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„Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy” to projekt, w którego ramach ”Grupa Studnia
O.”, wraz ze współpracującymi edukatorami i artystami, zrealizowała cykle warsztatów
opowiadania dla dzieci i młodzieży w Nowym Sączu, Stalowej Woli, Grodzisku Mazowieckim
i Węgrowie.
Warsztaty o różnorodnej tematyce, nawiązującej do kontekstów miejsc, prowadziły do
przygotowania i zaprezentowania przez uczestników opowieści, w których nośnikami treści
były nie tylko żywe słowa, ale i teksty literackie i prasowe, grafiki, obrazy i fotografie, pamiętniki
i rękopisy, przedmioty i rzeczy, a także przestrzeń i architektura .
W każdym z czterech miast doświadczaliśmy, jak wiele możliwości otwiera sztuka
opowiadania, w jaki sposób żywe słowo przenika się i łączy z innymi mediami, tworząc spójne,
żywe narracje.
Chcieliśmy przekonać, najpierw uczestników projektu, a teraz czytelników niniejszej
publikacji, że opowiadanie, choć mocno związane z kulturą tradycyjną, jest sztuką odpowiadającą
wymogom współczesności, jako działanie mobilne, elastyczne, kontekstowe, nastawione na
kontakt i dialog. W tak rozumianej sztuce opowiadania słowo traktowane jest jako medium
dynamicznej współczesnej interakcji, a nie tylko jako narzędzie "utrwalania i przekazywania
tradycji".
Jednak nie chodziło nam tylko o formę. Zależało nam na tym, żeby opowieści, zarówno te
czerpiące z historii, jak i współczesności, dotykały żywych tematów, żeby poruszały wyobraźnię
i skłaniały do działania. Ucząc się i doświadczając sytuacji opowiadania, chcemy przekonywać

do tego, że tworzenie opowieści nie zamyka się jedynie w świecie słów, znaków i obrazów,
ale że może być sposobem na kształtowanie własnej tożsamości i być wstępem do twórczego
kształtowania rzeczywistości. Bo przecież nowe pomysły rodzą się najpierw w naszej wyobraźni
a opowiadanie uczy jak je wypowiadać, porządkować i przygotować do wpisania w życie.
Ścieżki opowieści poprowadzą nas zarówno w przeszłość – do przedwojennego Grodziska
Mazowieckiego i żydowskiego Węgrowa, przez współczesny Nowy Sącz, do miasta przyszłości,
futurystycznej wizji Stalowej Woli.
Zapraszamy do wspólnej podróży!

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gorąco dziękujemy za współpracę:
Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu
Miejskiemu Domowi Kultury w Stalowej Woli
Galerii Etnograficznej Willa Radogoszcz oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz.
Węgrowskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie

SP im. Jana Pawła II
w Węgrowie

Specjalne podziękowania i pozdrowienia:
Węgrów: uczennice klasy IV, V i VI ze SP im. Jana Pawła II w Węgrowie, Czarli Bajka, Robert
Lipka
Grodzisk Mazowiecki: uczniowie z SP 4 w Grodzisku Maz., Anna Woźniak, Joanna Citlak, Łukasz Nowacki, Mariola Goździkowska
Nowy Sącz:
Jerzy Dębicki i klasa 2 B z Zespołu Szkół nr 3 im Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
Stalowa Wola: Anna Kiedrzyńska, Anna Maciuch, Dawid Biernat, Paweł Gielarek
oraz
animatorzy ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury, Bartek Ścibior, Wojtek Wiśniewski,
Artur Zduniuk
Autorzy zdjęć:
Karolina Cieśla, Karolina Kulka (Nowy Sącz), Roksana Bąk i Dawid Biernat (Stalowa Wola),
Czarli Bajka (Węgrów), Joanna Citlak, Willa Radogoszcz (Grodzisk Maz.)
Fotografie i materiały archiwalne:
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie
oraz Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
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JAREK KACZMAREK

W POSZUKIWANIU ŚCIEŻEK
ALTERNATYWNEJ OPOWIEŚCI

Opowieści miejskie – to hasło, które porusza wyobraźnię, otwierając kalejdoskop
obiecujących skojarzeń. Zamykamy oczy i zaczynają się nam ukazywać nitki opowieści
z niezwykłymi postaciami: artystami, architektami, wynalazcami, bohaterami wojen,
romansów, skandali czy wreszcie ze zwyczajnymi mieszkańcami, których pewnego razu na
rogu ulicy spotkało coś niecodziennego…
Wydaje się, że takich historii powinno być nieprzeprzebrane bogactwo w każdym
mieście. Tak możemy myśleć do chwili, w której spróbujemy opowiedzieć chociaż jedną
miejską historię. Wszystkie nitki opowieści w naszej głowie nagle się zwijają w kłębki,
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z których udaje się nam utkać jakieś skrawki, fragmenty obrazów…
Postawię w tym miejscu być może prowokacyjną tezę: opowieści miejskie NIE ISTNIEJĄ.
To znaczy, te wszystkie historie, o których wspomniałem, są w wielkim wyborze utrwalone jako
utwory literackie, powielone drukiem na stronach powieści i artykułów prasowych czy dziś
w internecie, ale nie są to historie, które rozpowszechniły się OPOWIADANE NA ŻYWO. Jeśli
były one przedmiotem rozmów przy kawiarnianych stolikach, to raczej w formie przytoczeń
i komentarzy. Opowieści utrwalone i powielane za pomocą druku nie mogły zyskać mocy
tradycyjnych legend i baśni, które, aby przetrwać, przekazywane jedynie z ust do ust, musiały
przybrać formę prezyjnej, logicznej, zrytmizowanej struktury – magicznej szkatułki pamięci,
mogącej wędrować z pokolenia na pokolenie. Powtórzę więc raz jeszcze, doprecyzowując:
opowieści miejskie nie istnieją - zachowywane i przekazywane w formie ustnej, a jedynie
rozpowszechnione za pomocą druku, co sprawia, że w większości przypadków nie mają
narracyjnej struktury nadającej się do żywego opowiadania.
Istnieją takie społeczności, na przykład w miasteczkach w Irlandii, Szkocji, Czechach
czy Walii, gdzie w stuletnich pubach opowiadane są pradawne lokalne historie, legendy
o mieszkańcach, którzy byli bohaterami nadzwyczajnych zdarzeń. Ale to są „wyspy
wyjątkowe”. W naszej historii trudno znaleźć miejsca o takiej ciągłości tradycji, by możliwa
była w nich wędrówka opowieści z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, w odpowiednio
długim czasie, tak by utrwaliły się, przybrały uporządkowaną strukturę narracji i wpisały
w zbiorową pamięć jako wyznaczniki lokalnej miejskiej tożsamości.
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Współczasną opowieść miejską trzeba więc stwarzać i odtwarzać na nowo…
Kiedy latem 2013 roku zostałem zaproszony przez Miejski Dom Kultury w Stalowej
Woli do poprowadzenia warsztatów opowiadania historii miejskich z miejscową młodzieża,
kolejny raz stanąłem przed dylematem: jakie to mają być historie, skąd mam je wziąć
i dlaczego miałyby zainteresować uczestników warsztatów?
W takiej sytuacji zawsze możliwa jest strategia: trzeba odnaleźć w literaturze,
dokumentach bądź innych źródłach pisanych interesujące historie, a następnie skonfrontować
je z uczestnikami warsztatów i po wspólnych wyborze najciekawszych wątków, przełożyć je
w trakcie pracy warsztatowej na język ustnej opowieści. W przypadku Stalowej Woli ta ścieżka
wydawała się trudna ze względu na specyfikę historii miasta, które zostało wybudowane od
podstaw w rezultacie politycznej decyzji. W 1938 roku na terenie podkarpackiej wsi Pławy
wybudowano Zakłady Południowe. Miał być to pierwszy etap planu stworzenia Centralnego
Okręgu Przemysłowego, jako świadectwa „stalowej woli narodu polskiego wybicia się
na nowoczesność” (słowa ówczesnego ministra Tadeusza Kasprzyckiego, które stały się
mottem historii miasta). Niespełna 80-letnie dzieje Stalowej Woli rozgrywają się wokół
wątków rozbudowy przemysłu, wojny i powojennych przemian gospodarczo-społecznych.
Czy można by ułożyć z nich ciekawą współczesną miejską opowieść? Z pewnoscią, ale
zmierzałaby ona nieuchronnie ku formie historycznego eseju.
Wraz z uczestnikami warsztatów wyruszyliśmy inną drogą. Porzuciliśmy litery-znaki
jako nośniki historii. Poszukiwanie naszej opowieści rozpoczęliśmy od wymiany żywych
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doświadczeń związanych z odczytywaniem/byciem w przestrzeni współczesnego miasta.
Naszymi znakami stała się architektura. Narysowaliśmy mentalną mapę Stalowej Woli
z wyznaczeniem punktów charakterystycznych, miejsc spotkań i codziennych ścieżek, na
które nakładaliśmy kolory - strefy nastrojów, ukazujące strefy miasta nudy i szarości, gry
i zabawy, piękna i brzydoty, młodości i starości, bezpieczeństwa i zagrożenia. W trakcie
omawiania naszej mapy przywoływaliśmy obrazy z historii i współczesności Stalowej Woli.
Pojawiły się obrazy szarego sznura robotników każdego ranka jadących na rowerach w stronę
zakładów, emerytów wypełniających autobusy każdego dnia o tej samej porze, pustych
przestrzeni pozbawionych na co dzień życia, choć położonych w centrum. Dominującym
kolorem miejskiego krajobrazu była metaliczna szarość. Miasto zaczęło nam się jawić jako
maszyna – złożony mechanizm, który wedle planów miał być źródłem życiodajnej energii,
a który toczy się bezwładnie, w zwolnionym tempie, pozbawiony dawki odpowiedniej
mocy. W pewnej chwili padło zdanie: „Temu miastu brakuje energii”. I to ono wyznaczyło
kierunek poszukiwań naszej opowieści, prowokując pytania: Co się stało, że miasto mające
być „stalową wolą nowoczesności” pogrążone jest w mechanicznej apatii? Co mogłoby się
wydarzyć, by zmienić taki stan rzeczy?
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TRANSFORMACJE TRANSFORMERSA

W trakcie naszej wędrówki po mapie i spacerów po Stalowej Woli szukaliśmy miejscaznaku, otwierającego pole skojarzeń, z którego moglibyśmy wyprowadzić początek naszej
historii o poszukiwaniu nowego źródła energii zasilającej miasto. Ktoś zapytał mnie: - „A co
pan myśli o transformersie?” - „Jakim transformersie ?” – nie wiedziałem, o co chodzi. „Jak to, pan nie wie, kim jest transformers?”. Wyszło na jaw, że nie jestem stąd. Licealiści
zaprowadzili mnie na skrzyżowanie, nad którym górował pomnik. Monumentalna postać
robiła wrażenie. Wojownik o sumiastych wąsach, w zbroi, dzierżący w prawej opuszczonej
dłoni szablę. Z jego rozszarpanego boku wystrzeliwuje w górę strumień (materii/energii?),
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przybierający kształt husarskiego skrzydła.
Miano transformersa zyskał dwunastometrowy
pomnik „Patriota”, autorstwa Andrzeja Pityńskiego,
wzniesiony w 2010 roku, jako „uniwersalny symbol
Polski walczącej”. Rozerwane ciało i wybuchająca
rana w okolicy serca mają symbolizować rany zadane
Polsce przez zaborców i wojennych najeźdźców.
Pomnik niemal od razu stał się zjawiskiem – miejską
legendą, czyli znanym wszystkim mieszkańcom
motywem - źródłem komentarzy, żartów, skojarzeń,
interpretacji. Ich źródłem był zapewne kontrast
między przytłaczającym patosem idei pomnika
a jego estetyczną realizacją. Patriota doczekał się
swojego funpage na facebooku i trzeciego miejsca
w plebiscycie na arcymaszkary polskiej architektury
ostatnich dwóch dekad w ocenie tygodnika
„Polityka”.
Wraz z uczestnikami warsztatów nie wdawaliśmy
się w dywagacje estetyczne ani żarty. Patriota/
transformers
interesował nas jako element
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tworzonej opowieści i w jej duchu dokonaliśmy jego interpretacji. Doszliśmy do wniosku,
że pomnik będzie centralnym punktem, znakiem opowieści - miejscem przejścia między
starym i nowym światem.

175

TERAŹNIEJSZOŚĆ W LUSTRZE PRZYSZŁOŚCI

W poszukiwaniu obrazu miasta przyszłości popatrzyliśmy znów na Stalową Wolę,
szukając we współczesności tropów pozytywnej energii, zalążków zmian jej szarego oblicza.
Uczestnicy warsztatów wypowiadali przeciwstawne opinie, z jednej strony powtarzając:
-„Tu się nic nie dzieje”, z drugiej ripostując: -„Mamy tu prężny dom kultury, festiwal komiksów,
letnie kino, koncerty…”. Nasze warsztaty były częścią projektu Technopolis LAB – cyklu
innowacyjnych warsztatów i działań artystycznych w miejskiej przestrzeni Stalowej Woli.
Równolegle z nimi odbywał się w mieście coroczny Festiwal Komiksów, który stał się częścią
artystycznego wizerunku miasta (w Stalowej Woli urodził się i wychował najsławniejszy polski
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rysownik komiksów Grzegorz Rosiński). Miasto w te dni zdawało się tętnić żywym pulsem
artystycznych działań.
- A gdyby tak… w naszych głowach zaczął kiełkować się pomysł… a gdyby tak nowym
źródłem energii była sztuka? Gdyby wynaleziono technologię przetwarzającą energię
twórczą w energię zasilającą miasto? Doszliśmy do wniosku, że najbardziej „energetyczną”
dziedziną sztuki jest muzyka. Stalowa Wola przyszłości będzie Miastem Muzyki! W całym
mieście zainstalują przetworniki zamieniające muzyke w energię, a… elementy architektury
zostaną stopniowo przetworzone w instrumenty: grające chodniki, ławki i przystanki,
generujące dźwięki sprzęty AGD, rury i rynny, śpiewające rowery i rolki… Rozmowy zastąpi
śpiew, zaśpiewają w sklepach sprzedawczynie, będą śpiewać nauczyciele w szkołach
(uczniowie odpowiedzą śpiewająco), zaśpiewają pacjenci na fotelach dentystycznych...
Każdy dźwięk będzie chwytany przez wszechobecne czujniki i przesyłany do muzykotrowni,
gdzie zostanie zamieniony na energię. Każdy mieszkaniec będzie miał licznik mierzący moc
wygenerowanych przez niego muzycznych dźwięków. Im więcej grasz i śpiewasz, tym więcej
zarabiasz! Nie trzeba już pracować! Wystarczy grać!
I tak zbudowaliśmy krajobraz opowieści – pozbawione energii miasto maszynę, które
za sprawą nowej technologii przekształca się, przy udziale transformersa, w futurystyczne
miasto muzyki. Następnie skonstruowaliśmy postać głównej bohaterki i ścieżkę akcji
wpisaną w przestrzeń Stalowej Woli, wzbogacając opowieści o elementy działań teatralnych
i muzycznych (większość uczestników warsztatów miała za sobą doświadczenia teatralne,
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pracując pod kierunkiem instruktorki Anny Kiedrzyńskiej, prowadzącej wraz ze mną
warsztaty). Opowieść ujętą w ramy spektaklu pt. „Pewnego razu w Stalowej Woli za 1000
lat…” zaprezentowaliśmy na wystawie „COP dla przyszłości” w ramach programu VI Pikniku
Industrialnego – 6 października 2013. Następnego dnia na portalu Stalówka.NET można
było przeczytać:
„…autorzy spektaklu przedstawili Stalową Wolę jako szare miasto, pełne przemysłowych
zakładów, kościołów i staruszek, które może zmienić się w wesołe, pełne muzyki i szczęśliwych
ludzi miejsce bez problemu bezrobocia. Receptą okazała się tajemnicza płyta, która pozwoliła
na wytwarzanie prądu z dźwięków muzyki. W ten sposób np. zamiast HSW i elektrowni
powstała fabryka dźwięków, które towarzyszyły mieszkańcom wszędzie w każdej dziedzinie
życia. Alternatywą dla tych, którzy mieli dość muzyki były tzw. „cichoteki”, gdzie można było
delektować się ciszą…”
Po zakończeniu cyklu warsztatów wracałem do Warszawy z poczuciem, że
skonstruowaliśmy oryginalną, pełną intensywnych obrazów opowieść miejską, w której
udało mi się ukazać teraźniejszość odbitą w lustrze przyszłości.
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ŚCIEŻKI OPOWIEŚCI

Opowieść o mieście muzyki i zapisane w niej obrazy cały czas siedziały w mojej głowie,
domagając się ponownego powołania do życia i dalszego ciągu. Czułem, że ta historia kryje
w sobie coś więcej niż tylko bogactwo wyobraźni przedstawionego świata. Przywołując
rzeczywiste obrazy z ulic Stalowej Woli, odczuwałem żywe połączenia pomiędzy realnością
a fikcją opowieści. Postać transformersa zdawała się naprawdę łącznikiem i przewodnikiem
pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości i wyobraźni.
Co zrobić, by opowieść stała się miejską opowieścią – czyli historią, która dotrze do
szerokiej grupy mieszkańców miasta, młodszych i starszych, która wpisze się w żywy puls
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miejskiego czasu i przestrzeni? Oczywiście można by ją spisać, wydrukować, rozpowszechnić
w formie literackiej opowieści, komiksu, czy nawet filmu. Ale to by były typowie miejskie
ścieżki opowieści, które utrwalając, zarazem zużywają i „unieruchamiają” opowiadaną
historię.
Szukając innego sposobu na ożywienie opowieści, skontaktowałem się z animatorami
kultury i instruktorami z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, organizatorami festiwalu
Miasto Komiksów. Okazało się, że opowieść o Mieście Muzyki może stać się narracyjnym
spoiwem, łączącym poszczególne ścieżki artystycznych i animacyjnych działań.
I taka była geneza projektu „Ścieżki opowieści. Słowa, znaki, obrazy”, który w 2014
roku otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z celów
projektu, który miał być zrealizowany w Stalowej Woli, było ukazanie w żywej akcji, że ustne
opowiadanie może być sztuką odpowiadającą wymogom współczesności, jako działanie
mobilne, elastyczne, kontekstowe, nastawione na kontakt i dialog. W tak rozumianej sztuce
opowiadania słowo traktowane jest jako medium dynamicznej współczesnej interakcji, a nie
tylko jako narzędzie utrwalania i przekazywania historycznej tradycji.
Opowieść o Mieście Muzyki została rozpisana na partytury działań poszczególnych
grup warsztatowych. Grupa aktorów-opowiadaczy prowadzona przeze mnie i Annę
Kiedrzyńską z MDK-u przygotowała na nowo spektakl „Miasto w transie” na podstawie
rozbudowanego scenariusza opowieści o Mieście Muzyki. Oprawę wizualną wydarzenia
zaprojektowali uczestnicy warsztatów graficznych prowadzonych przez Jarka Biernata,
182

którzy wykonali niezwykłe ilustracje miasta przyszłości i jego wynalazków. Ze scenariuszem
opowiadania powiązane były działania grupy warsztatowej Wojtka Wiśniewskiego i Artura
Zduniaka, którzy z zebraną grupą dzieci i młodzieży z osiedli i podwórek ożywili Miasto
Muzyki w formie przestrzennych futurystycznych instalacji. Animatorzy ze Stowarzyszenia
Praktyków Kultury zrealizowali wraz z uczestnikami warsztatów animację poklatkową
ukazującą „transformację transformersa”, skomponowali podkłady i piosenki hip-hopowe
o Stalowej Woli oraz przygotowali paradę szczudlarzy i muzykantów – przewodników po
Mieście Muzyki. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy Pawła Gielarka, muzyka wizjonera ze
Stalowej Woli, postać jakby żywcem wyjętą z naszej opowieści.
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Opowieść stała się miastem.

I. MIASTO MASZYNA

O godzinie 19.00 rozpoczął się spektakl w Sali teatralej MDK. Grupa aktorówopowiadaczy przedstawiła opowieść o przemianie Stalowej Woli – miasta maszyny
w miasto muzyki. Spektakl miał oprawę wizualną i muzyczną. W jego scenariusz wpisane
były wizualizacje przygotowane przez uczestników warsztatów graficznych Jarka Biernata
i animacja poklatkowa „Transformacja transformersa” przygotowowa przez dzieci pracujące
z instruktorami ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Oprawę muzyczną – piosenki
i melorecytacje przygotowali aktorzy-opowiadacze a dyskretne elektroniczne dźwięki tła
generował Bartek Ścibior. Wbrew naszym obawom – nie wiadomo, czy ludzie przyjdą –
sala MDK-u pękała w szwach, a publiczność żywo reagowała i komentowała wizję życia
w mieście przyszłości.

W niedzielę, 3 sierpnia 2014 roku, wszystkie ścieżki działań wokół Miasta Muzyki
spotkały się w trakcie finałowego wydarzenia pt. „Miasto w transie” w trzech odsłonach.
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II. MIASTO MUZYKI

Około 20.00 opuściliśmy przestrzeń teatralną i wyszliśmy z budynku, by przekonać
się, że miasto muzyki naprawdę zmaterializowało się w Stalowej Woli. Grupa szczudlarzymuzykantów w barwnych strojach poprowadziła korowód uczestników do parku wynalazków,
w którym można było podziwiać zaprojektowane i wykonane przez grupę dzieci i młodzieży
z pobliskich podwórek futurystyczne instrumenty.
Wszyscy zebraliśmy się wokół pięknie odmalowanej przez uczestników warsztatów fontanny,
we wnętrzu której rozstawił swoje instrumentarium Paweł Gielarek. Swoją futurystyczną
muzykę generował, wykorzystując, między innymi, theremin – elektroniczny instrument, na
którym gra się, poruszając dłońmi w polu elektromagnetycznym. W pewnej chwili mogły
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nim też zagrać dzieci, poruszając niewidzialne, magnetyczne struny.
Od fontanny dźwięków przeszliśmy na plac pod monumentalnym gmachem Miejskiego
Domu Kultury, na którego balkonie pojawiła się grupa raperów, którzy wyrapowali własne
teksty miejskich opowieści.
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III. CICHOTEKA

Już zachodziło słońce nad Miastem Muzyki, gdy wraz z korowodem uczestników
i widzów weszliśmy do Cichoteki - zmaterializowanej w niesamowitej przestrzenni retrofuturystycznego Klubu Labirynt. Zanim wpuszczono wszystkich do środka, konferansjer
udzielił koniecznych instrukcji:
- Panie i Panowie, zapraszamy do Cichoteki! Uwaga, w środku zakazane są rozmowy
i wydawanie jakichkolwiek dźwięków. Porozumiewamy się za pomocą cicho-gestów.
Zapraszamy na koncert zespołów Cicha woda i Milczenie owiec! Pamiętajcie, że wolno
wyrażać aplauz, cicho-klaszcząc bez dotykania dłoni. No i oczywiście zapraszamy do cicho194
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dance’owych pląsów!
Na scenę, przy cichym aplauzie publiczności, wchodziły zespoły reprezentujące różne
odmiany muzycznej ciszy: cicho-metalu, cicho-rocka i cicho-folku. Językiem ekspresji stały
się jedynie gesty, a mimo to wszyscy bawili się jak na „tradycyjnym” muzycznym koncercie,
przyjmując cichotekowe reguły. Aż nie chciało się kończyć tej cichej zabawy, by podziękować,
już głośnymi brawami, wszystkim uczestnikom i gościom wydarzenia…
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CZY OPOWIEŚCIĄ MOŻNA ZMIENIĆ MIASTO?

Po zakończeniu projektu pomyślałem: udało się nam! Stworzyliśmy MIEJSKĄ OPOWIEŚĆ,
która ożyła, najpierw poruszając wyobraźnię innych animatorów i artystów, którzy
z kolei „wprawili w ruch” grupy uczestników warsztatów, przenosząc motywy opowieści
w multimedialną przestrzeń różnorodnych działań. A na koniec udało się nam te wszystkie
ścieżki opowieści połączyć w formę prezentacji wpisanej w przestrzeń miasta.
W tym momencie nasuwa się pytanie o dalszy ciąg. W tym działaniu nie chodziło o formę,
widowisko czy spektakl. Ucząc się i doświadczając sytuacji opowiadania w różnorodnych
formach, chcieliśmy przekonać siebie i innych do tego, że tworzenie opowieści nie zamyka
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się jedynie w świecie słów, znaków i obrazów, ale że może być sposobem na kształtowanie
własnej tożsamości i być wstępem do zmiany rzeczywistości. Bo przecież nowe pomysły
rodzą się najpierw w naszej wyobraźni, a opowiadanie uczy, jak je wypowiadać, porządkować
i przygotować do wpisania w życie.
Czy może się zdarzyć, że Miasto Muzyki zmaterializuje się znów w Stalowej Woli w innej
formie, która będzie kontynuacją rozpoczętych ścieżek opowieści? Jeśli tak się zdarzy, to
znaczy, że opowieść zaczęła ŻYĆ własnym życiem…

MIASTO MUZYKI
OPOWIEŚĆ

Pewnego razu w Stalowej Woli. Dzień
nie był ładny i nic nie zapowiadało tego,
aby miało się to zmienić. W bloku przy ulicy
Okulickiego 30, w mieszkaniu numer 68
na siódmym piętrze, puntualnie o godzinie
7.30 zadzwonił budzik. Z kokonu kołdry
wyłoniła się burza czarnych włosów a za
nimi ich właścicielka Marzena, nazywana
przez znajomych Panną X.
Dziewczyna wstała, dłuższą chwilę stała
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przed lustrem, próbując uczesać swoje zawsze rozczochrane włosy i jak zwykle pokonana
wykonała ciąg powtarzanych każdego dnia czynności: mruczenie pod prysznicem, ubieranie
się, sprawdzenie poczty i wiadomości na portalach, śniadanie, mycie zębów, pakowanie
plecaka. Gdy zorientowała się, że zostały jej 3 minuty do wyjścia, zaczęła szukać w szafie
kreacji na dzisiejszy dzień. Złapała pierwszy z brzegu zestaw ciuchów, który wydał się jej
najmniej wymięty a potem staranie zawiązała swoje czarne glany i wybiegła z domu. Na
skrzyżowaniu Okulickiego i Popiełuszki jak zawsze świeciło czerwone światło i jak zawsze
nie chciało się zmienić, mimo iż naciskała obłędnie przycisk oczekiwania. Chciała przebiec
na drugą stronę, nie czekając na zielone, ale ruch był zbyt duży, samochody nacierały z obu
stron pasów ruchu. Gdy w końcu światła łaskawie pozwoliły jej przejść, dotarła do parku,
gdzie zwolniła, choć nie miała na to czasu. Przyglądała się liściom na drzewach, wypatrzyła
ptaka, który mimo parszywej pogody ośmielił się śpiewać, dostrzegła wiewiórkę…
- Ty to masz dobrze! – zawołała w jej stronę.
– Możesz biegać, gdzie zechcesz, skaczesz z gałęzi na gałąź, nikt ci nie rozkazuje. A ja
każdego dnia to samo, jak maszyna, szkoła –dom, szkoła dom, szkoła dom…
Ruszyła dalej, przy szkole muzycznej zatrzymały ją dziwne dźwięki. Niezrozumiała muzyka,
bit, który zaczęł ją hipnotyzować. Wydawało się jej, że całe miasto porusza się w tym rytmie.
Z letargu wyrwał ją sygnał komórki. – Już dzwonek! Ruszyła biegiem w stronę szkoły.
Mocno spoźniona wpadła do klasy na lekcję fizyki. Nauczycielka zignorowała jej wejście. Stała
odwrócona tyłem do klasy, wypisując na tablicy wzory. Panna X usiadła w ławce. Patrzyła
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tępo na tablicę a w jej głowie wciąż pulsował rytm muzyki. W pewnej chwili wzory zmieniły
się w jej oczach w… potwory. Cyfry i literki ułożyły się w fantastyczne, złowrogie kształty
robotycznych postaci – transformersów z antenkami na głowach, szczerzących trupiobiałe,
mechaniczne zęby.
Zdawało jej się, że transformersy zyskują trzeci wymiar, wychodzą z tablicy, połykają
nauczycielkę, rozbierają na części i zmieniają w jednego z nich. Potem chwytają kolejno
uczniów. Transowy, mechaniczny puls wypełniał przestrzeń. Panna X poczyła się jak trybik,
część wielkiego mechanizmu, poruszającego się w tym samym rytmie. Transformersy zaczęły
tańczyć i intonować słowa pieśni:
ZEGAR TYKA CZAS UMYKA
CHWYTAMY CHWILĘ TYLKO NA CHWILĘ
KROK ZWIS WYPROST ZGRZYT
LUDZIE MASZYNY W PASZCZY RUTYNY
LUDZIE AUTOMATY EDUKACJA DLA ZAPŁATY.
CIĄGLE GADAJĄ WCIĄŻ POWTARZAJĄ
SYGNAŁ WSTAWAJ SYGNAŁ GADAJ
SYGNAŁ SIADAJ, SYGNAŁ MILCZ!
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- NiE! Dłużej tego nie wytrzymam! Panna X zerwała się z ławki i wybiegła z klasy, nie
czekając na dzwonek... Pobiegła ulicami miasta, ale mechaniczny rytm jej nie opuszczał.
Na wprost szara wstęga ulicy Jana Pawła ciągnęła się w szarą dal. Zwolniła i szła dalej
w rytmie sunących ludzi automatów. Niczym stara taśma filmowa przesuwały się kadry
bloków, szprychy kół rowerowych, na których jechali szarzy robotnicy o znieruchomiałych
obliczach. Z szarej bryły kościoła wypływały figurki starszych pań… Wydawało się jej, że jest

204

205

we wnętrzu fabryki, że chodniki to taśmy produkcyjne. Mijane budynki wydawały się jej
martwą dekoracją.
Panna X poczuła, że może poruszać się tylko w rytmie, który wyznacza mechaniczny
puls miasta. Zgrała rytm swoich kroków z rytmem mężczyzny w szarym płaszczu i teczką.
Wciągnął ją strumień przechodniów. Poddała się jego kierunkowi, aż wreszcie wciągnął ją
do autobusu…
Z jednej strony babcie obładowane torbami z zakupami zastygłe w dziwnych pozach,
z drugiej mężczyźni w szarych marynarkach z teczkami i nieobecnym wzrokiem, wreszcie
młodzież ze słuchawkami na uszach, każdy zapadnięty w swoim świecie. Wydało jej się, że
jest jedyną żywą osobą w tym miejscu.
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- Muszę stąd uciec, muszę się stąd wyrwać! Nagły przypływ energii pozwolił jej wyskoczyć
z autobusu i pobiec przed siebie. Chciała wybiec z tego miasta, uwolnić się, uciec. Biegła
coraz szybciej, jej glany zyskały moc i energię, która zdawała się unosić ją w powietrze
i nagle…
Rozbiła się o ścianę. Ściana okazała się brzuchem gościa w czarnym dresie z kapturem.
Ten spojrzał na nią zimnym wzrokiem: - MASZ JAKIŚ PROBLEM? – zapytał.
- Nie, nie mam… - Panna X wyminęła go i ruszyła dalej, ale te słowa powtarzały się w jej
głowie jak mantra:
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Miało być tak pięknie. Miało być…
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Wymarłe miasto – centrum rozrywki
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Rower huta i tesco
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Nuda nuda nuda nie ma dokąd isć
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Wszystko i nic normalnie nienormalnie
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Zapach kebabu na każdym rogu, Staszic, transformers
Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
Emeryci w autobusach dokąd jadą? Dokąd dokąd dokąąąąąąąąąąd?
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Masz jakiś problem? Masz jakiś problem?
W głowie Panny X zawirowały myśli:
Dokąd ja idę?
Co ja robię w tym mieście?
Dokąd zmierza to miasto?

208

209

A miało być tak pięknie… Rok 1937. Zapada decyzja o budowie Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Powstają Zakłady Południowe. Nowoczesna metropolia. Miasto przyszłości.
Kompleksowe osiedla robotnicze. W pocie czoła hutnicy wypalają naszą przyszłość. Matka
Huta, ojciec Las. Matka Huta. Ojciec Las. Budowa COP-u to stalowa wola narodu polskiego,
wybicia się na nowoczesność. Matka natura. Ojciec Las. Minął czas. A dziś coś poszło nie tak.
Ci szarzy ludzie, ludzie bez twarzy. Te klocki bloków nie pasujące do siebie. Co jest nie tak?
To miasto wyczerpało energię. Entropia – wszystko się rozpada i zmierza do chaosu…
Potrzebne jest jakieś nowe źródło energii, coś co pobudzi to miasto do życia, coś, co nada
nowy rytm… rytm… energia… Temu miastu brakuje energii! Potrzebny jest jakiś impuls…
Panna X poczuła, że rozwiązanie musi być gdzieś blisko. Nagle poczuła na sobie
czyjeś spojrzenie. Odróciła głowę – w pobliżu nie było nikogo. Znów się obejrzała i wtedy
zrozumiała, że patrzy na nią pomnik, który przybierał postać transformersa.
- A ty masz jakiś problem? A może znasz jeszcze jego rozwiązanie? – zawołała ironicznie
w jego stronę.
I wtedy stało się cos dziwnego. Pomnik jakby się poruszył… W pewnej chwili cokół
pomnika rozsunął się, odsłaniając tunel prowadzący pod ziemię. Panna X czuła, że musi tam
zejść. Ruszyła w dół niepewnym krokiem. Znalazła się jakby w kabinie kosmicznego statku.
Dookoła świeciły się lampki i podświetlone pulpity sterownicze. Nagle, nie wiadomo skąd
rozległ się głos:
WITAJ PANNO X! ZADAJESZ DOBRE PYTANIA I POSTAWIŁAŚ WŁAŚCIWĄ DIAGNOZĘ.
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MAM DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE PROBLEMU TEGO MIASTA.
W powietrzu zmaterializował się złoty dysk
- OTO OPIS NOWEJ TECHNOLOGII, KTÓRA POZWOLI POZYSKIWAĆ ENERGIĘ Z MUZYKI.
WPROWADŹ GO W ŻYCIE I ZBUDUJ NOWY ŚWIAT. NIECH TO MIASTO STANIE SIĘ MIASTEM
MUZYKI. RUSZAJ W DROGĘ.
Dysk spłynął w dłoń Panny X…
Dalsze wydarzenia potoczyły się szybko.
Wynalazek został opatentowany przez Pannę
X i wdrożony w życie. Stalowa Wola stała się
Miastem Muzyki. Zmieniła się architektura – jej
elementy zostały przetworzone w instrumenty
i urządzenia generujące dźwięki: grające
chodniki, ławki i przystanki, grające sprzęty
AGD, rury i rynny, śpiewające rowery i rolki…
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Każdy dźwięk jest rejestrowany
przez
wszechobecne
czujniki
i przesyłany do muzykotrowni, gdzie
zostaje zamieniany na energię.
Każdy mieszkaniec ma licznik
mierzący moc wygenerowanych
przez niego muzycznych dźwięków.
Im więcej grasz i śpiewasz, tym
więcej zarabiasz! Nie trzeba już
pracować! Wystarczy grać i śpiewać!.
Chcąc zwiększyć produkcję muzyki
,mieszkańcy zaczynają śpiewać.
Śpiew zastępuje rozmowy,
śpiewają klienci i sprzedawcy
w sklepach, śpiewają kelnerzy,
kierowcy autobusów, kontrolerzy
biletów, lekarze i pacjenci, śpiewają
nauczyciele w szkołach a uczniowie
odpowiadają śpiewająco…

W mieście Muzyki zorganizowano Wielki Kongres Muzycznych Wynalazków, na którym
zaprezentowano pomysły na dalsze umuzykalnianie przestrzeni miasta.
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GRAJĄCE CHODNIKI

Każda płytka chodnikowa jest klawiszem generującym dźwięk. Możemy iść do szkoły,
na spacer czy do kina, wygrywając melodię ulubionego przeboju lub własną kompozycję.
Możemy iść z zamkniętymi oczami, kierując się zapamiętaną ścieżką dźwięków. Możemy
wyrażać nasz nastrój bez słów, po prostu idąc! Grające chodniki dla miasta muzyki!

A oto najlepsze wynalazki:
214

215

GRAJĄCE ŁAWKI

GRAJĄCO-PACHNĄCA RABATA

Otwiera przed nami nowe możliwości. Idealnie wyprofilowane oparcie dostosowuje
się do naturalnej krzywizny naszego kręgosłupa. Samoistnie się włączający mechanizm
uruchamia czujniki badające nasz nastrój. Na podstawie wyników pomiaru urządzenie włącza
muzykę, która poprawi nasz nastrój. Oczywiście generowane dźwięki przez siedzącego
przekładają się na premię pienieżną. Grające ławki – zarabianie przez odpoczywanie!
216

Urządzenie składa się z przepięknych kwiatów, ułożonych w fantastyczne wzory
i obudowy, w której zainstalowano przyciski i czujniki. Jeśli chcecie wydobyć z rabaty muzykę,
musicie nacisnąć przycisk z wybranym stylem i instrumentarium muzycznym a potem
mocno się zaciągnąć zapachem kwiatów. Im mocniej się zaciągamy, tym mocniejsze dźwięki
wydobywamy.
Muzykowanie przez zaciąganie!
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MUZYCZNY ROWER

Paradoksalnie w Mieście Muzyki upadły wszystkie dyskoteki. W wolnych chwilach
mieszkańcy woleli bawić się, słuchając ciszy. W miejsce dyskotek powstały cichoteki. Wkrótce
koneserzy ciszy zaczęli odróżniać różne odmiany ciszy: cicho-rap, cicho-rock, cicho-jazz,
cicho-techno, cicho-folk. Powstało wiele zespołów, grających „ciszę”, takich jak Cicha Woda,
CichoSza!, Cisza przed Burzą, Ciche Gitary…Powstały różne odmiany cicho-dance…
Przed wejściem do cichoteki cicho-bramkarze udzialali instrukcji: Uwaga, w środku
zakazane są rozmowy i wydawanie jakichlolwiek dźwięków! Porozumiewamy się za pomocą
cicho-gestów. Zapraszamy na koncert cicho-metalowy. Wolno wyrażać aplauz,
klaszcząc bez dotykania dłoni. No
i oczywiście zapraszamy do cichodance’owych pląsów!

Stalowa Wola była zawsze miastem rowerzystów. Nowym czasom odpowiada rower
w nowej technologi. Zamiast tylnego koła wyposażono go w wymienną płytę winylową,
odtwarzaną w czasie jazdy. Do każdego zestawu dołączamy 10 wybranych płyt ulubionych
wykonawców. Przez pierwszy tydzień sprzedaży dodatkowo płyta Dawida Kwiatkowskiego
gratis!
Muzyczne rowery to przyszłość twojej kariery!
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Panna X została w Mieście Muzyki wielką gwiazdą i celebrytką, mimo to uwielbiała
cichoteki i incognito, ukryta za czarnymi okularami i w rudawej peruce, przychodziła potańczyć
w rytmach ciszy. Pewnego dnia poznała w cichotece Rafała Cichego, który zafascynował ją
swoim czarująco cichym stylem bycia.
Przemilczeli razem cały wieczór. – Chodź ze mną, pokażę ci prawdziwą ciszę –
zaproponował, gdy wyszli z cichoteki. Skierowali się poza miasto, w stronę lasu. Panna
X czuła się nieco niepewnie, ale ciekawość była silniejsza od niepokoju. Po jakimś czasie
dotarli na leśną polanę, gdzie stał drewniany dom. – Hmmm, nikt nie buduje już takich
domów – dziwiła się Panna X. – Nie ma tu żadnych grających gadżetów. Nawet schody nie
wydają żadnych dźwięków…
W środku domu grupa mężczyzn i kobiet prowadziła ożywioną dyskusję o Mieście
Muzyki. Ktoś nawoływał do buntu, cichego marszu protestu przeciwko dźwiękowej tyranii.
Inni proponowali sabotaż dźwiękowych urządzeń. Panna X poczuła nagle zimny dreszcz. –
To cichoszanie!
Zrozumiała, że trafiła do siedziby rebeliantów, którym nie podoba się nowy muzyczny świat
a Rafał jest jednym z nich…
- Zabierz mnie stąd, muszę wracać do domu! – poprosiła. Gdy wrócili do centrum, Panna
X zdjęła okulary i perukę i wtedy Rafał ją rozpoznał. – Nie zdradzę cię, pod warunkiem, że
przejdziesz na naszą stronę - oznajmiła, odchodząc za bramę swojej dźwiękowej rezydencji.
Rafał Cichy został sam. Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy musi dojść do
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nieuchronnego stracia zwolenników muzyki i ciszy? Przecież musi istnieć jakaś możliwość
porozumienia! Z zamyślenia wyrwał go pies, który szczekając, przebiegł mu drogę. I wtedy
Rafał doznał olśnienia. - Przecież muzyka nie musi być zawsze słyszalna! Przecież istnieją
infra- i ultradźwięki, za pomocą których można generować muzykę, która będzie źródłem
energii a nie będzie słyszalna dla ludzi! Rafał pobiegł w stronę bramy rezydencji Panny X.
Wcisnął dźwiękofon, wołając: - Muszę się zobaczyć z Panną X! To sprawa życia i śmierci! (no
prawie…).
Jakiś czas potem w Mieście Muzyki wprowadzono nowe technologie i prawa. Zwolennicy
muzyki i ciszy doszli do porozumienia - co drugi dzień przestawiano instumenty generujące
muzykę na ultradźwięki. Siedem dni i nocy naprzemiennej ciszy i karnawałowej muzyki
trwało wesele Panny X i Rafała Cichego. Każdy wynalazek ma jednak swoje efekty uboczne.
Z Miasta Muzyki uciekły zwierzęta, nie mogące żyć w świecie ultradźwięków.

KONIEC

PS. Opowieść wędruje…
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Opowieść o Mieście muzyki wędruje z miasta do miasta. Jesienią trafiła do Warszawy,
gdzie była punktem wyjścia do warsztatów plastycznych „Miasto muzyki”, które odbyły się
w ramach „9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowidania” (Instytut Teatralny
im. Z. Raszewskiego, 19-23 listopada 2014). Pod okiem Anny Woźniak i Czerli Bajki dzieci
wykonały niesamowite projekty miasta przyszłości…
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