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Od redakcji

Departament Kultury UMWW

Zapraszamy Państwa do lektury dodatku „Kultura u podstaw”, który tym razem poświęcony
jest literaturze.
Każdy powód jest dobry, by czytać, zwłaszcza
że w trakcie pandemii koronawirusa mamy więcej
czasu. Potwierdzają to badania, które wskazują,
że ten trudny okres sprzyja wzrostowi czytelnictwa w Polsce. Literatura zapewnia nam rozrywkę, dostarcza przyjemności i pomaga zrozumieć
otaczającą nas rzeczywistość.
W niniejszym dodatku zajmujemy się publikacjami i innymi zjawiskami literackimi z naszego regionu. W pierwszym artykule zachęcamy
wszystkich, którzy nie tylko czytają, ale również
piszą, do wzięcia udziału w naborze do programu
pt. „Goście Radziwiłłów”. Jest to – zaproponowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – ciekawa forma wsparcia osób aktywnych
literacko. Następnie Przemysław Semczuk opowiada o książce „Wielkopolska organiczna. Reportaże o sztuce pracy”. Jest to zbiór tekstów reporterskich, ukazujących fenomen pracy organicznej
jako zjawiska wciąż u nas żywego. Sebastian Gabryel zaprasza z kolei do przeczytania tomu „Tak
brzmi Wielkopolska”, zabierającego Czytelnika
w muzyczną podróż po terenie, który czuje bluesa… i nie tylko. Barbara Kowalewska pisze o zainicjowanym w 2018 roku cyklicznym konkursie
na najlepszą publikację o Wielkopolsce, a Agnieszka Budnik o sile poetyckich pozycji wydawniczych
WBPiCAK. Siedziba tej instytucji przechodzi metamorfozę, którą relacjonuje Grażyna Wrońska.
Wszystkim Czytelnikom „Głosu Wielkopolskiego” polecamy portal kulturaupodstaw.pl, na
którym publikujemy różnorodne treści związane
z życiem społecznym i kulturalnym w Wielkopolsce. Mamy nadzieję, że dodatek wraz z jego hasłem przewodnim „Czytaj dalej!” skłoni Państwa
do odwiedzenia naszego portalu! ¶

Radziwiłłowie
zapraszają literatów
❦
Malowniczo położony wśród lasów między Ostrzeszowem a Ostrowem Wielkopolskim drewniany pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie, kiedyś letnia siedziba księcia Antoniego Radziwiłła
(1775–1833), należący obecnie do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
– instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego –
1 sierpnia bieżącego roku otworzy się dla twórców literatury.

Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie (fot. Magdalena Adamczewska)
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29 maja 2020 roku mija termin składania zgłoszeń do pierwszej edycji programu pt. „Goście
Radziwiłłów”. Jest on finansowany w całości ze
środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ma charakter pilotażowy. Jego powodzenie wzmocni pozycję Wielkopolski jako istotnego
ośrodka literackiego i stanie się elementem długofalowej promocji regionu.
Celem naboru jest wyłonienie 10 osób, aktywnych w dziedzinie literatury, które przez
sześć tygodni – począwszy od 1 sierpnia 2020
roku – będą pracowały nad autorskimi utworami literackimi.
Do naboru mogą przystąpić osoby związane
z Wielkopolską – poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania lub tematykę twórczości – które podejmowały już wcześniej próby pisarskie i mają
na swoim koncie pierwsze publikacje.
Celem programu „Goście Radziwiłłów” jest
wsparcie tych osób – twórców literatury, które
w roku 2020 napiszą utwór lub zbiór utworów

literackich. Teksty, które powstaną w ramach programu muszą się mieścić w zakresie szeroko pojętej fikcji literackiej. Mogą to być powieści, opowiadania, eseje, felietony, sztuki teatralne, zbiory
poezji, literatura dziecięca i młodzieżowa.
Miejscem pracy wyłonionych podczas naboru
osób będzie pałac myśliwski książąt Radziwiłłów
w Antoninie – Dom Pracy Twórczej. Ten wybór nie jest przypadkowy. Pałac wielokrotnie witał w swoich progach artystów reprezentujących
różne dziedziny sztuki. Sam gospodarz – książę
Antoni Radziwiłł – rysował i grał na wiolonczeli. Był też koneserem sztuki. Poznał się między
innymi na wybitnym talencie Fryderyka Chopina, który dwa razy był gościem antonińskiej
rezydencji.
Zapraszamy w gościnę do Radziwiłłów z przekonaniem, że wnętrza pałacu, w którym kwitło życie towarzyskie i artystyczne dziewiętnastowiecznej Wielkopolski, staną się dodatkową inspiracją
dla twórców literatury. ¶

Przemysław Semczuk

Wielkopolska
organiczna
❦
Przyzwyczailiśmy się już, że o naszej historii mówimy, piszemy i czytamy „na kolanach”. Z nabożnym patosem. Niestety, przy okazji jest
też nudno. Czy można inaczej? Książka „Wielkopolska organiczna.
Reportaże o sztuce pracy” udowadnia, że może być ciekawie.

Coś było o tym w szkole, na nudnych lekcjach języka polskiego albo na historii. Nazwiska i daty
równie szybko wyleciały z głowy, jak szybko
musieliśmy je wykuć na klasówkę. Przypomnę.
To termin z okresu pozytywizmu. Organicznicy działali, pomagając słabszym. Małymi krokami poprawiali byt ludzi i budowali niezależność
gospodarczą kraju.
Pozytywizm a teraźniejszość? Tym większe
zdziwienie wywołał temat projektu „Szlak wolności od podstaw”, który Departament Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił w połowie ubiegłego roku.
Jego celem było napisanie reportaży dotyczących
„pracy organicznej w Wielkopolsce, ludzi z nią
związanych lub jej dzisiejszych implementacji”.
Tytuł projektu nie napawał optymizmem.
Wielu kiwało z niedowierzaniem głowami. Po
pierwsze dlatego, że reportaż to najtrudniejsza
forma dziennikarska. Pisania reportaży trzeba się
uczyć latami. Po drugie, sam temat. Jak napisać
o historii, by wyszło coś, co nie odstraszy czytelnika? Jak połączyć historię z teraźniejszością?
I czy w obecnych czasach można znaleźć ludzi,
których działalność nawiązuje do tego, co przed
ponad wiekiem robili organicznicy?
Dlaczego literatura?
Pomysł karkołomny, ale wielkopolscy urzędnicy
już po raz trzeci podjęli się tak trudnego wyzwania. W 2017 roku efektem projektu była książka „Wielkopolska poza Poznaniem. Reportaże
z regionu”. W 2018 tematem, który miał zainspirować uczestników, stało się stulecie powstania wielkopolskiego. O zbiorze „Powstanie ’18.
Opowiadania Wielkopolan” w ubiegłym roku pisał Piotr Bojarski.
Jak widać, urzędnicy z Poznania z powodzeniem robią to, czego inni jeszcze nie dostrzegli.
Minęły już czasy promowania regionu poprzez
rozdawane na targach kolorowe ulotki. Do lamusa odchodzą albumy z pięknymi zdjęciami. Pokazują tylko walory estetyczne. A przecież region to
ludzie, społeczeństwo ze swoją historią i teraźniejszością. Dlatego promocja małych ojczyzn szuka nowej formuły.
Nikt nie uczynił dla Sandomierza więcej niż
postać Ojca Mateusza. Film to jednak drogie

medium, a do tego mało jest tak udanych przedsięwzięć jak wspomniany serial.
Tu swoje miejsce znajduje literatura. Na zachodzie Europy samorządowcy już dawno wykorzystują jej zalety. Gminy, miasta, a nawet wsie
zabiegają o pisarzy, aby osiedlali się i tworzyli
na ich terenie. Aby fabuły książek rozgrywały
się w ich małej ojczyźnie. By to właśnie te wsie
i miasteczka stały się scenografią akcji. A zarazem przyciągały.
Projekt „Szlak wolności od podstaw”
Wielkopolska ma piękną historię i mnóstwo zapomnianych postaci sprzed lat. Co więcej, ma też
współczesnych bohaterów, którzy wciąż działają
wzorem dawnych organiczników. Tych pierwszych wystarczy wydobyć z archiwalnych mroków. Tych drugich – odnaleźć na ulicy.
Nie ma w tym żadnej przesady. Temat na
reportaż można znaleźć dosłownie wszędzie.
W urzędzie pracy, wśród seniorów, którzy nie
chcą bezczynnie siedzieć w domu, wśród pracowników socjalnych. Wyciągnąć ich z cienia i odrzucić stereotypy, którymi przez lata obrastali. Pokazać z innej, bardziej ludzkiej strony.
Łatwo powiedzieć. A reportaż to rzeczywiście trudna sztuka. I dlatego partnerem projektu
była Maszyna do Pisania, specjalizująca się w kursach pisarskich.

dziedzinie, tak jak w innych, muszą sobie wywalczyć miejsce. O ile w literaturze kobiecej dominują autorki, o tyle w innych gatunkach kobiety
są już w mniejszości.
W połowie sierpnia piętnastu zakwalifikowanych uczestników i trzech nauczycieli: Marcin
Kącki, Piotr Bojarski i ja, spotkaliśmy się w zabytkowym pałacu myśliwskim książąt Radziwiłłów w Antoninie. Dwa dni intensywnych warsztatów, które w ekspresowym tempie miały nauczyć
kursantów, czym jest reportaż i jak się do niego
zabrać. Resztę pracy musieli wykonać już sami.
Reportaże o sztuce pracy
„Wielkopolska organiczna” to zbiór siedemnastu
tekstów reporterskich. Część z nich powraca do
zamierzchłej historii, by przypomnieć czytelnikowi postaci mniej lub bardziej znane ze szkolnych
lekcji. Opisane na nowo, z pokazaniem odrobiny reporterskiej kuchni, zyskują na aktualności.
W znakomitej większości są to jednak teksty pokazujące fenomen pracy organicznej jako wciąż
żywego kulturowo zjawiska. Współczesne „siłaczki” są nie tylko nauczycielkami. Prowadzą
działalność społeczną w niewielkich środowiskach. W skali dzielnicy czy małego miasteczka.
Niosą pomoc. Od dzielenia się ubraniami po organizowanie zbiórek na rzecz chorych. To świat,
który nas otacza, a który nie zawsze dostrzegamy.
Dlatego warto sięgnąć po zbiór opisujący współczesne oblicze organicznej Wielkopolski.
Ta książka oraz inne wydane przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dostępne są na portalu
kulturaupodstaw.pl w zakładce „naczytnik”. Papierowy egzemplarz otrzyma 10 osób, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie „Czym
dziś jest praca organiczna?”. Na odpowiedzi czekamy pod adresem: redakcja@kulturaupodstaw.pl
do 31 maja br. ¶

Ktoś to musiał napisać
Zgłosić mógł się każdy. Warunkiem udziału
w projekcie było napisanie szkicu lub wstępnej
formy reportażu związanego z tematem pracy organicznej. Spośród autorów kilkudziesięciu nadesłanych prac wybrano piętnaścioro uczestników.
Prawniczka, księgowa, dwie polonistki, lokalny
dziennikarz, pracownica socjalna. Osoby z różnych środowisk, o odmiennych doświadczeniach
zawodowych. Piszący już opowiadania lub blogi. Ale i tacy, którzy po raz pierwszy spróbowali swoich sił.
Co ważne, tak samo jak w latach ubiegłych, do
projektu zgłosiło się więcej kobiet niż mężczyzn.
Nic w tym dziwnego, bo statystyki czytelnictwa
są nieubłagane. W Polsce więcej czytają kobiety.
I kobiety coraz częściej garną się do pisania. W tej

Okładka książki „Wielkopolska organiczna” wydanej przez
Departament Kultury UMWW
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Sebastian Gabryel

Muzyczna podróż
po Wielkopolsce
❦
Nie ma wątpliwości, że „Tak brzmi Wielkopolska” to fascynująca publikacja, zapełniająca wiele luk na rynku wydawnictw o muzyce. Jak
w soczewce skupia ona wszystko, co najbardziej wartościowe – jeśli
chodzi o wielkopolskie brzmienia, rytmy i melodie.

Choć mówi się, że pisanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze, to w czasach, kiedy rynek muzyczny rozwija się coraz szybciej i szybciej, książki, artykuły, recenzje „z nutką w tle ”
są szczególnie potrzebne. Prawda, że w dzisiejszych internetowych realiach o muzyce może pisać każdy. Skończyły się czasy swoistego monopolu na prawdę, jak to było w epoce magazynów
„Machina” czy „Tylko Rock”.
To jednak nie oznacza, że nie potrzebujemy
już przewodników – opartych na wiedzy osób,
które mogą pomóc nam dostrzec w muzyce to,
czego sami nie potrafilibyśmy wyłuskać z zalewu
premier, trendów i zjawisk. Co więcej, znaczenie
krytyków, dziennikarzy oraz innych autorów publikacji (również tych internetowych!) o tematyce muzycznej zdaje się szczególnie duże w kontekście szeroko pojętej muzyki regionu.
Brzmienie regionu
„Cudze chwalicie, swego nie znacie ” – to dobrze znane polskie przysłowie z przełomu XVIII
i XIX wieku ma zastosowanie również w przypadku polskiej muzyki współczesnej. Wydaje się,
że jednym z podstawowych błędów popełnianych
przez jej miłośników i obserwatorów jest przesadne przywiązywanie wagi do wydarzeń o charakterze ogólnopolskim. Mówiąc wprost, czasem tak
bardzo skupiamy się na stołecznym „świeczniku”,
że na posłuchanie dźwięków z naszego podwórka
zwyczajnie nie starcza nam czasu.
Tymczasem książka „Tak brzmi Wielkopolska.
Regionalny nieoczywisty przewodnik muzyczny”
pokazuje, że warto skupić uwagę na tym, co słychać
w Wielkopolsce – bez względu na to, czy jesteśmy
melomanami rozsmakowującymi się w dziełach
nieśmiertelnych klasyków, czy imprezowiczami
wracającymi o świcie z maratonu techno.
„Tak brzmi Wielkopolska” nie jest efektem pracy jednego autora, lecz kilkunastu. Dzięki temu
o największych wartościach wielkopolskiej muzyki
czytamy z wielu różnych, często zupełnie odmiennych perspektyw. Jak słusznie zauważa w przedmowie Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, „autorzy poszczególnych rozdziałów starali się pokazać, że niezależnie od rodowodu, sposobu wykonania czy stylu odbioru muzyka jest czymś, co ludzi jednoczy, dając im wspólną
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przestrzeń do przeżywania emocji”. Mamy przed
sobą przewodnik odzwierciedlający to, co w materii muzycznej jest chyba najcenniejsze – otwartość,
pomysłowość, indywidualizm, wreszcie efemeryczność. Świadomość tego, co w muzyce ważne,
nie pozwoliła autorom upakować tematu książki
w ciasne, encyklopedyczne ramy.
Wspólnym głosem o muzyce
Mimo tego, że każdy z autorów posługuje się innym stylem oraz sposobem prowadzenia narracji, to koniec końców „Regionalny nieoczywisty
przewodnik muzyczny” czyta się w sposób zaskakująco przystępny – płynnie, niemal jednym
tchem. Tak, jakbyśmy trzymali w rękach nie prawie 300-stronicową książkę, ale nowoczesny magazyn muzyczny.
Co w nim znajdziemy? Zgodnie z alfabetycznym układem tematów, lekturę zaczynamy od „Artystów z Wielkopolski” pióra Piotra
Urbańskiego, który pochyla się nad postaciami najważniejszych wielkopolskich dyrygentów, instrumentalistów i śpiewaków, takich jak
Agnieszka Duczmal, Antonina Kawecka czy Łukasz Kuropaczewski.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by książkę
czytać od środka – choćby od nie mniej fascynującego rozdziału autorstwa Dionizego Piątkowskiego, pod wszystko mówiącym tytułem: „Jest tu
jazz”, lub od części o lokalnej edukacji muzycznej, która – jak słusznie zauważa w swoim tekście
Piotr Tkacz – nosi nie tylko imię Ignacego Jana
Paderewskiego.
Przewracając kolejne strony – bogato okraszone zdjęciami – poznajemy ciągle nowe oblicza muzycznej Wielkopolski. Wielkopolski, która czuje bluesa, co potwierdza rozdział Ryszarda
Glogera, a na dodatek zawsze mogła pochwalić się
świetnymi festiwalami (o nich w finałowej części
„Zabawmy się ” Jarosława Wardawego), wieloma muzycznymi miejscówkami (które odwiedzimy dzięki Marcinowi Kostaszukowi) oraz jedynym w swoim rodzaju instrumentarium (o którym
pisze Piotr Kulka w „Regionie instrumentów”).
Czytelnika pochłoną też rozdziały autorstwa
Karola Marszała – o chóralistyce i orkiestrach dętych, Ewy Kawieckiej – o zjawiskach studencko-klubowych, Teresy Dorożały-Brodniewicz

Agnieszka Duczmal, jedna z bohaterek książki „Tak brzmi
Wielkopolska” (fot. Jacek Mójta)

– o dziełach muzycznych z wielkopolskim rodowodem czy Michała Korczyńskiego i Przemysława Plucińskiego, którzy o wielkopolskiej muzyce
piszą w kontekście muzycznych mediów.
Dodajmy do tego strony o muzyce alternatywnej, rockowej, elektronicznej, filmowej i sakralnej,
refleksje o naszych największych gwiazdach, legendach i instytucjach, a nawet sposobach cieszenia się muzyką, a otrzymamy kompletny-niekompletny przewodnik, który powinien trafić na półkę
każdego Wielkopolanina kochającego muzykę!
Fragmenty książki dostępne są na portalu kulturaupodstaw.pl. Papierowy egzemplarz
otrzyma 10 osób, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie „Które z wielkopolskich brzmień są najbliższe Twojemu sercu?”. Na odpowiedzi czekamy pod adresem:
redakcja@kulturaupodstaw.pl do 31 maja br. ¶

Okładka przewodnika muzycznego wydanego przez Departament Kultury UMWW

Barbara Kowalewska

Lokalne
nie znaczy gorsze
❦
Aby zachęcać naukowców i pisarzy do zgłębiania tematów związanych
z regionem, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zainicjowało w 2018 roku konkurs na najlepszą publikację o Wielkopolsce.

Marszałek Marek Woźniak podczas wręczania Nagrody PTPN (fot. Krzysztof Staszewski)

Książki do konkursu PTPN mogą być zgłaszane
przez autorów, wydawców i osoby zainteresowane współczesnym rynkiem wydawniczym w regionie w dwóch kategoriach: literatura naukowa
oraz literatura popularnonaukowa i beletrystyka. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu, z prezesem PTPN, profesorem Andrzejem
Gulczyńskim jako przewodniczącym, wyłania
10 pozycji nominowanych do nagrody. Wśród
wyróżnionych publikacji pojawiają się zarówno
regionalistyczne pozycje naukowe, jak i książki popularyzatorskie, eseje i powieści. Dotychczas brakowało w Wielkopolsce konkursu wydawniczego o tak szerokim spektrum. Formuła
tego ogłoszonego przez PTPN pozwala promować mniejsze ośrodki w województwie. Spośród
10 nominowanych publikacji Kapituła Konkursu
nagradza co roku dwie.
W 2018 roku w kategorii literatury naukowej
zwycięzcą został Makary Górzyński, autor książki
„Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu.
Architektura i polityki kulturowe na peryferiach
imperium” (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół

Nauk, Kalisz 2017), pozycji nie tylko o powstaniu
i zniszczeniu kaliskiego gmachu teatralnego, ale
też o znaczeniu architektury w ogóle. Górzyński
pokazuje okoliczności, w jakich zbudowano scenę. Zaspokojenie potrzeb miejscowych elit w zakresie rozrywki wpisane zostało w wieloetapowy
plan modernizacji Kalisza, kontrolowany przez
władze rosyjskiej guberni. Opierając się na źródłach rękopiśmiennych, drukowanych i wizualnych, autor ujawnia powiązania między stylem
architektonicznym czy ikonografią a polityką imperium rosyjskiego. Pisze o instrumentalnym wykorzystaniu architektury i sztuki dla interesów
różnych grup.
W kategorii literatury popularnonaukowej
i beletrystyki nagrodzono Katarzynę Kwiatkowską, znaną w Polsce autorkę powieści kryminalnej
„Zgubna trucizna” (Wydawnictwo Znak, Kraków 2017), jedną z cyklu o Janie Morawskim,
rozwiązującym zagadki w zaborze pruskim początków XX wieku. Chwalona za elegancki język
i przemyślaną narrację książka stanowi też przykład interesującej powieści historycznej, w której

pojawiają się znani Wielkopolanie: Franciszek
Chłapowski czy ksiądz Piotr Wawrzyniak. Historycznym tłem dla intryg, zbrodni i śledztwa
jest, odmalowane w detalach, życie wyższych sfer.
Mamy tu do czynienia z powieścią wymykającą się
stereotypom gatunkowym i atrakcyjną również
dla bardziej wymagającego czytelnika.
Z kolei w ubiegłym roku nagrodzono w kategorii literatury naukowej „Wspomnienia z dzieciństwa: dziennik 1808–1830. Atanazy Raczyński”
w opracowaniu Aleksandra Wita Labudy i Michała Mencfela (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018). W 2019 roku wydany został drugi
tom „Dziennika”, obejmujący dojrzały okres życia hrabiego, do roku 1866. Atanazy, uważany za
postać kontrowersyjną, pisze o sobie i współczesnych mu ludziach bez cenzury. Jego dziennik ma
profil polityczno-obyczajowy. Jako konserwatysta, legalista i rojalista dystansował się wobec idei
wyzwolenia Polski drogą walki zbrojnej i uważał
ją za niszczącą dla narodu. Był też zwolennikiem
utrzymania społeczeństwa stanowego. Jego drugą
pasją po polityce była sztuka, w 1836 roku w Berlinie założył galerię malarstwa. Dziś większość
tych zbiorów przechowywana jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Atanazy Raczyński napisał również trzytomową pracę o ówczesnym malarstwie niemieckim oraz pierwszą historię sztuki
portugalskiej. Opublikowane dzienniki, ukazując
złożoność czasów i przesłanki kontrowersyjnych
poglądów autora, są ważnym uzupełnieniem oficjalnej narracji historycznej.
W kategorii literatury popularnonaukowej
i beletrystyki laureatką została Izolda Kiec za pozycję „Roman Tadeusz Wilkanowicz. Utwory powstańcze” (Instytut Kultury Popularnej, Poznań
2018). Autorka, znana również z tego, że odkryła dla literatury polskiej Zuzannę Ginczankę, napisała biografię działacza niepodległościowego,
opracowała i wydała jego satyry i teksty publicystyczne oraz „Utwory powstańcze”, dołączając do nich teksty kontekstowe związane z powstaniem wielkopolskim. Przedstawia to ważne
historycznie wydarzenie z punktu widzenia jego
bezimiennych uczestników – mieszkańców Wildy,
Zawad, Chwaliszewa, działających od lat 1912–
–1913 w drużynach skautowych, a potem w Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego.
To w nich Wilkanowicz widział siłę, która miała doprowadzić do wyzwolenia Poznania poprzez
walkę zbrojną, uczył ich czytania i pisania, historii Polski, literatury i występował w ich imieniu.
Ujawnione w publikacji dokumenty pokazują, jak
ci bezimienni bohaterowie zostali potraktowani przez swoich dowódców, a potem pominięci
w Polsce niepodległej. Przedstawiając Wilkanowicza jako poetę i redaktora, Izolda Kiec ukazuje go jako człowieka, któremu chodziło o szerzenie postaw niepodległościowych i obywatelskich,
a nie o zrewolucjonizowanie literatury.
Również w tym roku Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczy laureatom Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, by docenić wysiłek naukowców, pisarzy, popularyzatorów i wydawców. Lokalne nie
znaczy gorsze, a konkurs ma zachęcać do badań
nad wielkopolską tożsamością oraz do wykorzystania tej wiedzy w literaturze. ¶
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Grażyna Wrońska

Wielka metamorfoza
❦
Myślę, że nie tylko ja przecieram oczy ze zdumienia. Nie mogę wprost
uwierzyć, że miejsce szarej budowli bez właściwości zajął gmach, który robi wrażenie, niepodobny do tamtego.

bibliotekach. To był parter gmachu. Potem windą
pamiętającą dawne czasy lub niezbyt przyjaznymi
schodami docierało się na wyższe kondygnacje.
A tam małe pokoiki dla pracowników, skromna
wypożyczalnia książek i niewielkie sale, w których odbywały się liczne spotkania literackie, konkursy etc. Aż trudno uwierzyć, że w tych warunkach instytucja znakomicie działała przez wiele
lat, że rodziły się tu pomysły różnorakich czytelniczych akcji, modernizowano sieć biblioteczną,
digitalizowano zbiory, korzystając z najnowszych
światowych wzorów, wydawano setki ciekawych
książek o regionie, ale nie tylko. Szczególną sławę zyskały tomiki współczesnej poezji, ich autorzy zdobywali liczące się w Polsce laury. Zatem
jeśli ma się energię, pomysły i wytrwałość, można
i w trudnych warunkach osiągnąć wiele.
Ale to nie znaczy, że nie starano się zmienić
tej sytuacji. Wnioski, petycje, propozycje konkretnych rozwiązań pojawiały się systematycznie przez wiele lat i jakoś nigdy nie było sprzyjających okoliczności i funduszy… Aż wreszcie
marzenia się spełniają! Betonowy budynek z lat
70. ubiegłego wieku na naszych oczach przechodzi gruntowną metamorfozę. Poprzedziły ją lata
przygotowań i także zmieniających się koncepcji, bo w bibliotekarstwie następowały szybkie
i ogromne zmiany wraz z nowymi technikami informatycznymi, a także wzrastającymi oczekiwaniami czytelników i odbiorców kultury. Nie zapominajmy, że to przecież Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury!
Krok po kroku

Wizualizacja zrewitalizowanego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury (fot. ARPA)

Budynek nie jest jeszcze gotowy, ale już można podziwiać elegancką jasnoszarą elewację i jaśniejące rzędy wielkich okien. Ucieszyła mnie ta
przemiana, a co dopiero mówić o pracownikach
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury, którzy od lat niemal trzydziestu przekraczali progi – powiedzmy bez ogródek
– niefunkcjonalnej budowli przy ul. Prusa 3. Dla
ludzi spoza Poznania zetknięcie z budynkiem było
zdecydowaną niespodzianką. Widzieli obszerne
podwórze zastawione samochodami, pokaźne
śmietniki, no i boczne, skromniutkie wejście do
szacownej instytucji… Zawsze się dziwiłam, że
gmach o oczywistym potencjale, tak znakomicie
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zlokalizowany, tuż przy eleganckiej ul. Słowackiego, ruchliwej i gwarnej Kraszewskiego, w bliskości najpopularniejszego w mieście Rynku Jeżyckiego – nie może wykorzystać tych atutów.
Że nie jest obecny w świadomości olbrzymiej grupy mieszkańców Poznania.
Natomiast koneserzy sztuki fotograficznej
znakomicie znali ten adres. Gdy tylko weszli do
budynku WBPiCAK, znajdowali się w świecie
obrazów, zawsze pięknie skomponowanych i zaopatrzonych w dobrze zredagowaną informację. Wystaw odbyły się tu dziesiątki i co warto
podkreślić – wędrowały one potem po Wielkopolsce, eksponowane w mniejszych i większych

Najpierw trzeba było doprowadzić do uzgodnień
z właścicielami budynku – jedna trzecia należała do władz samorządowych województwa, dwie
trzecie do miasta. Udało się to dwa lata temu i 30
maja 2018 roku można było przystąpić do podpisania umowy użyczenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego obiektu Bibliotece.
Przedtem oczywiście musiał być gotowy szczegółowy plan mówiący o proponowanych przez instytucję funkcjach przebudowywanego gmachu.
Urząd Marszałkowski, pod którego egidą działa
WBPiCAK, wyasygnował 6 milionów 800 tysięcy
złotych, ze środków unijnych pozyskano 3,5 miliona, a własne, wypracowane przez WBPiCAK
pieniądze to 740 tysięcy złotych. Cieszyć musi
szybkie tempo ostatnich zdarzeń – od podpisania
umowy do przetargu upłynęło zaledwie pół roku.
Wygrał go Budopol, firma zatrudniona przy innych inwestycjach kultury, takich jak np. siedziba
Polskiego Teatru Tańca przy ul. Taczaka.
Wszystko jednak zaczęło się od śmiałego
i skomplikowanego projektu architektonicznego.
Na trudną, ale i prestiżową ofertę odpowiedziała
Pracownia Architektoniczna ARPA Jerzego Gurawskiego, znana z wielu znakomitych realizacji, choćby z nowego skrzydła Akademii Muzycznej czy obiektów uniwersyteckich na Morasku.
– Przywróciliśmy budynkowi uśmiech – mówi architekt. Jego syn Bartosz Gurawski, współtwórca projektu, który przejął wszystkie obowiązki
przy przebudowie, nie kryje satysfakcji. – Czyhało na nas wiele niespodzianek: nierówna wysokość schodów, krzywy szyb windy etc., ale to

wszystko już za nami i mamy nadzieję, że zakończymy nasze prace jeszcze w tym roku.
Starego Miasta trochę żal…
Bardzo wielu poznaniakom, ale nie tylko im,
WBPiCAK kojarzyło się z ul. Kramarską, bo tam
znajdowała się – i nadal jeszcze działa – popularna Pracownia Krajoznawcza, mekka przewodników i coraz liczniejszych turystów.
– Rzeczywiście jest tam wszystko, o czym można zamarzyć – mówi dyrektor Iwona Smarsz. –
Mapy, albumy, przewodniki i oczywiście fachowy
i życzliwy personel. W związku z remontem jest
tam teraz również wypożyczalnia, ale niebawem
przeniesiemy Kramarską na Prusa. Nie wątpię, że
nowe miejsce spodoba się wszystkim: na pierwszym piętrze będzie i czytelnia, i Pracownia Krajoznawcza, ale warunki – zapewniam – będą o niebo lepsze: przestrzeń, przeszklenia, wygodne fotele
i stanowiska z komputerami. To wymóg XXI wieku! Poza tym tylko u nas będzie można korzystać ze
zdigitalizowanych przez Bibliotekę Narodową nowości wydawniczych, które nie są dostępne w sieci.
Będzie gdzie chować
W przebudowywanej przestrzeni udało się wygospodarować na półpiętrze miejsce na kameralne
dyskusje. – Dotąd organizowane przez nas i CK
Zamek spotkania z cyklu „Seryjni poeci” odbywały się ze względów lokalowych wyłącznie w Zamku, teraz i u nas chcemy gościć miłośników poezji i myślę, że będą się tu czuli równie dobrze jak
na Świętym Marcinie – cieszy się Iwona Smarsz.
Również Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie”, utytułowany m.in. Nagrodą Kolberga, dostanie wreszcie kąt dla siebie. Będzie miał gdzie
przechowywać stroje i rekwizyty, z których wiele ma już zabytkowy charakter. – Wiem, że kwestia magazynów nie interesuje czytelników, ale dla
nas jest to problem bardzo poważny. Częściowo
został rozwiązany, bo dzięki inwencji architektów na ten cel wykorzystamy piwnice – dyrektor
WBPiCAK nie ukrywa zadowolenia. – Przede
wszystkim będziemy mieli gdzie gromadzić przeznaczone na sprzedaż nasze wydawnictwa, a to są
spore ilości. „Kronika Wielkopolski”, przewodniki turystyczne, monografie, piękne albumy, tomiki poetyckie w wysmakowanej szacie graficznej,
a ostatnio bardzo dobrze przyjęta „Encyklopedia
Powstania Wielkopolskiego”.
Efektowne wejście
Pani dyrektor Iwona Smarsz, wspomagana przez
swą poprzedniczkę Lenę Bednarską, bardzo zaangażowaną w dzieło przebudowy, śmieje się, że
przeszła skrócony, ale niezwykle intensywny kurs
inżynierski. – Mam na szczęście przy sobie panią
Małgorzatę Muchyńską z praktyką w prowadzeniu inwestycji – mówi. – Było mnóstwo problemów do rozwiązania, ale współpraca zarówno
z architektem, jak i Budopolem dobrze się układa, właściwie wszystkie nasze pomysły są realizowane. Zależało nam na wyeksponowaniu wejścia
do biblioteki od ul. Prusa, z frontu. I to się udało
w stu procentach! Są szerokie, wygodne stopnie,

zaopatrzone w poręcze gwarantujące bezpieczeństwo wchodzącym do gmachu. Wiem z doświadczenia, że wielu ludzi niepewnie czuje się, pokonując stopnie bez żadnej asekuracji. Pomyśleliśmy
też oczywiście o osobach, które nie będą mogły, ze
względu na niepełnosprawność, z nich skorzystać.
Dla nich będzie wygodne boczne, to dawne wejście, z platformą niwelującą różnicę poziomów.
Fotografia zostaje na parterze
Wystawy fotograficzne organizowane będą w tym
samym miejscu. – To przecież jeden z naszych
znaków firmowych! – mówi Iwona Smarsz. – Nie
wyobrażam sobie, żeby Władysław Nielipiński,
który od lat pracuje nad popularyzacją fotografii i podniesieniem jej poziomu, mógł zostać pozbawiony tej przestrzeni. Co więcej – po wernisażu będzie można przejść do zlokalizowanej tuż
obok sali audiowizualnej i w kameralnej atmosferze podyskutować o sztuce fotografii. Grono jej
admiratorów – zarówno tych, którzy tworzą, jak
i odbiorców – stale rośnie i z pewnością galeria
na Prusa przyczynia się do tego.
Teraz, kiedy trwa przebudowa, ekspozycje
zdjęć oraz propagowanie wielkopolskiej turystyki i historii odbywa się na Dworcu Letnim PKP.
– Nadal działamy! – zachwala dyrektor placówki. – Wyszliśmy na zewnątrz i mamy pozytywne
opinie o tej inicjatywie. Miejsce jest atrakcyjne,
dużo ludzi przewija się w pobliżu. W pociągach
Kolei Wielkopolskich reklamowane są nasze biblioteki, podróżni mogą zobaczyć, jak wiele z nich
odznacza się ciekawą architekturą, np. w Sompolnie jest to dawna synagoga. Wspólnie z kolejarzami wykorzystujemy szansę na popularyzowanie krajoznawstwa również dzięki questom.
Te zabawne wierszyki prowadzące turystę do ciekawych miejsc zdobyły już sporą popularność.
W ramach naszej wspólnej akcji młodym ludziom, autorom questów, kolej zaoferowała nawet zniżki na przejazd.

Według badań przeprowadzanych na świecie
biblioteki zajmują trzecią lokatę w rankingu najchętniej odwiedzanych miejsc publicznych. Polska,
w tym nasz region, jest tego dobrym przykładem.
Ostatnio modernizacji poddano w województwie
36 obiektów, powstała nowa biblioteka w Obrzycku, z nowych filii bibliotecznych cieszą się mieszkańcy gmin Kórnik, Lipno, Oborniki. Łatwiej jest
też niepełnosprawnym: w 153 placówkach – na 230
– zlikwidowane zostały zewnętrzne bariery architektoniczne; w mniejszym stopniu dotyczy to problemów, z jakimi muszą się borykać we wnętrzu,
ale i tu widać duży postęp.
Wprowadzane są też różne udogodnienia, np.
w Trzciance, Ostrzeszowie, Pile i Ostrowie można oddawać książki poza godzinami pracy bibliotek, Gostyń z książkami wyrusza w teren, żeby
dotrzeć do miejscowości, w których nie ma filii
etc. – Nie spoczywamy na laurach, wciąż szukamy nowych form, nieraz niekonwencjonalnych,
a najbardziej cieszymy się, że mamy sprzymierzeńców wśród mieszkańców – podsumowuje dyrektor WBPiCAK. ¶

Rewolucja informatyczna i rozmowy
Po latach chudych dla bibliotekarzy nadchodzą
wreszcie i tłustsze. I nie chodzi tylko o przestrzeń,
umeblowanie – to stare po prostu się rozleciało –
ale i wyposażenie wszystkich działów w odpowiadający współczesnym wymogom sprzęt.
Poprawiają się sukcesywnie warunki pracy
w placówkach bibliotecznych w regionie. W 87%
bibliotek są katalogi online, a zaledwie 8 bibliotek nie udostępnia internetu użytkownikom, prawie wszystkie mają programy komputerowe. To
owocuje wzrostem czytelnictwa. – Od 2016 roku
przybyło nam ponad 6 i pół tysiąca czytelników,
znacząco wzrosły też wypożyczenia – o ponad
147 tysięcy. Dotyczy to bibliotek publicznych
w Wielkopolsce, czyli tych, nad którymi sprawujemy nadzór merytoryczny. I nie chodzi jedynie o książki tradycyjne – raportuje zarządzająca
WBPiCAK. – Przeżywamy renesans bibliotek. Są
bezpłatne, a to wobec postępującej komercjalizacji bardzo istotny atut. Można nie tylko wypożyczać książki i różne materiały audiowizualne, ale
też uczestniczyć w spotkaniach, kursach i najzwyczajniej w świecie porozmawiać tam z sąsiadami.

Okładki książek Wydawnictwa WBPiCAK
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Agnieszka Budnik

Oficyna WBPiCAK:
dom i azyl poezji
❦
Na poetyckim rynku liczy się naprawdę tylko kilku graczy. Od wielu
lat na czele stawki o nagrody, prestiż, ale też dbałość o produkt tak
niszowy jak poezja pozostaje Wydawnictwo Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Nakładem Wydawnictwa WBPiCAK ukazały się między innymi tomiki Jacka Podsiadły i Szczepana Kopyta

Już samo określenie poezji „produktem” może
budzić, przy dużym szczęściu, kontrowersje,
częściej pobłażliwy uśmiech; dobrze, jeżeli kogoś w ogóle obejdzie. Poezja jest niszą. Poezja nie
jest bestsellerem. Poezja nie jest też tylko Wisławą
Szymborską. Ani Miłoszem, ani Herbertem, ani
żadnym pojedynczym wcieleniem wieszczki lub
wieszcza. Poezja jest za to bardzo ważna, proszę
mi uwierzyć. To dzięki niej możemy sprawdzić
pojemność i wytrzymałość języka, jego podatność
na zmiany, zdolność do opisywania rzeczywistości lub całkowite fiasko tego zuchwałego przedsięwzięcia. To, jakim językiem się posługujemy,
przekłada się niemal bezpośrednio na to, jaką wyobraźnią dysponujemy: społeczną, ekologiczną,
kulturową. A wyobraźnia jest (ostatnio, a może:
ciągle) w kryzysie.
Czarny koń czy koń pociągowy?
O sile poetyckich pozycji wydawniczych wielkopolskiego WBPiCAK zaświadczają też wszelkie (!) liczące się nagrody, które przyznać można
dziełom tego gatunku. Na serię Biblioteka Poezji
Współczesnej, której redaktorem pozostaje po
dziś dzień Mariusz Grzebalski, składają się idiomy
poetyckie autorów zarówno nominowanych, jak
i wyróżnionych Nagrodą Literacką Nike, Nagrodą Literacką Gdynia (a te pozostają nagrodami
najważniejszymi, nie tylko poetycko, ale szerzej:
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literacko), dolnośląskim Silesiusem, Nagrodą
Poetycką im. Wisławy Szymborskiej, Poznańską
Nagrodą Literacką i szeregiem innych, ważnych
nagród. Sama poetycka seria przekroczyła niedawno dwusetkę – dopiero tyle książek poetyckich wielkopolska oficyna zaprezentowała czytelnikom i czytelniczkom. Dopiero, bo WBPiCAK
nie przestaje się rozkręcać i rokrocznie rozbijać
banków z laurami. Trzeba zdawać sobie jednak
sprawę z tego, że ponad dwieście tomów w dorobku oficyny, która para się trudnym marketingowo kawałkiem literatury, jest wcale nie małym osiągnięciem. Pamiętajmy też o statystykach
dotyczących czytelnictwa, choćby kontekstowo,
aby nie popaść w ton lamentu i upiornej dydaktyki lekturowej. Teren pozostaje trudny, dlatego efekty są tym bardziej godne podziwu. Ale
co tam podziw. Bez nas, czytelników (tych oddanych, tych przygodnych, tych, których jeszcze nie
ma, ale dzięki wysiłkom i zaangażowaniu animatorów i animatorek jeszcze będą), tej doskonałej,
właściwie historycznej już serii – i poezji – zwyczajnie by nie było.
Nagrody to nie wszystko
Obok autorów już uznanych, Jacka Podsiadły,
Dariusza Sośnickiego czy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, miejsce w WBPiCAK znajdują także debiutanci. Co ważne, nie dedykuje im

się serii pomniejszej, ale włącza na równych prawach z twórcami rozpoznawalnymi. Wielkopolska oficyna pozostaje również otwarta na głosy
najnowsze, nawet jeżeli nie są jeszcze wyrobione i wyszlifowane. Jedną z szans zostania opublikowanym przez najważniejsze wydawnictwo poetyckie w Polsce, bo o takim cały czas mowa, jest
choćby udział w otwartym konkursie im. Klemensa Janickiego. Odbywa się on co dwa lata w ramach festiwalu Poznań Poetów, we współpracy
z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Instytutem Filologii Polskiej UAM.
O poezji naukowo
Siłą WBPiCAK jest nie tylko publikowanie poezji, lecz także dyskursu krytycznego, który się
wokół niej wytwarza. Niewątpliwie cenną dla literatury, krytyków, badaczy, ale też pisarzy i pisarek pozostają publikacje serii Wielkopolska
Biblioteka Poezji. To w niej dzieje się historia literatury najnowszej, to tutaj trzeba szukać wskazówek do czytania i rozumienia tekstów współczesnych. Co jednak w niej tak wyjątkowego,
skoro wydawnictw naukowych mamy właściwie
na pęczki? To, że jest napisana językiem eseju;
będąc precyzyjną, nie wyklucza czytelników pozaakademickich z lektury. Stanowi to wartość,
która w świecie komentarzy naukowych i popularnonaukowych pozostaje nie do przecenienia. Wspomniana seria jest miejscem, w którym
świetni badacze i znawcy, jak choćby profesor
Piotr Śliwiński, uprzystępniają nam dzieła poetyckie, mogące budzić nieśmiałość czytelnika.
Poezja, wbrew obiegowym sądom, burzy dystanse, wspiera krytyczne myślenie, a przede
wszystkim – pozwala nam wyszarpnąć własne
miejsce w języku i w coraz dziwniejszej rzeczywistości, która nas otacza. Bo poezja to właśnie
eksperyment na wyobraźni, ćwiczenia z uważności i empatii.
Okna na literaturę obcą
Doskonałe idiomy poetyckie, rozwijające się
przez kilka ostatnich lat, to zazwyczaj zasługa
lektur nie tylko polskich, ale przede wszystkim
czujność (i czułość) na zmiany w literaturze zagranicznej. W dużej mierze nie byłoby ekopoetyckich, zorientowanych środowiskowo tekstów Małgorzaty Lebdy, które aspekt lokalny
wiążą z refleksją o życiu w świecie połączonych
ze sobą organizmów, podobnie jak nie mielibyśmy zaangażowanych społecznie i politycznie
celnych fraz, punktujących nierówności i nadużycia kapitalizmu Tomasza Bąka czy Szczepana
Kopyta, gdyby nie przekłady tekstów twórców
obcojęzycznych na język polski. Tutaj znowu
do gry wkracza WBPiCAK wraz z Piotrem
Sommerem, naczelnym „Literatury na Świecie ”, ambasadorem twórców amerykańskich
(i nie tylko) w Polsce. Artystycznie kapitalne
przekłady Charlesa Reznikoffa czy Kennetha
Kocha, chociaż ukazały się w ciągu ostatniego
roku, wciąż balansują na granicy wyczerpania
nakładu i ciągłego dodruku. Wydane klasycznie, w płóciennych oprawach, czekają jeszcze
w księgarniach. ¶

