprowadziło go
do bardzo twardo rozumianej religijności.
Zaczął wieść żywot na pozór stateczny,
osiadając w Łodzi i otwierając niewielki bar
obiadowy, który z czasem przerodził się
w sporą stołówkę. Przed dziesięcioma laty,
w ramach rozwijania interesu, otworzył też
kawiarnię Poetycką.
Wiodąc ustatkowane życie łódzkiego przedsiębiorcy gastronomicznego, męża i ojca
rodziny, Czesław Głazik nie zaniechał jednak
publicznej aktywności, kierując ją tylko
na inne tory. Został prominentnym działaczem konserwatywnego skrzydła łódzkich
katolików, organizatorem pikiet przeciwko
wszelkim odstępstwom od chrześcijańskiej
moralności, za jakie uznawał parady gejów,
manify feministek oraz wizyty osób o wątpliwych dla siebie przekonaniach. Działał także
na niwie politycznej, współorganizując lub
przynajmniej wzbogacając swą obecnością prawie wszystkie demonstracje tutejszych środowisk prawicowych. Nie stępiło
się też pióro Głazika, kiedyś smagające
siermiężną rzeczywistość w punkowych

Spuszczona dotychczas głowa Głazika
powędrowała w górę. Na tłustej twarzy,
otoczonej nimbem rozczochranych, mocno
już przerzedzonych kędzierzawych włosów,
pojawił się rubaszny uśmiech, zaś ukryte
pod szkiełkami okularów niepozorne oczy
rozpromieniły się.
— Witaj, Andrzej! Nie spodziewałem się
ciebie tak wcześnie — rzekł zachrypłym
głosem.
— Z roboty wracam, Czesiu. Jak leci?
— Jakoś się pcha, powoli, do przodu. Jeszcze
Polska nie zginęła. I Polacy, nie to, co ty...
— Czesiu, ja jestem jak najbardziej Polak!
Jak wy uwielbiacie klasyfikować, szeregować, polaryzować! Jeszcze ostatnio
byłem nasz, bo nie ich... Dziś już nie-Polak?
— obruszył się teatralnie Sałata.
— Tyś jest dziwoląg. Ani ich, ani nasz...
— odparł Głazik, który w zależności od
nastroju zaliczał Sałatę raz do Polaków
patriotów, raz polskojęzycznych odszczepieńców, a jeszcze kiedy indziej do dziwolągów trudnych do klasyfikacji.
— Czesiu, Czesiu, to, co zawsze — Sałata
rzekł wyrozumiale do Głazika, który chwilę
wcześniej nastawił ekspres, a teraz nalewał
do pięćdziesięciogramowego kieliszka cytrynówkę własnej roboty.
— Się robi. W tej chwili się robi, nie widać?

— Głazik uśmiechnął się kpiąco.

lubiane przez siebie językowe paradoksy.

Po chwili duża czarna kawa i pięćdziesiątka
cytrynówki stały na barze przed Andrzejem
Sałatą.

— Herezje mi tu wygadujesz, że Polacy
to sami sobą rządzą — Głazik odparł
poruszony.

— No to zdrowie — rzekł do Głazika, trzymającego w dłoni taką samą pięćdziesiątkę.
— Napijmy się, jak Polacy...

— Polacy to też pewna mentalność, kształtowana, a raczej krzywiona, przez lata
sarmacji, pańszczyzn, zaborów, faszyzmów
i komunizmów. Jak jest źle, to sobie radzą,

— Jak Polacy! Siup! — wyskrzeczał Głazik,

już setny raz, ty mnie znasz, ja to znam, a za
mało pijany jestem, by dać się wciągnąć.
— Srutututu — wymarudził z siebie Głazik.
Cytrynówki na drugą nóżkę? — zapytał.
— Na drugą, i na obie ręce zaraz też. A na
głowę to setkę — odparował Sałata.
(fragment większej całości)

ilustracje: Marcin Kubaszczyk

wychylając kieliszek — Andrzej, ale to
co ten nasz rząd robi, to wszystko, to się
w głowie mieścić nie chce... To jakiejś reakcji
wymaga, przejścia do podziemia, do broni!
— Głazik ciągnął emocjonalnie.
— Rząd jest beznadziejny — odparł
dosadnie Sałata. Jest tak samo beznadziejny, jak wszystkie inne rządy w ostatnich dwudziestu latach były beznadziejne,
i jak wszystkie opozycje były do kitu. Dać
Polakom rządzić, a sami się wykończą, jak
Bismarck rzekł kiedyś.
— Andrzej, ale jacy to Polacy! Polskie to
raptem były dwa rządy, cała reszta to… —
obruszył się Głazik.
— Wszystkie były polskie. Sęk w tym, że
nasi rządzący to aż za bardzo Polacy, a za
mało politycy — Sałata wykorzystał tak

jak dobrze – też, tyle, że w taki sam sposób,
a co przy wojnie zbawienne, to przy pokoju
nie pozwala wiele zbudować. Pozałatwiać,
pogderać, powciskać się, znajomych się
czepić, kolegów, rodziny, to obejść, tamto
nagiąć – i mamy, jak mamy. Nie chce mi się
już banałów opowiadać, dosyć — zakończył
Sałata kategorycznym tonem.
— Mieszasz wszystko, zrównujesz, uogólniasz, oczerniasz – szkoda słów na cię,
Andrzej. Ale trochę racji w tym masz, tylko
ty mieszasz polskojęzyczną i polską naturę,
a to źle. Wolność sarmacką z komuną pomieszać, rząd poprzedni z obecnym rządem,
wiesz ty co.
— Taka wolność była, że pańszczyzna
właściwie nie różniła się od niewolnictwa,
na czymś to musiało stać. Nie chce mi się

Grzegorz Czapla
Z wykształcenia prawnik, z zawodu bezrobotny.

Czyta wszystko, co mu wpadnie w ręce – ale stara
się, by wpadało w nie tylko to, co warte przeczytania.
Trochę pisze, ale daleki jest od nazywania siebie
pisarzem czy poetą. Próbuje działać na niwie
społecznej, współpracując z różnymi wartościowymi
grupami, póki co nie wychodzi to jednak poza
zalążki społecznej działalności. Szczytem jego
marzeń jest zostanie prowincjonalnym adwokatem
i osiągnięcie świętego spokoju. Nie ma żony, prawa
jazdy, konta w banku ani aktywów, które mógłby na
nim umieścić – i nie jest mu z tym źle. Interesują go,
najogólniej mówiąc, ludzie i rzeczywistość.
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SOSNart

Jest
„Korzeniec”!

osoba z Kujaw i Żuław. Dzisiejszy Gdańsk
ma swoją wileńską enklawę literacką
(Aleksander Jurewicz czy niedawno
zmarły autor „Tryptyku wileńskiego”
– Zbigniew Żakiewicz, co jest paralelne zresztą ze Śląskiem, zwłaszcza
tym bytomsko-gliwickim, gdzie tworzy
„gliwicki Leopold Buczkowski”, autor
„Czarnego ronda” – Witold Wedecki),
ale nade wszystko bogaty jest w świetnych pisarzy o randze europejskiej, którzy nie
widzą zgrzytu pomiędzy swoją europejskością,
a lokalnością. To pisarze Europy, ale i Gdańska.
Jedno wynika z drugiego. Jedno j e s t drugim.
A Śląsk? A Katowice? Chorzów? Silesia –
największe metropolie Polski…?
Województwo śląskie jest tworem o tyle nieszczęśliwym, że, podobnie jak sanacyjna Polska,
powstało z połączenia trzech zaborów, trzech
różnych światów, historii, mentalności… Choć
trzeba też zauważyć, że kiedyś te różnice przebiegały nieco innymi torami i np. sosnowieckim
Schönom czy Dietlom było bliżej do śląskich
Redenów czy Schaffgotschów, niż dziś kibicom
Zagłębia Sosnowiec do Ruchu Chorzów…

M

ieszkając od kilku (już/
ledwie?) lat w granicach
województwa
śląskiego,
jestem niejako przymuszony (swoim tutaj bytowaniem)
do
refleksji…
„śląskoznawczej”.

Prawdą jest, że jestem niejako „bratem młodszym”, „gorolem”, który dotąd konsekwentnie
uciekał od zagadnień regionalnych, ale czy
w swojej optyce jestem rzeczywiście odosobniony? Patrząc z boku na literaturę śląską,
myślę, że ma ona problem, który rozsadza ją od
środka. Na Śląsk przyjechałem z Gdańska (tam
notabene „braćmi młodszymi” nazywać by wypadało Kociewiaków – w opozycji do „hanysów”
czyli Kaszubów). Gdańsk posiada jednak genius
loci, hanzeatycki luft, który znajduje swoje
miejsce w twórczości zarówno starej kadry świetnych prozaików (Chwin, Huelle), jak i młodych
(choćby Daniel Odija ze swoją ostatnią powieścią – „Kroniką umarłych” – zainspirowaną
m.in. losami rodziny von Bismarcków z Warcina).
A przecież żaden z wyżej wymienionych nie jest
rdzennym gdańszczaninem. Przekonuje mnie,
przemawia do mnie ta literatura. Może dlatego,
że sam to kiedyś czułem. Gdańsk jest bowiem
miastem, w którym można się zakochać od
pierwszego wejrzenia, a co więcej – jest mikroświatem, który swoją miłość tobie odwzajemnia.
Takie rzeczy się po prostu wyczuwa. Stawiasz
swoje stopy na gdańskiej starówce i już wiesz, że
to twoje miejsce. Ten fenomen ma chyba swoje
źródło w gdańskiej otwartości na innych. Tam
inność jest walorem. Pamiętam, gdy (mieszkając
w Gdańsku) pracowałem w jednym pomieszczeniu
z osobami przyznającymi się do pochodzenia:
tatarskiego, łemkowskiego, wileńskiego, prawosławnego rodem z okolic Siemiatycz i stricte
gdańskiego (z Freie Stadt Danzig). A była jeszcze
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Wydaje się, że Silesia sama jest swoim największym wrogiem. Gdzieś przez te ziemie przepływa jakaś podskórna żyła, która rozsadza od
wewnątrz Katowice z jej przyległościami. I nie
jest to Rawa, bo ta zapładnia, owszem – ale
chyba tylko bluesmanów. Seniorów literatury
tu nie uświadczysz, chyba że tych ugrzęzłych
w postmorcinkowskich biedaszybach. Wszystko
wokół się zmienia, a oni nie wyszli ze swojego
Kusturicowego „Undergroundu”. Szukają widma
„Łyska z pokładu Idy”, natchnienia śląską muzą
po omacku, w starych, zawalających się szybach
kopalnianych. Ten temat jest nie tyle zły, co
obrosły fatalnymi kontekstami i trzeba dziś
zupełnie nowych sposobów, aby tę rudę eksploatować. Toteż starzy odchodzą i nikt po nich nie
płacze, nikt tutaj nie czerpie z ich doświadczeń.
Czytałem (wprawdzie już dość dawno) „Sprawę
Hermesa” i ta książka zniewoliła mnie bez reszty.
Ale w tej powieści Waniek jest dla mnie raczej
„dolnośląskim Chwinem” niż katowiczaninem.
Bliżej mu w niej chyba do „Doliny Radości” gdańskiego prozaika niż do mistyki „Oneironu”.
A młodzi? Młodzi są, a jakże! Ale jakby w opozycji
do starych, albo – co gorsza – zupełnie z boku,
poza historią Śląska. P o m i m o niej. I bez…
Kuczok, dziś przecież pisarz klasy europejskiej, zaistniał „po Śląsku” – „Gnojem”
osadzonym w świecie zbitym na kwaśne jabłko.
Bieda, patologia, familoki, przemoc. Czarno od
„wyngla” i depresyjnych myśli. Spleen, blues…
W podobnym (równie zbolałym) klimacie rozgłos
zdobył drugi chorzowianin – Radosław Kobierski
(swoim „Hararem”). Ale te dwie (skądinąd interesujące) powieści okazały się jedynym sposobem
na opowiedzenie przez obu pisarzy czegoś o swoim
Śląsku. Kuczok dziś pisze o Tatrach („Spiski.
Przygody tatrzańskie”), albo – świetne, ale też
już nie śląskie – historie z gatunku „somnambulicznego” („Senność”). Kobierski ucieka od
horroru „Hararu” ku… Galicji. „Ziemia Nod”,
jego opus magnum, to przecież historia zakorzeniona w przedwojennym Tarnowie! Obaj
(i Kuczok, i Kobierski) są zdolnymi pisarzami
(Kuczok – rzekłbym nawet – diamentem literatury polskiej), ale o śląskości w swojej literaturze
mogliby prawdopodobnie powiedzieć niewiele.

Do swoich czeladzkich paranteli przyznaje się
też… Jacek Dehnel. Choć Dehnelowie to stara
szlachta francuska (dawniej pisana: De Neel),
a nie pruskie junkry, jakby kto może myślał, to
przecie brat dziadka autora „Lali” chwalebnie się
dla Czeladzi zasłużył (jako pracownik „Saturna”
i pepesowiec, który miał kiedyś ponoć przyjść
w sukurs samemu marszałkowi Piłsudskiemu…).
Ale „Lala” (choć powabna i uwodzić czytelnika
potrafi) jest, jak wiemy, z gdańskiego, a nie
śląskiego (czy zagłębiowskiego) ducha zrodzona.
Chce się aż powiedzieć: do trzech razy K.,
i rzeczywiście – pojawił się debiutant, który
napisał zgrabną powieść o katowickim Załężu.
Powieść ciekawą nie tylko z punktu widzenia
socjologicznego
(Grzegorz
Kopaczewski:
„Huta”). Ale nie wiem, co w tej chwili szykuje
nam ów Pan K., i czy będzie to równie śląskie?
Właściwie trzeba by powiedzieć (przy całej
sympatii do Kuczoka i Kobierskiego), że tylko
Trzeci K. zrealizował literacko coś, co jest tak
modne i dominujące w myśleniu o Katowicach
dzisiaj. Wydaje się, że to miasto – mając problem
ze swoim wizerunkiem z szybami zasłaniającymi horyzont, próbuje na siłę uciec od Gustawa
Morcinka. Prowadzi to do tego, że porzuca się
zardzewiałe wagoniki z węglem dla rodzących się
w nowoczesnych pracowniach architektonicznych
szklanych domów. Odnoszę wrażenie, że zarówno
Katowice, jak i cały Śląsk chcą być swoistą
szklaną menażerią, megalopolis na miarę nie
tylko XXI, ale od razu XXII wieku. I to prawda
– literatura młodych (przykład Trzeciego K.) za
tym pójdzie. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście
dobry kierunek dla literatury w naszym regionie?
A może jednak spróbować z zagadką kryminalną?
Lwowskie „Erynie” Marka Krajewskiego zainspirowały (jak się wydaje) sosnowieckiego filologa
– Zbigniewa Białasa. Tak narodził się pierwszy
tom sosnowieckiej sagi – „Korzeniec” (wydanie:
Warszawa, 2011). Białasowi bliżej wprawdzie
literacko do Krajewskiego właśnie, niż do wspomnianego już wcześniej Chwina (i jego wspaniałej
„Doliny Radości”), ale „Korzeniec” ma wszystko
to, co historyczno-obyczajowa powieść mieć
powinna.
Patrzę w okno. Na horyzoncie pyszni się piękny
park, a za nim… Za nim przecież neobarokowa
bryła pałacu Schönów. Jestem tu gorolem (więc
nawet podwójnym gorolem – bo gorolem na
gorolskim dla Śląska Zagłębiu), ale czy już tylko
ów widok z okna nie przekonuje mnie, że zagłębiowska ziemia też nie wzięła się z Marsa? Też
ma swoje dziedzictwo, które cierpliwie czeka
na literatów. Siemianowicki (więc śląski) pałac
książąt von Donnersmarcków już w ruinie. Aż żal
patrzeć. Ale i ruiny potrafią mówić… Trzeba tylko
chcieć posłuchać… I świetnie udaje się to właśnie
nowemu sosnowieckiemu pisarzowi (Zbigniewowi
Białasowi). Czyżby to nowy diament literacki
Zagłębia?
Bo jedno jest pewne – nie wystarczy zasypać
starych wyrobisk. Trzeba zbudować coś nowego.
Tym bardziej, że jest na czym, bo Sosnowiec
nie jest chyba miastem bez korzeni. I autor
„Korzeńca”, snując swoją nieśpieszną, historyczną narrację, dobrze o tym wie…

Maciej Bylczyński
Od redakcji: Od 28.11 br. w 2 programie PR fragmenty powieści czyta Marian Opania.

Jerzy Łakomski
(ZPAF, komisarz pleneru)
W mojej ocenie wypełniliśmy kilka
podstawowych
celów,
a
są
to:
integracja środowiska twórców – miłośników fotografii z naszego miasta z zaproszonymi wybitnymi fotografikami, wymiana
doświadczeń i nauka różnego spojrzenia
na współczesną fotografię (uczestnikami
byli również wykładowcy akademiccy),
sprowokowanie
środowiska
twórców
„amatorów” – miłośników fotografii do
postawienia sobie coraz ambitniejszych
celów, no i sprawa niebagatelna – powiększenie kolekcji fototeki naszego Muzeum.
Różnorodność spojrzenia autorów i ich
bardzo wysoki poziom to powód do dumy
zarówno twórców, jak i włodarzy naszego
miasta. SOSNOWIEC FOTOGRAFIĄ STOI.

XIV
SOSNOWIECKIE
SPOTKANIA
ARTYSTYCZNE
Arkadiusz Ławrywianiec
(ZPAF)

Teresa Solarz
(Stowarzyszenie Miłośników Fotografii)
W Bieszczadach byłam po raz pierwszy, tak
samo jak na plenerze miejskim, na który
otrzymałam zaproszenie. Nie mam skali
porównawczej, ale samo obcowanie w gronie
uznanych fotografów było dla mnie sporym
wyróżnieniem.
Wróciłam
zadowolona.
Podczas pleneru odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc i zapewne każdy z nas inaczej
to zinterpretował fotograficznie.

Damian Mickoś
(Grupa Fotograficzna HALO)
Plener, jak zwykle zresztą, wypadł wybornie,
zarówno pod względem organizacyjnym, jak
i towarzyskim. Poczynając od regionalnej
kuchni, która śmiało mogła konkurować
z przepiękną „majową” aurą, na zakwaterowaniu i doborowym towarzystwie kończąc.
Jak zawsze można było liczyć na pozytywną energię plenerowiczów, dzięki której
nawet kwaśny humor kierowcy autokaru nie
był w stanie wyprowadzić nikogo z równowagi... na dłuższą chwilę. Jeśli dodamy do
tego nieprzerwaną możliwość podziwiania
i fotografowania bieszczadzkich pejzaży,
to plener zapewne dla wszystkich stanowił
niezapomniane przeżycie.

Plener w Bieszczadach to perfekcyjnie, pod
każdym względem, zorganizowana i przeprowadzona podróż w wyjątkowo urokliwe
miejsce, w którym można spotkać niezwykłych ludzi. Dopisało wszystko z wyjątkiem
czasu, który jak zwykle okazał się zbyt
krótki.

Jowita Mormul
(wykładowca Studium Fotografii ZPAF OW
w Warszawie)
Plener w Bieszczadach był zarówno okazją
do spotkania i integracji środowiska fotograficznego skupionego wokół Sosnowca
i Okręgu Śląskiego ZPAF, jak też możliwością choć krótkiego zanurzenia się w pięknie
bieszczadzkiej przyrody. W obydwu przypadkach plener podziałał na uczestników
niezwykle inspirująco, czemu sprzyjała
ciepła, rodzinna atmosfera stworzona przez
gospodarzy Wilczej Jamy, goszczącej naszą
fotograficzną ekipę. Długie, nocne rozmowy
o fotografii, sztuce i życiu, wspólne muzykowanie i zabawa, całodzienne wycieczki
pozwalające choć trochę wczuć się w atmosferę Bieszczad, kontakt z zamieszkującymi tam ludźmi, specyficzną architekturą
i wspaniałą dziką przyrodą, to wszystko
stworzyło cały patchwork wzruszeń,
emocji i wspomnień, a także liczne „ślady”
w postaci zarejestrowanych zdjęć, w których
każdy subiektywne uchwycił „Bieszczadzkie
Anioły”.

Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta za rok 2011 upływa z końcem roku.
Wszystkich zainteresowanych, instytucje i organizacje prosimy o zgłaszanie kandydatur do Nagrody Artystycznej
oraz Nagrody za Upowszechnianie Kultury wraz z uzasadnieniem w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.
Tekst regulaminu Nagrody do pobrania w WKS UM lub na stronie www.um.sosnowiec.pl

Galeria jednego obrazu

Maciej Stobierski, Bieszczady

Na Gwiazdkę dla tych, którzy nie lubią toko
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więta kojarzą się już nie tylko
ze spotkaniami w gronie
najbliższych osób, z pałaszowaniem smakołyków przygotowywanych tylko jeden
raz w roku czy kolorowo
ubraną zieloną choinką.
Pierwszym punktem na liście przedświątecznych zadań jest wybór odpowiednich
upominków. Bajecznie oświetlone, błyszczące witryny sklepowe kuszą przechodniów
swoją wspaniałością. W kolekcjach prezentujących świeże trendy czerpiące inspirację
z wybiegów Paryża, Mediolanu i Nowego
Jorku prześcigają się z sklepy z ubraniami,
zwane potocznie sieciówkami. Półki wypełnione starannie złożonymi sweterkami,
mającymi być osłoną przed przejmującym
chłodem, a wieszaki z wyprasowanymi
sukienkami lub koszulami przemawiają do
klientów tajemniczym głosem zachęcającym do kupna. Jeżeli ktoś optuje za inną
formą prezentów, ma także do wyboru księgarnie przechowujące najnowsze pozycje
książkowe, filmowe i muzyczne, do których
można dobrać przeróżne czekoladowe słodkości. Prawdziwi amatorzy dobrych smaków
zapewne będą chcieli przygotować upominki

młodej i zdolnej autorki

Prezentomania

osobiście, co umożliwiają im małe galerie
sztuki użytkowej, będące tym samym sklepikami z drobiazgami służącymi do dekoracji
wnętrz lub ciast i ciasteczek. Szereg możliwości jednak, o ironiio, nie ułatwia podjęcia
decyzji, ale wprawia poszukiwaczy w coraz
większe wątpliwości, które często kończą
się powrotem z tej długiej i ciężkiej wyprawy
z pustymi rękoma. Bezowocne zakupy skutkują zaś rozczarowaniem, złością oraz
niechęcią do dawania podarunków. Niełatwo
wyjść z takiej sytuacji obronną ręką, gdyż
nasze uprzednie niezdecydowanie skłania
nas albo do ponownego odwiedzenia już nieco
znienawidzonych sklepów, albo do rychłego
wyjazdu w okresie wymieniania się upominkami lub ewentualnie zaszycia się w łóżku
i nieotwierania drzwi, pomimo nachalnych
dzwonków gości. Dwie końcowe opcje są
przeznaczone tylko dla osób o stalowych
i niewrażliwych nerwach, zazwyczaj samotników najchętniej obcujących z postacią zza
drugiej strony lustra. Znacznie liczniejszemu
szeregowi tzw. istot stadnych, pozostaje
przełamanie swoich uprzedzeń i zastanowienie się, przy filiżance gorącej melisy,
nad upodobaniami osoby, której planujemy
wręczyć prezent.

Z całą pewnością istnieją ludzie, którym
udaje się uniknąć przedświątecznej gorączki,
bo swoje zapasy gromadzą znacznie wcześniej, lecz – jak mniemam, bacznie przyglądając się osobom w swoim otoczeniu – jest
ich niewiele. Przedstawicielom tej grupy
nieznana jest furia, w jaką się wpada, gdy
nasze koncepcje okazują się być zbyt drogie
lub niedostępne, pomimo usilnych próśb
kierowanych do obsługi obiecującej wykupienie talonu na produkty danej marki.
Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności,
perspektywa niczym niezmąconego spokoju
wydaje się być wspaniałą odskocznią od
codziennego stresu związanego z egzaminami czy pracą. Plan wcześniejszego
planowania jest iście pysznym pomysłem,
ale zarazem i nieco nudnym, bo czymże są
Święta bez wariactwa, odrobiny niepokoju
i elementu zaskoczenia? Opowiadam się za
rozwiązaniem łączącym smak aromatycznej
herbaty z burzą mózgu dotyczącą wybrania
idealnego prezentu. Łyk ożywczego napoju
wraz z nutką adrenaliny działa pobudzająco i sprawia, że budzą się w nas drzemiące
boskie moce, od których zależny jest obrót
naszego osobistego świata.
Agata Hyska

