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Piątej edycji projektu „Pola widzenia książki” patronuje 
idea pomostów łączących różne porządki: natury i sztuki, 
twórcy i odbiorcy, sztuki operującej obrazowością i sztuki 
operującej literą, pismem. Inspiracją do przyjęcia tej wła-
śnie idei, jako nadrzędnego celu projektu, była twórczość 
zmarłego w maju 2020 roku bułgarskiego artysty –  
reprezentanta sztuki krajobrazu – Christo Jawaszewa. 
W zrealizowanej w 2016 roku nad jeziorem Iseo instalacji 
„The Floating Piers” („Dryfujące pomosty”) artysta stwo-
rzył nawodne trakty łączące włoskie miasteczko Sulzano 
z dwoma pobliskimi wyspami: Monte Isola i San Paolo. 
Pokryte pomarańczową tkaniną i liczące ogółem 3 kilo-
metry ścieżki były pomostem nie tylko pomiędzy miastem 
i wyspami, ale również pomiędzy naturą i sztuką. Sposób 
doświadczania instalacji okazał się zależny od aktual-
nych warunków atmosferycznych, wiatru, fal czy ilości 

POMOSTY 
Wstęp



5

ludzi podejmujących analogiczny spacer po tafli jezio-
ra. Uczestnicy, obcując ze sztuką, równolegle doświad-
czali nieprzewidywalności natury. Za sprawą zmiennych 
warunków zewnętrznych, spacer po tafli jeziora był za 
każdym razem innym doznaniem zmysłowym.

Podobny efekt, autorki koncepcji „Pola widzenia książ-
ki – pomosty” zapragnęły uzyskać, odwracając trady-
cyjne związki między sztukami wizualnymi a słowem 
pisanym. Kiedy mówimy o obrazach w kontekście ksią-
żek i literatury, na ogół te pierwsze traktujemy jako  
„ilustracje” tj. utwory rysunkowe, malarskie, bądź gra-
ficzne czy fotograficzne, które mają za zadanie obja-
śnienie, uzupełnienie, zinterpretowanie, dopowiedzenie 
utworu pisanego. Są czymś „uzależnionym” od tekstu, 
istnieją przez wzgląd na tekst, tylko wraz z nim i o tyle 
nie są autonomicznym dziełem sztuki.

Jeśli odwrócić ten porządek, wbrew biblijnej idei:  
„Na początku było Słowo” okazuje się to bardziej bli-
skie doświadczeniu biograficznemu człowieka. To obraz, 
dotyk i dźwięk pojawiają się jako pierwsze w naszym 
obcowaniu ze światem. To, co stanowi o istocie sztuk 
wizualnych, jest więc naszym pierwszym, pierwotnym 
doświadczeniem. Słowo, język i pismo – pojawiają 
się potem.
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W tej edycji projektu „Pola widzenia książki” obraz ma 
mieć więc pierwszeństwo. Słowo pisane ma zaistnieć 
jako reakcja na nie.

Takie zadanie autorki projektu wyznaczyły ośmiu osobo-
wościom artystycznym, przedstawicielom różnych dzie-
dzin sztuki: 4 reprezentantom sztuk wizualnych i 4 repre-
zentantom/reprezentantkom sztuki słowa pisanego.  
Ci ostatni/e w odpowiedzi na dzieło z obszaru wizual-
ności (fotografię, instalację artystyczną, dzieło graficzne 
i wideo-art) mieli / miały odpowiedzieć słowem.

Wbrew pozorom, w historii sztuki i literatury i ten 
„odwrotny” związek był od zarania obecny. Od samych 
początków, obrazy zawsze towarzyszyły słowu, słowa 
inspirowały się obrazem. Te wzajemne inspiracje widać 
w wierszach traktujących o malarstwie i powstałych 
pod jego wpływem. Pisarze nierzadko odwołują się do 
dzieł malarskich, opisując wrażenia, jakich doznawa-
li, obcując z nimi, interpretują ich znaczenie. Sam obraz, 
dzieło sztuki rzadko też obywa się bez słowa jako swo-
jego dopowiedzenia, dookreślenia. Już sam tytuł nada-
ny dziełu, jest właśnie czymś takim. Kiedy sięgamy po 
książkę, patrzymy na nią również jak na obiekt wizual-
ny. Zwracamy uwagę na okładkę, krój pisma, papier – 
jego fakturę, grubość i barwę, zapach, ciężar, sposób 
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łączenia stron, ślady użytkowania i zawarte w niej bądź 
nie ilustracje. Od tych ostatnich, jeśli są, oczekujemy, 
że będą dopowiedzeniem słowa pisanego, czymś, co 
do niego nawiązuje lub mówiąc dosłownie „czyni tekst 
jasnym” (łac. illustrare = czynić jasnym). Jak to już zosta-
ło wyżej wspomniane, chcemy by ilustracja była swe-
go rodzaju zobrazowaniem świata przedstawionego 
słowem. Z kolei, gdy patrzymy na dzieło sztuki, które-
mu towarzyszy słowo pisane, oczekujemy wyjaśnienia, 
dopowiedzenia kontekstu pracy, historii jego powstania, 
interpretacji znaczeniowej.

Pokrewieństw między literaturą a sztukami wizualnymi 
szukali już starożytni Grecy. To Horacemu przypisuje się 
słowa „Ut pictura poesis” niejako utożsamiające poezję 
z malarstwem, ze względu na sposób, w jaki obie dzie-
dziny sztuki odwołują się do natury.

Bardziej współcześnie, wizualność słowa pisanego chy-
ba najbardziej uwidoczniła się w tzw. poezji konkret-
nej. Uczyniła ona stronę wizualną słowa pisanego, jego 
układ typograficzny, tak samo ważną, jak przekazywa-
ne treści. Świetnie widać to w serii „Pojęciokształtów” 
Stanisława Dróżdża będących obiektami wizualnymi 
stworzonymi słowem, znakiem i przestrzenią.
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Włoski krytyk literacki i eseista, Mario Praz w klasycz-
nym już dziele „Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie 
literatury i sztuk plastycznych” (słowo/obraz terytoria, 
2007) wskazywał na istnienie ukrytych więzi łączących 
wszystkie dzieła sztuki powstałe w tym samym czasie.

„Pomosty” projektu „Pola widzenia książki” chcą rela-
cję między słowem pisanym a sztukami wizualnymi ująć 
właśnie z takiej strony. Miast wzajemnych interpreta-
cji proponują autentyczne spotkanie, w którym, choć 
mówi się innymi językami, porozumienie jest możliwe 
przez wzgląd na współdzielone wartości. Ośmiu arty-
stów reprezentujących odmienne dziedziny sztuk zostało 
dobranych w pary, kierunek doboru nie był przypadko-
wy – artystów łączyć miała nadrzędna opowieść snuta 
w ich twórczości i dzielić odmienność języka, w którym 
się wypowiadają. I tak dla przykładu parę: Waldemar 
Rudyk / Julia Fiedorczuk łączy głęboka ekologia i zara-
zem odróżnia język artystyczny. Instalacje przestrzenne 
stworzone przez Waldemara Rudyka stały się przyczyn-
kiem do eseju Julii. Esej ten nie stanowi jednak „słownej 
ilustracji” art-obiektu Rudyka, nie jest też jego dopowie-
dzeniem, wyjaśnieniem, ma charakter autonomiczny, jest 
punktem wyjścia do wyrażenia w słowie odnalezionej 
w wizualności wspólnoty wartości. Podobny charakter 
ma mieć współpraca pomiędzy pozostałymi dwójkami 
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artystów. Odpowiedzią na fotografie Marcina Pawłow-
skiego z serii „Na końcu ogrodu”, jest poetycki esej Bar-
tłomieja Majzla „Sadzawka”; drobiazgowe, monochro-
matyczne grafiki Piotra Szewczyka znajdą literacką 
odpowiedź w eseju poety, animatora i specjalisty od 
tematyki pograniczy Krzysztofa Czyżewskiego i wresz-
cie na koniec wideo-arty śląskiego artysty multime-
dialnego Ksawerego Kaliskiego spotkają się w dialogu 
z opowieścią zawodowo związanego z więziennictwem 
muzykującego poety kapitana  
Wojciecha Brzoski.

Ten projekt pokazuje, że wspólnota języka nie jest 
konieczna dla spotkania się. Konieczne dla porozu-
mienia i Baudelaire’owskiego „correspondance des 
artes” jest natomiast podzielanie wartości i współdziele-
nie pewnego sposobu odczuwania świata. To wartości, 
odczucia i emocje łączą obraz i słowo – są pomostem 
między nimi.

Magdalena Orczewska
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WYSTAWY
Ogólna idea 

Cykl wystaw realizowanych w ramach projektu „Pola 
widzenia książki — pomosty” pokazywał styk autor-
skiej wypowiedzi w dwóch językach: wizualnym i lite-
rackim. Wystawy były odwróceniem procesu ilustrowa-
nia – tu dzieło plastyczne było inspiracją dla literatury, 
a nie odwrotnie. Literatura była końcowym elementem 
działania, celem i najważniejszym aspektem projektu. 
Zaproszeni poeci, prozaicy i eseiści stworzyli autor-
skie teksty w odwołaniu do prac tworzonych w różnych 
formach sztuki.

Ewa Kokot
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WYSTAWA I 
Land art i obiekty: Waldemar Rudyk
Tekst: Julia Fiedorczuk

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna 
21.06 – 19.07.2021 r. | Kuratorka wystawy: Ewa Kokot

Waldemar Rudyk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich artystów „sztuki ziemi”, swoje prace umieszcza 
w lasach i parkach. Na potrzeby wystawy stworzył rzeź-
bę z połączonych witek w Domu Oświatowym Biblioteki 
Śląskiej oraz zaprezentował swoje prace w przestrzeni 
Galerii Intymnej. Zainteresowanie naturą łączy twórcę 
z Julią Fiedorczuk, autorką często poruszającą temat roli 
człowieka w przyrodzie i ekologii. Tekst Julii Fiedorczuk 
koresponduje z dziełem artysty.

Czas jest wchodzeniem w strumień bycia (…)
Czas jest wyłanianiem się i zanikaniem (…)

Julia Fiedorczuk „Po śladach”
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Land art i obiekty Waldemar Rudyk, tekst: Julia Fiedorczuk
Animacja: Piotr Szewczyk
Identyfikacja wizualna projektu: Jadwiga Lemańska

https://www.youtube.com/watch?v=ckYIe0JsoOI


14

Autor prac: Waldemar Rudyk
Fot. Iwona Wander



15

Autor prac: Waldemar Rudyk
Fot. Iwona Wander
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JULIA FIEDORCZUK
Po śladach

[małe rzeczy]

Od dawna fascynuje mnie stratygrafia. Chciałabym 
lepiej zrozumieć w jaki sposób Ziemia siebie tworzy,  
jak czas tłumaczy materię na warstwy, nauczyć się 
ich nazw i także w ten sposób dotknąć życia. Czas to 
materiał, z którego jesteśmy zrobieni, my – lud księgi, 
plemię pamięci. 

Czas to my. 

Może dlatego stale szukamy znaków? Na niebie, na 
papierze, w kamieniu i we własnym ciele. Znaki świad-
czące o tym, że coś gdzieś istniało, działo się, miało 
miejsce. Znaki dawnej obecności: ślady. Ślady po przej-
ściu tego czy tamtego. Ślady na śniegu, w trawie, w neu-
ronach i na skórze – to pamięć.

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/julia_fiedorczuk_po_s_ladach_
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Rysunek ptasich pazurków na piasku: koronkowy.

Odcisk stopy na śniegu: wyraźny.

Ślad to bardzo mało. To prawie nic. To nieobecność  
tylko zabarwiona obecnością. To kształt pamięci.  
Niedawno przeczytałam, że masa skorupy ziemskiej to 
niemal w połowie masa wchodzących w jej skład czą-
steczek tlenu. Pamięć jest mineralna. Trwalsza od ciała, 
bo przychodzi po nim. Ale ona także ulega rozpado-
wi. Poręczne japońskie słowo mujō oznacza ulotność 
wszystkich rzeczy: mu to nic, jō – trwałość. Razem – 
brak, nieistnienie trwałości. Nic nie trwa. Nic. Kohelet 
uczył: wszystko marność. Marność nad marnościami. 
Havel havalim. Ale havel [לבה] to także oddech. Para 
wodna. Substancja bez substancji. Pustka. לבה to imię 
drugiego syna: Abel. Havel havalim, mówił Kohelet, ten 
prorok bez wiary, do swojego serca. A jednocześnie 
zalecał dostrzeganie piękna. 

Dōgen, który zgłębił pustkę, powiedział, iż dzień składa 
się z 6400099180 chwil.

Czas jest wchodzeniem w strumień bycia.

Barwy Ziemi: brązy, szarości, biele i czerwienie. Krem, 
perła, porcelana, amarantus, cyklamen, bordo. Cegła, 
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miedź, morela, złoto, cynamon, czekolada. Grafit, antra-
cyt, platyna. Istnieją, a potem nie. Nieistnienie oznacza 
przejście do innej formy istnienia albo do czegoś innego 
niż istnienie. Nic nie jest perłowe, miedziane ani grafi-
towe, jeśli nie jest jednocześnie okrągłe lub płaskie, lek-
kie lub ciężkie, pachnące lub bezwonne. Oto mu, jedno 
z jego znaczeń. Trzymasz coś w ręku, w polu widze-
nia, w świadomości. Na przykład zardzewiały kawałek 
metalu, który był dawniej elementem jakiejś maszyny. 
Jeśli zawiera żelazo – pachnie krwią. Przemijasz, razem 
przemijacie. Wszystko się zmienia, tłumaczysz to sobie, 
kiedy rdza osiada na twojej skórze. Wystarczy to zrozu-
mieć. Tylko tyle. Aż tyle.

Czas jest wyłanianiem się i zanikaniem.

[wiersze przydrożne]

Dlatego próbujesz zostawiać ślady? Brzydkie, pięk-
ne, obojętne. Na piasku, na śniegu. Skóra staje się cie-
pła, zaróżowiona od pieszczoty. Papier przyjmuje atra-
ment. Płótno farbę. Ekran buzuje od pikseli. Zatracasz się 
w cudzych oczach. W powietrzu. W sercu i w pamięci.

Jesteś czasem. Malachitem, miętą, pistacją.  
Zapachem bzu.
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Greckie słowo σῆμα (sema) oznacza znak, na przykład 
przychodzący od bogów: wiadomość, omen, sygnał 
że coś należy zrobić. Ale σῆμα to także oznakowanie 
miejsca, gdzie kogoś pochowano: kurhan lub kopiec. 
Grób jest wobec tego formą pisma, pismo – formą gro-
bu. Człowiek nosi w sobie morze, ale mieszka na lądzie. 
Nie dałoby się pisać na wodzie. Ocean jest wielkim, 
żywym grobem, ale nie da się postawić na nim nagrob-
ka. Ludzką naturą jest stać pośrodku rzeczy – pisała 
Marianne Moore.

Ale nie da się stanąć pośrodku tego.

Stajesz więc tam, gdzie sądzisz, że masz grunt pod 
nogami. I piszesz. Dokładasz swoją warstwę do palimp-
sestu świata. W jednej chwili wszystkie istoty wyłaniają 
się i zanikają. W jednej chwili przychodzisz i odchodzisz 
razem z nimi. Zostaje ślad. Litery, strzępy słów, okru-
chy opowieści, pamięć spojrzenia. Bicie czyjegoś serca 
szybsze przez moment w klatce żeber, oddech przez 
chwilę namiętny.

[obiekty przenikające]

Wyobraź sobie, że przychodzisz tu po katastrofie. A może 
raczej w trakcie katastrofy, skoro ona się stale wydarza, 
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już, teraz, na naszych oczach, albo, częściej, poza polem 
widzenia, nie mniej przez to realnie. Nie jest, i najpraw-
dopodobniej nie będzie totalna. Nie jest, i najprawdopo-
dobniej nie będzie, Apokalipsą, choć tak bardzo lubimy 
tę akurat wersję końca: wyjście na jaw całej prawdy i roz-
liczenie rachunków. Tego raczej nie będzie. Nie wszystko 
zginie, nie wszystko od razu. Martwi cię, że tę katastro-
fę – porównywalną z innymi przełomami w historii Ziemi, 
zawsze pociągającymi za sobą Wielkie Wymieranie – 
wywołuje tym razem jeden z żyjących tu gatunków. Twój 
gatunek. A ściślej – konkretna formuła istnienia, którą ten 
gatunek wytworzył, dzieląc swoich własnych przedstawi-
cieli na lepszych i gorszych – niszczycieli i wyniszczanych. 
Po której stronie ty? 

Przychodzisz tu i musisz wybudować dom. Teraz jest tak, 
że ludzie budują domy. Nie są w tym wyjątkowi. Mrówki 
budują mrowiska. Termitiery przypominają jakieś strzeliste 
świątynie. Altanniki ozdabiają swoje gniazda – służące 
tylko do miłości – niebieskimi nakrętkami od butelek. Two-
rzenie z istniejących materiałów, w tym także ze skraw-
ków, resztek, odpadów, ze śmieci – to poiesis. Poiesis 
jest domeną rzemieślnika i poety. Rzemieślniczki i poetki. 
Wiersz pojawia się tam, gdzie ktoś lub coś przykłada sie-
bie do materii. Wiersz jest formą. Zawirowaniem w nurcie 
czasu. Pojawia się i znika.
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Koronkowy dom.  
Pojedynczy los.  
Mu.

Czy dałoby się pobudować – pomyśleć, napisać – 
domostwo na innej planecie? Geologia innych planet 
istnieje. Ale czy potrafisz mieszkać, pamiętać i kochać 
gdzie indziej? „Drzewo figowe wydało zawiązki owo-
ców”, dopiero wtedy oblubienica z Pieśni nad Pieśniami 
poczuła iż jest „chora z miłości”.

Anna Tsing pisze, że przetrwanie – nasze przetrwanie 
tutaj, w domu – to projekt międzygatunkowy. W sosno-
wych lasach Oregonu, dotkniętych antropopresją, grzy-
by matsusake rosną jak szalone. Bioróżnorodność wyda-
rza się obok zniszczenia. Coś ginie. Coś się wyłania. 
Powoli. Tsing marzy, aby ludzkie budowanie – nieko-
niecznie złe – odbywało się powoli. „Slow disturbance”, 
powolne wtargnięcie. Miłość, nie gwałt. Różnorodność 
powstaje w wyniku współpracujących synergii. Jest pro-
cesem. Stawaniem się. Razem.  
Z. Pomiędzy. W domu i wokoło domu. 

Powoli. (Dzień składa się z 6400099180 chwil). Daja-
kowie w górach Meratus w Indonezji współtworzą bio-
różnorodność swojego domu i to także jest poiesis.
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Powoli.

Wdech i wydech.

Twoje życie teraz. Przed świtem. Kiedy słońce stopnio-
wo ukazuje młodą, ognistą, majową twarz pod masy-
wem niskich chmur i czerwonawy blask zalewa mia-
sto. Nie trwa to dłużej niż minutę, ale to długa minuta. 
Pełna chwil, tramwajów, amarantusa, zapachów kawy 
i bzu: pełna ciebie. Potem chmury podnoszą się i słoń-
ce wschodzi. Znowu wschodzi. Miasto wypełnia się 
światłem, mieszkanie – przedmiotami, które da się trzy-
mać w dłoni, w polu widzenia, w pamięci. Twoje ciało 
jest jedyne, ale istnieje wiele ciał. One nie są i są tobą. 
Twoje ciało jest kruche, a mimo wszystko jednak głod-
ne życia w tym majowym dniu. Żyć dalej, jeszcze żyć 
w bałaganie tej naszej eksplozji.

Coś rodzi się w twoim ciele, co nie jest jeszcze emocją, 
jeszcze nie jest uczuciem. Jest głębszym, ciemniejszym, 
nienazywalnym poruszeniem czasu w strumieniu powsta-
wania i rozpadu. Jest czystym ruchem. Zawirowaniem. 
Musisz to podać dalej: otwierasz usta, chcesz mówić, 
bo jest też tak, że ludzie muszą, potrzebuję mówić. Nie 
ma nikogo, kto mógłby cię teraz usłyszeć, dlatego two-
ja bezsłowna mowa staje się pieśnią – czymś w rodzaju 
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modlitwy. Czystym i bezinteresownym zwróceniem sie-
bie ku światu, ku słońcu. Wkrótce wyłoni się więcej 
kształtów. Pojawi się więcej dźwięków, więcej barw. 
Myśli popłyną w umyśle jak chmury. Coś ci się przypo-
mni. Zaczniesz coś planować. Cisza opadnie na dno, 
odłoży się najgłębszą warstwą w skorupie nowego dnia. 
Płynąc po powierzchni pamiętaj, aby stopą dotykać dna. 
Oto rozkoszne trwanie-w-rozpadzie, wiersz upleciony 
z powietrza, współdzielony, podsłoneczny los. Koron-
kowy dom wróci kiedyś do Ziemi, nie jest to ani dobre, 
ani złe.

Mu: co znaczy? 
Wdech i wydech. 
Nic  
Nic trwa. 
Nic nie trwa 
Powoli. 
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JULIA FIEDORCZUK
pisarka, poetka, tłumaczka i wykładowczyni Instytutu 
Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Propagator-
ka ekokrytyki, w swojej twórczości wybija na pierw-
szy plan relacje między ludźmi a pozaludzką przyro-
dą i podkreśla światotwórczą siłę literatury. Autorka 
zbiorów opowiadań „Poranek Marii” (Biuro Literackie, 
2010) i „Bliskie kraje” (Marginesy, 2016), oraz powie-
ści „Biała Ofelia” (Biuro Literackie, 2013), „Nieważkość” 
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(Marginesy, 2015, nominacja do nagrody literackiej 
Nike) i „Pod słońcem” (Wydawnictwo Literackie, 2020). 
Opublikowała sześć tomów wierszy. Za ostatni – „Psal-
my” (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymote-
usza Karpowicza, 2017) – otrzymała Nagrodę Poetyc-
ką im. Wisławy Szymborskiej. Publikowała także eseje, 
w tym „Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokry-
tyki” (WN Katedra, 2015) i (we współautorstwie) „Eko-
poetyka” (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
2015). Jest autorką programu Szkoły Ekopoetyki w Insty-
tucie Reportażu. W zeszłym roku ukazał się zredago-
wany przez nią zbiór wywiadów: „Inne możliwości – 
o poezji ekologii i polityce. Rozmowy z amerykańskimi 
poetami” (WN Katedra, 2019). Jej teksty i przekłady 
ukazywały się między innymi w „Zadrze”, „Literaturze 
na Świecie”, „Dwutygodniku”, „Tygodniku Powszech-
nym”, „Piśmie”, „Przekroju” i miesięczniku „Znak”. 
Utwory Julii Fiedorczuk przetłumaczono na ponad 
20 języków.
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WALDEMAR RUDYK 
artysta wizualny i animator kultury. Studiował na 
Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersyte-
tu Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się rysunkiem, malar-
stwem i rzeźbą, tworzy obiekty, książki artystyczne 
i instalacje, inicjuje działania w przestrzeniach publicz-
nych. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą realizuje projek-
ty artystyczne i prowadzi warsztaty. Kieruje Miejskim 
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Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. Jest 
autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Uczest-
niczył w ponad dwustu wystawach zbiorowych, akcjach 
i działaniach artystycznych w kraju i za granicą. Jego 
prace nagradzane były w ogólnopolskich i między-
narodowych przeglądach, m.in. Letni Salon Sztuki, 
Bielsko-Biała (2000); I Ogólnopolskie Biennale Malar-
stwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto (2001),  
III Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstocho-
wa (2004); VII Biennale Małych Form Malarskich, 
Toruń (2007); III Międzynarodowe Biennale Obrazu 
„Quadro-Art”, Łódź (2011).



28

NATURA, CZYLI  
SPOTKANIE DRZEW 
MÓWIĄCYCH TYM 
SAMYM JĘZYKIEM 
Nagranie spotkania prowadzonego przez 
Bartłomieja Majzla

POMOSTY WARTOŚCI spotkanie I  
Bartłomiej Majzel rozmawia z Julią Fiedorczuk i Waldemarem Rudykiem
Realizacja: unContemporary

https://www.youtube.com/watch?v=Xg0uaRGrOtU
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Fot. Iwona Wander

Fot. Iwona Wander
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Iwona Wander
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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WYSTAWA II
Abstrakcja: Marcin Pawłowski  
Tekst: Bartłomiej Majzel

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna 
27.07 – 30.08.2021 r. | Kuratorka wystawy: Ewa Kokot

Na wystawie zaprezentowany został cykl wielkoformato-
wych obrazów geometrycznych Marcina Pawłowskiego, 
skontrastowanych z esejem poetyckim Bartłomieja Majzla, 
śląskiego poety, pisarza, eseisty i dziennikarza. 

Pokaz dwóch artystów pozwolił zestawić rzeczy znaj-
dujące się na dwóch biegunach twórczości: wyrazistą, 
odważną abstrakcję i delikatną, miękką i realistyczną 
poezję. Połączenie stanowiło pomost między kontrastowy-
mi pojęciami, który miał skłonić do dyskusji dotyczącej  
ABSOLUTU. 

W lesie wszystko wygląda inaczej. Rdzewieje.  
Po czasie widzimy, że posiada swoje dalsze, ukryte 

życie, rozpuszcza się, rozlewa, rozmywa.
Bartłomiej Majzel „Sadzawka”
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Abstrakcja: Marcin Pawłowski, tekst: Bartłomiej Majzel
Animacja: Piotr Szewczyk
Identyfikacja wizualna projektu: Jadwiga Lemańska 

https://www.youtube.com/watch?v=NiUbJdHQJ-g
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Autor: Marcin Pawłowski
Tytuł: Rysunek XX – 20
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Autor: Marcin Pawłowski
Tytuł: Rysunek XXI – 02
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Autor: Marcin Pawłowski
Fotografia cyfrowa z cyklu „Na końcu ogrodu”, Sędziszów, 2017–2020
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BARTŁOMIEJ MAJZEL
Sadzawka

Las wydaje się dziś idealnie niczyj. Rośnie na uboczu, 
zapomniany, wygryziony do dna. Nocami zjada sam 
siebie. Przegryza swoje kości i wypluwa je, gdzie się 
da. A da się wszędzie — żywot lasu jest bardzo pojem-
ny i nieskrępowany, skazany na odstrzał czasu, który 
wędruje po drzewach, pod włos i pod igły. Przed laty 
zakopano pod nimi wielu tancerzy, pochłoniętych muzy-
ką bijącą spod skał. Tańczyli i padali sklejeni lepką kro-
plą obrazu.

Las tańczy, las umiera w roztargnieniu. Nasiąka wilgo-
cią, która wypływa z rozchylonych ran.

Taniec lasu jest morzem przemocy. Litanią kropel, któ-
re napierają, toczą się po korze brzóz i buków, po 
powierzchni mchu. Turlają się wolno w dół, wprowa-
dzając w drżenie wszystkie leśne piętra, wszystkich jego 

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/bart_omiej_majzel_sadzawka_pola_widzenia_ksi_ki_p
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mieszkańców, którzy odtąd stają się niewolnikami rytmu 
lasu. Ci, którzy tu zamieszkali, nie potrafią wyzwolić z tej 
pętli ciszy, hałasu, pohukiwań i wycia. Taniec jest mgła-
wicą przelatującą przez las.

Czasem szał, czasem jęk, kropli ślad. Czy to żywica, czy 
pot, czy łza? Tego nie wie nawet drzewo, z którego ścię-
to głaz, ścięto mech i kwiaty, i teraz wypływa z niego 
marzenie inne, niż dotąd. Puste marzenie czarnego cie-
nia ulatujące z rąk, które potrafiłyby je okiełznać, gdyby 
świat był nasz. Ale te ręce są zupełnie spękane, niezdol-
ne utrzymać choćby źdźbło trawy między palcami.

Las... Widziałem go na zdjęciach i pomyślałem, że to 
chyba jakiś żart, że niemożliwe jest, aby to wszystko 
tak się dobrało, tak poraniło, bezsensownie zatańczy-
ło i utknęło w ciszy. Drżenie przechodzące przez każ-
dy nasz sen. Znów tam zaglądam, idę do końca wojny, 
dzień po dniu, bitwa po bitwie, krew na talerzu tryska-
jąca w stronę nieba, bryzgająca w korę drzewa. Jak 
wówczas, tuż po zwycięstwie, po którym padłem na 
wznak, a potem wyleciałem wybielony, wyczyszczony 
i skończony tym dotykiem drzew. Teraz wpadam w leśne 
chaszcze, niby od niechcenia, niby przypadkiem, bo 
chciałem iść na skróty, a im dalej w las, tym... krócej, 
szybciej, rzewniej. I więcej boleści. Bo to o nas.
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Wciąż te wzruszenia, zjawy z przeszłości, które już mnie 
nie dotyczą. Pożegnania wchodzące w życie, między 
mnie i ciebie, tak naturalnie, łagodnie, obojętnie. Nie 
zwracam już na nie uwagi, nie myślę o tym, ile zabiera-
ją, ile kradną. W lesie wszystko wygląda inaczej. Rdze-
wieje. Po czasie widzimy, że posiada swoje dalsze, 
ukryte życie, rozpuszcza się, rozlewa, rozmywa... Znika, 
nie wiadomo gdzie. Więc trzeba tu wpaść, nie lamen-
tować, unieść kielich, wychylić się przez krawędź, która 
stała się ostrzem mojego domu, progiem pokoju, moją 
własną wnęką.

A przecież przyjechałem tu raptem kilka miesięcy temu. 
Dzień był piekielny, choć niebo tego dnia, opadało 
nisko. Po kilkunastu godzinach jazdy wysiadłem z auto-
busu w strugach spalonej trawy, ściętej gwałtownie pro-
mieniami słońca. Ziemia kruszyła się pod naporem gorą-
ca przelewającego się przez pożółkły dywan martwych 
łąk. Po opuszczeniu autobusu wszedłem w idealnie pustą 
krainę, zakończoną w oddali zarysami lasu. Wiedzia-
łem, że muszę iść w jego stronę. Tak napisała w liście, 
do którego dołączyła naszkicowaną mapę zrobioną na 
papierze do pieczenia bułeczek z rodzynkami: „Idź któ-
rąś z dróg, która ci się spodoba, byle w stronę lasu, byle 
stromą drogą, byle w dół wypalonej łąki, która już łąką 
nie jest i nigdy nie będzie. Idź tam, gdzie zobaczysz 
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zielone, świecące — oto las, dom tancerzy. Poznasz go 
po przetrąconej duszy”.

Idź w podskokach. Nie szedłem w podskokach, ale 
poznałem. Wielkie, masywne drzewa, ich martwe dusze 
i przegniłe korzenie. Nie chcę nikogo urazić, ale powiem 
ci szczerze, nie zrozumiałem z tego spektaklu niczego.

Gdy doszedłem do rzeki, zorientowałem się, co miała 
na myśli. Wszędzie nic, wszędzie niczego, tylko ten las 
w oddali, jedyne co było rzeczywiste, co udało się prze-
pchnąć przez cienki przesmyk prawdziwego źródła, by 
wcisnąć go w stronę życia. Upał. Pot lał się bez opo-
rów. Barwy rozrastały się zachłannie we wszystkie stro-
ny, zarażając swą fantazją całą okolicę. Szedłem polną 
drogą, plując pod nogi pestkami słonecznika. Byłeś. 
Lesie. Ty draniu.

Coraz bliżej.

Byłeś.

Ech, byłeś widmem na wyciągnięcie dłoni, nie na jakimś 
tam cholernym horyzoncie, wisiałeś nade mną, unosiłeś 
się w powietrzu, jakbyś próbował mnie przykryć tysią-
cem gałęzi. Nie przypominałeś już jedynie rozlanej pla-
my nad ziemią.
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Las konkretyzował się. Wyrastał nienaturalnie z płaskiej 
jakby ściętej maczetą ziemi. Po godzinnym marszu, gdy 
byłem już blisko, spojrzałem Ci w twarz i aż przysiadłem 
z wrażenia. Jezu! Byłeś martwy. A jednak poruszałeś się 
moim rytmem. Czułem twoje ruchy w mięśniach, twoje 
skurcze w krtani. Gdy usłyszałem trzask gałęzi, zakrztu-
siłem się śliną. Chciałem coś powiedzieć, wykrzyczeć, 
wymamrotać, ale ślina nadpływała z gardła i zalewała 
krzyki, a język zdrętwiał, zesztywniał... więc milczałem. 
Zapaliłem papierosa i patrzyłem w leśną twarz, która 
stała się jeszcze bardziej szpetna i wykrzywiona niezna-
nym grymasem. I tak siedzieliśmy, oddaleni od siebie 
setkami drzew i gapiliśmy się na siebie, paląc i milknąc, 
na zmianę, milknąć i paląc, puszczając z dymem roz-
grzane powietrze, które wpadało do kieszeni spodni.

Błyskawicznie odnalazłem dom, o którym wielokrotnie 
pisała w listach nerwowym charakterem pisma. Wie-
działem, co tu zaszło, ale byłem z oddali. Wyobrażałem 
go sobie zupełnie inaczej. Był wielki i śmierdział mar-
twymi drzewami, które wyrastały z niego i oplatały go 
wilgotnymi palcami. Wyciągnąłem klucze spod pęknię-
tej okiennicy i wszedłem do środka. Dom położony był 
na granicy lasu. Stał w rozkroku, wciskając się w ciem-
ność wilgotnych drzew i jednocześnie — drugą nogą — 
w pustkowie rozlewające się przez pagórki i wzgórza, 



46

zakreślone linią rzeki. Cieszyłem się, że w końcu tu 
dotarłem. Miałem przyjechać już dawno. Zawsze jednak 
coś mnie wstrzymywało. Jeżeli było to przeczucie końca, 
a niech je szlag, miało rację.

Przeczucia często mają władzę nad nami i trzeba 
im ulegać. Przez pierwszych kilka dni nie wychodzi-
łem z domu. Leżałem na podłodze i wpatrywałem się 
w poprzesuwane, rozedrgane słoje na suficie. Przypomi-
nało to stan hibernacji. Minęło sporo czasu, gdy wsze-
dłem do lasu po raz pierwszy. Wszedłem bez przekona-
nia, aby poczuć, jak mniemałem, jak zamiera życie. Jak 
abdykuje i znika. A tu niespodzianka. Życie żyło w nim 
bardziej niż gdziekolwiek, choć, jak już wspominałem, 
był to martwy las. Wszystkie jego członki zostały rzuco-
ne w kąt i rozpoczęły powolną drogę w stronę wnętrza 
ziemi, zanurzając się w glinie, mule i wilgotnej glebie.

Teraz kiedy chodzę po nim już instynktownie i swobod-
nie, wiem doskonale, że to inny las niż wszystkie pozo-
stałe lasy. Nie rosną w nim brzozy ani sosny. Rośnie 
pustka. Wilgoć rozkłada skutecznie na łopatki wszyst-
kie znane formy życia. Unicestwia dawny czas. Potem 
wypluwa cząstki tego, co było, powołując je do życia 
raz jeszcze, ale już nie jako próbę podtrzymywania 
życia, które dotąd trwało. Umarły las powołuje do życia 
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swych umarłych braci, szczątki roślin i zwierząt wymie-
szane z wymiętą ściółką. Wyciąga ich na wierzch, zła-
manych i przerażonych zanikaniem opowieści, aby 
zapełniając przestrzeń rozpadu, stanowiły o trwałości 
życia. Wszystkie jego strzępy, wyszarpane z podziem-
nych jam, nie świadczą bezpośrednio o życiu, mają 
udowadniać nieśmiertelność skupioną w idei natury, 
której nie sposób wymazać z przestrzeni strachu i straty, 
w której zapisana została struktura życia i ta opowieść, 
dla której tu przybyłem.

Triumf lasu tkwi w odtrąceniu starych prawd i reguł, 
w zepchnięciu w niepamięć własnej historii na rzecz 
tego, co wciąż się odradza. Oto leśna tajemnica prze-
pływu zmieniających się form i niekończących się naro-
dzin wywiedzionych z ochłapów własnej śmierci.

Oto bowiem, patrz: liść, wyschnięty i zmiażdżony, staje 
się znakiem tego, co nie wróci. Albo gałąź, nadłamana, 
spójrz — nieznany ptak w locie przetrącający skrzydła 
drapieżnikom. W końcu wbija się głęboko w spadające 
gniazdo, z którego wypadają tylko krople.

Las jest dzisiaj idealnie niczyj, a jak wiadomo, zie-
mia niczyja, staje się sługą lekkości. To tam zakwi-
ta niepohamowane życie. Dlatego — jak już 
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wspominałem — dopiero po kilku tygodniach od przy-
jazdu poczułem się idealnie niczyj i po raz pierwszy 
wstąpiłem do lasu. Tego lasu, który zacisnął pętlę i wziął 
mnie w posiadanie.

2. 
Woda jest dziś idealnie niczyja. Wypełnia dziurę 
w ziemi i tworzy sadzawkę. Trzeba iść lasem kilka 
godzin, aby do niej dotrzeć. Na szczęście znam już 
wszystkie leśne ścieżki i zakątki, o których nikt nie wie. 
Mogę więc dowolnie zakradać się w lesie, tropić śla-
dy, szukać legowiska i wydłużać cień, który ciągnie 
się za człowiekiem wpatrzonym w taneczną paradę 
drzew.

Przez cały ten czas nie spotkałem w lesie żadnego 
człowieka. Przynajmniej żywego, który by się ruszył 
i odezwał. Widziałem w paprociach jakieś szczątki, 
nie wiem, dzika, jelenia czy człowieka, kto by tego 
dochodził? I tak niczego to już nie zmieni, gdy kości 
zostały złożone. A może to tutaj?

Niedawno siedząc nad wodą, obserwując dwa czar-
ne kormorany, dostrzegłem wyskakującą z sadzaw-
ki dziewczynkę. Niewiele zdołałem dostrzec, poza 
rozbryzgującą się falą wody, której krople krążyły 
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w powietrzu jeszcze kilka minut, zanim dziewczyn-
ka czmychnęła przede mną jak sarna. Zapamiętałem 
jedynie jej wystraszoną twarz, ciemną twarz, a może 
zacienioną, o oczach czarnych jak osmolone kamienie 
z ogniska. Wyskoczyła, spojrzała na mnie przerażo-
na, jakby szukała pomocy, pomachała liśćmi czermie-
ni błotnej i pobiegła przed siebie, wpadając w las, aż 
zakurzyło się niebo, szukając dla niej lepszych dróg. 
Ale takich nie było.

Jej głowa ukryta była w czarnej, rozwichrzonej czu-
prynie, która niczym zasłona przykrywała jej twarz. 
Tak czy inaczej, nie zważała na wystające konary. 
Najwidoczniej nie zastanawiała się, w którą stronę się 
udać. Mknęła prosto w pułapkę, której jeszcze sobie 
nie uświadomiła. Widziałem, jak kilkukrotnie potykała 
się, jak się zachwiała i runęła na ziemię. Wstała bły-
skawicznie i pobiegła dalej.

Puściłem się za nią pędem, ale zgubiłem ślad, zanim 
wpadłem w zarośla i koniec gałązki dzióbnął mnie 
w oko, z którego błyskawicznie potoczyły się łzy.

Od tamtego czasu przychodziłem nad sadzawkę 
codziennie. Siadałem nad jej brzegiem i wpatrywałem 
się w nią, wierząc, że za chwilę znów wyskoczy z niej 
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jakaś czarnowłosa, za którą można będzie pobiec, 
poczuć się kimś innym, być może łowcą, aby poszu-
kać świeżych śladów pośród leśnego mchu. Nie cho-
dzi bowiem o tę czarnowłosą ani o kogokolwiek inne-
go, kto mógłby wyskoczyć z sadzawki, lecz o te ślady 
w mchu, po których można kroczyć i zbierać je, jeden 
po drugim, jak jagody do kosza. W tej sytuacji poczu-
łem jednak strach, strach bijący od dziewczynki, która 
uciekała, choć nie wiem, czy przede mną, czy przed 
kimś, kogo dotąd nie dostrzegłem, kto ma zabłocone 
buty i wymachuje metalowym kijem?

Czekałem więc, aż wody rozstąpią się i ujrzę znów 
wodną postać. Zastanawiałem się, gdzie się teraz znaj-
duje? Kim jest? Czy wyskoczyła z sadzawki naprawdę, 
czy może mam już majaki i zwidy, które każą wymyślać 
mi niestworzone historie? A może wyskoczyła z wody, 
jedynie na chwilę, by znów wskoczyć do głębi i znik-
nąć na dobre, rozpłynąć się, przemienić? Czy ujrzę 
ją jeszcze kiedyś, tę dziewczynkę, o czarnych oczach 
i ciemnych włosach ociekających wodą i skórze mio-
dowej i szyi zakrytej fioletową chustą, którą potrząsała, 
gdy biegła w stronę lasu, aby zniknąć w rdzawej bar-
wie wilgotnych drzew.

Wszedłem w miękkie liście.
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Stopa zapadła się i spotkała cię w pustce ziemi. Lesie, 
ty draniu, jeszcze cię dopadnę, któregoś dnia, gdy nie 
będziesz się niczego spodziewał, będziesz czołgał się 
u moich stóp. Będziesz mój. Stopa... Moja stopa ugrzę-
zła, zakleszczona w ziemi. Puszczaj! Jeszcze cię dopad-
nę, jeszcze cię uskrzydlę, bo moja stopa, już nie będzie 
szła, będzie powłóczyła, będzie się ciągnęła za innymi 
stopami jak kłoda, jak garnek, jak słój. Ale będę stał na 
straży, aby suchą stopą przejść przez niejedno morze. 
Opisała mi w liście całą tę historię, ale wydawała mi się 
tak obca, tak nie moja, dopóki nie poczułem tego zapa-
chu gnijących drzew.

Tymczasem chodziłem po lesie i szukałem zjawy, któ-
ra zapadła się pod ziemię. Albo zmieniła się w drzewo 
o czarnych liściach i czarnych dłoniach, z których wyle-
cą kiedyś czarne ptaki trzepiące nadszarpniętymi, osku-
banymi skrzydełkami.

Wieczorami siadałem nad sadzawką. Śpiewałem sta-
re piosenki i w upalne noce wpatrywałem się w wodę. 
Nikogo tam nie było.

Żadna dziewczynka, chłopak, starzec ani nimfa nie 
wyskakiwała, choć godzinami siedziałem i wypatrywa-
łem ich na brzegu i w wodzie, tak zarośniętej trzciną, że 
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nie widać było dna, bo woda jak żałobny welon była 
czarna, utkana z kropel i długich, wijących się włosów 
wysokich drzew, które stały na straży sadzawki i tak 
starzały się z roku na rok, iż zaczęły siwieć i gubić swe 
warkocze.

Siedziałem tak dzień po dniu, z każdym kolejnym dniem 
coraz dłużej. Moje spojrzenie stawało się monotonne 
i posłuszne. Czasem woda poruszała się i z jej ukrytego 
w głębi mułu wyskakiwała żaba. Czasem między pręga-
mi fal dostrzegałem kolorową rybę, która z trudem oca-
lała swe lśniące barwy prześlizgując się przez wygry-
zione liście, trzciny, oklejone kleistą mazią gałęzie.

Opuszczałem więc swoją sadzawkę na długie godzi-
ny i włóczyłem się po lesie, szukając śladów, czarnych 
włosów i czarnych kamyków. Nikogo tu nigdy nie było, 
pomyślałem. Dzień dopiero się rozpoczynał, a ja byłem 
już tak zmęczony, iż głowa opadała mi w dół.

Zasnąłem.

We śnie mówiłem płynnie: „widocznie tak musi pozo-
stać: bycie dla nikogo albo bycie w świetle”. Spałem 
kilkanaście godzin skulony na ziemi jak kuna. Pełzała 
po mnie noc, pełzały ślady dnia, a potem znów zaczątki 
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nowej nocy. Muskały mnie listki i muskały gałęzie. Szu-
kały mnie szyszki i krople wody zbierające się co rano 
w liściach.

Przebudziłem się o świcie. Coś dotykało mojej twarzy. 
Poczułem ciepłą dłoń, pachnącą, przykrywającą mi 
oczy, abym niczego nie dostrzegł. Abym się ślepcem 
stawał i w ślepocie brodził. Jednak tylko na moment, bo 
po chwili miękka dłoń zniknęła i słyszałem tylko trzask 
gałęzi i szybki bieg kogoś, kto znikał w zagajniku.

Widziałem na ściółce ślady małych stóp, ślady stóp, 
które biegły w stronę gęstych zarośli.

Od tego dnia przestałem przychodzić nad sadzawkę. 
Wybierałem długie spacery po lesie. Czasem rozglą-
dałem się wokół, wydawało mi się, że ktoś obserwuje 
mnie zza drzewa albo zza kępy krzaków. Przestałem 
szukać czarnowłosej, uznając jej obecność w sobie 
i wokół mnie za coś zupełnie normalnego. Wieczorami 
przypominałem sobie babcię, której nigdy nie pozna-
łem, ale zostało mi po niej jedno zdjęcie. Wychudzo-
nej dziewczynki, wtulonej w drzewo, mokrej od strug 
deszczu, który w chwili robienia fotografii, spływał 
obficie po jej włosach. Jako iż zdjęcie było czar-
no-białe, nie byłem pewien, czy miała czarne, czy 
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brązowe włosy. Na pewno były ciemne, w tej kwestii 
nawet czarno-białe fotografie dają nam wiarygodne 
informacje.

Sięgałem po tę fotografię niemal codziennie. Wpatry-
wałem się godzinami w twarz babci. Czułem jej strach, 
zdawało mi się, że ogląda się za siebie, że słyszy 
strzały, które dochodzą z głębi lasu, że próbuje biec, 
ale coś trzyma ją w miejscu. Pod drzewami zakopano 
rękawiczki i buty tancerzy i ona to czuła. Mówił o tym 
każdy cień zdjęcia. Każdy bożek, każdy totem tego, 
kto jest nieobecny.

Więc wyobraziłem sobie, że w końcu, jak słyszałem 
i czytałem w liście jej córki, zaczęła biec, i biegła prze-
rażona, wiedząc, że musi dobiec do skarpy, a potem 
odbić się, niczym od belki startowej, zamknąć oczy 
i spróbować dolecieć do słońca. Więc biegła, tak 
bardzo, iż nie oglądała się za siebie, potykając się 
o korzenie i konary, pędziła, trzęsąc się dramatycznie, 
zanim straciłem ją z oczu i pochłonęła ją ciężka ścia-
na lasu. Przecież była, lesie, ty draniu, przyznaj się, co 
z nią uczyniłeś?!
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3. 
Las wydaje się dziś idealnie niczyj. Chodzę po nim 
i zbieram maliny. Robię to, o co prosiła mnie w liście, 
jestem tu, po prostu tu jestem i próbuję zrozumieć i udzie-
lić odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta stara chata, 
pokryła się leśnym, wilgotnym nalotem? Dlaczego pach-
nie dymem? Kto szumi za płotem? Co się stało z butami 
tancerzy? Czemu zawsze rano unosi się tu mgła?
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MARCIN PAWŁOWSKI
urodził się w 1954 roku w Krakowie. Studiował na 
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – 
pracę dyplomową zrealizował w Pracowni Wklęsłodru-
ku pod kierunkiem prof. Andrzeja Pietscha w 1980 r.  
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Aktu-
alnie jest zatrudniony w Instytucie Grafiki i Wzornictwa 
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na stanowisku profesora uczelni. Zajmuje się twórczością 
w zakresie szeroko rozumianego rysunku i grafiki warsz-
tatowej; w dorobku ma również realizacje w przestrzeni 
zastanej, tworzy obiekty, zajmuje się fotografią. Bierze 
udział w krajowych i zagranicznych wystawach zbioro-
wych, grupowych i konkursach. Jest autorem kilkunastu 
wystaw indywidualnych. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków.
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BARTŁOMIEJ MAJZEL 
urodził się w 1974 roku. Poeta, dziennikarz i podróż-
nik (podróżował m.in. po Ghanie, Togo, Beninie, Etiopii, 
Mongolii, Rosji, Indiach, Bangladeszu, Algierii, Syrii, Jor-
danii, Maroku, Tajlandii, Laosie, Kambodży, Wietnamie, 
Birmie, Iranie, RPA, Lesotho, Indonezji, Sri Lance i innych). 
Autor 5 książek po etyckich: „Robaczywość” (Bydgoszcz, 
1997), „Bieg Zjazdowy” (Kraków, 2001), „Biała Afryka” 
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(Wrocław, 2006), „Doba Hotelowa” (Wrocław 2009), 
„Terror” (Poznań, 2015).Współtwórca trupy poetyckiej 
NaDziko. W latach 1996–1999 był współredaktorem 
dodatku do Kwartalnika Opcje pt. „NaDziko”, gdzie był 
m.in autorem cyklu „Felietony bez zasłony”. Jego wier-
sze tłumaczone były na języki: angielski, walijski, arabski, 
niemiecki, szwedzki, słoweński, czeski, serbski, ukraiński, 
bułgarski i słowacki oraz zamieszczane w prasie i w anto-
logiach w poszczególnych krajach. Reprezentował Polskę 
na wielu międzynarodowych festiwalach poezji i literatury 
m.in. Poesifestival w Goeteborgu, Festiwal poezji i wina 
w Medanie, Festiwal Zjawisk Osobnych w Karlowych 
Warach, Meridian Czernovitz Festival w Czerniowcach, 
North Wales International Festival w Bangor, Les Pintemps 
des Poetes w Luksemburgu i innych. W 2002 roku był 
nominowany do „Paszportu Polityki” za najlepszą książkę 
roku 2001. W 2003 roku otrzymał we Wrocławiu Nagro-
dę Literacką Czterech Kolumn za przekraczanie horyzon-
tów w sztuce. Jest autorem radiowych reportaży, progra-
mów podróżniczych, felietonów oraz cyklicznej audycji 
muzycznej w Radiu eM – „Karawana”. Współpracuje 
z Radiową Dwójką. Przez wiele lat był współorganizato-
rem Festiwalu Ars Cameralis. Obecnie w Zagłębiowskiej 
Mediatece w Sosnowcu tworzy „Przestrzeń Słowa”– mię-
dzynarodowy, interdyscyplinarny cykl festiwalowy, które-
go pierwsza edycja odbyła się w roku 2021.
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ABSOLUT  
JEST ZAWSZE 
POSZUKIWANIEM
Nagranie spotkania prowadzonego  
przez Bartłomieja Majzla

POMOSTY WARTOŚCI spotkanie II 
Bartłomiej Majzel rozmawia z Marcinem Pawłowskim
Realizacja: unContemporary

https://www.youtube.com/watch?v=q-PMJDZ2peA
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Fot. Iwona Wander

Fot. Iwona Wander



62

Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander
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Fot. Zdjęcie z archiwum Domu Oświatowego BŚ

Fot. Zdjęcie z archiwum Domu Oświatowego BŚ
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Fot. Iwona Wander

KARTA PRACY 
TWÓRCZEJ
STR. 116
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WYSTAWA III
Rzeźba i grafika: Piotr Szewczyk
Tekst: Krzysztof Czyżewski

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna
10.09 – 30.10.2021 r. | Kuratorka wystawy: Ewa Kokot
 
Sztuka Piotra Szewczyka jest wycyzelowana, jego rzeźby 
są niewielkie, ale bogate w szczegóły i ornamenty, które 
skłaniają do refleksji. Dlatego postanowiliśmy połączyć 
tę ulotną i zachwycającą drobiazgowością twórczość 
z pisarzem, rozumiejącym taki język ekspresji, Krzysztofem 
Czyżewskim, który w tomiku „Żegaryszki” wyraźnie inspi-
ruje się tradycją haiku i haiga. Pisarz stworzył esej na 
temat swojego odbioru sztuki Szewczyka, z którym połą-
czył go pomost zbudowany z dwóch wartości: CZASU 
i PAMIĘCI.

Człowiek przyniósł do pralasu dłonie. A one karmiły 
mądrość dotykiem drzewa.

Krzysztof Czyżewski „Mały esej o desce”
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Rzeźba i grafika: Piotr Szewczyk, tekst: Krzysztof Czyżewski 
Animacja: Piotr Szewczyk
Identyfikacja wizualna projektu: Jadwiga Lemańska

https://www.youtube.com/watch?v=NNErMaa5WCo
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Autor: Piotr Szewczyk
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Autor: Piotr Szewczyk
Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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KRZYSZTOF CZYŻEWSKI
Mały esej o desce

Jest ona jakby ich przedłużeniem.

Tadeusz Kantor

Nieco przydługie wprowadzenie
W archiwum Cricoteki znajduje się nagranie Tadeusza 
Kantora, w którym objaśnia spis przedmiotów mających 
złożyć się na projektowane Muzeum Cricot 2. Pośród 
nich znalazła się deska. Kantor opowiada o niej z miło-
ścią, jakby – mówiąc – dotykał „przedmiotu tajemnicze-
go”, który na trwałe zagościł w królestwie jego sztuki. 
Na koniec przytacza napisaną przez siebie na użytek 
biura Cricoteki notatkę: „Jest to mój wojenny przedmiot 
gotowy. Chciałbym aby kiedyś zawisnął w muzeum 
i aby profesor Mieczysław Porębski napisał mały esej 
o tym biednym przedmiocie”. Profesor Porębski wydał 
piękną i świetnie opracowaną książkę pt. „Deska”, 

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/tekst_na_issuu_krzysztof_czy_ewski
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w której znalazłem tę opowieść Kantora, ale małego 
eseju o desce nigdy nie napisał. 

Ta „biedna” historia zapadła we mnie głęboko i przez 
lata nie dawała mi spokoju. Nie raz zaglądałem do Cri-
coteki, najpierw na Kanoniczej potem na Nadwiślań-
skiej, gdzie deska objawia się na rysunkach, w rzeź-
bach, obiektach i rekwizytach. Powracały do mnie 
kantorowskie ambalaże: Kobieta z deską w plecach, 
Człowiek ze swoimi Drzwiami, Bezbronny człowiek ze 
Stołem. Czytam partyturę spektaklu „Kurka wodna”, 
a tam „Przez salę przelatuje Żyd w czarnym chałacie 
po kostki, dźwigając na ramieniu długą deskę w czar-
nym pokrowcu. Nie wiadomo dokąd i bez widocznego 
celu. …Nadzy chasydzi zaciekle szamocą się ze swoją 
deską w czarnym pokrowcu. …Jest ona jakby ich prze-
dłużeniem. Łączy ich i rozdziela równocześnie. Terrory-
zuje. Mocują się na niej. Czepiają konwulsyjnie (jakby 
„ostatnia deska ratunku”)”. Zdarzało mi się też bywać 
w dzień śmierci Kantora 8 grudnia na Kanoniczej, gdy 
bracia Janiccy, jak każdego roku, tworzyli żywą rzeźbę 
„Dwóch chasydów z deską ostatniego ratunku”. 

Deska żyła swoim życiem, niosła co rusz to nowe 
znaczenia, niepostrzeżenie stając się przedłużeniem 
człowieka w realność poza ludzką. Wciąż jednak 
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pozostawała niewymówiona. Powróciła do mnie za 
sprawą Piotra Szewczyka, artysty z deską czarnego 
dębu w dłoniach. Trafił na nią, idąc za czernią swoich 
grafik, przenikających w pajęczo-katedralne struktury 
materii. Wcześniej pracował z drewnianym obłogiem 
czeremchy amerykańskiej, która z czasem rdzewieje, 
degradując rzeźbę. W ogrodzie jego sztuki rdzewienie, 
próchnienie budziło zmysł dotyku. Ze skorodowanej stali 
wydobywał koronkowy ażur kobiecej bluzki. Żaden inny 
zmysł nie potrafi tak głęboko odczuć obcowania szorst-
kiego z subtelnym. Chyba, że zmysł pamięci. Ten jed-
nak nie mieści się na arystotelesowskiej palecie recep-
torów. To tam właśnie, na złożach niepomieszczenia, 
w naszych przedłużeniach bogatych w obłogi, obrzyny, 
resztki, ścinki i marginalia, spotykam się z Piotrem Szew-
czykiem. Zmysły dotyku i pamięci prowadziły go tam, 
gdzie obumieranie przeobraża się w żywot długowiecz-
ny, gdzie w głębi osadów rzecznych szczątki, byty frag-
mentaryczne poddane są procesom transmutacji w szla-
chetny kruszec czarnego dębu. Na mojej drodze pojawił 
się „Człowiek z Deską”. W liście do mnie tak pisał 
o czarnym dębie: „…budzi szacunek, jest czymś bardzo 
szlachetnym (nawet takie zupełnie zniszczone i spękane 
kawałki). Najciekawsze jest chyba jednak to, że rośnie 
bardzo długo, ale po ścięciu nie umiera (oczywiście, 
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drzewo ginie, jednak drewno z niego zaczyna nowy 
etap) i jeszcze przez wiele lat dochodzi do swojej osta-
tecznej, naturalnej formy – czerniejąc od wilgoci. Pod-
czas, gdy inne drewno butwieje, niszczeje, to on nabiera 
koloru, szlachetności”.

Zabieram się do pisania. Oczywiście nie śmiałbym uzur-
pować sobie prawa do tworzenia tekstu, którego zapra-
gnął kiedyś Tadeusz Kantor, a tym bardziej wchodzić 
w rolę adresata jego prośby, profesora Mieczysława 
Porębskiego. Nie jest też moim zamierzeniem odnajdowa-
nie w twórczości Piotra Szewczyka podobieństw z dzie-
łem twórcy Cricot 2. Chcę wypowiedzieć deskę. Jej byt 
osobny skrywa w sobie opowieść. Zasłyszałem ją dawno 
temu, niby morze w przyłożonej do ucha muszli. Opo-
wieść ta prowadzi dalej niż brzegi ludzkiego. Ponieważ 
przynależę do niego, będzie się mi ona wymykała. Nie-
mniej i ja jestem człowiekiem z deską w plecach, a teraz 
trzymam w dłoni podarowany mi przez artystę ze Śląska 
kawałek deski z czarnego dębu. Na list Piotra Szewczyka 
trzeba odpowiedzieć, by również on mógł podążyć dalej 
w procesie tworzenia Pomostu. 

Deska wprowadza człowieka w przestrzeń prze-
kroczenia. Właśnie w tym tkwi istota inspiracji, któ-
rą zawdzięczam obu artystom. Kantor wydobył deskę 
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z rzeczywistości zdegradowanej. Podczas wojny, szu-
kając przedmiotu w najwyższym stopniu nędznego, 
znajduje go w klozecie krakowskiego przyjaciela Jac-
ka Pugeta. Spróchniałą, wyszarzałą, ze śladami gwoź-
dzi i rdzy deskę pociąga werniksem, by nie trzeba było 
jej czyścić; wbija w nią haki, na których zaczepia dwa 
zardzewiałe łańcuchy znalezione pod mostem na Wiśle, 
i zawiesza ją u sufitu pokoju, w którym w 1944 roku gra-
ny będzie „Powrót Odysa” Wyspiańskiego: „Była czymś 
bezinteresownym, i przez swoją bezinteresowność, nie 
utylitarność życiową, stawała się jakimś przedmiotem 
tajemniczym, przedmiotem wyobraźni”. Kantor rewin-
dykował deskę poprzez pozbawienie jej użyteczności. 
Uwalniał w ten sposób opowieść, nie dającą mi już spo-
koju. Szewczyk sięga po deskę uszlachetnioną przez 
czas, przez upływ tysięcy lat, wydobytą z drogocennego 
kruszcu czarnego drewna. Powoli staje się ona dla niego 
Księgą zapisaną starowiecznymi znakami – rozcina jej 
karty, układa w osobne konstelacje, postarza, wygładza, 
uwydatnia włókna i rozpęknięcia, nakłuwa, wszczepia 
szkło by jej pismo uczynić bardziej czytelnym. Wie jak 
sprawić, aby chciało się jej dotknąć. Fragmentaryczność 
instalacji budzi tęsknotę za powrotem do całości. 

Wydaje się, że trudniej o coś bardziej odległego od 
realności wyszarzałej, butwiejącej deski Kantora niż 
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wymuskana szlachetność czarnej deski Szewczyka. 
W mojej wyobraźni jednak zrastają się one snując opo-
wieść o przywróceniu, a nasłuchujący jej ludzie jakby 
stawali się częścią kantorowskiego ambalażu „Bezbron-
ny człowiek ze Stołem”, a może także ostatecznego 
kształtu szewczykowskiej instalacji „Pomost” – siadamy 
za stołem tej opowieści czując, że wykraczamy poza 
siebie, że pomiędzy nami, ludźmi, jest tu ktoś jeszcze. 
Trudna do uchwycenia jest ta opowieść, często będzie 
wymykała się moim słowom, ale stchórzyłbym nie pró-
bując stanąć na desce wyprowadzającej mnie poza 
siebie i nie zasiąść do stołu, przy którym nie będzie 
już podziału na swoje i nieludzkie. Pora spróbować 
wypowiedzieć deskę.

Z dłoni jest deska
W pralesie o niej nie słyszano. Zawieszona między 
gwiazdami, dla czułek brzeżnych liści, skorupiastych 
oczlików i łap porośniętych sierścią istniała jedynie jako 
czysta potencja. Aż przybył człowiek. Szukał bliskości 
drzew, jakby były jego rodzicami. Podróżujący w głąb 
drzewa, jak później Safona, Swedenborg albo Miłosz, 
twierdził, że począł się z dębu, może, jak chcą Grecy, 
z jesionu…

…mądrość szuka dotknięcia do jego szorstkiej kory.
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Człowiek przyniósł do pralasu dłonie. A one karmiły 
mądrość dotykiem drzewa. W organizmie poddanym 
instynktowi przetrwania, przecierały przepusty dla poru-
szeń serca, głodu piękna, tęsknoty za formą nie z tej 
ziemi. Opuszki palców upajały się muskaniem chropa-
wej kory, wciskały w jej rozpęknięcia, odłamywały ją 
i rozmiatały pył próchna by dotrzeć do obłogu drewna, 
pomykać po jego gładzi, wyczuć sutą strukturę tkanki, 
udrożnić przepływ energii starodrzewu. 

Dłonie nie poprzestawały na oczarowaniu, udomawia-
jącym wszakże człowieka w środowisku naturalnym. 
Ich membrana pracowała dalej, niezaspokojona pokar-
mem owoców, leczniczą mocą soków, nawet korzennym 
wywarem trującym dla śmierci. Nie chciały być syte ani 
wieczne, lecz spracowane. Tak przeniknęła do prala-
su przemiana. Dotykając drzewa, dłonie już pracowały 
nad jego przeistoczeniem. Pierwszym warsztatem dla 
ich pracy musiała być wyobraźnia, a zatem powracanie 
czółnem przypomnienia lub snu do ogrodu prabytów. 
Niebywale czułe, zwłaszcza u początków obcowania 
z nieludzkim, zdolne były pomieścić niezliczoną ilość 
powięzi między zmysłami a sercem, materią a światłem, 
biologią a kosmosem. Potrzeba było tej ogromnej złożo-
ności by wytworzyło się pole emergencji dla powstania 
bytu najprostszego, osobnego, nieantropomorficznego. 
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Powstało c o ś oddzielne, nieprzynależne, z szero-
ką autonomią w królestwie natury, choć w niej mające 
początek niby dziecko w żywicielce. Niepostrzeżenie 
dla dziejopisów, krążących myślami wokół kamienia, 
brązu i żelaza, gdzieś pomiędzy homo sapiens a homo 
ludens-faber-cyberneticus, człowiek stworzył deskę. 

Deska była pierwsza… pierwszym „przedmiotem 
gotowym”…

Z przekroczenia jest deska
Człowiek nie potrzebował deski by przetrwać. Nie 
potrzebował jej też dla innych praktycznych względów, 
którym w przyszłości, w miarę starzenia się świata, ona 
będzie służyła. Deska była darem od drzewa kosmiczne-
go, zestrojonego z harmonia mundi, którego pień wciąż 
był doskonałym przewodnikiem dla pyłu gwiezdnego. 
Dlatego była bytem innej użyteczności niż zaspakajanie 
biologicznych potrzeb istot na ziemi, bytem nieobciążo-
nym życiowym utylitaryzmem. 

Spróbujmy zniszczyć iluzję przedmiotu, / jego material-
ne uroki / i jego zdolność pozornego / asymilowania się 
z życiem; / uczyńmy go obcym…
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Szczególny to był dar, nie w formie przedmiotu mate-
rialnego, lecz w akcie przyzwolenia. Dzięki niemu sta-
ło się możliwe stworzenie bytu osobnego. Tak, człowiek 
wydobywał go z drzewa, a równocześnie odkrywał 
go w sobie, jako c o ś domagające się wyrazu. Drze-
wo kosmiczne przyzwoliło człowiekowi na wycięcie 
z niego deski, wyczuwając w nim samym ziarno pyłu 
gwiezdnego.

1.  Mieczysław Porębski, Deska : T. Kantor. Świadectwa,  
 rozmowy, komentarze. Warszawa 1997, s.5.

2.  T. Kantor, Kurka wodna. Partytura [w:] T. Kantor, Metamorfozy.  
 Teksty o latach 1938-1974. Wybór i opracowanie Krzysztof  
 Pleśniarowicz. Kraków 2000, s. 427, 437, 453.

3.  Przywołuję tu rzeźbę Piotra Szewczyka „American Cherry” z 2015 roku, 
 powstałą z inspiracji postacią Jean Baez, jej słynną fotografią,  
 na której ubrana jest w białą koronkową bluzkę i pomarańczową 
 apaszkę oraz jej piosenką „Diamenty i rdza” napisaną w roku urodzenia  
 artysty 1974.

4.   Cyt. za M. Porębski, Deska…, s. 5.

5.   Cz. Miłosz, „W głąb drzewa”. Wiersz z tomu „Nieobjęta ziemia”, 1984.

6.   T. Kantor, Obiekty/przedmioty. Zbiory Cricoteki. Kraków, 2007.

7.  T. Kantor, „Cambriolage” [w:] T. Kantor, Metamorfozy.  
 Teksty o latach 1938-1974. Kraków 2000, s. 501.
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PIOTR SZEWCZYK
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. Artysta multimedialny, projektant, wykładowca. 
Pracownik wrocławskiej katedry Grafiki na Uniwersy-
tecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktywny na 
polu sztuki współczesnej (nowe media, rzeźba, instala-
cja, animacja komputerowa). Swoje prace prezentował 
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w wielu krajach europejskich. Łączy działalność arty-
styczną z poszukiwaniami teoretycznymi w różnych 
dziedzinach sztuki i techniki. Tworzy m.in. obiekty 
powstające przez połączenie precyzyjnego planowania 
z nieprzewidywalnością. Wykorzystuje w nich stal rdze-
wioną, emalie jubilerskie, kamienie szlachetne. Jest też 
twórcą pokazów multimedialnych wraz z oprawą dźwię-
kową. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków 
(okręg Gliwice – Zabrze).
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KRZYSZTOF CZYŻEWSKI 
praktyk idei, poeta i eseista, redaktor i tłumacz. Współ-
twórca i lider Fundacji „Pogranicze”, Ośrodka „Pograni-
cze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzyna-
rodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Animator 
programów dialogu międzykulturowego w Europie Środ-
kowej, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie 
i innych pograniczach świata. Profesor Uniwersytetu 
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Bolońskiego we Włoszech i Rutgers University (New Jer-
sey, USA). Redaktor wydawnictwa Pogranicze, w tym 
serii „Meridian”, „Sąsiedzi” i „Inicjał”. Autor książek: 
„Ścieżka pogranicza”; „Linia powrotu. Zapiski z pogra-
nicza”; „Miłosz. Tkanka łączna”; „Krasnogrudzki most. 
Niezbędnik budowniczego” (wspólnie z Magdaleną 
Kicińską); „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”; 
„Żegaryszki”. Współautor książek „Podręcznik dialogu. 
Zaufanie i tożsamość” oraz „Miłosz– Dialog – Pogra-
nicze”. W 2018 roku, wraz z zespołem Pogranicza, 
wyróżniony Europejską Nagrodą Kultury Księżniczki 
Małgorzaty (Amsterdam, Holandia).
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ODWAGA —  
JAK SKOCZYĆ  
I WPAŚĆ W CIEPŁE,  
NIEZNANE RAMIONA
nagranie spotkania prowadzonego przez 
Bartłomieja Majzla

POMOSTY WARTOŚCI spotkanie III
Bartłomiej Majzel rozmawia z Piotrem Szewczykiem i Krzysztofem Czyżewskim 
Realizacja: unContemporary

https://www.youtube.com/watch?v=2nEpWwnAs5Y&t=1582s
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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DOKUMENTACJA  
FOTOGRAFICZNA 
WYSTAWY

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

KARTA PRACY 
TWÓRCZEJ
STR. 118
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WYSTAWA IV
Wideo-art: Ksawery Kaliski  
Tekst: Wojciech Brzoska

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Galeria Intymna
22.11 – 15.12.2021 r. | Kuratorka wystawy: Ewa Kokot
 
Czwarta wystawa, domykająca cykl ekspozycji łączą-
cych tekst literacki ze sztuką, była najbardziej dosłownym 
połączeniem obu mediów. Ksawery Kaliski, artysta two-
rzący wideo-arty, w działaniu szuka nowoczesnych form 
wyrazu. W swoich pracach często posługuje się sztuką 
multimediów, a gotowe dzieła nierzadko mają wymiar 
interaktywny, zapraszający odbiorców do współdzia-
łania. Zainspirowane twórczością autora wiersze poety, 
Wojciecha Brzoski stanowiły część stworzonych przez 
Kaliskiego wideo-artów. Twórczy eksperyment to zaska-
kujące połączenie sztuki wideo i poezji, dostarczające 
odbiorcom wiele możliwości interpretacji. Jednocześnie 
scalenie obu języków było wymownym podsumowaniem 
cyklu, pokazującym, że pozornie nieprzystające do sie-
bie media, mogą doskonale współdziałać i tworzyć nowe, 
ożywcze zestawienia
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Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech Brzoska 
Animacja: Piotr Szewczyk
Identyfikacja wizualna projektu: Jadwiga Lemańska

https://www.youtube.com/watch?v=YGpYfFaSw3I&t=15s
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Autor: Ksawery Kaliski
Tytuł: Przesilenie_02
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Autor: Ksawery Kaliski
Tytuł: Stan pierwotny
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WOJCIECH BRZOSKA
Wiersze

* * *
dzisiaj cierpki język, 

którym w ciemno 
spowiadałem się nocy.

i wściekła piana, 
z ust, którą 

wyrzuciło morze

snu.

wczoraj z ziemi 
patrzyłem na balon, 

który nigdzie nie odleci.

z ludźmi na smyczy. 
bez dostępu

do chmur.

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/wojciech_brzoska_-_wiersze
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zmiany  
w przepisach

nad ranem – listy nieobecności 
do podpisu – w innych teczkach.

czy to wciąż ta sama praca? 
a może to już my – w innym życiu?

niebieskie zmiany, 
które ktoś wprowadził za nas.

dziś po raz pierwszy z mojego mieszkania 
łączono się z ghaną.

tymczasem – za murami: 
nowe dziewczęta w maseczkach

odpytywane są z przepisów.

na życie.
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wróżby

dziś jestem stańczykiem 
w sekcie tarota – 

zabawiam ciszę.

losuję rydwany, 
rozlewam wino, 

powożę sfinksami.

smutny wodzirej  
pomiędzy ludźmi, 
znudzony kartami.

gdy karta gada do mnie, 
wysuwam głowę spomiędzy krat.
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* * *

i nagle, dnia drugiego, 
wyrwany z całorocznego pośpiechu, 

wstrzymany jak oddech – 

leżę na łóżku sam, dziwnie spokojny.

a jeszcze wczoraj pragnąłem  
naraz wszystkiego, 

przygód z tyloma ludźmi 
wykręcałem dziesiątki numerów.

dziś leżę wśród liter jak kot 
w cieniu zamojskich suteren.

nie muszę już nadawać do nikogo.

ani sam się nie muszę 
nadawać już do niczego.
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falstarter

na przystanku kobieta czyta: „czego oczy nie widzą”. 
pozwól pojawiać się wydarzeniom i płynąć

razem z nimi, nawet w samozaprzeczenia.

ona ma taki dialekt, że nie pojedzie dalej – na 
wszystkich kołach ma pozakładane

blokady.

– „szkoda, że nie pojechałeś w góry, 
przegapiłeś tyle pięknych drzew”.

ty przegapiłaś mnie, przegapiasz co dzień.

jeśli nadejdą jakiekolwiek propozycje,  
to już nie w tym życiu.

czasem myślę o sobie: falstarter.

drugi raz nie powtórzymy już tego biegu – 
zdyskwalifikują na samym przedzie.
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pyrrusowe zwycięstwa oddałbym walkowerem, 
żeby tylko sercu było nie żal.

oczy by nie widziały, 
nie musiały iść w zapomnienia.

czasem chciałbym osiąść na jakiejś stancji 
kosmicznej, pod zmienionym imieniem

i nazwiskiem.

albo chociaż na morzu, 
w strefie bezcłowej, spokojnie móc obserwować

przygody wyjętych spod praw,  
poddanych tylko 

władaniu fal.

co wieczór chodzić na bal  
z samym sobą. 

pod srebrną kulę, która z żadnych kroków 
nigdy nikogo

nie wywróży.
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KSAWERY KALISKI 
w 2002 ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku 
uzyskał stopień doktora sztuki za pracę interaktywną 
wykorzystującą sztuczną inteligencję „PR•OR•OK”. 
W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego 
sztuki. Jest adiunktem w Pracowni Działań Multimedial-
nych na macierzystej uczelni. Od 2003 roku prowadzi 
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firmę Artmediale zajmującą się szeroko rozumianym 
designem, rzeźbą i sztuką multimediów. Współpra-
cuje z projektantami, informatykami i muzykami przy 
zaawansowanych projektach multimedialnych związa-
nych z przestrzenią interaktywną oraz autorskimi inter-
fejsami. Dla UNESCO stworzył opracowanie prezen-
tacji multimedialnej „Pamięć Polski – Pamięć Świata”. 
Jest autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Cho-
pina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wysta-
wy nowych sal w Kopalni Soli „Wieliczka” (UNESCO). 
W ramach międzynarodowej kolekcji sztuki art+science 
stworzył interaktywną instalację „EON” dla Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. Stworzył monumental-
ne rzeźby stacji drogi krzyżowej dla parafii NMP Matki 
Kościoła w Jastrzębiu Zdroju.
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WOJCIECH BRZOSKA 
ur. w 1978 roku, poeta, autor dobrze przyjętych przez 
krytykę literacką dziesięciu książek poetyckich (najnow-
sza to „Plejady” z 2021 r.). Od debiutu, czyli od ponad 
20 lat, aktywnie obecny w polskim życiu literackim. Od 
dekady współpracuje także ze znakomitymi muzyka-
mi, łącząc swoje wiersze zarówno z muzyką elektro-
niczną (zespoły Brzoska i Gawroński oraz Piksele), jak 
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i gitarową (trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz –  
obecnie Brzoska Kolektyw). Z muzykami zagrał bli-
sko 100 koncertów w całej Polsce. Odbył także wiele 
spotkań autorskich z czytelnikami. Laureat poetyckiej 
Nagrody Otoczaka (2007), przyznawanej za najlep-
szy tom wierszy, opublikowany w danym roku. Swoje 
wiersze zamieszczał w najważniejszych polskich czaso-
pismach literackich i kulturalnych (m.in. „Odra”, „Czas 
Kultury”, „Akcent”, „Tygodnik Powszechny”, „Kwartalnik 
Artystyczny”) oraz w prasie zagranicznej (m.in. „Manu-
skripte”, „Ostragehege” czy „Cordite Poetry Review”). 
Jego utwory były tłumaczone na angielski, niemiecki, 
czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański. Ukazy-
wały się także w wielu antologiach poetyckich, zarów-
no w kraju, jak i poza jego granicami. O jego twórczo-
ści literackiej pozytywnie wypowiadali się m.in. Henryk 
Bereza, Karol Maliszewski czy Anna Kałuża. Jako wie-
loletni pracownik Aresztu Śledczego w Katowicach 
mjr Wojciech Brzoska jest pomysłodawcą adresowane-
go do osadzonych Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Jeana Geneta. Mieszka w Katowicach.
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ŚWIATŁO  —   
WYSTARCZY  
PRZYMKNĄĆ OCZY,  
NIE PRZEOCZYĆ
Nagranie spotkania prowadzonego  
przez Bartłomieja Majzla

POMOSTY WARTOŚCI spotkanie IV
Bartłomiej Majzel rozmawia z Wojciechem Brzoską i Ksawerym Kaliskim
Realizacja: unContemporary

https://www.youtube.com/watch?v=-GAJUJJ4Zdo&t=5s
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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DOKUMENTACJA  
FOTOGRAFICZNA 
WYSTAWY

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Arkadiusz Ławrywianiec
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

KARTA PRACY 
TWÓRCZEJ
STR. 120
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
Karty pracy twórczej 
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Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY 

I — „Land art i obiekty: Waldemar Rudyk, 

tekst: Julia Fiedorczuk” w ramach projektu 

„Pola widzenia książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Spójrz na obiekt Waldemara Rudyka. Artysta wydążył 

miejscami deskę. W powstałych pustych przestrze-

niach umieścił blachę i druty, a samą deskę pokrył 

odręcznymi zapiskami. Powstał obiekt o niezwykłej 

kompozycji i formie. Przez „formę” w sztukach wizual-

nych rozumiemy te właściwości dzieła, które związane 

są z jego kształtem i konstrukcją. To właśnie artysta 

decyduje o formie dzieła. Od niego zależy to, w jaki 

sposób dzieło sztuki jest rejestrowane i przekazywane 

odbiorcy, czyli na przykład Tobie.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Inspirując się pracą Waldemara Rudyka, stworzymy 

kolaże z papieru, gazet, sznurka, nici i wszystkiego,  

co znajdziemy we własnych domach. 

Przygotuj białą kartkę papieru, nożyczki, klej, gazety, 

sznurki, skrawki tkaniny i wszystko to, co podpowie  

Ci wyobraźnia.

Najpierw zrób dowolne wycinki z gazet i naklej je na 

białej kartce. Możesz je nakładać, zaginać, marszczyć 

i drzeć. W ten sposób tworzysz różnorodne, prze-

strzenne formy. Przyklejaj je w przemyślany sposób. 

Jeżeli Twoja intuicja szepce Ci, żeby dokleić jeszcze 

jakieś inne materiały jak włóczka, tkanina, resztki nit-

ki — zrób to. To, co w ten sposób robisz, to tworzenie 

kompozycji.

Skończone? Otóż masz przed sobą kolaż — dzieło 

stworzone techniką łączącą różnorodne materiały.

Na koniec puste, niezaklejone przestrzenie kartki 

uzupełnij o zapis ołówkiem lub kredką. Napisz kilka 

własnych myśli — ujmij je w słowa, które są dla Ciebie 

ważne. Ten zapis to dopełnienie formy wykonanej 

z papieru i gazet. 

Teraz popatrz na swoje dzieło i sfotografuj je. Zdjęcie 

prześlij na adres: ewa.kokot@bs.katowice.pl

DODATKOWA SUGESTIA:

Polecamy Twojej uwadze tekst literacki zainspirowa-

ny twórczością Waldemara Rudyka, napisany przez 

pisarkę Julię Fiedorczuk. Jest dostępny pod adresem: 

https://bit.ly/JuliaFiedorczukPoŚladach

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać tekst:

Opracowanie: Ewa Kokot 

Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/

patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni

Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY IV: 

„Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech 

Brzoska” w ramach projektu „Pola widzenia 

książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Sztuka wideo jest dziedziną sztuk wizualnych pre-

zentującą ruchome obrazy i dźwięki przekazywane 

za pomocą techniki telewizyjnej. Ten rodzaj działania 

w sztuce rozwinął się w latach 60. i 70. XX wieku i jest 

obecnie praktykowany przez wielu artystów. Ksawery 

Kaliski działa na styku sztuki i technologii, tworzy insta-

lacje interaktywne oparte o sztukę wideo. Spójrz na 

fragment jego pracy „Przesilenie_02”. To wycięty kadr 

z pokazu wideo. Wygląda tak, jakby został namalowa-

ny światłem. Ma niezwykłe, delikatne formy i ciekawą 

kolorystykę: czerni i bieli towarzyszą kontrastujące 

z nimi elementy mocnego koloru. Artysta rozwija ten 

wątek przestrzennie. My pójdziemy dalej i postaramy 

się włączyć we fragment pracy artysty wiersz poety 

Wojciecha Brzoski. Oto on:

WOJCIECH BRZOSKA

* * *

dzisiaj cierpki język, 
którym w ciemno 
spowiadałem się nocy.

i wściekła piana, 
z ust, którą 
wyrzuciło morze

snu.

wczoraj z ziemi 
patrzyłem na balon, 
który nigdzie nie odleci.

z ludźmi na smyczy. 
bez dostępu

do chmur.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Wydrukuj na drukarce zdjęcie karty zawierające 

dzieło Ksawerego Kaliskiego. Przygotuj flamastry, 

papier kolorowy, klej i nożyczki. Następnie przeczytaj 

w ciszy wiersz Wojciecha Brzoski. Wybierz 2–3 słowa 

z wiersza (te, które najbardziej do Ciebie przemawia-

ją) i wpisz je na wydruk pracy dowolnym krojem liter. 

Możesz też zmienić formę zdjęcia, dorysować zupeł-

nie nowe elementy czy też dokleić je z kolorowego 

papieru. Pamiętaj jednak, że najistotniejsze w twojej 

pracy jest takie zaprezentowanie wybranych słów 

poety, by były widoczne dla odbiorcy. W ten sposób 

połączyłeś formę wizualną z formą literacką.

Sfotografuj swoją pracę i wyślij do nas.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę na żywo.

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać inne 

wiersze Wojciecha Brzoski, które powstały do wysta-

wy Ksawerego Kaliskiego:

Opracowanie: Ewa Kokot 
Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/

patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/julia_fiedorczuk_po_s_ladach_
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Zadanie twórcze nawiązujące do 

WYSTAWY II: „Abstrakcja: Marcin 

Pawłowski, tekst: Bartłomiej Majzel” 

w ramach projektu „Pola widzenia 

książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Abstrakcja to dzieło sztuki, w którym artysta stara się 

nie naśladować natury. Nie ma tu przedstawień roślin, 

zwierząt, ludzi i przedmiotów – niczego, co znamy 

z otaczającego nas świata. Obraz abstrakcyjny składa 

się z kompozycji linii, barwnych plam, brył lub płasz-

czyzn. Te różnorodne kształty często mają odmienne 

kontrastujące ze sobą barwy. Rytm, kształt, kolor i kon-

trasty nie służą tu zilustrowaniu świata, są natomiast 

często wyrazem pewnych intuicji, wrażeń, emocji lub 

tego wszystkiego, o czym nie sposób mówić wprost. 

Brak odniesień do rzeczywistości nadaje sztuce abs-

trakcyjnej minimalistyczny charakter.

Marcin Pawłowski jest krakowskim artystą znanym 

z tworzenia cykli prac abstrakcyjnych. Używa zarów-

no mocnych i delikatnych kolorów. Często zestawia 

figury geometryczne w spójne kompozycje, często też 

posługuje się formą rysunku zawierającą m.in. elemen-

ty malarstwa.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Inspirując się pracą Marcina Pawłowskiego, stworzy-

my abstrakcje z wyciętych figur. Przygotuj różnokolo-

rowe papiery o różnych grubościach, karton i bibułę. 

Weź nożyczki i wytnij z nich kilka różnych kształtów. 

Połóż je na kartce papieru i spróbuj ułożyć na kilka 

różnych sposobów. Najciekawszą kompozycję przy-

klej na kartce. Użyj mocnego kleju.

Twoje dzieło możesz oprawić i powiesić w swoim 

pokoju. Zanim to zrobisz, sfotografuj swoją pracę 

i wyślij do nas.

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę Marcina 

Pawłowskiego na żywo. Wystawę artysty możesz też 

zobaczyć online w formie pokazu zdjęć na naszej 

stronie społecznościowej.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Polecamy Twojej uwadze tekst literacki zainspirowany 

twórczością Marcina Pawłowskiego, napisany przez 

śląskiego poetę i pisarza Bartłomieja Majzla.  

Jest dostępny pod adresem:  

https://bit.ly/BartlomiejMajzel_Sadzawka

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać tekst:

Opracowanie: Ewa Kokot 

Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/

patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni

Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY IV: 

„Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech 

Brzoska” w ramach projektu „Pola widzenia 

książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Sztuka wideo jest dziedziną sztuk wizualnych pre-

zentującą ruchome obrazy i dźwięki przekazywane 

za pomocą techniki telewizyjnej. Ten rodzaj działania 

w sztuce rozwinął się w latach 60. i 70. XX wieku i jest 

obecnie praktykowany przez wielu artystów. Ksawery 

Kaliski działa na styku sztuki i technologii, tworzy insta-

lacje interaktywne oparte o sztukę wideo. Spójrz na 

fragment jego pracy „Przesilenie_02”. To wycięty kadr 

z pokazu wideo. Wygląda tak, jakby został namalowa-

ny światłem. Ma niezwykłe, delikatne formy i ciekawą 

kolorystykę: czerni i bieli towarzyszą kontrastujące 

z nimi elementy mocnego koloru. Artysta rozwija ten 

wątek przestrzennie. My pójdziemy dalej i postaramy 

się włączyć we fragment pracy artysty wiersz poety 

Wojciecha Brzoski. Oto on:

WOJCIECH BRZOSKA

* * *

dzisiaj cierpki język, 
którym w ciemno 
spowiadałem się nocy.

i wściekła piana, 
z ust, którą 
wyrzuciło morze

snu.

wczoraj z ziemi 
patrzyłem na balon, 
który nigdzie nie odleci.

z ludźmi na smyczy. 
bez dostępu

do chmur.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Wydrukuj na drukarce zdjęcie karty zawierające 

dzieło Ksawerego Kaliskiego. Przygotuj flamastry, 

papier kolorowy, klej i nożyczki. Następnie przeczytaj 

w ciszy wiersz Wojciecha Brzoski. Wybierz 2–3 słowa 

z wiersza (te, które najbardziej do Ciebie przemawia-

ją) i wpisz je na wydruk pracy dowolnym krojem liter. 

Możesz też zmienić formę zdjęcia, dorysować zupeł-

nie nowe elementy czy też dokleić je z kolorowego 

papieru. Pamiętaj jednak, że najistotniejsze w twojej 

pracy jest takie zaprezentowanie wybranych słów 

poety, by były widoczne dla odbiorcy. W ten sposób 

połączyłeś formę wizualną z formą literacką.

Sfotografuj swoją pracę i wyślij do nas.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę na żywo.

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać inne 

wiersze Wojciecha Brzoski, które powstały do wysta-

wy Ksawerego Kaliskiego:

Opracowanie: Ewa Kokot 
Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/

patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/docs/bart_omiej_majzel_sadzawka_pola_widzenia_ksi_ki_p
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Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY III: 

„Rzeźba i grafika: Piotr Szewczyk, tekst: 

Krzysztof Czyżewski” w ramach projektu 

„Pola widzenia książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Pierwsze punkty i linie tworzyliśmy wszyscy w dzieciń-

stwie. Na początku były to bazgroły, a następnie nada-

waliśmy swoim dziełom coraz to bardziej skomplikowa-

ne kształty. Punkty i linie to ślady powstające na kartce 

za pomocą różnych narzędzi: ołówka, kredki, pędzla, 

węgla czy flamastra. Artyści prehistoryczni od śladu linii 

rozpoczęli poszukiwanie kompozycji. Był to punkt wyj-

ścia do całej twórczości człowieka.

Prace graficzne Piotra Szewczyka zdają się wielowy-

miarowe i wykraczają poza płaszczyzną kart. Te formy 

przestrzenne powodują, że płaska forma ma charakter 

dynamicznej, ruchomej kompozycji. Sprawiają to wła-

śnie tworzące pracę linie i różne punkty wyjścia do ich 

powstania. Linie się na siebie nakładają, przechodzą, 

przenikają i są energiczne. Artysta Piotr Szewczyk two-

rzy cykle prac graficznych składających się z różnych 

kompozycji w kolorze czerni, bieli i szarości.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Inspirując się pracą Piotra Szewczyka, stworzymy kom-

pozycję z dynamicznych linii. Przygotuj dużą białą kartę 

i dowolny kolor flamastra. Narysuj około dwudziestu 

punktów w dowolnych miejscach kartki. Następnie 

połącz wszystkie punkty ze sobą. Stworzone linie mogą 

się przeplatać, przebiegać obok siebie, nakładać 

jedna na drugą. Możesz też narysować dowolne linie 

pośród tych stworzonych wcześniej. Twoja dynamiczna 

kompozycja może być nacięta nożyczkami w dowol-

nych miejscach przebiegania linii. Taka ażurowa pra-

ca, podświetlona od tyłu bezpiecznym źródłem świa-

tła, stanie się piękną formą przestrzenną. Sfotografuj 

swoją pracę i wyślij do nas.

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę Piotra Szewczyka 

na żywo. Wystawę artysty możesz też zobaczyć 

online w formie pokazu zdjęć na naszej stronie 

społecznościowej.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Polecamy Twojej uwadze tekst literacki zainspirowa-

ny twórczością Piotra Szewczyka, napisany przez 

Krzysztofa Czyżewskiego.  

Jest dostępny pod adresem:  

https://issuu.com/domoswiatowybibliotekislaskiej/

docs/tekst_na_issuu_krzysztof_czy_ewski

Możesz też zeskanować  

kod QR i przeczytać tekst.

Opracowanie: Ewa Kokot 
Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/

patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni
patroni 
medialni

Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY IV: 

„Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech 

Brzoska” w ramach projektu „Pola widzenia 

książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Sztuka wideo jest dziedziną sztuk wizualnych pre-

zentującą ruchome obrazy i dźwięki przekazywane 

za pomocą techniki telewizyjnej. Ten rodzaj działania 

w sztuce rozwinął się w latach 60. i 70. XX wieku i jest 

obecnie praktykowany przez wielu artystów. Ksawery 

Kaliski działa na styku sztuki i technologii, tworzy insta-

lacje interaktywne oparte o sztukę wideo. Spójrz na 

fragment jego pracy „Przesilenie_02”. To wycięty kadr 

z pokazu wideo. Wygląda tak, jakby został namalowa-

ny światłem. Ma niezwykłe, delikatne formy i ciekawą 

kolorystykę: czerni i bieli towarzyszą kontrastujące 

z nimi elementy mocnego koloru. Artysta rozwija ten 

wątek przestrzennie. My pójdziemy dalej i postaramy 

się włączyć we fragment pracy artysty wiersz poety 

Wojciecha Brzoski. Oto on:

WOJCIECH BRZOSKA

* * *

dzisiaj cierpki język, 
którym w ciemno 
spowiadałem się nocy.

i wściekła piana, 
z ust, którą 
wyrzuciło morze

snu.

wczoraj z ziemi 
patrzyłem na balon, 
który nigdzie nie odleci.

z ludźmi na smyczy. 
bez dostępu

do chmur.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Wydrukuj na drukarce zdjęcie karty zawierające 

dzieło Ksawerego Kaliskiego. Przygotuj flamastry, 

papier kolorowy, klej i nożyczki. Następnie przeczytaj 

w ciszy wiersz Wojciecha Brzoski. Wybierz 2–3 słowa 

z wiersza (te, które najbardziej do Ciebie przemawia-

ją) i wpisz je na wydruk pracy dowolnym krojem liter. 

Możesz też zmienić formę zdjęcia, dorysować zupeł-

nie nowe elementy czy też dokleić je z kolorowego 

papieru. Pamiętaj jednak, że najistotniejsze w twojej 

pracy jest takie zaprezentowanie wybranych słów 

poety, by były widoczne dla odbiorcy. W ten sposób 

połączyłeś formę wizualną z formą literacką.

Sfotografuj swoją pracę i wyślij do nas.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę na żywo.

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać inne 

wiersze Wojciecha Brzoski, które powstały do wysta-

wy Ksawerego Kaliskiego:

Opracowanie: Ewa Kokot 
Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ul. Francuska 12, Katowice 40-015

tel. 32 255 43 21, 

e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

www.facebook.com/

DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

https://polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com/
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Zadanie twórcze nawiązujące do WYSTAWY IV: 

„Wideo-art: Ksawery Kaliski, tekst: Wojciech 

Brzoska” w ramach projektu „Pola widzenia 

książki — pomosty”.

INSPIRACJA:

Sztuka wideo jest dziedziną sztuk wizualnych pre-

zentującą ruchome obrazy i dźwięki przekazywane 

za pomocą techniki telewizyjnej. Ten rodzaj działania 

w sztuce rozwinął się w latach 60. i 70. XX wieku i jest 

obecnie praktykowany przez wielu artystów. Ksawery 

Kaliski działa na styku sztuki i technologii, tworzy insta-

lacje interaktywne oparte o sztukę wideo. Spójrz na 

fragment jego pracy „Przesilenie_02”. To wycięty kadr 

z pokazu wideo. Wygląda tak, jakby został namalowa-

ny światłem. Ma niezwykłe, delikatne formy i ciekawą 

kolorystykę: czerni i bieli towarzyszą kontrastujące 

z nimi elementy mocnego koloru. Artysta rozwija ten 

wątek przestrzennie. My pójdziemy dalej i postaramy 

się włączyć we fragment pracy artysty wiersz poety 

Wojciecha Brzoski. Oto on:

WOJCIECH BRZOSKA

* * *

dzisiaj cierpki język, 
którym w ciemno 
spowiadałem się nocy.

i wściekła piana, 
z ust, którą 
wyrzuciło morze

snu.

wczoraj z ziemi 
patrzyłem na balon, 
który nigdzie nie odleci.

z ludźmi na smyczy. 
bez dostępu

do chmur.

INSTRUKCJA ARTYSTYCZNA:

Wydrukuj na drukarce zdjęcie karty zawierające 

dzieło Ksawerego Kaliskiego. Przygotuj flamastry, 

papier kolorowy, klej i nożyczki. Następnie przeczytaj 

w ciszy wiersz Wojciecha Brzoski. Wybierz 2–3 słowa 

z wiersza (te, które najbardziej do Ciebie przemawia-

ją) i wpisz je na wydruk pracy dowolnym krojem liter. 

Możesz też zmienić formę zdjęcia, dorysować zupeł-

nie nowe elementy czy też dokleić je z kolorowego 

papieru. Pamiętaj jednak, że najistotniejsze w twojej 

pracy jest takie zaprezentowanie wybranych słów 

poety, by były widoczne dla odbiorcy. W ten sposób 

połączyłeś formę wizualną z formą literacką.

Sfotografuj swoją pracę i wyślij do nas.

Kontakt z nami: e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

DODATKOWA SUGESTIA:

Jeżeli jesteś z Katowic, umów się na wizytę w Galerii 

Intymnej, żeby zobaczyć wystawę na żywo.

Możesz też zeskanować kod QR i przeczytać inne 

wiersze Wojciecha Brzoski, które powstały do wysta-

wy Ksawerego Kaliskiego:

Opracowanie: Ewa Kokot 
Oprawa graficzna: Jadwiga Lemańska
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Fotografia z archiwum Domu Oświatowego BŚ
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Fot. Iwona Wander

Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander

Fot. Iwona Wander
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Fotografia z archiwum Stowarzyszenia Śląskiego Centrum Edukacji  
i Rehabilitacji „Arteria”
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Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży
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Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży
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Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży
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Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży
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Praca uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży
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Zdjęcie pracy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Fotografia z archiwum MDK „Bogucice–Zawodzie”
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DZIAŁANIA  
W PRZESTRZENI MIASTA 
I WSPÓŁPRACE

POMOSTY MIASTA zapraszały mieszkańców miasta 
do wspólnego odbioru sztuki. Na infokioskach i telebi-
mach ulokowanych w strategicznych miejscach Kato-
wic pojawiły się teksty literackie powoli odsłaniające 
się przed publicznością. Zainteresowany przechodzień 
mógł na chwilę oderwać się od zgiełku i skupić na twór-
czym przekazie. Pokazy zostały opracowane przez 
artystę Piotra Szewczyka, który umiejętnie połączył pra-
ce literackie i wizualne zaproszonych do projektu twór-
ców. Akcja była niestandardową formą odbioru książki 
w przestrzeni miejskiej: dostępną dla każdego, zachęca-
jącą do czytania tekstu i odbioru wizualnego. Prezenta-
cje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich szeroki 
odbiór dalece przekroczył początkowe założenia.



135

Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander
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Fot. Arkadiusz Ławrywianiec

Fot. Iwona Wander
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Grupy warsztatowe:
1. Giszowieckie Centrum Kultury, ul. Mysłowicka 28/4, Katowice

2. Stowarzyszenie Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”,  

ul. Francuska 29, Katowice

3. Świetlice Socjoterapeutyczne w Katowicach 

a) Brata Alberta, ul. Brata Alberta 4, Katowice

b) św. Barbary, ul. Młodzieżowa 10, Katowice

c) św. Agaty, ul. Solskiego 2, Katowice

4. MBP filia nr 12, ul. Witosa 18 B, Katowice

5. Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Tychach  

w ZS im. Orląt Lwowskich w Tychach,  

ul. Budowlanych 156, Tychy

6. Szkoła Podstawowa nr 20 w Siemianowicach Śląskich,  

ul. Lipowa 3, Siemianowice Śląskie

Wystawy i warsztaty u partnerów:
1. MDK Bogucice-Zawodzie, dział „Zawodzie”,  

ul. Karola Marcinkowskiego 13a, Katowice 

Pokaz pierwszej części plansz i warsztaty 

wrzesień 2021

2. MDK Bogucice-Zawodzie, dział „Bogucice”, 

ul. Leopolda Markiefki 44a, Katowice 

Pokaz pierwszej części plansz i warsztaty 

październik 2021

3. Galeria Sztuki Współczesnej BWA,  

al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice 

Pokaz pierwszej i drugiej części plansz 

listopad-grudzień 2021
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Wizyty studyjne:
1. Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”,  

ul. Grochowska 287/m. 16, Warszawa

2. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,  

pl. Wolnica 1, Kraków

3. Czytelnia Słów i Dźwięków „Elektra” w Mazowieckim Instytucie Kultury,  

ul. Elektoralna 12, Warszawa

4. Stacja Artystyczna Rynek Stowarzyszenia GTW,  

Rynek 4/5, Gliwice

5. Radiostacja - oddział Muzeum w Gliwicach,  

ul. Tarnogórska 129, Gliwice

6. Muzeum im. Marii Konopnickiej – oddział Muzeum Okręgowego  

w Suwałkach,ul. Tadeusza Kościuszki 31, Suwałki

7. Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły – oddział 

Muzeum Okręgowego w Suwałkach, ul. Kościuszki 45, Suwałki

8. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,  

ul. Emilii Plater 33a, Suwałki

9. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”  

ul. Piłsudskiego 37, Sejny

10. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,  

ul. Grodzka 3, Słupsk

11. Zagłębiowska Mediateka. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa 

Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, Sosnowiec

12. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ottona Sternaw Żorach,  

ul. Rybnicka 6-8, Żory
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on-line:
1. InSEA – wideokonferencje, Polski Komitet Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Wychowania, przez Sztukę InSEA  

ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,  

plac Kilińskiego 3, Chełmek

3. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka 

w Łomży,  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Łomża

Pokazy w mieście:
1. Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 12, Katowice

2. Kampania na ekranach LED: ul. Ściegiennego, ul. Mikołowska, 

ul. Chorzowska i ul. Sądowa, Katowice

3. Kampania na infokioskach: Rynek w Katowicach,  

centrum przesiadkowe Zawodzie, centrum przesiadkowe Brynów 

i dworzec PKP w Ligocie, Katowice
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DROGA 
DOŚWIADCZONA
Podsumowanie

Drzewo, którego nie możesz objąć  
ramionami, było kiedyś małym nasionkiem.  

Stumilowa podróż zaczyna się  
od jednego małego kroku.

Lao-Tsy

Wieloletni projekt „Pola widzenia książki” (pierw-
sza edycja miała miejsce w 2017 roku) ewoluował od 
zamierzeń związanych z edukacją poprzez literaturę 
w połączeniu ze sztuką do działań promujących czy-
telnictwo i kulturę polską podejmowaną szeroko. Jego 
nowatorska forma polega na prezentacji dokonań lite-
rackich w kooperatywach pisarzy z artystami repre-
zentującymi inne dziedziny sztuki tj. artysta wizual-
ny, teatralny, filmowy, architekt i muzyk. Często forma 
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literacka jest odpowiedzią na wybrane dzieło sztuki, 
rozmawia z nią, do niej nawiązuje i nie pozostaje bez 
związku ze sposobem i miejscem prezentacji (wnętrza 
biblioteki, przestrzeń wokół siedziby organizatora, prze-
strzeń miejska) czy potrzebami publiczności.

Poszczególnym odsłonom projektu „Pola widzenia książ-
ki” przyświecały różnorodne idee sugerowane nastę-
pującymi podtytułami: „w podróży” (2019), „kontekst” 
(2020), „pomosty” (2021). Projekty te opierały się na 
wspólnych pokazach tak znakomitych artystów, jak 
Wojtek Brzoska, Krzysztof Czyżewski, Julia Fierdorczuk, 
Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Lebda, Piotr Lutyński, 
Marek Kuś, Bartłomiej Majzel, Marcin Pawłowski, Wal-
demar Rudyk, Piotr Szewczyk i wielu innych.

Każdorazowo, zamysł polegał na kreacji autentycz-
nych kooperatyw artystycznych i tworzeniu wspólnot 
z udziałem bibliotek w wielu polskich miastach — tych 
położonych lokalnie (Żory, Sosnowiec, Tychy) i tych 
dość odległych od organizatora (Suwałki, Toruń, Słupsk). 
Te międzybiblioteczne związki mają potencjał, który — 
mam nadzieję — będzie kontynuowany w formie kolej-
nych wspólnych pokazów, szkoleń, warsztatów twór-
czych i szerzej — wymiany idei.
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Choć oczywiste jest, że to wydarzenia i pokazy są sed-
nem działań, to jednak najistotniejszy jest ich odbiór 
i uczestnictwo w nich właśnie, kiedy to każdy poje-
dynczy uczestnik (dziecko, młody człowiek, dorosły) 
doświadczając sztuki i samemu tworząc, dotyka sfery 
wartości w swój indywidualny sposób.

Tegoroczny projekt „Pola widzenia książki — pomosty” 
tworzył tytułowe pomosty nie tylko pomiędzy gatunka-
mi sztuk, ale przede wszystkim pomiędzy ludźmi. Stał 
się pomostem „człowieka do człowieka”, „artysty do 
odbiorcy”. Platforma tego porozumienia miała mocne 
odbicie w powiększającej się publiczności w wymiarze 
realnym i wirtualnym.

Kończąc, chciałabym zaprosić Czytelnika do kolejnych 
działań i w imieniu całego zespołu podziękować wszyst-
kim osobom, które miały wkład w tegoroczną odsłonę 
projektu. Bez ich pracy i zaangażowania jego realizacja 
nie byłaby możliwa.

Ewa Kokot
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Fot. Iwona Wander
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Fot. Iwona Wander

Na zdjęciu (od lewej):  
Bartłomiej Majzel, Ewa Kokot, Waldemar Rudyk,  
Anastazja Hadyna, Sara Nowicka, Jakub Dziewit
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Z RAMIENIA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W REALIZACJĘ PROJEKTU 
ZAANGAŻOWANY BYŁ ZESPÓŁ DOMU OŚWIATOWEGO BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ: 

Opieka merytoryczna, opieka kuratorska i oprowadzenia po wystawach: 
Ewa Kokot – kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej 

Wsparcie projektu merytoryczne i organizacyjne:  
Anastazja Hadyna, Sara Nowicka

Koordynacja merytoryczna: Bartłomiej Majzel

Koordynacja organizacyjna: Magdalena Orczewska

Aranżacja wystaw: Tomasz Dąbrowski

Autorka identyfikacji wizualnej projektu i publikacji:  
Jadwiga Lemańska 

Teksty: Ewa Kokot, Magdalena Orczewska, Sara Nowicka

Korekta: Magdalena Orczewska, Sara Nowicka

WYDAWCA I ORGANIZATOR PROJEKTU  
Biblioteka Śląska w Katowicach 

Katowice, 2021 r.

Publikacja bezpłatna

Publikacja jest dostępna na licencji CC BY-NC-ND (Uznanie autorstwa – 

Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa). 

Korzystaj z niej, podpisując autorów: Wojciech Brzoska, Krzysztof Czyżewski, 

Julia Fiedorczuk, Ksawery Kaliski, Bartłomiej Majzel, Marcin Pawłowski, 

Waldemar Rudyk, Piotr Szewczyk oraz Ewa Kokot.

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Pola widzenia książki —   

pomosty” i działaniami Domu Oświatowego BŚ zapraszamy do kontaktu: 

DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 

ul. Francuska 12, Katowice 40-015 

tel. 32 255 43 21 

domoswiatowy@bs.katowice.pl | bs.katowice.pl 

polawidzeniaksiazki-pomosty.tumblr.com 

FB @DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej
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