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Drzewo a gada
Jesień – polska, złota. Złoto-skarb objawiający się w wielo-

barwności drzew; liści i igieł zmieniających kolory. Iluż to poetów 
zachwycało się polskim jesiennym krajobrazem. Ciepło zachęca 
do spacerów, pierwsze przymrozki studzą zapał przebywania 
w plenerze. Rozpala się pierwsze kominki sezonowanym drew-
nem. Trzeszczą płonące szczapy, strzelają w niebo skry. Jeden 
struga kołki na głowie, inny ważniaka lub figurki. Z desek zbijają 
kołyski lub skrzynie, dębowe lub sosnowe. Od narodzin po kres 
życia towarzyszą nam drzewa. Szumią jodły na gór szczycie, 
skrzypią drzewa w lesie, zielone płuca i żółte kalendarze. Brakuje 
tylko energetycznych rozważań od chrustu po biomasę; nadleśne 
linie, drewno na słupy i wszystko to trzeba złożyć do kupy.

Pewien zbieg okoliczności spowodował, że trafiłem niedaw-
no na spektakl kabaretowy. Obsada – niepełnosprawni. W jednej 
z piosenek: bloki i turbiny, chłodnie kominowe. Pomyślałem, że 
sprawność urządzeń energetycznych ciągle jest inspirująca, choć 
niezbyt wysoka. Któż to wpadł na pomysł – czyżby EPK, czyli Ener-
goprojekt Katowice, którego logo, jako instytucji wspierającej teatr 
znajdowało się przed teatrem. Przypuszczenia potwierdziły się,  
…jako że wspierają artystów od kilku lat. Oni z kolei odwdzięczają 
się spektaklami i twórczością – wysłuchałem właśnie premierowej 
odsłony piosenkarskiej – tytuł, a jakże – EPK. Skecze nieliczne, ale 
dobrze skrojone; publiczność liczna, reagująca ciepło, nie brakuje 
i	aplauzów.	Warto	zapamiętać	Stowarzyszenie	Absurdalny	Kabaret	
i  kabaret „Drzewo a gada”. Ze strony internetowej można się do-
wiedzieć	wielu	ciekawostek	z	ich	historii.	A	oto	tekst	piosenki
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Woda, gaz i węgiel mają to do siebie
Same nie powiedzą, co w nich słodko drzemie

Trzeba im dopomóc, by uwolnić moce
A	to	właśnie	naszej	–	pracy	są	owoce.

Ref.: Dobry projekt sporo daje
Elektrownia już powstaje

Drzewa zostają, bo marzenia mają
A	po	drutach	prąd	już	płynie
Chłodzi latem, grzeje w zimie

Swą genezę ma – w firmie EPK.

Bo wszystkie projekty są energetyczne
Moc niech będzie z Tobą, a sukcesy liczne

Nasi specjaliści już idą z pomocą
A	każde	zadanie	–	owocuje	mocą.	(Ref.)

Mamy swoje moce – także przerobowe
I niewyczerpane zasoby kadrowe

Ci od budowania, świetni elektrycy
Wszyscy	za	jednego	–	to	ENERGETYCY!	(Ref.)

Dziś nasze idee w czyny przekształcamy
Na czas są oddane jakościowe plany
Bloki i Turbiny, Chłodnie Kominowe

Tak	pod	naszym	okiem	w	mig	powstają	nowe!	(Ref.)

Ciepłe, balladowe wykonanie piosenki „z prądem” zapewne 
będzie się podobało odbiorcom projektów energetycznych – na 
pewno pełnosprawnych. Inna piosenka tego kabaretu Adres uli-
ca (Streets) – o ulicach wielkiego miasta – z ciekawym videokli-
pem zapewne zrobi karierę, choć to wydawałoby się, że to tylko 
ładnie sfotografowana katowicka ulica Mariacka. Przechodnie 
i siedzący niepełnosprawny, niemy Charlie Chaplin tworzą kli-
mat, atmosferę tej nie przypadkowo wybranej ulicy, w czarno-
białym wydaniu filmowym, okraszonym barwnymi elementami 
życia. W sumie „pod prąd” naszych wyobrażeń.

Nie tylko szare odcienie energetyki dominują, od czasu do 
czasu życie dodaje im barwy. Niedawno odnowiony blok stulet-
niej turbiny stanowi ozdobę hali wystawowej. Zanikający, daw-
ny przemysł energetyczny – stare turbiny, pomieszczenia ruchu 
elektrycznego, kiedyś niedostępne, dziś wystawione „na dotknię-
cie” budzą wyobraźnię, jak przed laty te urządzenia wyglądały, 
choć ówczesną pracę tych obiektów można niestety zobaczyć 
już tylko na archiwalnych materiałach filmowych.

Człowiek rzadko dożywa stu lat, więc podejmuje walkę ze 
swoimi niesprawnościami od narodzin, często wspomaganie 
tego procesu jest naszą wspólną sprawą, nawet jeśli sami cie-
szymy się względnym zdrowiem. 

Dowodzi tego również historia dzisiejszych naszych bo-
haterów, choć tak po ludzku – w wydaniu kabaretowym pozor-
nie traci na powadze. Warto jest poszukiwać w życiu takiego 
poziomu sprawności, który pozwala na realizację i samoreali-
zację	nie	tylko	fizyczną,	ale	jednocześnie	duchową.	A	zwróć-
my	 uwagę,	 że	 nie	 tylko	 stare	 żelazka	 mają	 duszę!	 Wszak	
i wysiłek techniczny służy człowiekowi – nowocześniejsze, 
o wyższej sprawności urządzenia, elektrownie, cykle i proce-
sy dzięki rzetelnej pracy dają satysfakcję twórcom i korzyści 
społeczne. Nie zapominajmy, że tworzymy przestrzeń życio-
wą zarówno dla pełno-, jak i niepełnosprawnych. Sprawność 
urządzeń możemy poprawić o 1% i liczyć korzyści, poprawy 
sprawności człowieka trudno liczyć w procentach, choć utrata 
sprawności (uszczerbku na zdrowiu, wyceny odszkodowania) 
jest właśnie tak liczona.   

Dorzućmy na jesienne wieczory rozważania o „kalekich” 
wierzbach i kalekich ludziach, które tak pięknie wyartykułowano 
w „Nocach i dniach”. Dylemat absurdalny: czy płaczące wierzby 
to	wierzby	 energetyczne?	 „Zasadź	 swoje	Drzewo	w	Lesie	Ab-
surdu. Zostań Darczyńcą” – jak apelują w tym niezwykłym ka-
barecie.

Stach

PS. Dziękuję Pani Anecie Szubert z Energoprojektu Katowice za 
udostępnienie tekstu piosenki, zdjęć i historii kontaktów z kaba-
retem „Drzewo a gada”. Opisany spektakl odbył się w katowic-
kim teatrze KOREZ w dniu 30 października 2013 roku. 




