
Po raz szósty odbyły się w E|blqgu Letnie 0grody,,PoIityki,,.
Było dużo deszczu ijeszcze więcej emocji.

Gra ŻywiołóW

MIRostRw Pęcznx

aczęło się mocno w środę 10 bm'
od panelu ,,Kultura w państwie,
państwo w ku]turze''. Redaktor
naczelny,,Pol ityki,, Ierzy Baczy ń'.

ski i szefdziału kulturyZdzisław Pietra-
sik jako prowadzący, Izabe||a Cywińska
i Bogdan Zdrojewskijako goście debato-
wali o fundamentalnych kwestiach po-
lityki kulturalnej. Dyskusja w Elblągu
zbiegła się z pierwszymi informacjami
medialnymi o planowanej reformie fi-
nansowania kultury, co wyraźnie pod-
grzało atmosferę spotkania, Izabella Cy-
wińska odnosząc się do doświadczeńrzą-
du Tadeusza Mazowieckiego, w którym
szefowała resortowi kultury, wyznała, ż'e
w początkach III RP nie mogło być mowy
o tak radykalnych krokach j akte związa-
fte z rzeczonąreformą. MinisterZdrojew-
ski tłumaczył, ie zmiany s4konieczne, bo
system instytucji kulturyjest po prostu
chory i niesprawny. Można byto odnieść
wrażenie, ze minister tonuje stanow-
cze wypowiedzi prof. Jerzego Hausnera,
którego zespół podjąłpracę nad reform4.
Minister nie mówił Zatem o ,,rewolucji
kulturalnej,', ale mieliśmy do czynienia

z początkiem debaty' która rozwinie się
we wrześniu w Krakowie na Kongresie
Kultury Polskiej.

Publ iczność dyskusj i  odbywanych
w trakc ie ogrodów jest '  jak s ię wyda-
je, przyzwyczajona do ich krytycznego
wydŹwięku. Bywało tak w poprzednich
latach, było tak iteraz. Nikogo nie dzi.
wił'o, ze rczyser Janusz Kijowski, mówiąc
o kinie niezaleinym, nawiqzat do chorej
sytuacji wTVP (' 'do władzy nad telewi.
zjąpublicznqdorwali się faszyści'') albo
ze Piotr Marecki, autor wydanej niedaw-
no ksiązki o kinie niezaleŻnymw III RĘ
więcej ułomności dostrzega w polskim
filmie oficjalnym niz offowym. Mimo
wszystko jednak nastrój narzekania nie
r ządził'b ezw zględnie. Piqtkowa dyskusja
z pionierami prywatnego ruchu wydaw-
niczego Grzegorzem Lindenbergiem, Ta-
deuszem Winkowskim i Mieczysławem
Prószyńskim miała wyraźną prZewagę
optymizmu nad czarnowid ztwem. Trzej
goście panelu,,Wolne słowo w wolnej Pol-
sce" opowiadali o tym, jak jeszcze przed
1989 r. zakładali swoją firmę bez pienię.
dzyi nibydlazgrywy (flrma nazywała się
Kant i powstała tylko po to, by sygnować
w prasie jedno płatne ogłoszenie), a po.

Redaktor naczeIny,,PoIityki,, Jerzy Baczyński
i minister kuItury Bogdan Zdrojewski og|ądają

fotografie Grzegorza Pressa (trzeci z lewej).

Folkowy Zywio- | wielti nnał Ogrodów to
łakwgotyckich * koncertyVooVooiukraiń-
murachGaleriiEL I skiejkapeliHaydamaky

tem okazało się, że w warunkach wolne.
go rynku i demokracji szanse w biznesie
maj4 nawet absolwenci fiIozofii i socjo1o-
gii. W sobotę wątek wolnego słowa kon-
tynuowany był na panelu dziennikar-
skim (Wieslaw Władyka, Jacek Zakowski'
Seweryn Blumsztajn, TomaszWołek) i tu
poszło na ostro, bo publiczność podję.
ła polemikę z Zakowskim, który musiał
tłumaczyĆ się ze swego udziału w akcji
sprzed paru lat, kiedy grupa dziennika-
r zy urządziła proteStacyjny happening
w obronie dziennikarza skazanego (jak
się okazało _ słusznie) za pomówienie
lokalnego urzędnika.

/^\ grody ' 'Po|ityki' ' | 'o nie |'y|ko gorące
lv/ debaty, ale takżewystawy (pokazaIi-
śmy fotografi e GrzegorzaPressa i komiks
''Gadające głowy'' duetu Mizerski-Fajto)
oraz gorące koncerty. osobliwie się zło-
Żył'o, ze od wqtku finansowania kultury
(i. propos reformyprof' Hausnera) nie dało
się uciec także przyplanowaniu ogrodo-
wych koncertów. Gospodarz miejsca, dy-
rektor Biblioteki Elbląskiej Jacek Nowiń-
sk i '  który organizuje sponsor ing naszej
imprezy, musiał napracować się bardziej
niż kiedykolwiek, by dało się opłacić ar. 5Poilto
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Artur Ruciński (baryton) - |aureat Paszportu,,PoIityki',
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Maria Peszek i Katarzyna
Nosowska (po lewej) rczgtze-
wały pubIiczność podczas

burzy ideszau.

Koncert L.U.(.
to było też praw-

dziwe widowisko.
Wystawa komiksu
',Gadające głowy,'

duetu Mizerski-Fajto
(obaj w środku)

tystów i by publiczność nie narzekała na
repertuar. Wiadomo, kryzys i flrmv nie
chcq opłacać nawet wielće izlachetnvch
celów. Ale i tym Iazem dopięl iśmyswego.
Koncert Marii Peszek i Katarzvnv Nosow-
skiej uświadom i l  wszystki m, źe Ógrody to
jednak marka. Dokładnie to samo wraże.
nie odniosła publiczność świetnego re-
citalu tegorocznego laureata Paszportów
,,Polityki" w d ziedzinie muzyki powaznei
- śpiewaka Artura Rucińskieeo. Wcze-

śniej' w czwartek, czyli drugiego dnia
imprezy, zdarzy|a się przykra niespo-
dziankaz udziałem żywiołu wody: wóda
dostała się do wnętrza stotu mikserskiego
_ trzeba było odwołać występy Gaby Kulki
i  L .U.C.  Jednak L.U,C.  zgodz ił s ię wy-
stqpić następnego dnia' na koncercie
(z obawy przedburzą odbył się w GaIe.
rli EL) z udziałem znakomitego folkowe-
go' nomen omen, Zywiołaka i światowei
sławy akordeonowego Motion Trio. I to

była prawdziwa gra muzycznych ilywio-
łów, podobnie zresztq jak sobotni wspól.
ny koncert naszych starych znajomych
z zespołu Voo Yoo z równie izywiołowq jak
Zywiołak ukraińskq folkpunkow4 kapel4
Haydamaky. Rozstaliśmy s ię z tegorocz-
nymi ogrodami ekstatyczn ie t z nadziei4,
ż'e za rokbędzie równ ie żywiołowo, choć
może nie tak deszczowo.

torocnnRr Tłorusz PÓŹHlłx
WięCej na WWW.poIityka'pI
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