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A Przychody netto ze sprzedazy izrównane z nimi, w tym:

I. Przychody netto ze sprzedazy produktów

1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów [podmiotowe, przedmiotowe,
na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe)

II. Zmiana stanu produktów [zwiekszenie - wartosc dodatnia,
zmniejszenie - wartosc ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki

IY. Przychody netto· ze sprzedazy towarów i materialów

V. Pozostale dochQdy budzetowe

8. Koszty dzialalnosci operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zuzycie materialów i energii

III. Uslugi obce

IY. Podatki i oplaty

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracowników

VII. Pozostale koszty rodzajowe

VIII. Wartosc sprzedanych towarów imaterialów

IX. Udzielone dotacje

X. Inne swiadczenia finansowane z budzetu

XI. Pozostale obciazenia

C. Zysk [strata) ze sprzedazy [A - 8)
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D. Pozostale przychody operacyjne
-

I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych

II.

Dotacje

. III. Pokrycie amortyzacjiIV. Inne przychody operacyjneE.

Pozostale koszty operacyjne -

I.
Koszty inwestycji finansowanych ze srodków wlasnych zakladów budzetowych

i dochodów wlasnych jednostek budzetowychII.

Pozostale koszty operacyjne

F. Zysk [strata) z dzialalnosci operacyjnej [C + D - EJ
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G. Przychody finansowe

II

I.

Dywidendy i udzialy w zyskach

II.

Odsetki ,
III. Inne

H. Koszty finansoweI.

Odsetki
,

II.

Inne

L

Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej [F + G - H) H2l.1<l~;9-5.ji-8.3~
J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych [J.!. - J.II.)

II

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne.. +~1.t2~'3- 5.3lK.3jK Zysk (strata) bnJtto (I ± J)
L Podatek dochodowy

I,

M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)

-oraz nadWyzki srodków obrotowych ,

N. Zysk [strata) netto (K - L - M)
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A. AKTYWA TRWALE

1A. FUNDUSZ40

~l~
I. Wartosci niematenalne i prawne

2I. Fundusz iednostki.41:I1Lf I'I~:Ci~
II. Rzeczowe aktywa trwale

3II. Wvnlk finansowy netto42,lI~-~~:1101

1. Srodki trwale
41.1. Zysk netto (+)43.:J~'..l,

1.1. Gruntv

51.2. Strata netto (-)44(I;.
~"']

1.2. Budvnki, lokale i obieklv inzynierii lad.i wodne'

6III. NadWYZka srodków obrotowych (ó)45I
1.3. Urzadzenia techniczne i maszyny

7IV. Odpisy z wyniku finansoweao (.)46 -

1.4. Srodki transoortu
8V. Fundusz mienia zlikwid. lednostek47)

1.5. Inne srodki trwale

9VI. Inne 48

2. Inwestvcie rozDOCZete lsr. trw. w budowie)
10B. FUNDUSZE CELOWE49

3. Srodki przekazane na poczet inwestvcii
111.1 .............................................................50

III. Naleznosci dlullotermlnowe

121.2 .............................................................51

IV. Dlugoterminowe aktywa finansowe
13C. ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOW52

1.1 . Akcje i udzialy
14

D. ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINO~
53~939'7f:f At503.~I FUNDUSZE SPECJALNE1.2. Papiery wartosciowe dlugoterminowe

15I. Zobowiazania krótkoterminowe54

1.3. Inne dlugoterminowe aktywa finansowe
161.1. Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug55!tt~

V. Wartosc mienia zlikwidowanych Jednos

171.2. Zobowiazania wobec budzetów56

B. AKTYWA OBROTOWE

181.3. Zobowiazania z tytulu ubezp. spoleczn57.v.
I. Zapasy

191.4. Zobowiazania z tytulu wynagrodzen58
1.1. Materialy

201.5. Pozostale zobowiazania59O~
1.2. Pólprodukty i produkty w toku

21
1.6. Sumy obce (depozytowe.

60wykonania umów)
1.3. Produkty gotowe

22
1.7. Rozliczenia z tytulu srodków na wydatl<

61dzetowe iz tytulu dochodów budzetow
1.4. Towarv

23" -"1.8. Rezerwy na zobowiazania 62
II. Naleznosci krótkoterminowe

24Wój '1 '·H•..L... Jf/
II. Fundusze specjalne 63

1.1. Naleznosci z Mulu dostaw i uslug
25'1",,,",,,,",i0oi" A

1.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjal64
1.2. Naleznosci od budzetów

26.I1.2. Inne fundusze 65

1.3. Naleznosci z tytulu ubezp. spolecznych
27E. ROZLICZENIA MIEDZVOKRESOWE66

1.4. Pozostale naleznosci
28bOD /l. Rozliczenia miedzyokresowe przycho67

1:5. Rozliczenia z tytulu srodków na wydatki t
29

J

II. Inne rozliczenia miedzyokresowe
68

dzetowe i z tytulu dochodów budzetowyc
III. Srodki pieniezne

30IJ:/Uu_/"I'" Ar. liC J .:11F. INNE PASYWA 69

1.1. Srodki 'pieniezne w kasie
31I 70

1.2. Srodki pieniezne na rachunkach bankow
32'J LAI.4J..1"I'" un"J JA 71

1.3. Inne srodki pieniezne
33I C 72
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34 73
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35 74
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36 75
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WYKONANIE BUDZETU INSTYTUTU MIKOLOWSKIEGO ZA 2009r

A. Przychody z dzialalnosci statutowej

I. Dotacja z budzetu Gminy Mikolów
II. Dotacje MkiDN ( Instytut Ksiazki Kraków)

III. Darowizny
IV. Oplaty konkursowe
V. Inne przychody
a) za ksiazki
b) odsetki bankowe
c) inne

Razem przychody:

B. Koszty realizacji zadan dzialalnosci statutowej:

I. Koszty angazy dla wykonawców i prelegentów
II. Koszty wydawnictw
III Nagrody konkursowe

c. Koszty administracyjne

1. Zuzycie energii elektrycznej

2. Uslugi obce
w tym:

261. 000\ --- zl
15.600 / zl

(

14. 010 ~ zll
880 r"- zl

10. 527, 03 zl
10.094, -- zl

390, 03 zl
43 r./ zl

302. 017, 03 zl

71. 236, 10 zl

34. 489,80 zl
34. 657, 30 zl

2. 089 zl

8. 023,37 zl

19.528, 75 zl

201,14 zl
1. 250 zl

85, 40 zl
3.610 zl

205 zl

786,23 zl
549 zl

a) oplaty abonamentu RTV
b) uslugi zorganizowania naglosnienia sal IM
c) uslugi transportowe
d) uslugi hotelarskie
e) badania medycyny pracy pracowników IM
f) uslugi ksero
g) uslugi poligraficzne-druk zaproszen
h) koszty wynajmu sprzetu do realizacji filmu

"Wydalony" rez. Adam Sikora 2.534,74 zl
i) za zdjecia trickowe do filmu "Wydalony" 799,10 zl
j) koszty szkolenie dla pracowników IM 860 zl
k) uslugi fotograficzne 379,88zl
l) usluga serwisowa do stanowiska komputerowego 158,60 zl
m) usluga bindowania 159,82 zl
n) uslugi remontowe 869,60zl
o) uslugi gastronomiczne dla gosci IM z okazi X lecia dziallnosci IM oraz gosci konferencji
naukowej "Polaku, kim jestes?", która odbyla sie w miesiacu listopadzie 2009: 4.870, 50 zl
p) uslugi pocztowe 2. 178, 55 zl.



r) oplaty i prowizje bankowe

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
w tym:

a) WYnagrodzenia osobowe pracowników
b) nagroda roczna
c) odprawa posmiertna

d) skladki na ubezpieczenia spoleczne
e) skladki na Fundusz Pracy
1) swiqadczenia urlopowe

4. Pozostale koszty ogólem
w tym:

a) koszty sprzatania pomieszczen IM
b) uslugi telefonii stacjonarnej
c) uslugi telefonii komórkowej
d) uslugi internetu
e) koszty podrózy sluzbowych
1) zakup srodków czystosci
g) zakup artykulów biurowych, druków
h) zakup wyposazenia
w tym:
laptop i drukarka

31, 19 zl.

183. 642,67 zl

122. 115,35 zl
25. 825, 82zl

7. 224 zl

24. 089,24 zl
3. 138,21 zl
1. 250,05 zl

25. 564,53 zl

4. 932, 90 zl
8. 092, 52 zl
1. 587,29 zl

800, 75 zl
490, 70 zl
254, 71 zl

1. 271,67 zl
4.614,93 zl

2. 683 zl

1. 125,30 zl
907,06 zl

I) zakup materialów do remontów i konserwacji
j) inne materialy
w tym:
-zakup klucza do drzwi wejsciowych IM
-zakup kwiatów dla pisarzy, malarzy i poetów gosci IM: 140 zl
-zakup paliwa w celu rozprowadzenia wydawnictw ksiazkowych IM
do sieci Matras i Empik
-zakup paliwa do samochodu transportowego na potrzeby filmu "Wydalony"

k) pozostale materialy
w tym:
-zakup artykulów spozywczych dla gosci wernisazy, wystaw w IM:
-zakup liny dla potrzeb filmu "Wydalony":
-zakup 2 kabli zasilajacych do sprzetu IM:
-zakup artykulów malarsko-chemicznych
dla potrzeb filmu "Wydalony"

D. Przychody finansowe:

E. Koszty finansowe:

D-E

1.486, 70 zl

1. 228, 22 zl
47,30 zl
25 zl

186, 18 zl

302.017,03 zl

307. 995,42 zl

- 5. 978, 39 zl



Instytut Mikolowski na przestrzeni 2009 roku pozyskal dodatkowe srodki finansowe

w kwocie 30. 490 zl.

INSTYTUT MlKOLOWSK'
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ul. Jana Pawia /I 8/5
tel. (032) 738-07-55

NIP 635-15-86-916
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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI INSTYTUTU MIKOLOWSKIEGO ZA 2009r.

WYSTAWY

Luty

Wernisaz rysunków i obrazów Adama Sikory " swartrz und black"

Adam Sikora (ur. 1960r. w Mikolowie)
Operator filmowy, rezyser, scenarzysta, fotografik, malarz, pedagog. W 1988 ukonczyl wydzial
operatorski PWSFTviT w Lodzi. Przez wiele lat wspólpracowal jako operator przy filmach Lecha
Majewskiego m.in. Pokój saren, Wojaczek, Angelus. Wielokrotnie nagradzany za zdjecia do filmów
i teatrów telewizji. Realizator programów kulturalnych TVP, m.in. "Ogrodu Sztuk" i "Rozmów na
nowy wiek". Autor licznych wystaw fotografii. Ostatnio wyrezyserowal film Wydalony. Mieszka w
Mikolowie.

Kwiecien

Wernisaz wystawy malarstwa Kingi Kurek

Kinga Kurek - absolwentka malarstwa katowickiej ASP.

Lipiec

Wernisaz rysunków Stanislawa Tabisza pt "Chrystus Frasobliwy"

Stanislaw Tabisz - ur.1956 roku. Ukonczyl Wydzial Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w
Krakowie. Studiowal malarstwo w pracowniach doc. Zbigmewa Kowalewskiego, prof. Tadeusza
Brzozowskiego, prof. Juliusza Joniaka oraz rysunek w pracowni prof. Zbyluta Grzywacza ..
Dyplom w 1982 roku. Obecnie profesor ASP w Krakowie.
Dziekan Wydzialu Grafiki. Zajmuje sie malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym,
scenografia.
Pisze i publikuje artykuly oraz eseje na temat sztuki w prasie codziennej i czasopismach
specjalistycznych. Autor kilkudziesieciu wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce i za
granica. Laureat kilku nagród w dziedzinie malarstwa. Jego prace znajduja sie w kolekcjach
muzealnych w kraju i prywatnych m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, USA, Austrii, Francji,
Hiszpanii.
W latach 1983-1988 wystepowal w kabarecie "Piwnica pod Baranami" Zrealizowal scenografie do
koncertów Zbigniewa Preisnera,
m.in.: "Moje koledy na koniec wieku" (Stary Teatr w Krakowie 1999 r., Teatr Narodowy w
Warszawie - 2001 r.).
W latach 1995-1999 byl czlonkiem Zarzadu Glównego Zwiazku Polskich Artystów Plastyków. Od
listopada 2002 prezes Okregu Krakowskiego ZPAP. Malarstwo i rysunek Stanislawa Tabisza
zaliczane sa do specyficznej odmiany nurtu surrealistycznego. Tworzy wizyjne pejzaze mikro i
makro kosmiczne oraz motywy z fantastycznymi zwierzetami przenikniete poetycka atmosfera snu



i magii. Czestym motywem rysunków Tabisza jest kobiecy akt.

Pazdziernik

Wystawa fotografii pt "Stól" autorstwa Bogdana Prejsa i Dariusza Zakrzewskiego, dokumentujaca
X lat instnienia i dziallnosci Instytutu Mikolowskiego, w ramach jubileuszowych obchodów IM.

Listopad

Wystawa litografii z pracowni Uniwerystetu Slaskiego w Cieszynie. Autorami prac byli absolwenci
wydzialu i jego pracownicy.

Grudzien

Wernisaz malarstwa Moniki Tobianskiej pt. "Intermum".

Monika Tobianska - zeszloroczna absolwentka ASP w Katowicach.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Luty

Spotkanie autorskie Pawla Konjo Konnaka, zwiazane z promocjajego tomu wierszy "Król
festynów", wydanego przez IM. W spotakniu wzieli udzial: Ryszard Tymon Tymanski oraz Marta
Podgórnik.

Pawel Konjo Konnak jest postabsurdalnym artysta rewiowym z Kaszub, przedstawicielem
awangardy gdanskiej. Niegdys aktywista punkowy oraz fighter Tranzytoryjnej Formacji Totart z
która zrealizowal kilkaset akcji o charakterze metafizyczno - spolecznym. Rezyser filmów
dokumentujacych istotne aktiviti podmiotów podglebnych m.in. o grupie Dezerter, Robercie
Brylewskim i gdanskim srodowisku uwielaczy ariergardowych. Jest autorem 3 tomów poetyckich z
których najnowszy, czyli Król festynów, jest aktualnie nominowany do literackiej nagrody Nike.
Wraz z Krzyskiem Skiba wygenerowal nowa jakosc medialna, która byl telewizyjny kabaret
rockowy Lalamido. W roku 2009 obchodzi 25- lecie swoich artowych lotów kosmicznych. Uwaza
ze wszystko jest warte, wszystko jest piekne, wszyscy jestesmy doskonali

Marzec

Spotkanie poswiecone ksiazce "Gra znaczen. Przerób" Witolda Wirpszy, wydanej przez IM. W
spotkaniu wzieli udzial: Leszek Szaruga, Marcin Sendecki i Anna Jaworska.



Dwa zbiory esejów Witolda Wirpszy - opublikowana w 1965 roku Gra znaczen i dotad nie

opublikowany, choc równie wazny - Przerób, poswiecone sa sztuce we wszystkich jej przejawach:

literackiej, plastycznej i muzycznej. Wirpsza wyprzedzil o kilkadziesiat lat, w ostatnim czasie zas

szczególnie wazna dla humanistyki, refleksje ,,kulturowa" - która zajmuje sie analiza estetyczna

dziel powstajacych w róznych obszarach twórczosci artystycznej, wydobywajac z nich to, co

wspólne, bo siegajace korzeni kultury i wyobrazni czlowieka. Zainteresowanie Wirpszy róznymi

dziedzinami sztuki nie jest przypadkowe. W eseju Przerób pojawia sie mysl o nieodlacznym

wspólistnieniu sztuki z zyciem, co prowadzi do twórczego ducha indywiduum artysty, na którego

zwlaszcza ostatnio uwage zwrócila antropologia literatury. Niezaleznie od tego, czy jest on

muzykiem - jak Beethoven, malarzem - jak Mondrian, czy poeta - dadaista, czyni pozornie

nieprzekazywalne tresci - przekazywalnymi, pozwalajac czlowiekowi zblizyc sie do tego, czego nie

móglby w inny sposób doswiadczyc. Pytanie o twórcza "gre", która jest nieodlaczna czescia dziela

sztuki, laczy Przerób z Gra znaczen. Równiez ten zbiór poswiecony jest refleksji estetycznej,

skupionej wokól problemu twórcy i procesu twórczego. Wirpsza zwraca uwage, na szczególnie

wazny we wspólczesnej humanistyce, status podmiotu twórczego, wydobywajac go, podobnie jak

czynia to dzis antropolodzy literatury, z czelusci unicestwienia, które zapoczatkowala ogloszona

przez Barthes'a smierc autora. Jednoczesnie oba zbiory, zarówno Przerób, jak i Gra znaczen,

wydobywaja esencje nowoczesnej, twórczej aktywnosci, polegajacej na montowaniu elementów,

których sprzezenie, a nie suma, prowokuje napiecia, wywolujace doznanie estetyczne. Wirpsza

snuje opowiesci o stwarzaniu dziela sztuki, albo lepiej "upozorowaniu artystycznego aktu

twórczego", zwracajac uwage na pulapke latwej "prawdy". W Grze znaczen pojawia sie wazne i

wciaz aktualne pytanie, zwiazane z jak najbardziej wspólczesnymi dzialaniami artystycznym na

polu sztuk plastycznych, choc lepiej byloby powiedziec - wizualnych: Czy dzielo sztuki moze stac

sie surowcem dla nowego dziela sztuki, a wyrób artystyczny surowcem dla nowego wyrobu

artystycznego? Wirpsza bawi sie znaczeniami, balansuje gdzies pomiedzy, proponujac 

konsekwentnie niekonsekwentne - artystyczne wyrabianie dziela sztuki.

Anna Jaworska



Kwiecien

Spotkanie poswiecone publikacji powiesci "Zaburzenie" Thomasa Bernharda ( Wydawnictwo
Czytelnik), w którym wzieli udzial Slawa Lisiecka, tlumaczka powiesci oraz Zdzislaw Jaskula,
tlumacz i poeta.

Wczesna powiesc Thomasa Bernharda ukazuje pisarza w pelni uksztahowanego. Juz w
"Zaburzeniu" (rok 1967) zaproponowal on wyrazisty styl prozy, oparty na powtórzeniach zdan,
opetanczych powrotach do slów kluczy, wreszcie niemal chorobliwym stopniowaniu
przymiotników, jednoznacznie wskazujacych, ze ma w glebokim niepowazaniu istote ludzka. Zly,
gorszy, naj gorszy - oto czlowiek Bernharda.
z urazy szkalowal odbiorców sztuki karnie i bezmyslnie przemierzajacych galerie Wiednia. W
"Wymazywaniu" rozprawil sie z wypartym przez Austriaków dziedzictwem nazistowskim.
Wczesne "Zaburzenie" poswiecil natomiast petryfikacji obszaru zaburzonej ludzkiej psychiki.

Czesc pierwsza ksiazki, bedaca czyms na wzór dantejskiej przechadzki po wiejskim piekle
austriackich dolin, utrwala pelna napiecia relacje ojca lekarza i jego syna, którzy wedruja po
kolejnych, nawiedzanych smiercia i rozkladem obejsciach. Lekarz nie tylko leczy swoich
podopiecznych. Jest równiez depozytariuszem wiedzy o ich slabosciach i podlosciach, kims na
wzór laickiego spowiednika, który cierpliwie wysluchuje narracji o bezwzglednym bezsensie
konczacych sie wlasnie egzystencji. Co ciekawe, ten spowiednik raczej potwierdza diagnozy
swoich pacjentów, nie sili sie na budowanie jakichs homo- i teodycei. Rozpad wiezi
miedzyludzkich jest równiez udzialem jego rodziny. Syn, podpatrujac prace ojca, jednoczesnie
snuje wewnetrzny monolog o utracie wzajemnego zrozumienia.

Pochód ku ostatecznej nicosci zatrzymuje sie w momencie, kiedy trafiaja do zamku ksiecia
Sauraua. Druga czesc ksiazki to wielki monolog owego sybaryty, który okaze sie zniszczonym
zyciem, kruchym introwertykiem. Wszystko zostaje tu poddane drobiazgowej analizie pod katem
aberracji: freudowska figura ojca, który popelnia samobójstwo, wyprzedzajac symboliczny mord,
watek relacji miedzy Saurauem a jego synem, zwienczony wizja destrukcji przybytku ksiecia,
dokonanej przez "zaburzonego" potomka. Monolog rozwija sie wiec wedlug brutalnej logiki
patologii, jest opisem infekcji - tak Bernhard najogólniej traktuje proces wychowania zastepujacy
autentyczna bliskosc i zrozumienie.

Mniej wiecej to samo powiedzial Philip Larkin w jednej frazie swojego wiersza "To moze taki
wierszyk": "Jebia ci zycie mamcia z tatkiem, / Moze i nie chca, ale jebia" (tlumaczenie Jacka
Dehnela). Obu twórców laczy tez sklonnosc do wynoszenia nudy w rejony, gdzie staje sie zasada
wszelkiego istnienia, przy czym Bernhard unika jak ognia humoru, w przeciwienstwie do
dyskretnego usmieszku Larkina. Cecha dystynktywna "Zaburzenia" jest powaga. Jezeli czytelnik
zgodzi sie sledzic kalumnie ksiecia bez ironii, wtedy odsloni sie wielkosc tej prozy.
Bernhard proponuje jakby odwrócenie Kafkowskiego "Zamku". Obserwujemy sytuacje wewnatrz
"zamku" ludzkiej psychiki, stajemy sie uczestnikami procesu dezintegracji toczacego podmiot,
który rosci sobie prawo do regulacji rzeczywistosci podlug wlasnego projektu. W fantastycznych
ustepach, kiedy Saurau odprawia kolejnych kandydatów do opieki nad swoim przybytkiem,
"Zaburzenie" jako zywo przypomina kafkowska tropologie. Petentem jest tutaj ksiaze - to on
próbuje sie czegos dowiedziec "we wlasnej sprawie" od odwiedzajacych go zarzadców. Oni
wypelniajajego zycie trescia, sa charakterologiami, które przymierza do siebie niczym drelich
ogrodnika.

Powracajaca w powiesci wizja powodzi, zalewajacej tereny przyzamkowe, czyni z ksiecia



czlowieka znajdujacego sie na osuwisku, który opada stopniowo w glab wlasnych leków i obsesji,
na dno szalenstwa. Kazda relacja z bliznim to wzajemne wpedzanie sie w otchlan. Kontakty
z innymi, którzy oferujajedynie wlasny strach, rozpacz i pustke, permanentnie podmywaja nasza
tozsamosc. W zyciu nie wydarza sie nic zaskakujacego, wiekszosc procesów to z góry okreslone
zdazanie w strone blota grobu.

Jezeli przyjmiemy, ze w "Zaburzeniu" autor okreslil swoje swiatoodczucie, jego kolejne ksiazki
okaza sie jedynie zmiana kostiumu, paranoicznym niemal powtarzaniem formuly skrajnego
pesymizmu. I poniekad tak jest, ale czy wielkosci pisarskiej nie mozna mierzyc przywiazaniem do
wstretu, jaki budzi egzystencja? Bylby w takim razie Bernhard mistrzem jednostajnego afektu,
wyrobnikiem bólu i zgorzknienia. No i dochodzi do tego jego niewatpliwe osiagniecie: styl. Tak
narkotycznej, dzialajacej niczym walec frazy powojenna proza niemieckojezyczna nie miala znowu
az tak wiele. Slawa Lisiecka, podobnie jak w przypadku "Wymazywania", potrafila oddac te sile
w polszczyznie.

Krzysztof Siwczyk

Maj

Rozstrzygniecie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafala Wojaczka.
Spotkanie z laureatami.

Spotkanie autorskie z Bogdanem Prejsem, autorem tomu "Sms do ludozerców", wydanego przez
IM.

Czerwiec

Spotkanie autorskie z Genowefa Jakubowska-Fijalkowska, autorka tomu "Ostateczny smak
truskawek", wydanego przez IM.

Spotkanie z poetami slowenskim:
Mata Kusar i Iztok Ostojnik.
W spotkaniu wziella udzial tlumaczka poezji slowenskiej Tatjana Jamnik.

META KUSAR urodzila sie w 1952 r. w LjubIjanie. Poetka, eseistka i publicystka. Ukonczyla
filologie slowenska na Uniwersytecie w Ljubljanie. Od 1980 roku jest autorka historyczno
kulturalnych audycji radiowych i telewizyjnych (RTV Slovenija, Radio Student). Stworzyla
muzyczno-literacki performans Prestol poezije (Tron poezji), którego premiera odbyla sie w 1997 r.
w Slowenii. Wielokrotnie nominowana do prestizowych slowenskich nagród poetyckich. Wydala
nastepujace tomiki poezji: Madeira (1993 r., wydanie dwujezyczne - w j. slowenskim i angielskim)
Svila in lan (Jedwab i len, 1997 r., wydanie dwujezyczne) i Jaspis (2008). Obecnie przygotowuje
dwie ksiazki: wybór wywiadów i wybór esejów. Mieszka i tworzy w Ljubljanie.



IZTOK OSTOJNIK, slowenski poeta, pisarz, eseista, tlumacz, artysta, przewodnik wycieczek,
animator kultury, alpinista. Urodzil sie 27 lipca 1951 roku w Lublanie. Zawody, które wykonywal,
pozwolily mu podrózowac po calym swiecie. Rewolucjonista, muzyk rokowy opozycjonista, w
mlodosci dyktator trendów, zalozyciel przewrotnych ruchów: Garbage art oraz Sous-realizm, dzis
jest wciaz niezaleznym umyslem, przecierajacym wlasne artystyczne sciezki. Ukonczyl literature
porównawcza na Uniwersytecie w Lublanie (1977), podyplomowo studiowal na Uniwersytecie
Gadai w Osace w Japonii (1980-82), obecnie konczy studia doktoranckie na Uniwersytecie Koper
w Slowenii. Od 1999 r. do 2004 r. pelnil funkcje dyrektora miedzynarodowego festiwalu
literackiego Vilenica, udalo mu sie podniesc range tego wydarzenia do jednego z najwiekszych
europejskich festiwali literackich. Jest wspól-fundatorem galerii Equrna w Lublanie oraz dwóch
znanych slowenskich festiwali literackich: Tercety w Tmovo (Lublana) i Rozmowy literackie w
Willi Herberstein (Velenje). Wspólnie z tlumaczka Ana Jelnikar organizuje miedzynarodowe
poetyckie warsztaty translatorskie pt. Zlota lódz (Zlata ladja). W 2008 r. byl dyrektorem
artystycznym festiwalu Most slowianski w Lublanie. Jest równiez czlonkiem rady naczelnej
chorwackiego czasopisma "Tvrda" (Zagrzeb).
Dotychczas opublikowal 26 tomików poezji, 4 powiesci i 3 tomy esejów na temat literatury,
antropologii i filozofii. Jego wiersze i eseje zostaly przetlumaczone na 20 jezyków. Otrzymal liczne
slowenskie i miedzynarodowe nagrody literackie.
Mieszka w Lublanie.

Lipiec

Spotkanie pt. "Debiuty poetyckie". Zaproszeni goscie:

Waldemar Jocher, autor debiutanckiej ksiazki ,,Reszta tamtego ciala", wydanej przez IM
Marcin Bies, autor arkusza ,,Atrapizm" ( Biuro Literackie, 2009)
Krzysztof Szeremeta, autor arkusza "Dlugi dystans" ( Biuro Literackie, 2009).

Nowy montaz znaczen
trzeba nam twarda rzeczywistosc wypowiedziec od nowa.
(...)
jestem tylko kondensatorem nazw.

Waldemar Jocher

Dawno nie czytalem poetyckiego debiutu, który bylby dla mnie równie interesujacym
wyzwaniem interpretacyjnym jak ksiazka Waldemara Jochera, Reszta tamtego ciala. Warto wiec
moze napisac slów pare, dlaczego uwazam ten tomik za jedna z najciekawszych ksiazek poetyckich
minionego roku.

Gdybym mial jednym zdaniem powiedziec o tym, co decyduje o specyfice Jocherowego
wiersza, ujalbym to tak: wierszem Waldemara Jochera wlada regula szybkich przekierowan. Fajnie
i ladnie, ale o co konkretnie chodzi.

Autor Reszty tamtego ciala w taki sposób uzywa jezyka, by wytwarzac efekt
nieprzewidywalnosci. Wiersz zaczyna sie na przyklad jakas konstatacj~ by juz w drugim zdaniu
obrac zupelnie inny semantyczny kierunek, który w kolejnych zdaniach równiez zostaje
zakwestionowany na rzecz czegos innego. Nie skutkuje to jednak znaczeniowa i skladniowa



niezbornoscia. Wrecz przeciwnie, czytelnik ma wrazenie, ze autorowi udaje sie nazywac
rzeczywistosc w jej: wielopostaciowosci, równoczesnosci, wieloznacznosci. Owe szybkie
przekierowania sprawiaja, ze czytelnik musi byc nieustannie czujny, bowiem gdy tylko pozwoli
sobie na chwile nieuwagi, umyka mu jakas istotna sekwencja znaczen. Malo tego, ze wiersz Jochera
jest zwarty, skondensowany, skompresowany. Ów wiersz realizuje to wszystko w ramach swych
przekierowan, czyli na wielu poziomach jednoczesnie.

Bylby zapewne latwiejszy w odbiorze, gdyby swe skondensowanie manifestowal
linearnie, a wiec na przyklad tylko w wymiarze obrazowania, albo w wymiarze gry znaczeniowej,
albo w wymiarze syntaktycznej organizacji wypowiedzi. Tak jednak nie jest, bo ten wiersz nie tyle
odwoluje sie do nawyków lektury linearnej, lecz próbuje nas przekierowac na inny rodzaj czytania,
taki mianowicie, który zada od nas percepcji symultanicznej, multisemantycznej, a zarazem
holistycznej; zacheca nas wiec do lektury, która, dostrzegajac znaczeniowe: napiecia, zwarcia,
wolty na poziomie: metafory, fTazeologizmu,zdania, potrafi jednoczesnie zalapac ... calosc, czyli
ogarnac wiersz jako jednosc.

Zapytajmy tradycyjnie; o czym sa wiersze Jochera. Ano o tym, o czym zwykle sa ...
wiersze. A wiec o: podmiotowym zmaganiu sie ze swiatem, interpersonalnych relacjach, niezgodzie
na to, ze rzeczywistosc: jest-ty/ko-tym-czym-jest, a jakos nie chce byc: tym-czym-powinna-byc,

jasnym widzeniu rzeczy, które jest trudne, bo:
(... )chcemy miec wiedze rzeczy,
a rzeczy-wistosc -ledwie to przeczuwamy - zakodowano
na dalszych kanalach; nie bedzie bezpiecznie, bo okazuje sie, ze
przyszlosc ma ksztalt obcych oczu, rozstawionych dwuznacznie.

de-kody ksztaltów (nie ma takiego

programu)

Ale ta poezja jest tez o: szukaniu siebie w sobie, definiowaniu swego miejsca w literackiej
tradycji, pokazywaniu swoich poetyckich mozliwosci ( a sa one... niemale), znakowaniu swej
zyciowej i poetyckiej drogi.

Reszta tamtego ciala znaczy nie tylko znaczeniem poszczególnych wierszy, ale równiez
ukladem calosci. W tej calosci widac subtelna i profesjonalna reke Macieja Meleckiego, redaktora
tomu. I cóz owa, redaktorsko konstruowana, calosc nam komunikuje? To przede wszystkim, ze
nasze istnienie to: wchodzac, dachy, schodzac, czyli projekcja, oglad, weryfikacja. W warstwie
projekcji rzecz sprowadza sie na ogól do: "odwykania" od jezyka dotychczasowego, tradycyjnego,
który daje niewielka szanse na skuteczne artykulowanie rzeczywistosci wielokierunkowej,
polisemantycznej, zmultiplikowanej oraz konstruowania jezyka "szybszego", wielokierunkowego.
Na poziomie ogladu podkresla sie "ostrosc" widzenia, ale tez nieufnosc wobec dyskursów
wspólczesnosci, dla których znamienne jest pomieszanie sladów i tropów, brak wyraznych
kryteriów, mogacych sluzyc za punkty orientacyjne. I wreszcie weryfikacja, czyli schodzenie z
nowymjezykiem w rzeczywistosc, by sprawdzac ich wzajemna (nie)przystawalnosc.

Inaczej mówiac, tomik Waldemara Jochera to poetycka przygoda poznawcza, której
warunkiem jest wielopostaciowe otwarcie (egzystencjalne, jezykowe, aksjologiczne), otwarcie,
dodajmy, które musi byc permanentne, by poszukiwanie mialo range i sens. Nie na darmo wiec
Reszte tamtego ciala otwiera i zamyka slowo Ephata ( Otwórz sie! Byc moze aluzja do
aramejskiego Effatha. Slowo to wypowiada Jezus uzdrawiajac gluchoniemego( Mk.7, 34] ).

Gdyby chciec wskazac poetyckich patronów Reszty tamtego ciala, trzeba by niewatpliwie
wymienic trzy nazwiska: Wirpsza, Siwczyk, Melecki. Wskazuja na to glównie; koncepcja poezji
oraz rodzaj uzywanego jezyka. Gdy idzie o pojmowanie poezji to sytuuje sie ona na antypodach



formuly: widze i opisuje, bowiem jest to poezja swiadomej kreacji, poezja, w której tematycznosc i

autotematycznosc sa nierozdzielne ... Co zas do jezyka to wyraza on skrajna nieufnosc wobec

rozmaitych postaci mimetyzmu, które holduja naiwnym podzialom na: slowo i rzecz, swiadomosc i

rzeczywistosc, idealne i realne, ... Jocher, za swoimi poetyckimi antenatami, zdaje sie podkreslac,
ze dla czlowieka nie istnieje rzeczywistosc, która, tak czy owak, nie bylaby juz zawsze: uwiklana

w-jezyk. Kazdy sposób bycia-w-swiecie, zachowania sie wobec swiata, zaklada zawsze pewien

jezyk, pewna konwencje, kulturowa matryce. Poezja wiec to taka sfera, w której naiwne i niewinne
uzycie jezyka jest juz ... niemozliwe.

Reszta tamtego ciala to ksiazka radykalna w swej inwencyj no sci, a zarazem klarownie

wpisujaca sie w ten nurt XX wiecznej polskiej poezji, który w pewnym sensie wciaz trzeba

odkrywac i wzmacniac. Patronuje temu nurtowi m.in. Witold Wirpsza, którego poezja: nowatorska,

elitarna, inwencyjna jest nam sukcesywnie przyblizana dzieki publikacjom Instytutu
Mikolowskiego.

Grzegorz Kociuba

Waldemar Jocher, Reszta tamtego ciala, Instytut Mikolowski, Mikolów 2009, s. 64.

Pazdziernik

Obchody X- lecia istnienia Instytutu Mikolowskiego.

Instytut Mikolowski,
Mikolów, 8-9 pazdziernik 2009

X LAT
INSTYTUTU MIKOLOWSKIEGO

Dzien I

Otwarcie wystawy fotografii Bogdana Prejsa i Darusza Zakrzewskiego pt. Przy stole,
przedstawiajacej i dokumentujacej imprezy organizowane w Instytucie Mikolowskim w latach 1999
- 2009.

Promocja wyboru wierszy Edwarda Balcerzana, pt. Wiersze niewszystkie (wyd. Instytut
Mikolowski, 2009). W spotkaniu udzial wezma: Edward Balcerzan, Dariusz Pawelec, Adam
Pomorski, Piotr Luszczykiewicz, Krzysztof Siwczyk i Maciej Melecki.



Pokaz filmu dokumentalnego Adama Sikory o Pawle Targielu (1945-2009), dyrektorze IM.

Dzien II

Wystapienia poetów zwiazanych z IM:

M.K.E Baczewski, Wojciech Brzoska, Robert Rybicki, Marcin Bies, Cezary Domarus, Arkadiusz
Kremza, Genowefa Jakubowska- Fijalkowska, Edward Balcerzan, Boguslaw Kierc, Bartlomiej
Majzel, Feliks Netz, Franciszek Nastulczyk, Bogdan Prejs, Marta Podgórnik, Waldemar Jocher,
Julia Fiedorczuk, Bohdan Zadura, Jerzy Suchanek
Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk

Listopad

Polaku, kim jestes? sesja naukowa poswiecona ksiazce Witolda Wirpszy
Instytut Mikolowski 20 listopad 2009r., godz. 17

W sesji udzial wzieli: Zdzislaw Jaskula, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Dariusz Pawelec, Miroslaw
Peczak (Polityka), Marcin Sendecki (Przekrój), Jerzy Suchanek, prof. Leszek Szaruga

.Tym razem punktem wyjscia do naszego spotkania bylo pierwsze wydanie w Polsce, przez
Instytutu Mikolowski, glosnej ksiazki Witolda Wirpszy "Polaku, kim jestes?". Jej publikacja za
granica w 1971 spowodowala objecie autora przez cenzure zakazem druku w PRL. Tytulowe
pytanie jawi nam sie wciaz aktualne, a zaproponowana przez Wirpsze wizja historycznej,
kulturowej i politycznej odpowiedzi okazuje sie wciaz prowokacyjna, zwlaszcza po ustrojowej
przemianie. W okresie ostatnich dwóch dekad, daje sie zaobserwowac powrót jednorodnych
narracji o naszej historii, uwiklanych mniej lub bardziej w biezaca koniunkture na scenie
politycznej. Z tej perspektywy heterogeniczna "odpowiedz" Wirpszy moze byc odczytywana jako
atak na ugruntowane w polskiej duchowosci "wielkie narracje", których renesans najczesciej jest
zapowiedzia spoleczno-politycznej opresji.

Napisany dla szwajcarsko-niemieckiego wydawcy zbiór esejów Witolda Wirpszy jest niewatpliwie jedna z
najbardziej legendarnych polskich ksiazek. Opublikowana po niemiecku Lucernie w roku 1971 zostala od razu
przywitana atakiem krajowej prasy podwazajacej polskosc jej autora. Jak po latach przyznawal Witold Wirpsza
nagonka ta zdecydowala w pewnym stopniu o pozostaniu przezen na emigracji. Publicysci rezymowi
komentujacy Pole, wer bist du? prawdopodobnie nie zadali sobie trudu lektury tego dziela. Niestety, pozostalo
ono takze "zle obecne" w niezaleznym obiegu wydawniczym i w swiadomosci krytycznoliterackiej. Tekst
Wirpszy do dzisiaj znany jest garstce czytelników i stanowi klasyczny wrecz przyklad "nieprzeczytanej" lektury,
w której realne istnienie zdaja sie watpic nawet zabierajacy glos na jej temat. A powinna to byc w moim
najglebszym przekonaniu lektura dla Polaków obowiazkowa.

Na pytanie czym jest wlasciwie ta ksiazka staral sie we wspomnieniu posmiertnym o Wirpszy
odpowiedziec Wiktor Woroszylski na lamach paryskiej "Kultury": ,,nie rozprawa naukowa, nie powiesc, nie
diatryba polityczna; wedrówka - rzeklbym - wedrówka mysli niepospolicie inteligentnej". Wirpsza poslugujac sie
poetyka fragmentu rozwaza sens wybranych wydarzen historycznych (wojen i powstan), role jednostek (Pilsudski,
Gomulka), konsekwencje wyborów literackich (wallenrodyzm, socrealizm, samobójstwo Tadeusza Borowskiego),
zyciorysy i rodowody inteligenckie, kreslac tym samy równolegle z Bohdanem Cywinskim Rodowody



WYDAWNICTWA INSmUTU MIKOLOWSKIEGO w 2009 roku

Witold WIRPSZA:

Polaku, kim jestes?, 2009, - eseje

Poezja:

Samantha Kitsch - Helena, 2009

Miroslawa Pajewska - Transfuzje, 2009

Waldemar Jocher - Reszta tamtego ciala, 2009

Genowefa Jakubowska-Fijalkowska - Ostateczny smak truskawek, 2009

Bogdan Prejs - sms do ludozerców, 2009

Arkadiusz Kremza - Ludzie wewnetrzni, 2009

Edward Balcerzan - Wiersze nie wszystkie , 2009

Feliks Netz - Trzy dni niesmiertelnosci, 2009

Proza:

Jerzy Suchanek - Plakula, 2009
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