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Warta warta 
Poznania
Warta to jedna z trzech najdłuższych rzek w Pol-
sce, której długość wynosi ponad 800 km. 
Przepływa przez wiele miast, w  tym m.in. Ko-
nin, Gorzów Wlkp. i  rzecz jasna Poznań. Dziś 
na naszych łamach prezentujemy rzekę Wartę 
w  różnych jesiennych i  zimowych już ujęciach 
na terenie Poznania.

Tekat i zdjęcia: Bartosz M. Kaj



Byle do wiosny
Za oknami grudniowa i mocno jesienna (a niebawem zi-
mowa) aura, ale jak mówi stare przysłowie „byle do wio-
sny”. Jak wiadomo nie od dziś przysłowia są mądrością 
narodu i coś jest na rzeczy w tym oto stwierdzeniu. Zima 
minie i znowu nadejdzie wiosna. Poniżej kilka wiosennych 
kadrów, które (miejmy nadzieję) choć w jakimś stopniu 
umilą szanownym Czytelnikom oczekiwanie na ten pięk-
ny czas. Większość zdjęć została wykonana w  kwietniu 
2018, głównie na terenie parku Cytadela i Sołaczu.

Tekat i zdjęcia: Bartosz M. Kaj
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Słowo wStępne
Szanowni Czytelnicy

Dzięki osobom dobrej woli, które zaangażowały swój czas, talent oraz własne środki finansowe, możemy 

oddać w Państwa ręce piąty numer „Kulturalnika Poznańskiego”.

W tym numerze znajdą Państwo m.in. rozmowę z  inicjatorem Posnania Sound – Krzysztofem Wodnicza-

kiem, relację z wizyty Chrisa Jaggera w Poznaniu, relację ze spotkania zatytułowanego „Poznańska lista nie-

obecnych” oraz relacje z ciekawych wydarzeń i koncertów, np. z dwudziestolecia festiwalu Era Jazzu czy 

z „Senioralnych spotkań z muzyką”. Podsumujemy także dziewiątą edycję Festiwalu Niezależnej Twórczości 

Filmowej i Fotograficznej Seniorów „Wyścig Jaszczurów”.

W ramach naszego kącika retro przypomnimy związaną z Poznaniem Barbarę Lerczak-Janiszewską-Sobot-

tę, często nazywaną miss biegaczek. Natomiast nasza galeria, chociaż na chwilę, pozwoli poczuć wiosnę 

oraz udowodni, iż warto poznać bliżej Wartę. Zaprezentujemy również zdjęcia wyróżnione podczas IX edy-

cji „Wyścigu Jaszczurów”.

Miłośnikom teatru polecamy omówienie sztuki Teatru Polskiego zatytułowanej „Drugi spektakl”, przygoto-

wane przez Elwirę Białek-Kaźmierczak. Natomiast Andrzej Górny podzieli się swoimi refleksjami po obej-

rzeniu spektakli „Baba-Dziwo” oraz „Kanapka z człowiekiem” na podstawie twórczości Jacka Kaczmarskiego, 

które przygotował Teatr Nowy.

Ponadto polecamy felietony oraz recenzje autorstwa naszych dziennikarzy, m.in. książki Sławomira Olejni-

czaka „Tramwajowe pocztówki z Poznania 1898-1945”, która zabierze nas w podróż ulicami dawnego Pozna-

nia. W nawiązaniu do setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przyjrzymy się „Encyklopedii Po-

wstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Niestety, ze względu na ograniczone fundusze a tym samym objętość niniejszego numeru „Kulturalnika Po-

znańskiego”, musieliśmy w tym wydaniu zrezygnować z „Zaułka Poezji”, ale obiecujemy, że w kolejnych „Kul-

turalnikach” (o ile uda się je wydać) wiersze powrócą.

Przy okazji zapraszamy do współpracy osoby, które chcą i umieją pisać o kulturze – felietony, recenzje czy 

wywiady z twórcami. Naszą ofertę szczególnie adresujemy do studentów dziennikarstwa, polonistyki oraz 

kierunków artystycznych.

„Kulturalnik Poznański” wychodzi na przeciw tym, którzy twierdzą, że w Poznaniu nic się nie dzieje – infor-

mujemy o spektaklach, koncertach, wystawach i ciekawych wydawnictwach, szczególnie, jeśli są dziełem 

poznańskich artystów. Jednocześnie chcemy sprowadzić na ziemię osoby, które uważają Poznań za miasto 

kultury. Niestety nasze miasto nie wykorzystuje potencjału miejscowych twórców.

Czy i kiedy ukażą się kolejne numery „Kulturalnika Poznańskiego” zależy od wielu czynników. Mamy jednak 

nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli oddać w Państwa ręce kolejny numer. Tymczasem prosimy o śle-

dzenie naszej strony internetowej www.kulturalnikpoznanski.pl oraz naszego profilu na Facebooku.

Michał Sobkowiak

Redaktor Naczelny
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Wszystko na jednej scenie; ponad 

sto lat dziedzictwa jazzu wyselek-

cjonowane w  dwadzieścia kon-

certowych lat. Wszystko z  jednym „jazzma-

nem” na czele orkiestracji przeżyć – Dionizym 

Piątkowskim, autorem pierwszej na polskim 

rynku encyklopedii jazzu. Autorem wizji ar-

tystycznych, które tworzą encyklopedię zda-

rzeń życia każdego jazzfana w tym kraju.

24 listopada 2018 roku do najjaśniejszych 

kart encyklopedii jazzu nasz podziw dopi-

sał nowy artykuł – uroczystą Galę Ery Jazzu 

„Gramy już 20 lat!!!”. Zagrała i zaśpiewała na 

skrzypcach regina Carter. Na wskroś autor-

sko i finezyjnie. Podglądaliśmy z bliska jej – 

bądźmy skorzy to wyznać – geniusz. Pole-

gał on na zdolności zadziwienia wyobraźni, 

przy stworzeniu wrażenia, że dotykamy cze-

goś na pozór nienamacalnego lecz istnieją-

cego dzięki naszym uczuciom. regina Car-

ter dyrygowała naszymi emocjami swoim 

smyczkiem jak batutą. Orzeźwiał nas wodo-

spad nut, udowadniający, że dzieje jazzu są 

nurtem, który nie tylko powinien, ale musi 

być niepokorny i płynie coraz szybciej. He-

raklit wypowiedziałby słynne – „dwa razy 

nie wejdziesz do tej samej rzeki”… i by się 

pomylił, bo tutaj usłyszeliśmy ocean. Melo-

dyjność jako wisienka na torcie nonkonfor-

mizmu, energia, osobisty urok, warsztatowa 

precyzja i elokwencja dźwięków… 

Tego wieczoru Poznań poznał się również na 

premierze „Star Cadillac” – nowego albumu 

poznańskiego zespołu Weezdob Collecti-

ve – kwintetu improwizatorów, kompozyto-

rów i... laureatów nagród Ery Jazzu (perku-

sista Adam Zagórski, laureat z  2016 roku 

kwartetu Zagórski / Skowroński, gitarzysta 

Piotr Scholz – Nagroda Ery Jazzu w  2017, 

harmonijkarz Kacper Smoliński – Era Jazzu 

2018). Premierowy album „Progression” oraz 

nowy kwintet zaprezentował gitarzysta Da-

wid Kostka – oczywiście, również laureat 

Nagrody Ery Jazzu 2015. Jazz w prezentacji 

tego młodego pokolenia artystów jest pełen 

mądrej przekory. Gdy ich słyszymy, czasem 

oczekujemy czegoś konkretnego i… słyszy-

my niespodziankę. I cieszymy się z tego, bo 

przyjmujemy ją z  radością i  uznaniem dla 

twórczych ambicji wspomnianych laure-

atów. Należy podkreślić, że ci młodzi ludzie 

poza ambicją mają dokonania i  wrodzoną 

intuicję muzyczną, która jak klucz wiolino-

wy rozpoczyna pięciolinię przeżyć każdego 

z  projektów z  ich udziałem. Do historii na-

stępnych dwudziestu lat Ery Jazzu przejdzie 

wspólne wykonanie dwóch utworów przez 

reginę Carter i  Dawida Kostkę. Wybitna 

skrzypaczka i mający zadatki na wybitność, 

ale już wyjątkowy gitarzysta grali jak równy 

z równym. Szczególnie dało się to posłyszeć 

w drugiej kompozycji, która stworzyła moż-

liwość prezentacji solówki instrumentalnej 

naszego krajana. 

W  jazzie nie można się bać jazzu! Tak jak 

w  życiu nie można się bać życia! Stawia-

jąc wszystko na jedną kartę, a właściwie na 

nutę; warto wybrać ekskluzywność i prestiż. 

Te dwie cechy w znacznej mierze zadecydo-

wały o tym, że Era Jazzu świętuje dwadzie-

ścia lat. Oparła się modom i spontanicznym 

tendencjom. Wierzyła w  siebie. Wierzyła 

w  nas. Dlatego z  nią jesteśmy i  jak powie-

działby pewien zaprzyjaźniony jazzman, 

który sto lat temu zapewne łyknął pigułkę 

tytułowego jazzu… będzie w  nas i  z  nami 

przez kolejne dwadzieścia lat. •

20 LAt eRY JAZZU – ponAD  
100 LAt JAZZU w pIGUłCe
Jazz ma prestiż, bo ma swoją historię. Zrodził się w erze, która doceniła go jako dziecko mające predyspozycje do 
zostania geniuszem. era Jazzu ma klasę, bo wychowała to dziecko w kulturze polskiej, by nie żył tylko za oceanem, 
ale był Nasz – światowy w marzeniach lecz namacalny jako bezpośrednie spotkanie międzynarodowych kultur 
brzmienia i pokoleń artystów. 

DOMINIK GórNy, ZDJęCIA. HIErONIM DyMALSKI

Regina Carter
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Krzysztof Wodniczak: W ciągu 20 lat ery 

Jazz zaprezentowałeś chyba wszystkich 

znaczących artystów, ale nie unikałeś 

także tych, dla których estrada ery Ja-

zzu stawała się swoistą trampoliną do 

kariery.

Dionizy Piątkowski: Kiedy startowałem 

z Erą Jazzu wiedziałem, że ma to być im-

preza inna niż wszystkie dotychczaso-

we, podobne festiwale w  Polsce. Przede 

wszystkim postawiłem na ekskluzywność 

i  prestiż wydarzeń, a  co za tym idzie, na 

taki dobór artystów, by ich koncertami 

przerwać tuzinkowość innych prezentacji. 

Zrealizowałem ponad 250 koncertów, dla 

blisko półmilionowej publiczności. Czę-

sto mam dylemat, kogo jeszcze pokazać, 

bo tak po prawdzie w Erze Jazzu pojawi-

li się prawie wszyscy najwybitniejsi twór-

cy jazzu: od Hancoka, Shortera i Garbarka 

po Dianę Krall i Cassandrę Wilson. Ale naj-

bardziej cenię te pomysły, gdy zaprasza-

łem artystów, którzy nigdy dotąd nie po-

jawili się u nas wcześniej, np. legendarna 

wokalistka Abbey Lincoln, saksofonista 

Steve Lacy, Gato Barbieri, muzycy chica-

gowskiej New Black Music czy natursz-

czyki z Nowego Orleanu. Niezwykłymi są 

zawsze tzw. projekty specjalne, które wy-

magają mojego ogromu pracy i  entuzja-

zmu muzyków; tak powstały wielkie wy-

darzenia Ery Jazzu: orkiestra Agnieszki 

Duczmal zagrała z  Al Di Meolą, powstał 

słynny „Penderecki Jazz”, Tomasz Stańko 

z grupą Andreasa Vollenweidera. Teraz re-

alizuję jedyny w  swoim rodzaju Poznań 

Jazz Projekt – z  udziałem gwiazd jazzu 

i poznańskich muzyków.

era Jazzu to dość efektowna i skuteczna 

forma popularyzacji jazzu.

Poprzez Erę Jazzu udało mi się wykreować 

ważny i prestiżowy pomysł, obudowany nie 

tylko samymi koncertami, ale także wydaw-

nictwami, płytami, nagraniami. To jest nie-

zwykły, ogromny i  satysfakcjonujący mnie 

jazzowy bagaż. Jazz nigdy nie był sztu-

ką masową, ale od zawsze ma swoją wier-

ną publiczność. To jest wspólna struktura, 

w  której popularyzowanie muzyki odbywa 

się zarówno poprzez twórczość artystów, 

jak i  entuzjazm słuchaczy. Dumny jestem, 

że polski jazz jest najwybitniejszym i  naj-

bardziej cenionym nurtem naszej muzyki 

eRA JAZZU ….po poZnAńSkU
Z Dionizym piątkowskim – twórcą ery Jazzu rozmawia Krzysztof Wodniczak

ZDJęCIE HIErONIM DyMALSKI
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na świecie. Mamy wielkie legendy jazzu, jak 

Komeda i Stańko, mamy niekwestionowane 

gwiazdy i ogromną rzeszę wspaniałych mu-

zyków. Od kilku dekad bawię się z  jazzem, 

propagując ten wspaniały gatunek muzyki, 

kultury i obyczaju.

era Jazzu promuje młodych artystów, 

daje specyficzną rekomendację zwłasz-

cza poznańskim muzykom.

Promocji młodych służy Poznań Jazz Pro-

ject. Tym wstępującym na poważne estrady 

debiutantom przyznaję Nagrodę Ery Jazzu 

– taki istotny „znak towarowy”, legitymacja 

jakości, dzięki niej łatwiej im poruszać się na 

innych przeglądach i festiwalach w świecie. 

Era Jazzu jest inicjatywą poznańską! Tutaj, 

jesienią 1998 roku, wystartowałem z klubo-

wym koncertem jazzowych gwiazd poka-

zując, że wielcy jazzu mogą być blisko nas, 

w  klubie, na wyciągnięcie ręki. Przez lata 

Era Jazzu stawała się coraz bardziej ogól-

nopolska, światowa, by swoją „rezydencję” 

znaleźć w  Poznaniu. Przychylność władz 

miasta, mediów, entuzjastów jazzu i  part-

nera strategicznego powoduje, że gra nam 

się tutaj najlepiej. No i u siebie! Co najważ-

niejsze, po latach pojawił się w Poznaniu fe-

stiwal jazzowy z  plejadą gwiazd oraz cie-

kawymi, lokalnymi inicjatywami. W  ciągu 

ostatnich czterech lat Era Jazzu zbudowała 

ważną – także dla mnie – relację konsolidu-

jącą środowisko. Po „czasie Komedy” i „cza-

sie jazzu lat 80-tych” mamy w Poznaniu „erę 

jazzu”. Z  radością honorowałem gitarzy-

stów, Piotra Scholza i  Dawida Kostkę, per-

kusistę Adama Zagórskiego, saksofonistę 

Kubę Skowrońskiego czy grającego na har-

monijce Kacpra Smolińskiego.

Odnoszę wrażenie, że udało się – dzięki 

inicjatywom ery Jazzu stworzyć w pozna-

niu ważne centrum tej muzyki.

Nie przeceniałbym mojej, jazowej aktywno-

ści w Poznaniu. To jest szereg ważnych po-

wodów oraz inicjatyw, które – szczęśliwie – 

uaktywniły lokalny rynek jazzowy. W ciągu 

ostatnich kilku lat wytworzyła się ciekawa 

sytuacja, na którą złożyło się kilka ważnych 

elementów. Poznań przechodził pewne eta-

py. Lata pięćdziesiąte to był przede wszyst-

kim wielki sukces i  czas Krzysztofa Kome-

dy. Oczywiście, w  kwestii jego promocji 

ówczesne władze miasta zrobiły niewie-

le, więc musiał wyjechać do Krakowa i War-

szawy. Potem przyszły lata siedemdziesiąte 

i  osiemdziesiąte, kiedy Poznań rzeczywi-

ście stał się jazzową potęgą. W tym miejscu 

warto przypomnieć o  String Connection 

czy Spirituals & Gospels Singers, Orkiestrze 

8 Dnia - Jana A.P. Kaczmarka. Także wte-

dy muzycy opuścili Poznań. Dopiero w po-

łowie lat dziewięćdziesiątych, gdy pojawił 

się Poznań Jazz Fair i  po pierwszych edy-

cjach Ery Jazzu „coś” w jazzowym Poznaniu 

drgnęło. Do tego aktywna działalność Kate-

dry Jazzu Akademii Muzycznej, klubu Blue 

Note, przychylność samorządu spowodo-

wały, że poznańscy „ludzie jazzu” – i muzy-

cy i fani – znaleźli się w nowej, artystycznej 

rzeczywistości. Dwadzieścia lat temu po-

wstała Era Jazzu – cykl koncertów klubo-

wych i galowych z wielodniowym Aquanet 

Jazz Festival. Od lat realizowany jest także 

Poznań Jazz Project promujący młodych, 

poznańskich muzyków, laureatów Nagro-

dy Ery Jazzu, którzy realizują swoje projek-

ty wraz z wybitnymi gwiazdami jazzu. Dziś 

poznański jazz jest w  dobrej kondycji, nie 

ingeruję w  to, co już jest, nie chcę z  nikim 

konkurować. Chcę by Poznań kojarzony był 

z  jazzem. A  jazz z  miastem, w  którym dziś 

mamy świetnie przyjmowaną międzynaro-

dową imprezę z nieszablonowymi projekta-

mi i wspaniałymi muzykami.

DiONiZy piątKOWSKi 

– dziennikarz i krytyk muzyczny, promotor 

jazzu oraz organizator koncertów i festiwali; 

absolwent UAM w Poznaniu (etnografia, 

dziennikarstwo),kursu Jazz & Black Music 

(UCLA); autor kilku tysięcy artykułów w prasie 

krajowej i zagranicznej; producent płyt 

i koncertów, autor programów telewizyjnych 

(„Black & White”) oraz radiowych (Radio 

Merkury, Radio Jazz/88,4). Autor pierwszej 

polskiej „Encyklopedii Muzyki Rozrywkowej 

– JAZZ”, monografii „Czas Komedy” oraz 

książek „Nie tylko muzyka”, „Blues, Punk, 

Disco”, „Era Jazzu”. Pomysłodawca cyklu 

koncertowego Era Jazzu.
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Tak było i  tym razem w  Auli Lubrań-

skiego uAM kiedy przy wręcza-

niu Złotych Hipolitów finał należał 

do wybitnego tenora młodego pokolenia 

Dionizego Wincentego Płaczkowskiego. 

Nie słyszałem na żywo Dionizego bodaj 

dwadzieścia lat dlatego z  oczekiwaniem 

i  wzmocnioną uwagą przyjąłem wokal-

no – muzyczną prezentację duetu Płacz-

kowski – Alicja Kosznik przy fortepianie. 

 A złożyły się na ten niepowtarzalny nimi re-

cital kompozycje Gaetano Pennino pieśń 

neapolitańska Pecche, Giacomo Puccini 

Canzonetta Sole e Amore oraz Ernesto de 

Curtis pieśń neapolitańska Tu ca Nun Chia-

gne.

  Te wykonania były wręcz zjawiskowe. Dio-

nizy Wincenty Płaczkowski przykuwa uwa-

gę od pierwszych dźwięków, prawie od 

pierwszego oddechu zrównoważonego na 

przeponie. Mimo że posiada umiejętno-

ści wykraczające poza typowe belcanto nie 

epatuje swą wieloróżnorodnością, a skupia 

się na intonacji swobodnym odczytywaniu 

zapisu nutowego, bez uszczerbku wokalne-

go, acz dostrzec można wędrówki po róż-

nych skalach.

Przekaz jaki nam zaserwował pozwolił nas 

jednocześnie zabrać do świata piękna i de-

likatności, do zakamarków naszej muzycz-

nej duszy. To taka podróż w głąb siebie ze 

wspaniałym przewodnikiem, nadzwyczaj-

nym cicerone w  roli głównej Dionizy Win-

centy Płaczkowski. 

Te dwie pieśni neapolitańskie przypomnia-

ły mi, że podobne songi nagrał i  wydał na 

Longplayu Elvis Presley. Podpowiedź od su-

flera Wodniczaka, żeby ten wspaniały po-

znański tenor przebywający na obczyźnie 

w  Warszawie próbował sięgnąć po popu-

larne pieśni z owego presleyowskiego long-

playa. W ten sposób poszerzy swój repertu-

ar, który stanie się na tyle uniwersalny, że da 

mu większe możliwości koncertowania. •

tenoR ZAśpIewAł  
DLA ZłotYCh hIpoLItów
towarzystwo im. Hipolita cegielskiego ma w swoich szeregach oddanych animatorów kultury i sztuki wysokiej. 
podczas Gali wręczania swoich znaczących nagród zawsze w program wplata akcenty muzyczne budzące 
w melomanach ożywienie.

KrZySZTOF WODNICZAK

Dionizy Wincenty Płaczkowski
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My, Wielkopolanie, potrzebo-

waliśmy tej encyklopedii. Tak 

bardzo, jak cała Polska potrze-

bowała rzetelnej informacji o tym po-

wstaniu. Te 100 lat, które upływają od 

momentu, gdy w Poznaniu w grudnio-

we popołudnie 1918 roku padł pierwszy 

strzał, będący początkiem zbrojnej walki 

o polskość Wielkopolski, pozwoliły obej-

rzeć tę walkę z dystansu i z każdej strony. 

A przede wszystkim ocenić jej znaczenie 

dla narodu i państwa, jego kształtu, roz-

miarów i pozycji na mapie Europy” – na-

pisał Marszałek Marek Woźniak we wstę-

pie do „Encyklopedii…”. 

 „Encyklopedię Powstania Wielkopol-

skiego 1918-1919” wydało Wydawnic-

two Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i 

Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, in-

stytucji kultury Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. Większość prac nad tą 

pionierską publikacją dokonali, historycy 

– prof. Janusz Karwat i dr Marek rezler, re-

gionaliści, redaktorzy merytoryczni i jed-

nocześnie współautorzy „Encyklopedii…” 

oraz Tadeusz Musiał, Prezes Towarzy-

stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919. 

Głosy o tym, że powstanie potrzebuje so-

lidnego, syntetycznego opracowania, poja-

wiały się już dawno. Zwłaszcza że to jeden 

z nielicznych zwycięskich zrywów w histo-

rii Polski, który przyniósł realne zdobycze 

narodowi. Tymczasem silna pamięć o nim 

funkcjonowała praktycznie jedynie w Wiel-

kopolsce. Setna rocznica wybuchu Powsta-

nia Wielkopolskiego stała się doskonałą 

okazją do upowszechnienia wiedzy o nim 

w całej Polsce i jego uczczenia m.in. przez 

przygotowanie publikacji godnej tego wy-

darzenia, jego uczestników i samego jubi-

leuszu. 

Idea zakiełkowała w 2013 roku, kiedy ob-

chodziliśmy 95. rocznicę wybuchu Po-

wstania, decyzja zapadła rok później, a 

w kolejnym prace ruszyły pełną parą. Ile 

kosztowało powstanie, kto w nim walczył, 

ilu było ochotników, czy byli wśród jego 

żołnierzy cudzoziemcy, osoby duchowne, 

czy powstanie ma swoje bohaterskie ko-

biety? To zaledwie kilka z kilkuset pytań, 

na które odpowiedzi szukało 51 autorów 

– historyków i regionalistów z całej Wiel-

kopolski, ale także prawników, duchow-

nych, lekarzy, ekonomistów i działaczy go-

spodarczych. Odpowiedzi znalazły się w 

ponad 700 artykułach, hasłach i biogra-

mach. Encyklopedia zawiera też 50 map i 

szkicowników, 130 zdjęć i ilustracji, nie li-

cząc tablic czy kalendariów, które złożyły 

się na powstanie ponad 500-stronicowej 

księgi, będącej szeroką panoramą Powsta-

nia Wielkopolskiego 1918-1919. 

 Zleceniodawcą „Encyklopedii…”, do które-

go trafi też cały pierwszy nakład i który sfi-

nansował przedsięwzięcie, jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

enCYkLopeDIA powStAnIA 
wIeLkopoLSkIeGo 
Ukazała się po raz pierwszy tak kompleksowo opracowana publikacji na temat największego zwycięskiego 
wielkopolskiego zrywu. Sa już egzemplarze tego unikatowego wydawnictwa, na które dziesiątki lat czekały 
tysiące Wielkopolan, a zwłaszcza potomkowie tych, którzy walczyli i oddali życie w latach 1918-1919 za polskość 
Wielkopolski.

ANNA PArZyńSKA-PASCHKE 
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Nieobecni, ale nadal wśród 

nas...W szczególny sposob tworzy-

li historię Poznania, kreowali rze-

czywistość miasta, kontynuowali tradycję 

byli mistrzami dla swoich uczniów, tworzy-

li wokół siebie niezapomnianą atmosferę. 

Tego wtorkowego wieczoru wrócili do nas 

we wspomnieniach swoich bliskich i  przy-

jaciół. Nie odczytaliśmy ich życiorysów, ale 

wspomnieliśmy w okruchu pamięci, w ser-

decznym wzruszeniu, w  anegdocie. Zna-

jąc ich oficjalne działania posłuchaliśmy 

o ich pasjach, nawykach, stosunku do życia. 

Obecność w tej zaduszkowej niemal scene-

rii świec, i przy muzyce to ukłon dla TyCH, 

których pożegnaliśmy w mijającym roku.

 WSPOMINANI byli: wybitna skrzypaczka, 

jurorka konkursów światowych – Wanda 

Wiłkomirska (mówił o  Niej prezes hono-

rowy Towarzystwa im.Henryka Wieniaw-

skiego, b.prezydent Poznania Andrzej Wi-

tuski), założyciel i  rektor Wyższej Szkoły 

umiejetości Społecznej oraz konsul ho-

norowy Estonii prof. Michał Iwaszkiewicz 

(wspominał Go prof. Jan Grad), ppłk Ta-

deusz Topolewski prezes Związku Wete-

ranów i  rezerwistów W.P. im. generała 

Franciszka Gawora( mówił o  Nim Edward 

Skrzypczak), Wojciech Muller- artysta pla-

styk, współtwórca Festiwalu Artystyczne-

go Młodzieży Akademickiej FAMA w  Świ-

noujściu, scenograf wielu przestrzennych 

działań artystycznych, wieloletni rektor 

Akademii Sztuk Pieknych w  Poznaniu ( 

Jego nie tylko artystyczne dokonania za-

prezentował Witold Zakrzewski) ,piłkarz 

Orła Wysocko, Ostrovii Ostrów i Lecha Po-

znań Andrzej Karbowiak ( Antoni Karwacki 

przedstwaił Jego sylwetkę), redaktor i dy-

rektor poznańskigo ośrodka Telewizji Pol-

skiej, dyrektor programowy TVP Polonia, 

założyciel Telewizji Silesia w  Katowicach, 

Jarosław Hasiński (Lesław Kuba Ciesiółka 

doczekał sie, aby Go wspomnieć), Jacek 

Hałasik to popularyzator gwary poznań-

skiej oraz redaktor sportowy w radiu Mer-

kury i Poznań (Waldemar Kurowski wspo-

mniał Go jako jednego z najważniejszych” 

gwarowiczów”, a Lechosław Lerczak omó-

wił Jego dokonania w  dziennikarstwie 

sportowym), dziennikarze Barbara Sa-

dłowska, Seweryn Biegański, Tadeusz Go-

lenia, Zbigniew Kubiak,( Ich sylwetki za-

prezentował red. Marek Zaradniak), mistrz 

Polski na żużlu, wychowanek Iskry Ostrów 

Wielkopolski Tomasz Jędrzejak ( mówił 

o  Nim Andrzej Eckardt), redaktor radio-

wy i telewizyjny, felietonista i autor afory-

zmów ryszard Podlewski (Stefan Mrocz-

kowski i  córka Barbara przedstawili Jego 

niebanalny życiorys ).

 Każdy z wypowiadających się po tzw. lau-

dacji zapalił symboliczną świeczkę dając też 

wyraz przedłużenia chociaż na chwilę przy-

wiązanie i zobowiązanie do pamięci o tym, 

któremu poświecił kilka minut wypowiada-

jąc sakramentalne słowa „Będziemy Pamię-

tali”.Przy fortepianie zasiadł autor oprawy 

muzycznej , laureat Stypendium Artystycz-

nego miasta Poznania w  2018 roku, Jakub 

Królikowski. W  artystyczny sposób prezen-

towane przez niego miniatury muzyczne 

jakże komponowały się z  wypowiedziami 

o  TyCH, których wspominaliśmy, wspomi-

naliśmy, wspominaliśmy. •

poZnAńSkA LIStA nIeoBeCnYCh
Listopad jest miesiącem, w którym odkrywamy różne kartki z kalendarza. W Jeżyckim centrum Kultury w stałym 
miejscu GNieZDZie ptAKA odbyła się audycja radiowa, podczas której wspominaliśmy tycH, którzy odeszli 
w mijającym roku. Audycja nosi tytuł LiStA NieOBecNycH i emitowana będzie w internetowym radiu ptAK.

KrZySTZOF WODNICZAK

Andrzej Wituski wspominał wspaniałą skrzypaczke Wande Wiłkomirską
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Jeżeli założymy, że bez muzyki życie 

byłoby uboższe to zrozumiemy dla-

czego wszelkiego np. koncerty przy-

czyniają się do naszej jeszcze większej wraż-

liwości.

Od ubiegłego roku Polskie Towarzystwo 

Artystów, Autorów, Animatorów Kultury 

PTAAAK oraz MIEJSKA rADA SENIOróW 

organizują w Domu Pomocy Społecznej 

na ul, ugory koncerty z cyklu „Senioralne 

Spotkania z Muzyką.” Hasło tego listopa-

dowego spotkania to – Lista Nieobecnych. 

Wykonawcy, wokalistki, wokaliści i instru-

mentaliści wykonali utwory wielkich sław 

zarówno z zagranicznych – Louisa Arm-

stronga, Charlesa Aznavoura, Franka Sina-

try jak i polskich – Ireny Jarockiej, Kaliny 

Jędrusik, Krzysztofa Klenczona, Tadeusza 

Nalepy, Czesława Niemena, Zbigniewa 

Wodeckiego . Artyści z poznańskim rodo-

wodem Maarianna Ćwiąkała, urszula Lid-

win, Piotr Kuhen, Wojtek Szopka, Grzegorz 

Twaróg, Piotr Wiza oraz specjalny gość z 

ukrainy Dymitr Tihchmoszenko spowo-

dowali, że cały koncert wpisywał się w 

niecodzienne święto, 100 – lecie Odzy-

skania Niepodległości. Szczególnie kiedy 

zabrzmiały pierwsze takty utworu skom-

ponowanego przez Krzysztofa Klenczo-

na do słów Janusza Kondratowicza – Biały 

krzyż wykonany przez wszystkich wyko-

nawców po sali przeszedł szmer. To wyko-

nane pozwoliło nam także przypomnieć 

sobie o tych, którzy ponieśli największą 

ofiarę w procesie budowania naszej nowej 

tożsamości.

Niektóre z utworów zostały wykona-

ne tak brawurowo, że zgromadzona pu-

bliczność bawiła się doskonale, żywio-

łowo reagując na piosenki i utwory 

instrumentalne. Wyraźnie było widać, że 

ten czas spędzony z taką muzyką był mi-

łym powrotem do lat nie tylko młodości, 

ale być może i dzieciństwa. Zorganizo-

wanie koncertu było doskonałym pomy-

słem. Dla ludzi nieco odizolowanych od 

współczesnego świata takie spotkanie 

dawało szansę na zapomnienie, choć 

na chwilę, o tym wszystkim co niesie ze 

sobą wiek i związane z tym ogranicze-

nia. Jestem przekonany, że gdyby całość 

trwała dłużej to nikt nie byłby znudzony 

i myślę tu zarówno o publiczności jak i 

wykonawcach. Teraz pozostało nam cze-

kać na koleją edycję „Senioralnych Spo-

tkań z Muzyką” dla mieszkańców po-

znańskich DPS – ów. •

SenIoRALne SpotkAnIA Z MUZYką
Wszelkie dzwięki są dla wszystkich swego rodzaju formą relaksacyjną. A gdyby do tego zacytować platona, że 
MUZyKA to prawo moralne, daje wszechświat duszy, skrzydła umysłowi i życie wszystkiemu? 

ANDrZEJ BŁASZCZAK FOT. rOMAN SZyMAńSKI
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Natęzenie jest wysokie , bywa tak, 

że jednego dnia bywa kilka waż-

nych – acz konkurujacych z sobą 

– propozycji czytaj projektów. Skorzysta-

łem z  zaproszenia Towarzystwa PTAAAK 

i  Miejskiej rady Seniorów w  Poznaniu 

i  udałem się do sali koncertowej w  DPS 

ugory na koncert pn. Senioralne Spotka-

nia z  Muzyką. Z  zapowiedzi wynikało, że 

będzie w scenerii zadumy i taki uklon dla 

TyCH twórców i  wykonawców, jakich już 

pożegnaliśmy czyli Ireny Jarockej, Kali-

ny Jędrusik, Louisa Armstronga, Charlesa 

Aznavoura, Edmunda Fetinga, Krzyszto-

fa Klenczona, Tadeusza Nalepę, Czesława 

Niemena, Zbigniewa Wodeckiego. Nie był 

to może koncert jakich w  ostatnich cza-

MUZYkA I RoGALe
Zapraszany jestem na wiele koncertów i imprez kulturalnych. nie sposób skorzystać ze wszystkich, trzeba być nie 
lada bywalcem, aby je wszystkie obsłużyć. 

KrZySZTOF WODNICZAK ZDJęCIA rOMAN SZyMAńSKI, ZDJęCIA HIErONIM DyMALSKI
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sach sie namnożyło z  cyklu Memory in... 

lub Tributte..., ale miał swoją dramatur-

gię od pierwszego wejścia trębacza grają-

cego znany standard Gdy wszyscy święci 

idą do nieba, po ostatni akcent jakże pa-

triotyczno – niepodległościowy zaśpie-

wany przez wszystkich kompozycję Klen-

czona i Kondratowicza Biały Krzyż. Dzięki 

wykonawcom Mariannie Ćwiąkale, urszuli 

Lidwin, Piotrowi Kuhenowi ,Grzegorzowi 

Twarogowi, Dmitrowi Tushchenko, Wojt-

kowi Szopce, Piotrowi Wizie, którzy znane, 

ponadczasowe utwory wykonali „po swo-

jemu” nie czuliśmy żadnych kopii i   prze-

sadnego naśladownictwa. To była taka 

mozaika muzyczna, ale z  przesłaniem. 

I  okazało się, że zawsze wspomnienia są 

nieodzownym punktem tych spotkań.

Prowdzący kncert red. Andrzej Błaszcak 

z  radia Emaus podsumowal to muzyczne 

spotkanie nastepujacymi słowami „ Kon-

cert doskonale sie wpisał w  ochody 100 

lecia odzyskania Niepodległości. Wykona-

ny przez wszystkich Biały krzyż pozwala 

nam także pamietać tych, którzy ponieśli 

największe ofiary w  procesie budowania 

naszej nowej tożsamości”. Był także miły 

akcent lokalny, świętomarciński. Organi-

zatorzy przygotiwali do wszystkich uczest-

ników po rogalu marcińskim, które spoży-

wając melomani wymienali się opiniami 

i  wrażeniami po tym udanym koncercie, 

który na długo pozostanie zapamiętany.

 Do zobaczenia za miesiąc w  scenerii świą-

tecznej przy kolędach i pastorałkach. •
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W roku ubiegłym wprowadzono 

możliwość nakręcenia krótkie-

go filmu za pomocą smartfo-

nu. Są one coraz bardziej popularne, a fil-

mowanie za pomocą tego urządzenia jest 

bardziej dostępne dla niemal każdego 

użytkownika.

Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej 

Osób Dojrzałych, to z pewnością nie jest im-

preza z pierwszych stron gazet. Nie znaczy 

to jednak, że nie spełnia oczekiwań senio-

rów – artystów, osób wrażliwych na otacza-

jące nas zjawiska społeczne. Wypełnia w ten 

sposób niszę artystyczną i z pewnością jest 

potrzebny.

Jaszczury 2018 wychodzą na powierzchnię. 

raz do roku, jak w  jakimś transie, pojawia-

ją się na powierzchni sali kinowej jaszczu-

ry, czyli uczestnicy festiwalu filmowego Wy-

ścig Jaszczurów. Te sympatyczne stwory, 

bez względu na to, jak wyglądają, bardzo 

serdecznie zapraszają do obejrzenia prac 

filmowych i  fotograficznych Tak to już jest, 

że oprócz autorów – scenarzystów, reżyse-

rów i  filmowców – potrzebna jest widow-

nia. To właśnie dla widzów dzieje się co roku 

ten W tym roku był to kompaktowy festiwal. 

Tym bardziej organizatorzy zaprosili wszyst-

kich lubiących sztukę filmową na to wyda-

rzenie kulturalne.

Jest połowa lat 70. W Toruniu działa śro-

dowisko artystyczne skupione wokół 

Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od 

Nowa”. Młodzi ludzie rozwijają tam różne 

formy aktywności: powstają teatry, zespo-

ły muzyczne, działają plastycy i  perfor-

merzy. W  tym artystycznym tyglu kilko-

ro znajomych zakłada grupę res Publika, 

późniejszą republikę. Tak zaczyna się film 

IX eDYCJA FeStIwALU wYśCIG 
JASZCZURów to JUż hIStoRIA
czas biegnie szybko – jeszcze nie tak dawno rozdane zostały nagrody na koniec Viii edycji festiwalu, a tu za nami 
edycja iX Festiwalu Niezależnej twórczości Filmowej Osób Dojrzałych 60 plus Wyścig Jaszczurów. 

KrZySZTOF WODNICZAK, ZDJęCIA MONIKA JASIńSKA



13

KulturalniK poznańsKi

reżysera ryszarda Kruka opowiadający 

o  pierwszym okresie działalności zespo-

łu, zakończonym jego rozpadem w  1986 

roku. W  filmie wykorzystano ciekawe, 

mało znane archiwa filmowe i  muzycz-

ne, fragmenty nagrań, nigdy niepubli-

kowane zdjęcia oraz różne interpretacje 

i  omówienia wybranych utworów zespo-

łu. Opowieść o  rodzącym się fenomenie 

republiki porusza również kontekst hi-

storyczny czasów i miejsca twórczego fer-

mentu, jakim było toruńskie środowisko 

studenckie.

Film ten zdobył główną nagrodę 

JASZCZurA na Festiwalu Filmowym Wy-

ŚCIG JASZCZuróW. Jury studenckie nie 

miało żadnych trudności i  jednomyślnie 

też ten obraz o zespole republika nagro-

dziło. •
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Zachęcony przez organizatorów za-

rezerwowałem sobie czas w czwar-

tek 6 grudnia w godzinach 9.00 - 

16.00. W kinie MuZA ul.Masztalarska 8 w 

Scenie na Piętrze odbył się dziewiąty festi-

wal filmowy i fotografii WyŚCIG JASZCZu-

róW. Wstęp był wolny. Może pomysłodaw-

cy tego festiwalu przeczuwali, że ich pomysł 

będzie rezonował. że trafi na dobry grunt ra-

czej omijany dotychczas, a jakże potrzebny i 

skuteczny. Okazało się po latach, że twórcy 

otwierają siebie, lubią być słuchani, a nawet 

podziwiani.Zamknięte przez lata pewne szu-

flady są przez seniorów otwierane i ich zaso-

by szerzej kolportowane. Swoimi wartościa-

mi dzielą sie poprzez sekwencje filmowe czy 

zatrzymane w kadrze statyczne ujęcia. Dzię-

ki poznańskiemu festiwalowi wiedzą, że nikt 

nie hamuje ich twórczej weny, że mogą li-

czyć na pozytywne reakcje ze strony wi-

dzów, być należycie ocenianymi. Mimo iż de-

biutują mając 60 i więcej lat.

 To zawsze warto twórcom seniorom kibico-

wać, to takie wsparcie dla  nich, którzy prze-

cież swój wolny czas poświęcają, aby udosko-

nalać swój warsztat techniczno - operatorski 

(właściwe użycie kamery, szkła odblaskowe-

go, obiektywu, poznawanie meandrów tech-

nicznych ) czyli krótko mówiąc nieustające 

poszerzanie wiedzy w tym zakresie i zdoby-

wanie coraz większych umiejętności. Bezinte-

resowne. W dzisiejszym skomercjalizowanym 

świecie robienie czegoś con amore powin-

no być co najmniej trzykrotnie nagradzane. 

W projekcjach filmowych uczestniczyło wie-

lu kinomanów, którzy dowiedzieli się o tym 

przeglądzie filmowym z ulotek jakie były wło-

żone do grudniowej Tytki Seniora kolporto-

wanej przez Centrum Inicjatyw Senioralnych

 „ Chcemy też zwrócić uwagę na nowych, 

mniej znanych twórców, których łączy jedno 

- pasja do rozwijania swych niekiedy spóznio-

nych marzeń w kalejdoskopie kinematogra-

fii - powiedział prezes Towarzystwa PTAAAK, 

Krzysztof Wodniczak jeden z inicjatorów tego 

festiwalu. Ich świat postrzegany przez kame-

rę odpowiada na wiele nurtujących nas py-

tań. Poprzez rozwijanie różnych gatunków fil-

mowych, a nawet tak krytykowany eklektyzm 

formy i treści to trzeba wiedzieć i pamiętać, że 

ten festiwal realizują ludzie z wyjątkową wraż-

liwością. Przez lata udowodnili, że dzięki nim 

WyŚCIG JASZCZuróW jest solą ziemi filmo-

wej w szerokim tego słowa znaczeniu.   Na 

IX Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i 

Fotograficznej Osób Dojrzałych 60 + wpłynę-

ło dziewięć filmów: fabularnych, dokumen-

talnych, reportaży, animacji. Tyle mogliśmy 

obejrzeć, bo gościnne kino MuZA mogło dla 

tego festiwalu tylko udostępnić sześć godzin. 

Ale i tak z perspektywy lat ubiegłych można 

odnieść wrażenie, że poziom z roku na rok 

jest coraz wyższy.  Laur JASZCZurA, statuetki 

wykonanej przez Kazimierza rafalika - otrzy-

mał ryszard Kruk za film republika, narodziny 

legendy. O nagrody ubiegali się także Andrzej 

Moś - Wspomnienie to cicha nuta,  P, Marcin 

J. Januszkiewicz - 25 lecie Chóru Akademic-

kiego, Wojciech Konowalski -  Kameleon Po-

lityczny Andrzej Mrówczyński.Orły z Plebanki, 

Zbysław Kaczmarek Powstaniec artysta, Boh-

dan Kezik Pracowity żywot Ireny Santor, ro-

man Klamycki Obrona Polskich Nagrań

 Natomiast w kategorii fotografia uhonoro-

wano.Magdę Jasińską. Możemy tylko ocze-

kiwać, że za rok czymś wyjątkowym zasko-

czą nas organizatorzy. Będzie to bowiem już 

dziesiąta edycja tego jakże ważnego przed-

sięwzięcia festiwalowego. Powinien być co 

najmniej dwudniowy. Tego życzy autor, tak-

że senior. •

FILMowCY SenIoRZY  
nAGRoDZenI
Zachęcony przez organizatorów zarezerwowałem sobie czas w czwartek 6 grudnia w godzinach 9.00 – 16.00. W kinie 
MUZA ul.Masztalarska 8 w Scenie na piętrze odbył się dziewiąty festiwal filmowy i fotografii WyściG JASZcZURÓW. 

TADEuSZ KuJANEK

IX wyścIg  
Jaszczurów
6 grudnia 2018 roku, godz. 9
scena na Piętrze 
Poznań, ul. Masztalarska 8
Polskie Towarzystwo artystów, autorów,  
animatorów Kultury PTaaaK

Festiwal  
Twórczości  
Filmowej  
i Fotograficznej  
Osób Dojrzałych 60+
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Sławomir Olejniczak w  swojej publi-

kacji „Tramwajowe pocztówki z  Po-

znania 1898-1945” łączy historię Po-

znania ze 120-letnią historią tramwajów 

elektrycznych w  naszym mieście. Dokład-

nie 6 marca 2018 roku minęło 120 lat od-

kąd pierwszy wagon elektryczny wyjechał 

na tory poznańskiej kolei elektrycznej.

W albumie na 160 stronach autor pre-

zentuje 125 pocztówek ze swojej ko-

lekcji, które przedstawiają tramwaje na 

poznańskich ulicach sprzed około stu lat. 

Najstarsza z nich pochodzi jeszcze z XIX wie-

SŁAWOMIr OLEJNICZAK 

„tRAMwAJowe poCZtówkI 
Z poZnAnIA 1898-1945”
Niedawno na rynku wydawniczym pojawił się kolejny album o poznaniu. tym razem w roli głównej pojawiają się 
tramwaje, uwiecznione na dawnych pocztówkach.

MICHAŁ SOBKOWIAK

Sławomir Olejniczak

„tramwajowe pocztówki z poznania 

1898-1945”

Wydawnictwo Kolpress, poznań 2018

160 stron

ku – z  1898 roku. W  dwunastu rozdziałach 

Sławomir Olejniczak opisał historie takich „fy-

rtlii” jak okolice Dworca Głównego, Chwali-

szewa, Starego rynku, katedry i wielu innych. 

Album ten łączy historię miasta i komunika-

cji tramwajowej, ukazując rozwój i zmiany za-

chodzące zarówno w  samym Poznaniu, jak 

i w jego transporcie szynowym. Opisana hi-

storia wzbogacona została licznymi fragmen-

tami gazet z przełomu wieków, a  jej ilustra-

cją są rzeczone ciekawe i piękne pocztówki.

Ogrom pracy włożonej w zebranie takiej ko-

lekcji pocztówek oraz przygotowanie wy-

czerpujących opisów dotyczących zarówno 

samych wagonów na nich prezentowanych, 

jak i  miejsc będących tłem sprawia, iż al-

bum ogląda się z  dużym zaciekawieniem. 

„Tramwajowe pocztówki z  Poznania 1898-

1945” z pewnością zainteresują niejednego 

fana komunikacji tramwajowej w Poznaniu, 

jak i osoby, które interesują się historią Po-

znania. •
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Basia Lerczakówna urodziła się 4 grud-

nia 1936 roku w Poznaniu. ukończyła 

V Liceum Ogólnokształcące im. Klau-

dyny Potockiej, gdzie jako nastolatka musia-

ła łączyć ciężkie treningi z zaliczeniem kolej-

nych klas. rewelacyjne wyniki odnosiła już 

w 1952 roku, kiedy jako juniorka w Biegach 

Narodowych wygrała eliminacje przedo-

limpijskie. Otworzyły się przed nią drzwi do 

Igrzysk Olimpijskich w  Helsinkach. Jednak 

Lerczakówna została w  domu, gdyż trener 

Emil Dudziński uznał, iż była za młoda.

– Zawsze była pogodna, sumienna, dobrze 

wychowana, ciekawa świata i taka ładna. Jak 

z filmu. Zawsze z powodu tych startów mu-

siała nadrabiać w szkole zaległości – wspo-

mina w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim” 

Wanda Dembska, jej wychowawczyni z tam-

tego okresu i w swoich wspomnieniach pod-

kreśla jej humanistyczną naturę. Mimo tych 

zamiłowań Basia po maturze podjęła studia 

w Gdańsku na kierunku handel morski. Dość 

szybko przeniosła się do Krakowa, gdzie roz-

poczęła romanistykę na uniwersytecie Ja-

giellońskim, którą rzuciła, żeby studiować – 

historię sztuki, którą ukończyła.

Kariera sportowa

Barbara Lerczak występowała w  barwach 

AZS Poznań. Następnie stała się jedną z czo-

łowych zawodniczek Wunderteamu. Jej 

specjalnością były biegi krótkie – najwięk-

sze sukcesy odnosiła w  biegu na 200 m. 

Trzykrotnie reprezentowała Polskę na igrzy-

skach olimpijskich. W  Melbourne 1956 nie 

odniosła sukcesów (na 200 metrów odpa-

dła w  półfinale). W  rzymie 1960 zdobyła 

brązowy medal w sztafecie 4×100 m (wraz 

z  Teresą Ciepły, Celiną Jesionowską i  Hali-

ną Górecką), a na 200 m była piąta w fina-

le. W Tokio 1964 roku znów była w finale na 

200 m, zajmując 6. miejsce.

Największe sukcesy odniosła jednak pod-

czas mistrzostw Europy, gdzie zdobyła 

w  sumie dwa złote i  dwa brązowe meda-

le. W Bernie (1954) była czwarta na 200 me-

trów, a w sztafecie 4×100 m zajęła 5. miejsce. 

W Sztokholmie (1958) została mistrzynią Eu-

ropy na 200 metrów oraz brązową medalist-

ką w sztafecie 4×100 m, a ponadto Barbara 

Lerczak została uznana za najładniejszą lek-

koatletkę Europy. W  Belgradzie (1962) zdo-

była brązowy medal na 200 m, a  sztafeta 

z jej udziałem (oraz Teresy Ciepły, Marii Piąt-

kowskiej i Elżbiety Szyrokiej) medal złoty.

W czasie zimowego treningu (1964) zerwa-

ła ścięgno Achillesa. Dzięki pomocy lekar-

skiej i opiece trenerskiej nadal pozostawała 

główną zawodniczką reprezentacyjnej szta-

fety, jednak w Tokio w niej nie wystartowa-

ła – trener postawił na młode, wschodzące 

gwiazdy polskiego sprintu (Kłobukowska, 

Kirszenstein). Na trzecie swoje igrzyska jed-

nak poleciała i nie zawiodła.

Kultura

Studiując w  Gdańsku szybko zaprzyjaźni-

ła się z twórcami związanymi z teatrzykiem 

Bim-Bom, m.in. z aktorami Zbigniewem Cy-

bulskim czy Bogumiłem Kobielą, a także sa-

tyrykiem Jackiem Fedorowiczem. W Krako-

wie związała się z  Piwnicą pod Baranami 

i Teatrem Starym.

Lekkoatletka ma na swoim koncie również 

epizod aktorski. W 1970 roku zagrała w fil-

mie „Dziura w  ziemi” w  reżyserii Andrzeja 

Kondratiuka. Wystąpiła tam u  boku Jana 

Nowickiego, romana Kłosowskiego, 

Wiesława Gołasa i Zdzisława Maklakiewicza.

Życie prywatne

Pierwszym mężem Barbary był Zbigniew Ja-

niszewski – znany tyczkarz, a kolejnym Piotr 

Sobotta – skoczek w wzwyż. Wielkie uczucie 

narodziło się w związku z Janem Nowickim, 

z  którym zagrała w  filmie „Dziura w  ziemi”. 

Owocem tego burzliwego uczucia i kilkulet-

niego związku jest Łukasz Nowicki (aktor te-

atralny i filmowy oraz dziennikarz i prezen-

ter telewizyjny).

Niestety związek się rozpadł. Tuż po śmier-

ci biegaczki, aktor przepraszał ją w liście. Za 

to, że samotnie musiała wychować ich syna. 

– Ze smutkiem stwierdzam po czasie, jak 

Cię zaniedbałem – pisze Jan Nowicki z Zury-

chu, miesiąc po śmierci Basi. Dalej czytamy 

– Śmierć Basiu cofa nas w czasie. Ona uczy, 

BArBArA LErCZAK-JANISZEWSKA-SOBOTTA 

– MISS BIeGACZek
Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta nie jest znana dzisiejszej młodzieży, również dzisiejsi trzydziesto-, czterdziestolatkowie 

mało wiedzą na jej temat. A przecież była na ustach całego świata, kiedy z poznańskiej Wildy trafiła na lekkoatletyczne podium.

MICHAŁ SOBKOWIAK, ZDJęCIA JACEK KuLM

Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta
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każe kochać życie. W  tym tkwi niepojęta, 

radosna mądrość – uśmiechu przez łzy. 

Nie gniewaj się tam na mnie. raczej lituj. 

(...) Kochałem Cię kiedyś. Do zobaczenia 

dziewczyno.

Ostatnia prOsta

Po zakończeniu sportowej kariery, zamiesz-

kała w  Grenoble, gdzie została hostessą 

podczas olimpiady zimowej. Po powrocie 

do Polski zamieszkała w  Krakowie, gdzie 

studiowała historię sztuki. Lubiła stare me-

ble i  tym bakcylem zaraziła Łukasza, który 

do dziś podświadomie kupuje stare biurka. 

Na początku lat 90. prowadziła bar kawowy 

przy Starym Teatrze w Krakowie.

Barbara Lerczakówna-Janiszewska-Sobotta 

zmarła niespodziewanie 21 listopada 2000 

w Krakowie. Zgodnie z jej wolą pochowana 

została na cmentarzu junikowskim. Żegna-

jąc ją, Irena Szewińska, młodsza koleżan-

ka z  lekkoatletycznej bieżni i  siedmiokrot-

na medalistka igrzysk olimpijskich, mówiła: 

W 1964 roku w Tokio biegłyśmy razem w fi-

nale 200 metrów. Była dla nas wzorem. Za-

wsze pogodna, uśmiechnięta, szczęśliwa. 

Była wybitną osobowością. również w do-

wód pamięci o  Basi Jan Nowicki napisał 

słowa piosenki do muzyki Zbigniewa Pre-

isnera. utwór „Ostatni bieg Basi” wykonała 

Hanna Banaszak.

tablica pamiątkOwa

Atrakcyjna blondynka uśmiecha się ze zdję-

cia, które widać na tablicy pamiątkowej, za-

wieszonej na ścianie domu przy ul. Wierz-

bięcice 41a. Naprzeciwko dawnego kina 

Wilda. Znalazły się na niej również zdoby-

te medale.

– Zasłużyła na to, aby ją upamiętnić – mówi 

jej brat Lechosław Lerczak, który włożył wie-

le wysiłku w to, aby przypomnieć wszystkim, 

że jego siostra pochodziła z Poznania. – Tu się 

urodziła, w tym domu. I choć mieszkała po-

tem w Gdańsku i Krakowie, to z Poznaniem 

zawsze była emocjonalnie związana. Tęskni-

ła za nim – tłumaczy. Wciąż miło patrzeć, jak 

jest dumny ze swej siostry. – To była tak inte-

resująca osoba. Najpierw znali ją wszyscy na 

Wildzie, potem w Poznaniu, wreszcie w całej 

Polsce – mówi Pan Lechosław. •
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Można by powiedzieć, że mamy 

przed sobą dramatyczną opo-

wieść o  procesie podporządko-

wywania się społeczeństwa władzy, i  do 

czego to, prędzej czy później, nieuchron-

nie prowadzi. Autorka odnosi ją do konkret-

nego momentu historii. Wiadomo dobrze, 

jak się to wtedy strasznie skończyło; wystar-

czy zajrzeć do podręcznika historii Europy 

XX wieku. Natomiast dzisiaj ciągle ciekawa 

dla nas, i bardzo istotna, jest wiedza jak sam 

ten proces bez końcowej fazy przebiega po 

obu stronach: społeczeństwa i  władzy. „Ba-

ba-Dziwo” służy przykładem, bo, wiadomo, 

sam proces podporządkowywania pojawia 

się od czasu do czasu na nowo, tyle że w róż-

nym natężeniu, choć bez finału, jaki w histo-

rii już zapisany. Czasem przychodzi pokusa, 

aby proces ten pogłębić, zręcznie go ma-

skując. Czasem, kiedy społeczeństwu za bar-

dzo szkodzi, powstaje z  kolei problem, jak 

się wycofać, i  czy to w  ogóle jeszcze możli-

we. Myślę, że w tym momencie trzeba wrócić 

do realizacji „Baby-Dziwo w Teatrze Nowym 

w  adaptacji i  reżyserii Marii Kwiecień, która 

nie ograniczyła się jednak do dwóch scenicz-

nych przestrzeni dziania się rzeczywistości, 

jakimi jest społeczność ludzka i władza. uru-

chomiła trzecią – rzeczywistość bardzo osob-

ną, a stanowi ją Ciało ludzkie ze swoją własną 

przestrzenią życia, wystarczają, by spełniało 

się w samotnej swej obecności. A więc ciało 

właściwie wolne, wykrzyknęlibyśmy, nie bar-

dzo wierząc jednak, że to możliwe! My prze-

cież we własnym życiu nie widzimy ciała jako 

czegoś absolutnie osobnego i  dlatego mó-

wimy: nasze ciało, traktując je jako rodzaj 

sprawnego narządu przypisanego naszemu 

oD poDpoRZąDkowAnIA  
Do poGARDY
(„Baba-Dziwo” Marii pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w reżyserii Marii Kwiecień w teatrze Nowym w poznaniu)

ANDrZEJ GórNy, ZDJęCIA JAKuB WITTCHEN

Spektakl Baba dziwo
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„Ja”, i  tyle; oczywiście, uznając jedynie, nie-

zbędnego pośrednika jakim jest mózg.

Zatem na scenie mamy Ciało pisane z  du-

żej litery (przeistacza się w nie Oliwia Nazi-

mek) wyłącznie w glorii swego własnego je-

stestwa, świadczące o  sobie tylko gestyką 

swych swobodnych poruszeń, wyzwolonych 

od jakichś koniecznych znaczeń, co w prze-

strzeni społecznej, czy dla nas widzów, nie 

składa się w coś zrozumiałego, lecz jest cią-

gle czymś nieoczekiwanym, świadcząc je-

dynie – o  absolutnej wolności Ciała! Tak 

bardzo jest ono wolne, że pozostaje w prze-

strzeni społecznej nieczytelne, i tym samym 

nieużyteczne. Widzimy je też za szkłem, jak 

w  akwarium, po prostu to świat osobnego 

życia, naprawdę wyzwolonego spod kura-

teli człowieka. Czasem ktoś przystanie rzu-

ci nań spojrzenie odruchowej ciekawości, 

a może i trochę więcej poświęci temu swo-

jego czasu, i idzie dalej, bo nic mu po takiej 

absolutnej wolności. Tak, powiemy, i  idzie-

my swoją drogą, drogą normalnego ludz-

kiego życia, czyli w  społecznej przestrzeni, 

gdzie nikt nie jest sam, ale za wszelką cenę 

usiłuje jednak wykroić należny kawałek swo-

jego życia, swoich tylko decyzji, i swoich tyl-

ko spraw. Inaczej mówiąc, postępowania na-

celowanego na własny wyłącznie interes, na 

najróżniejsze zachcenia człowieka, – i to wła-

śnie z tej wspólnej przestrzeni, a nie gdzieś 

na osobności, jak to może udaje się owemu 

rzeczywiście samotnemu Ciału. (O takiej sy-

tuacji dla siebie moglibyśmy tylko marzyć!) 

A  ludziom, jak widzimy w  pierwszej części 

przedstawienia nie udaje się być sobą i jed-

nocześnie częścią społecznej przestrzeni, 

i to właśnie ze względu na tę fundamental-

ną sprzeczność, że chcemy być w przestrze-

Spektakl Baba dziwo
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ni społecznej, czy wręcz musimy, i ciało na-

sze, choć uwięzione przez mózg też nie daje 

nam spokoju, wymaga od nas swego.

W pierwszej części przedstawienia mamy tę 

społeczną przestrzeń oddaną nam niczym 

pod mikroskop. Widzimy jak odpowiednio 

dobrane inicjatywy władzy powodują, nara-

stanie sprzecznych interesów, i  pojawianie 

się wręcz ostrych podziałów w  przestrzeni 

społecznej między ludźmi i wtedy w konse-

kwencji słabnie nasza pozycja i  w  perspek-

tywie pomnażają się niteczki nowych zależ-

ności od władzy. Niekiedy wygląda to tak 

jakby podziały narastały wręcz mimowied-

nie. I tak, Agatika (Agnieszka różańska), zwo-

lenniczka wielodzietności, osoba w zasadzie 

niekonfliktowa – bo na przykład chciałaby 

pomóc innej bardzo jeszcze młodej i  sym-

patycznej Ninice (Karolina Głąb), co nie ma 

najmniejszej ochoty na rodzenie – popada 

jednak sama w  konflikt, bo potrzebuje do-

datkowego pokoju dla swych kolejnych ma-

leństw. Przy okazji staje się to dodatkowym 

przyczynkiem do niezgody w  małżeństwie 

twórców, którzy muszą wielodzietnej matce 

oddać pokój. On, Norman (Janusz Andrze-

jewski), od dość dawna nie widziany dobrze 

przez władzę, za bardzo nie chce tego po-

głębiać i dlatego nie przeciwstawia się temu, 

podczas gdy status wolnej twórczyni, jego 

żony Petry (Gabriela Frycz), domaga się od 

niej ciągle nowych dowodów, by utwierdzać 

się w swej w oczywistej dla niej niezależno-

ści, że jej postawa jest coś warta. Po prostu 

twardego osadzenia ludzi w ich osobistych, 

własnych tylko relacjach brak; nie mają na-

leżnego wsparcia z zewnątrz. I widzimy tu, że 

władza tylko czeka na właściwy moment, by 

ze swymi regulacjami wkroczyć w społeczną 

przestrzeń, jak się to mówi, z troską o całość.

Oto w Święto Narodowe tej wielkiej jedności 

wszystkiego (przestrzeni społecznej i władzy) 

Valida Wielka kroczy ulicami, a  Kołopuk (Il-

defons Stachowiak) zatroskany nagle o swo-

ją pracownię malarską i  przyszłe wernisaże, 

aby nie znaleźć się poza tym, co jest dla niego 

racją bytu i  sensem życia, rzuca kwiat przez 

okno. I to wystarczy, ujawnia się oto, można 

by powiedzieć, niewymuszona jedność prze-

strzeni społecznej i władzy, a przecież wiemy, 

motywacja Kołopuka pod presją możliwej 

przyszłości zrodziła się w nim taka! Jest już dla 

nas jasne, nic innego nie może się dziać tylko 

spełnianie się tej jedności bez względu nawet 

na zasady jakim chciałoby się być wiernym. – 

I to jest niejako wstęp do ostatniej, rzeczywi-

ście, wyjątkowej część przedstawienia, przede 

wszystkim dzięki kreacji Mariusza Puchalskie-

go w roli Validy Wielkiej, ale także towarzyszą-

cej jej nawet w czynieniu najgorszego, czego 

zapragnie i realizuje – służebnej Leliki (Dorota 

Abbe). Niezwykła ich rozmowa w półmroku, 

kiedy coraz bliżej im do siebie, bo ich bliskość 

tak im niezwykle urosła w świecie wyłącznie 

osobistej i bezwzględnej władzy Validy, któ-

rą Lelika wiernie i posłusznie jako wykonaw-

ca jej woli współtworzy. A  ich zaufanie i bli-

skość ma, rzekłbym, nieomal fundamentalne 

wsparcie także w fizycznej brzydocie, w któ-

rej nawet mogłyby ze sobą rywalizować, gdy-

by nie to, że dla obu jest szczególnym funda-

mentem bezspornej pewności i wzajemnego 

zaufania przy pełnej świadomości jednak, że 

gdzieś ta ich obu wspólnota brzydoty prze-

staje obowiązywać, bo jedna z nich jest tylko 

Validą Wielką, a druga najbrzydszą istotą jaka 

na świecie istnieje, choć przy tym wyróżnio-

na do szczególnej mocy sprawczej jakiej Va-

lida jej udziela. Ta dziwna szczególna gra de-

cyduje o  ich tak wyjątkowej relacji, umacnia 

je obie we własnej determinacji i zdecydowa-

niu wobec rzeczywistości, w której żyją i któ-

rej niejako rewanżują się za swą brzydotę, 

a więc i absolutną samotność we wszystkich 

wymiarach swego życia. Jest w Validzie dzię-

ki temu coś jeszcze bardziej bezwzględnego 

niż nienawiść wobec ludzi i świata, co nie za-

łamie jej nawet, kiedy będzie musiała umrzeć. 

To pogarda wręcz niezmierzona w swym wy-

miarze, w swej potędze. To ona jest najpotęż-

niejszą wręcz mocą Validy Wielkiej w  relacji 

ze światem i  z  ludźmi, którzy będą żyli, na-

wet kiedy jej już nie będzie. Tak więc pogarda 

wobec wszystkiego i siebie samej, udziela jej 

siły i ubezpiecza ją na swój sposób, nawet wo-

bec własnej śmierci, a nie tylko wobec racji in-

nych czy wręcz społeczeństwa, którym rządzi. 

Pogarda to jej broń ponad wszystko , ponad 

wszelkie argumenty, nawet ponad nienawiść, 

której – można tak powiedzieć – z natury rze-

czy brakuje jakby ostatniego słowa, żeby była 

swoistą pełnią. To tylko pogarda, która po-

zwalała Validzie niszczyć czy zabijać innych, 

kiedy rządziła – i  jest jej bronią osobistą po-

nad wszystko – w końcu pozwala innym do-

paść ją samą, wręcz za jej zgodą, jej akcep-

tacją; nie ukrywa tego w  swej ostatecznej, 

dlatego szyderczej postawie wobec wszyst-

kiego. •

teatr Nowy  

im. tadeusza Łomnickiego w Poznaniu: 

„Baba-Dziwo”,  

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

adaptacja, reżyseria – Maria Kwiecień

scenografia, światła, video:  

Mirek Kaczmarek

muzyka: Michał Siwak

ruch sceniczny: Gryf

inspicjent: Józef Piechowiak

asystent scenografa: Krystian Szymczak

prowadzenie świateł: Krzysztof Wasielewski

realizacja dźwięku: Sławomir Wawrzyniak

premiera: 25 maj 2018r.,  

Scena Nowa

Spektakl Baba dziwo
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Przetrawia on swoje inspiracje 

przez pryzmat swojego myśle-

nia kompozytorskiego dość ory-

ginalnie, zachowując do świata pewien 

dystans, poprzez swoje „ulotne“ widze-

nie piękna w muzyce. Dźwięki Królikow-

skiego posiadają swoistą „lekkość bytu“ 

co sprawia, że utworów słucha się bar-

dzo dobrze. W  poetyce muzycznej Ja-

kuba przeważa myślenie poziome, po-

lifoniczne z  dużą dozą refleksji nad 

„kulturą“ dźwięku. utwory Jego są od-

biciem postawy człowieka, który wie, 

że współczesność bez respektowania 

najwyższych wartości i  bez wierności 

ogólnie pojętemu humanizmowi skaza-

ne są na niebyt. Dzisiejszy świat potrze-

buje nowych odmian piękna, by nie po-

grążyć się w rozpaczy. Tylko piękno jest 

wartością rzetelną. Królikowski zdaje się 

o  tym nie zapominać. utwory laureata 

posiadają głęboką ekspresję wyrazową. 

Są wielotwarzowe, wielobarwne i  wie-

lowarstwowe. Szczególnie zaś uderza 

tutaj kontrast dialektyczny między ma-

terią a duchem. Z jednej strony bowiem 

mamy dźwiękowy konkret, silną suge-

stię brzmieniowej materii - z  jej cięża-

rem, gęstością, szerokością, objętością; 

muzykę wyraziście materialną. Z  dru-

giej strony zaś - tejże materii zniesienie - 

uduchowienie.

Powiedzieć więc mogę, że muzyka Króli-

kowskiego rozwija się między bieguna-

mi stanów: materialności i duchowości, 

że jest do rdzenia dwoista, dialektycz-

na, dualistyczna, w czym też wpisuje się 

w  najlepsze nowożytne tradycje twór-

czości muzycznej cywilizacji Zachodu. •

StYpenDYStA  
JAkUB kRóLIkowSkI
Jakub Królikowski jest kompozytorem utalentowanym, należy do kompozytorów ciągle poszukujących, biegle 
poruszający się w meandrach współczesnych technik kompozytorskich. 

ZBIGNIEW KOZuB, ZDJęCIA PIOTr BEDLIńSKI

Jakub Królikowski urodzony w Poznaniu, współpracuje z wieloma muzykami i artystami 

z Polski i Europy. Absolwent Kompozycji w klasie Prof. Zbigniewa Kozuba i Fortepianu Ja-

zzowego w klasie dr hab. Wojciecha Olszewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

Przede wszystkim tworzy i  wykonuje muzykę dla estetycznego zadowolenia i  metafi-

zycznej refleksji słuchaczy. Inspiruje się formami przyrodniczymi i  mądrością starożyt-

nych przodków. W swojej artystycznej działalności Królikowski wykonuje także muzykę 

improwizowaną i  jazz futurystyczny na fortepianie, syntezatorach, przedmiotach (yas-

sowy band 'Kartony - Nibynóżki'). Chcąc uwydatniać najlepsze tradycje muzyczne i naj-

istotniejsze wartości sztuki współczesnej, komponuje na instrumenty (Cosmonauts are 

Lost...), elektronikę (Invisible Club), do teatru (Polski Teatr Tańca) z zamiłowaniem reali-

zuje działania performatywne ('With Out Identity' z Pawłem Krupskim) i multimedialne 

(spektakle Milana Loviški i Otto Krause w Wiedniu), poszukując różnorodnych relacji mu-

zyki z innymi dyscyplinami sztuki (Światłodźwięki). Współautor wielu działań artystycz-

nych z pogranicza muzyki, visual-art i tańca. Ostatnio swe działania koncentruje na two-

rzeniu kolejnej odsłony cyklicznego, multimedialnego projektu ABXy: www.abxy.xyz 

W tym roku Królikowski otrzymał Nagrodę Główną na Konkursie Młodych Kompozyto-

rów im. Marka Stachowskiego 2018, pod honorowym patronatem Prof. dr h.c. Krzysztofa 

Pendereckiego, a także Stypendium Artystyczne Miasta Poznania za osiągnięcia kompo-

zytorskie i koncertowe oraz za promocję twórczości poznańskich kompozytorów. 
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Zaproszenie do udziału w  Drugim 

spektaklu, to nie zaproszenie do 

obejrzenia przedstawienia, to za-

proszenie do zobaczenia i  przyjrzenia się 

sobie. Codziennie patrzymy, czasem przy-

glądamy się nawet własnym odbiciom. 

W  różnych celach i  w  różnych relacjach: 

w  lustrze w  łazience – higiena; w  luster-

ku kosmetycznym, malując się – estetyka; 

przeglądamy się w  szybie witryny sklepo-

wej – korygując postawę. Ile razy w  ciągu 

dnia patrzymy na swe własne odbicie? Na-

sze sterylne przestrzenie życiowe obwa-

rowane są płaszczyznami, w  których bez 

trudu dostrzec możemy swoją sylwetkę, 

bardziej lub mniej szczegółowo. Czasem 

mijamy jakieś zwierciadło i  wcale siebie 

nie widzimy, opatrzeni już sobą i  znudze-

ni, a  może zawstydzeni, niechcący siebie 

zobaczyć?

Autorzy Drugiego spektaklu zaproponowa-

li nam, byśmy na siebie popatrzyli w przed-

stawieniu, które staje się odbiciem; scena 

jest lustrem; przestrzeń Teatru ramą. Obser-

wujemy na scenie zachowania typowe dla 

widzów, odbiorców sztuki. Odegrane z lek-

kością i  humorem zachowania typowe dla 

„przychodzących do teatru”, skłaniają do za-

dania sobie pytania: Po co? Dlaczego przy-

chodzę do Teatru? Powody nasuwają się 

POZNAń, KWIECIEń 2018 r.

nIekońCZąCY SIę SpektAkL
Drugi spektakl w teatrze polskim w poznaniu to niekończąca się ekspozycja nas samych: widzów, odbiorców, 
aktorów, twórców, artystów, przedsiębiorców, studentów, urzędników, mężów, kochanków, matek, itp.

ELWIrA BIAŁEK-KAźMIErCZAK, ZDJęCIE MONIKA LISIECKA



23

KulturalniK poznańsKi

różne: bo lubię; bo jestem kulturalnym czło-

wiekiem; bo idę na randkę; bo chcę mieć 

o  czym rozmawiać; bo muszę o  czymś na-

pisać; bo chcę coś przeżyć; bo lubię aktora; 

bo „to” trzeba zobaczyć; bo nie mam nic in-

nego do zrobienia; bo bywa, że bilet do te-

atru jest tańszy niż bilet do kina; bo szukam 

w sztuce odpowiedzi na nurtujące mnie py-

tanie; bo… Motywów jest wiele – są one by-

tami mnożonymi w nas samych, w zależno-

ści od tego kim jesteśmy, co myślimy, itp. 

I  obserwujemy swoje zachowania w  Dru-

gim spektaklu, nie tylko te pokazane na sce-

nie, ale też te „obecne” – kłębią się w głowie 

myśli: jak siedzę, jak chodzę; wibru-

je telefon… – to nie na scenie – to 

mój… upps… Dajemy się wcią-

gnąć w  grę jaką zaproponowali 

aktorzy, choć z  dużą dozą zacho-

wawczości i nieśmiałości, a może 

nawet zawstydzenia. Aktorzy po-

kazują nam to, jak nas widzą ze 

sceny, jakimi jesteśmy dla nich.

W  drugiej części twórcy da-

lej zapraszają nas do „przy-

glądania się”, ale wchodzi-

my już głębiej. Instruktarz 

z  off-u  przestaje być tak na-

chalny i  właściwie staje się 

niepotrzebny, bo oprócz za-

chowań pokazuje się nam 

teraz emocje i  doznania 

psychiczne, ale nie tylko 

nas samych – odbiorców. 

Na zwierciadle sceny od-

bijają się nam aktorzy, ich 

praca, to jak są dla nas na 

scenie, z  czym przycho-

dzą, czego od nas chcą, 

co my możemy im dać. 

urzeczywistniony został 

pewien rezonans pomiędzy 

aktorami – ich grą, a  widzami – naszym 

odbiorem. Zobaczyliśmy, jak czasem trud-

no zaspokoić aktorom „zwykłego teatru”, 

rozbuchaną pożądliwość chęci przeżywa-

nia widza, który „widział i  wie już wszyst-

ko”. Jak podać odbiorcy „danie”, by mógł 

poczuć je w  sobie autentycznie, jeśli jego 

konsumpcyjna dusza została już nasycona, 

a właściwie jest już przesycona.

Czy w  tym momencie za-

dajemy sobie pytanie o  sens istnienia te-

atru? Gdy w przestrzeni całego naszego ży-

cia obrzucani jesteśmy obrazami z  luster 

współczesnych mediów. Tak, dochodzi do 

autorefleksji – cel twórców został osiągnię-

ty. Moją odpowiedź skonstruuje duch ży-

cia twórczego – niepowtarzalnego. Można 

by było, przecież to wszystko nagrać, wy-

świetlić na ekranach (technika 

niewiele ma dziś ograniczeń), 

potem online przekazać od-

biorcom w  telefonach komór-

kowych lub w hołdzie dla sztuki 

wyższej użyć „kina domowego”. 

Można i napełni się w ten sposób 

dusze jedynie współczesnego 

„żercy” płaskich wrażeń – tafla lu-

stra, ekran, komputer to nie oko 

drugiego człowieka. Trzeba być 

w  Teatrze, bo inaczej nie poczuje 

się wyplucia konkretnej frazy z ust, 

zapachu potu lub perfum, zakłopo-

tania i całego tego „wylania” zwane-

go grą aktorską. Zatem Drugi spek-

takl się nie kończy, zabieramy go 

ze sobą, bogatsi o  pewne doświad-

czenia, o  spojrzenie na siebie w  od-

biciach oczu innego człowieka, o do-

strzeżenie choćby odrobiny pracy 

twórców, którzy starają się nas „zado-

wolić i nasycić”. •

teatr polski w poznaniu

Drugi spektakl

reżyseria: Anna Karasińska

Obsada: Kornelia Trawkowska, Ewelina 

Pankowska, Małgorzata Peczyńska, Monika 

roszko, Katarzyna Węglicka, Mariusz 

Adamski, Przemysław Chojęta, Michał 

Kaleta, Wojciech Kalwat, Paweł Siwiak,  

Wiesław Zanowicz

Premiera: 13.05.2016
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Kiedy zobaczyłem na scenie bary-

kadę czarnych rozpiętych paraso-

lek z ich kłującymi ostrzami, jakby 

wymierzonymi we wszystko co chciało-

by się zbliżyć, i trwały tak nieustępliwie 

przez całe przedstawienie, bez względu 

na to, co na scenie się działo – zrozumia-

łem, że trzeba zacząć myśleć od począt-

ku (jak od początku świata), bo inaczej nie 

ma rozwiązania wszystkich tych koniecz-

ności, które powołują nas ludzi do odpo-

wiedzi. To znaczy trzeba od początku od-

najdywać siebie jako istotę ludzką, która 

przeżywa swój człowieczy zaskakująco 

zmienny los, bo poddany ciśnieniu wielu 

konieczności.

Bo tak właśnie odsłania się nam Kaczmar-

ski w przedstawieniu Satanowskiego, w ca-

łym bogactwie tego, co Artysta wyśpiewał 

i wypowiedział w swej poezji, wychodząc 

daleko poza granice tego jak był przyjmo-

wany w latach 1980-1989, kiedy ważyły się 

polityczne losy naszego kraju i Kaczmarski 

był rozumiany dość jednostronnie, przede 

wszystkim jako Bard walczącej Solidarności. 

Teraz, w przedstawieniu Satanowskiego po 

wielu latach, ukazuje się nam jako artysta w 

istocie filozofujący, pochłonięty i zafascyno-

wany biegiem ludzkiego życia – życia, wi-

dzianego z tak wielu stron – i to wszystko w 

niepowstrzymanym niczym biegu, po pro-

stu jako tocząca się przed siebie rzeka, nad 

którą w istocie nie mamy władzy. Bo, co tak 

niezwykle istotne, zabiera ona ze sobą nie 

tylko nas, i nie tylko my ją tworzymy, ale – 

jak mówi nam Kaczmarski – także cienie(!) 

żłobionych brzegów jej koryta, tej niby mil-

czącej na poboczach barykady; a my, oczy-

wiście, nie zdajemy sobie do końca sprawy 

ze znaczenia i wagi tych cieni, które rze-

ka naszego życia zabiera ze sobą. I to bez 

względu na to, czy człowiek jest tego nie-

oDkRYwAnIe poeZJI  
kACZMARSkIeGo w teAtRZe
„Kanapka z człowiekiem” Jacka Kaczmarskiego w reżyserii Jerzego Satanowskiego w teatrze Nowym w poznaniu 
oczyma Andrzeja Górnego.

ANDrZEJ GórNy, ZDJęCIA JAKuB WITTCHEN
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zwykle złożonego, choć ledwie uchwytne-

go procesu oddziaływania świadomy ¬ czy 

nie. (Choć przecież my ze swego już życio-

wego doświadczenia wiemy, że najczęściej, 

niestety, nie jest nam to nigdy w pełni świa-

dome!).

I tą drogą dochodzi reżyser do fundamen-

talnej formuły przedstawienia. Oto wzorem 

dramaturgii życia tworzy się na scenie ta 

nośna wizualnie dramaturgia przedstawie-

nia, ta forma, gdzie nieustające wyznawa-

nie prawd i doświadczeń najbardziej osobi-

stych i tych, które dotyczą wszystkich, a więc 

i historii, dokonuje się w nieustającym za-

mknięciu świata. (Tu podziw także dla sceno-

grafii Anny Tomczyńskiej). Ta rzeka ludzkie-

go życia zapisywana przez Kaczmarskiego 

płynie, pragnąc nieodparcie świadomego 

wspólnego z nami przeżywania, co jest ra-

cją jej bytu i dlatego swoim bezkompromi-

sowym, pełnym osobistego oddania wielo-

głosem, uderza w nas tak na różne sposoby 

dramatycznie, i wręcz namacalnie, niejako 

się przebijając, czy – można tak powiedzieć 

– właściwie przeciekając ku nam (jak pod-

powiada nam sceniczny obraz), przez bary-

kadę życia bo to jedyny sposób, żeby zaist-

nieć prawdziwie ludzkim głosem, i którego 

trudno wtedy nie przyjąć jako nasz własny. 

A wszystko to co widzimy, i czego słucha-

my, ma taką niezwykłą siłę absolutnie znie-

walającej prawdy, bo taka nie do odparcia 

jest ekspresja głosów pięciu Aktorek prze-

bijających się do nas przez tę potężną, mil-

czącą barykadę życia. Są to: Pamela Adamik, 

Bożena Borowska-Kropielnicka, Karolina Go-

łąb, Oliwia Nazimek i Agnieszka różańska. 

To one i jeden aktor (Marcin Januszkiewicz) 

jak niezbywalna w tym zdaniu twarda, zde-

cydowana kropka – i także otwierająca po-

czątek tego wielogłosowego zdania, jakim 

jest to przedstawienie. To przebijanie się ich 

głosów do nas przez zwartą barykadę nigdy 

nieustępującego milczenia, niesie jednocze-

śnie sobą wzbierający świadomością dramat 

życia, który przebija się do nas swoimi kolej-

nymi wyznaniami. A my tego ich przebijania 

się do nas pragniemy nagle zaznać, każde z 

nas na swój sposób chce po prostu doświad-

czyć prawdy opowiadanych obrazów życia, 

tak jakby to było nam wszystkim wspólne, 

jakbyśmy to my sami w siebie uderzali, by 

się nam otworzyło to życie, jakim napraw-

dę jest. Szczególna intymność kontaktu na 

sporą przecież odległość sceny od widowni 

z dodatkiem tej posępnej, nieustępliwej ba-

rykady, tak zawzięcie broniące dostępu – to 

chyba najważniejsze, co udało się Aktorkom 

osiągnąć i na chwilę niejako nas pomimo 

wszystko ubezwłasnowolnić, przynosząc 

moment ulgi w myśleniu o nas i o świecie, w 

którym żyjemy.

W tym tak niezwykle celnym zestawieniu 

utworów Kaczmarskiego, jakiego dokonał 

Satanowski, udało mu się zawrzeć najważ-

niejsze co Poetę tak fascynowało, to nie-

ogarnione przez człowieka skłębienie siebie 

i swoich spraw, to absolutne skołowacenie 

życia prącego w tak absolutnie rożnych kie-

runkach, wobec którego człowiek staje dzi-

siaj właściwie bezradny, obezwładniony i 

ma tylko jedno, jak wyznaje nam Kaczmar-

ski, proste dla siebie życzenie i pragnienie: 

„kromkę chleba i szklankę wina”. Bo co wię-

cej? „Lot Ikara”, który nie wie – i nie dowie-

dział się nigdy, jak pióra jego skrzydeł za-

mocowane są do lotu, którym zapragnął 

wzlecieć? Więc na drugim końcu zostaje już 

tylko on sam dla siebie, człowiek – jak przy-

pomina nam Kaczmarski w „Kanapce z czło-

wiekiem”, w tej ostatniej pułapce, jaka zasta-

wiana jest codziennie od rana do wieczora, 

bo głodnym przecież być człowiek nie prze-

stanie! I zjada siebie.

Więc czy istnieje bardziej centralne wobec 

nas pytanie, jak to, które stawia nam na dzi-

siaj Kaczmarski w przedstawieniu Jerzego 

Satanowskiego w Teatrze Nowym?

teatr Nowy w poznaniu:  

„Kanapka z człowiekiem”,  

Jacek Kaczmarski

układ tekstu, reżyseria: Jerzy Satanowski

scenografia: Anna Tomczyńska

kostiumy: Jola Łobacz

reżyseria świateł: Katarzyna Łuszczyk

multimedia: Justyna Bielecka

ruch sceniczny: Marta Szumieł

Premiera: 17 lutego 2018; Duża Scena
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Ta organizacja robi wielkie rze-

czy dla regionu, które są widocz-

ne w całym kraju. Dla nas wszyst-

kich. Powinniśmy z tego czerpać pełnymi 

garściami i korzystać z tego dobra – ta-

kie opinie powtarzały się wśród publicz-

ności Wielkiej Gali Koncertowej 20-lecia 

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w 

Auli Nova Akademii Muzycznej im. Igna-

cego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 

20 października br. Blisko 400 Wielkopo-

lan, w tym goście z zagranicy. Orkiestro-

we i orkiestrowo-chóralne prawykonanie 

Pieśni „Labor Omnia Vinci – Hymnu Towa-

rzystwa im. H. Cegielskiego, stworzonego 

z okazji jego 20-lecia. Brawa na stojąco. 

„Tego nie da się zapomnieć” – powtarza-

li goście Gali.

– Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana 

Paderewskiego niezmiernie ceni sobie 

współpracę z Towarzystwem im. Hipolita 

Cegielskiego. Mamy piękny pomnik nasze-

go patrona. Gratuluję tego jubileuszu, w 

szczególności twórcy-założycielowi Towa-

rzystwa – dr. Marianowi Królowi, Prezyden-

towi oraz Zarządowi THC. Szczerze gratu-

luję pięknej Pieśni Labor Omnia Vincit – jej 

twórcom oraz wykonawcom. Mamy szczę-

ście, że możemy być bezpośrednimi świad-

kami jej prawykonania – powiedziała prof. 

Halina Lorkowska, rektor Akademii Mu-

zycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. 

Jej magnificencja przyjęła Złoty Medal „Ver-

ba Docent – Exempla Trahunt” – „Słowa uczą 

– przykłady pociągają” przyznany przez Ka-

pitułę Towarzystwa. Zaraz po wystąpieniu 

Pierwszej Damy tej uczelni, na scenie poja-

wił się dyrygent pracy organicznej w Wiel-

kopolsce – dr Marian Król, który podzięko-

wał za to wszystko, co stanowi o trwałości 

pracy organicznej i pozycji Towarzystwa 

przez ostatnie 20 lat. Międzynarodowym 

akcentem było wystąpienie Adama Szejn-

felda, Europosła, który w dobitny sposób 

podkreślił rolę Towarzystwa dla Wielkopol-

ski oraz nawiązał do 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości i setnej rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego.

wIeLkopoLAnIe  
BILI BRAwo nA StoJąCo
podczas wielkiej gali koncertowej 20-lecia towarzystwa im. H. cegielskiego zabrani na koncercie Wielkopolanie bili 
brawo na stojąco.

DOMINIK GórNy
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Na scenie Auli Nova ideę pracy organicz-

nej przemieniały w nuty i słowa takie oso-

bistości jak: Tola Skomar (sopran); arty-

ści fortepianu: Joanna Zaremba, Łukasz 

Byrdy, Michał Francuz; prof. Mariusz De-

rewecki (wirtuoz skrzypiec)… Od Andan-

te Spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur 

po. 22 Chopina, przez refleksję Arii Lukre-

cji z opery Beatrix Cenci różyckiego, aż po 

trzy miniatury Paderewskiego podnosiła 

impuls naszych serc pierwsza odsłona gali. 

Nastało krótkie andante o imieniu pauzy. 

A zaraz potem usłyszeliśmy Orkiestrę 

Kameralną Poznańskiej Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej II Stopnia „Poznańskie 

Smyczki” oraz Chór Męski Arion C.K. 

Zamek: dźwięki i głosy pod batutą Jacka 

Pawełczaka, dyrygenta, autora muzyki do 

Pieśni „Labor Omnia Vincit”. To właśnie ten 

hymn stanowił klamrę przeżyć i emocji 

drugiej części gali.

Widzieliśmy to przecież – Hipolit Cegiel-

ski usiadł w pierwszym rzędzie wzrusze-

nia i przyznał się do tego, że jest meloma-

nem. Publiczność wysłuchała hymnu „Labor 

Omnia Vincit” na stojąco – oddając pokłon 

dziedzictwu Cegielskiego. – To, że nasz 

hymn został tak dobrze przyjęty jest dowo-

dem artystycznego kunsztu jego twórców: 

Jacka Pawełczaka i Dominika Górnego. Ta 

pieśń mówi o rzeczach najistotniejszych, 

związanych z najlepszymi tradycjami re-

gionu Wielkopolski. Możemy być szczęśliwi, 

że mamy pieśń tak sugestywnie oddającą 

idee pracy organicznej naszej ojczyzny, któ-

ra dzięki temu jest doceniana również przez 

środowisko międzynarodowe. To miał być 

hymn 20-lecia. Chciałbym, żebyśmy trakto-

wali go jako stały hymn Naszego Towarzy-

stwa, który został napisany z okazji naszego 

jubileuszu – zaznaczył dr. Marian Król, Pre-

zydent Towarzystwa.

Wielka Gala Koncertowa 20-lecia Towarzy-

stwa im. Hipolita Cegielskiego wybrzmiała z 

pełną klasą – na pięciolinii przeżyć powita-

liśmy szacunek do tradycji pracy organicz-

nej i poznaliśmy jej współczesny wydźwięk 

– ten dosłowny oraz artystyczny. •
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Oklaskiwała go publiczność polska 

i goście zza oceanu. Bluesowa du-

sza Jaggera rozogniała struny gita-

ry rozedrgane na partyturze przeżyć osobi-

stych, społecznych i dziejowych – bo takie 

są nastroje piosenek Chrisa. Serce niepokor-

nego muzyka nigdy się nie starzeje – udo-

wodnił drapieżną interpretacją utworów. 

Pokazał siebie, kulturę, w której dorastał i 

obnażył wciąż młode marzenia. Smyczkiem 

i harmonią ich oddechów poruszała grupa 

Accoustic roots.

W dynamikę spotkania z artystą o świato-

wej sławie, wprowadziła nas grupa Forcom 

Band oraz młoda piosenkarka o polskich ko-

rzeniach, która posługuje się pseudonimem 

I-Sha-Vii. O ile pierwszy support wykony-

wał rockowe kawałki, smakującego raz słod-

ko, to znów kwaśno-gorzko; to solowy wy-

stęp artystki, podarował przekorę i refleksję 

z rumieńcem zdziwienia. Nie było się czemu 

dziwić, bo w świecie muzyki, zmiany tonacji 

są pożądane. W tym właśnie tańczy i śpiewa 

tajemnica oryginalności scenicznej i two-

rzenia evergreenów. Ich imion jest wiele, ale 

każdy z nich nosi w sobie tytuł do tego, by 

mówić o nich – „wszystkie najlepsze”.

pierwszy medal w jegO Życiu

- Wielkie dzięki! To mój pierwszy medal w życiu 

artysty – powiedział Chris Jagger, piosenkarz, 

muzyk i aktor o światowej sławie. Brata Micka 

Jaggera z The rolling Stones, nagrodziła Ka-

pituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. 

Medal, w imieniu dr. Marian Króla, Prezyden-

ta Towarzystwa, zawiesił na szyi legendarne-

go artysty, Dominik Górny, członek Zarzą-

du. Dyplom wręczył Krzysztof Wodniczak, 

współorganizator koncertu. uroczystość wy-

różnienia odbyła się 28 kwietnia 2018 roku, 

w sali WTC Międzynarodowych Targów Po-

znańskich, podczas koncertu inaugurujące-

go polskie tournée Chrissa Jaggera.

- Jest to pierwszy w historii bluesman, któ-

ry otrzymuje to jedno z najbardziej pożą-

danych wyróżnień Towarzystwa im. Hipoli-

ta Cegielskiego. Jest to wyraz szczególnego 

uznania dla osobistej oryginalności, promo-

wania światowej kultury muzycznej w duchu 

idei umiłowania twórczej wolności i pasji – za-

uważył w laudacji Górny.

Laureatami Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-

skiego było już wcześniej wiele wybitnych 

osobistości świata kultury, by wymienić ta-

kie jak np.: Jan A.P. Kaczmarek, Andrzej Waj-

da, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Zanussi, 

Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka.

Podczas konferencji prasowej Chris Jagger 

przyznał, że był bardzo wzruszony otrzyma-

niem Medalu „Labor Omnia Vincit”. •

ChRIS JAGGeR w poZnAnIU
„chris Jagger – All the Best” – tytuł najnowszej płyty tego legendarnego artysty, rytmicznie oddaje to, co zdarzyło 
się w wieczór ostatniej soboty kwietnia br. w sali Wtc Międzynarodowych targów poznańskich. Brat Micka Jaggera z 
the Rolling Stones, zagrał pierwszy ze swoich koncertów w ramach tournée po polsce.

DOMINIK GórNy
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W tym roku uczestnicy wspólnie 

wykonali utwór Zbyszka Wodec-

kiego ,,Zacznij od Bacha”, hap-

pening poprowadziła Pierwsza Poznańska 

Niesymfoniczna Orkiestra ukulele, gdyż 

po raz pierwszy do happeningu włączo-

no właśnie tę małą, hawajską gitarę o cha-

rakterystycznym, ciepłym brzmieniu. Mu-

zycy z PPNOu tworzą wyjątkowe aranżacje 

znanych i lubianych utworów muzyki roz-

rywkowej. Łamiąc konwenanse, regularnie 

poszerzają swój repertuar, by wciąż zaskaki-

wać nawet wiernych słuchaczy.

Inicjatywa, która rozpoczęła się od sponta-

nicznego spotkania uczestników festiwalo-

wego kursu Mistrzowskiego na schodach 

przed poznańskim ratuszem, urosła do jed-

nego z największych letnich wydarzeń mu-

zycznych. Podczas Happeningu Gitarowego 

zagrać mógł każdy. Wystarczyło tak niewie-

le – gitara klasyczna, elektryczna, ukulele... 

i dobre chęci. I ja od kilku lat czuję pozytyw-

ną moc płynącą ze wspólnego grania. I dołą-

czyłem do tej muzycznej trzódki mając wie-

loletnie doświadczenie, grając w ostrowskim 

zespole gitarowym Trampy. Przebieg harmo-

niczny kompozycji Wodeckiego nie jest skom-

plikowany, osadza się na funkcjach Am, Dm7, 

G, G7, C, C7+, F, E7 łatwych do opanowania.

Festiwal Akademii Gitary to ponad dwa ty-

godnie wyjątkowych muzycznych wyda-

rzeń na terenie Poznania i Wielkopolski. Był 

także akcent znaczący dla seniorów, wyjazd 

do Szamotuł na koncert młodego wirtuoza 

Andrzeja Grygiera.

Więcej informacji na ten temat na stronie in-

ternetowej www.akademiagitary.pl. •

hAppenInG GItARowY  
ZAkońCZonY
Na Wolnym Dziedzińcu przy Urzędzie Miasta odbył się Happening Gitarowy. to projekt, który od kilku lat cieszy się ogromną 
popularnością. Nie mogło go zabraknąć także w trakcie tegorocznej edycji festiwalu. Każdego roku kilkuset gitarzystów 
spotyka się, by wspólnie wykonać wybrany utwór. to niezwykłe gitarowe święto przyciąga zarówno zawodowych artystów, 
początkujących instrumentalistów, jak i wielbicieli brzmienia wydobywanego przy pomocy sześciu strun.

KrZySZTOF WODNICZAK, ZDJęCIA JACEK KuLM



30

KulturalniK poznańsKi

Jak tylko dowiedziałem się o  pańskim 

pomyśle wskrzeszenia posnania Sound, 

czyli poznańskiego Brzmienia, od razu 

przyszło mi na myśl określenie el Muzy-

ki, wymyślone przez poznaniaka Marka 

Bilińskiego i czesława Niemena…

Dobre skojarzenie. El Muzyka to była 

poznańska scena muzyczna, a ja chcę 

dziś pokazać i przywrócić to, co było 

i może być jej wyróżnikiem.

Jakie są zatem pierwsze nuty zda-

rzeń, które dziś inspirują pana do 

realizacji wspomnianego pomysłu?

29 września 1988 roku w Poznaniu zare-

jestrowano Stowarzyszenie Muzyki Elek-

tronicznej. Prezesem honorowym zgo-

dził się zostać Czesław Niemen Wydrzycki.. 

EL Muzyka sekwencjonalna, wariacyjna, jest 

szczególnie predestynowana do tego, by 

wyrazić elan vital -pęd życia. Pro-

gresywny rock dał jej 

zamiłowanie do rozbudowanych suit, tech-

nologicznego filozofowania, podróży w wy-

obrażone światy albo w głąb własnych fan-

tazji. Niekiedy z  muzyki użytecznej wzięło 

się ilustracyjne traktowanie tematów i opiso-

we tytuły kierujące słuchacza w stronę okre-

ślonych obrazów i emocji. Minęły lata, blisko 

trzy dekady, koniunktura na EL muzykę nie-

co zmalała, ale .muzycy – romuald Andrze-

jewski, Grzegorz Stróżniak, ryszard Kniat, 

Zbigniew Łowżył, Krzysztof Jarmużek, Piotr 

Wiza, Krzysztof Kacperski Bolesław Gryczyń-

ski, Marek Manowski, Andrzej Karpiński, Woj-

ciech Szopka pozostali jej wierni. 

proszę doprecyzować – co jest lub ma się 

stać wyróżnikiem el Muzyki?

Jej koryfeusze potrafili stworzyć pewien 

bastion muzyczny wyróżniający się na tle 

innych środowisk i  ośrodków. Skojarzyli 

bowiem ze sobą różnorodne „silniki dźwię-

kowe”, współpracujące ze sobą oraz nowe, 

interakcyjne funkcje, które odzwierciedla-

ją naturalny sposób gry konkretnego in-

strumentu. Co najważniejsze, ta tendencja 

stanowi niewyczerpany zbiór spektakular-

nych dźwięków. Zaawansowane możliwo-

ści instrumentów rozbudzają muzyczną wy-

obraźnię dzięki prawdziwym brzmieniom 

zwiększonej kontroli oraz intuicyjnemu pa-

nelowi dotykowemu. 

Sprzyjają temu m.in. pojawiające się 

nowe modele instrumentów...

Dokładnie tak. Podarowują one aran-

żerom klawiszowym obiecującą przy-

szłość. Dźwięki i  brzmienia, to inno-

wacyjna funkcjonalność. Zestawienie 

różnorodnych tonów (Versatile Tone) 

umożliwia grę realistycznych flażo-

letów gitarowych, basowych glis-

Z KrZySZTOFEM WODNICZAKIEM

InICJAtoReM wSpółCZeSneGo 
poSnAnIA SoUnD
rozmawia redaktor Dominik Górny
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sando i  innych wariacji tonalnych 

charakterystycznych dla instrumen-

tów strunowych. Zaś funkcja edy-

cji brzmienia umożliwia intuicyjnie 

tworzenie dźwięku dzięki proste-

mu operowaniu gałką. Korzysta-

jąc z  Synchro Start Stop zapewnia-

ją perfekcyjne „odegranie zamysłów 

muzycznych” przez aranżerów da-

jąc możliwość systemu do odczyta-

nia rozbudowanych akordów ułatwia 

grającym wykorzystanie technicznych 

aranżacji. Nie zawsze musi to być mu-

zyka elektroniczna, sentymentalnej 

nostalgii, czy jak chce brytyjski krytyk 

Simon reynolds retromania zaczyna rządzić 

kultur a popularna już od dobrej dekady. 

Jakie będzie w  tym wszystkim miejsce 

dla artystów z  nurtu muzyki ekspery-

mentalnej?

Chętnie ugościmy przedstawicieli przy-

szłości muzyki nawet tej eksperymental-

nej jak i jej chwalebna przeszłość z ogrom-

nym katalogiem wydawniczym. Wszystkie 

te znaczące elementy mają w  sobie szla-

chetność zakurzonych przebojów, refre-

nów sprzed wielu dekad, ale też intymną 

atmosferę EL muzyki tworzonej w  samot-

ności. Potrafią „skusić” i  ładną melodią, ale 

i  zaskoczyć zupełnie współczesną, na poły 

eksperymentalną partią solową syntezatora 

czy psychodelicznym „skokiem w bok” inne-

go instrumentu, a nawet w innym metrum, 

co prowadzi do nie bagatelnych rozwiązań. 

Senne słodko – gorzkie wizje, w których no-

stalgiczne wspomnienia przeszłości mie-

szają się z  doświadczeniami codzienności- 

na wyższym poziomie – tu i teraz. 

Gdyby w  jednym zdaniu scharaktery-

zować współczesną el Muzykę, to jest 

ona…

…otwarta na różne brzmieniowe nowalij-

ki. Takie powinno być credo tego się trzy-

majmy jako status quo szeroko pojmowa-

nej muzyki elektronicznej. 

pośród jakiej publiczności ta muzyka, 

o której pan mówi, może znaleźć najlep-

szy odbiór?

Myślę, że u wszystkich. Melomani poznań-

scy, jeżeli dowiecie się o planowanych kon-

certach EL Muzyki to bez oporu dajcie się 

zabrać na muzyczną ucztę przyprawiona 

solidną dawką bitów zarówno tych „retro” 

i  współczesnych, bo jest miejsce także na 

nową elektronikę. Melodie snują się na po-

graniczu jawy i snu oraz czystych przestrze-

ni brzmieniowych, wydestylowanych na 

poziomie grawitacji ,gdzie mogą ci muzy-

cy eksploatować nową przestrzeń muzycz-

ną. różnorakimi formami ekspresji wyraża-

ją oni w kompozycjach czynią sztukę czystą 

ukazującą na niezwykłe piękno. Chętnie 

goszczą przyszłość, jak i jej chwalebna prze-

szłość, niby nostalgie z dodatkiem retro.

Niezależnie od indywidualnych gustów 

melomanów, jaki jest cel odkrywania 

w  nowej formie terminu, czy może bar-

dziej zjawiska pOSNANiA SOUND?

To ważny cel, bo po latach prosperity za-

niedbano to określenie, nie znalazł się ża-

den teoretyk w  Poznaniu, aby ten termin 

w  należyty sposób wypromować. Przecież 

muzyka ilustracyjna, jako forma muzyki 

przestrzennej, żyje swoim życiem nie tylko 

w spektaklach teatralnych czy obrazach fil-

mowych. Obecnie odbywają się liczne kon-

certy muzyki filmowej cieszące się wśród 

słuchaczy dużym, a  nawet bardzo wielkim 

powodzeniem. Może po 30. latach i aktyw-

ności niektórych z  wymienionych wyżej 

muzyków uda się wprowadzić do leksyko-

nu konwencji stylistycznych to brzmienie, 

w  sposób niekonwencjonalny, po tro-

sze nawet improwizacyjny, ale mające 

swój „ matecznik” w  Grodzie Przemy-

sła. Zacznie się era EL muzyki i POSA-

NANIA SOuND. Dzięki niej można czę-

ściej eksploatować nową przestrzeń 

muzyczną. Będzie też miejsce na 

nowe elektroniki, a melodie tworzące 

przez kompozytorów snują natchnio-

ne tonacje w dur i moll, a czyste prze-

strzenne brzmienie wydestylowa-

ne na wzór chemiczny realizują (nie)

chciany skok w przyszłość IDM. upo-

mnieć się nie tylko należy, ale i trze-

ba o  swoje miejsce na muzycz-

nej mapie Poznania dbać bowiem 

miejsce poznańskich twórców i wy-

konawców EL muzyki jest tak zna-

czące, że ich kompozycje zaskaku-

ją zarówno oryginalnością jak i dojrzałością,

proszę powiedzieć, kiedy na żywo bę-

dziemy mogli spotkać się z el Muzyką?

Już wkrótce. Termin ten można i trzeba lan-

sować „od zaraz”, od koncertów z cyklu PO-

SNANIA SOuND w  poznańskich klubach 

i  domach kultury. Takie koncerty organi-

zowane będą m.in. Pod Lipami, w  Sloncu, 

w  Bajce, w  Wierzbaku z  udziałem duetu 

muzyk – aktor (np. romuald Andrzejew-

ski – Janusz Andrzejewski, Piotr Wiza – Ma-

rek Klupś, Marek Manowski – Aleksander 

Machalica, Grzegorz Stróżniak – Michał 

Grudziński). Będą one dobrą uwerturą do 

wspierania lokalnego brzmienia oraz nie-

kwestionowanego potencjału poznańskich 

muzyków i aktorów. Życie artystyczne Po-

znania w pełni zasługuje na określenie pa-

triotyzm lokalny. I  tego się trzymajmy, bo 

jak nie MY, to kto? •

 ODK SŁOŃCE  
i Towarzystwo PTAAAK 

 zapraszają na koncert z cyklu:

POSNANIA  
SOUND 

– Poznańskie Brzmienia
wystąpią:

Włodzimierz GRYCAN – gitara

Waldemar HERCZYŃSKI – harmonijka ustna

Paweł KUSZYŃSKI – recytacja

Wojciech SZOPKA – instr. klawiszowe, akordeon

Krzysztof WODNICZAK – prowadzenie

zespół instrumentalny NIEPOWAŻNI

Dnia 5 października (piatek), godz. 18

ODK Słońce, os. Przyjaźni 123

KRZYSZTOF WODNICZAK

OŚRODEK KULTURY WIERZBAK

 zapraszają na koncert z cyklu:

POSNANIA  
SOUND 

– Poznańskie Brzmienia
z udziałem muzyków i aktorów

wystąpią: 

ANDRZEj SIKORA - recytacja

WOjcIEch SZOPKA - akordeon, instr.klawiszowe

GRZEGORZ TWARóG - śpiew

PIOTRA WIZA - pianino

KRZYSZTOF WODNICZAK - prowadzenie

 Wtorek 16 października, godz. 14.30

 Ośrodek Kultury Wierzbak, ul. Wojska Polskiego 8

 WSTEP WOLNY
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Z tej okazji zespół zaprosił do współ-

pracy Poznan Jazz Philharmonic Or-

chestra. Nieprzeciętny koncert po-

łączył w nieoczywisty sposób dwie prężnie 

rozwijające się w Poznaniu sceny muzyczne, 

gromadząc na scenie 15 muzyków.

Dagadana od 2008, znakomicie łączy ele-

menty polskiej i  ukraińskiej kultury za po-

mocą jazzu, elektroniki i  world music. 

Wszystko zaczęło się od spotkania na warsz-

tatach jazzowych w Krakowie, gdzie wspól-

na fascynacja muzyką była zalążkiem przy-

jaźni i  powstania zespołu. To właśnie do 

tych jazzowych korzeni odwoływał się uro-

dzinowy koncert, w  którym usłyszeliśmy 

różne utwory z 4 studyjnych krążków a tak-

że zapowiedź nowego albumu. Wszystko to 

w aranżacjach Piotra Scholza i Dany Vynnyt-

skiej.

 Poznan Jazz Philharmonic Orchestra, któ-

ra towarzyszyła DAGADANIE podczas tego 

wydarzenia, to zespół zrzeszający najlep-

szych poznańskich muzyków jazzowych 

młodego pokolenia. Ta istniejąca orkiestra 

zaledwie od dwóch lat już dziś może po-

chwalić się wieloma sukcesami. Koncerty 

działającej przy fundacji WeezArt, Poznan 

Jazz Philharmonic Orchestra są wydarze-

niami nietuzinkowymi. Podczas swojej nie-

długiej działalności orkiestra wydała swoją 

pierwszą płytę zatytułowaną ?Piotr Scholz 

: Suite The road”, którą nagrodzono wspa-

niałymi recenzjami, pojawiając się również 

na dwóch najważniejszych poznańskich ja-

zzowych festiwalach – Era Jazzu 2017 oraz 

Made in Chicago 2017. Przy okazji owych 

występów zespół miał okazję współpracy ze 

światowej sławy muzykami. Jean – Luc Pon-

ty, Caroline Davis, William Lecomte czy Ju-

nius Paul – to tylko niektóre nazwiska zna-

mienitych artystów, z którymi PJP Orchestra 

wystąpiła na jednej scenie.

Oba zespoły są ściśle związane z Poznaniem 

i reprezentują wysoki poziom muzyczny. Ich 

wspólny występ to gwarancja wirtuozerii 

i muzycznego fermentu.

Projekt KONCErT BEZ GrANIC: DAGADANA 

i PJPO gra dla Wielkopolan dofinansowano 

ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Kultura – Interwencje 

2018. EtnoPolska •

DAGADAnA I GośCIe
Koncert świętujący dziesięciolecie istnienia polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana odbył się  
w Sali Wielkiej cK ZAMeK w poznaniu już 18 listopada! 
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To Czerwone Korony, które gwaran-

tują świetną zabawę z  przebojami 

wymienionych twórców granymi 

w  100 proc. na żywo. Mieli okazję wysłu-

chać ten kwartet już m.in. Hanna Klen-

czon (siostra Krzysztofa) i  Jerzy Kossela 

(założyciel Niebiesko-Czarnych, Pięcioli-

nii i Czerwonych Gitar), którzy nie tylko go 

rekomendowali, ale mogli się poczuć jako 

rodzice chrzestni poznańskiej grupy. Dzię-

ki niej bowiem można poczuć powiew lat 

60-tych, który przy każdej nadarzającej się 

okazji spełnia kryteria samozadowolenia, 

a mocnym akcentem na każdą okazję jest 

m.in. w  midlejowskim opracowaniu wią-

zanka takich utworów jak: Nie zadzieraj 

nosa, Tak bardzo się starałem, Nikt na świe-

cie nie wie, Ładne oczy masz, Nie spocznie-

my, Powiedz stary, 10 w skali Beauforta itp. 

Znakomicie nadaje się, by pozytywnie 

oddziaływać w  każdych okolicznościach 

i  podnieść ciśnienie i  lepsze samopoczu-

cie. Grupa chętnie włącza do swego reper-

tuaru złote przeboje z  okresu polskiego 

big beatu (Trzynastego, Wakacje z  blon-

dynką, Niedziela będzie dla nas, Powiedz-

cie jej, Mamo nasza, mamo, Hej, dziewczy-

no hej).

Poznańscy muzycy grają, wzruszają i  przy-

pominają starszym i  młodym o... najlep-

szych klimatach i  tonacjach sprzed wcale 

nie tak dawnych lat, bo tylko sprzed pół wie-

ku. Posłuchajcie! •

Skład zespołu czerwone Korony

Wojtek Szopka – instr. klawiszowe, lider,

Krzysztof Wodniczak- gitara,

Przemysław Lisiecki – perkusja,

Piotr Kuhn – gitara,

Wojciech Miś – gitara.

CZeRwone koRonY
„Najbardziej podobają mi się piosenki takie, które już znam” stwierdził inżynier Mamoń w filmie „Rejs”.  
Rzeczywiście, chociaż niekoniecznie w rytmie „dwa na jeden”. W poznaniu powstał – z myślą o wzbogaceniu oferty 
koncertowo – zabawowej – zespół nawiązujący do okresu polskiego big beatu, a czerpiący z wylansowanych w latach 
60 i 70 tych kompozycji Jerzego Kosseli, Seweryna Krajewskiego czy Krzysztofa Klenczona, którego  
i nazwa jest łatwa do rozszyfrowania.

TEKST I ZDJęCIE KAZIMIErZ SErEDyńSKI
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Powinniśmy pracować nad tym, aby 

Powstanie Wielkopolskie sławić 

w  całym kraju dzień po dniu, a  nie 

tylko raz na 100 lat, raz do roku czy raz 

w  miesiącu – powiedział Marszałek Woź-

niak, który wraz z  Markiem rodwaldem, 

Prezesem oddziału Polska Press w  Pozna-

niu wręczał nagrody w  konkursie 100 se-

kund z okazji 100. rocznicy. W tej niespełna 

2-minutowej produkcji uczestnicy konkursu 

mieli za zadanie przedstawić rolę Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 w  historii Pol-

ski. Celem konkursu było znalezienie odpo-

wiedzi na pytania, co z  ideałów powstania 

wyrosło i co zyskali Polacy oraz sami Wielko-

polanie, jaki kształt dzięki niemu przybrała 

Polska i Wielkopolska, z czego możemy być 

dumni? Zamierzeniem organizatorów było 

rozbudzanie wśród rodaków zainteresowa-

nia naszym zwycięskim powstaniem oraz 

promowanie wiedzy o nim w całym kraju.

Na konkurs wpłynęły 63 filmy, nie tylko z Po-

znania i  innych miast Wielkopolski, ale tak-

że spoza niej – m.in. z Krakowa, Wrocławia, 

Katowic i Torunia. Każdy z  filmów oceniała 

kapituła konkursowa pod przewodnictwem 

Jana A.P. Kaczmarka – wybitnego kompo-

zytora muzyki filmowej i  laureata Oscara. 

W skład kapituły wchodzili także: Artur re-

inhart – dwukrotny zwycięzca Złotej Żaby 

na festiwalu Camerimage, Dorota Kędzie-

rzawska – reżyserka filmowa, filmoznawca 

prof. Marek Hendrykowski, Przemysław Pra-

snowski – reżyser teatralny oraz Marek Woź-

niak – Marszałek Województwa Wielkopol-

skiego. Ich głosami do finału dostało się 8 

filmów, z  których 5 wyróżniono, a  3 otrzy-

mały nagrody finansowe.

Drugie miejsce zajął film „Terabity Wolno-

ści” Krzysztofa Michaluka, a  trzecie – „Zdo-

bycze Powstańców Wielkopolskich” dwóch 

autorów: Przemysława Bernackiego i Barto-

sza Borowiaka.

Wyróżnienia przypadły Bartłomiejowi Ba-

nachowiczowi („Paderewski”), Janowi Kon-

kolowi („Wojna”), Tomaszowi Bylinowi 

(„Wolność”), Maćko Slawuskiemu („1918 

Poznań”) oraz Marcinowi Budzińskiemu 

(„Dzięki Tobie”). Konkurs filmowy był jed-

nym z  licznych przedsięwzięć, w które za-

angażował się Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego, główny organizator ob-

chodów 100. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 z myślą o po-

pularyzowaniu naszego sukcesu sprzed 

wieku. •

nIe ZMARnUJMY SZAnSY, teJ!
Główną nagrodę – 20 tys. złotych otrzymał tymoteusz Górski, zwycięzca konkursu filmowego „Nie zmarnujmy 
szansy, tej” za film „tutaj”. W poznaniu odbyła się gala finałowa wieńcząca projekt, upamiętniający 100. rocznicę 
wybuchu powstania Wielkopolskiego. Organizatorem konkursu był „Głos Wielkopolski”, a partnerem strategicznym – 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

ANNA PArZyńSKA PASCHKE FOT. WALDEMAr WyLęGALSKI

xxxxxx
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Mam swoje lata i pamiętam. Do-

brze kojarzę lata siedemdzie-

siąte XX wieku i idoli mojego 

pokolenia. Sportowych i innych. Półboga-

mi tamtego czasu byli piłkarz Włodzimierz 

Lubański, kolarz ryszard Szurkowski i mu-

zyk Krzysztof Klenczon.

Ten ostatni, chłopak ze Szczytna – rocznik 

1942, najlepiej ze wszystkich oprawiał mu-

zycznie swymi kompozycjami lata siedem-

dziesiąte XX wieku. Stworzył wiele niezapo-

mnianych utworów: „Biały krzyż”, „Jesień idzie 

przez park”, „Historia jednej znajomości”, „Nie 

licz dni”, „Powiedz stary gdzieś tu był”, czy bli-

ski memu sercu „Wróćmy nad jeziora”.

Chłopak z Mazur był gwiazdą Czerwonych 

Gitar i Trzech Koron. 5 stycznia 2018 roku 

jego utwory – aż dwadzieścia pięć – zagra-

li w Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu 

Daniel Słowiński, Andrzej Brzeg i Jakub Sło-

wiński.

Słuchali ich dziennikarze i ludzie kultu-

ry oraz Hanna Klenczon – siostra Mistrza 

Krzysztofa. – Jestem jego młodszą siostrą. 

Asystowałam jego twórczości, jego perfek-

cyjnej pracy, by każdy utwór był do słucha-

nia, by budził dobre reakcje – przyznała Pani 

Hanna.

Artysta zmarł w kwietniu 1981 roku w wie-

ku 39 lat. Śmierć dopadła go w Stanach 

Zjednoczonych. – Wiem, że chciał wracać 

do Polski, że tutaj chciał nadal tworzyć i 

komponować – mówiła podczas spotkania 

na Jeżycach Hanna Klenczon, siostra mu-

zycznego półboga lat 70-tych XX wieku.

Byłem 5 stycznia w Jeżyckim Centrum Kul-

tury, słuchałem dobrej muzyki – w towa-

rzystwie koleżanek i kolegów dziennika-

rzy. Krzysztofowi Wodniczakowi (rówieśnik 

ryszarda Szurkowskiego) należą się wiel-

kie dzięki za to, że pamięta o mistrzach pol-

skiej muzyki (Krzysztof Klenczon – jak dziś, 

czy też Czesław Niemen) i potrafi ją przypo-

mnieć innym. Organizując tak sympatyczne 

imprezy.•

MUZYkA,  
któRA nADAL poRUSZA
Utwory Krzysztofa Klenczona zabrzmiały w miniony piątek na poznańskich Jeżycach.

PIOTr KurEK, ZDJęCIA MONIKA JASIńSKA, ZDJęCIA ZDJęCIE HIErONIM DyMALSKI
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AdresAt Piotr WizA
Nadawca KrystiaN wagay
Piotrze, Jakże to mi miłe, że myślisz o mnie i o moich sprawach, zamiarach, poszukiwaniach rozwiązań etc. Nie 
rozpisuję się w listach do Ciebie, gdyż mam na uwadze Twój czas , a raczej jego brak przy Twojej intensywności 
działania oraz wiele innych kwestii, wrażliwie analizowanych. 

Moje krasopisanie -- poddaję dys-

cyplinie twórczej, redaktorskiej, 

osobistej refleksji i  czułej pamię-

ci, wielkiej myśli ze wzajemnością niosącej to, 

co ma w sobie zachwyt, motywację do życia 

i wiele barw poczucia cichego szczęścia… 

 Piękne to wszystko, jak wiesz, odczytywane 

niezwykle… Love symphonia to pomysł z re-

alizacjami tak ekscytującymi, że same w so-

bie zasługują na kawałek dobrej literatury, 

zresztą inspirują, ożywiają myśl i   karmią to, 

co głodne w człowieczeństwie tak pogrążo-

nym w oazie-samotni… która jest otoczona 

jednak dotykiem dobrej myśli, tym tak wspa-

niałym… ta samotnia jednak rozbrzmiewa 

dzięki przekazanej mi płyty twego i  Mariu-

sza dereweckiego ansamblu sun Flower Or-

chestra – wielo różnorodnością stylistyczna, 

co jak na

blisko siedemdziesięcio minutowa quasi 

suitę wybiela wątki nieco oderwane, nie za-

wsze korespondujące z przesłaniem i narra-

cją do końca może nie dopowiedzianą. ale to 

tylko kwestia wrażliwości słuchacza. 

słowo-dźwięk w swojej nie zawsze obliczal-

nej strukturze nie tworzy radykalności kul-

turowych intensyfikacji czy załamaniem się 

konsensusu muzycznego. w tym oratorium 

autorzy tekstów nie tylko operują warianta-

mi pojęcia mnogiego podmiotu, ale odno-

szą się do tworzonego przez siebie jako nie-

zależnego podmiotu. Nie są to na szczęście 

wskazówki na kryzys tożsamości indywidu-

alnej. wydźwięk wpisuje się w pewną stra-

tegię, opiera się na naśladowaniu dzieł in-

nych z prawami autorskimi w celu dzielenia 

się „własnością intelektualną i prywatną”. 

Odnosi się wrażenie, że istotnym elementem 

decydującym o wartości tego krążka są bar-

wy i różnorodna stylistyka dźwiękowa kono-

tująca zapewne w przeświadczeniu wysubli-

mowane barwy i nowoczesnego brzmienia. 

warto zauważyć, że interpretacja nie jest 

w istocie jednoznaczna. 

symptomatycznym udźwiękowanym obra-

zem stworzonym na pewne, bliżej nie zidenty-

fikowane podobieństwo wpisuje się wzajem-

ny i tożsamy z jednym nurtem i ma zdolność, 

by przełamać arkan w postaci ukrytego sys-

temu. wydaje się zatem, że całościowo Love 

symphonic uruchomiony w  odbiorze ufun-

dowany został na dyskurs utożsamianej ety-

ki wielokulturowości (nie mylić z  multi kul-

ti), stąd potencjalnie dodatkowo dodawanie 

znaczeń konotowanych. wydźwięk cało-

ściowy, a więc kluczowy, który ma wyłącznie 

wprowadzający tu rozumienie obligatoryj-

ne powinien uruchomić struktury w celu wła-

ściwego zrozumienia interpretacji całości, bo 

muzyka i semantyka wykazują swoją właści-

wą wspólnotę autorów słów, kompozytorów , 

wykonawców i … odbiorców. są tożsame. od 

uwertury do ostatniego akordu. 
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AdresAt Piotr WizA
Nadawca KrystiaN wagay
Piotrze, Jakże to mi miłe, że myślisz o mnie i o moich sprawach, zamiarach, poszukiwaniach rozwiązań etc. Nie 
rozpisuję się w listach do Ciebie, gdyż mam na uwadze Twój czas , a raczej jego brak przy Twojej intensywności 
działania oraz wiele innych kwestii, wrażliwie analizowanych. 

Moje krasopisanie -- poddaję dys-

cyplinie twórczej, redaktorskiej, 

osobistej refleksji i  czułej pamię-

ci, wielkiej myśli ze wzajemnością niosącej to, 

co ma w sobie zachwyt, motywację do życia 

i wiele barw poczucia cichego szczęścia… 

 Piękne to wszystko, jak wiesz, odczytywane 

niezwykle… Love symphonia to pomysł z re-

alizacjami tak ekscytującymi, że same w so-

bie zasługują na kawałek dobrej literatury, 

zresztą inspirują, ożywiają myśl i   karmią to, 

co głodne w człowieczeństwie tak pogrążo-

nym w oazie-samotni… która jest otoczona 

jednak dotykiem dobrej myśli, tym tak wspa-

niałym… ta samotnia jednak rozbrzmiewa 

dzięki przekazanej mi płyty twego i  Mariu-

sza dereweckiego ansamblu sun Flower Or-

chestra – wielo różnorodnością stylistyczna, 

co jak na

blisko siedemdziesięcio minutowa quasi 

suitę wybiela wątki nieco oderwane, nie za-

wsze korespondujące z przesłaniem i narra-

cją do końca może nie dopowiedzianą. ale to 

tylko kwestia wrażliwości słuchacza. 

słowo-dźwięk w swojej nie zawsze obliczal-

nej strukturze nie tworzy radykalności kul-

turowych intensyfikacji czy załamaniem się 

konsensusu muzycznego. w tym oratorium 

autorzy tekstów nie tylko operują warianta-

mi pojęcia mnogiego podmiotu, ale odno-

szą się do tworzonego przez siebie jako nie-

zależnego podmiotu. Nie są to na szczęście 

wskazówki na kryzys tożsamości indywidu-

alnej. wydźwięk wpisuje się w pewną stra-

tegię, opiera się na naśladowaniu dzieł in-

nych z prawami autorskimi w celu dzielenia 

się „własnością intelektualną i prywatną”. 

Odnosi się wrażenie, że istotnym elementem 

decydującym o wartości tego krążka są bar-

wy i różnorodna stylistyka dźwiękowa kono-

tująca zapewne w przeświadczeniu wysubli-

mowane barwy i nowoczesnego brzmienia. 

warto zauważyć, że interpretacja nie jest 

w istocie jednoznaczna. 

symptomatycznym udźwiękowanym obra-

zem stworzonym na pewne, bliżej nie zidenty-

fikowane podobieństwo wpisuje się wzajem-

ny i tożsamy z jednym nurtem i ma zdolność, 

by przełamać arkan w postaci ukrytego sys-

temu. wydaje się zatem, że całościowo Love 

symphonic uruchomiony w  odbiorze ufun-

dowany został na dyskurs utożsamianej ety-

ki wielokulturowości (nie mylić z  multi kul-

ti), stąd potencjalnie dodatkowo dodawanie 

znaczeń konotowanych. wydźwięk cało-

ściowy, a więc kluczowy, który ma wyłącznie 

wprowadzający tu rozumienie obligatoryj-

ne powinien uruchomić struktury w celu wła-

ściwego zrozumienia interpretacji całości, bo 

muzyka i semantyka wykazują swoją właści-

wą wspólnotę autorów słów, kompozytorów , 

wykonawców i … odbiorców. są tożsame. od 

uwertury do ostatniego akordu. 
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Byle do wiosny
Za oknami grudniowa i mocno jesienna (a niebawem zi-
mowa) aura, ale jak mówi stare przysłowie „byle do wio-
sny”. Jak wiadomo nie od dziś przysłowia są mądrością 
narodu i coś jest na rzeczy w tym oto stwierdzeniu. Zima 
minie i znowu nadejdzie wiosna. Poniżej kilka wiosennych 
kadrów, które (miejmy nadzieję) choć w jakimś stopniu 
umilą szanownym Czytelnikom oczekiwanie na ten pięk-
ny czas. Większość zdjęć została wykonana w  kwietniu 
2018, głównie na terenie parku Cytadela i Sołaczu.

Tekat i zdjęcia: Bartosz M. Kaj
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Warta warta 
Poznania
Warta to jedna z trzech najdłuższych rzek w Pol-
sce, której długość wynosi ponad 800 km. 
Przepływa przez wiele miast, w  tym m.in. Ko-
nin, Gorzów Wlkp. i  rzecz jasna Poznań. Dziś 
na naszych łamach prezentujemy rzekę Wartę 
w  różnych jesiennych i  zimowych już ujęciach 
na terenie Poznania.

Tekat i zdjęcia: Bartosz M. Kaj


