
MY SOM
STOND

ma∏gorzata Szejnert,
autorka nominowa-
nej do Nike ksià˝ki

„Czarny Ogród” (której bohate-
rami sà Êlàscy, niemieccy i pol-
scy górnicy, pracujàcy razem
w kopalniach i mieszkajàcy
w katowickiej dzielnicy Giszo-
wiec), uwa˝a, ˝e Âlàzacy sà
pragmatykami, którzy wierzà
w duchy, a Âlàsk, uwa˝any
za czarny, wcale taki nie jest
– tylko zielony. „Najbardziej
zaskoczy∏a mnie obecnoÊç m´˝-
czyzn przy porodach. 50-60 lat
temu przychodzi∏a akuszerka,
a m´˝czyzna pomaga∏, naciska∏
na brzuch, trzyma∏ za nogi.
Wszystko to odbywa∏o si´ na-
turalnie” – mówi Szejnert. Za-
tem stereotyp Âlàzaka jako ste-
ranego pracà m´˝czyzny ma∏o
ma wspólnego z jego zaanga˝o-
waniem w ˝ycie ma∏˝eƒskie.
Tymczasem do reszty Polski
moda na porody rodzinne do-
tar∏a dopiero kilka lat temu. 

Wed∏ug kolejnego mitu
przeci´tny Âlàzak mieszka w fa-
miloku, czyli budynku z czer-
wonej ceg∏y, na osiedlu robot-
niczym. Familoki oczywiÊcie
istniejà i sà poddawane rewita-
lizacji, ale Âlàsk mo˝e si´ te˝
pochwaliç zabudowà moderni-

stycznà (w Katowicach), nie-
mieckimi realizacjami dwu-
dziestolecia mi´dzywojennego
w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu
oraz loftami, czyli mieszka-
niami w budynkach postindu-
strialnych. ¸ukasz Skàpski, ar-
tysta znany z grupy Azorro (Su-
pergrupa Azorro to kolektyw,
który w swoich filmach pos∏u-
guje si´ cz´sto ironià, wyÊmie-
wa stereotypy na temat arty-
stów) opowiada o tym w audio-

booku „My som stond”: „Moim
zdaniem architektura na Âlà-
sku jest najsilniejszà w Polsce, 
bo ma korzenie. Tu Niemcy
z Polakami rywalizowali na tej
p∏aszczyênie”. O tej polsko-nie-
mieckiej batalii na architektu-
r´ opowiada niezwykle intere-
sujàco film „Dwug∏owy smok”
autorstwa Jadwigi Kocur. Ten
dokumentalny kola˝ wciàga
niczym fabu∏a i z wielu per-
spektyw odkrywa tajniki Êlà-

skiej architektury. Autorka
mówi o tym, w jaki sposób pol-
skie i niemieckie podejÊcia
do urbanistyki wp∏ywa∏y na ja-
koÊç ˝ycia mieszkaƒców Âlà-
ska. Pokazuje, jak Górny Âlàsk,
dzi´ki nowoczesnej myÊli bu-
downiczej w latach 30., stawa∏
si´ metropolià, co niestety
w brutalny sposób zosta∏o
przerwane przez drugà wojn´
Êwiatowà.

Dom Aatrialny, autorstwa
Roberta Koniecznego, Êlàskie-
go architekta, stoi na przed-
mieÊciach Opola. Ma stalowà
konstrukcj´, jakiej u˝ywa si´
do budowy mostów, a wchodzi
si´ do niego od Êrodka, czyli
od dziedziƒca – przez specjalny
podjazd pod ziemià. Na dzie-
dziec wychodzà wszystkie wa˝-
ne okna, a zewn´trznà stro-
n´ budynku zajmujà tarasy.
Prostotà bry∏y projekt nawià-
zuje do modernizmu. Czy to
kwintesencja ÊlàskoÊci? „Nie
mo˝na przyjechaç do Katowic,
pobyç tu tydzieƒ, dwa lub rok
i wiedzieç, czym jest Âlàsk.
Do tego trzeba powoli dora-
staç, domyÊlaç si´”– t∏umaczy
Tadeusz S∏awek, by∏y rektor
Uniwersytetu Âlàskiego, poeta
i t∏umacz.

Czy wiecie, że... 

H W Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku
na granicy Chorzowa i Kato-
wic dzia∏a∏a najd∏u˝sza
nizinna KOLEJKA LINOWA
w Europie. W latach
1967–2006 przewioz∏a kilka
milionów pasa˝erów. Trwajà
starania o przywrócenie jej
dzia∏alnoÊci.
H W Katowicach urodzi∏a
si´ druga w historii laure-
atka-kobieta Nagrody No-
bla. Nazywa∏a si´ MARIA
GÖPPERT-MAYER. Nobla 
dosta∏a w 1963 roku z dzie-
dziny fizyki za odkrycia 
dotyczàce struktury pow∏ok 
nuklearnych.
H W Zabrzu Rokitnicy
na prze∏omie 1928 i 1929
roku wybudowano cztery
domy ca∏kowicie ze stali,
które znajdujà si´ przy ulicy

Szafarczyka. Sà to jedyne
STALOWE DOMY w Europie. 
H Od czterech lat na Âlà-
sku rozstrzygany jest kon-
kurs BETONOWA KOSTKA
na najgorszà realizacj´
architektonicznà w aglome-
racji. Celem jest zwrócenie
uwagi na z∏e rozwiàzania
architektoniczne w prze-
strzeni miejskiej. Dla równo-
wagi wymyÊlono Superjed-
nostk´ – od nazwy charakte-
rystycznego bloku, ikony
Katowic – to nagroda dla naj-
bardziej udanych budynków.
H Wy˝sza Szko∏a Sztuk
Performatywnych dzia∏a 
w Bytomiu od paêdziernika

2007 roku jako filia krakow-
skiej PWST – specjalizacja
AKTOR TEATRU TAŃCA.
Jest to jedyny w Polsce
wydzia∏ o takim profilu.
H W latach 30. i w dwóch
pierwszych dekadach po-
wojennych powsta∏a na Âlà-
sku i dzia∏a∏a Janowska 
GMINA OKULTYSTYCZNA.
Skupia∏a wyznajàcych okul-
tyzm malarzy naiwnych, 
którzy pod przywództwem
Teofila Ociepki uprawiali
sztuk´ przepe∏nionà fanta-
stykà, przypisujàc swoim 
obrazom znaczenie metafi-
zyczne. 
H Trudno uwierzyç,
ale Katowice sà na drugim
miejscu, jeÊli chodzi o naj-
bardziej ZALESIONE MIASTA
w Polsce i na pierwszej
wÊród miast wojewódzkich.
Tereny zalesione obejmujà
ponad 41% obszaru miasta.

Dlaczego stereotypy na temat Śląska wciąż są żywe?
To przecież kraina złożona, wielobarwna.

„Tu tworzę nie po to, by popisać się mistrzostwem, zachwycić
kolegów, zaszokować publiczność – mówi Wojciech Kilar,

kompozytor. – Ciąży na mnie odpowiedzialność za drugiego
człowieka, za to, by stał się lepszym”

TRADYCYJNE RODZINNEPORODY I TAJEMNICE
ŚLĄSKIEJ

ARCHITEKTURY

((tekst: ADRIAN CHORĘBAŁA))
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BOLKO LOFT
Mieszka tu 
projektant 
budynku, 
Przemo Łukasik
z pracowni 
Medusa Group

DOM 
AATRIALNY
jeden z najpięk-
niejszych budyn-
ków na świecie
2006 rokuBEZ DASZKA,

za to z pióropu-
szem, w dodatku
na pudełku
zapałek
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KAZIMIERZ KUTZ
„Âlàzacy sà odporni na mity niepodleg∏oÊciowe.
Naród niewolników, naród pracy”. „Starego Âlà-
ska ju˝ nie ma. Wszystkie komplikacje narodowo-
Êciowe koƒczy∏y si´ dla niego êle i pozosta∏a jedy-
nie historyczna pami´ç. Ludzie stale ˝yli w nie-
pewnoÊci, zapomniani przez Polaków, gn´bieni
przez Niemca. A po wojnie, gdy si´ pootwiera∏y
granice, co lepszych wywia∏o. To dlatego teraz
Âlàsk jest taki dupowaty” („Nowa Trybuna Opol-
ska”, 2 kwietnia 2010, „Zwierciad∏o”, czerwiec
2008). Kazimierz Kutz pochodzi z Szopienic.

WOJCIECH KUCZOK
„Âlàsk jest trudny, to jest trudna ziemia. Ârodowi-
sko jest zdegradowane. Mo˝na nawet powie-
dzieç, ˝e jest to ziemia niemal˝e ja∏owa. Ale to
troch´ tak jak z winoroÊlà. Wino jest tym lepsze,
im trudniejsza gleba, na której roÊnie krzak, bo
musi si´ napracowaç. Tak samo jest z pracà twór-
czà. Im trudniej, tym bardziej si´ mo˝na napraco-
waç i tym bardziej póêniej smakujà efekty. Trud-
noÊç ˝ycia na Âlàsku przek∏ada si´ na ∏atwoÊç pi-
sania tutaj”. Wojciech Kuczok po latach ponie-
wierki wróci∏ do rodzinnego Chorzowa.

GÓRNICZO-HUTNICZA 
ORKIESTRA DĘTA ROBI

NAM PA PA RA RA, CZYLI
OBALONY MIT O TYM, 

ŻE PRAWIE KAŻDY 
ŚLĄZAK TO GÓRNIK 

czy na Âlàsku prawie
wszyscy pracujà jako
górnicy? To absurdalne,

zdawa∏oby si´, pytanie cz´sto
przewija si´ w rozmowach 
ze Âlàzakami. „Pewnie dlatego,
˝e fach górniczy d∏ugo by∏ in-
tratny – pisze w przedmowie
do audiobooka „My som stond”
Henryk Waniek – a zapotrze-
bowanie na si∏´ roboczà by∏o
w kopalniach wiecznie nieza-
spokojone”. 

Wed∏ug G∏ównego Urz´du
Statystycznego w 2006 i 2007
roku w Katowicach zarobiono
wi´cej ni˝ w Warszawie. Nie
bez przyczyny obiegowa opi-
nia o Âlàzakach brzmi, ˝e sà
„robotni” i „rzetelni”. Âlàscy
kardiochirurdzy od 1985 roku,
kiedy odby∏a si´ pierwsza ope-
racja przeszczepu serca, dajà
nadziej´ d∏u˝szego ˝ycia. No-
woczesne techniki leczenia
serca opracowywane sà w Ka-
tedrze i Klinice Kardiochirur-
gii w Zabrzu. Tam w∏aÊnie
przeprowadzono pierwszà
w Polsce transplantacj´ serca
u dziecka oraz pierwszy w Pol-
sce jednoczesny przeszczep
serca i p∏uca. 

W Katowicach dzia∏a naj-
wi´ksza w Europie fabryka
herbaty Unilever, produkujàca
marki Lipton, Saga i Brooke
Bond. Bielsko-Bia∏a to nato-
miast rodzinne miasto Bolka
i Lolka, znanych na ca∏ym Êwie-
cie bohaterów serii animowa-
nej. Âlàsk okazuje si´ tak˝e sto-
licà wynalazków, które dzisiaj
sà nieod∏àcznym atrybutem
dnia codziennego. Ze Âlàska
pochodzà wymyÊlony przez
Oskara Troplowitza krem Ni-
vea, odkryty w 1911 roku, pasta
do z´bów, plastry opatrunko-

we oraz pomadki do ust. Âlàsk
te˝ uznawany jest za jeden
z najwa˝niejszych oÊrodków
polskiego designu. Dzi´ki
Âlàskiemu Zamkowi Sztuki
i Przedsi´biorczoÊci w Cie-
szynie przedsi´biorcy mogà
wspó∏pracowaç z m∏odymi
projektantami. Jeden z produk-
tów zaprojektowanych na Âlà-
sku przez Magdalen´ Lubiƒskà
i Micha∏a Kopaniszyna z Moho
Design, czyli dywan Mohohej!,
zosta∏ uznany przez mi´dzyna-
rodowe jury w Essen za sym-

bol najlepszego wzornictwa
na Êwiecie. Dosta∏ Red Dot
Design Award – nagrod´
nazywanà Oskarem w dzie-
dzinie designu, przyznawa-
nà od 1955 roku w Design

Zentrum Nordrhein West-
falen w Essen, w jednym
z najwi´kszych konkursów
wzornictwa przemys∏owego
na Êwiecie. Mohohej!, wzoro-
wany na wycinance ludowej,
z jednej strony odwo∏uje si´ do
tradycji, a poprzez wyraziste
kolory i zastosowanie innowa-
cyjnych materia∏ów jest te˝ no-
woczesny. O tym, ̋ e Moho De-
sign to marka, którà doceniono
tak˝e w Polsce, Êwiadczà dwie
statuetki Rdzenia – Machina
Design Awards 2008 – za ze-
staw mebli Spider oraz za dy-
wany The Rock Collection.
Do tej wyliczanki dodajmy
jeszcze, ˝e Bytom to nie tylko
nazwa miasta, ale te˝ marka
odzie˝owa z tradycjami, istnie-
jàca od 1945 roku. Na Âlàsku
istnieje ponad 40 wy˝szych
uczelni, najwi´cej kilometrów
autostrad i dróg ekspresowych
w Polsce. Czy ktoÊ ma jeszcze
wàtpliwoÊci, ˝e mit o Âlàza-
kach, którzy przede wszystkim
parajà si´ przemys∏em ci´˝kim
i pracujà pod ziemià, mo˝na
w∏o˝yç mi´dzy bajki?

„Âlàsk uwra˝liwia na prostot´. Uczy dostrzegaç
pi´kno nie tylko w rzeczach ∏adnych. Powiedzia∏-
bym, ˝e z tych wra˝liwszych czyni estetów – ko-
neserów, ale nadwra˝liwych wyp´dza. Cechy cha-
rakterystyczne: zdrowy rozsàdek i antyroman-
tyzm, albo raczej aromantyzm, czyli wzruszenie
ramionami na polskie romantyczne podniety.
Z drugiej strony brak wyobraêni i przyziemnoÊç,
co dziÊ daje brak rozmachu w dzia∏aniu. Tutejsza
odwaga wypali∏a si´ w ci´˝kiej, codziennej pracy.
A co mi da∏ Âlàsk w dzieciƒstwie? Fussball”.

PISARZ, autor 
powieści „Global
Nation. Obrazki 
z czasów popkultury”
oraz „Huta” (Wy-
dawnictwo Czarne).
Mieszkaniec 
Chorzowa i fan 
Ruchu Chorzów

NIE BĘDĘ 
GÓRNIKIEM,
chociaż lubię
górnicze 
atrybuty

ROŚNIEMY 
W SIŁĘ 
Na przekór 
szarości, 
przeciw 
bezrobociu

MOJOHEJ!
jeden z najlepiej
znanych dywa-
nów na świecie
jest ze Śląska 

GRZEGORZ KOPACZEWSKI MAGDALENA PIEKORZ
„SolidarnoÊç, rzetelnoÊç, przywiàzanie do pracy,
poczucie odpowiedzialnoÊci – te cechy w du˝ej
mierze decydujà o sukcesach osób, które tutaj
tworzà, zawiàzujà stowarzyszenia czy grupy arty-
styczne. Ludzie ze Âlàska potrafià si´ wspieraç.
Mam tu wielu kolegów, z którymi wspó∏pracuj´
i to, ˝e jesteÊmy z jednego regionu, ma du˝y
wp∏yw na to, o czym opowiadamy. Poza tym je˝e-
li Âlàzak si´ czegoÊ podejmie, na pewno zrobi to
do koƒca”. Magdalena Piekorz pochodzi z Bogu-
cic, jednej z najstarszych dzielnic Katowic.
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elektroniki, pop. Powstajà no-
we muzyczne wynalazki, typu
Biff, Muarilonza, Pasimito
Kwintet, 100nka czy projekty
Wojtka Kucharczyka, które
cz´sto sà chwalone w presti˝o-
wym magazynie „The Wire”.
Nie mo˝na tak˝e zapomnieç
o Êlaskiej szkole psycho-rapu,
tworzonego przez Kaliber 44
i Paktofonik´. Cz∏onkowie
tych sk∏adów wcià˝ sà aktywni
i zazwyczaj w solowych projek-
tach propagujà Êlàski hip-hop.

Âlàsk mieni si´ muzycznie
równie˝ dzi´ki trzem festiwa-
lom, które jak ˝adne inne du˝e
imprezy w Polsce charaktery-
zujà si´ intensywnà ró˝norod-
noÊcià, interdyscyplinarnoÊcià.
Najstarszy z nich – Ars Came-
ralis – rozciàgni´ty jest na ca∏y
listopad. Poza gwiazdami alter-
natywnej sceny, typu Yo La
Tengo, Piano Magic czy I Am
Kloot, mo˝na tam zobaczyç
przedstawienia teatralne z kr´-
gu alternatywnego czy wysta-
wy takich niekonwencjonal-
nych, Êwiatowych twórców,
jak David Lynch. Dru-
ga z imprez – OFF –
to najwi´kszy polski
festiwal muzyki nie-
zale˝nej, po∏àczony
z targami wolontaria-
tu. Flagowà imprezà
Âlàska jest te˝ festiwal Tau-
ron Nowa Muzyka, który sku-
pia si´ na nowych brzmieniach,
dzieje si´ na terenie by∏ej ko-
palni (co daje niepowtarzalny
klimat) i oprócz prezentacji
artystów,·oferuje tak˝e warsz -
taty fotograficzne i wycieczki
postindustrialne. 

A kim sà patroni duchowi
Âlàska? Przez lata nie-

obecni, dziÊ prze˝y-
wajà renesans twór-
czoÊci. Tak jest
z Hansem Bellme-

rem – katowiczaninem, które-
go sztuka zosta∏a uznana przez
Niemców za zdegenerowanà,

a przez polskie w∏adze
za niemieckà. Jego twór-
czoÊç, Êwi´càca obecnie
triumfy w Japonii, teraz
jest na nowo odkrywana

równie˝ na Âlàsku, ma
szans´ staç si´ jego
wizytówkà. Za po-
wrót do sztuki Bell-

mera odpowiedzialny
jest g∏ównie Andrzej

Urbanowicz, kolejny twórca
ze Âlàska, który przez 50 lat
dzia∏a w ramach Pracowni Pia-
stowska 1. Zajmuje si´ tam ma-
larstwem, ale te˝ buddyzmem
i okultyzmem. Ci ludzie udo-
wadniajà, ̋ e dzisiejszy Âlàsk to
wieloÊç perspektyw, mul-
tum projektów, które krzy-
˝ujà si´ ze sobà i tworzà
kulturotwórczy ferment.

s,rodeks,rodeks,rodeks,rodek

wojciech Kuczok, pi-
sarz, laureat nagrody
Nike: „Nie uda∏o mi

si´ ukryç mojej to˝samoÊci, po-
chodzenia przed ogólnopolski-
mi mediami, które majà w tych
swoich kajecikach zapisane kil-
kanaÊcie nazwisk na ró˝ne
okolicznoÊci. Akurat jak jest
okolicznoÊç »Âlàsk«, musz´ li-
czyç si´ z tym, ˝e wyÊwietli mi
si´ w komórce numer zaczyna-
jàcy si´ 22-. To znaczy, ̋ e War-
szawa dzwoni zapytaç: »Panie
Wojciechu, czym jest dla pana
ÊlàskoÊç, co to znaczy byç Âlà-
zakiem?«. Ja wtedy takiej do-
staj´ nerwicy, ˝e si´ zaszywam
najch´tniej pod ziemià, ˝eby
nie musieç tych odpowiedzi
udzielaç. JeÊli to pytanie zadaje
ktoÊ spoza Âlàska, to oczekuje
pewnych schematycznych od-
powiedzi, oczekuje truizmów,
które by si´ wpisa∏y w stereo-
typ”. Wypowiedê Kuczoka dla
audiobooka „My som stond”
doskonale pokazuje uogólnie-
nia, które cz´sto nie pozwalajà
si´gnàç g∏´biej do wspó∏cze-
snego Âlàska. Kultura aktual-
nie tworzona na Âlàsku to twór
dynamiczny, zmieniajàcy si´
szybko, rozwijajàcy. Muzycz-
nie Âlàsk postrzegany by∏
do niedawna jako kraina bluesa
i heavy metalu – dzi´ki Rawie
Blues i Metalmanii, festiwa-
lom, które odbywajà si´ w ka-
towickim Spodku. DziÊ w cie-
niu legend zespo∏ów D˝em
i SBB pojawiajà si´ nowe zjawi-
ska, które pozwalajà myÊleç
o Âlàsku ju˝ nie tylko jako
o stolicy bluesa, ale o jednym
z najbardziej eklektycznych
muzycznie miejsc w Polsce.
Oprócz jednego z najwa˝niej-
szych polskich zespo∏ów pop-
rockowych – jakim jest Myslo-
vitz – Âlàsk specjalizuje si´
w muzyce z pogranicza gitar,

nà inwestycjà budowlanà jest
strefa kultury obok Spodka
– a stanowiç jà b´dà nowa sie-
dziba Muzeum Âlàskiego
(z wykorzystaniem zabudowaƒ
kopalni, w tym szybów War-
szawa II oraz Bartosz), nowa
siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
oraz Mi´dzynarodowe Cen-
trum Kongresowe. 

Katowice walczà o tytu∏
Europejskiej Stolicy Kultury
2016. W maju w ramach inau-
guracji tego przedsi´wzi´cia
na Âlàsku zagra∏ José Gonza\\les,
a Carlos Saura wyre˝yserowa∏
spektakl flamenco. Reszto
Êwiata, uwa˝aj!

PS 1 ARTYKU¸ POWSTA¸ W OPARCIU O AUDIO-
BOOK „MY SOM STOND” ANDRZEJA STEFA¡-
SKIEGO, ANNY SEKUDEWICZ, ANNY MUSIALIK
I JACKA KURKOWSKIEGO. Z TEGO WYDAWNIC-
TWA POCHODZÑ WYPOWIEDZI: WOJCIECHA
KILARA, WOJCIECHA KUCZOKA, GRZEGORZA
JARZYNY I MICHA¸A OGÓRKA.
PS 2 ˚EBY NIE BY¸O WÑTPLIWOÂCI: ÂLÑSK,
O KTÓRYM PISZEMY, TO PRZEDE WSZYSTKIM
GÓRNY ÂLÑSK. 

ARTUR ROJEK
„Moj dziadek by∏ górnikiem. Cz´sto opowiada∏ mi
o wypadku, kiedy taÊma uci´∏a mu palec. Mia∏a to
byç przestroga, ˝e powinienem si´ uczyç, ˝eby
na dole nie pracowaç. Chodzi∏em do szko∏y spor-
towej. Codziennie o 6.15 rano zaczyna∏em pierw-
szy trening. ˚eby dostaç si´ do szko∏y szybko, trze-
ba by∏o przejÊç dwa podwórka familoków i cztery
sienie, gdzie ubikacje by∏y poza mieszkaniami. 
O 16.30 drugi trening. Sport by∏ dla wielu z nas
szansà na wyrwanie si´ ze Âlàska. Tutaj te˝ pozna-
∏em swojà ˝on´ i tutaj urodzi∏ si´ mój syn, w tym
samym szpitalu co ja 36 lat wczeÊniej”.

MARCIN WYROSTEK
„Mimo ˝e pochodz´ z Jeleniej Góry, nigdy nie
odczu∏em negatywnego nastawienia do mnie
z tego powodu. Spotka∏em tu twórczych, praco-
witych, ˝yczliwych ludzi. Bardzo pr´˝nie dzia-
∏ajà tutaj instytucje kultury. Âlàsk podlega cià-
g∏ym przekszta∏ceniom, stale si´ rozwija, po-
wstajà tu nowe sceny muzyczne, festiwale.
Studia na Akademii Muzycznej w Katowicach
otworzy∏y mi szereg mo˝liwoÊci realizowania
mojej pasji”. Marcin Wyrostek, akordeonista,
zwyci´zca „Mam talent”, mieszka na Âlàsku
od dziesi´ciu lat.

Co to jest ÊlàskoÊç? U˝ywanie
tego okreÊlenia jako szufladki
nie spe∏nia ju˝ swojej roli. Âlàsk
pracuje dzisiaj na nowà to˝sa-
moÊç. Ze stereotypowo poka-
zywanej w filmach krainy sza-
rzyzny i bezrobocia roÊnie po-
woli miejsce niezwykle wa˝ne
na kulturalnej mapie Polski.
Katowice w swym nowym pro-
jekcie przebudowy centrum
k∏adà nacisk na identyfikacj´
tego regionu przez dzia∏alnoÊç
artystyczno-edukacyjnà. Obok
przebudowy cz´Êci miasta
„Rynek – Rondo Sztuki”, g∏ów-

OFF FESTIVAL CZY 
ARS CAMERALIS? 
Śląsk jest krainą 
nie tylko bluesa
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GRZEGORZ JARZYNA
„Na Âlàsku hodowaç go∏´bie to by∏ jakiÊ odlot.
Kawa∏ek zieleni i coÊ roÊnie. A go∏´bie majà coÊ
takiego, ˝e patrzysz w niebo i to wszystko frunie
do góry. I to jest taka poezja, rodzaj rekompensa-
ty, otwarcia na gór´. Âlàzacy majà taki wertykal-
ny porzàdek. Z jednej strony schodzà pod ziemi´
i ryjà, z drugiej – wychodzà na powierzchni´ 
i pijà, odreagowujà. Synek ze Êlàskiego domu
na pewno sobie poradzi. Jest mocny. To taki „pio-
run Êlàski”, który pracuje, buduje i si´ nie za∏amu-
je. Nie oszuka. Nie okradnie”. Grzegorz Jarzyna
pochodzi z Chorzowa.

MICHAŁ OGÓREK
„Jako Âlàzakowi trudno mi jest »pochytaç«, jak to
si´ sta∏o, ˝e ze Âlàska, z krainy, w której by∏o
wszystkiego wi´cej, nagle w spo∏ecznym odbio-
rze zrobi∏o si´ takie miejsce, w którym nie ma nic.
I to nie ma nawet tego, co jeszcze jest. Za koron-
ny dowód niech pos∏u˝y korona Stadionu Âlà-
skiego w Chorzowie, traktowana przez organiza-
torów mistrzostw Euro 2012 jako nieistniejàca.
Âlàsk sta∏ si´ regionem wyeksploatowanym: 
nawet jak coÊ ma w Polsce jako jedyny, to si´ nie
nadaje”. Micha∏ Ogórek urodzi∏ si´ w Stalinogro-
dzie, bo tak nazywa∏y si´ wtedy Katowice. 

TEOFIL OCIEPKA – górnik, malarz, prymitywista, okultysta. Wiedział, jak tworzyć smoki, hydry oraz inne dziwne stwory

Ślązacy są 
w światowej
czołówce wy-

nalazców
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