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Kolęda
popłynęła

z wysokości...
13 stycznia br. w wypełnionej po brzegi

sali widowiskowej Domu Kultury w Zelowie,
odbył się kolejny koncert kolęd i pastorałek pt.
„Kolęda płynie z wysokości” w wykonaniu
zespołu LAUDATE DOMINUM oraz scholi
PROWADŹ NAS z Parafii M.B. Częstochowskiej
w Zelowie. Mogą tylko żałować ci wszyscy,
którzy tego dnia nie dotarli do Domu Kultury,
bo noworoczne koncerty kolęd stały się już
tradycją i naprawdę dużym wydarzeniem
artystycznym w naszej gminie.Tegoroczne kolędowanie rozpoczęłaschola PROWADŹ NAS. Trzydziestoosobowyzespół dzieci pod kierownictwem artystycz-nym Jacka Wodzińskiego przygotował izaprezentował tradycyjne polskie kolędy.Mali artyści z wielką swadą i emocjami wy-konywali kolejne kolędy. Na ich twarzachrysowało się ogromne przejęcie i zaangażo-wanie. Pewnie wpłynęła na to liczba widzów,którzy przybyli na niedzielny koncert. Salawidowiskowa Domu Kultury wypełnionabyła po brzegi publicznością, dla której bra-kło miejsc.

Zespół Laudate DominumNastępnie zaprezentował się zespółLAUDATE DOMINUM. Tegoroczny koncertudowodnił po raz kolejny, że zespół jestwartością samą w sobie. Wysoki poziomartystyczny i doskonałe aranżacje sprawiły,że koncertu słuchało się z zapartym tchem.Oprócz tradycyjnych polskich kolęd, zespółzaprezentował pastorałki, a także piosenkibożonarodzeniowe.Wiele jest koncertów kolęd, ale ten ze-lowski, wyróżnia się na tle innych. A dziejesię tak, ponieważ zespół ciągle poszukujenowych form interpretacyjnych i jednocze-śnie czerpie z bogatej tradycji kolędowania zróżnych źródeł. Artystki poszukując repertu-aru wybrały utwory te najbardziej niezwy-kłe, powodujące u odbiorcy silne wrażeniaestetyczne. Pastorałki i kolędy pięknie za-brzmiały w autorskich opracowaniach: odwysmakowanych klasycznych wersji, przezfolkowe klimaty, do żywiołowych, jazzowycharanżacji.Scenę i salę widowiskową Domu Kultury

w Zelowie wypełniła wyczarowana głosaminiezwykła atmosfera. Dzięki temu mogliśmypoczuć jeszcze świąteczną atmosferę bożo-narodzeniowego okresu.

Zespół Laudate Dominum
i schola Prowadź nas po koncercieWielką atrakcją koncertu był wspólnywystęp obu zespołów, a „Cicha noc” na dobrewzruszyła zebraną publiczność, która grom-kimi brawami i bisami zachęcała wykonaw-ców do dalszego, wspólnego kolędowania.Koncert był też przykładem wartości, ja-kie niesie rodzina. Bo Laudate Dominum, totaka muzyczna rodzina połączona wiarą wmoc muzyki oraz wspólną pasją i szacunkiemdla polskiej tradycji. Rodzina, która dajeświadectwo wierności wartościom naszejkultury i tego, co możemy wnosić do przy-szłości...

Andrzej Dębkowski

Dziki Zachód
w poezjiDziałalność literacka Adama Lizakow-

skiego łączy dwie kultury pisarskie – polską iamerykańską. Również przełożył on utworyamerykańskich poetów na język rodzimy: W.Whitmana, W. C. Williamsa, A. Ginsberga, L.Hughesa, C. Sandburga i B. Dylana, ale i zangielskiego wiersze Lao Tse i perskiegopoety z XII wieku – Rumiego.Zbiór poezji i poematów – „Jak zdobytoDziki Zachód” opisuje okres po 1945 roku,kiedy Polacy zajmowali i zagospodarowywaliziemie odzyskane i jak te nowe społecznościz różnych regionów przedwojennej Polski,ale i centralnej, odnosiły się do siebie. Już 50lat po wojnie aktualna ideologia nie podnositej kwestii, uważając, że do roku 1989 żyli-śmy w kraju okupowanym przez ZSRR, aprzejęcie ziem zachodnich było rezultatemJałty, w który ludzie zostali uwikłani.Książka Lizakowskiego świetnie opisujeten świat podboju, ale i licznych szabrów,które miały tam miejsce, stosunki międzyludźmi z różnych regionów Polski międzywo-

jennej, których różnice kulturowe, odmienneakcenty językowe, zwyczaje i obyczaje moc-no różniły się od siebie, co prowadziło dolicznych konfliktów, ich koegzystencja postę-powała wolno, a w wielu przypadkach dopie-ro kolejne pokolenia emigrantów zaczynałyżyć z sobą w zgodzie.W wierszu pt. „Szli na zachód osadnicy”autor pisze: „jedzą nas wszy my jemy tylko to/ co ukradniemy z pól / jedziemy już ponadmiesiąc / końca nie widać / nikt z tych ludzinie uwierzy / że Polska nie może zaopieko-wać się / nimi tylko z powodu braku wago-nów / że potężny ZSRR nie jest w stanie /tych wagonów i ma dać / słowa powtarzaneprzez tych ludzi brzmią: „Kto uciekł spod[banderowskiej] siekiery – / niech zdycha zgłodu”/ wagonów było mało były brud-ne/uszkodzone niektóre / jechali na lorach –odkrytych platformach / – albo węglarkachniedających ochrony / przed deszczem śnie-giem i wiatrem / Podróż trwała wiele dni //obowiązywała zasada / że ludność Wileńsz-czyzny Grodzieńszczyzny / Polesia i Podlasiatrafi / na Warmie i Pomorze Zachodnie / i wPoznańskie / Wołyniacy i mieszkańcy GalicjiWschodniej – / na Górny i Dolny Śląsk orazziemie lubuską / (...)”.Autor nawiązuje tu do twórczości WaltaWhitmana, by pokazać podobieństwa i różni-ce w zdobywaniu Dzikiego Zachodu w Ame-ryce i Polsce. W wielu utworach poeta opisu-je holocaust, zbrodnie wojenne, ale i odra-dzanie się po przesiedleniach wspólnot zróżnych części Polski, ale i wspólnot żydow-skich, greckich, czy ukraińskich. W utworzept. „Powrót nad Odrę Nysę i Bałtyk ZiemieOdzyskane. Rok 1945” poeta tak opisuje tezmiany: „Wiersz syn marnotrawny co sięwstydzi /powrotu do domu ojca swegopodejmuje się / trudu bierze siebie za towa-rzysza Żyda / którego przez cała wojnęgryzły wszy / a po wojnie on sam się gryzł –/ wszystko co zostało po spalonej wsi / poludziach. – dwie lipy i studnia // (...) Powrótna Ziemie Odzyskane Dziki Zachód / ty mojaziemio / ty moja wodo / ty mój lesie / wieleubóstwa i wyrzeczeń nim powstanie mapa /własnego wszechświata z sadem czereśnio-wym i / pokrzywą pod płotem”.Świat ten był okrutny, szczególnie dlakobiet niemieckich, gwałconych przez Angli-ków, Amerykanów, Polaków i Rosjan, a: „(...)Kobiety w bólach nie tylko porodowych /wydają na świat „owoc” zwycięskich armii /rodzi się nowe pokolenie Niemców / które-mu ojcowie nadają swoje nazwiska / wzamian za nie branie w obronę / matek icórek / honor większości niemieckich męż-czyzn / umył ręce bez mydła ale mydlił oczy(…)” //. Ale i równocześnie „Materiał budow-lany płynie strumieniem / z WrocławiaŚwidnicy Szczecina – / Dziki Zachód odbu-dowuje stolice – / stolica rozbiera DzikiZachód / Z gotyckiej cegły dachówki progów/ z piaskowca płyt posadzkowych szerokich/ szumiący strumień wpada do stolicy – /metamorfoza staje się pieśnią // Budujemynowy dom / Jeszcze jeden nowy dom / Na-szym przyszłym lepszym dniom / Warsza-wo!”.
(Dokończenie na stronie 22)


