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1 listopada zapaliliśmy znicze na grobach naszych bli-
skich. Są jednak takie miejsca i takie cmentarze, gdzie 
już nikt nie przychodzi by wspomnieć zmarłych. Do tych 
miejsc należą wojenne groby w Beskidzie Niskim. Na 
zdjęciu żołnierska mogiła we wsi Grab.

Szczegóły str. 22

Ewenementem śląskiego krajobrazu kulturowego są 
przydrożne, kamienne krzyże zwane „pokutnymi”. Nie-
gdyś stały przy drodze, intrygując jednych, napomina-
jąc innych do życia zgodnego z prawem boskim i świec-
kim: „nie zabijaj!”. Ich nagromadzenie w historycznych 
granicach Śląska ma swe uzasadnienie. Na zdjęciu 
krzyże pokutne zgrupowane w Wodzisławiu Śląskim.

Szczegóły str. 49

Gigantyczne budowle, wznoszone przez pradawne cy-
wilizacje, określane mianem megalitów, kojarzone są 
z brytyjskim Stonehenge, lub tajemniczymi struktu-
rami w amazońskiej dżungli. Tymczasem naukowcy 
jedno z takich stanowisk odkryli w Dąbrowie Górni-
czej. Wnioski ich badań szokują. Na zdjęciu archeolo-
dzy w trakcie prac badawczych.

Szczegóły str. 52

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edwarda Zymana
poety, prozaika, krytyka literackiego, publicysty, dziennikarza, autora  kilkunastu książek,  

edytora i wydawcy, redaktora prasy, radia i telewizji.

Edward Zyman, urodził się 20 maja 1943 r. w Dobromierzu (woj.świętokrzyskie), odszedł w wieku  

78 lat w dniu 18 listopada 2021 r.  w szpitalu Trillium Health Partners w Mississauga w Kanadzie.

            Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.
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WKsi dze Ro dza ju, opi sa ne jest
dzie o stwo rze nia na sze go wia 

ta, gdy Bóg w szó stym dniu swo ich
prac za ko czy two rze nie uni wer sum,
zo ba czy, e „wszyst ko co uczy ni jest
bar dzo do bre”. A je li wszyst ko by o
do bre to pew nie i pik ne, i praw dzi we. 

Skd wic w na szym wspó cze snym
ludz kim wie cie ty le iry tu j cej nas
brzy do ty, krzy kli we go ki czu, es te ty ki
„na opak”, szpet nych re klam i tan det 
nych „eks pre sji” np. gra ficz nych, mu 
zycz nych, li te rac kich, wzo rów za cho 
wa, mód i in. 

Chcia o by si po wie dzie pa ra fra zu 
jc in ne twier dze nie, e brzy do ta
i szpe to ta nie jest pier wot na, nie ist 
nie je obiek tyw nie, nie jest ow trans 
cen dent n wa ci wo ci by tu ja ki mi
s: do bro, praw da i pik no; s je dy 
nie, za le d wie – doj mu j cym bra kiem
owe go pier wot ne go pik na. Prze 
kszta ca jc ota cza j cy nas wiat
ma my szan s wzbo ga ci go o te sub 
tel ne, cz sto kro nie uchwyt ne, nie na 
ma cal ne war to ci, któ re pó niej na 
zwie my pik nem. 

Nie ste ty ma my ja ko ga tu nek wrcz
nie ogra ni czo ne, ogrom ne mo li wo 
ci zde gra do wa nia da ne go nam ja ko
dar pier wot ne go pik na, za st pie nia
go ludz kim bru dem i tan de t, ba na 
em. Ka dy z nas kon tem plu jc ota cza 
j ce go pik no, kie dy zo sta nie znie nac 
ka za ata ko wa ny na chal nym ha a sem
zwa nym „mu zy k” nie sio n przez
wspó cze sne elek tro nicz ne ko mu ni ka 
to ry, po czu je od ru cho w nie ch
do owej „ofer ty kul tu ro wej”. Gdy po 
dzi wia my wspa nia e wi do ki i kra jo bra 
zy oka le czo ne przez nie fra so bli wie
„kre acyj ne go” ar chi tek ta i fi nan su j 
ce go go in we sto ra, od czu wa my co
naj mniej al za utra co nym pik nem
i pier wot ny mi war to cia mi.

Nasz jak e cz sty kon for mizm, po le 
ga j cy na de kla ro wa niu sta ej go to wo 
ci do ak cep ta cji nie mal ka dej z form
wy ra zu ar ty stycz ne go i eks pre sji es te 
tycz nych mu si pro wa dzi do de gra da 
cji sztu ki ja ko zja wi ska „bez war to ci”,
do po wol nej mier ci kry ty ki i edu ka cji
dla pik na. By unik n wszel kich nie 
po ro zu mie, do dam – co oczy wi 
ste – e twór ca, ar ty sta ma bez wzgld 
ne pra wo do re ali za cji ka dej do stp nej
mu for my eks pre sji ar ty stycz nej, nikt
z nas, na wet naj bar dziej kom pe tent 
ny eks pert „od pik na” nie ma pra wa
ad ny mi rod ka mi: ani fi nan so wy mi,
or ga ni za cyj ny mi, ani per so nal ny mi
lub praw ny mi in ge ro wa bez po red 
nio w pro ces twór czy. 

Lecz tak e a den twór ca, a den
„eks pert od pik na” nie mo e wy ma 
ga od nas, by my ja ko od bior cy ko mu 
ni ka tów ar ty stycz nych, efek tów twór 
czych eks pre sji bez kry tycz nie i za wsze
ak cep to wa li wszyst kie, bez wy jt ku
ofe ro wa ne nam pro jek ty i tek sty kul 
tu ry ja ko pik ne, tyl ko dla te go, e
po wsta y one z wo li ar ty sty, twór cy lub
no mi na cji owych „eks per tów od pik 
na”, a my pro fa ni, za wsty dze ni nie zna 
jo mo ci ma estrii mi strzów – po win 
ni my z po ko r owe wer dyk ty
ak cep to wa. By wa j prze cie – hi sto 
ria kul tu ry zna licz ne ta kie przy pad 
ki – ar ty ci osa mot nie ni, twór cy od rzu 
ce ni i co gor sza za po mnia ni. Hi sto ria
tak e od no to wa a i ta kie hi sto rie, gdy
zmar gi na li zo wa ni lub wrcz od rzu ce 
ni twór cy od naj du j ad mi ra to rów
pik na ich dzie po la tach lub w ko lej 
nych po ko le niach. 

Nie unik nie my in te lek tu al nych spo 
rów oraz bez kr wa wych bo jów o isto 
t pik na, o sens je go kul ty wo wa nia,
o je go ochro n, de ma sko wa nia tan de 
ty, ki czu, po zor ne go ar ty zmu twór czo 
ci we wszyst kich dys cy pli nach sztuk
pik nych. Mu si my go r co spie ra si
o pik no, do ko ny wa wy bo rów, ak cep 
to wa lub de mon stro wa swój sprze 
ciw wo bec pro po no wa nej nam ofer ty
kul tu ro wej. To jest nie zby wal ne pra 
wo ka de go z nas, na wet wów czas gdy
ta po sta wa mo e nas i na szych naj bli 
szych, na sze oto cze nie wpra wi w za 
ko po ta nie. Pik no nie jest kom pro mi 
sem war to ci, jest war to ci sa m
w so bie, wy ma ga od wa gi i re zy gna cji

z wy god ne go kon for mi zmu, ak cep ta 
cja dla uzna ne go przez nas pik na
jest wy ra zem na szej nie zby wal nej
wol no ci i… pra wa do po my ki. Ale jest
te ró dem od wiecz nej ewo lu cji pik 
na zbli a j ce go si w ten spo sób
do swe go „bra ta i sio stry”: do bra
i praw dy.

W pa dzier ni ko wym nu me rze na sze 
go mie sicz ni ka szu ka my m.in. od po 
wie dzi na py ta nie o wspó cze sne kry 
te ria, kon tek sty i idee pik na.

Pa dzier nik to czas przej cia od ra do 
sne go la ta do me lan cho lij nej je sie ni.
Dla te go pew nie w tym mie si cu usta 
no wio no m.in.: Mi dzy na ro do wy Dzie
Osób Star szych, Mi dzy na ro do wy
Dzie bez Prze mo cy, Dzie Mu zy ki,
wia to wy Dzie Opie ki nad Zwie rz ta 
mi, wia to wy Dzie Pocz ty, Mi dzy na 
ro do wy Dzie Nie wi do mych, Dzie
Edu ka cji Na ro do wej, Mi dzy na ro do wy
Dzie Wal ki z Ubó stwem, wia to wy
Dzie In for ma cji. W tym tak e mie si 
cu w 1633 ro ku w Gda sku na Du gim
Tar gu uru cho mio no Fon tan n Nep 
tu na, w 1748 ro ku za war to po kój
w Akwi zgra nie na mo cy któ re go Au stria
utra ci a lsk na rzecz Prus, w 1773 po 
wsta a Ko mi sja Edu ka cji Na ro do wej,
w 1788 otwar to Sejm Wiel ki zwa ny
Czte ro let nim (trwa do 29 ma ja 1792
r.), w 1883 ro ku po raz pierw szy wy ru 
szy w ro man tycz n po dró z Pa ry a
do Kon stan ty no po la saw ny Orient
Express, 7.10.1918 Ra da Re gen cyj na
Kró le stwa Pol skie go po wo u jc si
na trzy na sty punkt De kla ra cji pre zy den 
ta USA Wil so na pro kla mo wa a nie 
pod le go Pol ski, w 1938 Or son Wel 
les na da w ra diu Woj n wia tów
wy wo u jc pa ni k wród su cha czy,
w 1958 ro ku po raz pierw szy w ko mik 
sie po ja wi y si Smer fy, w 1968 ro ku
zmar em kow ski ma larz pry mi ty wi sta
Ni ki for Kry nic ki.

Dla nas Po la ków wa ny jest przy pa 
da j cy w dn. 16.10 Dzie Pa pie a w.
Ja na Paw a II w 40 rocz ni c wy bo ru
kar dy na a Ka ro la Woj ty y na pa pie a.

War to za pew ne przy po mnie,
e 27.10. mi nie 85 rocz ni ca uro dzin
An drze ja Cze czo ta (19332012), gra 
fi ka, wspó pra cow ni ka Wy daw nic twa
lsk w Ka to wi cach.
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r.), w 1883 ro ku po raz pierw szy wy ru 
szy w ro man tycz n po dró z Pa ry a
do Kon stan ty no po la saw ny Orient
Express, 7.10.1918 Ra da Re gen cyj na
Kró le stwa Pol skie go po wo u jc si
na trzy na sty punkt De kla ra cji pre zy den 
ta USA Wil so na pro kla mo wa a nie 
pod le go Pol ski, w 1938 Or son Wel 
les na da w ra diu Woj n wia tów
wy wo u jc pa ni k wród su cha czy,
w 1958 ro ku po raz pierw szy w ko mik 
sie po ja wi y si Smer fy, w 1968 ro ku
zmar em kow ski ma larz pry mi ty wi sta
Ni ki for Kry nic ki.

Dla nas Po la ków wa ny jest przy pa 
da j cy w dn. 16.10 Dzie Pa pie a w.
Ja na Paw a II w 40 rocz ni c wy bo ru
kar dy na a Ka ro la Woj ty y na pa pie a.

War to za pew ne przy po mnie,
e 27.10. mi nie 85 rocz ni ca uro dzin
An drze ja Cze czo ta (19332012), gra 
fi ka, wspó pra cow ni ka Wy daw nic twa
lsk w Ka to wi cach.
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WKsi dze Ro dza ju, opi sa ne jest
dzie o stwo rze nia na sze go wia 

ta, gdy Bóg w szó stym dniu swo ich
prac za ko czy two rze nie uni wer sum,
zo ba czy, e „wszyst ko co uczy ni jest
bar dzo do bre”. A je li wszyst ko by o
do bre to pew nie i pik ne, i praw dzi we. 

Skd wic w na szym wspó cze snym
ludz kim wie cie ty le iry tu j cej nas
brzy do ty, krzy kli we go ki czu, es te ty ki
„na opak”, szpet nych re klam i tan det 
nych „eks pre sji” np. gra ficz nych, mu 
zycz nych, li te rac kich, wzo rów za cho 
wa, mód i in. 
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po wsta y one z wo li ar ty sty, twór cy lub
no mi na cji owych „eks per tów od pik 
na”, a my pro fa ni, za wsty dze ni nie zna 
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t pik na, o sens je go kul ty wo wa nia,
o je go ochro n, de ma sko wa nia tan de 
ty, ki czu, po zor ne go ar ty zmu twór czo 
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Urodzony 10 listopada 1936 roku, w mi-
jającym miesiącu obchodziłby swoje 85. 
urodziny. Tadeusz Kijonka zmarł cztery 
lata temu. W swoim barwnym i cieka-
wym życiu nie raz godził ogień z wodą: 
poezję z polityką, twórczość z działal-
nością organizatorską, gwar animowa-
nych przez Niego inicjatyw środowiska 
literackiego z przytulnym ciepłem do-
mowego ogniska, ostre publicystycz-
ne polemiki ze swoimi adwersarzami – 
z pięknymi lirycznymi opisami przemi-
jającego świata, wreszcie miłość do ro-
dzinnego Śląska z gorącą patriotyczną 
myślą i czynem polskiego poety.

Jego skomplikowana osobowość sku-
piała wokół siebie liczne grono przyja-
ciół, kolegów i znajomych, lecz tworzyła 
też niemały krąg przeciwnych mu osób 
i… instytucji.

Potrafił w trudnych, przełomowych 
dla naszego kraju latach dziewięćdzie-
siątych minionego wieku, po okresie 
posłowania w parlamencie, stworzyć 
dwa niezbędne mu do dalszej działalno-
ści narzędzia: obecnego wydawcę mie-
sięcznika „Śląsk” czyli Górnośląskie To-
warzystwo Literackie i istniejący już po-
nad 26 lat jego miesięcznik społeczno 

-kulturalny „Śląsk”. Dziś, najdłużej edy-
towane, najstarsze w III RP regionalne 
o zasięgu ogólnopolskim – pismo spo-
łeczno-kulturalne w Polsce.

Czasem trudno było się z Nim zgo-
dzić, przekonać go lub zamienić jego 
upór w siłę kreatywną, zawsze jednak 
skrupulatnie obserwował otaczającą 
go rzeczywistość społeczną, polityczną 
i kulturalną. Rzadko się mylił, po latach 
czytając jego teksty publicystyczne, wy-
wiady, krytyczne wypowiedzi, przestro-
gi – odnaleźć w nich można wiele cen-

nych jeszcze dziś spostrzeżeń, rad, śla-
dów ważnych planów i projektów, któ-
rych nie było mu dane zrealizować.

Brakuje go dziś tu na Śląsku i w Pol-
sce. Przypominamy Go tekstem jego 
wiersza otwierającym numer listopa-
dowy „Śląska”.

Listopad to nostalgiczny miesiąc, w któ-
rym jeszcze nie ma zimy, ale jesień też 
już mówi nam: „do zobaczenia za rok”. 
Cmentarne znicze przypominają nam 
o codziennej obecności śmierci w na-
szym życiu, nieodwracalnej nieobec-
ności osób nam bliskich. Groza ciągle 
trwającej pandemii potęguje uczucie 
niepokoju i osamotnienia.

Paradoksem naszych czasów jest za-
przeczenie odwiecznej, dotychczas trwa-
łej w polskiej kulturze narodowej ten-
dencji, w myśl której realne zagrożenie 
zawsze jednoczyło Polaków, integrowa-
ło nas tak dramatycznie poróżnionych 
na co dzień. Realna groźba rozprzestrze-
niania się śmiertelnie niebezpiecznych 
chorób, zagrożeń zewnętrznych szczegól-
nie na wschodniej granicy – tym razem 
nie pojednała nas jako narodu. Przeciw-
nie – pogłębiła jeszcze podziały, trady-
cyjna, bogata kultura narodowa, nasze 
dobre obyczaje i normy (chociażby dys-
kusji i wymiany poglądów) zepchnięte 
zostały na margines, pozornie nieistot-
nych już archaicznych konwenansów.

Decydująca dziś o sukcesie jest siła 
ciosu (najczęściej werbalnego) zadane-
go przeciwnikowi. Racjonalizacja opisu 
sytuacji, dogłębna analiza, pozytywna 
perspektywa rozwiązania problemu są 
nie tylko niemodne, ale traktowane 
najczęściej jako znak słabości i uległo-
ści. Jakiekolwiek oznaki pozytywnych 
perspektyw, sygnały możliwości wyjścia 

z impasu na drogę rozwoju i stabiliza-
cji zagłuszane są katastroficznymi wizja-
mi, a nawet przepowiedniami wszelkiej 
maści jasnowidzów. Myśl o analogiach 
do schyłku XVIII wieku i losów ówcze-
snej Rzeczypospolitej z natrętną mocą 
powraca w refleksji nad stanem współ-
czesnego naszego społeczeństwa.

Kataklizmy nie omijały Polski w mi-
nionym stuleciu, toteż przed czterdzie-
stą rocznicą wprowadzenia stanu wo-
jennego uprzedzająco przypominamy 
ów mroczny czas, publikując w naszym 
miesięczniku kilka tekstów powracają-
cych w swej treści do mroźnych, grud-
niowych dni 1981 roku.

Tadeusz Sierny 
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TaDeusz KIJoNKa

Głos

Wiem, stąd nie będzie już odwrotu:

Nieosłonione lśni przedpole.

I słyszę w krąg — bądź zawsze gotów

Na swoją kolej.

Skąd znam ten głos —

I nie poznaję,

Choć każdą cząstką się wyróżnia

Jak ziemia, co u stóp się czai:

Nienasycona nigdy próżnia.

— Za siebie spójrz… w głąb, gdzie się jarzy

To lustro, które wszystko kryje.

— Widzę, już wosk zdejmują z twarzy,

Lecz nie wiem,

Z czyjej.

W osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Poety
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Noc grudniowa 
w kopalni „Wujek” 

KRysTyNa HesKa-KWaŚNIeWICz

Mija właśnie czterdzieści lat od wpro-
wadzeniu stanu wojennego w Pol-

sce i pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uro-
dzone wówczas dzieci to już czterdzie-
stolatkowie. Czy oprócz wiedzy o pu-
stych półkach sklepowych coś jeszcze 
wyniosły z domu rodzinnego? A jak li-
teracki przekaz o tamtym czasie funk-
cjonuje współcześnie w świadomości 
społecznej; na przykład, czy w progra-
mach szkolnych jest jakiś wiersz Anny 
Kamieńskiej, Tadeusza Kijonki, Felik-
sa Netza, Tomasza Jastruna, a może no-
blisty – Brodskiego? Czy ktoś pamięta 
najpopularniejszy wtedy tekst śpiewa-
ny, oparty na świetnym wzorcu rytmicz-
nym, Idą pancry na Wujek Macieja Bie-
niasza? Lepiej nie mnożyć pytań! Od-
powiedź wydaje się oczywista. Wszak 
twórcę stanu wojennego Wojciecha Ja-
ruzelskiego pochowano z honorami 
wojskowymi.

Najtragiczniejszym wydarzeniem sta-
nu wojennego w Polsce była pacyfikacja 
w dniu 16 grudnia 1981 r. katowickiej 
kopalni „Wujek” przez wojsko, milicję 
i odziały ZOMO. Zginęło wówczas sied-
miu górników, a dwóch innych – z po-
wodu odniesionych ran – zmarło póź-
niej; pozostało wiele bólu i cierpienia, 
pozostał też ślad w poezji, której generał 
Jaruzelski stał się czarnym bohaterem. 
Maciej Bieniasz pytał: „gdzie twe czyste 
ręce generale?”, a Maria Szcześniak do-
dawała: „Nie przyjeżdżaj pod krzyż ge-
nerale / bo tu ciebie nikt nie oczekuje, / 
krwi górników strumień dalej płynie. / 
Nie przyjeżdżaj nigdy na «Wujek»”. Za-
równo w wierszach pisanych w odruchu 
serca, jak i tych najwyższego lotu, po-
jawiają się słowa bólu, ostrzeżenia, ale 
też zamyślenie nad bratobójczą wal-

ką („ty żołnierz, a ja górnik patrzymy 
w sobie w twarz”) i szukanie tych, któ-
rzy kazali strzelać. Rośnie też pragnie-
nie zemsty, nawet dość drapieżne, jak 
u Tomasza Jastruna, piszącego: „Lecz 
zabitym górnikom / Nadal rosną włosy, 
paznokcie / I ręce żylaste / Ku gardłom 
oprawców” (Ręce). Jarosław Broda, dol-
nośląski poeta i działacz „Solidarności”, 
dodał: „błazen się w barwy narodowe 
stroi / i skrzeczy że od armii nie ma nic 
lepszego / łza ciężka stygnie / w zaci-
śniętą pięść” (16 grudnia 1981). Pięść 
jest symbolem brutalnej siły, jest groź-
bą, która powtarza się także w wierszu 
Tadeusza Kijonki, któremu szyb kopal-
ni kojarzy się teraz z nieruchomą pię-
ścią sterczącą w niebo.

Generalnie jednak wiersze towarzy-
szące dramatycznym wydarzeniom mia-
ły wiele cech poezji okolicznościowej, ta-
kiej, która powstaje, by wtórować wal-
czącym. Było więc w nich najwyższe na-
pięcie, ból, złość, ale też chęć wyrażenia 
treści uniwersalnych, zwłaszcza wobec 
tego, co się wydarzyło na kopalni „Wu-
jek”, gdzie doszło do bratobójczej walki. 
Stąd też z jednej strony pojawią się licz-
ne odwołania do polskiej historii i tra-
dycji literackiej, z drugiej – znowu wra-
ca religia patriotyczna i wątki tyrtejskie, 
nawet specyficzna religijność maryjna. 
Znajdziemy znaki rozpoznawcze ro-
mantyzmu (np. Mickiewiczowskiej Re-
duty Ordona) w wierszu Inne spojrzenie 
siemianowickiej pielęgniarki Bronisła-
wy Moskwy, który zaczyna się od słów: 

„Nam strzelać kazano…”. Są też ślady po-
ezji legionowej, zwłaszcza odniesienia 
do Edwarda Słońskiego, którego wiersz 
Ta, co nie zginęła przywoływany bywał 
bezpośrednio, czasem jako motto oraz 

aluzyjnie jako podstawa trawestacji. 
Może właśnie znakomicie uchwycony 
kiedyś przez legionistę tragizm brato-
bójczej walki sprawił, że wiersze znów 
trafiały do serc. Teraz inni poeci w ich 
wzorce wpisywali najdramatyczniejsze 
treści stanu wojennego w Polsce. Poja-
wiły się także trawestacje popularnych 
pieśni legionowych, jak np. Rozkwitały 
pąki białych róż, My pierwsza brygada, 
Jak to na wojence ładnie itp. – był to do-
brze sprawdzony model wyrażania treści 
wspólnotowych. Jest tak zarówno w twór-
czości autorów znanych, z wyrobiony-
mi nazwiskami, jak i u twórców okazjo-
nalnych, nawet tych, którzy wówczas 
w gniewie napisali swój jedyny wiersz.

Wszyscy wówczas chcieli być świadka-
mi. Nawet noblista Josif Brodski. Wprost 
napisał o tym Leszek Szaruga: „przesta-
łeś być poetą / jesteś tylko świadkiem 
[…] zastrzeleni górnicy / tobie swój głos 
oddali”. Często więc pojawiają się daty, 
imiona, nazwiska, konkrety topograficz-
ne i szczegóły walk wyrażane słownic-
twem militarnym. Upamiętnianie sta-
ło się nie tylko powinnością poetycką, 
ale obowiązkiem wszystkich piszących. 
Podobna więc była topika tych wierszy, 
bo wywiedziona z tych samych faktów. 
Grudzień, nadchodzące Boże Narodzenie, 
ciemność, wysoki śnieg, płonące na uli-
cach koksiaki, wrony (kojarzone z opowia-
daniem Stefana Żeromskiego) i WRON 

– Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 
A na murach „nieznani sprawcy” pisa-
li „Wron won za Don” lub „wrona sko-
na”. Wiersze pojawiały się bezpośrednio 
po wydarzeniach w formie ulotek, dru-
kowane były w czasopismach drugiego 
obiegu po grudniu 1981 roku, recyto-
wane na spotkaniach w domach prywat-
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nych, a także nadsyłane – już później – 
na konkurs ogłoszony przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Ku Czci Gór-
ników z „Wujka”. Nasiliło się to poezjo-
wanie jeszcze po śmierci księdza Jerze-
go Popiełuszki, przynosząc wiersze tak 
wstrząsające w wyrazie artystycznym, 
jak Anny Kamieńskiej, czy Kornela Fi-
lipowicza, o których można byłoby na-
pisać w osobnej rozprawie.

Cała poezja stanu wojennego nawią-
zuje do tradycji z przeszłości, które są 
oczywiste, wszak, gdy zbliżało się ZOMO 
i milicja, zgromadzony tłum skandował: 

„Gestapo, Gestapo”. Mieczysław Inglot 
nazwał to „syndromem okupacyjnym”. 
W jednym z najdoskonalszych wier-
szy o stanie wojennym, Piecie Polskiej 
Anny Kamieńskiej, czytamy: „co ja zro-
bię bez pozwolenia na życie / bez pasz-
portu i kenkarty / podejrzana o ostatnią 
wolność cierpienia”. Kenkarta to słowo 
klucz do narodowej wyobraźni, zwią-
zany z utworami okupacyjnymi (1939–
1945) i natychmiast wywołujący cały łań-
cuch skojarzeń, jeszcze wciąż obecnych 
w zbiorowej pamięci i stanowiących kod 
znaczeniowy czytelny dla każdego Po-
laka. Obóz, patrole, godzina milicyjna, 
Gestapo, rewizja, czołgi i im podobne 

„znaki czasu” znajdziemy w wierszach 
Stanisława Barańczaka, Jacka Kaczmar-
skiego, Tadeusza Kijonki, Feliksa Netza, 
Jacka Trznadla, Artura Międzyrzeckiego 
i innych poetów, podobnie jak nawra-
cające motywy apokaliptyczne, czasem 
mające charakter sennych koszmarów. 
Lapidarnie ujął to Artur Międzyrzec-
ki, pisząc: „Wcale nie sen i nic ci się nie 
zdaje / To naprawdę stan wojenny / Go-
dzina milicyjna i głuchy telefon” (Jaka 
ciemna noc). Podobna jest też kolorysty-
ka tych wierszy, dominuje czerń i ciem-
ność, często zwielokrotniona, ponieważ 
nasycona pesymizmem, bo „zgasła na-
dzieja na potem” (M. Bieniasz). War-
to sięgnąć po kilka przykładów: „Bry-
ła węgla jest słońcem / czarny kory-
tarz drogą” (T. Jastrun), „Noc zwęglo-
na, pod stopami zżeliwiały śniegu gruz” 
(T. Kijonka), „w wilczej jamie godziny 
policyjnej / w ciemną noc okupacji” (F. 
Netz), „W sercu tkwi czarna bryła wę-
gla” (A. Jurek). Wprawdzie Kazimierz 
Węgrzyn ostrzega: „niech czerń nie bę-
dzie kolorem rozpaczy / gdy przesuwa-
my paciorki wspomnienia”, ale sam za-
tytułował swe wiersze Czarny różaniec 
i Czarny testament.

Zima była wtedy bardzo śnieżna, pla-
my krwi ostro odcinały się wszechobec-
nej bieli i te trzy kolory – biel, czer-
wień i czerń, niepoddające się opisowi, 
od razu stawały się symbolem; jakby 
ktoś na barwy narodowe nałożył czar-
ną, żałobną opaskę.

Sporo wierszy stanu wojennego wiąże 
się z obrzędowością maryjną, od dawna 
obecną w polskiej kulturze. Maryja po-
jawia się jako motyw w wielu tekstach, 

ale są też wiersze wyłącznie poświęco-
ne Czarnej Madonnie, matce Górników, 
Matce Boskiej Częstochowskiej, bardzo 
często Matce Boskiej Bolesnej, Piecie, 
nierzadko topos Matki Polki i Matki Bo-
skiej Bolesnej splata się w jedno obrazo-
wanie. Przywołajmy kilka przykładów:

Interesujące, że nigdzie nie przywołu-
je się Matki Boskiej Piekarskiej, zna-
nej przecież patronki świata pracy, ale 
zawsze Częstochowską. Dlaczego? Czy 
to wciąż romantyczne echo tej, „co ja-
snej broni Częstochowy”? Czy czerń wi-
zerunku komponuje się naturalnie z ko-
lorytem tamtych „nocy węglowych”? 
A może zadecydował o tym fakt, że ob-
raz znajduje się w najważniejszym pol-
skim sanktuarium maryjnym? W przy-
wołanych wierszach, najbardziej wyra-
ziście u Tadeusza Kijonki, widać wpi-
sywanie w tradycyjne treści nowych 
skojarzeń, śląskich znaków, zwłaszcza 
wieloznaczności czerni. Ciemne obli-
cze, bolesne, jakby od uderzenia, rysy 
na policzku Czarnej Madonny, podkre-
ślają naturalny związek Częstochow-
skiej z węglem, zadymionym krajo-
brazem. Z wielką ekspresją wydobywa 
to oryginalny neologizm „twarz zwę-
glała”. W utworze Węgrzyna twarz jak 

„heban pociemniała” układa się natych-
miast w opozycję do Jasnej Góry, pogłę-
biając wrażenie przygnębienia, zwłasz-
cza że Maryja nie jest w błękitach, ani 
złocie, ale otula ją „szary płaszcz mil-
czenia”, z pewnością nie będący atrybu-
tem królewskości. Nie ma też Madon-
ny z Dzieciątkiem, choć to czas Bożego 
Narodzenia. Przejmująco wybrzmiało 
to w wierszu Josifa Brodskiego: „Top-
nieją Świąt biele / wilgoć flagi plami. / 

Polscy przyjaciele / wszyscy za krata-
mi”. I dalej: „Z czoła upartego szkarłat 
kapie w obrus świątecznego śniegu”. 
Nietrudno zauważyć, jak poeta „prze-
dłuża” zimową śnieżną biel, przemie-
niając ją w świąteczny obrus też nazna-
czony krwią. Ta kolorystyka obejmuje 

cały kraj dotknięty żałobą 
po pomordowanych górni-
kach, nie czas na choinkę 
i prezenty, chyba że takie, 
jak w wierszu Tadeusza Ki-
jonki W Pasterce 1981, na-
wiązującej do Lulajże Jezu-
niu, jednej z najpiękniej-
szych polskich kolęd, gdzie 
czytamy: „Słychać – wzbiera 

– krok za krokiem pióropuszy 
/ czarnych szum / Z „Wujka” 
idą, placu śmierci – / lulaj, 
lulaj w błyskach kul / Lulaj, 
lulaj, ty, ziarenko światła 
śród podziemnych / skał / 
A na rękach niosą w darze – 
/ Dziewięć przestrzelonych 
ciał” (Pasterka 1981).

Górnicy nie niosą dzie-
ciątku – jak Trzej Królowie – 
mirry, kadzidła i złota, sym-
boli władzy, bogactwa, ale też 
cierpienia, lecz ciała dziewię-
ciu zastrzelonych kolegów – 
to dar dla Matki Boskiej Bo-
lesnej, bardziej kojarzący się 
z Wielkim Tygodniem, niż 
z uśmiechniętą Madonną 

z renesansowych obrazów. Poeta wiele 
razy opowiadał o pasterce w Kościół-
ku św. Michała w katowickim Parku 
Kościuszki, gdy już zgromadzeni wier-
ni, w ciszy czekający na wyjście kapła-
na, najpierw usłyszeli jakby daleki po-
szum, a potem bardzo miarowe skrzy-
pienie śniegu – to szli górnicy w galo-
wych mundurach: „Jednak wyszli przed 
północą. Jak na szychtę twardo brną. / 
W skrzepach mrozu, w ostach wiatru 
głuchoniemy łomot stóp”. Wiersz jest 
tak sensualistyczny, że niemal słyszy-
my to skrzypienie zmrożonego śniegu.

Do kolędy Lulajże Jezuniu nawiązał, 
wprawdzie w trochę innym kontekście, 
choć równie czule i boleśnie, Maciej 
Zembaty pisząc: „Lulajże Jezuniu w tę 
noc grudniową / Przez obcych skłama-
ną, przez swoich zdradzoną / Nie po-
znasz ty Polski, taka zbolała / W kolej-
kach milcząca, w kajdanach cała” (Ko-
lęda stanu wojennego).

Wydaje się to bardzo interesujące, że 
właśnie w tę kolędę-kołysankę znowu 
wpisywano patriotyczne treści, co mia-
ło już swoją tradycję. Podczas strajku 
dzieci szkolnych we Wrześni pojawiła 
się trawestacja tej kolędy pióra podla-
skiego poety Kajetana Sawczuka, w Betle-
jem polskim Lucjana Rydla anielski chór 
śpiewa właśnie tę kolędę, była też wer-
sja legionowa autorstwa Ludwika Mar-
kowskiego. W Wigilii na Syberii śpiewa-

Te cięcia na policzku – znów trzy ściegi krwawe 
Matko, kto cię uderzył tak, że twarz zwęglała? 
Czy się kiedyś zabliźni twoje lico prawe... 
Daremnie pod kopalnią w tę środę czuwałaś 

(T. Kijonka: Matka górnicza) 

groza, groza, taka czarna groza
a przed bramą Mater Dolorosa
czarne dłonie i czarny różaniec
a na śniegu krwi czerwonej plamy

(Anonim: Mater Dolorosa) 

mówili że w milczącym tłumie
i Ona stała w tłum wciśnięta
z twarzą jak heban pociemniałą 
z dłonią od bólu zaciśniętą
Ona Królowa Jasnej Góry
Ubrana w szary płaszcz milczenia
Dźwigała polski krzyż nadziei
Gdy nas przygniotła noc zwątpienia

(K. Węgrzyn: Żywy mur)
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nej przez Jacka Kaczmarskiego też poja-
wia się cytat z Lulajże Jezuniu.

Zupełnie inaczej niż Matka Boska wy-
stylizowana jest św. Barbara, patronka 
górników, która teraz staje się groźna 
i waleczna. Najlepiej oddała to Bogumi-
ła Krawczyk, ukrywająca się pod pseu-
donimem Kazimierz Winkor, w krót-
kim wierszu Po rozgromieniu prote-
stu na „Wujku”: „A gdy się zakończyła 
krwawa rzecz, / kiedy wokół kopalni / 
kordon rozciągnięto, / Święta Barbara 
na trzymany spojrzała w dłoni miecz, / 
i pożałowała, / że jest kobietą / I świę-
tą…”. Natomiast emerytowany górnik, 
Alojzy Dzieńdziel ostrzegał: „Zbrodnia 
nie ujdzie nigdy płazem / Zbrodniarzy 
z zbrodni czas rozliczy. / Święta Barba-
ra. Przed obrazem / Wciąż płonąć będzie 
dziewięć zniczy”. Wiersze o niej, zwłasz-
cza pierwszy z omawianych, mają nawet 
inny rytm, bo święta nie stoi, nie rozpa-
cza, ale „zamiast sztygara” kieruje walką 
o górniczą sprawę lub jak groźne memen-
to chroni pamięć poległych. To w wier-
szu Kazimierza Węgrzyna Święta Barba-
ra: „W roboczej bluzie / zamiast sztyga-
ra / idzie podziemiem / Święta Barbara 
/ pośród chodników / ciemnej zawiei / 
rozwija mocną / nitkę nadziei”.

Barbara staje się gwarantem bezpie-
czeństwa, czuwa nad kopalnią i niesie 
nadzieję, trzyma w ręku miecz. Intere-
sujące, że właśnie wtedy powrócił i znów 
nabrał aktualności popularny podczas 
okupacji wiersz-modlitwa, zanoszony 
z tajnych, więc „podziemnych”, drukar-
ni i to podziemie skojarzyło się z kopal-
nią: „Święta Barbaro górników patron-
ko / zejdź w niewoli podziemie czarne 
/ i szaty swojej koronką, ochroń tajną 
drukarnię”. Ten utwór Krystyny Przy-
godzkiej teraz też był pacierzem lu-
dzi zajmujących się wydawaniem i kol-
portowaniem literatury drugiego obie-
gu i wskazywał na braterstwo z ludźmi 
węgla. Już wspominano, że stan wojen-
ny uruchomił natychmiast skojarzenia 
okupacyjne i ten wiersz też się wpisu-
je w to zjawisko. Nabrał teraz nowych 
treści stał się na nowo aktualny i ważny.

W większości omawianych wierszy 
pojawia się motyw utraty domu, ludz-
kiego universum i miejsca na ziemi naj-
ważniejszego dla człowieczego istnienia. 

„Przyszli nocą w uśpiony dom” – napisał 
Maciej Bieniasz w najpopularniejszym 
wierszu tamtych czasów (wprawdzie nie 
ci, przed którymi ostrzegał Władysław 
Broniewski, pisząc: „Kiedy przyjdą pod-
palić dom…”). Następnie dookreślił tych, 
którzy przyszli: „zbóje”, „milicja”, „gene-
rał”; choć swoi, to jednak „oni” – wrodzy 

„nam”. Nocą dom jest bezpieczny i cichy, 
ostro z tą sytuacją kontrastuje wyłamy-
wanie drzwi łomem, tak jak wchodzi 
bandyta, okupant – nie władza, która 
nazywa się suwerenną i legalną. O tym 
wierszu napiszemy jednak więcej, gdyż 
stał się jakby syntezą wszystkich treści 

poetyckich i publicystycznych tamtej 
twórczości i zrobił niezwykłą karierę, 
znalazł się we wszystkich antologiach 
podziemnych, można było go usłyszeć 
także na falach Wolnej Europy, trafił na-
wet jako ulotka pod mur kopalni. Nie 
bez znaczenia jest i ten fakt, że powstał 
w Katowicach.

Autor, profesor ASP Maciej Bieniesz, 
sam zauważył: „Być może – echem ode-
zwał się [też] trubadur rewolucyjnych 
uniesień – Broniewski, którego skando-
wany rytm i patos jeszcze w szkole trwale 
związał mi się z motywem gwałtu władzy 
na własnym narodzie”. Celnie trafił on 
w nastroje społeczne i szybko osiągnął 
zdumiewającą popularność, świadczącą 
zarazem o prężności podziemnego ruchu 
wydawniczego. Znalazł się w bardzo wie-
lu antologiach, wydawanych w nielegal-
nych oficynach, a jego tytuł nabrał cha-
rakteru obiegowego. Ktoś – nie wiado-
mo kto – dorobił melodię i utwór był nie 
tylko recytowany, ale i śpiewany na taj-
nych zebraniach. Dzięki wspomnieniom 
autora możemy dokładnie odtworzyć 
genezę utworu, choć owe wspomnienia 
same w sobie stanowią także znakomity 
tekst literacki. Rano, 13 grudnia, w nie-
dzielę, otrzymał Maciej Bieniasz ostrze-
żenie: o północy wprowadzono stan wo-
jenny, a dziekan i prodziekan katowic-
kiej uczelni (wówczas Filii krakowskiej 
ASP) zostali aresztowani. W tej sytuacji 
trzeba było szybko posprzątać uczelnię 
z wszystkich „kompromitujących” ma-
teriałów. Od poniedziałku zawieszono 
zajęcia na wszystkich wyższych uczel-
niach, zaczęły się przesłuchania pracow-
ników i studentów, więc Bieniasz noco-
wał poza domem, by nie narażać rodzi-
ny. Zafundował sobie więc „samointer-
nowanie” na obrzeżach Katowic. W tym 
czasie nie był zdolny do innej aktyw-
ności niż pisanie, wcześniej traktowa-
ne drugorzędnie, choć był już autorem 
wielu całkiem udanych wierszy. Pulso-
wały w nim rytmy, rymy, tematy, emo-
cje, rosło napięcie, które domagało się 
rozładowania. Zapisywał więc i wyrzucał 
kartki papieru w ciągłym poszukiwaniu 
właściwych środków wyrazu. Zaniepo-
kojony dziwnym hałasem dochodzącym 
z ulicy, zapytał starszą kobietę, przyno-
szącą mu ciepły posiłek, co tak dudni? 
Odpowiedziała: „Pancry idą na Wujek”. 
Pancry – tak w gwarze śląskiej określa 
się czołgi. Z bateryjnego radioodbiorni-
ka usłyszał pełny komentarz do tej infor-
macji, i tak w głowie sam się ułożył tekst 
o „pancrach” idących na kopalnię. Te sło-
wa miały w sobie rytm i narzucały treść. 
Autor wyznał we wspomnieniu: „Wier-
sz-piosenkę od razu przepisałem i po-
dałem wraz z listem umówioną sztafe-
tą”. „Umówiona sztafeta” wyglądała tak: 
zaprzyjaźniony kapłan, ks. Stanisław Bi-
sta (kapelan katowickiego Klubu Inteli-
gencji Katolickiej), odwiedzając Macie-
ja Bieniasza raz w tygodniu, zabierał ko-

respondencję dla rodziny i zostawiał ją 
w umówionej skrytce zakrystii katowic-
kiej Katedry. Stamtąd odbierał ją syn au-
tora – ministrant, a następnie żona Mał-
gorzata przepisywała tekst w kilku ko-
piach na maszynie i pozostawiała w ko-
ściele. W tamtym czasie był to normalny 
sposób kolportowania tekstów drugie-
go obiegu oraz ulotek, tak „podrzucano” 
je również w autobusach i tramwajach.

Wiersz zrobił niespodziewaną karierę, 
widocznie tak dobrze trafiał w nastroje 
społeczne: „Spotykałem go – pisze Bie-
niasz – zniekształconego wytrwałą pra-
cą urządzeń zagłuszających na falach 
«Wolnej», tu i ówdzie mignął w pod-
ziemnych antologiach poezji stanu wo-
jennego, czy – w kolejną rocznicę wyda-
rzeń na «Wujku» – w jednej czy drugiej 
gazetce. Oficyna Nowa którąś ze swych 
magnetofonowych kaset opatrzyła jego 
tytułem. Przepisywany, drukowany, re-
cytowany i śpiewany dotarł też w końcu 
tam, gdzie w wyobraźni stale był wraz 
ze mną od początku: pod rozbity mur 
kopalni”. Tak, pod kopalnię, ponieważ 
wiersze nie tylko drukowane były w cza-
sopismach i antologiach drugiego obie-
gu po grudniu 1981 roku i recytowane 
na spotkaniach w domach prywatnych, 
ale pojawiały się bezpośrednio po wy-
darzeniach w formie ulotek składanych 
zamiast kwiatów pod murem kopalni. 
Trafiły także do obozów dla internowa-
nych w Uhercach i Łupkowie.

Warto na chwilę zatrzymać się przy feno-
menie tego, przecież pozornie prostego tekstu. 
Jego kolorystyka jest taka jak już wyżej 
wspominano: noc, kopalnia, czarna treść 
komunikatów i skontrastowana z czer-
nią krew – budzi grozę i złe przeczu-
cia. Intensyfikuje je słownictwo górni-
cze (to „my”) i militarne (to „oni”). Ko-
palnia, kilof, łańcuch, wózki spawane 
w przeciwczołgowe zapory – z jednej tro-
ny; milicja repetująca broń, czołgi, krew, 
generał i refrenicznie powracające „pan-
cry” – z drugiej strony. Samo porówna-
nie narzędzi pracy i narzędzi zabójstwa 
ujawnia nierówność sił, przygotowuje 
niejako na to, co pojawi się w ostatniej 
strofie: zabici i płonące znicze.

Te znicze – będące znakiem pamięci – 
nie rozświetlają jednak wiersza, bo „zga-
sła nadzieja na potem”. „Gdzie twe czyste 
ręce generale”, pyta podmiot liryczny, się-
gając do słownictwa etycznego i wskazu-
jąc przestrzeń aksjologiczną. I tak za po-
mocą prostych środków obrazowania, 
w pięciu strofach poeta opisał całą rze-
czywistość, a de facto w trzech wersach 
dokonał moralnej oceny zdarzeń pod 

„Wujkiem”; „nie-czyste” ręce generała 
i „tania” krew górników nie potrzebują 
już żadnego komentarza. „A gdy opadł 
strach i gniew / Jeden wybór: kopalnia 
strajkuje / Choć staniała bardzo nasza 
krew / Idą, idą pancry na Wujek”.

Refreniczne podkreślanie, że to wszyst-
ko wydarzyło się na „Wujku”, miało rów-
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nież walor informacyjny, bo powinna 
się o tym była dowiedzieć cała Polska, 
że najwięcej krwi w czasie stanu wo-
jennego polało się na Śląsku, pod ka-
towicką kopalnią „Wujek”. Wiersz Bie-
niasza także nawiązuje do tradycji ope-
rowania różnymi środkami poetyckimi 
w sytuacji interwencyjnej: od piosenki – 
po patos i podniosłą retorykę, która zna-
na była w Polsce od powstania Kościusz-
kowskiego po Warszawskie. Idą pan-
cry na Wujek wpisywały się więc w kod 
znaczeniowy czytelny dla każdego Po-
laka, znany z literatury, kultury, trady-
cji narodowej, nawet rodzinnej, stając 
się wspólnym językiem twórców i od-
biorców. Była formą uczestnictwa w ży-
ciu publicznym i sposobem politycznego 
samookreślenia, śpiewanie i recytowanie 
takich wierszy było formą katharsis, mo-
mentem wolności, rozładowaniem psy-
chicznego napięcia. Autor dziesięciolecia 

„Solidarności” w zarządzie Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S”. Od tamtego czasu 
już oficjalnie podpisywany przez twór-
cę tekst wchodzi do wszystkich antolo-
gii i opracowań poświęconych stanowi 
wojennemu w Polsce. Przekazuje prawdę 
o tamtym czasie i doskonale wprowadza 
w nastrój ogarniającej nas wówczas roz-
paczy, ma w sobie jednak dziwną ener-
gię, odczuwaną nawet po latach. Wtedy 
budziła z apatii, zmuszała do działania.

Wiersze o tragedii na kopalni „Wujek” 
zostaną ważne na zawsze dla polskiej 
kultury, bo przypomniały Śląsk i jego 
miejsce na mapie ojczystej martyrolo-
gii. Na siatkę mitów narodowych na-
łożyły kopalnię „Wujek” i śląskie znaki. 
Jacek Trznadel wtedy napisał: „Lampka 
górnicza zgaszona / wdeptana w mrok 
i śnieg / ostatnia myśl wiersza zdmuch-
nięta / z okrwawionej już czarnej głowy 
/ teraz otwiera się literatury polskiej / 
rozdział nieznany, nowy” (Lekcja o lite-
raturze polskiej).

Jednak nurt poetycki związany z tra-
gedią kopalni „Wujek” zaczął wkrótce 
zanikać, nadzieja Trznadla była przed-
wczesna. Utwory zebrane w bardzo ni-
skim nakładzie w roku 1993, w tomiku 
Zapisani do rachunku krzywd, staraniem 
Śląskiego Funduszu Literackiego, w ogóle 
nie zaistniały w świadomości społecznej, 
nie trafiły do żadnych bibliotek. Czyżby 
były głosem bez echa? Ważne były tyl-
ko w tamtym momencie, a siła ich od-
działywania tylko doraźna, jak to często 
bywa z twórczością okolicznościową?

A jednak temat niespodziewanie po-
wrócił w książce Feliksa Netza Dysharmo-
nia caelestis, opublikowanej w 2004 roku 
w Katowicach w Wydawnictwie Nauko-
wym „Śląsk” i w tym samym roku nomi-
nowanej do Nagrody „Nike”. W opowie-
ści zatytułowanej Dom pierwszy, autor 
poprowadził nas w przeszłość, teraźniej-
szość czyniąc punktem wyjścia. Otwie-
ra ją fragment z wiersza Dzień siódmy, 
o którym już pisano, a potem czytamy: 

„Dom pierwszy stał przy ul. Kopalnia-
nej nr 1 w katowickich Bogucicach”. Tak 
się zaczyna ta opowieść, gdzie wszystkie 
punkty topograficzne są realnie spraw-
dzalne – to Katowice. Załęska Hałda, 
Rondo Mikołowskie, ulice: Kochłowic-
ka, Wincentego Pola, Galusa, cmentarz 
bogucicki. „To nie jest do opisania” – po-
wie Kinga, żona zamordowanego górnika 
i Netz nie opisuje dni stanu wojennego 
w Katowicach, raczej o nich rozmawia 
lub snuje monolog wewnętrzny. Jednak 
do potocznego języka, jakim mówi Kin-
ga, wchodzi słownictwo militarne. Sło-
wo „wojna” powraca we wszystkich jej 
wypowiedziach, a wraz nią nowy gatu-
nek człowieka „Homo Zomo”, czyli „bu-
rak rzeszowski”, któremu ludowa ojczy-
zna przekazała „coś wspaniałego: pra-
wo do bicia. Wolno mu uderzyć i zabić”.

Narrator wprawdzie zadomowiony 
jest w świecie przedstawionym, ale jest 
powściągliwy, zdystansowany, a z dra-
matu kopalni „Wujek” wysnuwa uni-
wersalną prawdę o ludzkim losie, w któ-
rym śmierć niczego nie kończy, bo na-
znacza życie drugiego człowieka: ojca, 
co umarł „na kopalnię „Wujek”. Potem 
jego żona, a następnie dzieci i ich dzie-
ci, także sąsiadów niosą tę pamięć i tak 
górnicza tragedia staje się wspólną pa-
mięcią nas wszystkich. Wprawdzie moż-
na dostrzec w Domu pierwszym, jak 
i w całym tomie, wyraźne ślady po-
stawy autobiograficznej, lecz narrato-
rem przecież może także być ktokol-
wiek z nas, zwłaszcza każdy mieszka-
niec Katowic, ale i każdy, kto mieszka 
w Polsce. Piękny jest fragment opisują-
cy przyjęcie eucharystii przez katowic-
ką wspólnotę: Niebawem rzecz się wyja-
śniła: na kopalni ksiądz odprawił mszę, 
ksiądz sprowadzony z drewnianego ko-
ściółka Świętego Michała w Parku Ko-
ściuszki. Specjalna msza, a więc górni-
cy, kopalnia i ojczyzna to też była jedna 
rzecz, jedna niepodzielna całość. Komu-
nia. Języki drżały, bo ludzi ogarnął lęk 
(bojaźń i drżenie), każdy czuł, że tego 
dnia, o tej godzinie, biały komunijny 
opłatek to jest trochę mniej, może tyle 
samo, a może i trochę więcej niż Polska.

Realia tego fragmentu są rozpoznawal-
ne: to ksiądz Henryk Bolczyk odprawił 
opisaną mszę świętą, był proboszczem 
tej parafii. I kościółek świętego Micha-
ła jest drewniany i stoi na wzniesieniu 
w Parku Kościuszki, tym samym, w któ-
rym stoi Wieża Spadochronowa, symbol 
harcerskiej obrony miasta w 1939. Nie-
wielka przestrzeń, a tak gęsta od sym-
boli. Komunia św., wspólne spożywa-
nie konsekrowanej Hostii i communio – 
wielka, powszechna wspólnota, zjedno-
czenie, ale dosłowne tłumaczenie tego 
łacińskiego słowa – to wzmocnienie, za-
bezpieczenie, obwarowanie. Tak łączą się 
te wszystkie sensy. Jedność w komunii 
umacnia wszystkich. Sens religijny prze-
nika się z wymiarem społecznym i na-

rodowym; kopalnia staje się wyobraże-
niem ojczyzny, tworzy z nią całość, jak 
nigdy wcześniej. Tak gęsta od znaczeń 
była proza Feliksa Netza. Wiedzie ona 
w głąb naszej historii: kiedy mężowie 
idą na wojnę, zawsze mówi się żonom 

„żeby się nie martwiły”, a górnik, powsta-
niec, partyzant „musi iść, bo idą wszy-
scy”. „Niech pan spojrzy, po tylu latach, 
a ja się cała trzęsę” – mówi Kinga, usły-
szeliśmy jej (Kingi Preis) głos w znako-
mitym słuchowisku Waldemara Mode-
stowicza Pokój z widokiem na wojnę pol-
sko-jaruzelską. I słyszeć będziemy długo.

Książka Feliksa Netza Dysharmonia 
caelestis nominowana była do nagrody 
Nike, wprawdzie nagrody nie dostała, 
ale – jak napisała Marta Cuber – „czyni 
ze Śląska matecznik polskości”. Tak wte-
dy się wydawało, ale czy ktoś tę książkę 
dzisiaj czyta? Komplementarna do niej 
była książka ks. Bolczyka, wznowiona 
i uzupełniona w 2016 roku, Krzyż nigdy 
nie umiera. Siedem stacji Krzyża kopal-
ni Wujek. Refleksje duszpasterza. Stano-
wi ona żarliwy protest przeciwko niepa-
mięci i jest prośbą do czytelnika, by czas 
nie przyćmił wydarzeń z „Wujka” w 1981 
roku, by stanowiły na zawsze groźne me-
mento. Lata, jakie upłynęły między wy-
daniami przydały książce dramatyzmu, 
także ze względu na rosnące zagroże-
nie niepamięcią.

Jednak najważniejszym wydarzeniem 
artystycznym był niewątpliwie film Ka-
zimierza Kutza Śmierć jak kromka chle-
ba, którego premiera odbyła się w ka-
towickim kinie „Kosmos” 8 maja 1994 
roku, obecny był na niej prezydent RP 
Lech Wałęsa. Kazimierz Matyka, chary-
zmatyczny przewodniczący Społecznego 
Komitetu Realizacji Filmu, powiedział: 

„To dla ciebie Polsko ten film, ta pieśń 
o prostym człowieku, o powadze śmier-
ci”, wyrażając we wzruszającym skrócie 
reżyserską intencję. Tytuł zaczerpnięty 
z wiersza Feliksa Netza Dzień siódmy 
też podkreślił powagę tej śmierci, ale też 
jej wyjątkowość; chleb w naszej kultu-
rze jest symbolem bogatym w znaczenia. 
Czasem staje się życiem i to przesłanie 
też wpisane zostało w ten obraz. O tym 
filmie szeroko pisała wtedy prasa, bar-
dzo wysoko ocenił go wybitny znawca 
Tadeusz Lubelski, ale równocześnie po-
jawił się sygnał czegoś bardzo niepoko-
jącego: na dwa przedpremierowe poka-
zy wyjątkowo dużo zaproszonych osób 
nie chciało przyjść. „Jakoś przestało nam 
się chcieć być solidarnymi, mamy kło-
pot z pamięcią i wdzięcznością” – z ża-
lem zauważył Kazimierz Matyka.

Istotnie, już wówczas pamięć o wyda-
rzeniu zaczynała słabnąć, nie ta książko-
wa, ale ta codzienna, ludzka. Marszałek 
Ferdinand Foch powiedział: „Ojczyzna 
to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, 
tracą życie”. Może warto przypominać 
sobie tę sentencję, myśląc o górnikach 
z „Wujka”.  
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Ks. HeNRyK PyKa

KRzyŻ W PoRoŻu

T rudno było do tej sprawy się nie 
przyłożyć. W końcu przyszli po radę 

do księdza, który w dodatku z urzędu 
miał chronić pamiątki historyczne w die-
cezji. Chodziło o krzyż w porożu jelenia.
Lud śląski wielokrotnie stawał w obro-
nie Krzyża. Pamiętny masowy sprzeciw 
tyszan zapobiegł w kwietniu roku 1979 
usunięciu krzyża w Tychach przy ulicy 
Dzierżyńskiego (dzisiaj Grota Roweckie-
go). Tą ulicą przechodził corocznie po-
chód pierwszomajowy. Krzyż źle wpisy-
wał się w tę manifestację, bo nieopodal 
budowano trybunę. Należało go usu-
nąć. Krzyż już zdemontowano. Złożo-
no na platformę. Jednakże w ramach tej 
samej akcji, jeszcze w nocy, przy świetle 
reflektorów poskładany na nowo, wrócił 
na swoje miejsce. Komitet Miejski PZPR 
przeląkł się ogromnego tłumu, który 
w sprzeciwie, w obronie krzyża zebrał 
się na miejscu rozbiórki. Krzyża tego 
tyszanie przez wiele miesięcy pilnowali.

Cóż miałem zrobić. Chodziło przecież 
o krzyż. Ale w porożu jelenia? Do Papro-
can, a dokładnie pod myśliwski zame-
czek w Promnicach prawie tak daleko 
z Katowic jak do Tychów. Pojechałem 
z tymi ludźmi. Chodzili tu na spacery jak 
wielu innych, bo zaraz po opuszczeniu 
przez Hochbergów pszczyńskiego zam-
ku, najbliższe jego otocznie było dostęp-
ne. Nowymi zarządcami były kopalnie, 
które łożyły środki na utrzymanie i kon-
serwację tej leśnej ostoi. Wszelako ko-
rzystali jedynie z tak urokliwej budowli 
bonzowie ówczesnej władzy. Otoczenie 
zameczku ponownie stało się niedostęp-
ne. W dodatku obrosło złą sławą. Bo ja-
kieś echa tego, co w zameczku się działo 
lub mogło się zdarzyć do ludzi docho-
dziły. Jednak i ten czas „słusznie minął”. 
Ludzie z okolicy ponownie wrócili nad 
paprocańskie jezioro, w okolice zamku. 
Zameczek stał jak stał i grupa rzeźbiar-
ska świętego Huberta także stała naprze-
ciw wejścia do zameczku. Brakowało 
jednak tej rzeźbie pewnej logiki. Świę-
ty Hubert wskazywał na coś, czego nie 
było. Kiedy byliśmy tu po wojnie – mó-
wili ludzie, w porożu jelenia widzieliśmy 
krzyż. Kiedy teraz tu jesteśmy krzyża nie 
ma, a święty Hubert wskazuje na miej-
sce po krzyżu tak, jakby chciał zadenun-
cjować sprawców jego usunięcia. Krzyż 
przeszkadzał tym, którzy budowali pierw-

szomajowe trybuny. Ci sami bywali też 
gośćmi promnickiego zameczku. Dzi-
siaj Krzyż też przeszkadza. Dowiadu-
jemy się o ponurych aktach profanacji 
Krzyża. Jednak w Promnicach zmienne 
koleje losu okazały się dla Krzyża łaska-
we. Krzyż, po wielu przejściach, wlicza-
jąc w to burzę, która zniszczyła pomnik, 
wrócił w poroże jelenia. Sam uczestni-
czyłem w radości miejscowego koła ło-
wieckiego. Pszczyńscy sygnaliści ogło-
sili powrót na to miejsce średniowiecz-
nej legendy.

Stoi więc dzisiaj przed myśliwskim 
zameczkiem w Promnicach jakby na skal-
nym urwisku Hubert z twarzą fundato-
ra pomnika, księcia Jana Henryka XI. 
Jego trofeum, to przerzucona przez ple-
cy niedźwiedzia szuba, w tunice przepa-
sanej ozdobnym pasem z przełożonym 
przez ramię łukiem. Psy, które potulnie 
przywarły do stóp myśliwego, tym ra-
zem nie gonią za upolowaną zwierzyną. 
Bo oto sam Miłosierny Stwórca wszel-
kiego stworzenia upatrzył sobie Huberta. 
Ukazał mu się Zbawiciel w takim miej-
scu, gdzie trafny strzał myśliwego zwa-
la zwierzę z kopyt – w porożu. Zjawie-
nie ocaliło i zwierzę, i myśliwego, który 
odtąd „ludzi będzie łowił”. Hubert nie 
będzie już polował. Zostanie pasterzem 
dusz zatroskanym o ich wieczne zbawie-
nie. Samo zaś niezwykłe zdarzenie wpisze 
się w łowiecki etos chroniący zwierzynę, 
do dzisiaj stosowany. Piękna opowieść 
i równie piękne dzieło artysty, które ją 
przedstawia. Wykonał je w duchu rzeź-
by klasycznej berliński rzeźbiarz, mora-
wiec, syn stolarza rodem z Darkowiczek 
(dzisiaj dzielnica Hulczyna) na Śląsku 
Opawskim, Johannes Janda. Jego rzeźby 
na Górnym Śląsku znajdują się w Szom-
bierkach i Rudach Raciborskich. Wyko-
nanie grupy rzeźbiarskiej dla Promnic 
zlecili artyście książęta pszczyńscy. U jej 
podstawy znajduje się autorska sygnatu-
ra i rok powstania – 1864. Odlew cyn-
kowy długo opierał się kaprysom aury. 
Fabułę czerpie ze średniowiecznej opo-
wieści zapisanej przez Jakuba de Voragi-
ne w „Złotej Legendzie”. Tadeusz Czac-
ki zaliczył „Złotą Legendę” do naboż-
nych bajek, jednak dla jej uroku trzy-
mał ją w swojej bibliotece.

Zameczek myśliwski w Promnicach, 
do którego przypisana jest rzeźbiarska 

grupa świętego Huberta, także otrzymał 
szansę, by wpisać się na nowo w śląską 
tradycję w całej swej prawdzie historycz-
nej. Jako pomnik historii od roku 2018 
jest integralną częścią zespołu Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie. Scalanie tego 
zespołu, do którego obecnie obok zamku 
pszczyńskiego i zameczku w Promnicach 
należą także stajnie książęce, ma pełniej 
ukazać blask wysokiej europejskiej kul-
tury, której i na Górnym Śląsku nie za-
brakło. Niegdyś, w innych realiach histo-
rycznych jej nośnikiem w ziemi pszczyń-
skiej był dwór Anhaltów, a potem Ho-
chbergów. Historyczna prawda o Śląsku 
może dojść do głosu dzięki przezwycię-
żeniu po roku 1989 nacjonalistycznych 
uprzedzeń. Muzeum Zamkowe w Pszczy-
nie zostało w roku 1995 wyróżnione dy-
plomem honorowym i brązowym me-
dalem „Europa Nostra” za pieczołowite 
odtworzenie wnętrz zamku z ich wypo-
sażeniem, oparte na wnikliwych histo-
rycznych badaniach, które przywróciły 
blask początku XX wieku. „Europa No-
stra” to paneuropejska federacja skupia-
jąca ponad 200 pozarządowych organi-
zacji związanych z działalnością na rzecz 
dziedzictwa narodowego państw Euro-
py. Jej celem jest promowanie dbałości 
o dziedzictwo narodowe oraz rozszerze-
nie współpracy w tym obszarze na po-
ziomie europejskim. Muzeum Zam-
kowe w Pszczynie, które po roku 1945 
przez jakiś czas było składnicą muzeal-
ną, dzisiaj dzięki zabiegom dwu ostat-
nich dyrektorów zamku, może się mie-
rzyć z najokazalszymi rezydencjami ary-
stokratycznymi w Polsce. To dla Górne-
go Śląska wielki atut, o czym świadczy 
niebywała frekwencja zwiedzających tę 
rezydencję. To miejsce kształtuje po-
czucie smaku, ożywia wyobraźnię hi-
storyczną. Jest rodzajem wehikułu cza-
su, dzięki któremu możliwy jest „odlot” 
od szarości życia.

Teraz doszedł jeszcze zameczek. A trze-
ba pamiętać, że do zespołu należy tak-
że rozległy park zamkowy i zachowane 
w nim ogrodowe pawilony, nagrobne po-
mniki Anhaltów i Hochbergów. Na osi 
parku jako jego piękna ozdoba znajdu-
je się klasycystyczny dworek zwany „Lu-
dwikówką”, zaś w Porębie koło Pszczyny 
w podobnym stylu „Bażanciarnia”. W sa-
mej Pszczynie obok zamku równie oka-
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fot. Pałac myśliwski w Promnicach Widok elewacji bocznej (autor: Hons084,  źródło: Wikimedia Commons)

załym budynkiem jest tak zwana „Pale-
ja” (od francuskiego „Palais”, czyli pałac) 
najpiękniejszy biurowiec w Państwie Psz-
czyńskim, w którym od roku 1902 mie-
ściła się Generalna Dyrekcja Dóbr Ksią-
żęcych. Swoje biura tu mieli feldmar-
szałek Paul von Hindenburg i gen. von 
Ludendorf. Tu, a także w zamku, gdzie 
mieszkał cesarz Wilhelm II, zapadały 
najważniejsze decyzje ważące o losach 
Europy w przebiegu I wojny światowej. 
Ranga zespołu zatem jest znaczna i waż-
na w perspektywie europejskiej historii. 
Bo to tu właśnie znajdował się ów „wul-
kan” na którym – co opisuje księżna Da-
isy – tańczono w latach Wielkiej Wojny.

Zameczek w Promnicach, podobnie 
jak Bażanciarnia w Porębie nie był jed-
nak miejscem gdzie układano wojenne 
strategie. Tu raczej starano się o wojnie 
zapomnieć. Księżna Daisy – śląska księż-
na Diana – żona księcia pszczyńskie-
go Jana Henryka XV polubiła to miej-
sce, w którym nie obowiązywały rygo-
ry dworskiej etykiety.

Tradycja myśliwskiego pałacyku w Prom-
nicach sięga połowy XVIII wieku, kie-
dy właścicielami Księstwa Pszczyńskie-
go byli spokrewnieni ze śląskimi Piasta-
mi Promnicowie. Baltazar był biskupem 
wrocławskim. Rodzina wymarła, a po-
zostawiony po nich pałacyk myśliwski 
chylił się ku upadkowi. Nowi właści-
ciele, Hochbergowie, rozbudowali go 
w roku 1861 w stylu angielskiego neo-
gotyku. Budowla szachulcowa wskazu-
je na oddziaływanie sztuki niemieckiej, 
na co miał wpływ architekt księcia Jana 
Henryka XI, Olivier Pavelt. Jemu także 
przypisuje się rozbudowę okazałej obok 
Książa rezydencji Hochbergów w Roz-
toce koło Świdnicy. Zameczek w Prom-
nicach służył podniesieniu prestiżu Ho-
chbergów. Został wybudowany z myślą 
o najznakomitszych gościach zaprasza-

nych na polowania w Puszczy Pszczyń-
skiej. Bywał tu m.in. Friedrich Ludwig 
von Hohenzollern – król Prus, arcyksią-
żę austriacki Franz Ferdynand Habsburg 
i obydwaj niemieccy cesarze Wilhelm 
I i Wilhelm II. Dlatego też zadbano o nie-
zbędne udogodnienia. Funkcjonowało 
tu ogrzewanie parowe i telegraf, dzięki 
któremu możliwa była łączność z rezy-
dencją książęcą w Pszczynie. W swoich 
pamiętnikach księżna Daisy pisała: … 
zawsze kochałam Promnice. Zamek jest 
mały a pod względem architektonicznym 
malowniczy i nie przytłaczający. To coś 
w rodzaju skrzyżowania elżbietańskie-
go domu i szwajcarskiego domku gór-
skiego. Otwiera się na duże cudowne je-
zioro i otoczony jest pięknymi drzewami. 
Zawsze byłam w nim szczęśliwa ponie-
waż nigdy nie mogliśmy tam urządzać 
wielkich przyjęć, gdyż brakowało takie-
go pomieszczenia. Tylko dzieci i członko-
wie rodziny. Większość czasu spędzaliśmy 
na dworze, polując i urządzając pikni-
ki. Po śmierci swego teścia, który zame-
czek odbudował, Daisy zmieniła 
wystrój wnętrza. Wydawał się jej 
ciężki, niemiecki. Pojaśniały ta-
pety. Kupiono nowe meble.

Upadek Państwa Pszczyńskie-
go spowodowany rozrzutnością 
księcia pszczyńskiego Jana Hen-
ryka XV, bankructwo, popadnię-
cie w długi i zależność od fisku-
sa spowodowały znaczną utratę 
książęcego majątku. Ekwiwalen-
tem za niespłacone podatki było prze-
kazanie przez księcia państwu lasów 
pszczyńskich. Po nagłej śmierci księcia 
w roku 1938 także zameczek w Prom-
nicach przeszedł na własność Skarbu 
Państwa. Sposób użytkowania tej leśnej 
ostoi nie był do końca jasny, Opustosza-
łym pałacom i dworkom, którym przy-
znawano przypadkowe funkcje najczę-

ściej nie wychodziło to na dobre. Ulega-
ły stopniowej degradacji i ruinie. Pała-
cyk w Promnicach przez wiele lat pełnił 
funkcje hotelowe. Do dzisiaj funkcjo-
nuje tu restauracja. Utrzymanie takie-
go obiektu jest kosztowne i wydatko-
wanie pieniędzy na jego konserwację 
zawsze przyprawiało o „zawrót głowy” 
jego aktualnych użytkowników, którzy 
nie byli jego właścicielami. Doświadczy-
łem tego, kiedy w ramach społecznego 
komitetu ratowania pomnika Hubertusa 
podjęliśmy rozmowy z zarządcą pałacy-
ku. Nie można zatem było znaleźć lep-
szej formuły dla tej unikatowej budow-
li jak związać ją z Muzeum Zamkowym 
w Pszczynie, którego świetny rozwój jak 
placówki kultury wszyscy dostrzegamy. 
Dobrze, że władze województwa śląskie-
go uznały wyjątkowe piękno i urok tego 
miejsca ukrytego pod Kobiórem w la-
sach pszczyńskich. Zachowane zostaną 
funkcje gastronomiczne. Rozpocznie 
się działalność edukacyjna, koncerto-
wa, aplikująca zwiedzających do trady-
cji kulinarnych, towarzyskich, obycza-
jowych miejsca, w którym księżna Da-
isy przeżywała swoje szczęśliwe chwile 
na łonie rodziny i natury. Obecnie trwa 
wielka praca przywrócenia zameczkowi 
jego pierwotnej świetności. Wykonano 
już wiele prac zabezpieczających. Aktu-
alne trwają prace zmieniające poszycie 
dachowe. Wielkim kosztem zmieniane 
jest dotychczasowe pokrycie gontem 
na pierwotną dachówkę z łupku, spro-
wadzonego z pokładów tego cennego bu-
dulca nad Mozelą w Niemczech. Niedaw-
no także odbyła się w stajniach książę-
cych zamku pszczyńskiego sesja nauko-
wa. W optyce tej sesji, jako jej uczestnik, 
wyraźnie dostrzegłem próbę ogarnięcia 
zjawisk, które trzeba dostrzec podejmu-
jąc się aranżacji tak osobliwej przestrze-
ni paramuzealnej.

Lubię poezję Gałczyńskiego. Księ-
życ był jego idolem. Ze wszystkich kobiet 
świata najpiękniejsza jest noc – pisze po-
eta. A w niej księżyc, który się zmienia 
jak jeleń, kiedy ten zrzuca swoje poroże.

Ta pora właśnie teraz nadeszła, kiedy noc 
szeleści w księżycowym deszczu. Wystar-
czy nakręcić sprężynę wyobraźni. Jesienią, 
tylko tu w Promnicach księżyc tak świeci. 
Księżyc myśliwych, sączący w swej pełni 
blask pomiędzy drzewami romantyczne-
go uroczyska. Mamy na Górnym Śląsku 
miejsce, przez które płynie nie tylko hi-
storia, ale i poezja. 

Po ru szo ne mą wiel ką sprę ży ną 
rze czy mar twe tak jak żywe pły ną, 
bar wę, na zwę, kształt, wagę i wy miar 
w dźwięcz ną płyn ność zmie nia noc ol brzy mia 
i uci cha wiatr, i milk nie sowa, 
gdy nad cho dzi pora księ ży co wa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Pszczy�ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Pszczy�ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_Hohenzollern
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Noc magii i czarów

31 października w kulturach 
przedchrześcijańskiej europy

MICHaŁ sPuRGIasz

o bchody nocy z 31 października 
na 1 listopada są nieodzownie zwią-

zane z dwoma kulturami przedchrześci-
jańskiej Europy – Celtami oraz Słowia-
nami. Dla Celtów było to jedno z czte-
rech kardynalnych świąt dzielących rok 
na ćwiartki – Samhain (pozostałe świę-
ta: Imbolc obchodzone w lutym, Belta-
ne w maju, Lughnasadh w lipcu). Nato-
miast dla Słowian była to noc związana 
z jesiennymi obchodami dziadów (święta 
obchodzonego dwa razy do roku – wio-
sną oraz jesienią). Obie kultury w po-
dobny sposób postrzegały czas końca 
października jako okres zderzenia i si-
łowania się z sobą światła (lata) z ciem-
nością (zimą), w wyniku którego mogło 
dochodzić do wydarzeń niezwykłych, 
a naturalny porządek ulegał zawieszeniu.

Celtowie
Samhain jako jeden z najważniejszych do-
rocznych celtyckich festiwali uchodziło 
za czas szczególny. Był to moment gra-
niczny, który wraz z wiosennym świętem 
Beltane dzielił rok na połowy. Od Belta-
ne do Samhain trwa jasna połowa roku, 
a dni są długie. Samhain – Beltane wy-
znacza zaś ciemną połowę roku o prze-
ciągłych nocach. Dla celtyckich pasterzy 
Beltane było dniem wyruszenia na letnie 
pastwiska i okresem powiększania stanu 
liczbowego trzody, a Samhain wyznaczało 
moment spędu zwierząt oraz, co istotne, 
wiązało się z wyborem niektórych zwie-
rząt na rzeź. Wszystko to znajduje odbi-
cie w sferze symbolicznej. Beltane było 
postrzegane jako festiwal życia i ciepła, 
Samhain to przede wszystkim święto 
zmarłych i nadchodzącego chłodu.

Samhain stanowiło celtycki odpo-
wiednik dzisiejszych obchodów nowo-
rocznych. Święto wyznaczało koniec 
starego i początek nowego roku, a jed-
nocześnie miało status „czasu zawieszo-
nego”. Nie należało już do roku starego 
ani jeszcze do roku nowego. W trakcie 
Samhain czas w percepcji celtyckiej stał 
w miejscu, a naturalny porządek rzeczy 
wydawał się zaburzony. Wedle wierzeń 
granica między światem ludzi a świa-
tem zmarłych miała być szczególnie sła-
ba, co prowadziło do wzajemnego prze-
nikania się rzeczywistości. Duchy zmar-
łych (oraz szczególnie aktywne w tę noc 
istoty fae) mogły się swobodnie prze-
mieszczać i wchodzić w interakcję z ludź-
mi. Z jednej strony rodziło to nadzieję 
na ponowne spotkanie zmarłych krew-
nych, z drugiej wiązało się to ze śmiertel-
nym niebezpieczeństwem. Mściwe upio-
ry i fae takie jak gobliny (często przed-
stawiane jako istoty z głowami kóz bądź 
koni), bean sidhe (upiorne kobiety odzia-
ne w szare szaty o czerwonych od pła-
czu oczach, których zawodzenie miało 
zwiastować śmierć w rodzinie), czy du-
llahanowie (pozbawieni głowy, odziani 
na czarno jeźdźcy demonicznych koni. 
Swą odciętą głowę mieli niczym latarnię 

trzymać w ręce. Ich uzbrojenie stanowiły 
baty wykonane z ludzkiego kręgosłupa) 
miały być szczególnie aktywne i pecho-
wy wędrowiec ryzykował utratę w naj-
lepszym przypadku zdrowia, a w najgor-
szym nawet i życia. Co więcej, w tę noc 
po świecie miał przemieszczać się Dzi-
ki Gon – duchowy orszak pogrążonych 
w szale widmowych łowców, który pory-
wał każdego, kto był na tyle niefortunny, 
aby znaleźć się na jego drodze. Za szcze-
gólnie niebezpieczne uchodziły neoli-
tyczne kręgi kamienne, dolmeny i kurha-
ny. W Samhain miejsca te miały stawać 
się bramami, pomostami między świa-
tem żywych a umarłych. To poprzez nie 
na świat żywych mieli przybywać zmarli. 
Możliwy miał być również ruch w dru-
gą stronę i legendy celtyckie obfitowały 
w opowieści o bohaterach, którzy przy-
padkiem w noc Samhain trafiali na pe-
wien czas do krainy zmarłych.

W trakcie celebracji Samhain Celto-
wie rozpalali ogniska, zarówno wielkie 
na wzgórzach, jak i mniejsze przy do-
mach. Z jednej strony ogień miał dopo-
móc słabnącemu słońcu, dodać mu sił, 
by ponownie miało siłę wzejść po nie-
zwykłej nocy. Z drugiej ogniska pełniły 
funkcję miejsc zbiórki, dla zagubionych 
i wędrujących dusz. Wierzono, że ogień 
zapewniał widmowym wędrowcom cie-
pło i przy ogniskach pozostawiano poda-

runki, dla zmarłych w formie pokarmu. 
Było to wskazane. Choć duchy przod-
ków przemierzające ziemię w Samhain 
na ogół były postrzegane jako przyjazne 
i łaskawe (z wyłączeniem gniewnych i za-
gubionych dusz), to stawały się okrutne 
w przypadku poskąpienia im ciepła, czy 
posiłku. Pominięte przeklinały domostwo, 
sprowadzając na nie nieszczęście na okres 
jednego roku. Pewne echa tego zwycza-
ju obecne są dziś w anglosaskim zwycza-
ju trick or treat praktykowanym w Hallo-
ween (dalekiego spadkobiercy celtyckie-
go Samhain). W jego ramach grupy naj-
częściej przebranych za upiory i istoty 
fantastyczne dzieci odwiedzają okolicz-
ne domostwa, domagając się podarunku 
pod postacią słodyczy. W przypadku od-
mowy odgrażają się dokonaniem na ską-
pym właścicielu złośliwego żartu. Samha-
in powszechnie obchodzono w domach. 
Gospodarze wystawiali specjalne uczty 
dla zmarłych, w których trakcie akcep-
towane było pijaństwo. Istnieją przesłan-
ki na podstawie których można sądzić, 
że celebracja Samhain była rozciągnięta 
aż na trzy dni. Jednocześnie zachowały 
się wskazówki, że dzieci czy osoby o sła-
bych nerwach nie powinny uczestniczyć 
w obchodach Samhain, aby nie ryzykowa-
ły spotkania z istotami nadnaturalnymi.

Do dziś zachowały się opisy zwycza-
jów z epoki wróżebnych z okresu domi-

Ogniska były ważnym elementem obchodów i rytuałów związanych z Samhain – źródło: Wikimedia 
Commons
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nacji chrześcijaństwa praktykowanych 
na terenie Irlandii w noc 31 październi-
ka, które są pewnym echem zwyczajów 
celtyckich. W ramach artykułu chciał-
bym je pokrótce przedstawić:

Aby dowiedzieć się kto ma umrzeć 
w przeciągu roku, należało udać się 
do kościoła w noc Samhain o północy 
i ukryć się w ostatnim rzędzie. Stop-
niowo do kościoła miały napływać 
widma osób, którym pisana była bli-
ska śmierć. Podglądanie duchów ucho-
dziło jednakże za bardzo niebezpiecz-
ne – zawsze istniało ryzyko spotkania 
z własnym widmem. Wtedy groziła 
śmierć na miejscu.

Ktoś, kto był ciekawy swojej przyszło-
ści, mógł udać się nocą na cmentarz. Tam 
miał obejść grób dookoła trzy razy zgod-
nie z kierunkiem ruchu słońca. Jeśli mu 
się poszczęściło, to doznawał krótkiej, 
przedstawiającej przyszłość wizji. W przy-
padku pecha tuż obok grobu miał poja-
wiać się diabeł, który porywał nieszczę-
śnika do piekła.

Gdy dziewczyna chciała poznać wy-
gląd swego przyszłego męża, to powin-
na nocą wpatrywać się w lustrzane odbi-
cie. Jeśli pozostawała uważna i skupiona 
to w lustrze po pewnym czasie miał po-
jawić się wizerunek przyszłego ukocha-
nego. Tak jak pozostałe wróżby i ta była 
ryzykowana. W lustrze, zamiast mężczy-
zny mógł się pojawić diabeł.

Słowianie
Noc z 31 października na 1 listopada 
była również otoczona szczególną czcią 
przez Słowian. Przypadał na nią zwyczaj 
jesiennych dziadów (dziady były obcho-
dzone dwa razy do roku – wiosną i je-
sienią, w okresie „siłowania się” światła 
z ciemnością). Podobnie jak w przypad-
ku społeczności celtyckich, między Sło-
wianami istniało przekonanie, że zmarli 
pozostają w tę noc szczególnie aktywni 
i mogą wchodzić w interakcję z żywy-
mi. Dusze przodków, które odwiedzały 
żywych, należało ugościć, aby zapew-
nić sobie powodzenie i uniknąć gnie-
wu sił nadprzyrodzonych. Organizowa-
no w tym celu specjalne uczty zarówno 
w domostwach, jak i w czasach później-
szych na cmentarzach. Przede wszystkim 
przygotowywano potrawy z miodem, ka-
szą oraz, co szczególnie ważne, makiem 
(mak łączony był ze światem zmarłych). 
W trakcie świętowania starano się pozo-
stawić część potraw zmarłym, a w przy-
padku napojów, w szczególności wódki 
ulewano część na ziemię celem zaspo-
kojenia potrzeb duchów. Czasem ofiary 
z alkoholu, czy odświętnego pokarmu 
pozostawiano bezpośrednio na grobach. 
Podobnie jak w społeczeństwie celtyckim 
rozpalano ognie. Miały one podwójne 
znaczenie. Z jednej strony były rozpala-
ne przy miejscach zamieszkania i mia-
ły wskazywać bliskim zmarłym drogę 
do domu. Z drugiej ognie były również 

rozpalane na rozdrożach, czy w miej-
scach wypadków, bądź zbrodni. Ogień 
miał zabezpieczać żywych przed powro-
tem gniewnego ducha i koić nieprzy-
chylne człowiekowi siły. Możliwe jest, 
że Słowianie przy obchodach dziadów 
posługiwali się maskami wykonanymi 
z drewna lub gliny. Świadczą o tym za-
piski Kosmasa z Pragi, który twierdził, 
że przedchrześcijańscy Słowianie dla 
uczczenia pamięci zmarłych tworzyli 
korowody, tańczyli z nałożonymi ma-
skami i wzywali duchy. Maska, o której 
mowa popularnie jest nazywana „ka-
raboszką” i najczęściej w przybliżeniu 
przedstawia oblicze ludzkie, prawdopo-
dobnie przodka lub zmarłego.
W dzień dziadów zakazanym było 
rozpalanie ognia w piecu lub paleni-
sku. Wiązało się to z przekonaniem, 
że ogień i dym mogą utrudnić powrót 
duszy do domu, jako że duchy do do-
mostwa miały przedostawać się przez 
otwory w dachu lub komin.

Tradycyjnym XIX wiecznym miej-
scem obchodów Dziadów były lokacje 
opuszczone lub postrzegane za niezwy-
kłe, takie jak cmentarze lub uroczyska. 
Obrzędy przeprowadzano wieczorami 
i nocami, przy czym starano się zakoń-
czyć je w okolicach północy. W przy-
padku dawniejszych obchodów dzia-
dów głównie celebrowano w domach 
i w najbliższym gronie.

W trakcie dziadów na specjalne względy 
mogli liczyć wędrowni żebracy – „dzia-
dy”. Zapraszano ich do domu na ucztę, 
a w okresie chrześcijańskim proszo-
no o odbycie modlitwy za zmarłych, 
co wynagradzano monetą lub pokar-
mem. „Dziad” mógł liczyć na tak spe-
cjalne traktowanie, ponieważ był po-
strzegany jako osoba żyjąca poza na-
wiasem zorganizowanej społeczności. 
Był nieznajomym, obcym, kimś przy-
chodzącym ze świata, który znajdował 
się poza obszarem kosmosu wyznaczo-
nego przez osadę. W słowiańskiej per-
cepcji był kimś „pomiędzy” – pomiędzy 
światem znanym a obcym; ładem a cha-
osem; życiem a śmiercią. Tym samym 

„dziad” jawił się jako mediator i pośred-
nik między codziennością a niezwykło-
ścią. Jako ktoś spoza nawiasu lokalnego 
społeczeństwa i pozostający blisko rze-
czywistości tajemniczej idealnie nada-
wał się na pośrednika między żywymi 
a umarłymi. Modlitwy dziada postrze-
gane były jako nad wyraz skuteczne.

Noc 31 października w obu kultu-
rach była postrzegana jako czas szcze-
gólny, a zarazem niebezpieczny, kiedy 
rzeczy normalnie niemożliwe stawały 
się wielce prawdopodobnie. Ze wzglę-
du na wiarę w przenikanie się rzeczy-
wistości ludzi żywych i duchów było 
to święto zmarłych, choć nie było 
świętem żałobnym, ponieważ wiąza-
ło się z nadzieją na ponowne spotka-
nie ze zmarłymi bliskimi.

Dynia, symbol Halloween:
Jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych symboli, które wiążą się z obcho-
dami Halloween (noc z 31 na 1 listopa-
da), jest lampion wykonany z wydrążo-
nej dyni zwany Jack O’lantern. Przed-
miot ten posiada rodowód legendarny 
i wiąże się z postacią Jacka, sprytnego 
złodzieja. Wedle legendy pewnej nocy 
Jack uciekał z łupem przed obławą zło-
żoną z mieszkańców pobliskiego mia-
steczka. Niespodziewanie na jego dro-
dze stanął diabeł. Jack przeraził się, że 
jego chwilę są policzone i czart przy-
był po jego duszę. Postawił wszystko 
na jedną kartę i spróbował przekonać 
diabła, że skoro i tak pisane mu piekło, 
to przynajmniej postara się za sobą po-
ciągnąć ludzi biorących udział w pości-
gu. W tym celu zaproponował diabłu, 
by ten zmienił się w monetę. Zgodnie 

z umową, Jack złapany przez prześla-
dowców miał wykupić się diabłem pod 
postacią złota, co sprowadziłoby potę-
pienie na wszystkich członków obławy. 
Diabeł przyjął ofertę Jacka. Szybko jed-
nak okazało się, że Jack w sakwie miał 
skradziony srebrny krzyż, który po-
zbawił czarta większości mocy, w tym 
uniemożliwił powrót do normalnej po-
staci. Co więcej, Jack ani myślał, by ba-
łamucić mieszkańców miasteczka, za-
miast tego rzucił się do dalszej uciecz-
ki. Po pewnym czasie Jacka dobiegły 
krzyki z sakwy. Diabeł błagał o uwol-
nienie, ponieważ nie był w stanie już 
znieść obecności srebrnego krzyża. Jack 
zgodził się uwolnić czarta, ale pod wa-
runkiem, że po śmierci nikt z piekła 
nie przyjdzie po jego duszę. Diabeł 
zgodził się niechętnie. Jakiś czas póź-
niej Jack zmarł. Jako iż za życia był za-
pamiętałym grzesznikiem, to nie było 
dla niego miejsca w niebie, a ze wzglę-
du na umowę z diabłem piekło się go 
wyrzekło. Z rozpaczy duch Jacka wy-
rzeźbił latarnie z rzepy i teraz błąka się 
po bezdrożach i bagnach, oświetlając 
sobie drogę.

Wraz z irlandzką migracją do USA 
oryginalne latarnie z rzepy zastąpiono 
łatwiejszymi w obróbce i większymi dy-
niami.  

Halloweenowe lampy, autor MANSOUR DE 
TOTH (Laszloen) – Praca własna, źródło: Wiki-
media Commons
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KINGa KoŚCIaK

Nietoperze

Moimi oknami nocą
uchylonymi w ciemność
wlatują nietoperze
nie każdy się boi
zdeterminowanych palców
skrzekliwego śpiewu – pełnych źrenic
nie odstrasza ich nawet
burza starganych włosów
cienka skóra czy ogień
nie plączą się w pajęczynach
powolne jak smok
budują ciemne oazy
osady zakładają
w twierdzach

moimi oknami 
wlatują chmary
nocy
cicho lunatycznie 
na opak
budują
ciepłe gniazda
domu

Noc

Mój ojciec już się nie zdarzy
a z nim znikają cienie
wysokie i suche
i szare mgły
duchów tracą ostrość

Na wysokiej łące oglądamy
Oriona. Trawa ziębi
wypatrujemy strzał.
Wiemy, że właśnie tam
spotykają się
nasze źrenice.

Moje zwierzę

Są między nami ciepłe i gęste
lasy i polany wypełnione słońcem
są w nas drżące serca ptaków
i uważność dla każdego z owadów
porozumiewamy się gestami
nasze oczy piszą listy
niewymownie
głębokie
jesteśmy pod tym samym słońcem
w tym samym cieniu
dwie nagie istoty
jedna w futrze
druga już za bramami
Edenu

Dziedzictwo

skąd u ciebie te wszystkie fobie
nerwice i natręctwa
deformacje ciała i duszy
przecież
widziałem cię w wysokich oknach
z ojcem 
grałaś w szachy
tam gdzieś w atłasie i tiulu
przechowujesz błyszczący diadem 
wiem że z góry patrzysz
na czworokątny obrys granic

przyjacielu
ciemne ptactwo krąży nad ziemią
mieszkamy w wysokim zamku
bez szczelin się nie obejdzie

my też mamy swoje
grząskie
bardzo
głębokie
lochy

Poznanie

Bardzo wrażliwe i bardzo kruche
drobne takie
płateczki łaskoczą skórę niewidocznie
musi być cicho i musisz się odprężyć
włoski stają na sztorc
skóra słucha
i dzieje się coś dziwnego
od tyłu na palcach bezszelestnie
On wkłada ci w kieszeń cudze dłonie
i nakazuje dbać o wszystkie dziesięć
palców.
Powolutku wyjmujesz
drobne takie bardzo wrażliwe i kruche
i rozpoznajesz ten puch
między palcami
niewidoczny.
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Anna Korusiew
icz, autoportret, olej na płótnie

Kinga Kościak, rocznik 1985 r., poetka, krytyk literacki 
i teatralny, ukończyła studia doktoranckie na uŚ, tłuma-
czy sny. Niegdyś redaktor i marketingowiec, dziś mama 
dwuletniego synka. W 2020 r. ukazała się jej książka do-
tycząca marzeń sennych – „atlas snów”.

Kompromis

jesteś dla mnie jak wilk
który z igieł się składa sosnowych
jak ciemny las
co obchodzę z latarnią na palcach
się skradam głaszczę kiście liście usypiam
kołyszę grube futro
synów i córek twoich usypiam rzęsy
jesteś jak gawra
strasząca tłumionym zapachem
zimy pełna grubego futra
ciepła, matki i snu
ogniem dookoła mnie
tańcząc z cieniem mordujesz
cicho zaspane ćmy

moje ćmy

Czarownice

one mi mówią że cię stracę
one śpiewają one klną
one straszą pustymi półkami zębów
i w jaskini
zostanę 
starą wariatką
z kołtunem grzechów
a najtłustszym pod skórą 
zapuszczę pchli warkocz
tam oswoję pająki 
tam

mamy jesień 

przygotowuję wszystko
na cichy
zimo-wy-marsz

Plecy
(polemika z H. Poświatowską)

boję się
twoich czarnych pleców
na nich nosisz
głodną paszczę
nocy
się boję

i twoich jadowitych węży
co bez namysłu
bez oczu
zasklepione w twardym pancerzu
w skórze
zaciśnięte
odlane

karmiąc je
moim strachem
co rano
nocy się boję
węży się nie hoduje
na mleku

Wiersze z tomu: Nikita. Opowieści o czarownicy, wilku i ćmach
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Listy częstochowskie

Gorąca jesień 1956 roku w Częstochowie
JaRosŁaW KaPsa

Listy częstochowskie

Częstochowa, Plac Biegańskiego. Widok współczesny. W październiku 1956 roku zbierały się tu tłumy 
demonstrantów. Fot. Tomasz Bienek

„W ystarczyły dwa wiece i jedna 
wielka manifestacja, by władza 

runęła. Garnizon wojskowy sympatyzo-
wał z nami. Zaskoczona milicja pozo-
stała bierna. Mówię my, to znaczy kto? 
Na początku października 1956 było nas 
33, należących do AWANGARDY, któ-
rej pełna nazwa brzmiała Rewolucyjny 
Związek Młodzieży Studenckiej. Była 
to organizacja, którą stworzyliśmy sami 
na Wydziale Metalurgicznym Politech-
niki Częstochowskiej w kwietniu 1956, 
nie pytając nikogo o zgodę. Naszym ce-
lem była autentyczna demokracja, bez-
pośrednie sprawowanie władzy przez 
lud. Mieliśmy dosyć obłudnej demo-
kracji ludowej, gdzie pełnia władzy na-
leżała do aparatu partyjnego” – wspo-
minał na łamach „Gazety Częstochow-
skiej” (nr 39 z 8–14 X 1998 r.) przywód-
ca „październikowego” buntu młodych 

– Ryszard Dziurka-Danilewicz.
Październik 1956 r. nie ograniczał się 

do wiecu w Warszawie, podobne ma-
nifestacje organizowano w innych, du-
żych miastach. 23 października odbył 
się masowy wiec studentów Politech-
niki Gliwickiej, w tym samym dniu 
w Katowicach manifestowali studenci 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Prze-
bieg wydarzeń w Częstochowie opisy-
wał Dziurka:

„Nasza grupa AWANGARDA postano-
wiła zwołać wiec studentów Politechni-
ki, chyba 20 października, po południu. 
Wiec ten odbył się w wielkiej Hali Ma-
szyn. Hala była przepełniona. Wielu stu-
dentów stało na maszynach (obrabiar-
kach). Najpierw zabrał głos rektor Poli-
techniki, Jerzy Kołakowski, następnie se-
kretarz uczelnianej organizacji partyjnej 
Habdas oraz dziekan Wydziału Budowy 
Maszyn. Mówili ogólnie o pewnych re-
formach, które miałyby być przeprowa-
dzone pod kierownictwem PZPR. Stu-
denci się niecierpliwili. Zabrałem głos 
w imieniu AWANGARDY. Przystąpiłem 
od razu do sedna rzeczy. Zażądałem ewa-
kuacji wojsk radzieckich, których obec-
ność była symbolem ucisku narodowe-
go. Domagałem się również dymisji mi-
nistra obrony narodowej, Konstantego 
Rokossowskiego, który był marszałkiem 
radzieckim. Stwierdziłem, że w Polsce 
nie ma demokracji, że istnieje dyktatura 
aparatu partyjnego, sprawowana z woli 
Moskwy, celem ujarzmienia narodu pol-
skiego. Że nadszedł czas, by Polacy bez-
pośrednio sprawowali władzę, poza Par-
tią, tworząc wszędzie komitety rewolu-
cyjne, szczególnie w zakładach pracy. 
Przypomniałem o istnieniu Deklara-
cji Praw Człowieka, która była dotych-
czas cynicznie deptana, a którą należa-

ło w pełni respektować. Domagałem się 
również ukarania wszystkich zbrodnia-
rzy komunistycznych i usunięcia ze sta-
nowisk działaczy partyjnych skompro-
mitowanych (…). Nagle zapanowała ci-
sza. Pewien student drugiego roku oznaj-
mił, że niedawno wyszedł z więzienia, 
gdzie przebywał 2 lata. Został skazany 
za opowiadanie kawałów antyradziec-
kich. Ujawnił, że został zadenuncjowa-
ny przez asystenta Katedry Fizyki Jóże-
fa C. Natychmiast odezwały się głosy: 

„gdzie jest C.”, „dawać go”, „powiesić go”. 
Ale Józef C. już zdążył opuścić salę, gdy 
tylko ujrzał swoją ofiarę na mównicy. 
Grupa studentów puściła się w pościg 
za nim, by go znaleźć i zlinczować. Ale 
Józef C. znikł. Schował się gdzieś przez 
wiele tygodni (…). Pochód uformo-
wał się przed Politechniką. Ponad gło-
wami pojawiły się liczne transparenty 
i flagi biało-czerwone. Ruszyliśmy uli-
cą Dąbrowskiego, śpiewając hymn na-
rodowy. Potem skandowaliśmy różne 
hasła, domagając się więcej wolności, 
pełnej demokracji, wycofania wojsk ra-
dzieckich, uwolnienia kardynała Wy-
szyńskiego… Gdy doszliśmy do śród-
mieścia, do alei NMP, zauważyłem, że 
pochód powiększył się wielokrotnie. 
Było w nim wielu żołnierzy, a nawet 2 
milicjantów. Uczniowie różnych szkół, 
robotnicy, przechodnie – wszyscy do-
łączali do naszego pochodu, skandu-
jąc głośno różne hasła, wydzierając się 
w niebogłosy. Był to niebywały entu-
zjazm, wybuch radości i gniewu (…). 
Nadchodził zmierzch. Pojawiły się po-
chodnie, naprędce zmajstrowane z wła-
snych koszul. Doszliśmy do końca Alei, 
przy Parku Jasnogórskim. Niektórzy za-
proponowali, by udać się pod Klasztor. 
Wywiązała się dyskusja w czołówce po-
chodu. Wreszcie postanowiliśmy nie mie-
szać religii do naszych spraw. Zawróci-
liśmy. Udaliśmy się na Plac Biegańskie-
go, przed Radą Miejską, by zakończyć 
manifestację. Ale nikt nie chciał wra-
cać do domu… Plac Biegańskiego wy-
pełniał się stopniowo napływającym tłu-
mem. Ludzie domagali się przemówień. 
Wiesław Szyprowski i ja wdrapaliśmy się 
na czołg-pomnik. Wsparty o wieżę czołgu 
Szyprowski wygłosił płomienne przemó-
wienie, które trafiło do wszystkich serc. 
Jego wystąpienie zostało przyjęte entu-
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zjastycznie. Ale nikt nie chciał opuścić 
Placu Biegańskiego. Wszyscy czuli się 
doskonale. Ludzie domagali się dalszych 
przemówień. Odezwały się głosy, coraz 
liczniejsze, by udać się przed budynek 
Komitetu Miejskiego PZPR i… podpa-
lić go. Te żądania się wzmagały. Wtedy 
koledzy mnie namówili, bym koniecz-
nie przemówił. Wskoczyłem na wieżę 
czołgową. Przedstawiłem się jako prze-
wodniczący Awangardy. Uspokoiło się”.

Dodajmy kilka szczegółów, przeka-
zanych przez innych uczestników. Były 
dwie manifestacje. Pierwsza, 23 paździer-
nika, tworzona przez ok. 2 tys. studen-
tów Politechniki. Druga, 24 październi-
ka w odpowiedzi na apel Dziurki, gru-
powała kilkanaście tysięcy częstocho-
wian, przeważnie młodych robotników 
i uczniów. Plac pokryły transparenty 
z napisami: „W polskich mundurach tyl-
ko Polacy”, „Uwolnić Prymasa Wyszyń-
skiego”, „Równość, Wolność, Niepodle-
głość”… Skandowano hasła: „Precz z Ro-
kossowskim”, „Precz z ruskimi”, „Niech 
żyje Poznań”, „Wyjaśnić sprawę Katynia”, 

„Religia w szkołach”. Na placu, który nie-
dawno nosił nazwę placu Józefa Stali-
na, stał, pokraczny, pomnik czołgu z fi-
gurami żołnierza radzieckiego i witają-
cych go: robotnicy i robotnika. Złośli-
wy komentarz ludzi dodawał: żołnierz 
wznosił rózgę, robotnik podawał mu 
flaszkę, a kobieta zakąskę. Przemawia-
jący, wdrapywali się na wieżyczkę, sta-
jąc koło betonowego czołgisty. Niedale-
ko czołgu były tablice wyróżniające przo-
downików pracy i piętnujące nierobów. 
Na jednej, opatrzonej tytułem „piętnu-
jemy chuliganów” zawieszono barwny 
portret Stalina. Tłum rozpierała ener-
gia, co pewien czas kolumnami ruszano 
w kierunku Jasnej Góry, po czym wra-
cano na plac. Ze stojącego przy Alejach 
budynku Wojskowej Komisji Uzupełnień 
(Aleja 49) podobno celowano z karabi-
nów do manifestantów.

Istniejąca zaledwie kilka lat Politech-
nika Częstochowska mieściła się w daw-
nych koszarach na tzw. Zawadach. Miała 
to być kuźnia „nowej inteligencji”, prze-
kształcająca dawny „ciemnogród jasno-
górski” w socjalistyczny ośrodek prze-
mysłowy. I ta „nowa inteligencja” do-
minowała na placu. Można zauważyć, 
że rok 1956 przyniósł w Częstochowie 
dwa kulminacyjne wydarzenia. W sierp-
niu pod Jasną Górą blisko milion piel-
grzymów z całej Polski składało Śluby, 
napisane przez uwięzionego Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. W paździer-
niku kilka tysięcy młodych ludzi żądało 

„socjalizmu bez wypaczeń”. Dwa wyda-
rzenia, dwa mity założycielskie, dla od-
twarzających się, po latach wojny i sta-
linizmu, lokalnych elit.

Bunt „młodych czerwonych”, tak jak 
w całej Polsce, był wyrazem „odwilży”. 
Pewne rzeczy (choć nie wszystkie) moż-
na było opisywać, o pewnych sprawach 

głośno mówić. W organie KM PZPR 
„Gazecie Częstochowskiej” pisano pod-
sumowując rok zmian:

„I oto przyszło VIII Plenum. Reflek-
tory prawdy powskroś przebiły cięż-
ką mgłę, która zachybotała gwałtownie. 
Partia zaczęła wielką odnowę, która nie 
powstrzymaną falą przebiegła przez cały 
nasz kraj. I choć prawda, jaką odkryło 
nam w pełni VIII Plenum nie była zbyt 
optymistyczna, wyprostowaliśmy się 
i odetchnęliśmy głębiej, swobodniej. 
Zaczęliśmy żyć na powrót otuchą, od-
zyskaliśmy godność ludzką. Fala odno-
wy przebiegała także nasze miasto i cały 
nasz region. W kopalniach i hutach, fa-
brykach, urzędach i instytucjach. NOWE 
uderzyło w bastiony STAREGO. Wraz 
z ogółem społeczeństwa wyzwoliła się 
młodzież i prowadzona przez „Awan-
gardę” oraz Klub Młodej Inteligencji 
włączyła się do szturmu na całej linii, 
tworząc wraz z dziennikarzami „Ruch 
Październikowy”. Zaczęło się odrabia-
nie zła i wyrównywanie krzywd, zaczę-
li wracać do czynnego życia polityczno

-społecznego ludzie, których nazwiska 
przekreślane były dawniej jednym po-
ciągnięciem kacykowego pióra. W za-
mian zaczęli odchodzić dzierżymordy 
i poganiacze, szpicle i szuje, mętniarze 
i koniunkturaliści. Fala była gwałtow-
na i silna. Zdarzało się, że w początkach 
znosiła także niewinnych. Bywało, że de-
magogia i względy osobiste brały udział 
nad uczciwością i rozsądkiem, co prze-
jawiało się najbardziej w hucie „Bierut” 
i Wełnie – „1 Maja”. Jednocześnie STA-
RE broniło się zaciekle, dobierając sobie 
do pomocy wichrzycieli i chuliganerię, 
wszelkiego rodzaju męty i szumowiny 
lub też reakcję o zbankrutowanej ten-
dencji politycznej”.

Lokalna rewolucja młodych zaczę-
ła się od „Sielanki”; była to kawiarnia 
w śródmieściu, gdzie w miarę kultu-
ralnych warunkach można było spożyć 
kawę po turecku i napić się bułgarskiego 
wina. W tej „Sielance” młodzież, ta tzw. 

„postępowa”, dyskutowała zawzięcie nad 
tekstami „Po prostu”, nowymi wiersza-
mi Ważyka, Woroszylskiego, Jastruna. 
W styczniu 1956 r. zdecydowano się sfor-
malizować dyskusję, powstał Klub Mło-
dej Inteligencji, zrzeszający ok. 60 człon-
ków. „Duszami” klubu byli młody po-
eta, pracownik biblioteki Tadeusz Gie-
rymski oraz poeta Zbigniew Żmigrodzki, 
nieformalnym opiekunem i prezesem 
pracowniczka Wydziału Kultury MRN 
Maria Czaja. Istotne było, że część klu-
bowiczów związana była z lokalną pra-
są. Dziennikarze-klubowicze opanowa-
li także redakcję nowego pisma, „Gazety 
Częstochowskiej”, najpierw organu FJN, 
potem KM PZPR. „Gazeta…” i „Dziennik 
Zachodni” rywalizowały radykalizmem 
haseł „odwilżowych”, czytelników przy-
ciągały demaskatorskie artykuły i inter-
wencje społeczne, pióra Kucharskiego, 

Folfasińskiego, Rowińskiego, Tobolew-
skiego i innych młodych gniewnych. Kie-
rowany przez T. Gierymskiego dział kul-
tury „Gazety…” stał się ogniskiem prze-
mian w środowiskach lokalnych litera-
tów, plastyków i muzyków.

Na tej fali odnowy powstał w kwiet-
niu na Politechnice klub Awangarda. Tak 
Klubu Młodej Inteligencji, jak i Awan-
gardy nie sposób nazwać opozycją wo-
bec panującej partii i ideologii. Ryszard 
Dziurka był, zanim stał się liderem Awan-
gardy, przewodniczącym studenckiego 
koła ZMP, znanym z „bezkompromiso-
wej” agitacji przeciw „resztówce reakcji, 
klerykalizmu i dulszczyzny”. „Bunt mło-
dych” mieścić się miał wewnątrz syste-
mu; akceptując utrzymanie monopolu 
PZPR stawiano na zmiany personalne, 
zastąpienie „starych” (zbiurokratyzo-
wanego aparatu) „młodymi” –ideowy-
mi „rewolucjonistami”. Manifestacje 23 
i 24 października miały stać się „uliczną” 
formą nacisku przyspieszającą zmiany 
w aparacie władzy. Przynajmniej część 
kierownictwa, z aprobatą obserwowała 
owe inicjatywy i dopingowała radyka-
lizmowi młodzieży. Charakterystycz-
na była tu postawa przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej (stanowisko 
to odpowiadało obecnej funkcji prezy-
denta miasta) Bolesława Baranowskie-
go. Baranowski sławę zyskał jako „bez-
kompromisowy” funkcjonariusz Komisji 
Specjalnej do Walki z Sabotażem i Nad-
użyciami Gospodarczymi, odpowiadał 
osobiście za wysłanie do obozów pracy 
kilkudziesięciu częstochowskich kup-
ców. Do 1956 r. uważano go za idealne-
go stalinistę; w roku przełomu nie tyl-
ko sam przodował w krytyce „błędów 
i wypaczeń”, ale stał się nieformalnym 
patronem „Awangardy”.

Dzień po manifestacjach, 25 paź-
dziernika, w salach Centralnego Zarzą-
du Kopalnictwa Rud Żelaza (dziś bu-
dynek Urzędu Miasta), odbyła się VII 
konferencja sprawozdawczo-wyborcza 
ZMP, uczestniczyło w niej 22 delega-
tów, władze partyjną reprezentował se-
kretarz KM Ziółkowski. Dyskusja od-
zwierciedlała nastroje ulicy: tow. Wy-
pych z Huty im B. Bieruta postulował 
likwidację ZMP i utworzenie Komuni-
stycznego Związku Młodzieży, sekretarz 
Komitetu Uczelnianego Władysław Tur-
czyński broniąc dorobku ZMP wzywał 
do walki z resztkami stalinizmu. Po 17 
godzinnej dyskusji przyjęto uchwałę po-
pierająca ideę tworzenia Komunistycz-
nego Związku Młodzieży, dopuszczają-
cą także istnienie innej organizacji mło-
dzieżowej w ramach Frontu Jedności Na-
rodu. Postulowano przeznaczenie 25% 
środków z budżetu miasta na budow-
nictwo mieszkaniowe, poprawę jako-
ści działań kulturalno-społecznych ad-
resowanych do młodych; domagano się 
wystawienia Turczyńskiego jako kandy-
data do Sejmu. Turczyński, 31 paździer-
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nika na posiedzeniu plenum KM PZPR, 
przekazał postulaty młodzież, krytyku-
jąc jednocześnie „stary” skład komitetu, 
w imieniu młodzieży postulując wpro-
wadzenie personalnych zmian. Było 
to zgodne z oczekiwaniami większości 
partyjnego aparatu. 10 listopada, na ko-
lejnym plenum KM zmieniono I sekre-
tarza, na miejsce Cendrowskiego wybra-
no Marcelego Czepiela (z huty „Bieru-
ta”), sekretarzem ds. propagandy został 
Janusz Majewski. Powołana została ko-
misja ds. rehabilitacji, która miała po-
nownie rozważyć sprawy osób wyklu-
czonych z partii w okresie stalinizmu, 
zadeklarowano jawność życia partyj-
nego, większą otwartość, wolę spotkań 
z różnymi środowiskami.

Kierunek zmian miała zatwierdzić 
Miejska Konferencja Sprawozdawczo

-Wyborcza PZPR; obradowała ona 8–9 
grudnia w sali budynku Huty im B. Bie-
ruta na Rakowie. „Awangarda” przygo-
towała specjalną ulotkę bezkompromi-
sowo atakującą ludzi uważanych za „nie-
tykalnych”. Byłemu I sekretarzowi KM, 
członkowi władz wojewódzkich PZPR 
Feliksowi Kupniewiczowi zarzucono, że 
osłaniał kliki. Sekretarzowi ds. propa-
gandy Leonowi Bojmowi wypomniano, 
że jakoby przejął własność gestapowca, 
a zarobione na tym pieniądze ulokował 
na koncie w Szwajcarii. Upomniano się 
o działaczy usuniętych z partii w 1948 r. 
Ulotka „Awangardy” miała być rozdawana 
na konferencji za zgodą I sekretarza KM 
PZPR Marcelego Czepiała. Na otwarcie 
konferencji miejskiego aktywu, 8 grud-
nia, przybyła z ulotką 5 – osobowa de-
legacja „Awangardy”. Grupka ta, zanim 
weszła na salę, została otoczona przez 
tzw. robotników (po cywilnemu), któ-
rzy przemocą odebrali ulotki. Zatrzy-
manych delegatów przetrzymano kilka 
godzin w odosobnionym pokoiku, na-
stępnie załadowano do samochodu cię-
żarowego i wywieziono do lasu pod Bi-
skupicami. Stamtąd, w śnieżną i mroźną 
aurę grudniową, wracali do domu pie-
szo. „Gazeta Częstochowska” komento-
wała ten fakt: „stare, usiłujące za wszel-
ką cenę utrzymać ster władzy, nie wa-
hało się sięgnąć po stare wypróbowa-
ne metody ze stalinowskiego okresu…”.

Pod nieobecność Dziurki aktyw par-
tyjny zaatakował „młodych”. Sekretarz 
KZ z Politechniki Wacław Karczewski 
stwierdził, że „na uczelni panuje zgni-
lizna”. Stanisław Winkler, twierdził, że 
wyrzucano z partii tylko takich ludzi, 
którzy nadużywali władzy; „a Awan-
garda niech nie uczy robotników wie-
cować, sami potrafimy…”. Tow. Maze-
lan, z Komitetu Wojewódzkiego, zauwa-
żył, „że można słusznie krytykować złe 
rzeczy, ale nie można szkalować partii”. 
Przewodniczący ZM ZMP Zdzisław Ol-
szewski narzekał na „rozbijactwo” ruchu 
młodzieżowego i na to, że 80% członków 
ZMP to wierzący w Boga. Gdy „Awangar-

dę” próbował bronić I sekretarz KZ Poli-
techniki Habdas, usłyszał od razu od Ja-
nusza Goliny z Technikum Górniczego: 

„…Habdas to prześcignął Stalina w utrą-
caniu nauczycieli”. Pod wpływem kryty-
ki załamał się Folfasiński, dziennikarz, 
współtwórca Klubu Młodej Inteligencji, 
publicznie wycofał swój podpis z ulotki 
i pokajał samokrytyką. Atak „obrońców” 
starego załamał się po wystąpieniu prze-
wodniczącego MRN B. Baranowskiego; 
poparł on prawo do krytyki, przestrzegł 
przed biurokratycznymi wypaczeniami 
i opowiedział się za rozwoju samorzą-
du robotniczego. W ślad za tym dele-
gat z PMRN Zębik odczytał publicznie 
tekst ulotki „Awangardy”. To był prze-
łom. Po Zębiku wystąpił oficer WP kpt. 
Cygan (delegat z jednostki wojskowej): 

„atmosfera naszej konferencji wyborczej 
zaczyna się nam, oficerom, nie podobać. 
Odnosimy wrażenie, że zebranie jest wy-
reżyserowane i przygotowane po stali-
nowsku”. Kolejny mówca Kielichnow-
ski dodał, że „opinia społeczna pokry-
wa się z treścią ulotki”. Represje wobec 
działaczy „Awangardy” potępił delegat 
z prokuratury tow. Gądek. W ten spo-
sób szala sympatii sali zaczęła przechy-
lać się na korzyść młodych rewolucjoni-
stów. „Gazeta Częstochowska” komento-
wała: „stare nie rezygnowało z zaciętej 
walki i chwytało metod zasługujących 
na potępienie. Niekiedy z sali odzywa-
li się etatowi krzykacze, którzy w sto-
sunku do bardziej bojowych dyskutan-
tów krzyczeli do wora”. Przeprowadzo-
ne w drugim dniu konferencji wybory 
miały odmienić partię. Wiatr odnowy 
wysunął na czoło organizacji miejskiej 
robotników: kolejarza Kazimierza Ja-
nikowskiego (I sekretarz), włókienni-
ka Stanisława Michalaka (II sekretarz), 
wzmocnionych przez doświadczonego, 
etatowego działacza z Kontroli Partii 
Antoniego Nowaka. Podkreślano przy 
tym, że po raz pierwszy w historii lo-
kalnego PZPR, władze wybrano demo-
kratycznie, bez odgórnego narzucania.

Po południu, 11 grudnia, nowo wy-
brane kierownictwo partyjne spotkało 
się na wiecu w sali Wydziału Budowy 
Maszyn ze studentami. Nowy I sekre-
tarz Kazimierz Jankowski przemawiał 
znaną „nowomową”: „we wspólnym 
froncie, do walki o nowe, serca i chę-

ci nam nie braknie (…) teraz potrzeb-
na jest ofensywa i dlatego trzeba stanąć 
na czele mas, by porwać je do realizo-
wania uchwał VIII Plenum (…) zadanie 
to wymaga komunistycznej wiary w re-
wolucyjność mas”. „Gazeta Częstochow-
ska” zauważyła: „przywiązanie do nowe-
go kierownictwa KM PZPR studenci oka-
zali długo nie milknącymi oklaskami”.

Udział w miejskiej konferencji PZPR 
był ostatnią spektakularną akcją „Awan-
gardy”. W grudniu powstał Ruch Paź-
dziernikowy jednoczący organizację stu-
dencką z Klubem Młodej Inteligencji. Po-
tem na spotkaniu z udziałem redaktorów 
warszawskiego „Po prostu” przekształco-
no studencką organizację w koło Związ-
ku Młodzieży Robotniczej, a po dalszych 
zmianach w koło nowego Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej. Dziurka wybra-
ny został przewodniczącym uczelnia-
nego koła ZMS, ale jednocześnie rozpo-
czął się proces marginalizacji „Awangar-
dy”. W maju 1957 r. na łamach przyjaznej 

„buntownikom” „Gazety Częstochowskiej”, 
Stefan Karpiński zaatakował ostro lide-
ra „Awangardy”. „Ta np. w Częstocho-
wie w skład tego Ruchu wchodziła m.in. 
Awangarda z jej ówczesnym przewodni-
czącym Dziurką, która swoją działalność 
zaczęła od deptania prawa. Nie znając sy-
tuacji mieszkaniowej miasta i hierarchii 
potrzeb – grupka studentów z Dziurką 
na czele – w sposób znany tylko bojów-
karzom wymuszała zmiany przydziału 
mieszkań i to za każdym razem ze szko-
dą dla robotnika. (…) Student Dziurka – 
w owym czasie członek partii współkie-
rował akcją październikową w sposób 
antypartyjny i obłudny”. Kilka tygodni 
później Ryszard Dziurka oraz przewod-
nicząca klubu Młodej Inteligencji Maria 
Czaja zostali wykluczeni z PZPR, tym sa-
mym pozbawieni prawa do udziału w ży-
ciu publicznym.

Ryszard Dziurka, zmienił nazwisko 
na Danilewicz, wyjechał do Francji. Ma-
ria Czaja została nauczycielką, dalej ak-
tywnie angażowała się w inicjatywy kul-
turalne, m.in. inicjując tworzenie Towa-
rzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 
Najtrwalsze okazało się wywalczenie swo-
bód w działalności kulturalnej, owocują-
ce powstaniem silnego środowiska litera-
tów i plastyków. Szersze ambicje wpływu 
na politykę społeczną zostały zreduko-
wane na rzecz satysfakcji z „małej stabili-
zacji”. Był jednak ten bunt młodych, owa 
manifestacja październikowa i grudnio-
wa „wywózka do lasu”, mitem założyciel-
skim dla osób określających się jako re-
formatorska, lewicowa, elita, wierzących 

– do 1980 r. – w możliwości przeprowa-
dzenia pozytywnych dla społeczeństwa 
zmian w ramach i przez PZPR. Szano-
wać można ich dorobek w utrzymywa-
niu „minimum wolności”. Drwić z naiw-
ności nie wypada, bo nasze miasto nie 
było wyjątkiem. Taki był klimat w całej 
Polsce. 

Robotnicze domy w centrum Częstochowy.  
Fot. Tomasz Bienek
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***
w popielec piłeś tylko
czarną kawę jak czarną rozpacz
po tych co umarli
po długim i ciężkim cierpieniu
teraz ciężkie powieki zamknęły się 
nad twoją kawą wystygłą
przed zaparzeniem
nie wskrzeszę filiżanki
i warg najpiękniejszych 
z Pieśni nad pieśniami
nawołujących – nie uciekaj
pij mi z ręki nieśmiertelnie gładkiej – 
stukają kopytka smukłej łani 
po kamienistej ścieżce 
zostawionej na ziemi żeby trafić

***
kto pozwala zrzucać z drzew płatki
kto nas gnie do ziemi 
kto złamał tamto drzewo 
gdzieśmy się kochali
o bogowie dnia codziennego 
nieschylający się po okruchy życia 
pod stoły przy których 
wyprawiamy się w drogę 
odpowiedzcie na pytania 
zadawane przez usta
nierzeczywiste jeśli wszystko umyka 
jak ich szybki ruch 
kiedy wypowiadam zdanie 
jedno po drugim popychając 
do przodu co się ma wydarzyć 
co się ma wydarzyć zależy 
od tych słów czy pleców 
które on zobaczy zdziwiony 
że są stroną świata 
w którą już nie pójdzie
ale gdzie te plecy zniknęły 
zanim zmieniły plany dwojga ludzi 
płynie rzeka w zegarach 
plecy w pelerynie w płaszczu 
w obcisłej bluzce
nie są z tego świata 
z tego światła w tym świetle 
musisz czekać chwilę 
aż się rozpłyną zetrą z tablicy 
jak ślady kredy rozpacz skorupiaków 
zmuszonych by zapisać nieobecność

***
oj dłonie takie miękkie opadają w dół
policzki takie gładkie wygolone śmiercią 
taki pył taki kurz tam gdzie jęczy słowo 
słychać śmiech zimorodka i nikt nie wie 
co to za człowiek wprasza się pomiędzy nas 
a może nas wyprasza nic o tym nie wiedząc

BaRBaRa GRuszKa-zyCH

Wiersze z tomiku Dla, który ukaże się w Wydawnic-
twie Naukowym „Śląsk” jeszcze w tym roku. 
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Pomniki na lawecie

Ks. HeNRyK PyKa

„P omnikiem na lawecie” określono 
z domieszką ironii monumentalną 

realizację rzeźbiarską autorstwa profe-
sora Czesława Dźwigaja, która 12 wrze-
śnia 2018 roku miała zwieńczyć cokół 
przygotowany uprzednio we Wiedniu 
na Kahlenbergu. Autorem monumen-
tu odlanego w brązie przez Gliwicką 
Odlewnię kontynuującą ponad 200 let-
nią tradycję Huty Gliwickiej jest znany 
i uznany krakowski artysta. W miejsco-
wości Rząska pod Krakowem ma swo-
ją pracownię, w której powstało ponad 
siedemdziesiąt pomników Jana Pawła 
II. Złośliwi dopatrując się w tych reali-
zacjach autoplagiatu powtarzają: „Cze-
siu Dźwigaj, ty już tak nie dźwigaj”. Ar-
tysta w ubiegłym roku w Wiśniczu No-
wym, gdzie się urodził, celebrował swo-
ją 70. rocznicę urodzin.

Tym razem to nie kolejny pomnik 
papieża. Artysta udźwignął niezwykle 
trudne zlecenie krakowskiego Komite-
tu Budowy pomnika Jana III Sobieskie-
go, który miał stanąć na szczycie wzgó-
rza, z którego rozpoczęła się 12 września 
1683 roku zwycięska batalia, niosąca ra-
tunek oblężonemu przez Osmanów mia-
stu. Oglądałem pomnik na rynku tarno-
górskim sprowadzony tu przez miejsco-
we Bractwo Kurkowe. Ekspozycja potrwa 
do grudnia tego roku. Przewiduje się ko-
lejne miejsca ekspozycji. Oglądający ten 
pomnik korzystają z okazji by utrwalić 
tu swoją obecność na fotografii. Pomnik 
jest dla niektórych tylko tłem dla self-i-
mage. Jednak monument, który już po-
siada swoją historię, skutkiem wcześniej 
podjętych zabiegów organizatorów i jego 
aktualnej peregrynacji przez Polskę bu-

dzi głębszą refleksję. Samo dzieło Cze-
sława Dźwigaja jest dość okazałe. Trzy 
metry wysokie, siedem i pół metra dłu-
gie stanowi rodzaj fryzu rzeźbiarskiego. 
Niezbyt wysoki cokół na Kahlenbergu, 
na którym pomnik miał stanąć pozwala 
na bezpośredni kontakt odbiorcy z dzie-
łem sztuki. Z takiej to, niemal parterowej 
wysokości oglądałem go w Tarnowskich 
Górach. Dźwigaj nie kopiował znanych, 
konnych monumentów Sobieskiego. So-
bieski podług jego realizacji, ujęty portre-
towo, na koniu, zespolony został z cią-
gnącą za nim w bitewnym pędzie husa-
rią. Jest to realizacja bardzo dynamiczna. 
Rozpoznajemy znaki rycerskie uczestni-
ków batalii na tarczach, zbrojach. Nie są 
to zatem anonimowi uczestnicy Wikto-
rii Wiedeńskiej. Sobieski jak przystało 
na chrześcijańskiego rycerza, zgodnie 
z polską tradycją chroniony jest napier-
śnym ryngrafem z wizerunkiem Bogu-
rodzicy. Na jego tarczy godło narodowe 

– orzeł z herbem Sobieskich – Janina. Po-
walony namiot wezyra i tureckie buńczu-
ki pod kopytami jeźdźców dają wyobra-
żenie o sile wojennego impetu.

Monument sygnowany przez autora 
i opatrzony datą powstania 2015, wcze-
śniej, bo już w roku 2013, eksponowa-
ny był pod postacią gipsowego bozzetto 
w krakowskim liceum im. Jana III Sobie-
skiego, gdzie wszyscy mogli zapoznać się 
z projektem. Potem pojechał do Wiednia, 
gdzie zyskał pozytywną ocenę wiedeńskich 
decydentów. Miastu od wielu lat patro-
nują zarządcy o lewicowym nachyleniu 
i tak jest do dzisiaj. Jednak ówczesny bur-
mistrz Wiednia Michael Häupl, wyróż-
niony w roku 2011 przez Polaków Krzy-
żem Komandorskim Orderu Zasługi R.P. 
zaakceptował obecne w pomniku zarów-
no polskie jak i chrześcijańskie symbole. 
12 września 2013 roku, w 330 rocznicę 
bitwy pod Wiedniem, w obecności pre-
zydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, 
Ambasadora Artura Lorkowskiego oraz 
przedstawicieli wiedeńskiego magistra-
tu został na Kahlenbergu położony ka-
mień węgielny. Projekt pomnika został 
przyjęty do realizacji. Krakowski Komi-Sarkofag z sercem Jana III Sobieskiego w kościele kapucynów w Warszawie (Wikimedia Commons)



19

tet Organizacyjny, którym kieruje Piotr 
Zapart, kwestował nawet u polskiego Pre-
miera. I zdobył takie środki, by za polskie 
pieniądze pomnik Wiktorii Wiedeńskiej 
na Kahlenbergu mógł stanąć na istnieją-
cym już cokole, lakonicznie opatrzonym 
datą zwycięskiej bitwy. Niestety w roku 
2018 po wyborach do władz samorzą-
dowych miasta Wiednia, kiedy na urząd 
burmistrza nastąpił Michael Ludwig, po-
wołano Komisję ds. Upamiętniania, któ-
ra anulowała wcześniejsze postanowienia. 
Jest w tej decyzji gremium, którego zada-
niem jest upamiętnianie ukryty absurd 
i chichot historii podyktowany z pewno-
ścią niechęcią i uprzedzeniami. Mówi się 
o nowym projekcie, tym razem finanso-
wanym przez magistrat Wiednia. Być 
może drażni wiedeńskich jurorów do-
minacja polskiej symboliki w pomniku 
Dźwigaja. Faktem jest że w batalii roku 
1683. brali udział także niemieccy gene-
rałowie i ich żołnierze, choć liczebność 
polskiego wojska przeważała. Paradok-
sem jest, że właśnie we Wiedniu znaj-
dują się aż dwa ukraińskie monumenty 
upamiętniające udział Kozaków w Od-
sieczy Wiedeńskiej. Ukraińska telewizja 
tsn oraz jej portal, które podały tę infor-
mację, całkowicie przemilczały rolę Pol-
ski i jej władcy w odsieczy wiedeńskiej. 
Z ich materiałów można by wywniosko-
wać, że to jakieś ukraińskie wojsko wy-
bawiło Wiedeń od Turków. Tymczasem 
według badań historyków dr. R. Sikory 
i prof. M. Nagielskiego pod Wiedniem 
było zaledwie… 150 kozaków, oczywi-
ście w składzie armii prowadzonej przez 
króla Sobieskiego (czyli 2 promile całej 
koalicji antytureckiej). Dalsze 2 tys. ko-
zaków wzięło udział w wojnie z Turka-
mi w późniejszym czasie.

Zdziwienie budzi ochota, z jaką wła-
dze Wiednia godzą się na budowę kolej-
nych pomników mniemanych obroń-
ców Wiednia, podczas gdy nie wykaza-
ły dotąd chęci wykazania wdzięczności 
królowi Sobieskiemu poprzez wystawie-
nie mu pomnika. W wypowiedzi burmi-
strza Wiednia przytoczonej przez tele-
wizję tsn nie ma słowa o roli Sobieskie-
go, mówi się za to o uderzeniu kozaków 
na tureckie tyły. Jak widać, austriacka 
sympatia do Ukrainy wspierająca nie-
gdyś strzelców siczowych kosztem pole-
głych Obrońców Lwowa nie umarła na-
wet po upływie 100 lat.

Wiodące przywództwo polskiego Króla 
w Odsieczy Wiedeńskiej upamiętnia dzi-
siaj w Wiedniu jedynie skromna tablica 
na fasadzie kościoła augustianów, w któ-
rym zwycięzcy odśpiewali dziękczynne Te 
Deum. Dla Sobieskiego znalazło się miej-
sce w Katedrze świętego Stefana we Wied-
niu w epitafium nazwanym Türkenbefreiun-
gsdenkmal, zniszczonym w roku 1945. Po-
wstało ono podług projektu Edmunda 
Hellmera w roku 1894 w duchu history-
zmu. W szczytowej partii tego epitafium 
postać Immakulaty flankują zachowane 

postacie cesarza Leopolda I, który podczas 
oblężenia Wiednia „nawiał” do Passawy, 
gdzie uczestniczył w uroczystych proce-
sjach, i papieża Innocentego XI. Na archi-
walnych fotografiach tego epitafium w jego 
niemieckim opisie trudno jednak było od-
naleźć Sobieskiego. Owszem był, ale po-
śród innych generałów: księcia Karola V 
Lotaryńskiego oraz elektorów: Maksymi-
liana Emanuela i Jana Jerzego III. Kto wie-
dział, ten widział. Zniszczoną w pożarze 
statuę Sobieskiego z tego epitafium jako 
relikt można dzisiaj oglądać w kościele św. 
Józefa na Kahlenbergu. Za to pogromca 
Turków pochowany w katedrze św. Stefa-
na Eugeniusz Sabaudzki, posiada okaza-
ły pomnik na wiedeńskim Heldenplatz. 
Kiedy ważyły się losy Wiednia i Europy 
w roku 1683 miał zaledwie lat dwadzie-
ścia i dopiero co wstąpił do służby cesar-
skiej. Austria zawdzięcza mu jednak zdo-
bycze terytorialne pozyskane w walkach 
z imperium osmańskim, no i dwa oka-
załe pałace we Wiedniu. Tak Królestwo 
Węgier spod buta tureckiego dostało się 
we władanie Habsburgów. Podobnie Bo-
śnia, Hercegowina, Serbia. Wzrosła potę-
ga Habsburgów, co niekoniecznie przysłu-
żyło się Polsce. Dwa zabory i rzeź galicyj-
ska, polscy więźniowie Kufsteinu to au-
striacka „przysługa”.

Pracowałem pięć lat w Austrii. Czytałem 
codziennie popularne austriackie dzienni-
ki. Rzadko w nich czytałem o Polsce. Jeśli 
pisano, to w negatywnym kontekście. Po-
wiedziałem sobie wówczas, jeśli my Pola-
cy nie zadbamy o własną pamięć, to nikt – 
jeśli jej nie zafałszuje – o nią nie zadba. Or-
ganizatorzy budowy pomnika nie wyzbyli 
się jednak nadziei i wierzą, że uda się po-
konać mur niechęci. Wierzą, że pomnik 
jednak znajdzie swoje miejsce na Kahlen-
bergu. Dlatego właśnie, by nie „przyrósł” 
do jednego miejsca, jego peregrynacja 
po polskich miastach, związanych z osobą 
króla Jana III. W Tarnowskich Górach So-
bieski żegnał się z Marysienką co uobecnia 
doroczny pochód historyczny w ramach 
Dni Tarnogórskich Gwarków. Tu także 
w miejscowym muzeum znajduje się bo-
gata kolekcja „sobiescjanów”.

Królowa i król uwieńczony laurem zwy-
cięstwa spotkali się ponownie, na polskiej 
ziemi w Starym Sączu, gdzie w miejscowym 
klasztorze Sióstr Klarysek wojsko złożyło 
jako wotum dziękczynne skrzydła husar-
skie po zakończonej batalii. Zachowały się 
do dzisiaj. W Starym Sączu ma dokonać 
się finał peregrynacji „Pomnika na lawe-
cie”. Czyżby miało to być to miasto, w któ-
rym pomnik Czesława Dźwigaja znajdzie 
jednak swą ostateczną lokalizację? 

Nagrobek Jana III Sobieskiego w katedrze na Wawelu (Wikimedia Commons)
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JaN MaLICKI 

Białe Kruki

o Bibliotece Śląskiej.  
ale nie tej – lecz Pinkusowej

Pamięci Wojtka Janoty

I choć było ich wiele na Śląsku, to jedy-
nie ta stała się motywem obiegowym 

wszelakich kontaktów sąsiedzkich mię-
dzy intelektualistami Polski i Niemiec. 
Na niemal każdej konferencji naukowej 
lub chociażby podczas zwykłych towa-
rzysko-naukowych spotkań odbywają-
cych się w Niemczech, zawsze powraca 
pytanie o mityczne dziś już zbiory Maxa 
Pinkusa (1857–1934).

Człowieka, który już za życia był le-
gendą, zarówno – jak drzewiej mówio-
no – jako fabrykant, jak też jako niezwy-
kły kolekcjoner śląskiej książki. A jeśli 
przypomnimy jeszcze przyjaźń z Haupt-
mannami – Gerhartem i jego starszym 
bratem Carlem, poetą i niezwykłym 
twórcą „kolonii artystów w Szklarskiej 
Porębie”, to wówczas legenda ta nabie-
ra innych jeszcze barw; wciąż na nowo 
odkrywanych i dopełnianych szczegól-
nie w ostatnich latach.

Jednak czasami odnoszę wrażenie, że 
powracający motyw utraconej bibliote-
ki staje się rodzajem kulturowej ekspia-
cji za lata 30. w Niemczech, śmierci jej 
twórcy, a jakże, w bibliotece i jej pierw-
szego rozproszenia. Wtedy urzędowe-
go. Z czasem dopiero jej dalszych losów; 
wtapiania się kolekcji w inne bibliotecz-
ne księgozbiory – niemieckie i polskie. 
Rozpływania się w nich.

To warstwa realna, choć dziś już hi-
storyczna. Ale tragiczne dzieje Pinkuso-
wej biblioteki wymuszają refleksję nad 
innym jeszcze ich wymiarem. Symbo-
licznym, historiozoficznym, wręcz mi-
tycznym, skupiającym i kumulującym 
w sobie losy wszystkich śląskich książ-
nic w różnych fazach apokalipsy spełnio-
nej. Tej pierwszej – w czasach kształto-
wania się ideologii faszystowskiej, głębo-
ko nacjonalistycznej, hitlerowskiej. I tej 
drugiej – wczesnego powojnia. Zatraca-
nia lub unicestwiania tego, co pisane już 
dawniej, w nieznanym dla wielu języku, 
drukowanych dziwnym krojem czcion-
ki, na obszarach odgrodzonych dawną 
granicą i zabezpieczonej wtedy trakta-
tami. Stąd niezwykłość i atrakcyjność 
rozważań o losach biblioteki. I powra-
cające wciąż na nowo pytanie: czy dziś 
ona jeszcze istnieje? Czy zachowały się 

jakieś woluminy z tej kolekcji? Jeżeli 
tak, to gdzie?

Bo też była to kolekcja duża, liczą-
ca między 17 a 25 tysięcy woluminów; 
jednorodna, gromadząca silesiaca łaciń-
skie i niemieckie, rzadziej inne. Mieści-
ła się w Prudniku, najpierw przez 30 lat 
przy ul. Obervorstadt 20 (dziś Piastow-
ska), a od roku 1903 do śmierci kolek-
cjonera, w domu przy ul. Neisserstras-
se 2 (Nyska).

Na pierwszym piętrze mieścił się re-
prezentacyjny salon Schlesierbücherei. 
A jak wyglądał? Oddajmy głos Arkadiu-
szowi Baronowi, autorowi książki: „Max 
Pinkus (1857–1934). Śląski przemysło-
wiec i mecenas kultury. Opole 2008”, 
który opisuje fotografię przedstawiają-
cą ów salon. „Środek pomieszczenia zaj-
mował wielki rzeźbiony stół. Obok, przy 
ścianie, na małym dywaniku stał okrą-
gły, kunsztownej roboty stolik z fotela-
mi obijanymi skórą. Na stoliku posta-
wiono cukiernicę, klasycyzujący posą-
żek nagiej postaci ludzkiej, popielniczkę, 
leży książka. W głębi, na wciąż do dziś 
zachowanej kolumience z drewna, stoi 
popiersie Hauptmanna. Najprawdopo-
dobniej było to miejsce, gdzie Max Pin-
kus przyjmował swoich gości, najchęt-
niej przebywał i zmarł” (s. 112). I nieco 
dalej: „Poszczególne szafy biblioteczne 
oddzielone są od siebie boazeryjnymi fi-
larami, rzeźbionymi w ciemnym drze-
wie, które w istocie (…) kryły dodatko-
we regały biblioteczne. Wieńczą je u sufi-
tu wieńcowato udekorowane, złote ramy 
obrazów. Te ostatnie zaś ukazują przy-
puszczalnie olejne podobizny: Marti-
na Opitza, Jakoba Boehmego, Andre-
asa Gryphiusa i Gerharta Hauptman-
na” (s. 113).

Już tylko przywołane tu nazwiska mó-
wią o niezwykłości tej kolekcji, jaką zgro-
madził prudnicki przemysłowiec, któ-
rego zakłady i ich wytwory były znane 
na świecie; bliższym – w Europie, i tym 
dalszym – jak Ameryka i Japonia. Przy-
najmniej do I wojny światowej. Kata-
strofa tamtych lat ograniczyła, zmusiła 
do przekształceń, wreszcie zrujnowała 
ten krąg gospodarczej prosperity. Ale 
to już zupełnie inna historia.

Powstanie mitycznej biblioteki łą-
czy się jednak nie z czasami trudnych 
lat drugiej dekady XX stulecia, a z po-
czątkami zawodowej drogi przyszłego 
kolekcjonera. Pinkus miał wówczas 31 
lat. Wtedy – twierdzą znawcy – we wro-
cławskim antykwariacie von Samoscha 
kupił „kilka starych tomów oprawnych 
w skórę, by ozdobić nimi własne biur-
ko” (A. Baron, s. 107). Gest, w gruncie 
rzeczy, estetyczny był zaczątkiem wiel-
kiej pasji gromadzenia, porządkowa-
nia (a czynił to zawodowy bibliotekarz, 
dr Gerhard Knoche) i poznawania lite-
ratury śląskiej.

Nie czas na gruntowne omawianie za-
wartości Schlesierbücherei. Mnie zain-
teresowały nade wszystko jej renesanso-
we zasoby. Dzieła Wawrzyńca Korwina 
z przełomu XV i XVI stulecia, niegdyś 

„docenta bez katedry” krakowskiej Aka-
demii; człowieka, który stworzył model 
humanistycznego kształcenia we Wro-
cławiu; „Gentis Silesiae Annales” Joachi-
ma Curaeusa, lekarza, filozofa, historyka; 
wreszcie traktaty Ambrożego Moibana, 
współtwórcy wrocławskiej reformacji. 
Jednak nie ten obszar śląskiej kultury 
był silnie eksponowany przez bibliofila, 
a dwa inne; jeden to śląscy mistycy cza-
su baroku i drugi to twórczość Gerharta 
Hauptmanna, noblisty, a zarazem ber-
lińskiego skandalisty.

W każdym księgozbiorze są jednak 
pozycje, które, nie do końca poznane, 
wyzwalają chęć wyjaśnienia przyczyn 
właśnie jej wybrania do zbiorów przez 
tak wyrafinowanego zbieracza, jakim był 
Max Pinkus. Można powiedzieć: bo ślą-
skie, bo dawne, bo tajemnicze. To praw-
da. Ale gdy zderzają się dwa fakty zbież-
ne w tym samym czasie, wówczas budzi 
się chęć interpretacji przypadku.

Zastanawiająca jest np. informacja o za-
kupionym gdzieś w latach 20. XX wieku 
odrysie trzynastowiecznej legendy o św. 
Jadwidze, i to tuż po śmierci żony Hed-
wigi. Przypadek? Traf chciał, iż w kato-
wickiej Bibliotece Śląskiej znajduje się 
podobny manuskrypt opublikowany 
z czasem przez Wydawnictwo Nauko-
we „Śląsk” („Legenda o Świętej Jadwi-
dze. Rkp 303/IV ze zbiorów Biblioteki 
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Śląskiej w Katowicach. Katowice 2012. 
Oprac. Jan Malicki”).

Aż korci, by włączyć jej wersję rękopi-
śmienną do Pinkusowej spuścizny. Nie-
stety, nie można. Brakuje znaku identy-
fikującego ów egzemplarz z całą zacho-
waną pozostałością kolekcji. A miał on 
kilka możliwości wykorzystywanych 
w praktyce; nade wszystko ekslibrisy 
wykonane przez Maxa Ebersbacha-So-
rau z 1896 roku z charakterystycznym 
motywem prząśniczki na tle fabryki, 
czy Emila Orlika. Jeszcze inny ekslibris 
publikowany jest w Śląskiej Bibliotece 
Cyfrowej. Żadnego z nich nie ma w na-
szym rękopisie. Nie ma też charaktery-
stycznej pieczęci z literą P w otoku. Za-
tem prawdopodobnie nie jest to egzem-
plarz z Pinkusowego zbioru.

Nieprzypadkowo przywołałem tu na-
zwę Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 
Ona będzie ważna wtedy, gdy kończyć 
będziemy opowieść o tragicznych lo-
sach „klejnotu śląskich księgozbiorów”, 
jak mówił jeden z niemieckich dostoj-
ników, przejmując go i dzieląc – mimo 
prośby młodszego syna o jej nierozpra-
szanie – między państwową bibliotekę 
pruską w Berlinie, bibliotekę uniwersytec-
ką we Wrocławiu i Górnośląską Bibliote-
ką Krajową w Raciborzu. Wszak – przy-
wołajmy komentarz Arkadiusza Barona 

– „twórcą unikatowego zbioru dzieł kul-
tury niemieckiej (często w formie i treści 
wymarzonej przez nazistów) okazał się 
znienawidzony przez reżim przedstawi-
ciel rzekomych sprawców nieszczęść nie-

mieckich – żydowski przedsiębiorca (s. 
131)”. Z Raciborza zbiory trafiają do By-
tomia, do nowej niemieckiej biblioteki, 
która miała stanowić przeciwwagę dla 
istniejącej od 1922 roku w Katowicach 
polskiej biblioteki, z czasem publicz-
nej. To już drugie stadium rozpraszania 
Pinkusowej spuścizny, choć służyła ona 
lokalnym społecznościom. Potwierdza 
to informacja Bogusława Małuseckiego 
z gliwickiego archiwum, w którym od-
naleziono kilka woluminów opatrzo-
nych pieczęcią z literą P.

Trzeci etap rozpraszania kolekcji 
przyniosły czasy wojny i wczesnego po-
wojnia. Obie biblioteki zostały ze sobą 
powiązane, ale oprócz ich księgozbio-
rów w jednym pomieszczeniu znalazły 
się w Bytomiu zasoby Zbiornicy Zbio-
rów Zabezpieczonych i Biblioteki Na-
rodowej. Horror. Szczególnie tragicz-
ne były losy ogromnej ilości przywo-
żonych książek z Wrocławia np. 500 
tysięcy woluminów w jednym trans-
porcie (dla porównania cały przedwo-
jenny księgozbiór poprzedniczki Bi-
blioteki Śląskiej liczył ok. 100 tysięcy), 
a umieszczanych w przeróżnych po-
mieszczeniach. Do tego nieliczna za-
łoga, często nieprzygotowana do tak 
poważnych zadań. Z ogromnym sza-
cunkiem myślę o ludziach ratujących 
wówczas poniemieckie księgozbio-
ry. Bo to były książki! Nic dziwnego, 
że kolekcja Maxa Pinkusa powtórnie 
uległa rozproszeniu w tej części, któ-
ra należała do przedwojennego zaso-

bu bytomskiego. Poza starodrukami, 
które już na stałe znalazły swoje miej-
sce w Zbiorach Specjalnych Biblioteki 
Śląskiej. Dziś mogę stwierdzić, iż za-
chowało się 650 woluminów. Opisuje 
je w swoim studium Weronika Pawło-
wicz. Problem jednak polega na tym, iż 
o wartości takich zbiorów, jak Pinkuso-
wy, nie stanowią pojedyncze egzempla-
rze, a cała kolekcja. Ich zwarta całość.

Stąd decyzja dyrekcji z lat 90. po-
przedniego wieku, by z ogromnego 
księgozbioru liczącego 1,5 mln. wo-
luminów wydobyć pozostałe w na-
szych zbiorach Pinkusowe egzempla-
rze. W sumie odnaleziono 2 424 wo-
luminy. Pamiętając, iż cały zasób pru-
dnickiego przemysłowca liczył między 
17 tysięcy a 25 tysięcy pozycji, uda-
ło się więc odnaleźć między 10–14% 
pierwotnej kolekcji. A to jeszcze nie 
koniec, mimo apokaliptycznych znisz-
czeń sprzed lat. Odnalezione fragmen-
ty księgozbioru zgromadzone zosta-
ły w jednym miejscu, w Czytelni Ślą-
skiej BŚ i tam znajdowały się do 2018 
roku. Nie ma tam jedynej drukowanej 
po polsku pozycji, jaką jest Fryderyka 
Wilhelma II „Wznowiony i zaostrzony 
Edykt przeciwko Grom w Karty, Base-
tę Lanskenet y Faro, gdy Biribi zwanej 
y wszystkim innym azardowym grom, 
z Kartami, Kostkami y innemi znakami, 
lub iuż wynalezione są, lub ieszcze wy-
myślone będą. De Dato z Berlina, dnia 
9. Lutego 1787, Wrocław”. Ta znajduje 
się w Zbiorach Specjalnych. 

Ilustracje – źródło Biblio-
teki Śląskiej
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B eskid Niski – ostatnie pasmo pol-
skich Karpat w kierunku wschod-

nim; dalej są już tylko osławione Biesz-
czady i ukraińska granica. Ziemia nie-
jako przeklęta, bo wyjątkowo dotknięta 
wszelkimi plagami XX wieku. Dziś za-
pomniana, bo nawet większość miłośni-
ków turystyki górskiej ma problem z do-
kładnym umiejscowieniem tego pasma. 
Tym bardziej mało kto wie, że te malow-
nicze wzniesienia to jedno wielkie cmen-
tarzysko, pozostawione po ciężkich wal-
kach obu wojen światowych, które na za-
wsze zmieniły oblicze tego zapomniane-
go zakątka świata.

Beskid Niski od dekad pozostaje – do-
słownie i w przenośni – w cieniu Biesz-
czad. Te, słynne ze swych wysokich szczy-
tów i dzikich połonin, rozsławione swe-
go czasu książką Jana Gerharda „Łuny 
w Bieszczadach”, legendą krwawych walk 
z UPA, harcerskimi akcjami „Bieszczady” 
z lat 70., muzyką punkowej grupy KSU, 
wreszcie – dziesiątkami mniej lub bar-
dziej prawdopodobnych opowieści z cza-
sów PRL o ukrywających się na biesz-
czadzkim odludziu mordercach i ban-
dytach – dorobiły się stałego miejsca 
w ludzkiej świadomości i popkulturze, 
o czym świadczy choćby serial krymi-
nalny „Wataha”, którego emisja rozpoczę-
ła się w 2014 roku. Wszystko to, a także 
fakt, iż rzeczywiście w czasach „Polski lu-
dowej” Bieszczady były czymś w rodzaju 
współczesnego Dzikiego Zachodu, czyli 
ziemi, gdzie oficjalna władza i jej prawo 
obowiązywały często jedynie iluzorycz-
nie, i związany z tym napływ zarówno 
idealistycznych outsiderów, pragnących 
żyć poza dyktowanym odgórnie kano-
nem jak i różnorakich mętów – spowo-
dowały, że miejscowości takie jak Wetli-
na, Komańcza, Cisna czy Baligród koja-
rzone są właśnie z tym rejonem Polski, 
gdzie „diabeł mówi dobranoc”.

Sąsiedni Beskid Niski nigdy nie do-
robił się takiej medialnej legendy, choć 
znaczna część jego terenu opustoszała 
w tych samych okolicznościach – w 1947 

roku, gdy w ramach akcji „Wisła” łem-
kowską ludność wysiedlono na Ziemie 
Odzyskane; co miało w zamyśle pozba-
wić zaplecza mogące operować w tym re-
jonie sotnie UPA (Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, zbrojnej formacji nacjonali-
stów ukraińskich), choć akurat, w prze-
ciwieństwie do Bieszczad, działalność 
UPA w Beskidzie Niskim była mniej niż 
śladowa. Niepowtarzalny klimat Beski-
du Niskiego opisuje co prawda Andrzej 
Stasiuk w zbiorze opowiadań „Dukla”, 
opiewają go w swych balladach niszo-
we zespoły związane z tematyką górskiej 
wędrówki (m.in. formacja o zapadają-
cej w pamięć nazwie „Na bani”), miej-
scowość Jaśliska występuje w dwóch fil-
mach fabularnych („Wino truskawkowe” 
i „Boże Ciało”), nie zmienia to jednak 
faktu, iż w rankingu sławy, góry te po-
zostają daleko w tyle nie tylko za Biesz-
czadami czy Tatrami, ale także za innymi 
pasmami polskich Karpat czy Sudetów.

Jest jednak w tych okolicach coś nie-
uchwytnego i wymykającego się pospoli-
tej definicji. To atmosfera ciszy, spokoju, 
dziwnej melancholii i smutku, poczucie 
niemal namacalnego obcowania z prze-
mijaniem. Odczuwa się ją pustych doli-
nach, w których istniały niegdyś gwar-
ne wsie, w zdziczałych owocowych sa-
dach, wskazujących wędrowcom miejsca, 
gdzie kiedyś stało jakieś gospodarstwo – 
a tam skarlałe jabłonie i czereśnie wciąż 
rodzą owoce, których nikt już nie zbiera, 
w przydrożnych łemkowskich kaplicz-
kach z piaskowca, zarastających dzikim 
zielskiem. Beskid Niski ma swoje ulot-
ne, skłaniające do zadumy, łagodne ob-
licze; to pejzaż zarośniętych bukiem 
wzniesień i malowniczych łąk, na któ-
rych latem wysokie, oblane słońcem tra-
wy falują w górskim wietrze. To leśne 
ostępy, przez które płowe sarny umy-
kają przed obecnością rzadko widzia-
nego tu wędrowca, to senne, oddalone 
od głównych dróg miejscowości, w któ-
rych upływ czasu odmierzają wspinają-
ce się po wąskich i krętych szosach nie-

liczne autobusy, przyjeżdżające z takich 
centrów cywilizacji jak Jasło, Dukla czy 
Krosno. Jest to atmosfera spokoju ci-
chego, opuszczonego cmentarza, gdzie 
spoczywają dobrzy i źli, ubodzy i boga-
ci, na zawsze już pogodzeni z doczesno-
ścią i zrównani przez to, co nieubłagane.

Jest też w pięknym i smutnym krajo-
brazie Beskidu Niskiego stały element, 
który niczym memento przypomina 
o tym, co wydarzyło się tu przed laty. 
To stara, zapomniana żołnierska mogiła, 
napotykana niemal w każdej miejscowo-
ści, nawet, jeśli pozostała już po niej tyl-
ko nazwa na mapie. Spoczywają w niej 
prochy jakiegoś Austriaka, Rosjanina, 
Niemca, Polaka... Bo przekleństwo Be-
skidu Niskiego zawarte jest w jego na-
zwie – to najniższe pasmo na łuku Kar-
pat, stąd też każda maszerująca na Za-
chód czy Wschód armia chciała zdobyć 
lub utrzymać łagodne karpackie prze-
łęcze, umożliwiające szybkie przerzu-
canie wojsk na drugą stronę górskie-
go łańcucha.

Zanim jednak ludzkość poznała takie 
pojęcie jak „wojna światowa”, Beskid Niski, 
o ironio, był krainą wręcz przeludnioną. 
Ludzie żyli tu prosto i biednie, a pojęcie 

„galicyjskiej biedy” wywodzi się właśnie 
z tych okolic. Lata świetności minęły 
wieki temu – przypominały o nich już 
tylko takie nazwy jak „węgierski trakt”, 
którym kupcy w XIV i XIV wieku wo-
zili do Krakowa wino z prowincji Tokaj 
na Węgrzech. W czasach austro-węgier-
skich nieurodzajna, piaszczysta ziemia, 
zacofanie, słaba sieć dróg powodowała, 
iż miejscowi górale już na przełomie XIX 
i XX wieku w poszukiwaniu lepszego 
życia często emigrowali stąd do Ame-
ryki, wielu nie wróciło już nigdy w ro-
dzinne strony. W większości byli Łem-
kami, wyznającymi wiarę prawosławną 
lub grekokatolicką. Ci, którzy decydo-
wali się pozostać, wiedli ciężki i ubogi 
żywot w nieurodzajnej krainie, ich egzy-

ToMasz BIeNIeK

Jesienne impresje z dzikich Karpat 

Trwają  
tylko góry

Opuszczony łemkowski cmentarz w Polanach 
z widocznymi śladami ostrzału artyleryjskiego; 
jesienią 1944 roku przechodził tędy front. 
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stencję odmierzały cerkiewne uroczysto-
ści i rolniczy kalendarz, co zamożniejsi 
fundowali proste kapliczki i przydroż-
ne krzyże, pokładając w opiece siły wyż-
szej nadzieje na lepsze jutro.

Ten prosty świat przeminął wraz 
z salwami armatnimi rozpoczynający-
mi I wojnę światową. Armia austro-wę-
gierska, po pierwszych klęskach w bi-
twach z wojskami carskimi i okrążeniu 
wielkiej twierdzy w Przemyślu, cofa-
ła się na ostatnią rubież, mogącą ura-
tować monarchię – jedyną dogodną 
do obrony naturalną przeszkodę, czyli 
na łuk Karpat. Wybudowano tu rozle-
głe linie polowych fortyfikacji, okopów, 
rowów strzeleckich, ziemianek, schro-
nów, stanowisk dział, moździerzy i ka-
rabinów maszynowych. Dowództwo car-
skie także miało świadomość rangi Be-
skidu Niskiego – uchwycenie tutejszych 
przełęczy umożliwiło by dalszą ofensy-
wę na Zachód, a w konsekwencji wyj-
ście na leżące na południu wielkie nizi-
ny węgierskie i w rezultacie zajęcie Bu-
dapesztu i Wiednia, co być może po-
skutkowało by zakończeniem I wojny 
światowej w 1915 roku, zostawmy jed-
nak te rozważania entuzjastom tzw. hi-
storii alternatywnej.

Faktem jest, że jesienią 1914 biedny 
i zacofany, choć spokojny Beskid Niski 
stał się areną jednej z najkrwawszych 
bitew I wojny światowej. Zasadniczo 
aż do wiosny 1915 jej przebieg miał taki 
sam charakter. Toczono tu ciężkie wal-
ki pozycyjne, w górskim terenie, więk-
szość czasu w zimie, co pociągało do-
datkowe straty – bo wielu żołnierzy obu 
stron po prostu zamarzło w okopach. 
Huraganowy ostrzał artylerii, piechota 
nacierają po odsłoniętych górskich sto-
kach wprost pod ogień karabinów ma-
szynowych, ataki i kontrataki połączo-
ne z walką na bagnety każdego tygo-
dnia nasycały górską, kamienistą glebę 
krwią poddanych cara Mikołaja II i ce-

sarza Franciszka Józefa, do których szyb-
ko dołączyli żołnierze cesarza Wilhelma 
II. W dolinach i na szczytach Beskidu 
Niskiego tysiącami padali Niemcy, Au-
striacy, Słoweńcy, Węgrzy, Ukraińcy, Bo-
śniacy, Chorwaci, Włosi, Czesi, Słowa-
cy, Polacy i Rosjanie – noszący mundury 
państw, które za cztery lata miały prze-
minąć, odpłynąć w przeszłość i zniknąć, 
tak jak na podmokłych łąkach, na któ-
rych ginęli, niknie zalegająca tam w je-
sienne poranki mgła, rozwiewana przez 
karpacki wiatr.

Ucierpiały też miejscowe wsie – wie-
le chałup zniszczył artyleryjski ostrzał, 
inne zostały rozebrane przez żołnierzy 
obu walczących stron – solidne drew-
niane belki przydawały się przy budo-
wie umocnień, wzmacniano nimi błot-
niste, polne drogi, tak by wciągać na górę 
armaty i wozy z amunicją. Przed wojną 
tutejsi górale mieli niewiele, teraz nie 
mieli już nic, a wielu poległo jako cywil-
ne ofiary bitwy. Choć jako symbol rzezi 
I wojny światowej uchodzą takie bitwy 
frontu zachodniego, jak Verdun, Somma 
czy Ypres, to właśnie z okolic Beskidu 
Niskiego pochodzą potworne opowie-
ści o pewnej austriackiej kompanii pie-
choty, której wszyscy żołnierze i ofice-
rowie zmarzli tej samej nocy, o znajdo-
wanych w lesie, opartych o drzewa tru-
pach ludzi, którzy zamarzali na stojąco, 
o ziemnych schronach, który załogi po-
grzebały żywcem pryzmy ziemi miotane 
przez eksplozje pocisków najcięższej ar-
tylerii. Wspomnienie bitwy przetrwało 
też w lokalnych nazwach – jest np. Żoł-
nierska Polana, gdzie podobno podczas 
przerw w walkach żołnierze obu walczą-
cych stron mieli spotykać się i wspólnie 
pić wódkę.

Wiosną 1915 roku impas w Karpatach 
został przełamany na korzyść państw 
centralnych. Po zwycięstwie w bitwie 
pod Gorlicami wojska carskie zostały 
odrzucone daleko na wschód i dla be-

skidzkich wsi pierwsza wojna światowa 
skończyła się. Umilkły działa, opustosza-
ły okopy – jednak na górskich stokach, 
leśnych polanach, wśród pól i dolin po-
toków pozostały dziesiątki tysięcy po-
ległych. Dowództwo austro-węgierskie, 
pragnąc zażegnać nie tylko wielkie za-
grożenie sanitarne wynikające z roz-
kładu tak wielkiej ilości zwłok, ale tak-
że chcąc złożyć hołd poległym, wpadło 
na pomysł bezprecedensowy. W sztabie 
generalnym narodziła się idea, aby nie 
tworzyć jednego gigantycznego cmen-
tarza, ale chować poległych w miarę 
możliwości tam, gdzie zginęli, tworząc 
sieć lokalnych żołnierskich cmenta-
rzy. Przedsięwzięciu temu towarzyszy-
ła postępowa idea, aby obok siebie cho-
wać poległych obu stron, sławiąc żoł-
nierską odwagę i poświęcenie niezależ-
nie od barwy munduru. Nekropolie te 
miały jednocześnie być przestrogą, aby 
już nigdy więcej...

Z uwagi na skalę walk i ogromną licz-
bę poległych, tworzenie wojskowych 
cmentarzy w Karpatach (powstawały 
one nie tylko w Beskidzie Niskim, tak-
że w Bieszczadach czy Beskidzie Sądec-
kim), ich budowa przypominała rozma-
chem kampanię wojenną, pochłaniając 
podobne siły i środki jak sama obrona 
Karpat. Przedsięwzięciem zawiadywał 
powstały przy austriackim Minister-
stwie Wojny Wydział Grobów Wojen-
nych. Podlegający mu Oddział Grobów 
Wojennych C. i K. Komendantury Woj-
skowej w Krakowie zużył do budowy 
nekropolii tysiące ton kamienia, żwi-
ru, drewna, cegieł, dachówek, gwoź-
dzi, elementów żeliwnych i stalowych, 
w efekcie czego w zachodniej Galicji po-
wstało ok. 400 cmentarzy. Tak jak w ar-
mii – sztabowi temu podlegały kamie-
niołomy, tartaki, stolarnie, odlewnie, 
pracownie rzeźbiarskie i biura projek-
towe oraz zespoły architektów, projek-
tantów, artystów, ogrodników, kamie-

Kto, kiedy i w jakiej intencji postawił tą kapliczkę? Kości fundatorów dawno obróciły się w proch, ich 
domy rozpadły się i zniknęły. Rejon nieistniejącej wsi Żydowskie.

Po wsi Wilsznia została jedynie ta przydrożna 
kapliczka, także na niej widać ślady po uderze-
niach kul i odłamków.
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niarzy, brukarzy. Do akcji skierowano 
całe hufce jeńców wziętych przez armię 
austro-węgierską, ceniono szczególnie 
Rosjan jako zdolnych do ciężkiej pracy 
i Włochów, uznawanych za ludzi obda-
rzonych zmysłem estetyki. Pamięć wielu 
utalentowanych budowniczych czy ar-
chitektów, zaangażowanych w ten pro-
jekt, przetrwała przy okazji wraz z ich 
dziełami. Można tu wymienić choćby 
Dušana Jurkoviča, który specjalizował 
się w konstrukcjach drewnianych in-
spirowanych stylem regionalnym, czy 
Hansa Mayera lub Johana Jagera, któ-
rzy preferowali budownictwo kamien-
ne. Teren operacji podzielono na woj-
skowe okręgi cmentarne, w przypadku 
Beskidu Niskiego były to okręg żmi-
grodzki, gorlicki i jasielski.

Projektanci dołożyli też wszelkich sta-
rań, aby cmentarze były idealnie wkom-
ponowane w górski krajobraz. Każdy 

z nich otrzymał swoje niepowtarzalne 
i unikatowe epitafium, korespondują-
ce z ideą pojednania narodów i postu-
lowanego pacyfizmu, przestrzegające 
przez koszmarem wojny. Przykładowo 
w przypadku cmentarza wojennego nr 
6 w miejscowości Krempna brzmi ono: 

„Choć umarliście – żyjecie w pamięci, 
w miłości i w błogosławieństwie poko-
ju / Walczyliśmy pierś w pierś, zmar-
twychwstaniemy ramię w ramię”. Z ko-
lei na cmentarzu wojennym nr 8 w Żmi-
grodzie Nowym jest to „Nie pytajcie, kto 
był przyjacielem, a kto wrogiem. Tysią-
ce bohaterów wiernych przysiędze padło 
w zawziętej walce, ofiary spoczęły w rów-
nych rzędach grobów, anioł śmierci przy-
garnął ich w niebie wolnych od nienawi-
ści”. W efekcie zakrojonych na ogrom-
ną skalę, wieloletnich działań budowla-
nych i prac ekshumacyjnych, do końca 
I wojny światowej, udało się w pożąda-

ny sposób pochować większość z ok. 200 
tysięcy poległych.

Gdy na ich mogiłach zakwitały pierw-
sze kwiaty, karpackie słońce wschodziło 
już nad nowym światem – Beskid Niski 
znalazł się w odrodzonej Polsce, grani-
czącej z młodą Czechosłowacją, gdzieś 
daleko była okrojona Austria, na połu-
dniu niewielkie Węgry... Upadły mo-
narchie, abdykowali cesarze, za których 
ginęli ich żołnierze. Ich groby były po-
trzebne już tylko rodzinom – w latach 
20. i 30. w Beskid Niski przyjeżdżały 
jeszcze rodziny poległych, przybywają-
ce z najodleglejszych krańców nowych 
państw na mapie Europy. Jadnak i ten 
czas przeminął – na górskich mogiłach 
coraz rzadziej płonęły świeczki, a Pol-
ska dwudziestolecia międzywojenne-
go była zbyt biedna, by ponosić gigan-
tyczne koszty konserwacji otrzyma-
nych w spadku po CK Austrii wojen-
nych cmentarzy. Górska trawa powoli 
zarastała mogiły, tylko gdzieś na „żoł-
nierskich polanach” czasem ktoś idąc 
na grzyby znajdował starą, pokrytą 
mchem pustą butelkę.

Wsie odbudowano, narodziło się mło-
de pokolenie, nowe pługi orały kamie-
nistą glebę, gwar powrócił w doliny, lu-
dzie znów starali się tu żyć, klepiąc ga-
licyjską biedę, nie wiedząc, że każda je-
sień przybliża w ich strony zapisaną już 
gdzieś w gwiazdach kolejną apokalipsę...

Wrzesień 1939 roku w Beskidzie Ni-
skim przeszedł szybko, niemieckie i sło-
wackie oddziały przekroczyły karpackie 
przełęcze bez większych walk. Przeminę-
ła jednak kolejna epoka, II RP skończyła 
się. Nastał mrok hitlerowskiej okupacji 

– gehenna tutejszej ludności żydowskiej. 
Żydzi w miasteczkach takich jak Dukla, 
Nowy Żmigród, Iwonicz Zdrój czy Ry-
manów od stuleci stanowili istotny odse-
tek mieszkańców, zasilając swoją kultu-
rą bogaty koloryt tych ziem. Byli kupca-
mi, rzemieślnikami; prowadzili tu swoje 
małe, często biedne interesy. Przeminął 
i ich czas. Dziś w pustych oknach zruj-
nowanych bożnic – jak ta w Dukli, pta-
ki wiją gniazda, a zielone pnącza okry-
wają dobrotliwie nagość ruin każdej 
wiosny; w murach, które słyszały sen-
tencje z Tory i mądrość cadyków zale-
ga cisza. Hitlerowcy nawet nie wywozi-
li stąd większości do obozów zagłady; 
ci, którzy wiedli życie w Beskidzie Ni-
skim także tutaj znaleźli swoją tragicz-
ną śmierć. Ok. 2000 Żydów z okolic No-
wego Żmigrodu rozstrzelano w górach 
na Przełęczy Hałbowskiej, ale mordo-
wano ich też w okolicach Dukli, na kir-
kucie w Żmigrodzie i dziesiątkach nie-
wielkich, często pojedynczych miej-
scach straceń, bo na ukrywających się 
polowała nieustanie niemiecka i ukra-
ińska policja.

Późnym latem 1944 dobiegający ze Wscho-
du pomruk artyleryjskiej nawały zwia-
stował kolejną bitwę, jaka wkrótce roze-

Wzgórze nad wsią Grab – z leśnej gęstwiny wyłaniają się zbiorowe groby żołnierzy z I wojny światowej. 
W tym na zdjęciu spoczywa 150 Rosjan.

Prowizoryczna mogiła, w której pochowano szczątki jakiegoś żołnierza poległego w 1944 roku. Rejon 
Żmigrodu Nowego. 
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gra się w Beskidzie Niskim, przynosząc 
koniec tych ziem w kształcie znanym 
do tej pory. Tzw. „bitwa o Przełęcz Du-
kielską”, określana w literaturze tematu 
bardziej profesjonalnie jako „Operacja 
Dukielsko-Preszowska” nie różniła się 
koncepcyjnie od walk z lat 1914–1915, 
z tym że w roli austro-węgierskich obroń-
ców występowały cofające się jednostki 
Wehrmachtu i sojusznicze oddziały wę-
gierskie i słowackie, nacierać zaś miała 
Armia Radziecka.

Już w lipcu 1944 niemieckie oddziały 
budowlane wznosiły tu gęstą sieć umoc-
nień polowych, często pogłębiając sta-
re austriackie okopy, ale i budując nowe 
stanowiska armat przeciwpancernych, 
rowy przeciwczołgowe, a przede wszyst-
kim – kładąc tysiące min, które miały 
zatrzymać radzieckie natarcie. Faktycz-
nie – hitlerowska obrona odniosła w pe-
wien sposób sukces, front zatrzymał się 
tu na miesiąc, a w niektórych rejonach 
Beskidu Niskiego Niemcy bronili się 
jeszcze w styczniu 1945 roku, gdy So-
wieci wchodzili już do Katowic.

Góry znów pochłonęły tysiące ofiar – 
we frontalnych, często bezsensownych 
atakach, pchani przez NKWD czerwo-
noarmiejcy padali setkami na polach 
minowych, kładzeni pokotem ogniem 
karabinów maszynowych. Sowieckie 
dowództwo bezlitośnie pchało na za-
minowane tereny batalion za batalio-
nem, rozminowując własnymi ludźmi 
tzw. „pas śmierci”, jak Niemcy nazywa-
li rejon obecnej polsko-słowackiej gra-
nicy. Do szturmu w góry wysyłano dzie-
siątki czołgów, ich wraki jeszcze długo 
po wojnie były nieodłącznym elemen-
tem tutejszego pejzażu. W końcu, za cenę 
potwornych strat, udało się przełamać 
przeklęty Beskid Niski.

Lecz czy były to te same góry co kil-
ka miesięcy wcześniej? Większość od-
budowanych po 1915 roku wsi została 
dosłownie zmieciona z powierzchni zie-
mi. Mieszkańcy i tak nie mieli jak wra-
cać, by odbudować zgliszcza, bo cały te-
ren był zaminowany. Wiosną 1945 roku 
lokalne władze Żmigrodu Nowego roz-
paczliwie monitowały do rządu z prośbą 
o pomoc, raportując nie tylko o ogrom-
nych zniszczeniach, ale też o zalegających 
na przedpolach miasteczka dziesięciu 
tysiącach rozkładających się trupów ra-
dzieckich żołnierzy, których przez zale-
gające wszędzie miny nie ma jak zebrać. 
W prywatnym muzeum Karpackich Pól 
Bitewnych w Krośnie do dziś zachowano 
wspomnienia, iż latem 1945 roku, gdy 
wiatr wiał od strony gór, ludzie na uli-
cach zakrywali twarze, aby nie wdychać 
potwornego, trupiego odoru, niesione-
go z południa. W lokalnej izbie pamię-
ci we wsi Olchowiec przechowano rela-
cję, iż po przejściu frontu na okolicznych 
stokach polegli Rosjanie leżeli tak gęsto, 
że spod ciał nie było widać skrawka go-
łej ziemi. I także unosił się fetor gniją-

cych zwłok – odór śmierci, 
a poległych nie było jak po-
chować, znów przez pola 
minowe. Bilans strat w bi-
twie dukielskiej to ok. 100 
tysięcy poległych żołnie-
rzy radzieckich i czecho-
słowackich oraz ok. 30 ty-
sięcy poległych po stronie 
przeciwnej.

Po bitwie, wobec braku 
szans na odbudowę unice-
stwionych wsi, część Łem-
ków wyjechała do ZSRR, 
inni osiedlili się z dala 
od gór, tych, którzy pra-
gnęli zostać, objęła w koń-
cu akcja Wisła. Beskid Ni-
ski opustoszał.

Porzucone gospodar-
stwa wzięła we władanie 
dzika roślinność, do pu-
stych chat zaczęły zaglądać 
rysie i wilki, na strychach 
zagnieździły się sowy. Sady 
zarosły chwastami, które 
szybko ustąpiły miejsca dzi-
kim krzakom. Z czasem 
zimowe wichury zwaliły 
cerkiewne kopuły, górskie 
ulewy podmyły opuszczo-
ne domostwa, rozsypa-
ły się spróchniałe belki. 
Przez pierwszą powojenną dekadę Be-
skid Niski był ziemią porzuconą. Nikt 
już nie myślał o cmentarzach dla pole-
głych, tysiące zwłok zabrały na zawsze 
góry, porosła je trawa, rozmyły deszcze 
i pochłonął las.

W latach 50. o terenach tych przy-
pomniano w czasie tzw. wielkich akcji 
rozminowywania kraju. Dopiero 10 lat 
po wojnie drogę do wielu dolin i na gór-
skie szczyty otworzyli polscy saperzy, 
mozolnie oczyszczając góry z ogromnej 
ilości min. W ich wspomnieniach rysu-
je się kraina grozy i koszmaru – istnieją 
relacje o stojących na górskich zboczach 
wrakach czołgów z kościotrupami załóg 
w środku, o stertach szkieletów w zetla-
łych strzępach radzieckich płaszczy za-
legających na podejściach do niemiec-
kich stanowisk na szczytach gór. W re-
jonie takich miejscowości jak Krempna 
czy Polany ostatnie pola minowe zdję-
to dopiero w latach 60. Za swój sukces 
saperzy zapłacili daniną krwi – w Be-
skidzie Niskim żołnierze ginęli jeszcze 
długo po wojnie, rozbrajając rozmaite, 
często bardzo wymyślne niemieckie pu-
łapki. Mają swój pomnik na przedmie-
ściach Jasła, jeszcze przed jego renowa-
cją kilka lat temu na symbolicznej płycie 
umieszczone było wyobrażenie niemiec-
kiej miny talerzowej, podobny w swo-
jej wymowie pomnik czechosłowackich 
saperów znajduje się po drugiej stronie 
granicy – na obelisku dłonie żołnierza 
wyciągają z ziemi hitlerowską Tellermi-
ne 42. Przybyły nowe nazwy na mapach 

– jest Dolina Śmierci w okolicy Iwli, jest 
Udolie Smrti w rejonie wsi Kapišová 
na Słowacji. Przez wiele lat wojsko zbie-
rało stąd wraki wypalonych wozów bo-
jowych, po polskiej stronie gromadzono 
je przed wysyłką do hut m.in. w rejonie 
obecnego zalewu w Krempnej.

Przeminął i tamten czas, choć życie 
w Beskid Niski już nie powróciło. Po-
mnik saperów w Jaśle też zarasta już tra-
wą i mało kto go odwiedza, a symbolem 
tragizmu tych ziem jest wieś Ciechania, 
obecnie w najdzikszym, południowym 
pasie Beskidu Niskiego pod słowacką 
granicą. W toku walk 1914–1915 miej-
scowość została całkowicie zniszczona, 
ocalała tylko cerkiew. Po przejściu fron-
tu ci, którzy przeżyli, odbudowali swoje 
domy, wieś pomału powróciła do życia. 
W 1944 stała się jednym z węzłowych 
punktów niemieckiej obrony, otoczonym 
zewsząd polami minowymi. Hitlerow-
cy bronili się tu do stycznia 1945 roku. 
Miejscowość starto z powierzchni ziemi.

Dziś dawna wieś to już tylko dzikie 
łąki – a sama nazwa Ciechania po łem-
kowsku znaczyła „zacisze”, „spokojny 
zakątek”. Jedynie góry, trwają jak daw-
niej, dumne i niezmienne, odwiecznie 
poza dobrem i złem, i tylko myszkują-
cy w trawach karpacki wiatr opowiada 
wciąż i wciąż tą samą opowieść o za-
gładzie tych ziem, a gdzieś na polnym 
krzyżu, pod którym z rzadka czyjeś li-
tościwe ręce zapalają znicz, kołysze się 
zardzewiały, przebity kulą hełm, na któ-
rym osiada jesienna, górska mgła.  

Obelisk przy polsko-słowackiej granicy, rejon nieistniejącej wsi Ciechania.
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Zaczęło się od marcowej akcji 
„(Nie)znane kobiety Wikipedii”. Po-
tem, krok po kroku, odnajdywałam 
ślady jednej z wielu kobiet okresu 
powstań śląskich i plebiscytu, która 
mnie zafascynowała. Oto efekty hi-
storycznego śledztwa.

F lorentyna Morgał (Morgałła, Murgałł) 
urodziła się 17 czerwca 1883 r. jako 

córka Antoniego i Franciszki z domu Ja-
notta. Z aktu urodzenia przechowywa-
nego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sie-
mianowicach Śląskich (nr 215/1883) 
dowiadujemy się, że przyszła na świat 
w dzielnicy robotniczej zwanej Wanda 
Colonia na terenie Huty Laura (dziś Sie-
mianowice Śląskie), co potwierdza też 
dokumentacja wniosku odznaczeniowe-
go Pojdowej przechowywana w Central-
nym Archiwum Wojskowym (Wojsko-
we Biuro Historyczne). W dniu 6 wrze-
śnia 1907 r. wzięła ślub z Teofilem Fran-
ciszkiem Pojdą – informację podał m.in. 
S. Łoza w publikacji Czy wiesz kto to jest? 
(Warszawa 1938).

W czasie I wojny światowej, prawdo-
podobnie w ostatnich jej 2–3 latach, Teo-
fil Pojda jako rzemieślnik (mistrz ślusar-
ski i kowalski) został wysłany do pracy 
w fabryce zbrojeniowej w Berlinie. Po ja-
kimś czasie dołączyła do niego Floren-
tyna z dziećmi. W międzywojniu, za-
nim Pojdowie kupili dom przy Cynko-
wej 23 w Katowicach, w którym miesz-

kali do śmierci, przebywali w Bytomiu. 
Kiedy w 1922 r. przy podziale Górnego 
Śląska miasto zostało w Niemczech, po-
stanowili wyprowadzić się na ziemie pol-
skie. Dom kupili od Niemca. Dziś budy-
nek nie istnieje, został wyburzony, a wła-
ścicielem działki jest miasto. 

Pojdowie mieli troje dzieci: Zygmun-
ta, który w okresie międzywojennym stu-
diował we Lwowie, a w czasie wojny był 
pułkownikiem Wojska Polskiego, potem 
mieszkał w Warszawie; Pelagię (po mężu 
Sulma), która wyszła za mąż za pułkow-
nika Wojska Polskiego i zamieszkała 
w Szczurowej koło Krakowa; Irenę (1912–
ok. 2004; zamężna z Józefem Bregułą), któ-
ra studiowała w Berlinie metaloplastykę 
artystyczną, potem uczyła się w Pradze 
w Czechosłowacji, pracowała jako artyst-
ka rzeźbiarka. Jej prace wystawiano m.in. 
w Berlinie w 1938 r. Była wielokrotnie na-
gradzana. Jej synem jest Antoni Breguła 
(ur. 1952), również artysta metaloplastyk.

Wniosek o odznaczenia, który Flo-
rentyna złożyła w 1938 r., zawiera opis 
jej powstańczych doświadczeń. Czyta-
my: Brałam czynny udział w powstaniu 

Florentyno Pojdowa, 
gdzie jesteś?

MaRIa WeRoNIKa KMoCH

Florentyna Pojdowa w młodości. Zbiory Jerze-
go Pojdy

Florentyna (stoi w środku) i Teofil (siedzi w środku) Pojdowie z córkami Ireną (po lewej) i Pelagią oraz 
jej mężem (po prawej), ok. 1935 r. Zbiory Antoniego Breguły.
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górnosląskiem I-wszem 2-giem i 3-ciem. 
Pełniłam służbę w czasie powstań – jako 
kierowniczka czerw. krzyża, nosząc ran-
nym pomoc na placu boju. Od II. Lute-
go 1919 r. należałam do P.O.W. [Polska 
Organizacja Wojskowa Górnego Śląska 

– przyp. M.W.K.] w Bytomiu. Podczas 
1-wszego powstania miałam to zada-
nie – broń potajemnie powstańcom do-
wozić. Podczas tej czynności zostałam 
przez niemiecki „Grenzschutz” w Byto-
miu aresztowaną i uwięzioną w znanych 
ciemnicach koszarowych, i do tego stop-
nia katowana że poroniłam moje dziec-
ko, które miałam za cztery miesiące po-
rodzić, byłam bez opieki lekarskiej bez 
kropli wody i bez używienia poczem 
przed komisją Aliantów przetranspor-
towana do więzienia miejskiego gdzie 
mi wytoczono proces o zdradę Stanu. 
W drugiem powstaniu zdobyłam z ko-
szar francuskich w Gliwicach za pomo-
cą franc. kpt. Rejala – jedno auto na-
ładowane bronią i oddałam powstań-
com podczas zdobycia Chorzowa. (…) 
W trzeciem powstaniu zostałam ranna 
w nogę w Rozbarku pod Bytomiem za-
opatrując rannych w czasie walk ulicz-
nych (…). Poras drugi zostałam ciężko 
ranną w płuca pełniając funkcję kierow-
niczki Czerwonego Krzyża w grupie pół-
nocnej Kpt. Nowaka. – będąc ówczas 
w pociągu pancernym (…).

Podczas plebiscytu na Górnym Ślą-
sku była zastępczynią radcy o nazwi-
sku Eggeling, zaangażowaną w działal-
ność biura plebiscytowego w Bytomiu. 
Była referentką i mówczynią na wiecach 
na Górnym Śląsku i Zagłębiu. Przema-
wiała m.in. w Zabrzu, Sosnowcu i Gliwi-
cach. Pozwolenia na wyjazdy uzyskiwa-
ła pod pretekstem pracy w Czerwonym 
Krzyżu. Wspominała: Podczas wiecu zo-
stałam przez niemców poznaną i aresz-
towaną w Kluczborku gdzie mnie dotkli-
wie pobito (…) byłam aresztowana Wro-
cławiu tam konsulat polski mnie zwięze-
nia uwolnił. Podczas głosowania byłam 
przewodniczącą komitetu plebiscytowe-
go. Po plebiscycie kierowałam ruchem 
remigracyjnem [pisownia oryginalna – 
przyp. M.W.K.].

Florentyna Pojdowa otrzymała Krzyż 
na Śląskiej Wstędze Waleczności i Za-
sługi. W 1937 r. dostała Krzyż Niepodle-
głości. Przed 1938 r. dostała Medal „Pol-
ska swemu obrońcy” i Medal pamiątko-
wy za wojnę 1918–1921. Proponowano 
uhonorowanie jej Gwiazdą Śląską.

W okresie międzywojennym pełniła 
funkcję prezeski Towarzystwa Czytelni 
Ludowych w dzielnicy Zawodzie w Kato-
wicach. Działała w Polskim Czerwonym 
Krzyżu (koło Zawodzie). Była członki-
nią Związku Powstańców Śląskich i By-
łych Żołnierzy z siedzibą w Katowicach.

Tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej przyczyniła się do wywozu ze Ślą-
ska dokumentów dotyczących powstań 
śląskich i plebiscytu, obawiając się, że 

wpadną w ręce Niemców. Materiały te 
(839 jednostek archiwalnych, 11,95 m 
bieżących dokumentów z lat 1919–1921) 
przechowywane są w Instytucie Piłsud-
skiego w Nowym Jorku (Jozef Pilsudski 
Institute of America, zespół archiwalny 
nr 008). Ich kopie (mikrofilmy) można 
zobaczyć w Czytelni Zbiorów Śląskich 
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Kiedy w 1939 r. Niemcy wkroczy-
li do Katowic, w mieszkaniu Pojdów 
znaleźć mogli m.in. stare zdjęcia, dy-
plomy z wystaw w Berlinie, odznacze-
nia dla Ireny Breguły, a nawet gratula-
cje od Adolfa Hitlera. Czy te pamiątki 
uratowały ich w czasie okupacji, jakoś 
pomogły? Wydaje się, że okres okupacji 
Pojdowie przeżyli spokojnie. Nie podej-
mowali walki, byli już starszymi ludźmi. 
Tak samo po wojnie Pojdowie nie sprze-
ciwiali się czynnie komunizmowi.

W 1958 r. Pojdowa zachorowała. Cór-
ka Irena zabrała ją do szpitala w Szo-
pienicach, gdzie w obliczu braku wol-
nych łóżek Florentyna miała krzyknąć: 
Czy dla powstanki nie ma miejsca? Zo-
stała przyjęta. Zmarła krótko później, 
1 czerwca 1958 r. Pojdowie (Teofil od-
szedł 8 lat przed żoną) spoczywają kil-
ka grobów na prawo od Wojciecha Kor-
fantego, w alei zasłużonych na cmenta-
rzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. 
W 2011 r. grobem zajmowały się dwie 
klasy z Technikum Fryzjerskiego ZDZ 
w Katowicach.

W 2019 r. wydano Zeszyt do hersto-
rii dla początkujących pod redakcją M. 
Tkacz-Janik. Powstała też wystawa gra-
fik autorstwa Marty Frej pod hasłem „60 
na 100. SĄSIADKI. Głosem Kobiet o po-
wstaniach śląskich i plebiscycie”, która 
opowiada o roli kobiet w śląskich zry-
wach powstańczych i akcji plebiscytowej. 
W obu materiałach o Florentynie Pojdo-
wej napisano: Pochodziła z Siemianowic 

Śląskich, używała pseudonimu „Wiedeń-
ska hrabianka”, przełożona sanitariuszek, 
powstanka I powstania. Krzyż na Śląskiej 
Wstędze Waleczności i Zasługi. Dziś wie-
my o wiele więcej.

Przygoda z Florentyną Pojdową zaczę-
ła się od hasła, którego nie było, i koń-
czy się na haśle w Wikipedii, które już 
powstało (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Florentyna_Pojdowa – tam też część bi-
bliografii). A może to nie koniec?

Dziękuję Małgorzacie Tkacz-Janik, 
Andrzejowi Mieńko oraz Katarzynie 
Musioł z Izby Rzemieślniczej w Kato-
wicach za wsparcie w poszukiwaniach, 
natomiast Antoniemu Bregule i jego 
rodzinie za cenne informacje oraz za-
ufanie. 

Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, sygn. 1272, Florentyna Pojdowa (w rogatywce) 
z grupą sanitariuszek podczas I powstania

Grób Florentyny i Teofila Pojdów w Katowicach. 
Na płycie nagrobnej Florentyny jest informa-
cja o 18 czerwca jako dniu śmierci, nie 1 czerwca, 
jak zapisano na marginesie aktu urodzenia. Pod 
nazwiskami małżonków zamieszczono napis „po-
wstańcy śląscy”. Fot. Jarosław Pojda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_na_%C5%9Al%C4%85skiej_Wst%C4%99dze_Waleczno%C5%9Bci_i_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_na_%C5%9Al%C4%85skiej_Wst%C4%99dze_Waleczno%C5%9Bci_i_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_na_%C5%9Al%C4%85skiej_Wst%C4%99dze_Waleczno%C5%9Bci_i_Zas%C5%82ugi
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urodzeni we Lwowie – 
katowiccy lwowianie

aNToNI WILGusIeWICz

W ojciech Kilar – katowiczanin ze Lwo-
wa – jest najbardziej znanym miesz-

kańcem Katowic urodzonym we Lwo-
wie, Honorowym Obywatelem, a jed-
nocześnie jednym z symboli tego mia-
sta – Miasta Muzyki UNESCO (zostało 
nim w 2015 roku, w niespełna dwa lata 
po śmierci kompozytora). Nie stanowi 
on bynajmniej wyjątku – katowiczan 
urodzonych we Lwowie, a mieszkających, 
często też zmarłych w Katowicach było 
wielu; niektórzy z nich dzięki wybitnej 
pracy naukowej, działalności artystycz-
nej, osiągnięciom w wielu dziedzinach 
życia utrwalili swoje nazwisko w dzie-
jach miasta, regionu, Polski, a nawet 
i poza nią. Nazwiska te możemy odna-
leźć w niedawno wydanym Słowniku za-
służonych i znanych Polaków urodzonych 
we Lwowie autorstwa Mariana Kałuskie-
go, zamieszkałego od wielu lat w Melbo-
urne dziennikarza i historyka polskiego. 
Z imponującej liczby 2821 nazwisk za-
mieszczonych w książce wiele dotyczy 
lwowian osiadłych na Śląsku – zarówno 
Dolnym, z Wrocławiem na czele, jak też 

Górnym. Tak np. spośród postaci zwią-
zanych z Gliwicami autor wymienia 18 
osób, z czego – czemu się trudno dziwić 

– aż 13 to profesorowie Politechniki Ślą-
skiej, przybyli tu z Politechniki Lwow-
skiej. Jednym z nich był Edmund Romer, 
syn słynnego geografa Eugeniusza; był 
też Tadeusz Zagajewski, ojciec niedaw-
no zmarłego poety Adama, urodzone-
go we Lwowie, wychowanego w Gliwi-
cach, później mieszkającego we Francji, 
a zmarłego w Krakowie.

Spośród katowiczan znajdujemy w Słow-
niku około 30 nazwisk. Zacząć wypa-
da od żyjącego, czyli Jerzego Głybina 
(ur. 1952), znanego aktora Teatru Ślą-
skiego, który przybył do Polski i do Ka-
towic w latach 70. Trzeba zaznaczyć, że 
Słownik obejmuje tylko osoby urodzo-
ne we Lwowie, a nie na całych dawnych 
Kresach, stąd np. nie znajdziemy tu po-
staci powszechnie znanego aktora kato-
wickiego, Ryszarda Zaorskiego (urodził 
się w Łucku na Wołyniu). Jest za to inny 
znany niegdyś aktor lwowski, potem ka-
towicki – Władysław Brochwicz (zm. 

1958), a także Antoni Graziadio, mu-
zyk i aktor, początkowo w teatrze kato-
wickim, potem wiele lat w Teatrze Za-
głębia w Sosnowcu (zm. 1975). Należy 
tu wymienić również Zbigniewa Zdro-
jewskiego, znanego na Śląsku reżysera 
teatralnego i operowego, a w całej Pol-
sce – współpracownika katowickiego 
ośrodka TVP (zm. 1986).

Z muzyków, obok Wojciecha Kilara, 
możemy wymienić Franciszka Rylinga, 
znanego muzyka i pedagoga, a także dy-
rygenta chóralnego – chętnie sięgał jako 
kompozytor do pieśni górniczych, hut-
niczych i powstańczych. Zmarł w 1986 
roku. W Słowniku... znajdziemy także 
biogram wybitnego dyrygenta świato-
wej sławy, Stanisława Skrowaczewskie-
go (w latach 1949–1954 stał na czele Fil-
harmonii Śląskiej). Zmarł w USA, gdzie 
kontynuował karierę muzyczną.

Wybitni śląscy plastycy to Tadeusz 
Grabowski, specjalizujący się w grafi-
ce (zm. 2020) i Zenon Moskwa, malarz, 
grafik, podobnie jak Grabowski realizu-
jący się również w pracy pedagogicznej 
(zm. 1992). Artystą fotografikiem była 
Małgorzata Apathy, zmarła w 2005 roku, Grób Spirydiona Albańskiego, zmarłego w 1992 w Katowicach bramkarza Pogoni Lwów i jego żony 

Eustachii. fot. Autor
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specjalizująca się w fotografii portretowej.
Spośród katowickich literatów znajdzie-

my w Słowniku Jana Brzozę (zm. w Mysz-
kowie w roku 1971, ale pochowany jest 
w Katowicach), nie znajdziemy natomiast 
Aleksandra Baumgardtena, wychowane-
go we Lwowie, skąd przybył do Katowic 
i tu mieszkał do śmierci w 1980 roku – 
urodzonego w Krakowie.

Wielu śląskich lekarzy w okresie po-
wojennym było absolwentami Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie; pamięć o nich kulty-
wuje Śląska Izba Lekarska i jej Komisja 
Historyczna. W Słowniku reprezentują 
ich dobrze znani w Katowicach laryngo-
log Tadeusz Ceypek, autor wspomnień 
Lwów w czasach trudnych (zm. 1990) oraz 
wybitny dermatolog, profesor Śląskiej 
Akademii Medycznej, Tadeusz Chorą-
żak (zm. 1976). Profesorem tejże Aka-
demii był biochemik Roman Tarnaw-
ski (zm. 2020). Inni katowiccy profe-
sorowie urodzeni we Lwowie to: Sta-
nisław Blaschke – wybitny specjalista 
w zakresie przeróbki mechanicznej wę-
gla (zm.1988), prawnik Mieczysław So-
śniak, pierwszy dziekan Wydziału Pra-
wa i Administracji UŚl. (zm.1991), che-
mik Ludomir Tokarzewski (zm. 1996) 
oraz szeroko znany nie tylko z pracy 
projektowej i naukowej jako profesor 
budownictwa lądowego Jerzy Węgier-
ski (zm. 2012 w wieku 97 lat). Był on 
żołnierzem Armii Krajowej, uczestni-
kiem Akcji Burza we Lwowie, a potem 
członkiem organizacji NIE. Sprawom 
tym poświęcił wiele książek i artyku-
łów, publikowanych od 1983 roku, jak 
np. W lwowskiej Armii Krajowej (wyd. 
1989) czy Lwów pod okupacją sowiec-
ką 1939–1941 (wyd. 1991).

Silna grupę stanowili katowiccy archi-
tekci, urbaniści i budowniczowie uro-
dzeni we Lwowie. Do grupy tej należe-
li: wybitny architekt i urbanista, prezes 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
Jerzy Gottffried, już przed wojną wraz 
z rodzicami zamieszkały na Śląsku. Jego 
dziełem jest wiele budowli w Katowi-
cach, m.in. nieistniejący już wieżowiec 
Dyrekcji Okręgowej PKP (zm. 2017). 
Jan Friedel, znany głównie jako urba-
nista (zm. 1987). Lesław Hawling, pro-
jektant obiektów przemysłowych, zna-
ny też jako działacz kresowy, prezes Ka-
towickiego Oddziału Tow. Miłośników 
Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. (zm. 2006). 
Mieczysław Jahann, wybitny specjali-
sta z zakresu budownictwa, dyrektor 
Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa 
Przemysłowego (zm. 1984). Zygmunt 
Radziewicz-Winnicki, m.in. generalny 
projektant miasta Jastrzębie-Zdrój, au-
tor planów szczegółowych miast Kato-
wice, Chorzów, Zabrze (zm. 1992). Cze-
sław Thullie, syn rektora Politechniki 
Lwowskiej, architekt i historyk sztuki; 
wydał m.in. przewodniki po zabytkach 
architektury Ziemi Śląskiej (zm. 1976). 

Jerzy Winnicki, główny specjalista-ar-
chitekt Wojewódzkiego Biura Projek-
tów w Katowicach (zm. 1993).

Wśród katowickich lwowian, których 
można zaklasyfikować jako prawników 
i urzędników, na czoło wysuwa się Mi-
chał Antonów, lwowski historyk, przed 
wojną na zaproszenie wojewody Micha-
ła Grażyńskiego tworzący polską służbę 
archiwalną na Górnym Śląsku. Kierował 
nią także po wojnie; jego imię nosi czy-
telnia Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, którego był wieloletnim dyrekto-
rem (zm. 1985). Jarosław Bułut to uczest-
nik Obrony Lwowa w 1918 roku, naj-
młodszy doktor prawa UJK, urzędnik 
państwowy II RP, po wojnie pracował 
w katowickim przemyśle węglowym (zm. 
1999). Wawrzyniec Kubala to przedwo-
jenny wiceprezydent Lwowa, syn zna-
nego polskiego historyka Ludwika Ku-
bali. Po wojnie był sędzią Okręgowego 
Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Ka-
towicach (zm. 1967). Jeszcze przed woj-
ną, bo w 1935 roku zmarł w Katowicach 
Antoni Kurka, kapitan Wojska Polskie-

go, od 1926 roku kierownik Biura Per-
sonalnego Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Katowicach.

Ostanim katowickim lwowianinem, 
o którym należy tu wspomnieć, jest 
wybitny sportowiec, bramkarz Pogoni 
Lwów i reprezentacji Polski (m.in. pod-
czas Olimpiady w Berlinie 1936 roku) 
Spirydion Albański. Po wojnie miesz-
kaniec Katowic, zmarł w 1992 roku i zo-
stał pochowany wraz z żoną na cmenta-
rzu przy ulicy Francuskiej.

Powyższy przegląd jest kolejnym do-
wodem wielkiego ludzkiego potencja-
łu Lwowa, a pośrednio i całych Kresów 
Wschodnich. Ludzie tam urodzeni i wy-
kształceni zasilali naukę, sztukę, gospo-
darkę Górnego Śląska już w okresie mię-
dzywojennym, a zwłaszcza po wojnie, 
kiedy wypędzeni z rodzinnego miasta 
znaleźli się tu, gdzie stworzyli sobie dru-
gi dom i drugą Małą Ojczyznę, do któ-
rej rozwoju walnie się przyczyniali. Pa-
miętajmy o nich, odwiedzając katowic-
kie cmentarze, gdzie znaleźli swoje miej-
sce spoczynku. 
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Profesor Bolesław Krupiński – 
ambasador polskiego górnictwa

zyGFRyD NoWaK

Rok 2022 to 50. rocznica odejścia Profe-
sora Bolesława Krupińskiego na wiecz-

ną górniczą wartę. Był w zeszłym stuleciu 
w świecie jedną z najbardziej znanych po-
staci Polskiego Górnictwa.

Żyłem w cieniu Profesora przez ostat-
nich 20 lat Jego niezwykle aktywnego ży-
cia i uczestniczyłem w niektórych obsza-
rach tej aktywności.

„Ale Łon mo godanie”! – tak siedzący 
obok mnie adept sztuki górniczej – póź-
niejszy dyrektor jednego z Urzędów Gór-
niczych – ocenił wykład prof. B. Krupiń-
skiego na początku lat 50. Dla nas, studen-
tów, był to pierwszy kontakt z „chodzącą 
historią Polskiego Górnictwa”. Profesor 
potrafił mówić i zawsze wiedział, co mówi.

Minęło kilka lat i miałem możliwość 
bliższego kontaktu z Profesorem, uzy-
skując jako pracownik Głównego Insty-
tut Górnictwa od Rady Naukowej – której 
Profesor przewodniczył – kolejne stopnie 
od asystenta do samodzielnego pracowni-
ka naukowego. Poznałem również sylwet-
kę Profesora Krupińskiego dzięki wielo-
krotnym rozmowom z Profesorem Tade-
uszem Laskowskim – Jego bliskim przy-
jacielem i organizatorem oraz pierwszym 
dyrektorem Głównego Instytutu Górnic-
twa – a moim nauczycielem akademickim 
i przełożonym w pracy w GIG.

Bardzo emocjonalnym zdarzeniem 
była dla mnie publiczna obrona mojej 
pracy doktorskiej przed Radą Naukową 
GIG, w czasie której doszło do bezpośred-
niej polemiki między jednym z „widzów” 
a recenzentem pracy. Swoją stanowczo-
ścią i umiejętnością godzenia sporów Pro-
fesor Krupiński doprowadził oba zdarze-
nia do pomyślnego końca.

Ta Jego koncyliacyjna cecha charakte-
ru i doskonała znajomość języka rosyj-
skiego jako studenta przedrewolucyjnej 
Akademii Petersburskiej były znakomi-
tym wsparciem w negocjacjach – wspól-
nie z Janem Mitręgą – z władzami radziec-
kimi dla zakończenia powojennych wysy-
łek śląskiego węgla do ZSRR.

To właśnie studia w carskiej jeszcze Ro-
sji były początkiem międzynarodowej ak-
tywności Profesora, która trwała do koń-
ca Jego bardzo aktywnego życia. Za naj-
ważniejszą uważam pracę z Międzyna-
rodowym Kongresem Górniczym, gdyż 
była to światowa instytucja egalitarna, 
biorąc pod uwagę powszechne uczest-
nictwo w jej pracach. Ta formuła wynika-
ła również z wieloletniego doświadczenia, 
gdyż Profesor zaczynał swoją karierę gór-
niczą od pracy jako zwykły górnik i do-
szedł do funkcji zarządcy grupy kopalń 
jaką było Rybnickie Gwarectwo Węglo-
we przed II wojną światową.

Dla mnie pierwszym prawdziwym wy-
zwaniem było wyznaczenie mnie przez 
prof. Krupińskiego na tłumacza kabino-
wego w czasie prac Kongresu Górnicze-
go pod Jego kierunkiem w GIG.

Nagrodą było późniejsze zaproszenie 
przez Profesora do uczestnictwa w Kon-
gresie Górniczym w Madrycie i współpra-
ca w przygotowaniu referatu pt. Gospo-
darka Odpadami i Surowcami Towarzy-
szącymi w Polskim Górnictwie oraz jego 
wygłoszenie w czasie Kongresu, a także 
poznanie wspaniałości architektury pół-
wyspu pirenejskiego.

Te zdarzenia były swego rodzaju „włą-
czeniem do zespołu Profesora”, w którym 
łącznikiem był inż. Muszkiet – znakomi-
ty w tej roli.

Profesor Krupiński przez wiele lat był 
również współpracownikiem ONZ-tow-
skiej Europejskiej Komisji Gospodarczej 

– EKG – przewodnicząc Komitetowi Wę-
glowemu EKG. Prof. Włodzimierz Sikora 
z GIG i ja zostaliśmy przez Profesora Kru-
pińskiego włączeni w skład polskiej delega-
cji, odbywając coroczne wyjazdy do Gene-
wy lub innych miejsc posiedzeń Komitetu.

Z Genewą wiąże się również oferta Pro-
fesora Krupińskiego mojego podjęcia pra-
cy w Biurze EKG w Genewie w 1968 roku. 
Planowana restrukturyzacja zaplecza nasze-
go Górnictwa i mój udział w tych pracach 
uniemożliwiła realizację oferty Profesora.

Byłem jednak nadal w „drużynie” uczest-
nicząc w posiedzeniach Komitetu Węglo-
wego i po decyzji Profesora o przejściu 
na emeryturę, zostałem przez Niego za-
proponowany i zaakceptowany jako Jego 
następca i pełniłem funkcję przewodni-
czącego Komitetu Węglowego do „poli-
tycznego przewrotu w Górnictwie Wę-
glowym” związanego z odwołaniem Jana 
Mitręgi z funkcji Ministra i Wicepremie-
ra w 1974/5 roku.

Powyższa „praktyka” u Profesora i zawią-
zane kontakty okazała się później bardzo 
przydatna w podejmowaniu starań o wyj-

ście naszego górnictwa na „międzynaro-
dowe wody”. Umowy o współpracy z bry-
tyjskim National Coal Board, Górnictwem 
Stanów Zjednoczonych i Kanady a także 
włączenie Polski i krajów RWPG do or-
ganizacji Kongresów Przeróbki Mecha-
nicznej Węgla są tego praktycznym przy-
kładem. Niestety, wiele z tych kontaktów 
utracono, gdy doszło do wspomniane-
go „politycznego przewrotu w Górnic-
twie Węglowym”.

Pozostały jednak kontakty osobiste, 
co zaowocowało później zaproszeniem 
do współpracy z instytucjami Wspólnoty 
Europejskiej, od których uzyskałem zgo-
dę na zastosowanie w Polsce brytyjskiej 
technologii bezdymnego spalania wę-
gla i wsparcie dla jej wprowadzania po-
przez uruchomienie Projektu PHARE 
w 1992 roku.

Tym kontaktom zawdzięczam rów-
nież zaproszenie do Rady Naukowej 
STOCKHOLM ENVIRONMENTAL 
INSTITUTE – przodującej w Europie 
jednostki badawczej w zakresie ochrony 
środowiska, która opracowywała pod-
stawy organizacyjne i prawne przyszłej 
ONZ-towskiej Agencji Ochrony Środo-
wiska UNEP, która w 2022 roku obcho-
dzić będzie 50-lecie.

Gdy UNEP podejmował decyzję o uru-
chomieniu programu i metodyki dla ogra-
niczania ilości odpadów w produkcji prze-
mysłowej „Cleaner Production” zostałem 
zaproszony do organizacji i przewodni-
czenia Seminarium UNEP w Warszawie 
w 1989 roku, a także jako Senior Advi-
sor włączony do prac UNEP. Powołany 
w Warszawie „UNEP Cleaner Produc-
tion Program” stał się programem świato-
wym, a jego polskim realizatorem jest dzi-
siaj Stowarzyszenie „Polski Ruch Czyst-
szej Produkcji” działający w ramach Na-
czelnej Organizacji Technicznej.

Choć od odejścia Profesora minęło wie-
le lat, zawsze ciepło wspominam kontak-
ty z Nim i gdy zainicjowałem wydawnic-
two „Poczet Gwarków Śląskich” w ra-
mach organizacji „Bractwo Gwarków Ślą-
skich” w „Poczcie Gwarków” znalazło się 
poczesne miejsce dla „Gwarka Bolesława” 

– oddanego górniczym sprawom.
Profesor znany był także z dobrego po-

czucia humoru i ciętych powiedzeń. By-
łem wielokrotnie świadkiem bon motów 
Profesora Krupińskiego, a zapamiętałem 
szczególnie ten: „W nauce jest jak w chemii 

– jest kwas siarkawy i siarkowy, a w nauce 
jest praca naukawa i naukowa”.

Przekazuję je jako jedną z przestróg, 
które Profesor nam wielokrotnie dawał 
i pozostawił. 

Grób Bolesława Krupińskiego i jego żony Hali-
ny (autor: Grzegorz Petka – Praca własna, źródło 
Wikimedia Commons)
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Dwa cmentarze,  
ten sam świat 

MaŁGoRzaTa LICHeCKa

P ierwszy cmentarz znajduje się w cen-
trum Gliwic, ale niewiele osób wie 

o jego istnieniu; drugi, na peryferiach, 
został roz sławiony dzięki Domowi Pa-
mięci Żydów Górnośląskich. Obydwo-
ma od lat opie kują się społecznicy i pa-
sjonaci historii.

Bez pozwolenia klucznika nie wejdziesz
Często był to skok przez mur, później, gdy 
w latach 2008–18 cmentarzem żydow-
skim na Piasku zajmowało się gliwickie 
Stowarzyszenie Pamięć – Zikaron, wcho-
dzono oficjalne, przez bramę ufundowa-
ną przez społeczników i gminę żydowską. 
Bramę się zamyka, zatem, teoretycznie, 
nikt tu bez przyzwolenia klucznika nie 
wejdzie. Ale menele mają swoje sposo-
by: w ruinach dawnego domu przedpo-
grze bowego urządzali sobie „przyjęcia” 
i pa lili ogniska. Te praktyki starali się 
ukrócić ludzie z Zikaronu: na cmen-
tarzu bywali często, nawet wieczorami. 
O każdej porze roku. „Przyjęcia” nieco 
ustały, ognisk już nie ma.

Masz przed oczami, ale nie widzisz
Witold Wrzosiński, dziś dyrektor cmen-
tarza Żydowskiego przy Okopowej w War-
szawie, do Gliwic przyjechał w ro ku 
2014. Był wtedy szefem Fundacji Do-
kumentacji Cmentarzy Żydowskich 
w Polsce, a jesz cze kilka lat wcześniej 
poznał Bożenę Kubit, prezeskę Zikaro-
nu, etnografkę i hi storyka z gliwickie-
go Muzeum, kuratorkę wystawy sta-
łej „Żydzi Górnośląscy”, prezentowa-
nej w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich (szerzej na ten temat pisałam 
w „Śląsku” nr 3/2019). Kubit opowiada-
ła Wrzosińskiemu i o starym cmentarzu 
żydowskim na Piasku, i o no wym, przy 
Poniatowskiego. O ich ponadlokalnej 
ważności i pracy, jaką sto warzyszenie 
włożyło w ich ratowanie. 

Dlatego, gdy w roku 2013 Wrzosiński 
i jego fundacja przygotowywali, na zamó-
wienie Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, listę cmentarzy do zinwentary-
zowania, Gliwice trafiły na sam jej począ-
tek. Wrzosiński przyjechał tu latem 2014 
roku i najbardziej zachwycił go stary ży-
dowski cmentarz Na Piasku, a szczegól-
nie morze zimozielonego bluszczu. Kie-
dy jednak zabrał się do odgarniania ro-
ślin, okazało się, że pod nimi są setki 
gniazd dzikich os. Musiał stamtąd ucie-
kać, bo nie dało się pracować. Udało się 
za to z inwentaryzacją na nowym cmen-
tarzu – Wrzosiński opisał dość dokład-
nie ponad 500 nagrobków. Znajdują się 
dziś w bazie Fundacji.

Płaczący kamień
Stary cmentarz ma 206 lat. Założono go 
w roku 1815, na mocy reskryptu, naka-
zującego rodzinom żydowskim, miesz-
kającym dalej niż milę od cmentarza ży-
dowskiego, zatroszczenie się o miejsce 
pochówku pod groźbą wydalenia z aktu-
alnego miejsca pobytu. Na szczęście spo-
łeczność żydowska dysponowała parce-
lą zakupioną w 1795 roku, mogła więc 
ją przeznaczyć na założenie cmentarza 
zgodnie z zasadami religii moj żeszowej, 
według których nie mógł się on znajdo-
wać w odległości mniejszej niż 25 me-
trów od najbliższego domu mieszkalnego.

Cmentarz ma nieco ponad pół hek-
tara powierzchni. Podzielono go na sie-
dem kwater, oddzielonych od siebie ale-
jami, których pod bluszczem nie widać. 
Pokazują się dopiero, gdy rośliny się po-
przycina i usunie. Takie prace porządko-
we prowadzą właśnie społecznicy: naj-
pierw z Zi karonu, potem, już na zapro-
szenie Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich, podczas comiesięcznych akcji, 
do których teraz włączyła się grupa Se-
weryna Botora, młodego historyka z Gli-
wic, zafascynowanego kulturą żydowską.

Na Piasku pochowano ok. 1500 osób, 
a do dziś zachowało się około pięćset na-
grobków. W części środkowej, na niewiel-
kim wzgórzu, umieszczono kwaterę dla 
zasłużonych członków gminy żydowskiej, 
gdzie pochowano ok. 150 zmarłych. Nu-
merację nagrobków wprowadzono praw-
dopodobnie w roku 1845, znacząc spe-
cjalną farbą wszystkie pomniki. Dominu-
jącą ich formą jest tradycyjna dla żydow-
skiej sztuki sepulkralnej macewa, czyli 

pionowo usta wiona płyta, zwieńczona 
trójkątnie lub półkoliście, z inskrypcja-
mi w języku he brajskim lub niemiecko

-hebrajskim, zdobiona starotestamento-
wymi symbolami. Materiałem, z jakiego 
najczęściej wykonywano płyty nagrobne, 
był szary piaskowiec nazywany przez Ży-
dów „płaczącym kamieniem”, słabo od-
porny na śląskie warunki atmosferyczne. 
Efektem są zniszczenia, widoczne w po-
staci przebarwień oraz pęknięć. Dlatego 
dokumentacja każdej zachowanej mace-
wy jest niezwykle istotna – mówi dr Da-
riusz Walerjański, badacz historii Żydów 
na Górnym Śląsku, autor wielu publikacji 
poświęconych tej tematyce, twórca i pre-
zes stowarzyszenia Zachor, opiekującego 
się cmentarzem żydowskim w Zabrzu.

1445 macew
Był rok 1936, kiedy Ismar Grossmann, 
członek towarzystwa pogrzebowego 
Chewra Kadisza, podjął się ważnego za-
dania: miał sporządzić spis wszystkich za-
chowanych nagrobków. Na pewno miał 
nieco łatwiejsze zadanie niż współcze-
śni; stary cmentarz nie dziczał, był jesz-
cze czynny (ostatni pochówek miał miej-
sce w roku 1937). Grossmann pracował 
intensywnie przez prawie pół roku. We-
dług jego spisu – w tamtym czasie znaj-
dowało się Na Piasku 1445 nagrobków 
Żydów pochodzących z Gliwic, Bytomia, 
Nysy, Wielowsi, Łabęd, Pilchowic, Strze-
lec Opolskich, Ujazdu i Legnicy.

Kochmann, Troplowitz, Silbergleit
Widać go z każdego miejsca. Najbar-
dziej okazały grobowiec, wybudowany 
w formie kaplicy w stylu neoklasycy-
zmu, nawiązujący swoją formą do ohe-
li (hebr. namiot), stawianych wybitnym 
uczonym. Należy do rodziny Meyerów.

Bendix Meyer był znanym gliwickim 
przemysłowcem, członkiem rady miej-
skiej, zarządu gminy żydowskiej, człon-
kiem rady nadzorczej Huldschinsky Hut-
tenwerke A.G., współzałożycielem i człon -
kiem Towarzystwa Muzycznego w Gli-
wicach, właścicielem okazałej willi przy 
Barlickiego (tuż w sąsiedztwie obecnego 
Młodzieżowego Domu Kultury).

Innym interesującym miejscem na sta-
rym cmentarzu jest szpaler 28 grobow-
ców znajdujących się przy murze, moc-
no zni szczonych, z zatartymi nazwiskami 
bądź skutymi zdobieniami. Przypomina-

Cmentarz Na Piasku w Gliwicach. Najbardziej 
okazały grobowiec należy do rodu Meyerów.
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ją one starożytne portale z obramowa-
niami w po staci kolumn lub półkolumn, 
na których umieszczono belkowanie z na-
zwiskiem rodziny zmarłych. Pochowa-
no tutaj znakomitych przedstawicieli ro-
dziny Troplowitzów: protoplastę rodu – 
Salomona (1760–1869), handlarza win 
węgierskich, ojca Louis’a Troplowitz’a – 
budowniczego gliwickiej synagogi i Wil-
li Caro oraz dziadka znanego aptekarza – 
dr. Oskara Troplowitza – wynalazcy po-
pularnej pa sty do zębów i kremu „Nivea”.

Są i inni znamienici gliwiczanie: dr med. 
Louis Silbergleit (zm. 1870), Abraham 
i Henriett Zepler (zm. 1886), Max, Paula 
i Josef Kleczewscy (zm. 1931, 1924, 1922), 
Nathan i Johanna Frankl (zm. 1887), Si-
mon i Emma Freund (zm. 1893) oraz 
Isaak i Rosel Frohlich (zm. 1897 i 1884).

– W kwaterze dziecięcej, znajdującej 
się w pobliżu furty wejściowej, spoczy-
wają, pochowani w drugiej połowie XIX 
wieku, brat i siostra Edyty Stein, znanej 
jako święta Teresa Benedykta od Krzyża. 
Niestety, dotąd nie udało się odnaleźć ani 
miejsca ich pochówku, ani tablic nagrob-
nych – wyjaśnia dr Walerjański.

Zmierzch i przywrócenie
W sierpniu 1939 cmentarz odebrano gmi-
nie żydowskiej, przekazując go Zrzeszeniu 
Żydów w Niemczech, ale i ono w czerw-
cu 1943 zostało zmuszone do odsprzeda-
nia terenu na rzecz Gestapo, które w ten 
sposób pozyskiwało żydowskie nagrobki 
jako materiał kamieniarsko-budowlany.

Oficjalnie cmentarz Na Piasku za-
mknięto dla celów pogrzebowych w 1953 
roku, a trzy lata później, w 1956 roku, 
odebrano gminie żydowskiej – właści-
cielem został skarb państwa. W listopa-
dzie 1973 ówczesne władze miasta pod-
jęły próbę likwidacji cmentarza – mia-
ła tamtędy przebiegać nowa droga, jed-
nak w roku 1976 władze wojewódzkie 
anulowały tę decyzję, argumentując, że 
obiekt przedstawia dużą wartość histo-
ryczną i artystyczną.

Dziś teren cmentarza znajduje się 
na gruntach miejskich. Opiekuje się nim 
gmi na żydowska, społecznicy i ucznio-
wie. Prace społeczne chętnie wykonywa-
li także przedsiębiorcy; dzięki ich wspar-
ciu założono nową siatkę i załatano ce-
glany mur. Odczyszczono i starano się 
zabezpieczyć część nagrobków. Były pla-
ny, by robić to sukcesywnie, ale, nieste-
ty, nie starczyło środków. Nie starczyło 
także energii Zikaronowi. W roku 2018, 
po de kadzie bezprecedensowych działań 
na rzecz ratowania dziedzictwa żydow-
skiego, stowarzyszenie przestało istnieć. 
Jednak stary żydowski cmentarz na Pia-
sku wciąż pozostaje w dobrych, społecz-
nych rękach: akcje sprzątania prowadzi 
regularnie Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich.

Będzie nowy, bo stary przepełniony
Nowy cmentarz żydowski założono w la-
tach 1902–03 przy ul. Poniatowskiego. 
Stary był bowiem przepełniony. Mia-
sto udostępniło działkę przylegającą 
do cmentarza Lipowego od strony po-
łudniowej. Projekt cmentarza, a także 
domu przedpogrzebowego, powierzo-
no w 1900 roku Maksowi Fleischero-
wi, znanemu i ce nionemu architekto-
wi z Wiednia.

– Wybór wynikał zapewne z faktu, że 
sekretarzem i księgowym gliwickiej gmi-
ny żydowskiej był kupiec Adolf Fleischer 
(1846–1921), brat Maksa. Ten ostatni dzia-
łał głównie w Austrii, Czechach i na Mora-
wach, ale zdecydował się, zapewne za na-
mową brata, na przyjęcie zlecenia z Gli-
wic – mówi Bogusław Małusecki, szef 
Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Gliwicach.

Uroczystość otwarcia cmentarza oraz 
wybudowanego obok okazałego domu 
przedpogrzebowego, dziś Domu Pamię-
ci Żydów Górnośląskich, filii Muzeum 
w Gliwicach, odbyła się 15 listopada 1903. 
Na otwarciu, jako pierwszy przemawiał 
twórca projektu Max Fleischer.

Poważny i uporządkowany
Śląskie cmentarze żydowskie różnią się 
od tych z Kongresówki. Inny jest układ 
gro bów, próżno na macewach szukać sym-
boli. Na wschodzie Polski ornamentyka 
jest tak bogata, że nie ma nawet miejsca 
na inskrypcje. Wciska się je gdzieś w relie-
fy i bardzo trudno je odczytać. W Gliwi-
cach inaczej: mamy estetyczne, poważne, 
wielkie bloki ciemnego marmuru, zapisa-
ne uporządkowanym pismem po niemiec-
ku, głównie szwabachą, i w jidisz.

Najznamienitsi przy głównej alei
Początkowo cmentarz miał mieć prawie 
2,5 hektara, ale w roku 1940 część od-
stąpiono cmentarzowi Lipowemu i dziś 
powierz chnia wynosi 1,7 ha. Na tym 
terenie wydzielono 10 różnej wielkości 
kwater, na których zachowały się 524 
nagrobki, choć na cmentarzu spoczy-
wa około 900 osób. Najstarszy pochó-
wek należy do Emanuela Zweiga (zm. 
1904). W zachodniej części znajduje się 
kwatera z przestrzennymi grobowcami 
rodzinnymi.

Przez środek cmentarza biegnie sze-
roka aleja główna, obsadzona wysokimi 
drzewami. To właśnie przy tej centralnej 
alei znajdują się grobowce najznamie-
nitszych gliwickich rodzin żydowskich. 
Pochowano tutaj rabina dr. Wilhelma 
Münza (1856, Tarnów – 1917, Gliwice), 
kantora Markusa Heimanna (zm. 1929), 
dr. Karla Hamburgera (zm. 1921), Maxa 
Mojżesza Zernika (zm. 1936) oraz Marię 
i Fer dy nanda Zweigów (zm. 1912 i 1917).

Na końcu głównej alei wybudowano 
pomnik poświęcony 57 żydowskim żoł-
nierzom z Gliwic, którzy polegli podczas 
I wojny światowej. Znajduje się tu rów-
nież pomnik, usytuowany w miejscu 
zbiorowej mogiły więźniów żydowskich 
zamordowanych w styczniu 1945 roku 
w czasie tzw. marszu śmierci. Na cmen-
tarzu nie ma symbolicznej mogiły tych, 
którzy zostali wywiezieni do Auschwitz 
i tam zginęli. Ostatni transport Żydów 
z Gliwic odjechał w roku 1943.

Powojenne czasy
Najpierw liczby. W roku 1825 w Gli wicach 
mieszkało 1892 Żydów (na 6931 miesz-
kańców), w 1900: 2021/66 983, w 1939: 
1000/95 980, a dziś: 25/170 000.

Bożena Kubit: Po przejęciu przez wła-
dze polskie (1945) – cmentarz i dom 
przed pogrzebowy przeszły w użytkowa-
nie powojennej gminy żydowskiej, dzia-
łającej w Gliwicach. W mieście osiedlili 
się Żydzi, przybyli w większości z tere-
nów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. 
Utworzono dwie nowe kwatery po pra-
wej stronie od alei głównej, gdzie grze-
bani byli członkowie tej nowej, odmien-
nej od przedwojennej, gminy żydowskiej. 
Od 1945 roku do dziś spoczęło na nim 
ok. 150 osób. Cmentarz nadal jest czyn-
ny i odbywają się na nim pogrzeby; obec-
nie już bardzo rzadko. 

Cmentarz przy obecnej ul. Poniatowskiego, założony w roku 1903.
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Na nowym cmentarzu żydowskim (przy ul. Poniatowskiego) pochówki honorowe ciągnęły się wzdłuż muru wspólnego z cmentarzem Lipowym.

Najbardziej zasłużeni spoczęli przy alei głównej.
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Lampa dziadka-kolejarza, fot. Z. Lubowski Unikatowa lampa na pszczeli wosk, fot. Z. Lubowski Janusz Chmielniak przy ławeczce Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach (fot. arch.)

Lampy z czechowickiej kolekcji J. Chmielniaka, fot. Z. Lubowski
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Magia światła
zBIGNIeW LuBoWsKI

Janusz Chmielniak, fot. Z. Lubowski

– Światło to życie, emocje, uczucia, mi-
łość. Bez światła nie byłoby w ogóle ludz-
kiej egzystencji. Większość informacji do-
cierających do człowieka trafia przecież 
do mózgu za pomocą światła i zmysłu 
wzroku. Paulo Coelho napisał kiedyś, że 
dedykuje swoją książkę tym, którzy szu-
kają światła tam, gdzie inni widzą tylko 
ciemność. Bardzo mnie ujęły te słowa – 
mówi Janusz CHMIELNIAK, rodowity 
mieszkaniec Czechowic–Dzie dzic, za-
fascynowany od kilkudziesięciu lat ma-
gią światła. Elektronik z zawodu, a także 
chemik, historyk, a nawet i poeta – z za-
interesowań i upodobań. Niezwykły ko-
lekcjoner lamp opowiada o swojej impo-
nującej pasji życiowej.

– Jak liczna jest właściwie Pańska ko-
lekcja? – zapytaliśmy pasjonata ze Śląska 
Cieszyńskiego.

– Zgromadziłem ok. półtora tysiąca 
lamp o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach działania. Są to lampy benzyno-
we, elektryczne, gazowe, naftowe, olejo-
we, spirytusowe, a także lampy na świe-
ce. Pod względem zastosowań dzielą się 
one zaś na 9 kategorii – domowe, gór-
nicze, kolejowe, morskie (z wyposaże-
nia statków i okrętów), policyjne, prze-
mysłowe, strażackie, uliczne i wojskowe.

– Których ma Pan najwięcej?
– Domowych (500) i kolejowych (400).

– A wiek zebranych przez Pana lamp?
– Zróżnicowany. Najstarsza z nich 

ma prawdopodobnie 2,5 tys. lat. Pocho-
dzi z Bałkanów. Jest to lampa oliwna, wy-
konana z muszli ostrygi. Mam ją w kom-
plecie z fragmentem szyjki amfory, w któ-
rej przechowywano oliwę do rozpalania 
świa tła. Najmłodsza – to kupiona niedaw-
no, pod koniec października, maleńka ja-
pońska latarka ledowa. Większość mojej 
ko lekcji – to lampy z przełomu XIX i XX 
stulecia. Pochodzą głównie z Niemiec, 
Francji, Belgii i Holandii.

– Skąd się wzięła Pańska niespotyka-
na pasja kolekcjonerska?

– Jej początki sięgają okresu dzieciń-
stwa. W szafie odziedziczonej po dziad-
ku odnalazłem jego służbową latarkę 
kolejową. Samego dziadka nie pozna-
łem nigdy osobiście, ale latarka pozo-
stała w domu do dziś. Potem natrafiłem 
na pamiątkę po drugim dziadku, który 
z czasów I wojny światowej zachował so-
bie amerykańską lampę na pszczeli wosk. 
O tym dziadku krążyły niesamowite le-
gendy rodzinne. Oba znaleziska pobu-
dziły mnie do poszukiwania ciekawych 
lamp z przeszłości. Zwiedzając podziem-
ne chodniki dawnej kopalni złota w Zło-
tym Stoku na Dolnym Śląsku natknąłem 
się – dla przykładu – na starą górniczą 
lampę karbidową. Leżała tam wdeptana 
w błoto na dnie chodnika. W pierwszym 
odruchu bałem się nawet, że jest to nie-
bezpieczny materiał wybuchowy z okre-
su wojny, ale ostatecznie okazało się, iż 
to tylko zabytkowa lampa.

– Myślę, że można teraz z łatwością 
zaliczać już Pana do grona osób trwa-
le uzależnionych od zbierania i groma-
dzenia starych i unikatowych lamp…

– Psychologia opisuje takie przypad-
ki. Jeśli spotykają nas zaskakujące wyda-
rzenia o bardzo silnym natężeniu emo-
cjonalnym, łączące się ze sobą w mocne 
łańcuchy skojarzeń przyczynowo-skut-
kowych, to w efekcie powstaje tzw. uza-
leżnienie behawioralne. Na podobnej za-
sadzie two rzy się np. uzależnienie od ha-
zardu. Rzeczywiście, jestem uzależniony 
od kolekcjonowania lamp, ale nie uwa-
żam, że jest to coś nagannego. Pamię-
tam doskonale, że w latach osiemdzie-
siątych (po zniesieniu stanu wojennego 
w naszym kraju) przydarzyło mi się coś 
absolutnie niezwy kłego. W trakcie po-
szukiwania skarbów na Wyspie Sobie-
szewskiej natrafiłem – z cyfrowym wy-
krywaczem metali w ręku – na material-
ne świadectwo procesu ewakuacji Prus 
Wschodnich u schyłku II woj ny świato-
wej. W środku lasu odkryłem pozostało-
ści dawnego szpitala polowego.

– Aż nie do uwierzenia…
– Ze starych drzwi zrobiono tam stół 

operacyjny, a z resztek starego wojsko-
wego namiotu utworzono salkę opera-
cyjną. Znalazłem tam m.in. pozostało-
ści lampy ciśnieniowej firmy „Petromax”, 
która prawdopodobnie służyła do oświe-
tlania stołu operacyjnego. Natrafiłem też 
na resztki dawnych narzędzi chirurgicz-
nych oraz na naftowy podgrzewacz do de-
zynfekcji igieł medycznych. To zdarze-
nie odcisnęło na mnie szczególne piętno.

fot. archiw
um

 J. Chm
ielniaka

fot. Z. Lubowski
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– Z jakich źródeł pochodzą poszcze-
gólne eksponaty z Pańskiej bogatej 
kolekcji?

– Pozyskiwałem lampy od znajomych, 
od rodziny, podczas pobytów w różnych 
krajach, ale także na aukcjach interne-
towych. Większość z nich jest spraw-
na tech nicznie. Często przekazywa-
no mi je nieodpłatnie, gdy właścicie-
le lamp dowiadywali się, że nie będą 
one przedmiotami handlu, lecz trafią 
w ręce troskliwego kolekcjonera jako 
świadectwa dziedzictwa kulturowego 
ludzkości. Zdarzały mi się jednak sy-
tuacje, w których musiałem sporo za-
płacić. Wyznaczane ceny były w wielu 
przypadkach niewspółmierne do realnej 
wartości rynkowej przedmiotów. Jed-
na z lamp osiągnęła na licytacji wyjąt-
kowo wysoką cenę. Była to jedna ze stu 
elektrycznych lamp łukowych, zasila-
nych napięciem 110 V, które posłuży-
ły w 1889 roku do oświetlania tere-
nu podczas uroczystego otwarcia wie-
ży Eiffla w Paryżu. Jest to urządzenie 
duże i niezbyt urodziwe, ale za to bar-
dzo wartościowe.

– Czy próbował Pan kiedykolwiek 
rozświetlić równocześnie wszystkie 
swoje lampy?

– Byłoby to możliwe, ale niecelowe. 
W trakcie nocy sylwestrowej 2019/2020 
zapaliłem tylko 20 lamp naftowych. 
Po kilku minutach okazało się, że trze-
ba otworzyć okna z powodu przykre-
go zapachu. W warunkach plenero-
wych nie próbowałem nigdy urucho-
mić swoich lamp.

– Jak Pańska rodzina odnosi się 
do pasji kolekcjonerskiej męża i ojca?

– Żona w pełni akceptuje moje fascy-
nacje lampami. Jest z zawodu pedago-
giem i do skonale wie, że zgromadzone 
w domu urządzenia mogą pełnić poży-
teczną rolę edukacyjną. Ani syn, ani cór-
ka nie przejęli jednak mojej pasji. Nie 
tracę nadziei, że dwuletnia wnuczka 
przejmie może kiedyś moje zaintere-
sowania. W domu nauczyliśmy się żyć 
z setkami lamp na pokładzie. Czasa-
mi tylko pojawiają się utrudnienia, gdy 

do domu przyjeżdżają ekipy telewizyj-
ne w celu nakręcenia programów czy 
filmów dokumentalnych, inspirowa-
nych moją książką „Ewolucja światła”. 
Wtedy dom okazuje się trochę ciasny.

– A jaki los spotka w przyszłości lam-
py Janusza Chmielniaka? Czy zasta-
nawiał się Pan nad tym kiedykolwiek?

– W Czechowicach-Dziedzicach po-
wstanie w ciągu dwóch lat muzeum 
miejskie w budynku dworca kolejowe-
go. Zaniedbany obecnie obiekt zosta-
nie objęty sta ranną rewitalizacją, gdy 
tylko dobiegną końca trwające teraz 
prace przy przebudowie i moderniza-
cji czechowickiej stacji kolejowej (bu-
dowa nowoczesnych torów i peronów). 
Prawe skrzydło odnowionego budyn-
ku dworcowego będzie siedzibą pla-
cówki muzealnej. Tam właśnie pojawi 
się Muzeum Światła, a w nim – co naj-
mniej połowa mojej świetlnej kolekcji. 

W minionych latach moje lampy były 
już wystawiane m.in. w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach oraz na Zamku 
Sułkowskich w Bielsku-Białej. Za każ-
dym razem wzbudzały duże zaintere-
sowanie zwiedzających. Ze szczegól-
nym sentymentem wspominam jed-
nak „Dolnośląski Festiwal Tajemnic” 
w Wałbrzychu. Fundacja Joanny Lam-
parskiej zorganizowała wystawę mo-
ich lamp na Zamku Książ (dawna rezy-
dencja arystokratycznego rodu Hoch-
bergów). Ekspozycja wywołała spory 
od zew społeczny.

– Kto będzie kustoszem w czecho-
wickim Muzeum Światła?

– Nie wyobrażam sobie, by tę funkcję 
mógł pełnić ktokolwiek inny. O każ-
dej z  lamp posiadam wiedzę i potra-
fię ze szczegółami o nich opowiadać. 
Źródłem największej satysfakcji dla 
mnie jest możliwość nawiązania dia-
logu z osobami za interesowanymi 
moją kolekcją. Chętnie dzielę się swo-
imi wiadomościami na ten temat. Lu-
bię też odpowiadać na pytania trud-
ne i kłopotliwe.

– A jeśli kustosz muzealny w Pań-
skiej osobie nie zdoła odpowiedzieć 
na jakieś wyjątkowo perfidne pyta-
nie zwiedzającego, to co się stanie?

– Mój mentor, prof. Jerzy Hołubiec, 
prawdziwy znawca historii oświetlenia, 
mawiał w takich sytuacjach: Nie wiem, 
ale się dowiem, bo to żaden wstyd nie 
wiedzieć. Wstydem jest być świadomym 
swojej niewiedzy i niczego nie uczynić, 
żeby to zmienić. 

fot. Z. Lubow
ski
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Pa r mie si cy te mu pi sa em o od ru chu
swe go zdzi wie nia, kie dy z ust me go

ko le gi, od nie daw na miesz ka j ce go
w By to miu, usy sza em zda nie „cho dzi -
my na spa ce ry na Mie cho wi ce”, wspo -
mi na jc przy tej oka zji iden tycz n
re ak cj na syn tag m „miesz kam na We -
now cu”, któ r skie ro wa do mnie
przed la ty pe wien ka to wi cza nin. Ale tak
jak zro zu mia e s owe spon ta nicz ne
od czu cia ko go ta kie go jak ja – od dzie -
ci stwa przy zwy cza jo ne go do po  cze
ty pu „spa ce ry do Mie cho wic”, „miesz -
kam w Mie cho wi cach”, „po dró do We -
now ca”, „miesz kam w We now cu”, bo
za rów no Mie cho wi ce, jak i We no wiec
by y sa mo dziel ny mi, od rb ny mi miej -
sco wo cia mi (ze zna ny mi klu ba mi spor -
to wy mi Si le sia Mie cho wi ce i Ra pid
We no wiec!), tak bez dy sku syj nie ak cep -
to wal ne s syn tag my no we, czy li
„na Mie cho wi ce”, „na Mie cho wi cach”,
„na We no wiec”, „na We now cu”, bo
Mie cho wi ce sta y si ad mi ni stra cyj n
cz ci By to mia, a We no wiec to
od daw na dziel ni ca Ka to wic.

Prze y em ta kie zmia ny ska dnio we
tak e w ci gu swo ich 55 ju lat we Wro -
ca wiu, gdy Opo rów, Kle ci na, Bro chów
czy Paw o wi ce zostay przy  czo ne
do nad odrza skie go gro du i sku tecz nie
za cz y si utrwa la no we syn tag my
„na Opo rów”, „na Opo ro wie”, „na Kle -
ci n”, „na Kle ci nie”, „na Bro chów”,
„na Bro cho wie”, „na Paw o wi ce”,
„na Paw o wi cach”.

Ale swo icie ne ga tyw na re ak cja na nie
w pierw szym od ru chu jest nie uchron na!
Prze y em j przed pa ro ma ty go dnia mi
w ro dzin nych Tar now skich Gó rach,
kie dy kil ku na sto let ni wnuk mo ich przy -
ja ció za cz opo wia da o swym „miesz -
ka niu na Rep tach” czy o „po wro tach ze
szko y na Rep ty”. Ow szem, w cza sach
me go po wo jen ne go dzie ci stwa i mo -
do ci cho dzi o si „na Ka czy niec”,
„na Kar lu szo wiec” czy „na Ga len berg”

(w ta kiej wer sji fo ne tycz nej funk cjo no -
wa nie miec ki twór na zew ni czy Kahl
(en) berg „y sa, go a gó ra”) i miesz ka -
o si „na Ka czy cu”, „na Kar lu szow -
cu” i „na Ga len ber gu”, bo mó wi li my
o cz ciach mia sta, ale Rep ty by y od -
rb n miej sco wo ci, wic uy wa o si
tyl ko po  cze „do Rept” i „w Rep tach”. 

No tak, ale prze cie od wie lu ju lat
Rep ty na le  ad mi ni stra cyj nie do Tar -
now skich Gór! Wic bar dzo szyb ko
uspo ko iem lek ko za nie po ko jo ne go mo -
j re ak cj mo de go tar no gó rza ni na,
wska zu jc nie uchron no ska dnio wej
ewo lu cji: od wy ra e „do Rept”,
„w Rep tach” do syn tagm „na Rep ty”,
„na Rep tach” – oczy wi stych dla no wych
po ko le!

Przy tej oka zji opo wie dzia em mu, jak
to kie dy je go bab cia przy po mnia a so -
bie z dzie ci cych lat na po mnie nia swo -
jej bab ci kie ro wa ne do zbyt go nych
dzie ci: „Dziec ka, niy rep tej cie tak!”, zna -
cz ce ty le, co „dzie ci, nie ha a suj cie, nie
wrzeszcz cie tak!”. By em jej wte dy
nie zmier nie za to j zy ko we wspo mnie -
nie wdzicz ny, bo do pie ro wów czas
z ca  wy ra zi sto ci do tar a do mnie zu -
pe nie nie czy tel na z dzi siej sze go punk -
tu wi dze nia ety mo lo gia ar cha icz nej,
wy jt ko wej na pol skim ob sza rze na zwy
miej sco wej Rep ty – pier wot nie na zwy
oso bo wej od no sz cej si do lu dzi go no
mó wi cych, ha a su j cych.

A o cza sow ni ku rep ta mo na prze -
czy ta w Sow ni ku ety mo lo gicz nym j -
zy ka pol skie go Alek san dra Bru eck ne ra
z ro ku 1927: „rep ta obok rzep ta
»szem ra« w Bi blii Le opo li ty z r. 1561,
rus. ro pot, rop tat”, cerk. ru put o ha a -
sie, czes. u -rp -utny »krnbr ny«, na zwy
oso bo we: Rpie, Rpisz; s jed nak po sta -
ci i z mik k spó go sk lub z e, o: rep -
ta ni je w Psa te rzu sy naj skim z XI wie -
ku, u. ro po ta”.

Pod rcz ny sow nik daw nej pol sz czy -
zny z ro ku 1968 au tor stwa Ste fa na

Recz ka (po nim prze j em 50 lat te mu
co ty go dnio w ru bry k „Rzecz o j zy -
ku” we wro caw skim dzien ni ku „So wo
Pol skie”, w dzi siej szej „Ga ze cie Wro -
caw skiej”) re je stru je na to miast ha so
rzep ta – »szem ra, sar ka«, za opa tru -
jc je w cy tat z Bi blii kró lo wej Zo fii
z ro ku 1455: „Rzep ta jest lud” (po  -
cze nia ty pu rzep ta jest, mó wi jest, pie -
wa jest, pra co wa jest to przy ka dy trze -
ciej oso by licz by po je dyn czej
sta ro pol skie go cza su prze sze go zo o -
ne go, prze kszta co ne w pó niej sze for -
my cza su prze sze go rzep ta, mó wi,
pie wa, pra co wa itp.).

Wy pa da mi za tem pod su mo wu j co
i z pe n od po wie dzial no ci za so wo
po wie dzie, e Rep ty to naj bar dziej ar -
cha icz na na zwa miej sco wa mo ich ro -
dzin nych tar no gór skich stron. Czy mo -
na do niej do  czy ja kie in ne for my?

Na pew no Mie da ry, bli skie mi cho -
cia by z po wo du swe go mor fo lo gicz ne -
go po wi no wac twa z na zwi skiem Mio dek,
ty le e w tym ostat nim do ko na si ju
prze gos pol ski, czy li przej cie pier wot -
ne go „e” w „o” – po spó go sce mik kiej,
a przed któ r ze spó go sek „t”, „d”, „s”,
„z”, „n”, „r”, „”, a w Mie da rach to pry -
mar ne „e” si za cho wa o! S za Mie da -
ry ty po w na zw su eb n, naj pierw na -
zy wa j c lu dzi – pro du cen tów mie du,
pó niej sze go mio du (zu pe nie dzi nie -
czy tel ny nied wied to daw ny me djed,
czy li „je dz cy mied”).

Do Rept i Mie dar do cz my jesz cze
Strzyb ni c, wy wie dzio n od ar cha icz ne -
go przy miot ni ka strzyb ny „srebr ny”,
zwi za ne go ze strzy bem „sre brem”.
Móg bym jesz cze tyl ko na ko niec nie -
co fi glar nie za py ta: czy tra dy cyj ne
syn tag my do Strzyb ni cy, w Strzyb ni cy te
si wnet zmie ni w po  cze nia na Strzyb -
ni c, na Strzyb ni cy, sko ro od ro ku 1975
Strzyb ni ca sta a si ad mi ni stra cyj n
cz ci Tar now skich Gór?!
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Dej sie karnąć!

JaN MIoDeK

W książce Polszczyzna, głuptasie! Dy-
lematy poprawnościowe i cieka-

wostki z roku 2021, którą miałem przy-
jemność rekomendować do druku Wy-
dawnictwu Naukowemu „Śląsk” w Ka-
towicach, jej autor Maciej Malinowski 
wskazuje dwie najczęściej przywoły-
wane etymologie karnawału – „okre-
su zabaw, balów i potańcówek trwają-
cego od Trzech Króli do Środy Popiel-
cowej”. Pierwsza z nich łączy go z wło-
skim zwrotem carne vale „mięso, żegnaj” 
(caro „mięso”, vale „żegnaj”), druga – 
z łacińskim wyrażeniem carrus navalis 
oznaczającym „wóz w kształcie okrętu, 
uczestniczący w procesjach świątecz-
nych ku czci Dionizosa i Izydy”.

Rdzenną cząstkę łacińskiego rze-
czownika carrus „wóz” odnajdujemy 
we współczesnej polszczyźnie w przeję-
tym z angielskiego wyrazie autokar czy 
w utworzonych na jego wzór formach 
typu meblokar, mięsokar i piekar „wóz 
do przewozu mebli, mięsa, pieczywa”.

Na Śląsku natomiast bardzo często uży-
wana jest kara – w znaczeniu „taczka”: 

„Jedź z karóm do łogrodnika i przywiyź 
ziymie do kwiotków, muszymy przeca 
przesodzać piwowónie, nelki i leluje” – 
czytam na str. 97 „Małego słownika gwa-
ry Górnego Śląska” z roku 2000 Bożeny 
Cząstki-Szymon, Jerzego Ludwiga i He-
leny Synowiec, a w tegorocznym 7. nu-
merze „Śląska” widzę na str. 22 tytuł ar-
tykułu Tadeusza Lostera „Karami z Za-
brza na Kopiec Grunwaldzki”.

Kara uruchamia zawsze w mojej pa-
mięci czasownik karnąć się „przejechać 

się (na rowerze, motorze, hulajnodze)”, 
który kojarzę przede wszystkim ze zwro-
tem-prośbą dej sie karnąć, czyli „daj się 
przejechać”, a chodziło w tej dziecięcej 
prośbie najczęściej o koło, czyli „rower”, 
zwłaszcza jeśli ktoś miał wzbudzają-
cą powszechny zachwyt wyścigów(k)ę – 

„rower z odwróconą kierownicą, z prze-
rzutkami, z wąskimi oponami, ze spi-
naczami przy pedałach, a więc przypo-
minający rower wyścigowy”. Mówiło się 
też ogólnie o karnięciu się – „przejecha-
niu się” w konstrukcjach typu musza sie 
karnąć do Katowic, karna sie jeszcze dwa 
razy czy karnymy sie za miasto.

Niektórzy używali też eufemistycz-
nego wykrzyknienia o kistankara!, peł-
niącego stylistyczną funkcję zbliżoną 
do wariantów kurczę blade, kurczę pie-
czone, kurde mol, kurde balans, kurka 
wodna, kurna olek, kurtka na wacie itp.

Wracając zaś do koła „roweru”, trzeba 
powiedzieć, że jest ono w naszym regio-
nie w dalszym ciągu używane na co dzień. 
W powszechnej świadomości językowej 
utrwaliły też koło słowa znanej piosen-
ki „Hej tam w dolinie” Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, pierwszy raz wykona-
nej przez chór oraz niezapomniana so-
listkę i konferansjerkę Urszulę Porwoł: 

„Wartko przez pole jedzie na kole hut-
nik piyknie odziany”.

Słowotwórczym (morfologicznym) 
śladem koła w polszczyźnie ogólnej są 
takie formy, jak kolarz – „ten, kto upra-
wia jazdę na rowerze jako sport wyczy-
nowy” (kolarz szosowy, torowy), kolarski – 

„mający związek z kolarstwem lub kola-

rzem” (drużyna kolarska, wyścig kolarski, 
zawody, mistrzostwa kolarskie, tor kolar-
ski, trening kolarski), kolarstwo – „dyscy-
plina obejmująca różnego rodzaju wy-
ścigi na rowerach, jazdę akrobatyczną 
oraz piłkę rowerową; także wyczynowe 
(rzadziej turystyczne) uprawianie jazdy 
na rowerze” (kolarstwo przełajowe, toro-
we, szosowe, uprawiać kolarstwo) i kolar-
ka – „kobieta kolarz” (pierwsza kolarka 
minęła linię mety), pot. „rower używa-
ny przez kolarzy” (jeździć na kolarce).

Ostatecznie jednak koło zostało wy-
parte z języka standardowego przez 
rower. Ten z kolei jest tzw. eponimem 
(z greckiego eponymos), czyli pier-
wotną nazwą własną, która z czasem 
przekształciła się w wyraz pospolity. 
W języku angielskim rover znaczy tyle, 
co „wędrowiec, włóczęga, wagabunda, 
pirat”. W nowym znaczeniu – „pojazd 
jednośladowy napędzany przez mię-
śnie nóg” – wszedł do angielszczyzny 
w połowie XIX wieku, gdy John Kemp 
Starley wyprodukował prototyp owe-
go jednośladu, a potem uruchomił jego 
seryjną produkcję pod firmową marką 

„Rover”. Ta – już jako wyraz pospoli-
ty – wyparła pierwotnie funkcjonują-
ce u nas określenia welocyped (z fran-
cuskiego velocipede – dosłownie „szyb-
ka noga” – od łac. velox, velocis „szybki” 
i pes, pedis „noga”) oraz bicykl (od łac. 
słowa bis „dwa” i greckiego rzeczow-
nika kyklos „koło”). Sami Anglicy na-
tomiast pozostali przy nazwie bicycle 
(wym. bajsikl), potocznie bike (wym. 
bajk), nie zamieniając jej na rover. 
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MaRIaN GRzeGoRz GeRLICH

Między
ciszą

a
hałaseM

ucieczka do Wisły

W książce Polszczyzna, głuptasie! Dy-
lematy poprawnościowe i cieka-

wostki z roku 2021, którą miałem przy-
jemność rekomendować do druku Wy-
dawnictwu Naukowemu „Śląsk” w Ka-
towicach, jej autor Maciej Malinowski 
wskazuje dwie najczęściej przywoły-
wane etymologie karnawału – „okre-
su zabaw, balów i potańcówek trwają-
cego od Trzech Króli do Środy Popiel-
cowej”. Pierwsza z nich łączy go z wło-
skim zwrotem carne vale „mięso, żegnaj” 
(caro „mięso”, vale „żegnaj”), druga – 
z łacińskim wyrażeniem carrus navalis 
oznaczającym „wóz w kształcie okrętu, 
uczestniczący w procesjach świątecz-
nych ku czci Dionizosa i Izydy”.

Rdzenną cząstkę łacińskiego rze-
czownika carrus „wóz” odnajdujemy 
we współczesnej polszczyźnie w przeję-
tym z angielskiego wyrazie autokar czy 
w utworzonych na jego wzór formach 
typu meblokar, mięsokar i piekar „wóz 
do przewozu mebli, mięsa, pieczywa”.

Na Śląsku natomiast bardzo często uży-
wana jest kara – w znaczeniu „taczka”: 

„Jedź z karóm do łogrodnika i przywiyź 
ziymie do kwiotków, muszymy przeca 
przesodzać piwowónie, nelki i leluje” – 
czytam na str. 97 „Małego słownika gwa-
ry Górnego Śląska” z roku 2000 Bożeny 
Cząstki-Szymon, Jerzego Ludwiga i He-
leny Synowiec, a w tegorocznym 7. nu-
merze „Śląska” widzę na str. 22 tytuł ar-
tykułu Tadeusza Lostera „Karami z Za-
brza na Kopiec Grunwaldzki”.

Kara uruchamia zawsze w mojej pa-
mięci czasownik karnąć się „przejechać 

się (na rowerze, motorze, hulajnodze)”, 
który kojarzę przede wszystkim ze zwro-
tem-prośbą dej sie karnąć, czyli „daj się 
przejechać”, a chodziło w tej dziecięcej 
prośbie najczęściej o koło, czyli „rower”, 
zwłaszcza jeśli ktoś miał wzbudzającą po-
wszechny zachwyt wyścigów(k)ę – „rower 
z odwróconą kierownicą, z przerzutka-
mi, z wąskimi oponami, ze spinaczami 
przy pedałach, a więc przypominający 
rower wyścigowy”. Mówiło się też ogól-
nie o karnięciu się – „przejechaniu się” 
w konstrukcjach typu musza sie karnąć 
do Katowic, karna sie jeszcze dwa razy 
czy karnymy sie za miasto.

Niektórzy używali też eufemistycz-
nego wykrzyknienia o kistankara!, peł-
niącego stylistyczną funkcję zbliżoną 
do wariantów kurczę blade, kurczę pie-
czone, kurde mol, kurde balans, kurka 
wodna, kurna olek, kurtka na wacie itp.

Wracając zaś do koła „roweru”, trzeba 
powiedzieć, że jest ono w naszym regio-
nie w dalszym ciągu używane na co dzień. 
W powszechnej świadomości językowej 
utrwaliły też koło słowa znanej piosen-
ki „Hej tam w dolinie” Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, pierwszy raz wykona-
nej przez chór oraz niezapomniana so-
listkę i konferansjerkę Urszulę Porwoł: 

„Wartko przez pole jedzie na kole hutnik 
piyknie odziany”.

Słowotwórczym (morfologicznym) 
śladem koła w polszczyźnie ogólnej są 
takie formy, jak kolarz – „ten, kto upra-
wia jazdę na rowerze jako sport wyczy-
nowy” (kolarz szosowy, torowy), kolarski 

– „mający związek z kolarstwem lub kola-

rzem” (drużyna kolarska, wyścig kolarski, 
zawody, mistrzostwa kolarskie, tor kolar-
ski, trening kolarski), kolarstwo – „dyscy-
plina obejmująca różnego rodzaju wy-
ścigi na rowerach, jazdę akrobatyczną 
oraz piłkę rowerową; także wyczynowe 
(rzadziej turystyczne) uprawianie jazdy 
na rowerze” (kolarstwo przełajowe, toro-
we, szosowe, uprawiać kolarstwo) i kolar-
ka – „kobieta kolarz” (pierwsza kolarka 
minęła linię mety), pot. „rower używa-
ny przez kolarzy” (jeździć na kolarce).

Ostatecznie jednak koło zostało wy-
parte z języka standardowego przez 
rower. Ten z kolei jest tzw. eponimem 
(z greckiego eponymos), czyli pierwot-
ną nazwą własną, która z czasem prze-
kształciła się w wyraz pospolity. W języ-
ku angielskim rover znaczy tyle, co „wę-
drowiec, włóczęga, wagabunda, pirat”. 
W nowym znaczeniu – „pojazd jedno-
śladowy napędzany przez mięśnie nóg” 

– wszedł do angielszczyzny w połowie 
XIX wieku, gdy John Kemp Starley wy-
produkował prototyp owego jednośla-
du, a potem uruchomił jego seryjną 
produkcję pod firmową marką „Rover”. 
Ta – już jako wyraz pospolity – wypar-
ła pierwotnie funkcjonujące u nas okre-
ślenia welocyped (z francuskiego ve-
locipede – dosłownie „szybka noga” – 
od łac. velox, velocis „szybki” i pes, pe-
dis „noga”) oraz bicykl (od łac. słowa 
bis „dwa” i greckiego rzeczownika ky-
klos „koło”). Sami Anglicy natomiast po-
zostali przy nazwie bicycle (wym. baj-
sikl), potocznie bike (wym. bajk), nie 
zamieniając jej na rover. 
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MuzyKa MoJa MIŁoŚĆ
fot. Jacek Krajew

ski

Po konkursie Chopinowskim 
z adamem Rozlachem

KRzyszToF KoRWIN-PIoTRoWsKI

Tysiące melomanów w Polsce i na świecie czekało 
z napięciem na XVIII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który z po-
wodu pandemii koronawirusa odbył się z rocz-
nym opóźnieniem. Od 1955 roku zachowywano 
pięcioletnią regularność kolejnych edycji. Wcze-
śniejsze konkursy odbyły się w 1927, 1932, 1937 
i 1949 roku. Jak widać, z powodu II wojny świa-
towej była 12-letnia przerwa, a następnie 6-let-
nia. Tegoroczny konkurs wzbudził o wiele wię-
cej emocji niż poprzednie, ponieważ nadesłano 
rekordową ilość zgłoszeń – ponad 500 i poziom 
był wyjątkowo wysoki. Jury wybrało do I etapu 
aż 87 osób z kilkunastu krajów. Bezapelacyjnie 
wygrał Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady, który jest 
prawdziwym obywatelem świata, ponieważ uro-
dził się w Paryżu jako dziecko imigrantów z Peki-
nu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Mon-
trealu i jest uczniem Dang Thai Sona. Zdobył też 
nagrody w konkursach w Sendai, Montrealu, Vi-
seu i Tel Awiwie.

O nim i innych laureatach rozmawiałem ostat-
nio, w siedzibie Fundacji ORFEO im. Bogusława 
Kaczyńskiego w Wilanowie, z Adamem Rozla-
chem. Ten znakomity komentator muzyczny Pro-
gramu 1 Polskiego Radia ukończył studia w kato-
wickiej Akademii Muzycznej, rozpoczynał karie-
rę medialną w Radiu Katowice („Album Chopi-
nowski”, „Muzyczne pejzaże”, „Z kompaktowego 
parnasu”, „W muzycznym saloniku”, „Kronika 
wydarzeń muzycznych”, „Radiowy przewodnik 
muzyczny”, a obecnie „Salonik muzyczny Ada-
ma Rozlacha”), współpracował też z Telewizją Ka-
towice i razem z nim występowałem w „Salonie 
Artystycznym” pod redakcją Stanisława Piskora. 
Miał autorski program „Na czarno-białej klawia-
turze”. Napisał bardzo ciekawą książkę „Spełnio-
ne marzenia” o Barbarze Hesse-Bukowskiej, lau-
reatce II miejsca w IV Konkursie Chopinowskim 
w 1949 roku. Od 1985 roku jest komentatorem 
Konkursu Chopinowskiego, Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu i Międzynarodowego Konkur-
su Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Kato-
wicach. Od 2005 roku prowadzi studio Konkursu 
Chopinowskiego na antenie TVP Kultura, a w ra-
diowej Jedynce ma popularny cykl „Koncert Cho-
pinowski”, za który otrzymał w 2013 roku nagro-
dę Rady Programowej Polskiego Radia.

Kilka dni po zakończeniu XVIII Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina, pełen emocji przyszedł do biura fundacji 
ORFEO na nagranie programu, w którym szcze-
rze porozmawialiśmy o laureatach i skomentowa-
liśmy decyzje jury.

Drugie miejsce w tegorocznym konkursie za-
jęli ex aequo Alexander Gadjiev reprezentujący 
Włochy i Słowenię oraz Kyohei Sorita z Japonii.
Adam Rozlach: Nie wyobrażałem sobie, słu-
chając gry Gadijeva w poprzednich etapach, że 
dotrze do finału i zostanie laureatem – w dodat-
ku aż drugiej nagrody. Mówiąc szczerze, komplet-
nie tego nie rozumiem, jednak była to wypadko-
wa spojrzeń siedemnaściorga jurorów.
Krzysztof Korwin-Piotrowski: Ale wyko-
nał naprawdę niedobrze poloneza podczas kon-
certu laureatów. Czy był zmęczony?
AR: Wszystko jest możliwe, natomiast nie wyobra-
żam sobie, że dostaniesz Pulitzera i nagle przesta-
niesz dobrze mówić.
KKP: Czyli laureatowi II nagrody i nagrody spe-
cjalnej nie wypada źle grać... Wracając do polone-
za, na antenie TVP Kultura byłeś wręcz zażeno-
wany podczas rozmowy z przewodniczącą jury, 
że nie została przyznana nagroda w tej kategorii. 
Można się spierać, kto zagrał poloneza najlepiej, 
ale były przecież wybitne wykonania.
AR: Oczywiście, nie może być takiej sytuacji, że 
przewodnicząca jury mówi, iż wobec sporej ilości 
bardzo dobrych wykonań nie mogliśmy się zde-
cydować. To absurdalne tłumaczenie. Mogły być 
różne przyczyny, łącznie z tym, że fundatorem jest 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, organizator 
poprzednich 10 konkursów.
KKP: Odsunięcie tego fundatora było bardzo 
dziwne i nieprzyjemne... Drugą nagrodę ex aequo 
otrzymał Kyohei Sorita z Japonii. Jak go odbierasz?
AR: Bardzo dobrze, ponieważ ten pianista jest 
może najbliżej naszej tradycji chopinowskiej, tak-
że poprzez swojego profesora Piotra Palecznego. 
Świetnie zagrał poloneza i uważam, że jemu na-
leżała się ta nagroda. Cały program konkursu wy-
konał bardzo dobrze. Druga nagroda mu się nale-
żała, ale niekoniecznie w towarzystwie Gadijeva. 
Podczas moich cotygodniowych audycji „Koncert 
Chopinowski” w każdą niedzielę po 22.00 w ra-
diowej Jedynce przedstawiam przez 2 miesiące 
nagrania konkursowe, próbując już na chłodno 
spoglądać na te interpretacje.
KKP: Można ich też słuchać o każdej porze jako 
podcastów w internecie.
AR: Pierwszą pokonkursową audycję poświęci-
łem zwycięzcy – Bruce’owi Liu z Kanady. To jest 
fantastyczne granie, nieskazitelne, z wirtuozerią, 
polotem i koncertowym blichtrem. Jest pięknie 
ubrany, ma czarną chusteczkę, dostosowaną fak-
turą do swojego smokingu.
KKP: Ja również jestem nim oczarowany. Po fe-
nomenalnym występie Liu w finale publiczność 
poderwała się z miejsc w Filharmonii Narodowej 

i entuzjazm nie znał granic. Niektóre osoby uwa-
żają, że warto byłoby wręczać także nagrodę pu-
bliczności, ponieważ na sali zasiadają ludzie, któ-
rzy kochają muzykę Chopina i znają się na niej.
AR: Powinna być nagroda publiczności i nagroda 
dziennikarzy. Nie dziwię się publiczności, że tak 
zareagowała na Liu, ale euforia była prawie rów-
nie wielka po występie Hiszpana Martina Garcii 
Garcii, zwłaszcza, że przed nim wykonania kon-
certu Chopina były średnie, a on wszystkich obu-
dził spontanicznością. Można powiedzieć, że na-
groda, przyznana mu za koncert była zasłużona, 
ale do czasu pojawienia się Liu, którego słucha-
łem podczas finału oraz w czasie trzeciego kon-
certu laureatów i uważam, że to była absolutnie 
mistrzowska kreacja.
KKP: Liu za każdym razem wykonywał koncert 
Chopina w sposób trochę inny, co pokazał w kon-
cercie finałowym, w gali laureatów, ale także pod-
czas występu z orkiestrą NOSPR-u w Katowicach. 
To pokazuje, że jest niesamowitym artystą, feno-
menalnie przygotowanym technicznie, ale ma tak-
że duszę i za każdym razem świeże podejście. Po-
kazuje, że muzykę Chopina ma w sobie i będzie 
mógł przez wiele lat dzielić się z publicznością 
swoją pasją odkrywania tej twórczości.
AR: Tak, on gra żywo, w sposób bardzo naturalny 
i spontaniczny, co jest bardzo ważne u Chopina...

Zapraszam do posłuchania i obejrzenia całego 
programu z Adamem Rozlachem o XVIII Konkur-
sie Chopinowskim na kanale Orfeo.TV (YouTube). 
Mam również nadzieję, że po znakomitym wystę-
pie Liu pojawi się jeszcze raz w Katowicach, gdzie 
został entuzjastycznie przyjęty. Obecnie ma jed-
nak daleką trasę koncertową, obejmującą kra-
je Azji, Europy, Ameryki Południowej i Amery-
ki Północnej. Miejmy nadzieję, że przez wiele lat 
będzie w świetnej formie i nie zatraci tego, co go 
wyróżnia. W wywiadzie dla Orfeo.TV powie-
dział: „Zwykle, gdy myślimy o muzyce Chopina, 
kojarzymy ją z jego cierpieniem i nostalgią, tęsk-
notą za krajem. Ale kiedy ja gram – może dlatego, 
że jestem radosnym człowiekiem, wesołym przez 
cały czas – staram się przekazać poprzez muzykę 
Chopina także radość”. A o sali NOSPR stwierdził 
po próbie: „Jest naprawdę niesamowita. Poza do-
brą akustyką, robi wrażenie sposób, w jaki została 
zaprojektowana. Jest bardzo futurystyczna”. Orkie-
strą NOSPR zadyrygował z wielkim polotem Vic-
torien Vanoosten, dyrygent Opery Marsylskiej. 
Liu zagrał zachwycająco Koncert fortepianowy 
e-moll Chopina, a zwłaszcza w finale widać było 
uśmiech na jego twarzy, ponieważ zarówno słu-
chanie Chopina, jak i granie jego muzyki może 
wiązać się – jak mówi Liu – z radością...  
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BŁysKI i zaPaTRzeNIa

MaRIaN sWoRzeń

Dorothy adams, 
amerykańska Polka 

To kolejna książka, której autorka 
pochodzi z Ameryki, wychodzi 

za mąż za Polaka, mieszka w przed-
wojennej Polsce kilkanaście lat, i po-
tem pisze – nie tylko o swoim życiu – 
ale również o naszym kraju, a co wię-
cej, także o Śląsku. Niedawno mogli-
śmy zapoznać się ze wspomnieniami 
Virgilii Sapiehy („Amerykańska księż-
na”; vide: moje mówienie w „Śląsku” nr 
6/2020), a teraz możemy, z zaintereso-
waniem i pożytkiem, przeczytać rzecz 
pióra Dorothy Adams.

Autorka urodziła się w 1901 r. w No-
wym Jorku, wychowała w Bostonie. Jako 
absolwentka Goucher College w sta-
nie Maryland, przystąpiła w Baltimore 
do Bezpartyjnego Stowarzyszenia Ligi 
Narodów. Być może osobliwość Ligi (or-
ganizacja powstała z inicjatywy prezy-
denta Wilsona, ale Stany Zjednoczone 
do niej nie wstąpiły) sprawiła, że zwy-
kli Amerykanie byli tym bardziej zain-
teresowani funkcjonowaniem państwa-
mi tego związku. Latem 1925 r. w War-
szawie odbyło się spotkanie stowarzy-
szeń propagujących idee Ligi, na które 
przybyli delegaci z USA, wśród nich Do-
rothy Adams. Po obradach i zwiedze-
niu Warszawy i Krakowa, miss Adams 
pojechała do Pragi, gdzie zachęcono ją 
do przestudiowania kwestii wiążących 
się ze sprawą granicy polsko-niemiec-
kiej na Górnym Śląsku. I tak też się stało 

– trafiła do zimowy semestr do prestiżo-
wej London School of Economics, odda-
jąc się rzetelnej lekturze dokumentów 
prawnych i sprawozdań natury ekono-
micznej, związanych z wytyczoną kilka 
lat wcześniej granicą. Podczas rozmów 
ze studentami niemieckimi słyszała wie-
lokrotnie, że Śląsk winien być zwrócony 

Niemcom, że danie go Polsce było „du-
chową obelgą”, wręcz upokorzeniem ich 
wielkiego narodu.

I wtedy właśnie, w Anglii, spotkała mło-
dego Polaka, Jana Kostaneckiego, z którym 
wcześniej zetknęła się przelotnie w Krako-
wie. Wedle jej słów dla Jana sprawa była 
od początku oczywista: są sobie pisani 
(„Już nigdy nie możesz mnie opuścić”). 
Dorothy protestowała: „Ale ja nie mogę 
zostać Polką. Jestem na wskroś i całkowi-
cie Amerykanką”; odwołała się też, jako 
unitarianka, do różnic religijnych: „Prze-
raża mnie wasz katolicyzm” (to mi wy-
glądało na bluff, skoro ukończyła studia 
w Marylandzie, tradycyjnie najbardziej 
katolickim stanie w USA). Nie będę opi-
sywał całej sekwencji zadrażnień, rozstań 
i powitań, także szczegółów późniejsze-
go pobytu Dorothy w Krakowie u przy-
szłych teściów, w każdym razie wyszło 
na to, że Polak miał rację, a Amerykan-
ka nie – młodzi pobrali się w czerwcu 
1927 r. Pewno będzie Czytelnikom przy-
datna wiedza, że ojciec Jana, profesor me-
dycyny, był w przeszłości rektorem UJ, zaś 
Jan Kostanecki, po doktoracie z ekono-
mii i studiach prawniczych, został cenio-
nym pracownikiem polskiej dyplomacji, 
zajmując się analizami gospodarczymi.

Po ślubie Dorothy z niemałym entu-
zjazmem przyjmuje nowe role – pozna-
je dalszą rodzinę męża (w tym jego stry-
ja, byłego rektora UW), zapoznaje się 
z profesorską socjetą z otoczenia teścia, 
uczy się polskiego, poszukuje (z powo-
dzeniem) mieszkania w Warszawie, za-
rządza domową służbą, ma liczne przy-
jaciółki. Jak z zadowoleniem stwierdza, 
skończyły się jej obywatelskie rozterki – 
czuje się Polką, i już nie myśli o rodzin-
nej przeprowadzce do USA. W latach 

1930–32 towarzyszy mężowi w Genewie, 
gdzie pracował w strukturach Ligi Na-
rodów. W 1934 r. rodzi syna Andrzeja, 
co – po wcześniejszych poronieniach – 
napełnia ją szczęściem. Z uwagi na po-
zycję męża i jego rodzinno-towarzyskie 
powiązania, uczestniczy w rautach i ba-
lach, poznając ludzi ze sfer dyploma-
tycznych i rządowych – i tak m.in. bie-
rze udział w spotkaniu z arcybiskupem 
Sapiehą, marszałkiem Piłsudskim i pre-
zydentem Mościckim. Ilekroć rejestruje 
różnego rodzaju wydarzenia o wymiarze 
politycznym (np. zabójstwo Pierackiego, 
śmierć Piłsudskiego, przemówienie Bec-
ka), zawsze umieszcza to w osobistym 
kontekście, podając od kogo i gdzie się 
dowiedziała, jak reagowali inni. Po od-
wiedzeniu podwarszawskich Lasek wy-
raża się z podziwem dla nowoczesności 
ośrodka dbającego o niewidomą młodzież. 
Wielokrotnie porównuje obraz Warsza-
wy, także polskiej prowincji, widziany 
w połowie lat 20. ze stanem po kilkuna-
stu latach – i za każdym razem dochodzi 
do wniosku, że zaszły korzystne zmia-
ny. Ze spraw, które współczesny polski 
czytelnik książki Adams może przyjąć 
z uprawnionym zadziwieniem, wymie-
nię jej autentyczne zachwyty nad naszym 
ówczesnym systemem ubezpieczeń zdro-
wotnych. Można to o tyle potwierdzić, iż 
podobne szerokie programy społeczne 
pojawiły się w Stanach dopiero w latach 
60. ubiegłego stulecia. Z drugiej strony, 
byłby to dowód, iż Adams, obracająca 
się w środowisku materialnie uprzywi-
lejowanym, nie miała jednak pełnego 
wglądu w polską codzienność, jej róż-
ne utrapienia i biedy.

W listopadzie 1937 r. małżeństwo 
Kostaneckich spotyka tragedia – mąż, 
wybrawszy samolot jako sposób dotar-
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Dorothy adams, „Amerykańska Po-
lka. Z miłości do mężczyzny i jego 
kraju”, tłum. ewa Horodyska, ośro-
dek KaRTa, Warszawa 2021, str. 326.
o Śląsku: str. 16–20, 52–53, 62–70, 179.

cia z Krakowa do Warszawy, ginie w ka-
tastrofie lotniczej pod stolicą; Dorothy 
zostaje wdową, syn Andrzej – sierotą. 
Moim zdaniem ten dramatyczny kon-
tekst wpłynął na wybór tytułu nadane-
go wspomnieniom – „We stood alone” 
(po polsku „Zostaliśmy sami”). Dopeł-
nia to jedno z ostatnich zdań książki, 
odnoszące się do osamotnienia Polski 
w 1939 r. („Ale Polska została sama”).

Nim przejdę do spraw śląskich, jesz-
cze kilka słów o dalszych losach autor-
ki. Udało jej się wraz z dzieckiem wyje-
chać z kraju przed samym wybuchem 
wojny. Zamieszkała w Nowym Jor-
ku. Wyszła ponownie za mąż. Swoje 
wspomnienia wydała w 1944 r. Utwo-
rzyła stowarzyszenie wspierające Laski. 
Zmarła w 1965 r.

A teraz zapowiedziany Śląsk, jego kil-
ka rozbłyśnięć…

Z książki nie wynika jasno, kiedy 
Adams tu przebywała – skoro jednak 
spotkała się z wojewodą Grażyńskim, 
zakładam, że pod koniec 1926 r. lub 
na początku 1927 r., przyjechała z Kra-
kowa na katowicki dworzec (zdał się jej 
podobny do „starej South Station w Bo-
stonie”). Tam już czekał samochód przy-
słany przez dyrektora kopalni, Aleksan-
dra Ciszewskiego, notabene spokrew-
nionego z rodziną Kostaneckich, a nim 
córka dyrektora, Halina („powitała 
mnie w doskonałej angielszczyźnie”). 
Trasa przejazdu prowadziła z Katowic 
(„przyjemne miasto z imponującymi 
bankami i okazałymi gmachami uży-
teczności publicznej”) do Michałkowic. 
Na miejscu, w „olbrzymiej wiktoriań-
skiej rezydencji”, czekał na nią program 
wizyt – cytuję to imponujące zestawie-
nie: „Plan obejmował spotkania z nie-
mieckim konsulem, polskim wojewodą, 
sędziami dwóch sądów, prezesem Izby 
Handlowej, panem Korfantym – przy-
wódcą powstania śląskiego, biskupem 
Śląska, przedstawicielem Banku Har-
rimana panem Brooksem i dyrektora-
mi najważniejszych kopalni i odlewni, 
tak w polskiej, jak i niemieckiej części”.

Spotkania odbyła, opisując większość 
z nich. Podczas objazdu Śląska w towa-
rzystwie konsula Grűnaua usłyszała, że 

„Polska jest pełna Żydów, gdyż Polacy nie 
mają poczucia wyższości nad nimi”, że 
granicę wytyczono niedorzecznie, kie-
rując się złośliwością wobec Niemiec, 
jak również, że przeciętni Polacy „ni-
gdy się nie kąpią, są zawszeni i rozno-
szą tyfus”. Podczas wizyty u wojewo-
dy Grażyńskiego („Biuro wojewody 
mieściło się w niewielkim wyłożonym 
boazerią pokoju z ludowymi kilima-
mi na ścianach i podłodze”), usłysza-
ła o pokrzywdzeniu Polski przez przy-
znanie jej tylko „jednej trzeciej regio-

nu”. Amerykański bankowiec zaskoczył 
ją pozytywnym wypowiedziami o pol-
skich rządach na Śląsku („O wiele ła-
twiej pracuje się z Polakami – wyjaśnił. 

– Niemcy przywykli do poddawania się 
reżimowi. […] Wolę polskich pracow-
ników. Są pełni inicjatywy i robią coś 
więcej niż ślepe wykonywanie rozka-
zów”). O Korfantym napisała niewie-
le, poza ogólną wzmianką o jego wy-
kładzie obrazującym przebieg działań 
powstańczych. O spotkaniu z biskupem 
Hlondem nie było ani słowa.

W domu swego gospodarza dowie-
działa się, jak funkcjonuje kierowa-
na przez niego kopalnia. On zaś sam, 
w przeszłości prowadzący kopalnie 
w Odessie, skąd musiał uciekać przed 
bolszewikami, wprowadził w Michał-
kowicach liczne usprawnienia, zakupił 
nowy sprzęt, co dało wzrost wydobycia 
o jedną czwartą. Kopalnia – po wyku-
pieniu z koncernu Hohenlohego – na-
leżała obecnie do Polski, zatrudniała 
trzy tysiące ludzi, po tysiąc górników 
na jednej zmianie.

Niezwykle ciekawa jest jej relacja 
ze spotkania z Belgiem, Georges`em Ka-
eckenbeeckiem, współprzewodniczącym 
Górnośląskiego Trybunału Rozjemcze-
go z siedzibą w Bytomiu. Otóż jego zda-
niem, sprawa granicy jest jednoznacznie 
przesądzona i nie podlega żadnej dysku-
sji, natomiast wszelkie rozważania o jej 
korektach, a nawet poruszanie tej kwe-
stii w sposób publicystyczny lub nauko-
wy, tylko przyniesie korzyść Niemcom, 
dążącym wszelkimi sposobami do re-
wizji ustaleń traktatowych.

Jak wyznała, po tej rozmowie straciła 
zapał do kontynuowania własnych ba-
dań. Gdy zakomunikowała o tym narze-
czonemu, powiedział tylko: „Ależ z cie-
bie zrobiła się Polka!”. Taka była prawda. 
Byli sobie pisani. Na dobre i na złe. 
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orzeł Biały dla farorza

Rzecz o księdzu Bernardzie  
Czerneckim i górniczej „solidarności”

RoMaN WyBoRsKI

11-listopadowa ceremo-
nia orderowa przypomnia-
ła mi tę sprzed kilku lat, 
gdy co najmniej zdziwio-
na publika widziała nie-
znanego prostego księdza, 
na którego „generalskim” 
mundurze górnika zawi-
sła błękitna wstęga z Or-
łem Białym.

W dziejach górniczego 
Śląska wreszcie pierwszy 
błękit „Orła” ozdobił mun-
dur najbardziej pokornie 
zasłużonych dla spokoju 
i pokoju Rzeczypospolitej. Państwowy 
akt nie uhonorował zasłużonego szty-
gara, bohaterskiego związkowca czy wie-
loletniego dyrektora. Urząd Głowy Pań-
stwa odznaczając śląskiego duchownego 
przekazywał światu raz jeszcze – medial-
nie raczej niezauważony – polski model 
solidarności, więc spróbujmy przywrócić 
temu aktowi, osobie i kontekstowi odpo-
wiednią rangę, sens i rzeczywistą wagę.

Gdyby te wstępne uwagi zachęciły 
kogoś do zrobienia anglojęzycznego fil-
mu o śląskiej nadzwyczajnej polskości, 
to po pierwszej klatce z „Orłem” następ-
ną byłaby klatka kopalniana, którą ksiądz 
Bernard Czernecki zjeżdża na poziom 
tysiąc, by w mdłym światełku karbidó-
wek godzinami negocjować z wygłodzo-
nymi strajkującymi, skutecznie błagając 
ich o zakończenie protestu i powrót, gwa-
rantowanym przezeń – brakiem repre-
sji. Sierpień 1988 roku, trzytygodniowy 
strajk jastrzębskich kopalń, którego trzeci 
punkt (pierwszy: przywrócenie „S”) gło-
si w skrócie: będziemy rozmawiać tylko 
z ks. Czerneckim. O to samo prosi stro-
na przeciwna, dowódca zmilitaryzowa-
nego oblężenia. Los stutysięcznego Ja-
strzębia, a może znacznie więcej w ska-
li Kraju, odważnie skromny duszpasterz 
przyjął na swoje barki.

Niezłomny duchem 90-latek, pogodny 
schorowany górnośląski starzyk, z humo-
rem zaangażowany patriarcha owocom 

ponad 60-letniej duszpa-
sterskiej posługi przyglą-
da się ze swojej jastrzęb-
skiej Górki, na której zbu-
dował kościół dla 50 ty-
sięcy wiernych. Należne 
mu zwyczajowe i hono-
rowe tytuły – prałata, ka-
pelana, duszpasterza, itd. 

– nie oddają tego, czym 
i kim był i jest dla para-
fian-górników, a nawet 
ideowych przeciwników.

Gdyby to było w pierw-
szych wiekach chrześci-

jaństwa – a przecież węglowe Jastrzębie 
lat 70., śląska Nowa Huta, to jakby bu-
dowanie pierwotnego Kościoła – obra-
liby go „demokratycznie” subito swoim 
biskupem. Jednym słowem patriarcha. 
Świadczą o tym rosnące tłumy na mszach 
w kolejnych parafiach duszpasterskiej 
posługi młodego prezbitera wydłużają-
ce się godziny jego kolędowania i kolejki 
do konfesjonału. Jego samego wspoma-
gają postacie i dokonania starszych ko-
legów z krakowskiego seminarium, dzi-
siejszych kandydatów na ołtarze: bisku-
pa Domina i Franciszka Blachnickiego, 
któremu zresztą w Rzymie w stanie wo-
jennym odmówi pozostania za granicą.

Dodajmy, iż ponownie odmówi bisku-
powi „ochronnego” wyjazdu, co z kolei 
łączy jego los z bł. ks. Jerzym. Etykiet-
kę „uczestnika demokratycznej opo-
zycji” przykleją Mu banalne biogramy 
za ów kilkunastoletni dramatyczny wy-
cinek zwyczajnej dlań kapłańskiej służ-
by księdza Ślązaka, syna górnika strza-
łowego Józka na „Wujku” z ponad trzy-
dziestoletnim stażem.

Do tej służby należało legalne zatrudnia-
nie w stanie wojennym co najmniej pięt-
nastu „nielegałów” zwolnionych za kopal-
niane strajki. Ale też „by się niepotrzeb-
nie nie narażać” dawanie siostrze Mirosła-
wie, salezjańskiej przełożonej katechetek, 
do skorygowana swoich – co ostrzejszych 
fragmentów – przygotowywanego kazania.

Wrzesień 1988, salka katolickiego ko-
ścioła w beskidzko-luterańskim Ustroniu. 
Niewielkie grono dyskutuje o przyszłości 
duszpasterstwa „ludzi pracy” (kościel-
ny kryptonim Solidarności, formalnie 
jeszcze zdelegalizowanego związku za-
wodowego). Dwóch duchownych prota-
gonistów, księża Czernecki i Frankowski, 
po świeżych doświadczeniach duszpa-
sterstwa strajkowego w Jastrzębiu Zdro-
ju i Stalowej Woli rozważa metody ne-
gocjowania z kordonami ZOMO, ba!, 
ich omijania, a nawet wykiwania, aby 
docierać do strajkujących „z Panem Je-
zusem”, celem samym w sobie godnym 
użycia wszelkich środków. Górnoślą-
ski kapłan każdym słowem dowodził 
istoty swej dziesięcioletniej solidarno-
ściowej posługi, nawet zanim to słowo 
stało się polską marką. Do teraz brzmi 
w uszach ówczesne proste zdanie kawa-
lera Orła Białego: gdybym z ludźmi nie 
rozmawiał, gdybym ich nie słyszał, nie 
wygłosiłbym żadnego sensownego kaza-
nia, bo powiedzieliby „fanzoli”. Dla jed-
nych mówił, jak św. Jan Paweł na Zaspie, 
ponad nami „o nas i za nas”.

Dla drugich, z jakiejś dziejowej ko-
nieczności jego przeciwników: partyj-
nych kacyków, przesłuchującej milicji 
czy ppłk. Mirowskiego, jastrzębskiego ko-
misarza stanu wojennego, słowem praw-
dy otwierał drogę do nieba (to w kontek-
ście m.in. skutecznego postulatu wyłoże-
nia asfaltem zabłoconej drogi do kościo-
ła). Najprostsza fundamentalna zasada 
naszej cywilizacji.

Partnerstwo polskie dotyczy m.in. 
dwóch pozornie osobnych – a w in-
nych kulturach obcych sobie – rzeczy-
wistości: Kościoła i związku zawodowe-
go. Przez ćwierćwiecze duszpasterz Ber-
nard Czernecki i przewodniczący Kazi-
mierz Grajcarek (na czele Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidar-
ność, chyba kluczowej społeczno-go-
spodarczej struktury związku) utrwala-
li solidarnościowy model możliwej jed-
ności odmiennych – a poza Polską, raz 

Order Orła Białego – awers gwiazdy 
orderowej. (źródło: domena publicz-
na / Wikimedia Commons)
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jeszcze podkreślam, obcych sobie – in-
stytucji. Zapraszane na zjazdy Górnic-
twa i Energetyki europejskie delegacje 
związkowe uczestniczyły w liturgiach 
i modlitwach ze zdziwieniem i niedo-
wierzaniem, w czym – słusznie lub nie – 
upatrywali źródeł polskiej Solidarności.

Do niej oddelegował go jako kapelana 
biskup Herbert Bednorz, nie tylko dlate-
go, że chcieli „księdza z jajami” co wedle 
przekonania robotniczego biskupa było 
w ich języku najwyższym honorowym ty-
tułem. Przekonywał się do nich począt-
kowo nieufny następca śp. Herberta ar-
cybiskup Zimoń: kiedyś siedzimy przy 
stole a on mówi „Bernard, ci z Solidar-
ności, to żadni obcy, to fajni, nasi chłop-
cy, to dla nas wielka sprawa, że oni tak 
bardzo z Kościołem są związani…” i za-
czął mnie komplementować.

Zachowując stosowne proporcje nie 
można nie porównać siły autorytetu 
biografii księży Wojtyły i Czerneckie-
go, choćby z racji otwierania (Jan Pa-
weł II) i zamykania w III RP zbyt krót-
kiej listy duchownych uhonorowanych 
najważniejszym orderem Rzeczypospo-
litej, na której z pewnością brakuje kil-
ku skromnych duszpasterzy niepospoli-
tej zasługi, a którym Mateusz Wyrwich 
zbudował trzytomowy pomnik „Kapela-
nów Solidarności”, z bodaj najdłuższym 
tekstem o postaci kapelana górników.

Tym głębsza pochwała dla związkow-
ców spod znaku górnośląskiej i górniczej 
Solidarności za docenianie pracy orga-
nicznej swojego duszpasterza. A prze-
cież przez te lata nie zabrakło solidar-
nościowców, którzy w mniejszym lub 
większym stopniu zawiedli, nawet zdra-
dzili niezłomnego kapelana od Jastrzę-
bia po Katowice, Warszawę i zagranicę. 
Zachowuje o nich znamienne milcze-
nie. Z pewnością krótsza byłaby lista du-
chownych, w trudnym czasie zawodzą-
cych oczekiwania „małego rycerza” z Ja-
strzębia. Znalazłby się na niej jeden czy 
drugi biskup… Przypomina o tym pa-
miętny, załamujący się prawie łkaniem, 

głos księdza prymasa Glempa, publicz-
nie na warszawskim Placu Teatralnym 
pokutującego milenijnie, za grzechy 
Kościoła, a osobiście za męczeństwo ks. 
Popiełuszki.

Wszak niepotrzebnych rodzinom 
i narodowi męczenników, niepotrzeb-
nych w duchu prymasów Wyszyńskie-
go i Glempa, za każdą prawie cenę chciał 
uniknąć po 13 grudnia niekwestionowa-
ny numer jeden w Jastrzębiu. To z nim 
pertraktował wojenny komisarz w obli-
czu strajkujących kopalń, zresztą poprzez 
przeciąganie pertraktacji 
powstrzymywany przed 
podejmowaniem zbrod-
niczych kroków w kopal-
ni Wujek.

To on, ich duszpasterz – 
poprzez wysyłanych do gór-
ników wikariuszy narażał 
ich i siebie na straszne sło-
wo zdrajcy, na które pozwa-
lali sobie zdeterminowani 
bądź tylko krewcy młodzi-
cy. Niejedna górnicza ro-
dzina później dziękowała 
duszpasterzowi za tamtą 

„zdradę”, tym bardziej, że 
każdy bez wyjątku (a jed-
nak z wyjątkiem: nie mógł 
być nietrzeźwy!) zaangażo-
wany i skazywany za bez-
nadziejną walkę wiedział, 
że ksiądz Czernecki zajmie 
się wszystkim i wszystkimi 
w rodzinie. Także ci najbar-
dziej wściekli i bluzgający, 
począwszy od Cioka i Czer-
wionki, bez których wale-
nia pięścią w stół, twier-
dzi Kapelan, nie byłoby „Solidarności”.

Dlatego też znacznie dłuższa byłaby li-
sta szczęśliwych z powodu tego jednego 
Orła, którzy czują się razem z Nim uho-
norowani, owe rzesze skromnych bezin-
teresownych nieudekorowanych, dzięki 
którym rzeczywistością stały się i „Soli-
darność”, i nowa Polska. Należą do nich 

na pewno rozmówcy ks. Czerneckiego, 
Jan Dziadul i Marek Kempski, w wyda-
nej przez nich w 2015 roku książce pt. 

„Wiarą i węglem ciosany”. Wypisy z tej 
rozmowy mogłyby znaleźć się w kano-
nie lektur śląskiej szkoły. Tamże zna-
miennymi słowy mówi ksiądz o swoim 
katechetycznym wychowanku, Grzego-
rzu Kolosie, bodaj największej nadziei 

„S” początku lat 90. i największej stracie 
– ofierze drogowego wypadku we wrze-
śniu 1993 roku. O swojej nadziei w oso-
bie przewodniczącego Grajcarka, synow-

skiego przyjaciela oraz dłu-
goletniego następcy na ja-
strzębskim probostwie, ks. 
Marku Szkudle, pomocni-
czym biskupie katowickim.

I o jedynej niespełnio-
nej wielkiej nadziei – wizy-
cie Jana Pawła w Jastrzębiu.

Ten zawód z kolei stano-
wi część zadumy nad nie-
docenianiem tych ludzi 
od których bezpośrednio 
zależy codzienność Ojczy-
zny: przy tylu odznaczanych, 
akurat ksiądz Czernecki 
jest pierwszym z górni-
czym mundurem na któ-
rym zawisł Orzeł Biały!

I chyba dopiero trzecim 
wraz z Gustlikiem Pieczką 

– ze Śląska.

roman_wyborski@op.pl

Wykorzystano m.in.:
Bernard Czernecki, Wiarą i węglem 
ciosany. Z Księdzem Prałatem Bernar-
dem Czeneckim rozmawiają Jan Dzia-
dul i Marek Kempski, Jastrzębie Zdrój, 
Katowice 2015.
Mateusz Wyrwich, Kapelani Solidarno-
ści 1980–89, t. I, Warszawa 2005.

Order Orła Białego – awers orderu. (źródło: do-
mena publiczna / Wikimedia Commons)

W 2016 roku ks. Bernard Czer-
necki został też odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności. 
(źródło: domena publiczna / Wi-
kimedia Commons)
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TeaTr Podróż do nicości
WoJCIeCH LIPoWsKI

Najpierw przychodzi na myśl figura po-
wrotu, zjawiskowego, właściwie abstrak-

cyjnego, będącego bardziej formą ćwicze-
nia pamięci, prowokacją niż realnym ge-
stem. Potem następuje powrót właściwy: 
do matki, przyjaciół, spraw czekających 
na załatwienie, bezruchu, szarej prowin-
cji, czyli czegoś gorszego. Powrót z wiel-
kiego świata złudnych oczekiwań, próżni, 
gdzie nic istotnego się nie zdarzyło, nie było 
atrakcyjnych ofert przeżycia spędzonych 
tam chwil, może lat. To początek opowie-
ści o poszukiwaniu samego siebie, opar-
tej na samych zaprzeczeniach: „nie udało 
mi się za granicą”, „nikogo nie poznałem”, 

„nie posunąłem się ani o krok”, „niczego 
nie przywiozłem”. Głównym, dominują-
cym motywem staje się rozpamiętywanie, 
kim jest człowiek w teraźniejszości, pa-
miętający przeszłość, zmierzający w stro-
nę tego, kim będzie, przynależący do zre-
dukowanej, ułomnej, w jego mniemaniu, 
rzeczywistości. Rozpamiętywanie kończy 
się często klęską, co wynika z bezradno-
ści wobec własnej biografii.

Do tego świata po raz kolejny przyjeż-
dża Krum, tytułowy bohater dramatu Ha-
nocha Levina, którego premiera otworzy-
ła nowy sezon Teatru Polskiego w Bielsku

-Białej, reżyserowała Małgorzata Warsic-
ka, powracająca na tę scenę po sukcesach 
Mistrza i Małgorzaty oraz Nagrodzie Pu-
bliczności, otrzymanej na Festiwalu „In-
terpretacje” w zeszłym roku.

Hanoch Levin (1943–1999) jest uzna-
wany za jednego z najwybitniejszych dra-

maturgów izraelskich. Pozostawił po so-
bie 56 dramatów, dwa tomy prozy, ale też 
utwory satyryczne i poezje. Niewiele mówił 
o sobie, rzadko udzielał wywiadów, wie-
my o nim tyle, ile wypowiedział w swojej 
twórczości. Wychowywał się w żydowskiej 
rodzinie ortodoksyjnej, mieszkał w bied-
nej dzielnicy Tel Awiwu, ale porzucił or-
todoksyjny tryb życia. Studiował filozo-
fię i literaturę hebrajską. Co znamienne, 
wielu bohaterom nadawał imiona w ję-
zyku jidisz, które miały swoje znaczenie 
i charakteryzowały daną postać. Więk-
szość dramatów została zrealizowana 
na scenach Izraela i poza nim, otrzymu-
jąc wiele ważnych nagród. Wśród sztuk 
Levina znajdziemy teksty polityczne, bi-
blijne, komedie. W latach 1967–1970 
pisał przede wszystkim satyryczne sztu-
ki polityczne.

Jego znane dramaty to Jakobi i Leiden-
tal, którym Levin zadebiutował jako re-
żyser w 1972 roku, w mieszczącym się 
w Tel Awiwie Teatrze Cameri, najważniej-
szej ze scen Izraela; Krum (1975) wysta-
wiony po raz pierwszy w Polsce w 2005 
roku przez Krzysztofa Warlikowskego; 
Męki Hioba (1981), Trud życia (1989), 
Dziwka z Ohio (1997), czy Morderstwo 
(1997). Levin uważany był za teatralne-
go buntownika, eksperymentatora, który 
żongluje stylami i konwencjami teatral-
nymi, wielokrotnie jego utwory wywo-
ływały sprzeciw odbiorców ze względu 
na ekscentryczne czy obrazoburcze tre-
ści. Dzisiaj jego dramaty obecne są w te-

atrach na całym świecie. Niektóre z nich 
zdobyły również dużą popularność w na-
szym kraju.

Krum powraca na polską scenę po raz 
drugi, ale akcenty bielskiej adaptacji roz-
łożone zostały inaczej, zresztą od pierw-
szej interpretacji tekstu Levina minęło 
sporo lat. Obecnie oglądamy go w nie-
co innym kontekście, chociaż większość 
problemów ma znaczenie uniwersalne. 
Sam autor skutecznie ułatwił zadanie 
przyszłym inscenizatorom, pozbawia-
jąc swojego bohatera przynależności re-
ligijnej, narodowej czy kulturowej. Nie-
wiele także odnajdziemy w dramacie tro-
pów, które pozwoliłyby na osadzenie go 
w realiach Izraela lat siedemdziesiątych, 
gdy powstawała sztuka.

Kluczowym staje się u Warsickiej otwar-
cie Kruma na doświadczenie pustki ży-
cia w miejscu, do którego powrócił głów-
ny bohater sztuki. Odczujemy znajomy 
dreszcz słysząc jak wpatrzony w nicość, 
balansujący na styku dwóch beznadziei: 
świata, z którego przybył i tego, gdzie wła-
śnie się zjawił, Krum (Piotr Gajos, bar-
dzo skupiony, wyciszony, jakby usunięty 
poza nawias wszystkiego); powie do nie-
widzianego dawno przyjaciela Tugatiego 

„A tutaj co nowego?” i usłyszy przejmują-
ce „Nic”. Ten wiecznie chorujący Tugati, 
grany tak przejmująco przez Przemysła-
wa Kosińskiego, zanudzający wszystkich 
banalnymi pytaniami medycznymi, stanie 
się dalszym możliwym ciągiem kumpla 
z innego świata, który przez cały czas bę-
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dzie przeglądać się w cudzych bytach, ni-
czym w sunącym korowodzie zwierciadeł.

Otwiera go Matka, piękna, dostojna 
strażniczka spokoju i niepokoju sumie-
nia własnego syna, znająca wartość ży-
cia. W tej roli Jadwiga Grygierczyk, od-
pierająca ataki złego losu i długich sa-
motnych nocy, znak stałości tego zato-
mizowanego, pokiereszowanego świata. 
Później dawna dziewczyna Kruma Tru-
da, z którą nigdy się nie ożeni, choć bę-
dzie to obiecywać matce. To interpre-
tacja Oriany Soiki, udanie wyrażającej 
doświadczenie cielesności, nadziei oraz 
upadku Kruma, grana w żywiole egzy-
stencjalnej farsy. Dalej Dupa dziewczy-
na poszukująca szczęścia, spełniająca się 
na moment w parodii ślubu z Tugatim, 
zresztą ta właśnie para życiowych błęd-
nych rycerzy jest osią kompozycyjną 
całego spektaklu, tu znakomita Marta 
Gzowska-Sawicka, kreująca niewidomą 
bohaterkę, kryjącą w kalectwie gigan-
tyczny potencjał ekspresji. No i sym-
bol dalekiego, nieosiągalnego świata, 
mieniącego się barwami sukcesu, czy-
li Cica, która ma zawsze napięty kalen-
darz i nieustannie wyjeżdża. Anita Jan-
cia-Prokopowicz świetnie pokazała ży-
cie jako zabawę, z wyznacznikiem tej 
jarmarcznej rzeczywistości krótką pa-
mięcią do zdarzeń i twarzy. Gdy zauro-
czony nią Krum zapyta „Jak tam było 
na Capri?” usłyszy rzucone od niechce-
nia „Zdążyłam zapomnieć”. Uzupełnij-
my ten ciąg postaci o dwie ciekawe role 
będące niejako ilustracją tego, co u Le-
vina nazwać można paraliżującym do-
świadczeniem somatyczności. Felicja 
i Dulce (grający w imponującej sym-
biozie słów i gestów Jagoda Krzywic-
ka oraz Grzegorz Sikora) przemiesz-
czają się nieustannie między kolejnymi 
weselami, stypami, przyjęciami, po to, 
by z trawienia czerpać życiową rozkosz. 
Ten farsowy aspekt Kruma jest przej-
mujący, bowiem uświadamia nam nie-

usuwalną z życia powtarzalność, cere-
monialność, jakby istniało tylko tu i te-
raz. Na przykładzie tej pary Warsicka 
bardzo interesująco pokazała nieprzy-
stawalność związków w tym dramacie, 
przypadkowość, niespełnienie, całko-
witą prowizorkę kleconego w ten spo-
sób życia opisanej społeczności. Czasem 
ktoś z niego odpadnie, ale to nie zakłóci 
znużenia, rytuału marnowanego życia. 
Tugati, gdy umrze, zostanie po prostu 
wrzucony „delikatnie” wprost z wózka 
inwalidzkiego do sadzawki przez Pie-
lęgniarza-Grabarza.

Twórcy spektaklu w interpretacji dra-
matu Hanocha Lewina zbudowali dwie 
niezwykle pojemne w znaczenia płasz-
czyzny narracji. Rzeczywistość oglądamy 
tu z perspektywy powracającego z emi-
gracji głównego bohatera, który świeżym 
spojrzeniem ogarnia zastygły w bezruchu 
pozostawiony kiedyś świat i wie, że jest 
na niego skazany, chociaż nie odnajdzie 
w nim szczęścia. Druga perspektywa na-
leży do Tugatiego, który wkrótce wyru-
szy w swą ostatnią podróż, rekapitulując 
własne dokonania, obnażając pustkę do-
tychczasowego życia, zawiedziony, że war-
tości, do których był przywiązany, oka-
zały się iluzją, podobnie jak układ spo-
łeczny, zależności, w jakich przebiegała 
jego egzystencja.

Na drugą stronę przeprowadzi Tuga-
tiego Szkita, grany fenomenalnie przez 
Adama Myrczka. Takiego wcielenia tego 
znakomitego artysty nie widzieliśmy 
do tej pory na bielskiej scenie. Gra on 
zresztą nie tylko wspomnianego boha-
tera, wciela się we wszystkie pozbawio-
ne imion postaci Grabarza, Pielęgniarza, 
Fotografa. Jest także jednym z dwóch 
muzyków towarzyszących zdarzeniom. 
Gdy odejdzie jako jedyny zdobywając się 
na odwagę porzucenia tego świata i jego 
muzyka umilknie, pozostanie niepoko-
jąca cisza oraz samotność. Jakby wszyst-
ko przestało istnieć, zgasło niczym opa-

dły na ziemię, utopiony w wodzie oka-
zały żyrandol, element ciekawej sceno-
grafii Agaty Skwarczyńskiej, która także 
wyczarowała w tym spektaklu atrakcyj-
ną wizualnie grę świateł.

Muzyka dopełniająca narrację, wyzna-
czająca rytm całości, autorstwa Karola 
Nepelskiego, opiera się na kompozycji 
kilku motywów: przejmujących zaśpie-
wach buddyjskich mnichów oraz inspi-
racji Tybetańską Księgą Umarłych, śpie-
wanej przez Myrczka arii Canio dyrek-
tora wędrownej trupy aktorskiej z Paja-
ców Leoncavalla, a także przetworzonych 
cyfrowo głosów bohaterów. Ta wibru-
jąca kakofonia zdaje się być wyrazem 
niepokoju ludzi, którzy odsłonili przed 
nami kawałek własnego życia. Śmiej 
się, pajacu! wybrzmiewa w zakończe-
niu pełne rozpaczy, wściekłości i rezy-
gnacji. Do kogo skierowane są te słowa, 
jaki niosą porządek znaczeń?

Krum wrócił do własnej przeszłości, 
trwającego w marazmie świata z pew-
nym postanowieniem. Skoro nie może 
zmienić zastanej rzeczywistości, spróbu-
je nad nią zapanować, czyli opisać. Za-
bieram się do pisania, powtórzy kilka 
razy do wątpiących w celowość przed-
sięwzięcia przyjaciół. Nie przeczytamy, 
niestety ani jednego zdania tej powie-
ści. Nie dowiemy się nawet, czy będzie 
autobiografią czasu, w którym powsta-
nie. Bo Krumowi chodziło tak naprawdę 
o coś innego, a mianowicie stworzenie 
z własnego życia przedstawienia, gdzie 
swój wyraz znajdzie niemożliwe do speł-
nienia pragnienie, aby egzystując na po-
graniczu różnych światów, manipulując 
życiem innych ludzi, czekać na wyzwa-
lający, ocalający płacz. 

Hanoch Levin
Krum
reż. Małgorzata Warsicka
Teatr Polski Bielsko-Biała
Premiera 2.10.2021
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Zbliżał się Dzień Hutnika, a to oznaczało, że szykuje się 
kolejna konferencja branżowa, czyli uroczysty spęd dyrekto-
rów, przedstawicieli władz partyjnych i resortowych, dzien-
nikarzy zajmujących się problematyką hutniczą. Obok tra-
dycyjnego „spiczu” dla szefa musiałem przygotować oko-
licznościowe wydawnictwo prezentujące wyniki za ostat-
ni rok, co wymagało licznych spotkań z szefami wydziałów, 
zebranie niezbędnych materiałów, przygotowanie jak naj-
szybciej wersji roboczej liczącej blisko dwustu stron publi-
kacji. Sprawy literatury musiały więc ustąpić pierwszeństwa 
zajęciom bardziej prozaicznym. Gdy więc Jasiu zadzwonił 
do mnie z informacją, że powierzono mi rolę wiceprzewod-
niczącego nowo powstałej grupy, zbaraniałem.

– Jak to, powierzono? – zapytałem. – Przecież nie było 
mnie na zebraniu.

– Nie gniewaj się, ale zaświadczyłem, że wyraziłeś zgo-
dę zaocznie.

– Zaocznie? Co ty bredzisz?!
– Krzysiu, nie wściekaj się – Jasiu uderzył w płaczliwy 

ton. – Namieszałem, to prawda, ale przecież byłem pewien, 
że zaakceptujesz moją decyzję. Rozmawialiśmy na ten te-
mat i wspomniałeś, że chętnie włączyłbyś się w działalność 
organizacyjną.

– Chętnie to ja przy najbliższej okazji huknę cię w ten 
wielki, łysy łeb – warknąłem. – Co ty myślisz, że ja jestem 
twoją własnością i możesz mną rozporządzać wedle swo-
jego widzimisię?

– Stary, przepraszam, ale praktycznie nie było innego wyjścia.
– Jak to nie było? Mogłeś przecież ty wziąć tę funkcję.
– Nie żartuj, mając ciebie w odwodzie? Musiałbym kom-

pletnie sfiksować.
– Więc wolałeś... A jeśli ja się nie zgodzę i powiem, że 

to wszystko mistyfikacja?
– Nie zrobisz mi tego?
– Skąd twoja pewność?
– Bo Szat jest od prezentacji, a nie od roboty. Oddział mo-

żesz pociągnąć tylko ty. Zresztą on też tak myśli.
Gdy wieczorem spotkaliśmy się w Marchołcie, wyglądał 

jak zbity pies.
– Co ci przyszło do głowy żeby kłapać na mój temat?
Jasiu był przygotowany na podobne pytanie.

– Bo widzisz, ja tych wszystkich działaczy dobrze znam. 
Oni nienawidzą kłopotów, nie znoszą, gdy coś nie idzie po ich 
myśli. Chcieli mieć przewodniczącego i zastępcę. Teraz, za-
raz, a nie w przyszłości. Gdybym nie zgłosił twojej kandy-
datury, wszystko by się rozlazło.

– A tak to się niby nie rozlazło?!
– Oczywiście, że nie. Mamy lokal na spotkania, budżet, 

wcale niekiepski i obietnice wydawnicze, a to jest coś.
– Jakie obietnice?
– Ośrodek wyda samodzielny almanach poezji i prozy. 

Jeszcze w tym roku.
– A teksty?
Jasiu popatrzył na mnie dziwnie.

– Przepraszam cię, stary, ale ja skoczę po dwa kielonki.
I skoczył.

– Ty jesteś z Marsa, przyjacielu – stwierdził autorytatyw-
nie po szybkim opróżnieniu kielicha. – Najważniejsze to są, 
mój drogi, środki. Jak ich nie ma, to z talentu nici.

– W pewnym sensie masz rację, ale przecież nie można 
drukować byle czego.

– Dlatego redaktorem wydawnictwa będziesz ty, a nie 
szewc czy hydraulik.

– O, przepraszam, mój drogi, ale w to mnie nie wrobisz 
na pewno. Ja mam sobie łamać głowę, skąd wytrzasnąć tek-
sty, żeby zgodnie z ustalonym przez działacza grafikiem wy-
dać publikację? Ty chyba rzeczywiście sfiksowałeś?

– Nie dramatyzuj, tekstów będzie dość.
– Słuchaj, jest mi to obojętne, ale redaktorem będzie Szat, 

inaczej nie wchodzę w tę zabawę.
– To twoje ostatnie słowo?
– Czy ty, przyjacielu, masz kłopoty ze słuchem? W ta-

kim wieku?
– Dobra, dobra, weźmie to na siebie Szat, to w końcu też 

jakaś funkcja reprezentacyjna, nie?
Widząc, że jakoś mnie ugłaskał, zreferował szczegółowo 

przebieg spotkania. Okazało się, że zjawiło się blisko czter-
dzieści osób. Przyjechali z Kłobucka, Bielska, z Jastrzębia, 
a nawet z położonego poza granicami województwa Jaworz-
na. Jasiu nie starał się ukryć swego podniecenia. Słuchaj, pe-
rorował, wygląda na to, że będzie to największy ośrodek re-
gionalny w kraju.

– I co dalej? – starałem się zatrzymać jego słowotok.
– Dalej? Same przyjemności. Jesienią zjazd młodej literatu-

ry w Kłobucku. Trzy dni balowania z drobną domieszką po-
ezji i kilku referatów. Głównie jednak imprezy... integracyjne, 
nawiązywanie bliskich kontaktów, nocne rodaków rozmowy 
i tak dalej. W międzyczasie publikacje w „Tygodniku Kul-
turalnym”, „Zarzewiu”, „Nowej Wsi”, „Okolicach”, różnych 
almanachach, wojewódzkie warsztaty twórcze z udziałem 
krytyków z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Opola i in-
nych ośrodków. Sporo tego, co?

– Rzeczywiście sporo.
– Acha, jeszcze jedno – Jasiu klepnął się z rozmachem 

w czoło. – Spotkania autorskie.
– Jak to autorskie? Przecież większość naszych członków 

jeszcze nie posmakowała druku.
– No i co z tego?
– Jak to co?
– Na głęboką wieś mają się udawać tuzy naszej literatury? 

Nazwiska wielkie i sławne? Iwaszkiewicz, Putrament, Ma-
chejek, Nawrocki, Szewczyk albo inny Ozga-Michalski? Te-
ren to w sposób oczywisty domena pisarzy młodych, po-
czątkujących, ale pełnych energii i pomysłów twórczych. 
Tak przynajmniej słusznie widzą tę sprawę właściwi dzia-
łacze naszej organizacji.

Na pierwsze spotkanie terenowe wyjechaliśmy do Ja-
strzębia. Ja, Jasiu i Tadzio Szat, któremu w międzyczasie 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wydała cieniutki arku-
sik z wierszykami opiewającymi uroki wiejskiego pejzażu. 
Szat co prawda wsi specjalnie nie znał, ale był pilnym czy-
telnikiem poezji Tadeusza Nowaka, z której czerpał inspi-
rację najgłębszą. Spotkanie odbyło się w przykopalnianym 
klubie, w którym zjawiło się sześciu żarliwych miłośników 
poezji. Miejscowy prezes naszego dynamicznego oddziału 
przeprosił za niezbyt liczną reprezentację środowiska, ale, 
jak trafnie zauważył, lepsza mniej liczna publiczność au-

Mądre ruchy w ruchu
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tentycznie zainteresowana literaturą, niż tłum zgromadzo-
ny przypadkowo. Istotnie, zainteresowane było duże. Szat 
bez najmniejszych przeszkód ze strony sali przeczytał swoje 
wszystkie dwanaście wierszy, które omówiłem językiem do-
stępnym dla niewtajemniczonych, chwaląc przy okazji mia-
sto okazujące poezji gościnność i życzliwość wielką, co zo-
stało przyjęte z nieukrywaną satysfakcją. Następnie Jasiu 
odczytał dwa wiersze o trudzie górniczym, które tematycz-
nie przystawały do okoliczności i rozpoczęła się dyskusja. 
Najpierw głos zabrał przedstawiciel środowiska, czyli prezes 
naszego jastrzębskiego oddziału, następnie Szat, który cały 
czas trzymał w ręku swój tomik czołową okładką zwrócony 
w stronę wysmakowanej publiczności, potem Jasiu i wresz-
cie ja. Miałem zadanie najtrudniejsze, gdyż musiałem pod-
sumować żywą dyskusję, co też uczyniłem. Gdy wybrzmiały 
moje słowa ostatnie, miejscowy prezes zaprosił wszystkich 
obecnych na lampkę wina i krupnioki przygotowane przez 
jego małżonkę, która się wszakże na spotkaniu nie pojawiła. 
Punktem końcowym wieczoru, najważniejszym choć dys-
kretnym, było spotkanie w biurze kierowniczki klubu, któ-
ra przekazała młodym pisarzom stosowne honoraria i ze-
brała niezbędne pokwitowania. Pobyt w Jastrzębiu kończy-
liśmy w atmosferze dobrze spełnionego obowiązku i osobi-
stej satysfakcji, którą wzmocniło kilkakrotnie powtórzone 
przez panią kierowniczkę zaproszenie do ponownych od-
wiedzin klubu.

W ten sposób terenowy debiut mieliśmy za sobą. Jego 
efektem był zrozumiały głód wypadów podobnych, który 
pojawił się w każdym z nas. Jasiu uważał, że na razie nie na-
leży rozgłaszać wieści o kolejnych spotkaniach, lecz prze-
testować je w trudnym terenie przemysłowym dokładnie. 
Nasza trójka miała wedle niego do spełnienia ważną misję.

– Gdy Poldek się dowie o misji naszej – zauważyłem przy-
tomnie – skomentuje to w sobie właściwy sposób i będzie 
mało przyjemnie.

– Fakt – zgodził się z moim rozumowaniem Szat. – Misję 
należy personalnie rozszerzyć.

W ten sposób osiągnęliśmy pełny konsensus.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na sympozjum poświę-
cone ważkiej problematyce: młoda literatura a rzeczywi-
stość. W tak sformułowanym temacie tkwiła subtelna aluzja 
do nonkonformizmu młodych twórców – przede wszystkim 
z kręgu nurtu wiejskiego – którzy bezkompromisowo imali 
się istotnych tematów społecznych, wśród których jednym 
z najważniejszych był problem obumierania fundamentów 
kultury ludowej, masowej migracji ze wsi do miast, co nio-
sło ze sobą wiele skomplikowanych zagadnień natury so-
cjologicznej i psychospołecznej. Literatura powstrzymać 
owych cywilizacyjnych procesów nie mogła, ale zawrzeć 
w sugestywnym kształcie artystycznym jak najbardziej. Oto 
na czym koncentrować się miała myśl referatów wiodących, 
przez znanych socjologów i krytyków literackich w progra-
mie sympozjum przewidzianych.

Początek imprezy zaplanowano na piątkowy wieczór, pierw-
si uczestnicy zjechali już jednak we wczesnych godzinach 
dopołudniowych. Od razu też zaczęły się kontakty integra-
cyjne. Koczujący w ośrodku od czwartku Jasiu odwiedzał 
przybyłych i – nie zważając na płeć – wmuszał z właściwym 
mu wdziękiem w każdego karniaka, pytając: winko czy oko-
wita? Panie wybierały najczęściej winko, panowie płyn nie-
co mocniejszy i z każdą chwilą było coraz bardziej bezpo-
średnio. Wieczorem, zaraz po kolacji, w pełni zintegrowa-
ni udaliśmy się na salę wykładową, by wysłuchać referatu 
Józefa Mścisława Dębickiego z Warszawy pod tytułem „Bo-
hater literacki prozy nurtu wiejskiego a przemiany cywili-
zacyjne XX wieku”. Mniej więcej w środku uczonej narracji 
połowa sali dyskretnie przysnęła, pozostali zaś wpatrywali 
się w cytującego obficie literaturę przedmiotu mówcę z za-
interesowaniem wyraźnie umiarkowanym. Nieśmiałe bra-

wa obudziły uśpionych i prowadzący zaprosił do żywej dys-
kusji. Kandydaci dość długo ociągali się z zabraniem gło-
su, czego nie zdzierżył ewidentnie zmęczony Jasiu i posta-
wił pryncypialne pytanie.

– Uważam, moi drodzy, że powinniśmy rozstrzygnąć dy-
lemat najważniejszy.

Sala wpatrywała się w niego z uwagą.
– Mówi znane przysłowie: nie pije, a chodzi i żyje! Ale co to, 

kochani, za życie. To raczej wegetacja. Takie ledwo słyszal-
ne tykanie usypiającego serca, które lada moment ucichnąć 
może na amen. Jaki z tego, kochani, wniosek? Pić albo nie 
pić, oto jest pytanie i wielkiej, ambitnej literatury przesłanie.

– Dobrze mówi, dać mu wódki! – odezwał się głos z głębi sali.
– Ależ tak nie można – zareagował gwałtownie prowa-

dzący spotkanie. – Rozumiem żart kolegi, ale przecież nie 
zebraliśmy się tutaj dla opowiadania żartów. Proszę o gło-
sy poważne.

– Czy można ad vocem? – zapytała przeraźliwie szczupła 
brunetka w okularach.

– Proszę, koleżanko!
– A o jakiej wódce konkretnie mówił mój przedmówca?
– Jeszcze raz przywołuję salę do porządku – głos prowa-

dzącego z trudem przedzierał się przez narastający konse-
kwentnie żartobliwy gwar.

– Porządek w porządku – upierała się brunetka, poprawia-
jąc nerwowo okulary – ale gatunek wódki ma pierwszorzędne 
znaczenie. Przecież to nie wszystko jedno, czym się upijamy.

Prelegent był wyraźnie zagubiony. Widząc to Jasiu pod-
szedł do niego i zaproponował dyskusję w formule kuluarowej.

– To znaczy?
– Spotkamy się w którymś z bardziej zintegrowanych po-
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koi i porozmawiamy w węższym gronie. Wiem z doświad-
czenia, że zabieg to niezwykle skuteczny. Tymczasem zaś 
proponuję karniaka, bo nie da się ukryć, że trochę przynu-
dzałeś, kolego.

Prelegent zatrzepotał nerwowo rękami.
– To są niesmaczne dowcipy, wypraszam sobie. Czy tu-

taj jest ktoś z organizatorów? To wprost niedopuszczalne.
Prowadzący wybiegł pośpiesznie z sali, by chwilę później 

wrócić z przestraszonym nie na żarty chudzielcem.
– Co tutaj się dzieje? – prelegent natarł na niego z furią. – 

Przecież oni są wszyscy kompletnie pijani.
– No, bez przesady, kolego, bez przesady – zaprotesto-

wał Jasiu.
– To widać gołym okiem
– Mówię tylko, że nie kompletnie – Jasiu precyzował swój 

sprzeciw.
Ostatecznie tego wieczoru dyskusja nie odbyła się w żadnej 

postaci. Integracja natomiast osiągnęła progres nadzwyczajny.

Następnego dnia, około południa, przed pogrążony w głę-
bokim śnie ośrodek zajechał ciemnozielony Polonez, z któ-
rego wysiadł znany krytyk i zarazem ważny działacz centra-
li młodzieżowej. Wśród personelu ośrodka, uprzedzonego 
nocnym telefonem, panowała już maksymalna koncentra-
cja. W pierwszej kolejności zadbano o wyłączenie z aktyw-
ności jakiejkolwiek Jasia Pleśniaka. Najpierw usiłowano 
go z samego rana odwieźć na stację i wsadzić do pierwsze-
go lepszego pociągu, ale Jasiu był nie w ciemię bity. Choć 
na środkach odurzających, zmylił sprytnie swych prześla-
dowców na peronie i wsiadł w jedyną taksówkę stojącą przed 
dworcem, by po kilku minutach wziąć zimny prysznic i jak 
nowonarodzony oddać się ufnie w opiekę Morfeusza. Nie 
było innego wyjścia. Chudy oświatowiec wtargnął niespo-
dziewanie do pokoju używając awaryjnego klucza i zakłó-
cił wypoczynek śpiącego machając mu przed przekrwiony-
mi oczami smukłą butelką Remy Martina. Jasiu wytrzeź-
wiał natychmiast.

– Ja chyba śnię – wymówił zbielałymi wargi, którymi ob-
jął chciwie wypełnioną po brzegi lampkę.

Chudzielec był czujny nadzwyczaj. Gdy tylko lampka bły-
snęła dnem, napełnił ją błyskawicznie.

– A cóż to za okazja, drogi przyjacielu – dopytywał Jasiu 
i ciągnął przedni koniak niczym smok w szponach nieod-
wracalnego nałogu.

Chudzielec wszakże ignorował jego ciekawość i polewał 
nieustannie. Niebawem Jasiu pogrążył się w słodkiej nirwa-
nie, która wyzwoliła go z wszelkich kłopotów żywota do-
czesnego. Chudzielec nachylił się nad śpiącym z uwagą naj-
wyższą i, uspokojony, opuścił pokój, zamykając uprzednio 
drzwi na klucz. Z tej strony, pomyślał, sympozjum będzie 
całkowicie bezpieczne.

Mniej więcej w tym samym czasie podobnie wyszukany-
mi trunkami neutralizowano kilku innych liderów, którzy 
poprzedniego wieczoru i w nocy dali popis swej alkoholo-
wej i obyczajowej kreatywności. Zdecydowany odpór posta-
nowiono dać szczególnie ekstrawaganckiemu młodziano-
wi z południowego regionu kraju, który, krocząc po koryta-
rzu o północy w stroju Adama, donośnym głosem recytował 
swój poemat o tematyce rustykalnej. Podjęte wysiłki przynio-
sły spodziewane owoce. Wieczorem zgromadzeni w ośrod-
ku uczestnicy dyskursu o literaturze objawili się młodzieżo-
wemu dygnitarzowi jako zbiorowość zrównoważona, odpo-
wiedzialna i politycznie dojrzała, a dyskusja po wygłoszo-
nym przezeń wykładzie „Społeczna rola spotkań autorskich” 
przekonała go, że klub realizuje w pełni ustalone w centra-
li założenia ideowo-programowe. Rej w dyskusji wodzili Ta-
dziu Szat i Poldek Pazura, którzy barwnie i ze swadą podzie-
lili się swoimi doświadczeniami z organizacji spotkań autor-
skich w środowisku górniczym, co spotkało się z ogromnym 

zainteresowaniem. W ich wypowiedziach najbardziej bulwer-
sował fakt, że spotkania były wieloosobowe, i że każdy z jego 
uczestników otrzymywał pełne honorarium. W trakcie burz-
liwej wymiany poglądów narodził się projekt, by najbliższe 
sympozjum zorganizować właśnie wśród braci górniczej Ja-
strzębia. Twarz Szata kraśniała zadowoleniem. Ośrodek ka-
towicki zaznaczał swoją obecność na kulturalnej mapie kra-
ju, co rodziło nowe nadzieje i możliwości.

Następnego dnia przeprowadzono udany turniej jednego 
wiersza, w którym katowiczanie odnieśli kolejny sukces. We-
ronika zdobyła główną nagrodę, a Jasiu, który w międzycza-
sie zdążył kompletnie wytrzeźwieć – wyróżnienie za wiersz 
o tematyce pracy, co było zresztą jego specjalnością.

Sympozjum zakończył wykład doktora habilitowanego Wi-
tolda Wyrodzkiego, który zajął się kompetentnie problematy-
ką związków literatury z ideologią, co, niestety, spotkało się 
z umiarkowanym zainteresowaniem uczestników.

– Za trudny temat – rzucił w kuluarowej rozmowie Jasiu. – 
Zwłaszcza, że towarzysz doktor wygłosił go na zakończenie na-
szych trzydniowych obrad, gdy ludzie byli już nieco zmęczeni.

– Rzeczywiście – zgodził się prelegent. – Znacznie lepiej by-
łoby otworzyć tą problematyką obrady sympozjum. Przeka-
żę waszą słuszną sugestię w województwie.

W drodze powrotnej Tadziu Szat podzielił się ze mną waż-
ną informacją.

– Rozmawiałem z towarzyszem Witoldem o klubie i naszych 
planach. Uważa, że mamy dobry, ambitny program. Zgodził 
się napisać wstęp do naszego almanachu.

Opuszczaliśmy gościnny ośrodek szkoleniowo-wypoczyn-
kowy usatysfakcjonowani w stopniu najwyższym.

Fragment powieści Śląskie Eldorado, która ukaże się 
nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”.
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Krzyże pokutne 
alias compositio

eDWaRD WIeCzoReK

ewenementem śląskiego krajobrazu 
kulturowego są przydrożne, kamien-

ne krzyże zwane „pokutnymi”. Niegdyś 
stały przy drodze, intrygując jednych, 
napominając innych do życia zgodne-
go z prawem boskim i świeckim: „nie 
zabijaj!”. Ich nagromadzenie w histo-
rycznych granicach Śląska ma swe uza-
sadnienie, o czym będzie dalej. Nieza-
leżnie od tego, jaki mają kształt, czy są 
bardziej lub mniej zniszczone – ciekawią. 
W województwie śląskim zachowało się 
ich ponad trzydzieści…

Stoi przy drodze…
Jest w pierwszej części trylogii Andrzeja 
Sapkowskiego – „Narrenturm” – taka sce-
na: Za lasem, na rozdrożu, stał kamienny 
krzyż pokutny. Jedna z licznych na Ślą-
sku pamiątek zbrodni. I mocno spóźnio-
nej skruchy. Krzyż miał ramiona zakoń-
czone w kształt koniczynek. Na jego roz-
szerzonej u dołu podstawie wykuto topór 

– narzędzie, za pomocą którego pokut-
nik wyprawił na tamten świat bliźniego. 
Lub paru bliźnich. Reynevan przyjrzał 
się krzyżowi uważniej. I bardzo brzydko 
zaklął. To był dokładnie ten sam krzyż, 
przy którym bite trzy godziny temu po-
żegnał się z Zawiszą.

Choć trylogia jest fikcją literacką, Sap-
kowski umiejscowił ją w solidnych re-
aliach historycznych. Dotyczy to także 
takich „drobiazgów” jak krajobraz hi-
storyczny. Bo już w średniowieczu by-
wało tak, że porywczy chłop w czasie 
kłótni o miedzę „potraktował” widła-
mi czy sierpem swojego sąsiada, rycerz 
mieczem przebił bezbronnego, a zbrod-
niarz sztyletem zadźgał cnotliwą nie-
wiastę – ot, grzech przeciwko piątemu 
przykazaniu albo naruszanie art. 148 k.k. 
Tyle że inna była kara: żadne tam 25 lat 
i dwie amnestie za dobre sprawowanie, 
ale solidny kamienny krzyż, tym więk-
szy, im większa była zbrodnia.

Od zawsze
Gdyby spytać mieszkańców miejscowo-
ści, w których do dziś stoją krzyże, o to, 
odkąd one stoją, większość odpowie-
działaby – „od zawsze”. Fakt. Tradycja 
stawiania krzyży pokutnych (przez in-
nych nazywanych krzyżami ugody com-
positio), pojawiła się w Europie w XIII 
wieku i stąd trafiła na ziemie polskie – 
zwłaszcza na Śląsk. Śląsk bowiem był 
do 1526 r. w granicach Królestwa Cze-
skiego, tym samym w granicach Święte-
go Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie-
mieckiego. To wszystko, co pojawiło 
się w Europie Zachodniej, miało swoje 
przełożenie także na Śląsku. Dotyczyło 
to również zwyczaju publicznej ugody 
zabójcy z rodziną ofiary. Miało to zwią-
zek z licznym w XIII w. osadnictwem 
na prawie niemieckim, a wraz z osadni-
kami przybywały nowe prawa i zwycza-
je. W Europie do naszych czasów zacho-
wało się ponad 7000 krzyży pokutnych, 
na ziemiach Polski – ponad 600, z tego 
większość na Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Compositio
W średniowieczu zabójstwo (nawet nie-
umyślne) wywoływało zemstę rodową 
na sprawcy, bądź – w razie jego uciecz-
ki – na jego bliższej lub dalszej rodzi-
nie. Ponieważ wyniszczało to całe ro-
dziny, społeczeństwo starało się dopro-
wadzić do zwyczajowej ugody dwóch 
zwaśnionych stron, zapobiegając dalsze-
mu rozlewowi krwi. Stąd dotychczaso-
wą zasadę „oko za oko, ząb za ząb” za-

stąpiła ugoda prywatna lub prywatno
-kościelna między mordercą a rodzi-
ną ofiary, tzw. compositio. Na ogół taką 
umowę sporządzało się na piśmie i kil-
ka egzemplarzy przetrwało w archiwach 
praskich czy śląskich do naszych czasów. 
Być może z takiego archiwalnego egzem-
plarza skorzystał też Sapkowski, wplata-
jąc do fabuły trzeciego tomu (Lux perpe-
tua) scenę zawarcia ugody: My, Henryk 
Landsberg, scholastyk kolegiaty niemo-
dlińskiej, wszystkim wyznawcom Chry-
stusa, do których dotrze ten dokument, 
zaświadczamy, iż Burchard Mencelin, 
zarządca należącego do pana Gunte-
ra von Bischofsheima majątku w Niw-
niku, pozbawiony został życia przez 
Dietera Haxta, armigera pana Wolfhe-
ra von Stercza. Za zbrodnię tę pan von 
Stercza i Dieter Haxt zgodzili się uiścić 
na rzecz rodziny zabitego kwotę pokut-
ną w zatwierdzonej przez świadczących 
panów rycerzy wysokości czterdziestu 
grzywien. Sumę pięciu grzywien otrzy-
ma nadto parafia kościoła w Niwniku. 
Wezwany do pomocy chirurg nie otrzy-
ma nic, jako że pomoc ni żadnego skutku 
nie przyniosła. Na znak ugody wzniesio-
ny zostanie na miejscu zbrodni krzyż po-
kutny kosztem wzmiankowanego armi-
gera Haxta, na którym to krzyżu wyku-
te będzie narzędzie zbrodni, czyli topór. 
Tym samym przychodzi do zgody mię-
dzy sprawcą zbrodni a rodziną zamor-
dowanego, jako też wzmiankowanymi 
panami rycerzami. Działo się szóstego 
dnia czerwca w roku Łaski tysiąc czte-
rysta dwudziestym dziewiątym.

W umowie morderca lub jego rodzi-
na zobowiązywali się zapłacić pewną 
kwotę, która rekompensowała koszty 
pogrzebu ofiary, koszty procesu sądo-
wego, koszty utrzymania i wychowania 
potomstwa ofiary oraz – rodzaj nawiąz-
ki – tzw. główszczyznę. Na rzecz Kościo-

Krzyż pokutny w Żorach. Fot. Edward Wieczorek

Krzyż pokutny w miejscowości Rydułtowy. 
Fot. Edward Wieczorek
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ła sprawca przekazywał określoną ilość 
wosku i zamawiał kilkadziesiąt „zdro-
wasiek”. Na koniec, na miejscu zbrodni 
musiał umieścić wykuty krzyż lub ka-
pliczkę. Krzyże wykuwane były w pia-
skowcu lub granicie. Były one wyrazem 
zadośćuczynienia popełnionej zbrodni. 
Stawiano je także ku pamięci, uwadze 
i przestrodze potomnych. Miały skła-
niać przechodniów do modlitwy za du-
sze: zabójcy i ofiary.

Część krzyży, począwszy od XV w. po-
siadała ryt narzędzia zbrodni – najczę-
ściej miecza, noża, kuszy, toporu (sie-
kiery). Dużo rzadszymi były: sztylet 
(Pławna koło Lwówka Śląskiego), łopa-
ta (Bytom Odrzański), bełt (Wrocław-
Żerniki), strzała (Stary Wielisław koło 
Kłodzka), cep (Jawor), a nawet… nożyce 
do strzyżenia owiec (Staniszów koło Jele-
niej Góry, gdzie porywczy chłop w cza-
sie polowania zabił naganiacza takimi 
nożycami za to, że ten dzidą zabił mu 
na polu owcę).

Wraz z upowszechnieniem się pisma 
na krzyżach zaczęto także umieszczać 
stosowne inskrypcje. W naszym regio-
nie zaledwie dwa krzyże posiadają ryt 
narzędzia zbrodni – sztylet w Studzion-
ce i kusza (łuk?) w Żorach-Rogoźnej.

Zabity na śmierć
Ponieważ o stojących przy drogach 
krzyżach milczą archiwa parafialne, 
ich powstanie obrasta różnymi legen-
dami i ludowymi opowieściami. Naj-
częściej dotyczą one wojen i masowych 
grobów (tatarskich, tureckich, szwedz-
kich), a także epidemii (Studzionka). 
Przetrwały także niezwykłe historie 
dotyczące samych przyczyn postawie-
nia krzyża, np. w Lubiatowie koło Ot-
muchowa dwie żniwiarki pokłóciły się 
na śmierć i życie i wzajemnie pozabijały 
sierpami. W kilku przypadkach o przy-
czynie postawienia informuje napis, jak 

np. w Krzyżowicach koło Żor: „Macy 
Frisz spad z konia na drodze swój żi-
wot dokonal…”.

Pozostały pamiątką
Zwyczaj stawiania krzyży jako świa-
dectwa pokuty i pojednania przetrwał 
do roku 1532, kiedy w Rzeszy (a wspo-
mniałem, że należał do niej również 
Śląsk) zaczął obowiązywać kodeks kar-
ny cesarza Karola V Habsburga Consti-
tutio Criminalis Carolina. Ugody między 
sprawcą a rodziną ofiary zastąpił on wy-
mierzaniem kary (i zadośćuczynienia) 

„z urzędu”. Krzyże, kapliczki czy tablice 
stawiane po tej dacie mają więc już cha-
rakter upamiętniający.

Takim upamiętniającym obiektem jest 
z tzw. Trupi Kamień w Bytomiu (ul. Pie-
karska 70), upamiętniającym śmierć czy 
to w wyniku wypadku, czy napadu ra-
bunkowego (historycy nie są tego pew-
ni) niejakiego Mateusza Spyry. Wyku-
ty na nim w prymitywnej polszczyźnie 
napis głosi: „1808 MATHIUS SPIERA 
TU JEST ZABIETI DNIA 30 CZERWCA 
ROKU”. Miało to miejsce na ówczesnym 
trakcie z Bytomia do Piekar (dziś to pra-
wie centrum miasta). Tablicę umieszczo-
no przy drodze, ale zwiększający się ruch 
spowodował jej przeniesienie na ścianę 
domu. Dziś tkwi tam powojenna kopia, 
bowiem oryginał Niemcy usunęli w cza-
sach hitlerowskich. Spoczywa on w ma-
gazynie Muzeum Górnośląskiego.

Geografia krzyży
W naszym województwie zachowały się 32 
krzyże w 22 miejscowościach. Ponieważ są 
to „zabytki ruchome” w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, dziwne są koleje ich lo-
sów. Poszerzanie dróg, prace kanalizacyjne 
czy elektryfikacyjne spowodowały znisz-
czenie, uszkodzenie, a w najlepszym wy-
padku przeniesienie krzyży w inne miejsce. 
Krzyż, stojący obecnie na Starym Cmenta-
rzu w Żorach stał niegdyś na skrzyżowa-
niu z ul. Rybnicką, w dzielnicy Żor – Ro-
goźnej (ul. Wodzisławska 87), w 1970 r. 
w czasie poszerzania drogi po prostu krzyż 
zakopano. Odkrył go dopiero właściciel 
posesji w 1985 r. w czasie prac remonto-
wych. W Bujakowie na kamiennym kor-
pusie krzyża robotnicy poszerzający dro-
gę… prostowali łopaty. Ostatecznie zna-
lazł spokojne miejsce w ogrodzie, w są-
siedztwie kościoła parafialnego.

Krzyże pokutne możemy spotkać 
w następujących miejscowościach wo-
jewództwa śląskiego:
Brennej (na zboczu góry Łazek – od przy-

stanku PKS Brenna Skrzyżowanie – 
w prawo asfaltem ul. Barujec i Wierz-
bową do końca, później kamienistą 
drogą prosto pod górę. Od przystan-
ku około 40 min.);

Bujakowie (miasto Mikołów – w ogro-
dzie przykościelnym);

Bytomiu-Łagiewnikach (ul. Cyryla i Me-
todego 62);

Cieszynie-Boguszowicach (przy ul. Ma-
jowej 77);

Grzegorzowicach (pow. raciborski – przy 
ul. Powstańców 33);

Krzyżowicach (pow. pszczyński – w mu-
rze kapliczki przy ul. Zwycięstwa);

Lekartowie (pow. raciborski – ul. Raci-
borska 22a);

Lyskach (pow. rybnicki – ul. Bogunicka 1);
Łanach Małych (około 200 m od skrzy-

żowania z drogą Rudziniec – Chechło 
– Kotulin, przed tablicą miejscowości 
Łany, oparty o metalowy krzyż);

Łaziskach (w murze kościelnym przy 
wejściu od strony parkingu);

Olzie (pow. wodzisławski – przy ul. Dwor-
cowej 5)

Pruchnej (przy ul. Katowickiej 58);
Raciborzu (na tyłach Muzeum od stro-

ny ul. Chopina);
Rogowie (2 krzyże przy wejściu na te-

ren kościelny);
Rudyszwałdzie (pow. raciborski – przy 

ul. Zabełkowskiej 1);
Rydułtowach (przy kościele św. Jerzego 

od strony prezbiterium);
Rydułtowach-Radoszowach (przy ko-

ściele św. Jacka);
Sośnicowicach (pow. gliwicki – po płn. 

stronie kościoła);
Strzyżowicach (pow. będziński – po prawej 

stronie DW 913, obok wlotu ul. Pod-
wale przy posesji nr 39);

Studzionce (pow. pszczyński – 2 krzyże 
na cmentarzu przed kościołem);

Syryni (fragment krzyża przy ul. Wodzi-
sławskiej 22);

Wodzisławiu Śląskim (2 krzyże przy ko-
ściele Wniebowzięcia NMP, 1 przy 
ul. Radlińskiej 32);

Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku (na sta-
rym cmentarzu obok miejsca gdzie kie-
dyś stał kościół drewniany);

Żorach (2 krzyże: na Starym Cmentarzu 
i przy ul. Wodzisławskiej 87);

w Żywcu (przy kościele Św. Krzyża, przy 
ul. Batorego).

Naj…, naj…
Najstarszym krzyżem w naszym regionie 
jest krzyż z bytomskiej dzielnicy Łagiew-
niki, datowany na XIII w. (choć miejsco-
wa tradycja wiąże go nie z faktem zbrodni, 
a upamiętnieniem misji słowiańskiej – stąd 
potoczna nazwa krzyż Cyryla i Metode-
go). Najmłodszym jest krzyż postawiony 
w 1828 r. w Jedłowniku (dzielnicy Wo-
dzisławia Śląskiego). Największym – jedy-
nym w Polsce i jednym z czterech w Euro-
pie o podwójnych ramionach – jest krzyż 
w Rydułtowach przy kościele św. Jerzego, 
liczący 156 cm. Ten ostatni jest też inte-
resujący ze względu na tajemniczy skrót 
LVO lub też LUO, którego specjaliści nie 
potrafią do tej pory rozszyfrować.

Gdy w czasie naszych wycieczek na-
tkniemy się na tajemniczy, bałwaniasty, 
kamienny krzyż, postarajmy się na chwi-
lę puścić wodze fantazji i wyobrazić so-
bie: co tam zaszło. 

Rydułtowy-Radoszowy – krzyż pokutny. 
Fot. Edward Wieczorek
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Krzyż pokutny w Sośnicowicach. Fot. Edward Wieczorek

Grzegorzowice – krzyż pokutny. Fot. Edward Wieczorek
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Archeolodzy: Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej wraz ze śląskim wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków Łukaszem Konarzewskim i dyrektorem muzeum Arkadiuszem Rybakiem. Na zdjęciu również pracownicy placówki: Mariusz Stefaniak i Zbigniew Sto-
larczyk. Fot. Agnieszka Zielińska

Megality na Bukowej Górze. Fot. Agnieszka Zielińska
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aGNIeszKa zIeLIńsKa

Bukowa Góra w Dąbrowie Górniczej  
może być polskim stonehenge

szokujące odkrycie z zagłębia

Na szczytach wzgórz w Ujejscu nad 
rzeką Mitręgą (Bukowa Góra) 

na terenie Dąbrowy Górniczej archeolo-
dzy odkryli megalityczne budowle, praw-
dopodobnie sprzed blisko 4 tys. lat przed 
naszą erą. To czas budowy wielkich pi-
ramid egipskich. Dąbrowskie odkrycie 
może być pierwszym tego typu w Polsce, 
porównywalnym ze Stonehenge w Wiel-
kiej Brytanii. Budowniczy to prawdopo-
dobnie ludzie z czasów kultur pucha-
rów lejowatych i amfor kulistych. Jesz-
cze niewiele o nich wiemy, stanowisko 
archeologiczne czekają gruntowne ba-
dania, które potrwają może nawet kil-
kadziesiąt lat.

– Na Bukową Górę w Dąbrowie Górni-
czej ludzie zwyczajowo chodzą na space-
ry. To urokliwe miejsce wycieczek poro-
śnięte lasem. Nic jednak nie przesądza-
ło o późniejszym odkryciu archeologicz-
nym – mówi dr. hab. Dariusz Rozmus, 
archeolog z Muzeum Miejskiego „Szty-
garka” w Dąbrowie Górniczej, który pro-
wadził liczne prace wykopaliskowe na te-
renie Małopolski i Śląska. – Latem tego 
roku skontaktował się ze mną pan Ma-
ciej Rodziewicz, który pochodzi z Pomo-
rza, ale przez jakiś czas mieszkał w Dą-
browie Górniczej. To on zwrócił moją 
uwagę na kamienne założenia, ja po-
czątkowo byłem wobec nich sceptycz-
ny. To obszar górnictwa kruszcowego 
(warpiów), które może mieć ok. 1 tys. 
lat. Sądziłem, że założenie to efekt eks-
ploatacji górniczej.

Jednak megality
Archeolodzy wykonali jednak na Buko-
wej Górze wykop o wielkości 3 na 1 
metrów pomiędzy głazami. Jakież było 
zdziwienie badaczy, gdy zobaczyli, że 
kamienie są celowo ustawione. Kolejną 
przesłanką za tym, że mamy do czynie-
nia z budowlą megalityczną (dąbrow-
skie bloki skalne są z dolomitu) było to, 
że założenie znajduje się na wierzchoł-
ku góry. Warpie górnicze nie dochodzą 
aż tak wysoko.

– Uważam, że ludzie z neolitu wydobyli 
kamień na swoje budowle i zostały dziury. 
Kilka tysięcy lat później przyszli górnicy 
i zaczęli w tym samym miejscu szukać – 
dodaje dr hab. Dariusz Rozmus.

Naukowcy stwierdzają, że możemy 
mieć do czynienia z polskim Stonehen-
ge. Megalityczne budowle to ogrom-
ne struktury, obejmują wiele hekta-
rów w Ujejscu w Dąbrowie Górniczej. 
Struktury te są bardzo liczne. Jeszcze 
nie wiemy, z czym mamy do czynie-
nia. Czy dąbrowskie megality to świą-
tynia, obserwatorium astronomiczne, 
czy może grobowiec?

– Myślę, że nie jest to grobowiec, do-
lomitowe głazy nie są wkopane. W za-
łożeniu mamy do czynienia z sześcio-
ma pionowymi ścianami, z tego pięć 
stoi idealnie pionowo. Jedna jest moc-
no przechylona. Obok prawdopodob-
nie jest menhir, czyli długi słup (ma po-
nad 2 metry długości), który stał pio-
nowo, a teraz jest przewrócony. Będzie-
my nawet w stanie określić, w którym 
miejscu się znajdował. Nie mógł się bo-
wiem przemieścić, bo waży kilka ton, 
co najwyżej można go było przewrócić 

– tłumaczy archeolog Dariusz Rozmus.
Czy budowla była czymś przykry-

ta, także jeszcze nie wiadomo. Praw-
dopodobnie tworzył ją bruk i elemen-
ty pionowe. Dookoła, zobaczymy peł-
no stojących do teraz płyt kamiennych. 
A wokół wzgórza leżą kolejne. Są wy-
raźnie poukładane.

To czas budowy wielkich piramid
Potwierdzają to zdjęcia wykonane na li-
darze (urządzenie tworzy modele trój-
wymiarowe).

– Trudno byłoby uwierzyć, że jest 
to przypadkowe założenie niestworzo-
ne ręką człowieka. Nie sposób sobie 
wyobrazić, żeby to lodowiec zepchnął 
w jedno miejsce tyle kamieni – tłumaczy 
Łukasz Konarzewski, śląski wojewódzki 
konserwator zabytków, historyk sztuki. 

– Dąbrowskie megality mogą pochodzić 
sprzed ok. 4 tys. lat p.n.e. To czas budo-
wy wielkich piramid w Egipcie.

Budowle megalityczne (megality) 
występują na obszarze całego świa-
ta, w tym również w Europie i Polsce. 
Początki megalityzmu na terenach Eu-
ropy sięgają V tysiąclecia p.n.e. Stop-
niowy zanik idei obserwuje się około 
2 tysiąclecia p.n.e. Megalit (z greckie-
go: wielki kamień) to duży, nieobro-

biony lub częściowo obrobiony obiekt 
stanowiący budowlę samodzielną lub 
element większej wykonany bez użycia 
zaprawy, o charakterze kultowym, gro-
bowym lub (prawdopodobnie) związa-
nym z obserwacjami astronomiczny-
mi. Najprostszymi postaciami budowli 
megalitycznej były dolmeny, menhiry 
i kromlechy. Dolmen to prostokątny 
grobowiec, składający się z trzech lub 
czterech płyt ustawionych pod kątem 
prostym do podłoża i przykrytych 
od góry jednym masywnym blokiem. 
Długość boku dolmeny rzadko prze-
kracza 3 metry, zdarzają się jednak 
dolmeny większe, wręcz monumen-
talne. Przykładem może być dolmen 
z Bagneux we Francji. Menhirami na-
zywamy pionowo wkopane w ziemię 
słupy kamienne. Jeden z największych 
znajduje się w Bretanii – obecnie roz-
bity i obalony, kiedyś miał blisko 20 m 
wysokości, prawie 5 m grubości i wa-
żył 350 ton. Menhirami zwieńczano 
czasem szczyty kurhanów. W okolicy 
miasta Carnac we Francji znajduje się 

„aleja” wyznaczona menhirami. Z in-
nych stanowisk europejskich znane są 
też konstrukcje koliste – zwane kromle-
chami. Na Wyspach Brytyjskich nali-
czono ich około tysiąca. Mają średni-
cę od kilku do kilkudziesięciu metrów 

– do tego rodzaju zaliczane jest gigan-
tyczne Stonehenge. Bardziej złożony-
mi strukturami megalitycznymi są gro-
bowce np. kamienno – ziemne, takie 
spotkamy w Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemczech, Danii i Polsce.

Ołtarz, świątynia, kalendarz lub gro-
bowiec

– W Polsce na Kaszubach są kurhany 
i wieńce skalne tworzone przez kul-
tury germańskie Gotów, którzy tutaj 
przez chwilę mieszkali, ale to jest już 
początek naszej ery. Założenia nie są 
takie stare ani tak duże jak te w Dą-
browie Górniczej. Jedyna kultura, któ-
ra u nas ma tradycje megalityczne bu-
dowała z kamienia podziemne grobow-
ce. To jest kultura pucharów lejowatych 
i amfor kulistych. To kuzyni tych, któ-
rzy budowali Stonehenge – stwierdza 
dr hab. Dariusz Rozmus.
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Łukasz Konarzewski wskazuje, że nie 
udało się ustalić do czego służyły za-
łożenia megalityczne. Np. Stonehenge 
mogło być ołtarzem, świątynią, obiek-
tem astronomicznym (kalendarzem), 
czy grobowcem.

– Do dzisiaj nasze zwyczaje pogrze-
bowe są związane z obrzędami. Nawet 
ludzie, którzy nie są religijni, gdy cho-
wają swoich zmarłych, to albo robią 
to w tradycyjnym obrządku, albo pod-
czas ceremonii świeckich. Ceremonie 
są związane z wiarą w życie pozagro-
bowe. Wokół Stonehenge też znalezio-
no groby zmarłych – podkreśla dr hab. 
Dariusz Rozmus.

Gdy idzie się na szczyt Bukowej Góry 
w lesie można zauważyć stele po obu 
stronach drogi. To może być święta 
droga, która prowadziła do założenia 
megalitycznego.

– Założenie powinno zostać wyeks-
ponowane. Wymaga jednak dokładnej 
inwentaryzacji, przebadania, a następ-
nie ochrony prawnej. Dopiero jednak 
po badaniach będziemy mogli wpisać 
obiekt do rejestru zabytków. Być może 
trzeba będzie wpisać do rejestru całe 
wzgórze – uważa Łukasz Konarzewski.

Już wykonano zdjęcia warstw gle-
by i trójwymiarowe. Teraz zdjęcia na-
ziemne i te pokazujące warstwy ziemi 
będą nakładane na siebie. Dopiero wte-
dy można będzie ustalić, gdzie jeszcze 
leżą megality. Człowiek np. spaceru-
jąc po lesie może nie zauważyć zało-
żeń. Dopiero po żmudnych badaniach 
uczeni odkryli, że także na sąsiednim 

wzgórzu Bukowej Góry znajduje się 
kolejny krąg.

Czy naukowcy spodziewają się zna-
leźć artefakty?

– Wszystkiego się spodziewamy. My na-
wet nie jesteśmy na poziomie użytko-
wym z tamtego czasu. Odsłaniamy to – 
co jest na powierzchni, a poziom użyt-
kowy czyli ten, po którym porusza-
li się ludzie kilka tysięcy lat temu jest 
znacznie niżej. Musielibyśmy do niego 
dotrzeć, a myśmy zrobili tylko wykop 
3 na 1 metra. Często znalezisk np. krze-
mieni, toporków, ceramiki jest bardzo 
mało. Może też ich nie być wcale na te-
renie wykopalisk – stwierdza Dariusz 
Rozmus. – Kultura pucharów lejowa-
tych i amfor kulistych wytwarzała ce-
ramikę, krzemienne groty, noże, na-
rzędzia rolnicze.

Pierwsze kultury neolityczne na dzi-
siejszych ziemiach polskich były sen-
su stricte rolniczymi. Potem nastąpiły 
kultury pucharów lejowatych i amfor 
kulistych. Ludzie trudnili się paster-
stwem. Byli koczownikami, np. uwa-
ża się, że wracali na swoją świętą górę 
systematycznie przez kilkaset lat i dla-
tego założenie się rozrastało.

– Niedaleko jest rzeka Mitręga. Może 
znajdziemy osadę neolityczną. Nikt tego 
dotąd nie badał, ale prace potrwają kil-
kadziesiąt lat! Ja też dotychczas zajmo-
wałem się czymś innym. Dumą Dąbro-
wy Górniczej jest ujawnienie wczesnośre-
dniowiecznego zagłębia (jednym z jego 
dowodów jest tzw. „Skarb hutnika”, któ-

ry pokazujemy w muzeum „Sztygar-
ka”), które stało się częścią nauki euro-
pejskiej i światowej. Dziś wszyscy wie-
dzą, że w Polsce górnictwo i hutnictwo 
kruszcowe rozwijały się w tym samym 
czasie, co w Niemczech, wcześniej niż 
w Czechach. Ja zacząłem te badania, po-
tem podchwycili je inni. Teraz mamy 
kolejną rzecz. Zagłębie Dąbrowskie, 
które archeologicznie było traktowane 
po macoszemu, nagle stało się wyjątko-
wo ciekawe. W Polsce najstarsze znalezi-
ska sięgają kultur neandertalskich, któ-
rych przykłady mamy, choćby w jaski-
ni na Biśniku, w powiecie zawierciań-
skim. Wracając do Dąbrowy Górniczej 
takich wielkich założeń megalitycznych 
w Polsce nie ma, albo tylko nikt ich jesz-
cze nie odkrył – podsumowuje Dariusz 
Rozmus. 

Megality na Bukowej Górze. Fot. Agnieszka Zielińska

Archeolodzy: Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus 
z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej wraz ze śląskim wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków Łukaszem Konarzewskim 
i dyrektorem muzeum Arkadiuszem Rybakiem. 
Na zdjęciu również pracownicy placówki: Ma-
riusz Stefaniak i Zbigniew Stolarczyk.  
Fot. Agnieszka Zielińska
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Język w strunach

PIoTR GReLLa-MoŻeJKo

Kilka słów 
o bezinteresownej 

artystce

Cóż za kobieta! Cóż za osobowość! Cóż 
za artystka! Iwonę Glinkę i jej podej-

ście do zagadnienia budowania kariery 
oraz pracy popularyzatorskiej na rzecz 
współczesnych kompozytorek i kompo-
zytorów uważam, odkąd mam zaszczyt 
ją znać, za przykład do naśladowania.

Dlaczego?
Kocham muzyków, którzy nie tylko 

świetnie interpretują powierzane im dzie-
ła, ale też biorą byka za rogi i zajmują 
się promocją swej działalności, pozosta-
jąc przy tym bezinteresownymi. Zasada 

„ręka rękę myje” jest im obca. To nie jest 
dobra zasada, bowiem prawie zawsze 
prowadzi do zakłamania. Ile razy dane 
mi było słuchać muzyki, do której wy-
konań dochodziło dzięki układom, ukła-
dzikom, kawkom, wódeczkom, zakąsecz-
kom, zakulisowym umowom, kompro-
misom, ustępstwom, antypatiom lub, 
z reguły pozorowanym, poniekąd wy-
muszonym, sympatiom – muzyki zupeł-
nie przeciętnej i przez to wstrętnej. Pła-
cą za to wszyscy: autorki i autorzy lep-
szych dzieł, na dnach szuflad oczekują-
cych premier; autorki i autorzy robiący 
dzięki znajomościom kariery, boć przecie 
chyba nie mają złudzeń co do wartości 
swoich kompozycji – oszustwa zawsze 
w końcu zmęczą oszustów; publiczność, 
którą się podle robi w balona, a ludzie 
to czują (uważam, iż prawie każde z nas 
posiada wewnętrzną, nieuświadomioną 
wrażliwość, która podpowiada, co do-
bre, a co złe) i w rezultacie odrzucają 
Nową Muzykę, nie znoszą jej, odgadu-
jąc miałkość wciskanych im pseudoar-
cydzieł; na koniec płacą za to sami mu-
zycy, gdyż niewątpliwie muszą dozna-
wać niesmaku do samych siebie, także 
wówczas, kiedy ten niesmak udaje im 
się – czasowo, tylko czasowo! – zdusić. 
Nikt więc nie jest zadowolony.

Nawet ja, wiecznie naiwny optymi-
sta, miałem nieszczęście korespondo-
wać z pewnym – nota bene niezłym – 
triem, którego przedstawiciel nie do-
stał partytur, nie był zatem w stanie oce-
nić muzyki, nic na jej temat powiedzieć, 
a już począł sugerować załatwianie dla 
jego zespołu koncertów i nagrań. Czy-

li – wszystko jedno jaka muzyka, może 
być okropna; co się liczy to to, żeby coś 

„załatwić”. No a potem zagramy. Smut-
ne, przygnębiające, beznadziejne. Oczy-
wiście dla dobra obydwu stron, ich sa-
mopoczucia, tego rodzaju listy elektro-
niczne trzeba zostawiać bez odpowiedzi.

Nigdy coś takiego nie zdarzyło mi się 
w kontaktach z Iwoną Glinką, a zna-
my się wiele, wiele lat. Nigdy o nic nie 
prosiła. Nigdy niczego w swoim intere-
sie nie sugerowała. Nigdy nie naciska-
ła, aby jej pomagać, „załatwiać”, „uła-
twiać”. Brała utwory, które się jej podo-
bały, wiele z nich o wysokim stopniu 
trudności, i grała je – w pewnym sensie 
dla samej siebie, z radości muzykowa-
nia i dla przyjemności odkrywania no-
wych zjawisk. Dzięki temu nasza zawo-
dowa współpraca układała się i układa 
harmonijnie. Za to jestem jej wdzięcz-
ny. Niestety takich artystek i artystów 
ze świecą szukać, ale najczęściej, dzię-
ki Bogu, są to jednostki lub zespoły wy-
bitne, a ja dla byle kogo nie piszę, bo pi-
sząc dla byle kogo pisze się byle jak. Le-
piej mieć dwa idealne wykonania rocznie 
niż dwadzieścia przeciętnych, niechęt-
nie odbębnionych po fałszywych i par-
szywych koneksjach.

Iwona Glinka urodziła się w Kwidzy-
nie. Liceum muzyczne ukończyła z naj-
wyższym wyróżnieniem w Gdańsku. Po-
tem studiowała w tamtejszej Akademii, 
otrzymując magisterium w roku 1994. 
Wiedzę uzupełniała i umiejętności do-
skonaliła pod kierunkiem takich mi-
strzów jak Peter-Lukas Graf oraz Pier-
re-Yves Artaud – w obu przypadkach 
dzięki prestiżowym stypendiom, które 
przyznano jej na drodze konkursowej. 
W 1995 przeniosła się z przyczyn ro-
dzinnych do Grecji, gdzie błyskawicz-
nie nauczyła się języka (perfekcyjnie!), 
gdzie nieomal od razu wypracowała so-
bie wysoką pozycję i gdzie zatrudnio-
no ją jako pierwszą flecistkę Ateńskiej 
Orkiestry Symfonicznej. To zajęcie po-
łączyła z pracą wykładowczyni w pań-
stwowych i prywatnych konserwatoriach. 
Od roku 2015 jest wolną artystką, po-
święcającą się muzyce solistycznej, ka-

meralnej, eksperymentalnej, pedagogice 
oraz aktywności nagraniowej – jako dy-
rektorka artystyczna kieruje firmą Pha-
sma Music, znaną z nagrań dzieł współ-
czesnych oraz repertuaru historyczne-
go. Nie trzeba dodawać, iż jest laureatką 
kilkunastu międzynarodowych konkur-
sów oraz nagród, które przyznano licz-
nym wyprodukowanym przez nią pły-
tom. O jej klasie świadczy też fakt, że jest 
oficjalną reprezentantką firmy Yamaha.

Zawsze otwarta, zawsze żądna nowych 
wyzwań, Iwona Glinka ma dwa dokto-
raty: pierwszy obroniła w krakowskiej 
Akademii Muzycznej w zakresie anali-
zy i wykonawstwa dzieł Briana Ferney-
hougha (jest kapitalną interpretator-
ką jego arcytrudnych utworów, co sam 
kompozytor wielokrotnie podkreślał, 
zaskoczony przy tym jej odkrywczo-
ścią w sferze analizy jego techniki kom-
pozytorskiej, np. numerologii), drugi – 
w Narodowym Uniwersytecie Ateńskim 
za konstytutywną pracę na temat muzy-
ki greckich kompozytorek i kompozy-
torów na flet solo.

Artystka, jak podkreśliłem, ze szczegól-
nym zainteresowaniem i umiłowaniem 
sięga po tytuły najnowsze, które wielo-
krotnie ukazywały się (i nadal ukazują) 
na płytach w Europie, Kanadzie i USA. 
Muszę przyznać, iż np. trudno mi wy-
obrazić sobie lepsze interpretacje fleto-
wych kompozycji Witolda Szalonka niż 
te, które słyszałem podczas jej występów 
i w jej nagraniach, na czele z niesamo-
witą Haupt der Medusa I z 1993. Zresz-
tą nie tylko Szalonek mógłby się cieszyć 

– nasza flecistka ma na koncie ponad sto 
(ponad sto!) premier utworów w więk-
szości dla niej napisanych i jej dedyko-
wanych przez kompozytorki i kompozy-
torów dosłownie z całego świata.

Sztukę wykonawczą Iwony Glinki 
można określić bez skrępowania jako 
zjawiskową. Cieszyć się wypada, iż ar-
tystka ponownie coraz więcej czasu spę-
dza w Polsce – takich indywidualności, 
ludzi zarówno utalentowanych, jak i bez-
kompromisowo uczciwych, tak, bezin-
teresownych, potrzeba nam teraz może 
bardziej niż kiedykolwiek. 
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Pomiędzy lirykami

Bardzo chciałabym dorównać twoim lirykom,
brak mi jednak doświadczenia,
żeby pojąć archaiczne zwroty
i być w stanie poróżnić bynajmniej z przynajmniej.

Przynajmniej – staram się być równą tobie.
Bynajmniej – nie próbujesz mnie zrozumieć.

I nie mniej, nie więcej, patrzysz na mnie z góry,
z góry zerkasz nie ukradkiem i bardzo się mylisz
pomylony i zrzucony z piedestału.

Uwikłany w zadufaniu intelektu,
zapominasz spojrzeć na świat z mojej strony,
tej nie bardzo lirycznej;

Ty – przestarzały dekadent.
Ja – nieco za współczesna romantyczka.

***

Dotykasz mnie białymi dłońmi
brudnymi od krwi baranka paschalnego
kreślisz figury

dotykasz mnie 

Rysujesz, zostawiając ciemne smugi 
na ramionach, biodrach i plecach
to takie niewinne tworzenie nowych form
wymuskanych
czystych
idealnie kryształowych
z umiejętnością odbijania jasności winnej

Zasiadając na tronie światłości
pozwalasz grzechowi i cnocie
spijać wspólny 
kielich zwycięstwa 

JuLIa Dusza

Tatuaż

bardzo bym chciała żebyś wytatuował mi słowo miłość
na sercu
tylko ostrożnie
serce to delikatny organ
a moje już wyjątkowo jest nadwyrężone
Twoje z kolei – podejrzewam
posiada wiele krótkich znaków
niektórych chyba nawet (skreśl niepoprawne)
tatuator/tatuatorzy nie dokończył/dokończyli

znajdź więc mały kawałek skóry
niepokryty żadnym zabrudzeniem,
gdzie uzewnętrznić się będę mogła i zapisać
wszystkie prośby i wyznania
większe niż twoje proste słowo miłość

O czułości

O miłości lubi pisać każdy
o wzlotach, upadku,
o uczuciu obezwładniającym,
o bólu i rozżaleniu,
o utracie zmysłów (nadziei),
o, tylko nikt nie wspomni o nocy nieprzespanej
o widoku rozpadającego się sufitu o trzeciej nad ranem
o bezwładzie ciała i duszy
o liczeniu cieni na ścianie, 
o tych przeklętych głosach, zapętlających się w głowie

Mam 21 lat 
jestem kobietą
niby-mądrą
niby-przyszłość
nie palę mostów
i co z tego?

Więdnięcie 

Zabolał mnie policzek – od słów
przeżutych, a nigdy wypowiedzianych,
od twojego uderzenia, chociaż
nie-fizycznego jednak.

Nastawiam więc drugi z nadzieją, że
zignorujesz go i pozbawisz mnie bólu, 
którego nagromadziliśmy wystarczająco;

***
cisza
echo
Echo
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rys. M
aria Korusiew

icz

Konar płaczącej wierzby

Krzyknę marność –
nic nie zostało w moim życiu, to tylko resztki przywiązania,
rozchodzące się po pomieszczeniu jak
kłębki kurzu przy podmuchu wiatru,
ale nie staram się ich złapać, 
w końcu to nieosiągalne.

Zaśmieję się na dźwięk wspomnienia twojego imienia,
by pokazać, że poruszasz mnie jak martwy owoc, 
który wyhodowałeś i porzuciłeś,
a nie jak powiew wiosennego wiatru wprawia 
w ruch wierzbę.

Więc na końcu wykrzyczę marność – 
nawet nędzne prace nie zostaną po moim pobycie
na względnym świecie
ziemi.

Julia Dusza – studentka III roku fi-
lologii polskiej na Wydziale Huma-
nistycznym, członkini Koła Nauko-
wego Polonistów uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Interesuje się 
literaturą XX wieku oraz sztuką i ki-
nem studyjnym. Laureatka Turnieju 
Jednego Wiersza, organizowanego 
w ramach II Będzińskiego Festiwa-
lu Poetyckiego „Bastion Poetów”. 
Niniejsza publikacja jest jej debiu-
tem prasowym. 

Nie-pewne deklaracje

Mój przyjacielu!
Choć nazwać tak cię nie powinnam, 
przyjaciela definicja jest ci obca, ale

wieczorem już, jak ciemność przyjdzie,
po czwartym kubku ziół uspokajających,
zastanawiam się
czy gdzieś podążasz krokiem moim,
czy dalej naszą pielgrzymkę odbywasz
i czy dalej kawiarnia pod parasolką 
(dla przypomnienia: kapelusz tam zgubiłeś!)
jest twoją ulubioną.

Mój przyjacielu,
nie bądź zły na mnie, że zwracam się tak do ciebie,
sentymentalność moja zabije mnie,
ale nim to zrobi powiedz mi jedną rzecz: 
czy zerkasz czasem na tą drogę,
która
(a!)
czy zerkasz czasem,
Mój przyjacielu.
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Po-GWaRKI PRoFesoRa

JeRzy PaszeK 

Ukazała się kolejna książka prof. Micha-
ła Głowińskiego z długiej serii jego 

wypowiedzi autobiograficznych. Tym 
razem uczony warszawski wyjął ze swo-
ich przepastnych szuflad pisane przez 35 
lat (od roku 1986 do 2021) wspomnie-
nia o zmarłych znajomych, czyli przede 
wszystkim o polonistach i pisarzach pol-
skich, choć zdarza się, że autor przy-
pomina również o obcych tłumaczach 
i eseistach (np. Rolandzie Barcie, Václa-
vie Burianie czy Miroslavie Procházce). 
Tom nosi tytuł Tęgie głowy. 58 sylwetek 
humanistów (Warszawa 2021, 528 s.). Je-
śli potraktować pierwszą część nagłówka 
serio, to ze znanych postaci iblowskich 
(a całe dojrzałe życie Głowińskiego toczy 
się wszak w Pałacu Staszica, gdzie mie-
ści się Instytut Badań Literackich PAN) 
brakuje m.in. Zofii Stefanowskiej, Ste-
fana Treugutta, Zbigniewa Golińskie-
go, Marii Janion, Janusza Stradeckiego, 
Romana Lotha, Janusza Sławińskiego. 
Nie wiem, czemu „najtęższa” głowa IBL

-owska (moim zdaniem!), czyli badacz-
ka Mickiewicza i Norwida, redaktorka 

„Pamiętnika Literackiego” i wydawczyni 
17 tomów Dzieł wieszcza – jednym sło-
wem Zofia Stefanowska – została w tym 
zestawie pominięta.

Patrząc z lotu ptaka na tę obszerną 
księgę, dostrzegam kilka dyrektyw i za-
sad, którymi kierował się jej autor. Chciał 
przede wszystkim ukazywać atrakcyjne 
dla czytelnika przygody i niewygody by-
cia człowiekiem uczonym i członkiem 
elitarnego kręgu ludzi nieprzeciętnych. 
Takimi przecie są pisarze i historycy li-
teratury. Ich zaś kariery mają często-
kroć kształt sinusoidy lub Szekspirow-
skiej spirali czy trampoliny: od począt-
kowego awansu i sukcesu do powolnego 
lub gwałtownego upadku. Jakże często 
te polskie kariery zależały od wypad-
ków historycznych (druga wojna świa-

towa, epoka stalinowska, marzec 1968), 
pochodzenia (losy mniejszości: żydow-
skiej lub gejowskiej), szczęścia (Gło-
wiński opisuje dokładnie choroby, któ-
re musieli przecierpieć liczni bohatero-
wie jego wywodów).

Streszczeniem wielu biograficznych 
niepowodzeń mogą być słowa prof. Aliny 
Brodzkiej: „Dobrze się zaczynało, a po-
tem nic nie nastąpiło” (s. 402). Sama Inka, 
znająca doskonale język rosyjski, fran-
cuski i angielski, obok Janion najlepsza 
uczennica Stefana Żółkiewskiego, au-
torka dwu monografii o Marii Konop-
nickiej (z roku 1958 i 1961), a także dy-
sertacji habilitacyjnej o Kryteriach re-
alizmu w badaniach literackich (1967) – 
w okresie pozostałych 44 lat jej życia nic 
już większego indywidualnie nie opubli-
kowała, a redagowana przez nią synte-
za literatury od 1918 do 1975 nie zosta-
ła ukończona i nie była dobrze przyjęta 
(Głowiński przypomina swoją negatyw-
ną opinię wydawniczą o tym projekcie 
badawczym); lepiej jej udało się z edy-
cją Słownika literatury polskiej XX wie-
ku (1992), gdzie „wykonywała prace [re-
dakcyjne] z nadmierną gorliwością” (s. 
402) i poprawiała mi hasło o stylisty-
ce, o czym nadmieniam w Autobiogra-
fii filolomaniaka z 2021 roku. Brodzka 
szczęśliwie została profesorem, gdy nie 
wymagano tzw. książki profesorskiej (s. 
401–402).

Jest i wątek śląski w biografii tej ba-
daczki. Oto już w XXI wieku prof. Stefan 
Szymutko wystąpił z inicjatywą, by Wy-
dział Filologiczny katowickiej uczelni wy-
różnił Inkę, ofiarnie recenzującą prace 
awansowe tutejszych polonistów, tytu-
łem doktora honoris causa (s. 403–404). 
Pamiętam dokładnie, iż na moje wątpli-
wości, dotyczące skromnego dorobku 
kandydatki, Stefek powiedział: „Przecież 
ona ma dorobek nie mniejszy od twoje-

go” [nb. do roku 2001 wydałem osiem 
książek, nie licząc trzech edycji, opraco-
wanych przeze mnie, powieści Berenta 
i Żeromskiego]. Odpowiedziałem: „Ale 
ja nie pretenduję do takiego wyróżnie-
nia!”. Prawda była bardziej przyziemna: 
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej nie 
miał 30000 złotych na sfinansowanie ta-
kiej uroczystości, a więc Senat uczelni 
nie musiał decydować w tej sprawie (jak 
przypuszcza Głowiński, s. 404).

Innym przykładem nieudanej karie-
ry, ruchu up and down, są wedle autora 
tomiszcza, niewesołe dzieje Ireneusza 
Opackiego: awanse szły szybko do góry 
wtedy, gdy pracował na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, a kiedy przepro-
wadził się do Sosnowca, gdzie obdarowa-
no go skromnym domkiem z ogródkiem, 
nic już znakomitego nie wyszło spod 
jego pióra (i zajął się głównie skaman-
drytami): „po przenosinach zaś ograni-
czył pracę ściśle naukową. Wytracił dy-
namikę, ogłaszał coś od czasu do cza-
su, choć dominowały przedruki (tytuły 
były nowe, sugerujące, że chodzi o rze-
czy dopiero co powstałe, na zawartość 
składały się jednak w dużym procencie 
powtórzenia), ale nie były to już prace 
tej klasy co dawniej, brak im było rozma-
chu i świeżości, a tym właśnie odznacza-
ły się jego rozprawy z okresu wcześniej-
szego, nawet gdy były nieco manierycz-
ne” (s. 297). Ja tego nie zauważyłem (jak 
ważna bywa perspektywa z zewnątrz!), 
bo nie znam dat publikowania artyku-
łów, które potem składały się na tomy 

„W środku niebokręga”. Poezja romantycz-
nych przełomów (1995; tu do opubliko-
wanej poprzednio – rok 1972 – dyser-
tacji habilitacyjnej dodano 5 nowszych 
prac) oraz Król Duch, Herostrates i co-
dzienność. Szkice (1997). Wiem tylko to, 
że niekiedy długo czekano na esej Opac-
kiego, mający być introdukcją do jakiejś 

Tęgie głowy Głowińskiego.
o zawiłych losach  

ludzi pióra
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księgi jubileuszowej (np. tej poświęconej 
prof. Renardzie Ocieczkowej), a czasa-
mi nie doczekano się takiego daru z rąk 
dyrektora Instytutu.

Innym przykładem jest biografia Ireny 
Maciejewskiej. Napisała dwa tomy, doty-
czące twórczości Leopolda Staffa. Głowiń-
ski pisze: „Była świadoma swojego miej-
sca […], nie odgrywała jednak roli wiel-
kiej uczonej” (s. 162). Nie zawsze wszak-
że bywała „dyskretna, otwarta na świat, 
życzliwa ludziom” (s. 165). Pamiętam, 
iż w roku 1984 pogniewała się bardzo 
na mnie, że nie chciałem przedrukować 
jej tekstu Wielkie miasto w prozie okre-
su Młodej Polski a problemy naturalizmu 
z księgi zbiorowej (1984) do redagowa-
nego przeze mnie tomu Studiów o Be-
rencie (1984). Tak dalece się tą odmo-
wą przejęła (prace uczonej warszawskiej 
niedocenione na prowincji), że wydając 
w serii Biblioteki Narodowej tuż przed 
śmiercią (1994) Popioły Żeromskiego, 
wcale nie uwzględniła mojej edycji kry-
tycznej owej powieści (1988); po śmierci 
badaczki musiałem poprawiać jej błędy 
merytoryczne we wstępie (rzecz ukazała 
się ostatecznie w roku 1996). To, co z bli-
ska jest urocze i uśmiechnięte, ogląda-
ne z dalsza ukazuje swą brzydszą twarz!

Gdy Głowiński krytykuje Kazimie-
rza Wykę za „skrajnie zwulgaryzowa-
ny marksizm (paleomarksizm, jak ktoś 
zauważył)” (s. 37), zademonstrowany 
w podręczniku szkolnym dla klasy 10, 
który okazał się „nader wątpliwy, nie 
dał się uratować, nigdy go nie wznowio-
no” (ib.), to muszę gwoli sprawiedliwości 
o czasach stalinowskich dodać, iż książka 
ta miała aż 4 edycje (w latach 1952, 1953, 
1954 zmien. i popraw., 1955). Nikt bo-
wiem podówczas nie przejmował się kry-
tyką „poprawnych ideologicznie” książek! 
A ja wątpię w przejście Wyki na „stali-
nizm”, bo znam jego dowcipy i kpiarski 
stosunek do rzeczywistości! Wszak przed 
wykładem o Panu Tadeuszu nieodmien-
nie w probierni na Sławkowskiej popi-
jał lampkę wina, by dodać sobie wigoru 
na 45 minut orki na ugorze z mało po-
jętnymi adeptami polonistyki… Autor 
wspomnień zauważa pod koniec swo-
ich dywagacji (przecenia też pijaństwo 
Wyki; wiele razy się z nim spotykałem, 
także na popijawie po moim doktora-
cie, a nigdy nie widziałem go „zalanego 
w sztok”!): „Był najbardziej i najwszech-
stronniej utalentowanym polskim histo-
rykiem literatury w XX wieku. I umiał, 
mimo wielu przeszkód i wielu załamań, 
swój wspaniały talent wykorzystać” (s. 
45). Jeśli napisałby li tylko dwa genialne 
tomy o epopei wieszcza (1963), wówczas 
dla każdego innego polonisty takie osią-
gnięcie byłoby Himalajami pisarstwa na-
ukowego, a też i eseistycznego. A prze-
cież wydał jeszcze tyle innych wspania-
łych dzieł: Modernizm polski, Pogranicze 
powieści, Życie na niby, Duchy poetów 
podsłuchane, Rzecz wyobraźni. Również 

tom pt. Odeszli (1983), poświęcony wspo-
mnieniom o Kołaczkowskim, Konińskim, 
Kleinerze, Nitschu, Mikulskim, Polewce, 
Pigoniu, Jasnorzewskiej, Machu, Suboti-
nie, Borowym. Jest to, oczywiście, inny 
zestaw nazwisk niż u Głowińskiego, ale 
jeśli chodzi o gabaryty osobowości, to – 
moim zdaniem – są tu poloniści i pisa-
rze wyższej rangi niż ci, noszący i uno-
szący nad poziomy swoje tęgie głowy.

Cechą charakterystyczną omawianej 
książki jest nie tylko zwracanie uwagi 
na choroby poszczególnych bohaterów 
58 sylwetek. Jeśli tylko autor zapamię-
tał wygląd danej postaci (a żali się, że 
nie ma pamięci do twarzy, s. 161), to nie 
omieszka dać dokładny opis powabów 
lub też brzydkich rysów mężczyzny lub 
kobiety. Pamięta młodego Opackiego: 

„Był błyskotliwy, a do tego przyciągał uwa-
gę urodą. […] Jak szybko to przeminę-
ło!” (s. 292). Cytuje żonę Irka, wspomi-
nającą sukcesy oratorskie męża: „Pani 
Opacka z dumą opowiadała, że w cza-
sie jego wykładów lubelskie student-
ki mdlały z wrażenia” (s. 293). Chodzi 

tu nie o retorykę, a erotykę: „o cały wy-
kładowy spektakl i – przede wszystkim – 
osobę młodego, nadzwyczaj przystojne-
go wykładowcy” (ib.). Nie wie Głowiński, 
że Opaccy mieli kompleks, gdyż posiada-
li tylko trzy córki (mieszkaniec Pruszko-
wa Grzegorzowi Gaździe i mnie zazdro-
ścił dwu synów), a zabrakło im męskie-
go potomka. A może uroczy i urodziwy 
profesor zestarzał się na Śląsku (o czym 
pisze wspominkarz), bo za wszelką cenę 
chciał błyszczeć, a wena go smętnie opu-
ściła? Stąd popijanie na szczyrkowskich 
i wiślańskich konwentyklach w towarzy-
stwie zespołu klakierów, z których mało 
kto osiągał szczyty polonistyczne. Dla 
wielu uczniów Opackiego – będzie on 
Mistrzem na zawsze, choć coraz trud-
niej znajdować dowody, dokumentują-
ce owo mistrzostwo.

Dla porządku rzeczy dodam, iż w oma-
wianym tu tomie jest także hasło doty-
czące Kazimierza Polańskiego, a wzmian-
kuje się o Janie Malickim, Dariuszu Pa-
welcu, Krzysztofie Krasuskim oraz Wy-
dawnictwie „Śląsk” (s. 352).  
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Barokowe stroje poetów

MaRIaN KIsIeL

W znakomitej monografii Janusza 
Pelca Barok – epoka przeciwieństw 

(1993), w rozdziale Wielorakie wymia-
ry barokowej wyobraźni, badacz zwra-
cał uwagę na kreacyjną potęgę artysty 
i przypominał, że jego ingenium nie 
wahano się porównywać ze stwórczą 
mocą Boga. Praca ta, opozycyjna ponie-
kąd wobec koncepcji Czesława Herna-
sa, na nowo ożywiała zainteresowanie 
właśnie poetycką wyobraźnią polskiego 
baroku. Paweł Stępień w instruktywnej 
recenzji tej książki świetnie pointował: 

„Horyzonty wyobraźni pisarzy baroko-
wych […] były zmienne: i niezmiernie 
szerokie, i wąskie, ale najczęściej zakre-
ślane świadomie i podporząd kowane głę-
bokiej refleksji egzystencjalnej, filozo-
ficznej. Nieskończoność świata fizycz-
nego, którą u progu epoki ogłosił Gior-
dano Bruno, wiodła ku przestrzeniom 
metafi zycznym. Po obu tych obszarach 
oprowadzała człowieka myśl, stanowią-
ca o potędze jego rozumu, przybliżają-
ca do Stwórcy, lecz również odsłaniają-
ca kruchość i nędzę ludzkiego istnienia. 
[…] Człowiek epoki przeciwieństw, roz-
darty między pragnieniem wiekuistego 
szczęścia a pokusą ziemskich uciech, by-
najmniej jednak nie odrzucał zgubnych 
marności. Skazany na niedługi i pełen 
niepokoju żywot, zachłannie dozna-
wał doczesnych radości, a później ko-
rzył się przed Stwórcą, czego dowodzą 
liczne żarliwe i tchnące pokorą elegie 
pokutne, pisane przez poetów, którym 
nieobcy był Amor Profanus”.

W tejże monografii Pelca w rozdziale 
Barok a nasza współczesność mowa jest 
o większym niż nam się wydaje związku 
obu epok, o podobieństwie kreowanych 
światów lirycznych i sytuacji egzysten-
cjalnej podmiotów poznających. Barok 
ujawni się w różnego rodzaju obliczach 
poezji religijnej i metafizycznej, ale tak-
że w tym, co można nazwać stylem ba-
rokowych zachowań, czyli kształtowa-
niem postaw i wyobraźni przez świa-
domość istnienia kontrastów w świe-
cie rzeczywistym i duchowym. Skoro 

podobieństwo między stuleciami sie-
demnastym i dwudziestym rysuje się 
tak wyraźnie, trudno nie zauważyć go 
w literaturze. Objawia się ono na róż-
ne sposoby, a jednym z nich, bo nie je-
dynym – dość wspomnieć nurt sarmac-
ki, jest imaginarium współczesnej po-
ezji religijnej czy metafizycznej (rozróż-
nienie między obiema postaciami poezji 
nie jest łatwe, często bywa intuicyjne). 
Właśnie tutaj – w kontrastowości wie-
dzy i wiary, pragnień i lęków, doznań 
i sublimacji, sztuki i sztuczności – wciąż 
żyje, nie niknie, stale się sobą żywi wy-
obraźnia poety, który ludzką kruchość 
mierzy z potęgą boskości, porównuje 
z sobą, przeciwstawia je sobie, zamie-
nia rolami, będąc jednocześnie w ge-
ście twórczym zarówno powściągliwy, 
jak chełpliwy. Skromny i sztuczny, po-
korny i nieposkromiony w żądaniach 
czy oczekiwaniach.

W omawianej tutaj książce Anny Ło-
zowskiej-Patynowskiej spotkamy się 
z tą właśnie wersją podobieństw baro-
kowych, a podstawą łączności z epoką 
Morsztyna będzie poezja dwóch jakże 
różnych, choć religijnie sobie bliskich 
poetów z dwudziestolecia międzywo-
jennego – Jerzego Lieberta i Wojciecha 
Bąka. Owo połączenie, choć ryzykow-
ne, bardzo dobrze zostanie umotywo-
wane w wyczerpującej i w sposób prze-
myślany poprowadzonej analizie litera-
turoznawczej. Analiza ta – erudycyjna, 
drobiazgowa, poparta szeregiem histo-
rycznoliterackich przypisów i przywo-
łań – budzi zaufanie, choć także prowo-
kuje do zadania pytań szczegółowych.

Anna Łozowska-Patynowska jest zwo-
lenniczką historii literatury rozumianej 
jako badanie znaczeń, które zostały za-
pisane nie tylko w tekstach, ale także 
w śladach ich lektury. Porządek inter-
pretacji jest nałożony na system różnych 
analiz krytyków i historyków literatury, 
których odczytania wzmacniają litera-
turoznawcze przekonania autorki stu-
dium lub są ich dopełniającą się moż-
liwością. Badaczka korzysta z opinii in-

nych znawców, czyni to jednak w taki 
sposób, by ich głos nie zdominował jej 
głosu. Ta współzależność została osią-
gnięta na drodze znakomicie opano-
wanej sztuki cytacji. „Słowo cudze” nie 
wchodzi w spór ze „słowem własnym”, 
lecz je wzmacnia, pozbawia nieostrości, 
w jakimś sensie także uwiarygodnia. Mó-
wiąc inaczej: cytat jest w tej pracy przy-
toczeniem. Ponieważ badaczka ma pe-
wien problem z nadwyżką erudycyjną, 
chce być uczciwa przy każdej sprawie: 
cytacje i przytoczenia musiały dobrze 
wybrzmieć. I wybrzmiały. Całość czy-
ta się z wielką korzyścią intelektualną. 
Monografia Anny Łozowskiej-Patynow-
skiej nie tylko problematyzuje zagadnie-
nie tytułowe, ale także dyskretnie uczy 
jej czytelnika różnych literaturoznaw-
czych interpretacji.

Zaczynam od zarysowania perspek-
tyw historycznoliterackiej lektury, aby 
zaznaczyć, że w tej pracy mamy do czy-
nienia z jej wielowymiarowością. Naj-
pierw lektura jest rzutowana na płasz-
czyznę kultury baroku i jej odbić w wie-
ku dwudziestym, później jest sposobem 
odczytania śladów przeszłości w tek-
stach późniejszych (barok w dwudzie-
stoleciu międzywojennym), a wreszcie 
koncentruje się na słowie (modlitwie) 
i Bogu (demiurgu), czyli na tym, co dla 
związków baroku z modernizmem naj-
istotniejsze.

Pisząc o poezji Jerzego Lieberta i Woj-
ciecha Bąka, autorka studium pyta o lite-
rackie i filozoficzne konteksty ich twór-
czości. Dokładna w ich śledzeniu, stara 
się nie przeoczyć tego, co jest dla obu 
twórczości fundamentem poznania i wia-
ry. Tym czymś jest myśl siedemnasto-
wieczna, a mówiąc dokładniej metafi-
zyczna perspektywa poznawcza, gdzie 
dystans między światem i niebem jest 
znacznie skrócony, choć niepozbawio-
ny różnych lęków i zwątpień. To znaczy 
tym, co w relacji człowieka do Boga jest 
najważniejsze, albowiem nieusuwalne.

W rozdziałach poświęconych obu po-
etom, badaczka daje dwie minimono-
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grafie. Znakomicie służy to całej rozpra-
wie. Anna Łozowska-Patynowska zdąża 
od ogółu do szczegółu, to znaczy od roz-
poznania wpływu baroku na kształto-
wanie się światopoglądu modernizmu 
do uwyraźnienia znaczeń przeszłości 
w konkretnych praktykach twórczych. 
Badaczka kroczy śladami dawnych mi-
strzów, nie rewaloryzuje/rewolucjonizu-
je sądów wcześniejszych, ale próbuje od-
naleźć w nich swój własny głos.

Te małe monografie przybliżają nam 
obu poetów, traktują o tym, co dla tej 
liryki jest niebywale ważną, chciało-
by się rzec – fundamentalną kwestią 
aksjologiczną, wyrażoną w pytaniu: 
na ile modlitwa poetycka może unieść 
skomplikowaną relację Boga i człowie-
ka, nie banalizując jej i nie lekceważąc 
kartezjańskiej „res cogitans”. Badacz-
ka powiada, że w poetyckiej modlitwie 
podmiot Lieberta „stanie się człowie-
kiem w pełni rozumiejącym swoje czło-
wieczeństwo”, a u Bąka – „Wiersz staje 
się światem-drogą, najprostszą modli-
twą oraz równolegle duchowym mi-
sterium”. Podobieństw filozoficznych 
i formalnych między oboma poetami 
wszelako nie ma. Nawet jeżeli zgodzi-
my się na sugestię Zygmunta Serafino-
wicza, że w poezji Wojciecha Bąka od-
zywa się „może Liebert”, to i tak różni-
ce między tymi światami poetyckimi są 
zasadnicze. Liebertowi bliższe jest wąt-
pienie (dubito), Bąkowi – zawierzenie 
(accredito). Między tymi stanami, prze-
cież niewolnymi od duchowych poszu-
kiwań, rozciąga się przestrzeń lirycz-
nych i światopoglądowych różnic bo-
haterów monografii Anny Łozowskiej

-Patynowskiej.
Liebert został przedstawiony w kon-

tekście poetyki skamandryckiej i świa-
topoglądowych różnic, jakie dało się za-
obserwować w relacji do Jana Lechonia, 
Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Tu-
wima. Autorka szczegółowo pokazuje 
jak ewentualny wpływ skamandrytów 
na Lieberta skutkował jednocześnie od-
mienną postawą poety. Korespondencje 
między poetami i/lub wierszami wcale 
nie oznaczają emulacji poetyki czy świa-
topoglądu. Badaczka akcentuje odręb-
ność Liberta od Skamandrytów, wiele 
mówi o autonomii słowa poetyckiego, 
wskazuje na kunsztowność formy, przez 
którą łączy autora Guseł z Morsztynem 
i w ogóle siedemnastowiecznymi „pre-
personalistami”. Podobnie Anna Łozow-
ska-Patynowska powie o twórcy Mo-
nologów anielskich: „Bąk postawę pre-
personalistyczną skrywa pod warstwą 
wypowiedzi poetyckiej, czyniąc lirykę 
sposobem mówienia o ludzkim przeży-
waniu. Nawet pobieżna lektura poezji 
Bąka ujawnia jego autotematyczną re-
fleksję nad liryką”.

W takim widzeniu na miejscu pierw-
szym stawia autorka studium poetykę, 
a dopiero później pyta o światopogląd 

poetycki uobecniony 
w idiosynkratycznych 
światach wyobraźni 
i emocji. Wielokrot-
nie sygnalizowany – 
wyprowadzony z fi-
lozofii Maxa Sche-
lera – panemocjo-
nalizm obu poetów, 

„którego najważniej-
szym założeniem jest 
bycie człowiekiem 
«ens amans» (isto-
tą kochającą)”, zo-
stanie przedstawio-
ny najpierw w kate-
goriach lirycznego 
wysłowienia (reto-
rycznego czy gatun-
kowego), a następnie 
na płaszczyźnie sen-
sów filozoficznych czy 
teologicznych. Do-
brze to widać zwłasz-
cza przy analizie po-
ezji Wojciecha Bąka, 
gdzie świadomość 
autotematyczna jest 
w sposób istotny łą-
czona ze „sposobem 
mówienia o ludzkim 
przeżywaniu”.

Bąk jest tutaj do-
brym przykładem 
na pokazanie wątpliwości badaczki, nie 
do końca ufającej w czystość filiacji ba-
rokowych. Powiada ona zatem, że autor 
Brzemienia niebieskiego jest w jednako-
wym stopniu romantyczny i barokowy. 
Wiemy skąd wzięła się ta opinia. Otóż, 
autorka bezgranicznie zaufała sinusoidal-
nej koncepcji Juliana Krzyżanowskiego, 
której podstawę tworzy układ dwoisty: 
klasycyzm vs romantyzm. Przysłużyło 
się to autorce do wysunięcia interesu-
jącej tezy o „liryce jako metastrukturze”, 

„najwyższym z możliwych sposobów 
ujawniających metafizyczne doznania 
człowieka i jego kontaktu z Absolutem”. 
Przywołując konkretne wiersze, Anna 
Łozowska-Patynowska nie tyle uwyraź-
nia ich immanentny potencjał, ile łączy 
je z innymi, by wydobyć to, co można 
nazwać – za Bąkiem z liryku W czasie 
choroby – „myślami […] ucieleśniony-
mi mową, śpiewem, gestem”. Prowadzi 
nas w ten sposób w stronę sacrum i pro-
fanum, które stają się rozmaitymi wa-
riantami przeobrażeń, przezwyciężeń 
czy „ustanowień trwałych relacji czło-
wieka z Bogiem”.

Autorka monografii twierdzi, że u Bąka 
„koncepcja człowieka […] nie ulega dia-
metralnym zmianom”, natomiast u Lie-
berta, który jest poetą bardziej skompli-
kowanym, relacja między (różnie pojmo-
wanymi) wartościami i antywartościami 
przemienia się na wielu płaszczyznach: 
ciała, ducha, formy. Podejmowane próby 
interpretacyjne pokażą tę odmienność 

poetów w pełnych odsłonach. Bąk bę-
dzie tutaj poszkodowany, może dlate-
go, ze jest bardziej deklaratywny. Libert 
zostanie pokazany w pełnym spectrum 
możliwości. Szczególnie uwodzi analiza 
jego relacji (polemiki) z Julianem Tu-
wimem. Tutaj badaczka pokazuje swo-
ją polonistyczną kompetencję i pew-
ność, pazur krytyczny, a także uwyraź-
nia znakomite obeznanie w liryce okre-
su międzywojennego.

Zwrócenie uwagi na ślady baroku 
w poezji dwóch międzywojennych po-
etów konfesyjnych dało podstawę do no-
wych przemyśleń i historycznoliterac-
kich hipotez. Monografia Anny Łozow-
skiej-Patynowskiej ma historycznolite-
racki charakter, jest to jej wielką zaletą. 
Komparatystyczne spojrzenie nie redu-
kuje z pola widzenia tego, co dla inter-
pretacji zasadnicze: źródeł, kontekstów, 
wpływów. Sytuując Jerzego Lieberta 
i Wojciecha Bąka w barokowej tradycji 
literackiej, badaczka wpisuje się w krąg 
uczonych, którzy w ostatnim dziesięcio-
leciu przywracają o nich pamięć. Po dłu-
gim czasie niepamięci, z uwagą należy 
przyjrzeć się tej wzmożonej aktywno-
ści polskich literaturoznawców. 

anna Łozowska-Patynowska:  
Barok w poezji Jerzego Lieberta 
i Wojciecha Bąka. Wydawnictwo 
Naukowe akademii Pomorskiej, 
słupsk 2020, s. 282. 
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nująca i dobrze zaplanowana. Jednak próba 
odkrycia innego oblicza Edelmana musiała 
zakończyć się niepowodzeniem ze względu 
na wielokrotne eksploatowanie życiorysu oso-
by obdarzonej niespotykaną charyzmą i ma-
gnetyzującą osobowością. Być może najbar-
dziej wzruszające fragmenty poświęcone zo-
stały umieraniu Grażyny Kuroń, przed któ-
rą Edelman zataił prawdę o jej stanie: „Gajka 
cierpi na zapalenie płuc wywołane prze bak-
terię o nazwie Klebsiella. Wówczas to niemal 
nieznane schorzenie – na całym świecie opi-
sano ledwie siedem przypadków. Mało kto 
wie, że wszystkie znane przypadki okazały 
się śmiertelne. Perfidia tej choroby, znanej 
dziś jako klebsiellowe zapalenie płuc, pole-
ga na tym, że organizm, broniąc się przed 
bakteriami, wyniszcza sam siebie” (s. 566).

Fragmenty o sposobach leczenia trud-
nych przypadków (zatrucie talem) są rów-
nie intersujące, jak te, które dotyczą wojen-
nej przeszłości Edelmana. W pracy lekarza 
wykazywał się on intuicją, a także potrafił 
zaryzykować, by ocalić ludzkie życie. Uwa-
żał, że najważniejsza w pracy lekarza jest 
sztuka diagnozowania i konieczność inter-
dyscyplinarności, która gwarantuje sukces. 
Edelman asystował przy pierwszym przesz-
czepie serca: „W medycynie, prócz talentu, 
trzeba też odwagi. Moll miał jedno i dru-
gie. Zdecydował się na tę pionierską w Pol-
sce transplantację. Nie bał się. I miał dobry 
stosunek do człowieka. Zdawał sobie spra-
wę, że to loteria, ale wiedział też, że jak nie 
zrobi przeszczepu, chory i tak umrze. Pa-
cjent zmarł, ale pierwszy przeszczep mie-
liśmy za sobą” (s. 486). Edelman pojawiał 
się za każdym razem tam, gdzie przypa-
dek sprawiał, że triumfował człowiek nie-
złomny. W książce Beresia i Burnetki au-
torytet jest kimś zwyczajnym i – godnym 
podziwu! 

Biografia 
pierwszego 

po Bogu
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Witold Bereś, Krzysztof Burnetko: 
Edelman. Życie. Do końca, Wydaw-
nictwo Agora, Warszawa 2020, s. 768.

Trzecie wydanie biografii Marka Edelmana 
autorstwa Witolda Beresia i Krzysztofa 

Burnetki w zasadzie nie różni się od wersji 
wydanej w 2013 roku (nieznacznie zmo-
dyfikowano okładkę), jednak, jak podkre-
ślają autorzy, nakład został wyczerpany, 
a postać Edelmana wciąż fascynuje kolej-
ne pokolenia i kolejnych rozmówców. De-
cyzja o wznowieniu biografii Edelman. Ży-
cie. Do końca wiązała się także z dziesiątą 
rocznicą śmierci jednego z najsłynniejszych 
kardiologów i dowódców powstania w get-
cie warszawskim oraz obchodami Roku 
Marka Edelmana, który przypadł na 2019 
rok. Czy przesłanie Edelmana wciąż jest 
aktualne? Czym monumentalna biogra-
fia Edelmana różni się od innych literac-
kich przedsięwzięć?

Jaki obraz Edelmana wyłania się z bio-
grafii Beresia i Burnetki? Przede wszystkim 
człowieka prostolinijnego, szczerego, odda-
nego pracy i przyjaciołom. Potrafiącego po-
stawić na swoim, nieprzejednanego, uczci-
wego i zasadniczego (zarówno w kwestii za-
sadności organizowania powstania w getcie 
jak również w kwestii podejmowania decyzji 
dotyczących ryzykownych i innowacyjnych 
zabiegów medycznych). Szczególnym rysem 
charakteru Edelmana jest skłonność do doce-
niania urody kobiet znajdujących się w jego 
otoczeniu (preferował urodę Zofii Nałkow-
skiej natomiast Marii Dąbrowskiej odmawiał 
uroku i urody; wiązało się to z odmową au-
torki Nocy i dni w sprawie oddania Edelma-
nowi pieniędzy Bundu, które u pisarki zdepo-
nował dyrektor banku, Muszkat). Myliłby się 
jednak ten, kto sądzi, że biografia Edelmana 
orbituje wokół trywialnych problemów, prze-
ciwnie – zaprojektowana została jako całościo-
wa opowieść o życiu publicznym (w mniej-
szym stopniu prywatnym) człowieka, który 
opowiadał się za pokojowym rozwiązywa-
niem konfliktów zbrojnych, ujmującego się 
za słabymi, poszkodowanymi i pozostawio-
nymi bez opieki.

Autorzy biografii przyjęli porządek chro-
nologiczny, dzięki czemu czytelnik może 
prześledzić wszystkie etapy życia i kariery 
Edelmana. Najwięcej miejsca poświęcono 
udziałowi Edelmana w dwóch powstaniach: 
żydowskim i warszawskim, a także powojen-
nym losom (z uwzględnieniem aktywności 
SB i omówieniem zawartości archiwów pod 
kątem pojawiania się nazwiska Edelmana). 
Ostatnie lata życia przywódcy powstania 
nie zostały uwzględnione (być może decy-
zja ta była podyktowana troską o zachowa-
nie w pamięci Edelmana jako człowieka czy-
nu, zdeterminowanego do walki i niesienia 
pomocy, a nie człowieka chorego, gasnące-
go i zapadającego się w siebie). Sam pomysł, 
by biografia składała się z mikroczęści, które 
pozwalają na przyjrzenie się wycinkom cza-
su (np. 1940, marzec. POGROM WIELKA-
NOCNY, 1940, październik. POWSTANIE 
GETTA), okazał się genialny, jednak nale-
ży poczynić jedną uwagę: czytelnicy, którzy 
poszukują indywidualnych idiomów biogra-
fów, mogą poczuć się zawiedzeni. W książ-
ce o Edelmanie przemawia często sam Edel-

man (wykorzystywane są zapisy rozmów 
z nim i jego przemówienia), a rola Bere-
sia i Burnetki sprowadza się do uporząd-
kowania faktów i pobieżnego zaprezento-
wania faktów. Warsztat literacki pozostawia 
wiele do życzenia. Nie można traktować tej 
uwagi jako zarzutu, ponieważ wspomniany 
duet przygotował kilka książek o Edelmanie 
(część z nich to zapis rozmów). Obaj są auto-
rami książki Marek Edelman: Bóg śpi, nato-
miast Burnetko i Paula Sawicka opracowali 
publikację Marek Edelman. Prosto się mówi, 
jak się wie. Edelman stał się również boha-
terem książki Hanny Krall Zdążyć przed Pa-
nem Bogiem. Jego rozmowa z Sawicką została 
zapisana i wydana pod tytułem I była miłość 
w getcie. Edelman funkcjonuje więc w świado-
mości czytelników jako rozmówca bezkom-
promisowy i nieprzejednany, a przy tym wy-
rozumiały. Jego kodeks to być może najważ-
niejsze dziedzictwo pozostawione kolejnym 
pokoleniom. Jedna z reguł brzmi: „niezależ-
nie od tego, kim jest bity – trzeba być po jego 
stronie” (s. 17). Zasada ta obowiązywała nie 
tylko w czasie wojny, lecz również w później-
szych latach. Jednak to właśnie podczas oku-
pacji wykrystalizował się światopogląd, któ-
ry po wojnie nie uległ zmianie. Odpowie-
dzialność za drugiego człowieka, niechęć 
do określania siebie bohaterem, rola przy-
padku, chęć mierzenia się z przeciwnościa-
mi losu, w końcu wiara w słuszność podjętej 
decyzji to tylko niektóre z reguł, jakie oma-
wiają Bereś i Burnetko. Wiele z nich przyję-
ło w książce formę bon motów: „Wiedzieli-
śmy, że jesteśmy skazani na śmierć, ale ja ni-
gdy nie miałem takiego pomysłu, że nie będę 
żył. Kiedy wróg strzela, to albo się myśli, że 
się go wykiwa i on nie trafi, albo się nie idzie. 
To taka gra z tym strzelającym, w której trze-
ba oszukać kata” (s. 324).

Autorzy biografii dzięki długoletniej znajo-
mości z Edelmanem mogli rozmawiać z nim 
o wszystkim i nie poświęcać czasu na bu-
dowanie zażyłej relacji. Pod tym względem 
Edelman. Życie. Do końca to książka fascy-
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Marta Tomczok w książce Czy Pola-
cy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? 

Literatura jako mediacja poddała analizie 
narracje o Zagładzie z lat 1948–2016. Ramę 
opowieści stanowią więc: Kamienny świat 
Tadeusza Borowskiego i Król Szczepana 
Twardocha, jednak należałoby zaznaczyć, 
że tekstem chronologicznie pierwszym, któ-
ry przywołuje literaturoznawczyni, są Węże 
i róże Zofii Nałkowskiej. Zestawia je z póź-
niejszymi książkami autorki Granicy i wy-
kazuje ewolucję podejścia do Żydów.

Wiele z nich zostało napisanych przez 
autorów, którzy ze względu na datę urodze-
nia, nie mogli być świadkami opisywanych 
wydarzeń (m.in. Zbigniew Białas, Konrad 
Piwowarski i Marcin Wroński). Ich dzia-
łalność pisarska koncentrująca się wokół 
tematu eksterminacji ludności żydowskiej 
okazała się podejrzana, ponieważ, jak wy-
kazała Tomczok, stworzyli oni „spotwor-
niałą figurę świadka”. Można ją określić jako 

„mutację” dobrze osadzonej w polskich stu-
diach nad Zagładą figury świadka. W pro-
cesie świadkowania istotną rolę odgrywa-
ją odpowiedzialność za składane świadec-
two i przekonanie o słuszności ulokowania 
się w polu wydarzeń traumatycznych wraz 
ze wskazaniem reakcji psychosomatycznych.

W interpretowanej przez Tomczok pro-
zie nie pojawia się metarefleksja nad moż-
liwościami zaistnienia dogodnych warun-
ków obligujących świadka do jakiejkolwiek 
aktywności mającej na celu uchwycenie 
własnego położenia, emocji i afektywnych 
odruchów. Współczesna proza, pasożytu-
jąc na pamięci o Holokauście, wykorzystuje 
realia wojenne w celu fantazjowania o zaję-
ciu pozycji sprawców. Tomczok, komentu-
jąc frazy „zrobić z Żyda mydło”, „przerobić 
Żydów na kiełbasę”, „palić w piecu Żyda-
mi”, podkreśla niebezpieczeństwo czynie-
nia ogółu społeczeństwa wyrazicielami po-
glądów na temat reifikacji żydowskich ciał: 

„Piwowarski i Wroński jako zainfekowanych 
transformatywnym myśleniem o żydowskim 
ciele pokazują nie Niemców, ale doprowa-
dzających nazistowską logikę do kresu Pola-
ków. Ich myślenie jest życzeniowe, przekaza-
ne jakby mimochodem. Obaj pisarze zdają 
się wyrażać pogląd, że Polacy jako świadko-
wie Zagłady mogli mieć z niej jeszcze wię-
cej korzyści, niż mieli, i zużyć w tajemnicy 
przed Niemcami ludzkie mięso do stwo-
rzenia ersatzów tego, czego im brakowało: 
kiełbasy, opału…” (s. 78).

Jednym z ważniejszym zarzutów, jakie 
formułuje badaczka po lekturze książek, 
których akcja koncentruje się na Zagładzie, 
a także m.in. Pamiętnika Rutki Laskier, pod 
adresem zarówno pisarzy współczesnych, jak 
również ludzi odpowiedzialnych za przygo-
towanie do druku, opatrzenie filologicznym 
komentarzem i przedmową zapisków mają-
cych kluczowe znaczenie w procesie przy-
swajania wiedzy o realiach wojennych, lo-
sach żydowskich mieszkańców getta bę-
dzińsko-sosnowieckiego, jest manipulowa-
nie czytelnikiem i zbijanie symbolicznego 
(a także ekonomicznego) kapitału na niepo-

dejrzewających niczego zainteresowanych 
historią drugiej wojny światowej. Literatura 
popularna, unikając pogłębionych diagnoz, 
imituje świadectwa, które koncentrują się 
na epizodach przykuwających uwagę, sy-
cących wyobraźnię, zapadających głęboko 
w pamięć ze względu na ich perwersyjność.

Pisząc o Rutce Białasa, Tomczok zarzu-
ca autorowi uprawianie nekroestetyki, opie-
rającej się na wykorzystywaniu wizerunku 
Rutki Laskier w celach komercyjnych. Ba-
daczka, punktując słabości książki, podkreśla 
brak konsultacji historycznej, a także pogłę-
bionej analizy psychologicznej dorastającej 
dziewczynki. Powieści o Holokauście okazu-
ją się więc niebezpieczne zarówno od stro-
ny epistemologicznej, jak też ideologicznej.

Problemy związane z nadużyciem zaufa-
nia czytelników, przekraczaniem granic sto-
sowności, nierzetelnością stanowią główną 
oś książki, jednak zawężenie działań ana-
litycznych do tropienia nieprawidłowości 
i punktów zapalnych w literaturze o Zagła-
dzie, które mogłyby skłonić opinię publicz-
ną do dyskusji na temat celowości reakty-
wowania tematu ludobójstwa europejskich 
Żydów w niesatysfakcjonującej pod wzglę-
dem estetycznym i etycznym formie nie po-
winny przesłonić zabiegów mających na celu 
ponowne odkrycie talentu Czajki-Stacho-
wicz. Jej twórczość okazuje się rezonować 
ze współczesnymi tendencjami w humani-
styce (ekofeminizm, animal studies, posthu-
manizm), a także stanowi przykład oddzia-
ływania tendencji surrealistycznych i naiwi-
zmu, które zaobserwować można również 
w malarstwie Teofila Ociepki.

Utwory poetyckie i prozatorskie, które zo-
stały przez Tomczok poddane interpretacji 
pod kątem pojawiających się w nich afektów, 
nastrojów i ukrytych, a jednak dostrzegal-
nych dla krytycznego czytelnika ideologii, 
można podzielić na dwie grupy. Do pierw-
szej zaliczyć można teksty z kanonu (Węże 
i róże, Dzienniki czasu wojny, Medaliony 
Nałkowskiej, Kamienny świat Borowskiego, 

W żółtych płomieniach liści Agnieszki Osiec-
kiej), do drugiej teksty nieobecne w reflek-
sji o wojnie i okupacji (poezja Erny Rosen-
stein, proza Izabeli Czajki-Stachowicz, esej 
Piołun i popiół. Czy Polacy i Żydzi wzajem 
się nienawidzą? Romana Zimanda). Decy-
zja o przyjrzeniu się tekstom, na których po-
pularność wpłynęły okoliczności niezależne 
od autorów, pozwoliła na dokonanie krytyki 
dotychczasowych sposobów lektury opar-
tych na uprzedzeniach. Może szkic Ziman-
da mógłby oddziałać z większą mocą, gdy-
by nie wcześniejsza publikacja eseju Biedni 
Polacy patrzą na getto Jana Błońskiego; pro-
za Czajki-Stachowicz mogła znaleźć wrażli-
wych i nieuprzedzonych czytelników, gdyby 
nie filtr osobisty, jaki nałożono na recepcję 
jej pisarstwa, koncentrując się na płci, wieku, 
urodzie autorki; poezja Rosenstein mogła 
znaleźć się w powojennym kanonie, gdyby 
nie hermetyczność jej poezji?

Dla Marty Tomczok kluczową koncep-
cją jest wulnerabilność (vulnus – rana), 
zaczerpnięta od Judith Butler. Autorka 
Ram wojny pisała o podatności na zra-
nienie każdego człowieka (również wro-
ga), a także o konieczności porzucenia 
pokusy hierarchizowania cierpienia ofiar. 
Jej refleksja na temat konieczności rozsze-
rzenia ram kadru i uznania kruchości za-
równo cywilów, jak i żołnierzy wrogich ar-
mii, może stać się inspiracją w studiach 
nad konfliktami zbrojnymi i ludobój-
stwami. Choć studia Tomczok są refleksją 
nad pojedynczymi przypadkami, w każ-
dym z nich można wyodrębnić problem 
przekraczający ramy studiów nad Zagła-
dą (kultura gwałtu, stygmatyzacja, budo-
wanie wspólnoty ponad narodami, fanta-
zjowanie o cudzym nieszczęściu). 

Marta Tomczok: Czy Polacy i Żydzi 
nienawidzą się nawzajem? Lite-
ratura jako mediacja, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2020, s. 299.

Nadużywanie 
Holocaustu 
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Rzeczpospolita 
prywatna

KsIĄŻKI                                        aNDRzeJ BaBuCHoWsKI

Bogdan Widera: Prawdziwa dwu-
nastka. Wydawnictwo Ursines, Cze-
ladź 2021, s. 250.

Lektura zbioru opowiadań Bogdana Wide-
ry pt. Prawdziwa dwunastka uświadamia 

nam, że mamy do czynienia z talentem wy-
sokiej próby i aż szkoda, że dzieło to w swo-
im szerszym rozmiarze dociera do nas do-
piero teraz, po śmierci autora. Jego prozę 
cechuje przede wszystkim wnikliwa obser-
wacja rzeczywistości, ukazująca bez retuszu 
społeczno-polityczne i obyczajowe absur-
dy naszych czasów. Kojarzony najczęściej 
z twórczością satyryczną na antenie kato-
wickiego radia oraz publicystyką w „Gościu 
Niedzielnym” Widera bardzo sprawnie po-
sługuje się takimi formami epickimi, jak baj-
ka, parabola, czy – przede wszystkim – ga-
węda. W utworach tych widać znajomość 
psychologii, głębokie oczytanie i swobodę 
poruszania się po różnych obszarach sztuki. 
Autor nie przytłacza jednak czytelnika eru-
dycją, wręcz przeciwnie, często przybiera 
ton prześmiewczy, kpiąc raz po raz z pozer-
stwa i fałszu. Świetnym przykładem takiego 
właśnie, ironicznego potraktowania „tema-
tu sztuki” jest opowiadanie pt. Puzzle o po-
dróży do Anglii, gdzie stajemy się świadka-
mi bolesnej konfrontacji ludzkich obyczajów, 
zachowań i gustów, a cały utwór stanowi cel-
ną wiwisekcję tzw. artystycznego snobizmu. 
Z kolei o meandrach i paradoksach współ-
czesnego systemu wydawniczego czytamy 
w opowiadaniu Jak zostać autorem. Warto 
też zwrócić uwagę na teksty o podobnej wy-
mowie, lecz utrzymane w konwencji bajki, 
jak np. Opowieść japońska, w której książę 
Tsutsukawa w prowincji Kusakabe promu-
je gnuśne środowisko literackie i zaspoka-
ja swoje ambicje urządzaniem kuriozalne-
go konkursu. Obraz kultury pozorowanej 
mamy również w Opowieści rajcy miejskie-
go, przewrotnej bajce o smoku i naiwno-
ści artystów oraz służalczości urzędników 
w kupczeniu sztuką („artystów smokowi ser-
wujemy”). Współczesny świat jak na dłoni!

Redaktorzy książki podzielili ją na kilka 
cykli, co pozwala lepiej zorientować się w do-
robku katowickiego autora. Tak więc obok 
cyklu Opowieści z Małej Kotłowni, mamy 
np. Rzeczpospolitą prywatną, Austriackie ga-
danie, czy Moje Katowice, w którym to cy-
klu znalazł się m.in. arcyciekawy Prywatny 
portret miasta. Dodajmy, że pojawiająca się 
w tytułach „prywatność” to swego rodzaju 
znak firmowy prozy Widery, który przema-
wia wyłącznie we własnym imieniu. Ostat-
nią grupę tekstów stanowi w głównej mierze 
publicystyka – nazwijmy ją „tożsamościową” 

– świadcząca nie tyko o rozległej wiedzy au-
tora na temat Śląska, ale także o jego miło-
ści i głębokim przywiązaniu do rodzinnego 
miasta, Katowic. Warto zauważyć, że litera-
tura i publicystyka niejednokrotnie się w tej 
twórczości nawzajem przenikają i trudno 
obie warstwy od siebie oddzielić.

O wartości każdej dobrej prozy w znacz-
nej mierze decyduje język. Nie inaczej jest 
w wypadku omawianych tutaj utworów. Pi-
sarz umiejętnie korzysta z różnych rejestrów 
mowy, posługuje się zarówno aluzją czy me-
taforą, jak i kolokwializmami, a nawet wul-
garyzmami (czasem niestety w nadmiarze). 

Mocną stroną jego opowiadań, zwłaszcza 
tych o charakterze autobiograficznym, są 
liczne, świetnie uchwycone dialogi i mono-
logi. I tak pani Hildzia, księgowa kotłowni, 
zwierza się palaczowi Macurze w swoim za-
iste przepysznym monologu:

„Nikt nie wierzy, że mam sześcioletnią 
wnuczkę. Wie pan, córkę to mam głupią. Nie 
słuchała mnie, to ma teraz takiego chłopa, ja-
kiego ma. Co on do domu przyniesie? Może 
z cztery tysiące, ale się nazywa, że w urzę-
dzie robi. Jakby córka nie tyrała w sklepie, 
to by nawet mebli nie mieli. Za to wnuczka 
mi się udała. Rozum po mnie ma. Wczoraj 
poszłam z nią na spacer do parku. A po dro-
dze był rzeźnik. I może z piętnaście ludzi tyl-
ko stało. Więc mówię jej: Basiu, babcia kartki 
wykupi. A ona: Babcia, ty mnie weź na rącz-
ki, to cię bez kolejki puszczą. Mądrala, co?”.

Tego rodzaju smakowitych obrazków, 
„z życia wziętych”, jest w tej książce mnóstwo.

Nie ulega wątpliwości, że Widera zosta-
wił w opowiadaniach sporą część swojej pry-
watnej biografii. Wspomniany pan Macura, 
to alter ego autora, który, zwolniony z pracy 
w radiu, zatrudnił się w dość nietypowym 
jak na inteligenta przedsiębiorstwie. Jego 
zwierzenia, ujęte w cykl Opowieści z Małej 
Kotłowni, stanowią druzgocący, a zarazem 
(paradoksalnie!) przepojony humorem ob-
raz PRL-u, ze stanem wojennym włącznie.

Najbliższą Bogdanowi Widerze formą 
narracji wydaje się gawęda, przypominają-
ca niekiedy słynne „hrabalowskie bawidul-
stwo”, a jako przykład może posłużyć opo-
wiadanie Niepocałowana żaba. Oto podró-
żująca pociągiem, zawsze milcząca i zaspa-
na dziewczyna, którą pan Macura nazywa 
(w myślach) Śnieżką, staje się nieodłącz-
nym fragmentem jego codziennego rytu-
ału w drodze do pracy. Pobudza go także 
do snucia rozmaitych, często niewesołych 
refleksji na temat losu kobiety w ogóle. Bo-
hater rozważa w wyobraźni różne warianty 
ról społecznych, które mogłyby być udzia-
łem tajemniczej pasażerki:

„Wyobrażał ją sobie w domu. Na pew-
no miała własny pokój, do którego ucie-
kała od ponurego świata, przynoszonego 
codziennie do mieszkania przez telewizor. 
Ubrana w spodnie i stary sweter, siadywa-
ła na podłodze, słuchając muzyki z kase-
towego magnetofonu, a ze ścian spogląda-
li na nią aktorzy i muzycy z rockowych ka-
pel, Maryla Rodowicz, może nawet Dustin 
Hoffman. Na meblościance stały kolorowe 
puszki po zachodnich piwach, opakowania 
po camelach, chesterfieldach i lucky stri-
ke’ach, jakaś pękata zielona butelka ze złotą 
etykietą »Napoleon«. Na półce książki: tro-
chę szkolnych lektur, »Mały książę«, rocz-
nik »Poznaj Świat« z czasów, kiedy chciała 
zostać nauczycielką geografii, wiersze Mał-
gorzaty Hillar”.

Nie wszystkie jednak próby wpisania się 
we wspomnianą hrabalowską poetykę oka-
zały się jednakowo udane. Moim zdaniem, 
nie powiódł się zamiar sportretowania na-
szych południowych sąsiadów w tytułowym 
opowiadaniu zbioru Prawdziwa dwunastka, 
nagrodzonym nota bene w Ogólnopolskim 
i Polonijnym Konkursie Literackim im. Z. 
Przesmyckiego „O Laur Miriama” w roku 
2003. Postać narratora, prymitywnego Cze-
cha, od rana do wieczora chlejącego schło-
dzoną „dwunastkę” radegasta i posługują-
cego się wulgarnym knajackim językiem, 
postać bardziej rodem z Haška (ale też nie 
do końca), niż z Hrabala, być może zaczerp-
nięta została „z prawdziwego życia”, ale akurat 
ta opowieść utrwala jedynie istniejący w tym 
względzie polski stereotyp i z prawdziwą li-
teraturą niewiele ma wspólnego.

Sądzę, że to, co najcenniejsze w zbiorze 
opowiadań Bogdana Widery, to jego boga-
te i autentyczne świadectwo o świecie mu 
bliskim, w którym przez wszystkie lata swej 
aktywności żył i tworzył.  
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Gołba – 
dramaturg

KsIĄŻKI                                        PIoTR sKoWRoNeK

Kazimierz Gołba: Nad Odrą wstaje 
zorza. Biblioteka Śląska, Katowice 
2021, s. 171.

Kazimierz Gołba znany jest czytelnikom 
jako autor Wieży spadochronowej. Po-

siłkując się odpowiedziami na ankietę opu-
blikowną w „Gościu Niedzielnym” w 1946 
roku, a skierowaną do świadków wrześnio-
wej okupacji Katowic, przybliżył w książce 
bohaterską postawę harcerzy walczących 
z agresorem w obronie wieży spadochrono-
wej w katowickim Parku Kościuszki we wrze-
śniu 1939 roku. O powieści i jej autorze zro-
biło się ponownie głośno na początku XXI 
wieku, kiedy próbowano podważyć przed-
stawioną wersję wydarzeń. W obronie har-
cerzy stanęła wówczas prof. Krystyna Heska

-Kwaśniewicz odnajdując w Bibliotece Ślą-
skiej rzekomo zaginione archiwum autora 
wraz ze wspomnianymi ankietami.
Gołba miał jednak szerszy dorobek literac-
ki, wśród którego dominują utwory drama-
turgiczne. W ramach obchodów stulecia III 
powstania śląskiego Biblioteka Śląska w Ka-
towicach opublikowała nigdy niewystawio-
ne, ani niewydane Widowisko historyczne 
w 3 aktach (4 odsłonach) zatytułowane Nad 
odrą wstaje zorza. Kazimierz Gołba napisał 
je w 1946 roku na konkurs związany z 25-le-
ciem III powstania śląskiego. Wśród nagro-
dzonych wówczas projektów wybrano Po-
mnik Czynu Powstańczego autorstwa Xsa-
werego Dunikowskiego, który zbudowano 
na Górze św. Anny, miejscu największej bi-
twy tegoż powstania oraz rozprawę nauko-
wą Kazimierza Popiołka.

Jak podaje Krystian Węgrzynek w obszer-
nym wstępie rozpisanym na biografię „pisa-
rza, który chciał zostać Ślązakiem”, prolego-
menach do dramatu i jego obrazu na tle lite-
ratury powstańczej: Nad Odrą wstaje zorza 
jest „widowiskiem historycznym” stworzo-
nym wedle Sienkiewiczowskiej koncepcji na-
kładania historii małego planu (fikcyjna in-
tryga i wykreowani bohaterowie) na historie 
dużego planu (autentyczne wydarzenia i au-
tentyczne postacie)”. Nie jest to jednak pierw-
sza próba dramaturgiczna pisarza. Urodzo-
ny w Rzeszowie, a wykształcony w Krako-
wie, Gołba od samego początku, jak wspo-
minał w autobiografii, zafascynowany był 
teatrem, zwłaszcza dramatem historycznym: 

„Już w okresie przedmaturalnym „popełni-
łem” potężne (pod względem rozmiarów!) 
tragedie z czasów stanisławowskich i napo-
leońskich, których realizacja sceniczna mu-
siałaby dać spektakle – całonocne”. Publiku-
je zatem „mniejsze rzeczy” w postaci wierszy, 
noweli czy powieści, zdobywając jednocze-
śnie przygotowanie nauczycielskie, by w 1926 
roku objąć posadę nauczyciela gimnazjum 
w Szopienicach. Nie zaprzestaje jednak pracy 
literackiej. Przeciwnie, jest bardzo aktywny, 
a jego Rekruci – reportaż sceniczny, jak sam 
kwalifikuje go gatunkowo Gołba, będący sa-
tyrą na pokój nauczycielski – po wystawie-
niu w katowickim Teatrze Polskim w 1934 
roku budzą takie emocje w środowisku, że 
po zaledwie trzech przedstawieniach zostają 
zdjęte z afisza, a wobec autora zażądano wy-
jaśnień. Wróćmy jednak do wydanego wła-
śnie dramatu. Jego tytuł pochodzi z wier-
sza Gołby zatytułowanego Wodzu. To tren 

zapisany po śmierci Wojciecha Korfantego, 
w którego lirycznie zapisanym testamencie 
politycznym padają prorocze słowa: „Nad 
Odrą wstaje zorza”. Gołba uczynił z nich 
tytuł dramatu, w którym broni Korfante-
go przed zarzutami zaprzepaszczenia po-
wstańczych sukcesów i odzyskania Górne-
go Śląska. Jak zauważa Węgrzynek analizu-
jąc budowę dramatu: „Historia dużego pla-
nu wyznaczona jest przez czas i przestrzeń: 

„Rzecz dzieje się na Górnym Śląsku między 
2 a 25 maja 1921 roku”. Autor chciał zatem 
przedstawić III powstanie śląskie od mo-
mentu jego wybuchu do rozpoczęcia roko-
wań polko-niemieckich po bitwie na Górze 
św. Anny”. Na początku jednak Gołba budu-
je mały plan, którego bohaterką jest Marta, 
porwana przez przeciwnika, której abszty-
fikantami są polski oficer Zygmunt i Walter, 
początkowo sprzyjający Niemcom, który 
wkrótce przyłącza się do powstańców. Po-
rwanie Marty – jak zauważa Węgrzynek – 
jest dla Gołby tylko pretekstem: „by powią-
zać wątek walk powstańczych nad Odrą 
z pokazaniem polskiego sztabu w Szopieni-
cach, a przede wszystkim samego Korfante-
go, który zostaje wymieniony na pierwszym 
miejscu w spisie osób dramatu”. Gołba bro-
ni w ten sposób krytykowanych decyzji dyk-
tatora, uwypuklając warstwę deklaratywną 
wpisaną w wypowiedź Marty: „My jesteśmy 
znad Odry i stamtąd się wyprzeć nie damy. 
Przetrwaliśmy tyle wieków, będziemy nadal 
trwać, bo cechą naszą jest trwanie”, a nawet 
wydaje się, że antycypuje powojenny porzą-
dek polityczny.

Ostry jak brzytwa krytyk literatury śląskiej 
Zbigniew Hierowski tak ocenił konkursową 
pracę dramatopisarza: „Czteroaktowa sztu-
ka na tle III powstania górnośląskiego Nad 
Odrą wstaje zorza nosi podobne [do drama-
tu Lompa – PS] cechy, choć tu stara się autor 
silniej udramatyzować akcje przez powiąza-
nie w każdej jej ważniejszej fazie akcji poli-
tycznej z wątkiem miłosnym, co, niestety, nie 
udało się, gdyż wątek erotyczny stanowi rażą-

co słabą stronę sztuki, jest przeraźliwie kon-
wencjonalny i przesycony dziwaczną afekta-
cją”. Dodajmy również, że zdeterminowany 
ideowo. Marta wybierając między Zygmun-
tem a Walterem tak uzasadnia swoja decy-
zję: „A Walter? Gdyby został Orzeszem, nie 
miałabym względem niego skrupułów. Ale 
ja popchnęłam go ku Polsce. Ja w nim roz-
dmuchałam tę iskrę, która lata służby nie-
mieckiej zgasiły, i pan mi w tym dopomógł. 
Walter stał się Polakiem przeze mnie i dla 
mnie. To zobowiązuje. Jeśli go teraz opusz-
czę, wróci do Niemców i dzieci jego będą 
Niemcami. Jeśli zaś opuszczę pana – zosta-
nie pan Polakiem. I to wpływa na mój wy-
bór”. Miłosna wypowiedź jest zatem kwin-
tesencją poglądów samego autora, pojmują-
cego swoją rolę na zbliżaniu Śląska do Polski. 
Hierowski widział również inne wady sztu-
ki, zwłaszcza w warstwie artystycznej, kiedy 
pisał: „Jego utwory sceniczne odznaczają się 
szlachetną tendencją patriotyczną i moralną 
(…) mają w sobie dużo patosu (…) niemniej 
ich niewysokie walory artystyczne kwalifikują 
je przede wszystkim na sceny popularne i lu-
dowe”. W przypadku omawianej sztuki i te 
życzenia nie sprawdziły się jednak, mimo że 
Gołba po wojnie związany był z przybytka-
mi Melpomeny pełniąc najpierw obowiązki 
kierownika literackiego w Teatrze Miejskim 
Juliusza Słowackiego w Opolu, a następnie 
w Tatrze Miejskim w Sosnowcu.

Pierwsza po 75 latach publikacja dramatu 
Gołby Nad Odrą wstaje zorza jest nie tylko 
okazją uczczenia stulecia powstań śląskich, 
ale próbą wpisania jej w proces historycz-
no-literacki. Mimo licznych usterek arty-
stycznych warstwa historyczna dramatu 
nie budzi zastrzeżeń, zwłaszcza w portre-
towaniu Korfantego i może być – jak pisze 
autor wstępu zostanie – doceniona przez 
badacza dziejów”. 
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Świat wobec 
stanu 

wojennego

KsIĄŻKI                                        KaRoL CHWasTeK

Świat wobec stanu wojennego, pod 
red. Ł. Kamińskiego, wyd. Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności, 
Katowice 2021, s. 247.

ogólnopolska fala strajków z sierp-
nia i września 1980 roku, a także 

powstanie NSZZ „Solidarność” sprawi-
ło, że o wydarzeniach w Polsce rozpisy-
wały się gazety z niemal całego świata. 
Politykę poszczególnych rządów kształ-
towały z jednej strony obawy, a z dru-
giej nadzieje. Okazuje się, że linie po-
działu nie zawsze przebiegały wzdłuż 
żelaznej kurtyny.

Książka Świat wobec stanu wojen-
nego, wydana w listopadzie 2021 roku 
przez Śląskie Centrum Wolności i So-
lidarności, składa się z dwunastu arty-
kułów naukowców z całej Europy. Re-
dakcji tomu podjął się doktor Łukasz 
Kamiński, były prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej, a obecnie pracownik Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Na blisko 
250 stronach autorzy pochylili się nad 
reakcjami świata na wprowadzenie sta-
nu wojennego w Polsce. Publikacja jest 
pokłosiem konferencji naukowej w Ka-
towicach w grudniu 2016 roku.

Największy wpływ na wydarzenia 
w Polsce w latach 80. miał oczywiście 
Związek Sowiecki. Towarzysze ze wscho-
du, pomimo konsekwentnej antysoli-
darnościowej kampanii propagando-
wej, nie zde cydowali się na interwen-
cję wojskową w Polsce, ograniczając 
się do wywierania stałej presji na pol-
skich komunistów, by problem „Soli-
darności” rozwiązali własnymi siłami. 
Okazuje się, że podkreślanie zagroże-
nia zewnętrznego i narracja o „mniej-
szym złu” była jedynie zagraniem pro-
pagandowym.

Stosunek przywódców bloku wschod-
niego do wprowadzenia stanu wojenne-
go nie był jednolity. W gronie „jastrzę-
bi” znajdowali się m.in. Erich Honec-
ker, przy wódca NRD, i Gustav Hu sak 
z Czechosłowacji. Zaskakiwać może, że 
do grona „gołębi” zaliczał się m.in. Fi-
del Castro, który powściągliwie odno-
sił się do stanu wojennego, obawiając 
się sankcji amerykańskich.

Z lektury książki czytelnik może 
dowie dzieć się także o stosunku do wy-
darzeń w Polsce społeczeństw i środo-
wisk opozycyjnych w tzw. krajach de-
mokracji ludowej. W tym wypadku po-
czątkowa nadzieja ustąpiła zniechęceniu 
za sprawą intensywnej propagandy pań-
stwowej poszczególnych „demoludów”.

Także postawa przywódców państw 
Zachodu wobec wydarzeń z lat 1980–81 
nie była jednorodna. Sympatia do pol-
skiego ruchu społecznego mieszała się 
z oba wami o możliwą destabilizację sy-
tuacji w Europie. Z tego powodu po-
czątkowe, oficjalne reakcje na wprowa-
dzenie stanu wojennego były dość po-
wściągliwe. Z ulgą przyjęto, że za stan 
wojenny odpowiedzialne są jedynie pol-
skie władze, a nie sowieckie czołgi, czy 
wojska Układu Warszawskiego.

Sytuacja w Polsce odbiła się szerokim 
echem w zagranicznych mediach. Re-

lacjonowano samo wprowadzenie sta-
nu wo jennego, ale także dramatyczną 
w skutkach pacyfikację kopalni „Wu-
jek” w Ka towicach. 18 grudnia 1981 
na pierwszej stronie dziennika „The 
New York Times” znalazł się artykuł 
pt. Bitwa w kopalni węgla, w którym in-
formowano o siedmiu zabitych w cza-
sie pacyfikacji strajku. Pu blikowane in-
formacje podawano przede wszystkim 
za komunikatami oficjalnych mediów 
z Polski. W prasie zachodniej nie bra-
kowało też przesadnych artykułów, in-
formujących o setkach zabitych i tysią-
cach rannych w całym kraju.

W kolejnych dniach doszło do za-
ostrzenia postawy Zachodu wobec pol-
skiego reżimu. Powszechnie potępiano 
wprowadzenia stanu wojennego. Wie-
lokrotnie żądano od władz PRL jego 
zniesienia oraz zakończenia represji 
i podjęcia na nowo dialogu ze społe-
czeństwem. Towarzyszył temu bojkot 
dyplomatyczny generała Wojciecha Ja-
ruzelskiego.

Do sankcji ekonomicznych wobec 
Polski, zaproponowanych przez pre-
zydenta Ronalda Reagana, naprawdę 
przyłączyły się tylko nieliczne państwa 
zachodnie. O wiele bardziej żywiołowe 
i przyjazne Polakom były postawy społe-
czeństw Zachodu. Zorganizowano pro-
testy w dzie siątkach państw na całym 
świecie. Nawet w dalekiej stolicy Peru 
manifestowało kilkanaście tysięcy osób.

Szczególnie liczne manifestacje miały 
miejsce w Wielkiej Brytanii. Wyjątkowe 
poparcie Polacy uzyskali też we Francji, 
która przodowała w akcjach pomocy 
dla podziemnej „Solidarności” i w po-
mocy cha rytatywnej dla Polski.

W działania na rzecz Polaków szcze-
gólnie włączyły się tamtejsze elity in-
telektualne. Pomoc charytatywna dla 
Polski szerokim strumieniem płynęła 
z Niemiec Zachodnich. W akcje te za-

angażowali się przedstawiciele różnych 
nurtów politycznych, kościołów, orga-
nizacji społecznych i związków zawo-
dowych. Stan wojenny dopro wadził 
do konsolidacji Polaków, rozproszonych 
po całym świecie. Inicjatywy przez nich 
podejmowane, mogły być pro wadzone 
dzięki wsparciu politycznemu państw, 
w których zamiesz kiwali.

Na okładce książki znalazło się zdję-
cie z happeningu działaczy Komitetu In-
formacji i Akcji dla Polski (KIAP, za-
łożony 31 stycznia 1982 r.), którzy 10 
października 1982 r. wywiesili na rzym-
skim Koloseum kilkudziesięciometro-
wą flagę Polski z na pisem Solidarność. 
Podobne wydarzenie KIAP zorgani-
zował w Paryżu, gdy ogromna polska 
flaga zawisła na Wieży Eiffla w trakcie 
jednej z manifestacji.

Temat inicjatyw podejmowanych 
przez Polonię wciąż stanowi obszar, 
który nie został wystarczająco rozpo-
znany. Prezen towany tom stanowi nowy 
krok do pełnego zrozumienia wagi sta-
nu wojen nego w kontekście historii po-
wszechnej. Różnorodna tematyka poru-
szana przez autorów sprawia, że temat 
reakcji świata na stan wojenny w Pol-
sce został zaprezentowany w szeroki 
i całościowy sposób.

Stopniowe otwieranie archiwów i upo-
wszechnianie wyników badań stale roz-
wija naszą wiedzę. Nie zmienia to fak-
tu, że poszczególne kwestie wymagają 
jeszcze doprecyzowania i dalszych ba-
dań, a istotne w sprawie stanu wojen-
nego archiwa ro syjskie wciąż pozosta-
ją zamknięte przed badaczami polski-
mi i za chodnimi. 
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KSIĄŻKI  NADESŁANE

Maria Korusiewicz

Światła w labiryncie. Mit heroiczny, 
tragiczność, mono no aware.
Wydawca: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 
Katowice 2021.

Karolina Filipiak

Lorelei czeka. Opowieści o Niemczech.
Wydawca: Wydawnictwo Jak, Kraków 2021.

Michał M. Palica

Życie w przedwojennym Rybniku.
Wydawcy: tuPolska Sp. z o. o., Oficyna Wydawniczo-
Poligraficzna Halegg, Rybnik 2021.

Andrzej Piskulak

Świat jest zawsze obok. Biografia 
Literacka Edwarda Zymana.
Wydawca: Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021.

Tadeusz Różewicz

Wybór prozy.
Wydawca: Biblioteka Narodowa. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 2021.

Nim wybuchło pierwsze powstanie 
śląskie 1919 roku. Teksty źródłowe 
do genezy i początków konspiracji 
wojskowej. Do druku przygotował 
Edward Długajczyk.
Wydawcy: Wydawca: „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo 
Naukowe, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha 
Korfantego, Katowice, 2021.
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Wytatuowani 
Śląskiem

PIoTR MusCHaLIK

P rzyczyną, dla której dokonałem takiej 
eksploracji było nawiązanie do dys-

kursu na temat klasyfikowania fotografii 
i ambiwalencji, jaka powstaje przy pró-
bach uściślenia, kiedy fotografię moż-
na przypisać do sfery sztuki, a kiedy jest 
ona jedynie dokumentem. Trudno jest 
jednoznacznie określić, gdzie dokład-
nie przebiega ściśle zdefiniowana grani-
ca pomiędzy nimi, jednak może najlep-
szym wyznacznikiem jest intencja same-
go fotografa, który dąży do „wniknięcia” 
w osobowość portretowanego, do intu-
icyjnego połączenia światła, przestrze-
ni i symbolicznej „pozy” modela. Być 
może – jak to jest w przypadku tych kla-
sycznych fotografii – dopiero czas zwe-
ryfikuje jej wartość. W każdym razie 
mamy tu do czynienia z pewnym ma-
gicznym procesem odsłaniania „praw-
dy”. Samo pojęcie „prawdy” w fotografii 
bywa złudne i należy ją rozumieć jako 

pewną intencję, ponieważ nie da się po-
minąć faktu, że w fotografii portretowej 
końcowy efekt jest wypadkową zamysłu 
autora i „gry” czy fasadowości obranej 
przez modela. Tak więc pojęcie prawdy 
w takim wypadku jest iluzoryczne. Cho-
dzi bardziej o stworzenie umownej me-
tafory wizualnej, która może być zapro-
szeniem do budowania narracji przez 
oglądających te obrazy.

Fotografowanie osób, które noszą 
na ciele emblematy swojej osobowo-
ści, było dla mnie zadaniem fascynu-
jącym. Nie skrywając podziwu dla ich 
odwagi, a przede wszystkim do dekla-
rowania swojej przynależności etnicznej 
i hołdowaniu tradycji, z którą się utoż-
samiają, zostałem wprowadzony w do-
tąd mało mi znany świat ludzi, którzy 
moim zdaniem przełamują paradygma-
ty (może lepiej: stereotypy) społeczne. 
Ta postawa, która w społeczeństwie kon-

sumpcyjnym, jakim 
dane jest nam eg-
zystować, jest świa-
dectwem eman-
cypacji jednost-
ki i kształtowanie 
swojej indywidual-
nej podmiotowości 
w oparciu wybraną 
wspólnotową toż-
samość. Takie po-
stawy są dla mnie 
również pewnym 
symbolem sprze-
ciwu wobec wspo-
mnianej już opresji 
wszystkiego, co ko-
jarzę z tak zwanym 
społeczeństwem 
konsumpcyjnym. 
Moim zdaniem ta-
kie postawy wpi-
sują się w pewien 
schemat opisywany 
wiele lat wcześniej 
już przez Theodo-
ra Adorno. Wobec 
wartości jaką jest 
wolność – tak ro-

zumiem myśl Adorna – dokonuje się de-
konstrukcja mitologizacji, rozpoznaje-
my u siebie (jeśli dostatecznie krytycz-
nie uświadomimy sobie pochodzenie 
naszych poglądów), że nasze poglą-
dy są produktem historii, warunków 
społecznych i obowiązujących mitów. 
Zatem według Adorna tylko sztuka 
jest jednym z bastionów, gdzie ludz-
ka wolność może się jeszcze wypowie-
dzieć. I to wypowiedzieć się – co istot-
ne – w bólu. Czyli sztuka to miejsce eks-
presji niezafałszowanej ludzkiej świa-
domości, która pozwala wyzwolić się 
z panowania mitu.[…]

Ci z grupy portretowanych osób, któ-
rych charakteryzuje nonkonformistycz-
na postawa wobec rzeczywistości, są dla 
mnie egzemplifikacją jeszcze innej teo-
rii, która także jest pewnym znakiem 
czasu. Chodzi o inspirację dziełem Je-
ana Baudrillarda Symulakry i symulacja. 
Być może moja interpretacja jest zbyt 
daleko posunięta i nieuprawniona, ale 
dla mnie jest ona jednym z narzędzi 
oceniania rzeczywistości. Żyjąc w świe-
cie symulacji i kopii, często nie uświa-
damiamy sobie, czym tak naprawdę są 
bodźce, które organizują nasze życie, 
by nie powiedzieć nawet, manipulują 
nim. Wobec takich założeń rozumiem 
rzeczywistość jako zachętę do powiela-
nia pewnych stereotypów postępowań, 
na rzecz utraty indywidualności i zaha-
mowania kształtowania podmiotowo-
ści. Upraszczając znacznie i zarazem 
ryzykownie: kopiujemy wzorce i posta-
wy naszych autorytetów oraz bohate-
rów, nie znając postaw tych, na których 
oni się wzorowali (kopiowali). Jeśli nie 
potrafimy naszym rozumem zweryfiko-
wać tych zależności, prawdopodobień-
stwo bycia kopią kopii znacznie wzra-
sta. Tak więc chęć wyłamania się spod 
tego „zaklętego kręgu”, charakteryzuje 
także optykę osób, którym ta książka 
jest poświęcona. Ich dążność do zaak-
centowania swojej podmiotowości, któ-
rą na mapie swojego ciała wypowiada-
ją, jest dla mnie znamiennym tego do-
wodem. 

Górnośląska i górnicza tożsamość 
wyrażona tatuażem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard


69



70



71



72



73

LeoNID aNDRIeJeW

Wielkolud
– …I przyszedł wielkolud, ogromny, ogromny wielko-

lud. Taki ogromny, ogromny. I przyszedł, przyszedł. Taki 
śmieszny wielkolud. Ręce miał grube, ogromne i palce roz-
capierzone, i nogi też ogromne, grube, nawet drzewa nie są 
tak grube. I przyszedł… i przewrócił się! Wiesz, wziął i się 
przewrócił! Potknął się o stopień i się przewrócił! Taki głu-
pi wielkolud, taki śmieszny – potknął się i przewrócił. Gębę 
otworzył – i leży sobie, i leży sobie, taki śmieszny jak komi-
niarz. Po co tutaj przyszedłeś, wielkoludzie? Idź sobie, idź 
stąd wielkoludzie! Chłopczyk jest taki miły, taki cudowny, 
cudowny; tak cichutko przytulił się do swojej mamy, do jej 
serca – do jej serca – taki śliczny, taki cudowny. Ma takie 
piękne oczka, śliczne oczka, niewinne, czyste i wszyscy go 
tak kochają. I nosek ma taki śliczny, i usteczka, i wcale nie 
psoci. Wcześniej psocił – biegał – krzyczał – jeździł na ko-
niku. Wiesz, wielkoludzie, że Chłopczyk ma konika, pięk-
nego konika, takiego wielkiego z ogonem i że Chłopczyk 
siada na niego i na nim jeździ, daleko – daleko nad rzeczkę 
jeździ, do lasu jeździ. A w rzeczce są rybki, czy wiesz, wiel-
koludzie, jakie są rybki? Nie, nie wiesz, wielkoludzie, jesteś 
głupi, a Chłopczyk wie: są takie malutkie, takie śliczne ryb-
ki. Słoneczko przegląda się w wodzie, a one się bawią, ta-
kie malutkie, śliczne, takie sprytne. Ale ty, głupi wielkolu-
dzie, nie wiesz o tym.

– Jaki śmieszny wielkolud! Przyszedł i się przewrócił. Ale 
śmieszny! Szedł po schodach – szłap, szłap – potknął się 
o próg i się przewrócił. Co za głupi wielkolud! Nie przy-
chodź do nas, wielkoludzie, nikt ciebie tu nie wołał, głu-
pi wielkoludzie. Wcześniej Chłopczyk psocił i biegał – a te-
raz jest taki cudowny, taki śliczny i mama go tak kocha, tak 
mocno, mocno. Tak kocha jak nikogo innego, bardziej niż 
siebie, bardziej niż życie. Jest jej słoneczkiem, jest jej szczę-
ściem, jest jej radością. A teraz jest taki malutki, całkiem 
malutki i jego życie jest takie malutkie, ale potem uro-
śnie, będzie wielki jak wielkolud, będzie miał wielką brodę 
i wąsy wielkie, takie wielkie i będzie miał długie życie, ja-
sne i wspaniałe. Będzie dobry i mądry, i silny jak wielko-
lud, taki silny, taki mądry i wszyscy będą go kochać, i wszy-
scy będą na niego patrzeć i cieszyć się. Będzie też w życiu 
smutny, każdy człowiek jest czasem smutny, ale będą i wiel-
kie, jasne jak słońce radości. I wejdzie w świat piękny i mą-
dry, i niebo błękitne jaśnieć będzie nad jego głową, i ptaki 
będą mu śpiewać swoje piosenki, i woda będzie mu cichut-
ko szeptać. A on spojrzy i powie: „Jak pięknie jest na świe-
cie, jak pięknie jest na świecie…”.

– I… i… i… Nie, to się nie może stać. Mocno, bardzo moc-
no, bardzo trzymam ciebie, mój chłopczyku. Nie boisz się, że 

 Przełożył Marian Kisiel

jest tu tak ciemno? Popatrz, ale w oknach jest światło. To la-
tarnia na ulicy stoi i świeci, taka śmieszna. I tutaj poświe-
ciła odrobinkę, taka dobra latarnia. Powiedziała: „Niechże 
i tutaj poświecę, bo tak u nich jest ciemno, bardzo ciemno”. 
Taka wysoka, śmieszna latarnia. I jutro będzie świecić, ju-
tro. Mój Boże, jutro!

– Tak, tak, tak. Wielkolud. Oczywiście, oczywiście. Taki 
ogromny, ogromny wielkolud. Większy niż latarnia, więk-
szy niż dzwonnica i taki śmieszny przyszedł i się przewrócił! 
Och, głupi wielkoludzie, jakżeś mógł nie zauważyć stopnia? 

„Do góry patrzyłem, na dole nic nie widziałem – mówi wiel-
kolud basem, rozumiesz, takim grubym, grubym głosem. – 
Do góry patrzyłem!”. – A ty lepiej patrz na dół, głupi wiel-
koludzie, wtedy zobaczysz. A mój śliczny Chłopczyk, śliczny 
i taki mądry, będzie jeszcze większy od ciebie. I będzie tak 
maszerować – prosto przez miasto, prosto przez lasy i góry. 
Będzie tak silny i odważny, niczego nie będzie się bał – ni-
czego. Podszedł do rzeczki – i ją przeskoczył. Wszyscy pa-
trzą, usta otwarli, tacy śmieszni – a on wziął i przeskoczył. 
I życie będzie miał takie długie i jasne, i wspaniałe, i słonecz-
ko będzie świecić, cudowne ojczyste słoneczko. Wyjdzie so-
bie raniutko i świeci, takie dobre… Mój Boże!

– I… I przyszedł wielkolud – i się przewrócił. Taki śmiesz-
ny – śmieszny – o jaki śmieszny!

Tak w głuchą noc mówiła matka nad umierającym dziec-
kiem. Nosiła go po ciemnym pokoju i mówiła, i lampa świe-
ciła w okno. A ojciec w sąsiednim pokoju słuchał jej słów 
i płakał.

rys. Bogna Skw
ara
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Marsylianka
To była nędza: dusza zająca i bezwstydna cierpliwość by-

dła roboczego. Kiedy los drwiąco i złośliwie rzucił go w nasze 
czarne szeregi, śmialiśmy się jak obłąkani: zdarzają się wszak 
tak niedorzeczne, tak śmieszne błędy. A on – on, oczywiście, 
płakał. Nigdy w życiu nie spotkałem człowieka, który miałby 
tyle łez, a one spływały radośnie – z jego oczu, z nosa, z gar-
dła. Niczym gąbka nasączona wodą i ściśnięta w dłoni. Wi-
działem również w naszych szeregach płaczących mężczyzn, 
ale ich łzy były ogniem, od którego uciekały dzikie zwierzęta. 
Od tych męskich łez starzało się oblicze i młodniały oczy: jak 
lawa, wyrwana z gorących wnętrzności ziemi, wypalały nie-
zatarte ślady i grzebały pod sobą całe miasta martwych pra-
gnień i drobnych trosk. A u tego, kiedy płakał, czerwienił się 
tylko nosek i nasiąkała chusteczka.

Prawdopodobnie suszył ją potem na sznurku, bo inaczej 
skąd wziąłby tyle chusteczek?

Każdego dnia na wygnaniu udawał się do naczelników, 
do wszystkich naczelników, jacy tylko byli i jakich mógł wy-
naleźć, kłaniał się im, płakał, klął się, że jest niewinny, bła-
gał, by ulitować się nad jego młodością, składał obietnice, że 
w swoim życiu nie będzie w ogóle otwierał ust, chyba że dla 
próśb i pochwał. A ci się śmiali z niego, podobnie jak my i na-
zywali go „małą nieszczęsną świnią”, i wołali do niego:

– Ech ty, mała świnio!
A on posłusznie przybiegał na wezwanie; każdorazowo 

myślał, że usłyszy wiadomość o powrocie do ojczyzny, a oni 
tylko żartowali. Wiedzieli, podobnie jak my, że nie jest win-
ny, ale jego męki chcieli przenieść na inne małe świnie, cho-
ciaż nie były one tak bardzo tchórzliwe.

Przychodził i do nas, powodowany żywotnym lękiem przed 
samotnością; lecz nasze twarze były surowe i nieprzeniknio-
ne, i na próżno szukał do nich klucza. W zagubieniu nazy-
wał nas drogimi towarzyszami i przyjaciółmi, a myśmy ki-
wali głowami i mówili:

– Uważaj! Słyszą cię.
I on spoglądał na drzwi, ta mała świnia. Czyż można było 

zachować powagę? A myśmy się śmiali odwykłym od śmie-
chu głosem, a on, zachęcony i ośmielony, przysiadał się bliżej 

i opowiadał, płacząc, o swoich ukochanych książeczkach, ja-
kie zostawił na stole, o swojej mamusi i braciszkach, o których 
nie wie, czy jeszcze żyją, czy już umarli ze rozpaczy i tęsknoty.

W końcu go wyganialiśmy.
Kiedy zaczęła się głodówka, chwycił go strach – niewy-

obrażalny – komiczny strach. Wszak bardzo lubił podjadać, 
biedna świnia, i bardzo bał się drogich towarzyszy, i bardzo 
bał się naczelników; rozkojarzony krążył wśród nas i często 
wycierał chusteczką czoło, na którym coś się pojawiało – łzy 
czy pot. I niepewnie mnie spytał:

– Długo będziecie głodować?
– Długo – odpowiedziałem poważnie.
– I nic po cichu nie będziecie jeść?
– Mamusie będę nam przysyłały pierożki – stwierdziłem 

z równą powagą.
Z wyrzutem popatrzył na mnie, pokiwał głową i, wes-

tchnąwszy, odszedł. A na drugi dzień oznajmił, zielony ze stra-
chu, jak papuga:

– Drodzy towarzysze! Ja również będę głodował z wami.
Odpowiedziano mu:

– Głoduj sam.
I głodował. Nie wierzyliśmy, podobnie jak wy teraz nie wie-

rzycie, myśleliśmy, że coś po cichu podjada i tak samo myśle-
li szpiedzy. A kiedy pod koniec głodówki zachorował na ty-
fus głodowy, tylko wzruszyliśmy ramionami: „Biedna mała 
świnia!”. Lecz jeden z nas – ten, który się nigdy nie śmiał, po-
wiedział ponuro:

– On jest naszym towarzyszem. Pójdźmy do niego.
Majaczył i żałosne, jak całe jego życie, było to niespójne 

majaczenie. Mówił o swoich ulubionych książeczkach, o ma-
musi i braciszkach, o pierożkach i klął się, że nie jest winny, 
i prosił o wybaczenie. Przyzywał też ojczyznę, przywoływał 
słodką Francję – o, bądź przeklęte słabe serce człowieka! Du-
sze rozdzierał tym wołaniem: „Słodka Francjo!”.

Wszyscy byliśmy w sali, kiedy umierał. Odzyskał przytom-
ność przed śmiercią, leżał milcząc, taki niepozorny, słaby, rów-
nież i my staliśmy w milczeniu, jego towarzysze. I wszyscy-
śmy, jak jeden, usłyszeli, jak powiedział:

– Kiedy umrę, zaśpiewajcie nade mną Marsyliankę.
– O czym ty mówisz! – krzyknęliśmy gniewnie.
A on powtórzył:
– Kiedy umrę, zaśpiewajcie nade mną Marsyliankę.
I po raz pierwszy się zdarzyło, że oczy miał suche, a myśmy 

– myśmy płakali, płakaliśmy jak jeden; i jak ogień, od które-
go uciekają dzikie zwierzęta, płonęły nasze łzy.

Umarł i śpiewaliśmy nad nim Marsyliankę. Młodym i moc-
nym głosem śpiewaliśmy wielką pieśń wolności, a ocean groź-
nie nam wtórował i na grzbietach swoich fal niósł do słod-
kiej Francji zarówno blady strach, jak też krwistoczerwoną 
nadzieję. I po wsze czasy stał się dla nas symbolem – ta nę-
dza o ciele zająca i bydła roboczego oraz wielkiej duszy czło-
wiek. Na kolana przed bohaterem, towarzysze i przyjaciele!

Śpiewaliśmy. Ślepiły na nas karabiny, złowieszczo szczę-
kały ich zamki, a długie ostrza bagnetów groźnie zbliżały się 
do naszych serc. Ale tym potężniej, tym radośniej rozlegała 
się mocna pieśń; w czułych rękach bojowników cicho koły-
sała się czarna trumna.

Śpiewaliśmy Marsyliankę!

Sierpień 1903 r.

Leonid Nikołajewicz Andriejew (1871–1919), pisarz, 
dramaturg, dziennikarz, prekursor rosyjskiego ekspre-
sjonizmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli 
srebrnego Wieku. Przed rewolucją październikową był 
niezwykle popularny (na równi z Maksymem Gorkim), 
czego wyrazem były dwa pełne wydania jego dzieł: 
ośmio- (1913) oraz siedemnastotomowe (1911–1917). 
Przeciwnik bolszewików, zmarł na emigracji w Finlandii.
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wicach. Miał przy sobie listy osób, którym pomagał oraz inne 
dokumenty świadczące o organizacji zbiórek. Tego samego 
dnia aresztowano także Joachima, Józefa oraz Stefana Gürt-
lerów, Joachima Achtelika, Jerzego Huloka, Leona Rydrycha, 
Józefa Stargala, Wilhelma Gajowskiego, Rudolfa Koja, Teodora 
Tkocza, Alfreda Musiała i Sebastiana Jaskułę. Ksiądz J. Macha 
został osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w My-
słowicach. Po 15 miesiącach przedstawiono mu akt oskarże-
nia, w którym prowadzoną przez niego działalność charyta-
tywną zakwalifikowano jako zdradę stanu i działanie przeciw-
ko państwu niemieckiemu. 17 lipca 1942 roku został skazany 
na śmierć przez zgilotynowanie. Wyrok wykonano 3 grudnia 
1942 roku. Jego ciało najprawdopodobniej trafiło do kremato-
rium KL Auschwitz. Symboliczny grób ks. Jana Machy powstał 
w 1951 roku na cmentarzu jego rodzinnej parafii p.w. św. Ma-
rii Magdaleny w Chorzowie Starym. W styczniu 2013 r. abp 
Wiktor Skworc podjął decyzję o wszczęciu procesu beatyfika-
cyjnego ks. Machy. Po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie pro-
cesu przez Konferencję Episkopatu Polski (6 marca 2013 r.) 
i uzyskaniu „nihil obstat” Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych (2 października 2013 r.) 24 listopada 2013 r. w katowic-
kiej katedrze Chrystusa Króla odbyła się pierwsza sesja etapu 
diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego. Trybunał beatyfika-
cyjny tworzyli: ks. dr Grzegorz Stephan (delegat biskupi), ks. 
dr Wojciech Surmiak (promotor sprawiedliwości) i s. Małgo-
rzata Oczkowicz SDB (notariusz). Postulatorem procesu za-
równo na etapie diecezjalnym, jak i watykańskim był ks. dr hab. 
Damian Bednarski. Relatorem w Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych o. prof. Zdzisław Kijas OFM Conv. Etap diecezjal-
ny trwał do 4 września 2015 r. W jego trakcie odbyło się 41 se-
sji, przesłuchano 27 świadków, a cenzorzy-teolodzy dokona-
li oceny kazań ks. Machy. Akta zebrane w trakcie procesu zo-
stały 15 września 2015 r. złożone w watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Watykańska część procesu beatyfi-
kacyjnego rozpoczęła się 16 marca 2016 r. uroczystym otwar-
ciem akt beatyfikacyjnych. 14 września 2016 r. został opubliko-
wany dekret „de validitate inquisitionis dioecesanae” (o waż-
ności dochodzenia diecezjalnego). Kongregacja wyznaczyła 
relatora, o. Zdzisława J. Kijasa OFM Conv, tym samym za-
czął się etap studium zebranej dokumentacji i udowadniania 
męczeństwa Sługi Bożego. Positio, czyli dokument ukazujący 
męczeństwo Sługi Bożego zostało złożone osobiście 11 grud-
nia 2017 r. przez abp. Wiktora Skworca na ręce kard. Angelo 
Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Człon-
kowie Komisji Historycznej (8 maja 2018 i 19 czerwca 2018 r.) 
dyskutowali nad „Positio”, a następnie dokument został prze-
analizowany przez członków Komisji Teologicznej, przez któ-
rą został przyjęty 8 listopada 2018 r. 5 listopada 2019 odby-
ła się pod przewodnictwem prefekta kard. Angelo Becciu se-
sja zwyczajna kardynałów i biskupów członków Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Uznano, że sługa Boży został zabity 
z nienawiści do wiary, a w „Positio” zostało dowiedzione, że 
jego śmierć miała charakter męczeński. 28 listopada 2019 Oj-
ciec Święty zatwierdził opinię kardynałów i biskupów i pole-
cił Kongregacji opublikować dekret o męczeństwie Sługi Bo-
żego ks. Jana Machy.

W Katowicach odbyły się obchody 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości
KATOWICE. Przed główną częścią uroczystości wojewoda ślą-
ski Jarosław Wieczorek złożył w imieniu premiera Mateusza 
Morawieckiego wieniec pod Pomnikiem Powstańców Ślą-
skich. Drugi wieniec – od władz rządowo-samorządowych – 
został też w tym miejscu złożony przez wojewodę oraz mar-
szałka województwa Jakuba Chełstowskiego, przewodniczą-
cego sejmiku województwa Jana Kawuloka, wiceprezydenta 
Katowic Mariusza Skibę i członka zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii Jacka Brzezinkę.

Po złożeniu kwiatów delegacja udała się na plac Chrobrego, 
gdzie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty 

Rok 2022 rokiem: Józefa Mackiewicza, Józefa Wybickie-
go, Marii Konopnickiej, Wandy Rutkiewicz i Marii Grzego-
rzewskiej
WARSZAWA. W 2022 roku przypada jubileusz 200. urodzin 
oraz 140. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza, „króla pol-
skiej nafty”, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy i far-
maceuty. Marzyciel, przemysłowiec i wizjoner z Podkarpacia 
będzie – obok Józefa Mackiewicza, Józefa Wybickiego, Marii 
Konopnickiej, Wandy Rutkiewicz i Marii Grzegorzewskiej – 
bohaterem 2022 roku. Tak zdecydował w piątek, 29 paździer-
nika Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

Beatyfikacja ks. Jana Machy
KATOWICE. 20 listopada, w Archikatedrze Chrystusa Kró-
la w Katowicach odbyła się beatyfikacja ks. Jana Machy, ślą-
skiego męczennika II wojny światowej. Mszy św. beatyfika-
cyjnej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych – kard. Marcello Semeraro.

Ks. Damian Bednarski był postulatorem procesu beatyfi-
kacyjnego, powiedział:

Jan Macha, którego najbliżsi nazywali „Hanik”, urodził się 
18 stycznia 1914 roku w Chorzowie Starym jako syn Paw-
ła i Anny, z domu Cofałka. W rodzinnym mieście uczył się 
w szkole ludowej, a od 1925 roku w Państwowym Gimnazjum 
Klasycznym. Ciekawostką jest fakt, że w gimnazjum łaciny 
uczył go Alfons Zgrzebniok – jeden z dowódców Powstań Ślą-
skich. Pierwsze podanie o przyjęcie do seminarium duchow-
nego w Krakowie spotkało się z odmową z powodu nadmier-
nej ilości zgłoszeń. Udało się za drugim razem, w 1934 roku. 
W tym samym czasie studiował także na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Obronił pracę magisterską pod tytułem „Mo-
nografia parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie”. W tej 
też parafii 25 czerwca 1939 roku przyjął święcenia kapłań-
skie, a we wrześniu został wikarym w parafii p.w. św. Józefa 
w Rudzie Śląskiej, gdzie proboszczem był ks. Jan Skrzypczak.

Poza posługą duszpasterską ksiądz Macha aktywnie zaan-
gażował się w pomoc lokalnej społeczności, której sytuacja 
społeczno-ekonomiczna była bardzo trudna. Wiele rodzin 
utraciło jedynych żywicieli, którzy zginęli lub zostali aresz-
towani najpierw w konsekwencji powstań śląskich, a póź-
niej na skutek działań wojennych. Mimo że duszpasterstwo 
było ograniczane przez Niemców, młody kapłan skupił wo-
kół siebie m.in. absolwentów rudzkiego gimnazjum, studen-
tów i harcerzy i wraz z księdzem Joachimem Gürtlerem stwo-
rzył „Konwalię”. Grupa zajmowała się m.in. zbiórkami żyw-
ności, środków materialnych, pieniędzy. Pomoc docierała 
do kilku tysięcy osób.

Szeroka działalność księdza Jana Machy wzbudziła podej-
rzenia okupanta. Wiosną 1941 r. był dwukrotnie przesłuchi-
wany przez Gestapo, ale wypuszczony na wolność. Jednak już 
5 września tego roku został aresztowany na dworcu w Kato-
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apel z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło 
się od podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewa-
nia hymnu Polski. Po przemówieniu Pana Wojewody odbył 
się uroczysty Apel Pamięci, który zakończyła salwa honoro-
wa. Delegacje złożyły również kwiaty, w tym wieniec od pre-
miera Mateusza Morawieckiego, pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego. Uroczysty apel zakończyło odegranie przez orkie-
strę sygnału „Śpij Kolego” i „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego”. W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w katowickiej archikatedrze odbyła się również tra-
dycyjna msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodni-
czył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Wo-
jewoda Jarosław Wieczorek wziął także udział w obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości w Parku Śląskim. W ra-
mach wydarzenia miało miejsce uroczyste podniesienie fla-
gi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu RP i złożenie 
wieńców na skwerze powstań śląskich. Na Stadionie Śląskim 
można było z kolei zobaczyć m.in. wystawę sprzętu wojsko-
wego oraz pokaz lotniczej Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.

Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś
KATOWICE. Szef rządu Mateusz Morawiecki uczestniczył 
w otwarciu konferencji pt. „Stulecie Powstań Śląskich. Gór-
ny Śląsk wczoraj i dziś”, zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskie-
go. Wcześniej, w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go zwiedził wystawę przybliżającą genezę, przebieg, okolicz-
ności i skutki powstań. Premier podkreślił, że konferencja 

– w której wzięli udział naukowcy, samorządowcy oraz parla-
mentarzyści – upamiętnia wielkie wydarzenia z historii Pol-
ski, jakim były powstania śląskie i przyłączenie Śląska do od-
radzającej się Rzeczypospolitej. Dyrektor Instytutu De Repu-
blica zaznaczył, że konferencja nie tylko przypomina o wy-
darzeniach sprzed lat, a też dzięki zróżnicowanej tematyce 
jest miejscem wymiany poglądów, także na zupełnie współ-
czesne tematy związane z Górnym Śląskiem. Dyrektor Insty-
tutu Myśli Polskiej prof. Zygmunt Woźniczka przypomniał, 
że większość polskich powstań nie zyskało dużego poparcia 
na forum międzynarodowym i zakończyło się klęską. III po-
wstanie śląskie pod względem mobilizacji sił oraz zaanga-
żowania społecznego należało do jednego największych po-
wstań XIX i XX w.

Konferencja historyczna „Górnośląska Tragedia – wrzesień 
1939”
KATOWICE. Konferencję otworzył wojewoda śląski. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. prof. Zdzisław Janeczek, Woj-
ciech Kempa, prof. Zygmunt Woźniczka. Jednym z mówców 
była też prok. Ewa Koj (Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach), która wygłosiła 
wykład „Ustalenia śledztwa prowadzonego w sprawie „Intel-
ligenzaktion” na terenie rejencji katowickiej”. Organizatora-
mi konferencji byli: wojewoda śląski, Instytut Śląski w Opo-
lu, Muzeum Śląskie oraz katowicki oddział IPN. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki.

Fundusz Transformacji Śląska
KATOWICE, WARSZAWA. Projekt ustawy uruchamiającej 
nowy mechanizm pod nazwą Fundusz Transformacji Ślą-
ska, nad którym pracują wspólnie związkowcy i Minister-
stwo Rozwoju, być może trafi do Sejmu jeszcze w tym roku. 
Dominik Kolorz ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” nazy-
wa fundusz „śląskim PFR-em”. Fundusz Transformacji Ślą-
ska to jedno z ustaleń umowy społecznej, którą górnicy i rząd 
przyjęli w maju br. Projekt ustawy powołującej wspomnia-
ny Fundusz związkowcy przesłali do Kancelarii Premiera już 
miesiąc później. Do sierpnia rząd miał przeprowadzić anali-
zy ekonomiczne i prawne, a do 30 września – wrócić do ne-
gocjacji z ostateczną wersją ustawy. Sam Fundusz Transfor-
macji Śląska związkowiec nazywa „śląskim PFR-em”. Nawią-

zuje tym do Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiadał 
za tzw. tarcze finansowe i ma działać podobnie jak Polski Fun-
dusz Rozwoju. Kapitał początkowy funduszu ma wynieść nie 
mniej niż 500 mln złotych, a dodatkowe mechanizmy gwa-
rancyjne – 1 mld złotych. Akcjonariuszami Funduszu mają 
zostać m.in. Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospo-
darstwa Krajowego oraz Skarb Państwa.

Porozumienie ze Stanem Nevada
KATOWICE. Zawarto porozumienie o współpracy i rozwoju 
przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim 
a Stanem Nevada USA. Województwo Śląskie reprezentowa-
ne przez: Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa 
Śląskiego i Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki). 
Obie strony porozumienia mają zabiegać o rozwój korzystnej 
obustronnie współpracy w uzgodnionych dziedzinach na za-
sadach partnerstwa i wzajemnych korzyści. Celem współpra-
cy realizowanej w ramach Porozumienia będzie wykorzysta-
nie potencjału, w szczególności gospodarczego i wzajemnej 
promocji Województwa Śląskiego i Stanu Nevada.

Współpraca będzie realizowana w szczególności w nastę-
pujących obszarach:

1. gospodarki poprzez:
a/ realizację wspólnych przedsięwzięć stanowiących przed-

miot wzajemnego zainteresowania w sektorach wydobyw-
czym, energetycznym, maszynowym, gospodarki wodnej, lot-
nictwa, w tym dronów oraz lekkich konstrukcji, samochodo-
wym, w tym pojazdów autonomicznych i elektromobilności, 
medycznym, technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz e-sportu i GameDev,

b/ współpracę małych i średnich przedsiębiorstw;
c/ inicjowanie i wspieranie różnorodnych kontaktów, wy-

mianę specjalistów, szkolenia, udział w targach branżowych, 
misjach gospodarczych, konferencjach, kongresach bądź in-
nych przedsięwzięciach promocyjnych;

2. współpracy naukowo-technicznej poprzez:
a/ wspólne programy badawcze, warsztaty i konferencje na-

ukowe, wymianę informacji naukowej i technicznej, wymianę 
naukowców, specjalistów i badaczy oraz inne formy współpra-
cy naukowo-technicznej, które mogą być uzgodnione w cza-
sie trwania Porozumienia;

b/ wzajemnej promocji Województwa Śląskiego i Stanu 
Nevada poprzez:

c/ turystykę biznesową,
d/ prezentację dokonań w dziedzinie gospodarki i innowacji;
e/ realizację programów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, które przyczynią się do zwiększenia możliwości 
handlowych i inwestycyjnych obu regionów;

f/ innych dziedzinach będących przedmiotem zaintereso-
wania obu Stron. Wymaga to wzajemnego uzgodnienia w for-
mie pisemnej z uwzględnieniem zasady partnerstwa i wza-
jemnych korzyści.

Strony będą rozwijać współpracę, w szczególności poprzez:
a/ wymianę informacji w zakresie prawa regulującego dzia-

łalność gospodarczą i jego zmian, w tym z zakresu inwesty-
cji oraz innych dziedzin stanowiących przedmiot wzajemne-
go zainteresowania;

b/ wymianę informacji w zakresie planowanych przedsię-
wzięć promocyjnych sprzyjających rozwojowi kontaktów mię-
dzy podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Wo-
jewództwa Śląskiego i Stanu Nevada;

c/ zapraszanie do współpracy oraz rozpowszechnianie idei 
kontaktów wśród zainteresowanych szczebli samorządu teryto-
rialnego, instytucji otoczenia biznesu, placówek konsularnych 
i dyplomatycznych oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Jarmark Świąteczny
KATOWICE. Po roku przerwy w centrum Katowic znowu 
można zrobić świąteczne zakupy i napić się grzańca, bo-

https://www.dziennik.pl/tagi/konferencja
https://www.money.pl/gospodarka/jest-decyzja-co-do-daty-zamkniecia-polskich-kopaln-dokument-musi-zaakceptowac-ue-6644597246269952a.html
https://www.money.pl/gospodarka/jest-decyzja-co-do-daty-zamkniecia-polskich-kopaln-dokument-musi-zaakceptowac-ue-6644597246269952a.html
https://www.money.pl/wiadomosci/tarcza-finansowa.html
https://www.money.pl/wiadomosci/pfr.html
https://www.money.pl/wiadomosci/pfr.html
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wiem na Rynek powrócił świąteczny jarmark, otworzyły się 
stoiska na placu przed Skarbkiem. Można w nich nabyć pro-
dukty spożywcze, jak sery, wędliny, miody i oleje. Poza tym 
jest duży wybór dekoracji, m.in. ręcznie malowane bomb-
ki, świąteczne wieńce i bogato zdobione pierniki. W koloro-
wych budkach można spotkać nie tylko świąteczne ekspozy-
cje, ale też postacie z bajek. Jarmark na katowickim Rynku 
potrwa do 23 grudnia.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimie-
rza Szwarlika w Będzinie.
BĘDZIN. W dniach od 27 listopada do 27 grudnia 2021 od-
będzie się 28. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Cała Polska po-
łączy się, by wspólnym śpiewem głosić radość Bożego Na-
rodzenia! Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkur-
su. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (do-
puszcza się udział dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II 
stopnia, za wyjątkiem uczniów klas wokalnych). Dolna gra-
nica uczestnika to ukończone w roku edycji Festiwalu 6 lat. 
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokal-
ne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, 
domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach 
polonijnych, a także osoby niezrzeszone. Zgłoszenia do Fe-
stiwalu przyjmowane są do dnia 30 listopada 2021 r. (z wy-
jątkiem rejonu KRAKÓW – do 24 listopada br.)

Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej
BYTOM. Bytomski Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej to cy-
kliczne, comiesięczne, niedzielne spotkania artystyczno-to-
warzyskie, odbywające się w Sali Koncertowej im. Adama 
Didura, podczas którego zaproszeni polscy aktorzy teatralni 
przy akompaniamencie muzycznym prezentują poezję wy-
branych przez siebie poetów. W ramach cyklu spotkań odbyło 
się kolejne spotkanie dedykowane pamięci Tadeusza Kijon-
ki. Doborem wierszy poety i wieloletniego kierownika lite-
rackiego Opery Śląskiej zajęła się dr Edyta Antoniak-Kiedos, 
zaś przedstawiła je aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach – 
Anna Kadulska. Wydarzenie poprowadziła Jolanta Niestrój
-Malisz – aktorka teatralna i filmowa związana na co dzień 
z Teatrem Nowym w Zabrzu. W wykonaniu znakomitych ar-
tystów: Aleksandry Stokłosy i Macieja Komandery, którym 
akompaniowała na fortepianie Larisa Czaban, wykonano 
arię Wiechny z opery „Magnus” Józefa Świdra oraz arię Ca-
varadossiego z opery „Tosca” Giacomo Pucciniego.

Muzyczny konkurs osób niepełnosprawnych
GLIWICE. „Zaczarowany mikrofon” – to nazwa niezwykłe-
go festiwalu, którego trzecia edycja zakończyła się 30 paź-
dziernika 2021. Konkurs finałowy, w którym uczestniczy-
li laureaci trzech wcześniejszych półfinałów, pozwolił wy-
słuchać kilkudziesięciu wykonawców z całej Polski. Wy-
stępowali soliści i zespoły, a miejscem ich spotkania była 
nowoczesna sala koncertowa Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko”. Fundacja „Rytm” (kierowana przez Maria-
na Dragona) od roku 2009 organizowała Festiwale Piosen-
ki Młodych Artystów, zwane później po prostu Festiwala-
mi RYTM Gliwice. Po 10 edycjach tego ogólnodostępnego 
konkursu zmieniono formułę i od roku 2019 jest to Ogól-
nopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościa-
mi „ZACZAROWANY MIKROFON”. W tym roku oka-
zało się, że ten festiwal jest naprawdę ogólnopolski. Wyko-
nawcy, którzy przedarli się przez sito eliminacji, reprezen-
towali cały kraj: od Hrubieszowa do Miechowa, od Elbląga 
do Szczecinka i od Lublina do Nowej Soli. Gliwice i Katowi-
ce dotarły do finału w składach dwuosobowych. Zwycięzca-
mi zostali: Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna i Ad-
rian Karkoszka z Tych.

Wyjątkową – na tle innych imprez piosenkarskich – warto-
ścią festiwalu gliwickiego jest równoległe prowadzenie kon-

kursu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i dla niepełno-
sprawnych pod względem intelektualnym. Tu nie było żadnej 
taryfy ulgowej. Osoby niepełnosprawne pod pewnym wzglę-
dem są utalentowane pod innym względem, tu akurat mu-
zycznym. Jak w statystyce: jedni są mierni, drudzy genialni. 
Tych drugich odkrył „Zaczarowany mikrofon”. Z różnych po-
wodów nie mogą występować w Opolu, ale chcą konkurować 

– jak na paraolimpiadzie – z równymi sobie. „Zaczarowany 
mikrofon”, gdy obecna pandemia ustąpi, ma szanse stać się 
konkursem międzynarodowym, bo takich festiwali brakuje.

Wieczór bluesowych wspomnień
PIEKARY ŚLĄSKIE. 29 października 2021 sala klubowa w Ośrod-
ku Kultury „Andaluzja” rozbrzmiewała w jesienny wieczór 
nieśmiertelnymi utworami bluesowymi z repertuaru zespołu 
BREAKOUT. Przypomniała je formacja Old-Breakout, konty-
nuująca z powodzeniem muzyczne tradycje grupy utworzonej 
przez Tadeusza Nalepę (1943–2007), uznawanego powszech-
nie za „ojca polskiego bluesa”. Publiczność miała okazję obej-
rzeć na scenie m.in. Tadeusza Trzcińskiego (harmonijka ust-
na) i Macieja Kubickiego (gitara basowa), muzyków z orygi-
nalnego składu dawnego Breakoutu. W programie koncertu 
znalazło się 15 sławnych przebojów Nalepy, w tym:

„Ona poszła inną drogą”, „Ten o tobie film”, „Pomaluj moje 
sny”, „Sen szaleńca”, „Rzeka dzieciństwa”, „Kiedy byłem ma-
łym chłopcem”, „Modlitwa”.

Impreza przybrała postać nostalgicznego wieczoru blueso-
wych wspomnień. Stało się to m.in. za sprawą Marcina Koł-
dry, wokalisty i gitarzysty, którego śpiew był momentami łu-
dząco podobny do brzmienia głosu niezapomnianego lidera 
Breakoutu. Szczególnych emocji dostarczyła zaś widzom roz-
budowana wersja instrumentalnego utworu „Karate”. W pew-
nej chwili przeistoczyła się ona w „Moby Dick”, ekspresyjny 
utwór z repertuaru brytyjskiej grupy rockowej Led Zeppelin. 
Żywiołowe solo na perkusji w wykonaniu Konrada Zielińskie-
go wprawiło publiczność w blues-rockową euforię. Okazało 
się, że John Bonham, pamiętny bębniarz LZ, jest do dziś źró-
dłem inspiracji dla współczesnych muzyków! (luz)

Zacznij od Bacha
DĄBROWA GÓRNICZA. Z okazji Święta Niepodległości 11 li-
stopada o godz. 17 na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłę-
bia wykonano największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzań-
skiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego oraz wokalistów 

– Karoliny Leszko i Daniela Cebuli-Orynicza. Ona śpiewała 
z Michaelem Bublé, on jest finalistą 6. edycji programu The 
Voice of Poland, oboje są laureatami licznych polskich kon-
kursów wokalnych – Karolina Leszko i Daniel Caluba-Ory-
nicz zaśpiewali najpiękniejsze piosenki z repertuaru Zbignie-
wa Wodeckiego podczas Koncertu Muzyki Polskiej z okazji 
Święta Niepodległości. Na scenie Pałacu Kultury Zagłębia 
towarzyszyła im bardzo dobrze znana dąbrowskiej publicz-
ności Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod 
kierownictwem Sławomira Chrzanowskiego.

Spodek idzie pod młotek
KATOWICE. W Willi Goldsteinów prezydent Katowic Mar-
cin Krupa, przedstawiciele firmy Winning Moves i Pan Mo-

fot. R. Filla
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nopoly we własnej osobie zaprezentowali planszę katowic-
kiej edycji światowego bestsellera. MONOPOLY Katowice uj-
rzało światło dzienne. Na planszy znalazły się najważniejsze 
miejsca związane z miastem – Spodek, Nikiszowiec, Dolina 
Trzech Stawów, Osiedle Gwiazdy czy ulica Mariacka. Do ku-
pienia będą katowickie baseny w Brynowie i Burowcu, tęż-
nia w parku Zadole, a nawet Szkoła Podstawowa nr 13 z Bo-
gucic, która miejsce na planszy wygrała w specjalnym kon-
kursie dla katowickich szkół! Nie zabrakło też największych 
firm, centrów handlowych, uniwersytetów czy miejsc kultury. 
Wśród głównych partnerów edycji znaleźli się Tauron Cie-
pło, Libero Katowice, Bajka Pana Kleksa, Drogopol oraz Mu-
zeum Śląskie. Znajdziemy tu symbole architektoniczne mia-
sta takie jak Spodek czy Gwiazdy, figurkę Beboka, żabę znaną 
z ulicy Stawowej, serce z logo Katowic, a nawet kluskę śląską!

Planetarium Śląskie ma swoja maskotkę
KATOWICE. Michał Jałowiecki, uczeń 7 klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie został 
zwycięzcą konkursu Planetarium – Śląskiego Parku Nauki 
na projekt maskotki „Gwiezdny Pluszak”.

Jak napisało w protokole jury konkursowe, praca Micha-
ła „swoją formą w sposób interesujący nawiązuje do tema-
tu konkursowego. Jest uniwersalna w formie, przyjazna dla 
odbiorcy, nawiązuje do tematyki kosmosu i w sposób jedno-
znaczny kojarzy się z Planetarium.

Targi Książki.
KATOWICE. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach odbyły się Targi Książki, to trzecie co do wiel-
kości i znaczenia targi w Polsce – po targach w Warszawie 
i w Krakowie.

Jak informuje organizator, Fundacja Historia i Kultura, 
w wydarzeniu wzięło udział ponad 90 wystawców. Wiele z nich 
to wiodące wydawnictwa popularne jak m.in.: Świat Książki, 
Agora, WAB, Wielka Litera, Arkady, SQN czy Sonia Draga.

Nagrody
KATOWICE. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę 
o ustaleniu liczby i wysokości nagród Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w roku 2021: artystycznej, dla młodych twór-
ców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków oraz nagro-
dy im. Karola Miarki w województwie śląskim.

Ustalono liczbę i wysokość nagród Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w dziedzinie kultury w roku 2021 w następu-
jący sposób:

– trzy nagrody artystyczne po 10 000 zł każda,
– trzy nagrody dla młodych twórców po 10 000 zł każda,
– trzy nagrody za upowszechnianie i ochronę dóbr kultu-

ry po 10 000 zł każda
– dwie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kon-

serwacji zabytków po 10 000 zł każda,
– trzy nagrody im. Karola Miarki w województwie śląskim 

po 10 000 zł każda.

Józef Świder oraz Kazimierz Kutz
KATOWICE. Popiersia Kazimierza Kutza oraz Józefa Świdra 
zostały odsłonięte w Galerii Artystycznej Katowic. Upa-
miętniony został także prof. Krzysztof Uniłowski, którego 
tablica zawisła przy wejściu do Biblioteki Śląskiej. W te-
gorocznej edycji udział w głosowaniu wzięło ponad 4,5 tys. 
mieszkańców. 41% z nich wskazało, że to właśnie Józef Świ-
der powinien zostać uhonorowany w Galerii Artystycznej. 
To wybitny polski kompozytor i pedagog muzyczny, wie-
loletni dyrektor artystyczny Oddziału Śląskiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr. W tej edycji plebiscytu prezy-
dent Marcin Krupa zdecydował o uznaniu głosów miesz-
kańców zaangażowanych również w ubiegłoroczny plebi-
scyt i postanowił upamiętnić także Kazimierza Kutza, któ-

ry zarówno w 2020 roku, jak i w tym, znalazł się w gronie 
trzech kandydatów z największą liczbą głosów. Z począt-
kiem każdego roku Katowice organizują plebiscyt, którego 
celem jest uhonorowanie ludzi świata kultury zasłużonych 
dla Śląska. Wybierają mieszkańcy głosując online bądź tra-
dycyjnie za pośrednictwem kuponu z gazety miejskiej „Na-
sze Katowice”. Z trzech postaci, które zyskują największą 
liczbę głosów, prezydent Katowic wybiera zazwyczaj jedną, 
której rzeźba w połowie września zostaje uroczyście odsło-
nięta podczas obchodów rocznicy nadania Katowicom praw 
miejskich. W poprzednich edycjach plebiscytu mieszkań-
cy wybrali tak znaczące dla kultury regionu osoby, jak: An-
toni Halor, Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk 
M. Górecki, Wojciech Kilar, Jan Skrzek, Teofil Ociepka, Ka-
rol Stryja, Paweł Steller, Stanisław Ligoń, Aleksandra Śląska, 
Stanisław Hadyna, Bogumił Kobiela, Alfred Szklarski, Ad-
olf Dygacz, Tadeusz Kijonka.

Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kul-
tury
KATOWICE. Grzegorz Płonka, Tomasz Kurpierz, Marcin 
Marten, Robert Talarczyk zostali tegorocznymi laureata-
mi nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Na-
grody zostały wręczone w Willi Goldsteinów. Uroczystość 
wręczania nagród w dziedzinie kultury zawsze zbiega się 
z rocznicą nadania Katowicom praw miejskich. Wyróżnienia 
te przyznawane są od 1984 r. – za wybitne osiągnięcia arty-
styczne oraz organizacyjne, mające wpływ na rozwój i upo-
wszechnianie kultury w mieście. Grzegorz Płonka – muzyk, 
wokalista, dziennikarz, społecznik, aranżer, pisarz, publicy-
sta, popularyzator śląskiej kultury. Ukończył Wydział Wo-
kalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Tworzył i współtworzył wiele pro-
jektów artystycznych, bazujących na tradycyjnej twórczości 
muzycznej Górnego Śląska.

Tomasz Kurpierz – urodzony w 1976 r., historyk, pracow-
nik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Katowicach, zajmuje się m.in. opozycją i oporem spo-
łecznym w PRL oraz historią polityczną w okresie między-
wojennym. Jest autorem i współautorem pozycji naukowych 
i publicystycznych.

Marcin Marten, znany również z występów w zespole 
hip-hopowym „Kaliber 44”, którego był współzałożycielem, 
od 2002 r. prowadzi solową działalność artystyczną. Jest lau-
reatem nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryde-
ryk w kategorii Album roku hip-hop/R&B za „Czerwony al-
bum” w 2004 r. oraz za album „Abradabing”.

Robert Talarczyk – aktualny dyrektor naczelny i arty-
styczny Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 
(od września 2013 r.), reżyser teatralny i aktor, również tłu-
macz i autor piosenek, związany artystycznie ze scenami Ślą-
ska, a szczególnie Katowic. Współpracował z teatrami instytu-
cjonalnymi, prywatnymi i offowymi w Polsce oraz zagranicą.

Honorowy Obywatel Katowic
KATOWICE. Tytuł „Honorowego Obywatela Katowic” otrzy-
mała Joanna Wnuk-Nazarowa, wybitna przedstawicielka nie 
tylko polskiego, ale i międzynarodowego świata muzyki, kom-
pozytorka, dyrygentka i wykładowczyni. Jako dyrektor naczel-
ny i artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach w latach 2000–2018 zainicjowała niezwy-
kle popularne i nowatorskie przedsięwzięcia, które promowa-
ły twórczość wybitnych kompozytorów, samą Orkiestrę oraz 
Katowice jako miasto, w którym tworzyli Henryk Mikołaj Gó-
recki i Wojciech Kilar. Joanna Wnuk-Nazarowa bezpośrednio 
wsparła ideę przystąpienia Katowic do sieci Miast Kreatywnych 
UNESCO jako Miasto Muzyki, jak również spowodowała, że 
od 2018 roku NOSPR jest gospodarzem Międzynarodowego 
Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, wielce 
prestiżowego wydarzenia o globalnej randze.
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Zasłużony dla miasta Katowice
KATOWICE. W trakcie uroczystej sesji wręczono też trzy ty-
tuły „Zasłużony dla miasta Katowice”. Przyznaje się je oso-
bom bądź podmiotom, które swoją działalnością przyczyni-
ły się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwo-
ju oraz promocji miasta i które przez swoje czyny, dorobek 
i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Jednym z wy-
różnionych została katowicka służba zdrowia.

Kolejny tytuł „Zasłużony dla miasta Katowice” trafił rów-
nież do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Ponadto katowiccy radni indywidualnie uhonorowali 
tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice” Marcina Nowa-
ka, dyrektora zarządzającego Cloud Infrastructure Services 
CEE, dyrektora Globalnej Sieci Wsparcia DSS oraz Capge-
mini Polska, wiceprezesa ABSL, a przede wszystkim wybit-
nego managera, powszechnie cenionego w strukturach glo-
balnego biznesu.

Józef Skrzek Honorowym Obywatelem Miasta Siemianowi-
ce Śląskie
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. W michałkowickim Zameczku 
Józef Skrzek odebrał zaszczytny tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Siemianowice Śląskie. Uchwała w tej sprawie zo-
stała jednogłośnie podjęta w czasie sesji Rady Miasta w dniu 
30 września 2021 r.

Uroczystości towarzyszył koncert Józefa Skrzeka zatytuło-
wany „Z miłości jestem”. Słowa te zaczerpnięte z piosenki Ar-
tysty do słów Juliana Mateja Z których krwi krew moja, stał 
się niejako wizytówką i mottem Józefa Skrzeka.

Powołanie zastępcy Dyrektora Muzeum Śląskiego
KATOWICE. Zarząd Województwa Śląskiego wszczął proce-
durę związaną z zamiarem powołania Pana dra Karola Ma-
klesa na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskie-
go w Katowicach polegającą na uzyskaniu opinii związków 
zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz sto-
warzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze wzglę-
du na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję oraz 
na uzgodnieniu zamiaru z Ministrem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Rada Muzeum Śląskiego
KATOWICE. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Radę 
Muzeum Śląskiego w Katowicach w następującym składzie:

Rafał Kandziora, Maria Materla, Michał Czarski, Piotr Semka, 
dr Paweł Ukielski, Michał Luty, Barbara Klajmon, dr Mirosław 
Furmanek, Maciej Kluss, prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, 
prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, ks. dr 
Adam Pawlaszczyk, Artur Adamski, Dawid Kamiński.

Rada Muzeum Górnośląskiego
BYTOM. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Radę Muze-
um Górnośląskiego w Bytomiu w składzie: Józef Kubica, Wal-
demar Gawron, Mariusz Janas, Maciej Bartków, dr Lucjan Bu-
chalik, prof. dr hab. Piotr Boroń, prof. dr hab. Dariusz Iwan, 
prof. dr hab. Jerzy Piekalski, prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Rada Muzeum Zamkowego w Pszczynie
PSZCZYNA. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Radę 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie w następującym składzie: 
Piotr Czarnynoga, Grzegorz Gaża, Julia Kloc-Kondracka, Ja-
rosław Szczęsny, Jacek Świerkocki, Dariusz Skrobol, Paweł Sa-
dza, Teresa Dudek-Bujarek, Sławomir Kulpa, Anna Fic-La-
zor, Paweł Jaskanis, Jerzy T. Petrus, prof. dr hab. Jacek Purch-
la, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Wit Karol Wojtowicz.

 
Zmarł Adam Bauman
KATOWICE. Adam Baumann urodził się 27 marca 1948 roku 
w Grudziądzu, zmarł 6 września 2021 roku w Katowicach, 

znakomity aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. W 1976 
zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. Wystę-
pował w wielu polskich teatrach, m.in. w Teatrze Ziemi Po-
morskiej w Grudziądzu (1967–1974), Teatrze im. S. Jaracza 
w Olsztynie (1974–1977) i Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Ka-
towicach (od 1977).

Zmarł Wojciech Janota
KATOWICE. Wojciech Janota, urodził się 29 sierpnia 1947 
roku w Chorzowie, zmarł 2 maja 2021 roku. Wieloletni re-
daktor Wydawnictwa Śląsk i „Śląsk” sp. z o. o. Wydawnic-
twa Naukowego, mgr filologii polskiej, historyk, publicysta, 
autor znakomitych, solidnie udokumentowanych prac doty-
czących historii Śląska, edytor licznych tekstów naukowych, 
społecznych, dokumentów, kronikarz współczesnej historii 
naszego regionu i Katowic, skromny, pracowity badacz, od-
dany naszej regionalnej społeczności, nasz kolega, przyja-
ciel zawsze skory do pomocy i współpracy, często goszczą-
cy w przeszłości na łamach miesięcznika „Śląsk”. Współza-
łożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Zmarł Marceli Pałczyński
GLIWICE. 10 października zmarł Marceli Pałczyński (1938–
2021), legendarna postać dawnej Operetki Śląskiej w Gliwi-
cach, wybitny aktor i śpiewak (baryton), wychowawca ko-
lejnych pokoleń artystów. Był absolwentem Wydziału Wo-
kalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Pozna-
niu w klasie prof. Albina Fechnera. Do Gliwic trafił w roku 
1968. Na deskach teatru przy Nowym Świecie stworzył set-
ki niezapomnianych kreacji scenicznych w licznych operet-
kach, musicalach i komediach muzycznych. Był współzało-
życielem i dyrektorem (1983–1988) Państwowego Policeal-
nego Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego w Gliwi-
cach, jednej z nielicznych w Europie placówek edukacyjnych 
tego typu. Po likwidacji w 2016 roku Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego, kontynuującego wcześniejsze tradycje Operetki Ślą-
skiej, współpracował aktywnie z Teatrem Muzycznym Arte 
Creatura, w którym brylował na scenie w cenionym przez 
widzów repertuarze operetkowym. Zmarły artysta był – bez 
cienia przesady – postacią charyzmatyczną, charakterystycz-
nym symbolem teatru muzycznego na Śląsku.

Zmarł prof. Wacław Długoborski
KATOWICE. Urodzony 3 stycznia 1926 roku w Warszawie, 
zmarł 21 października 2021 roku. Historyk, świadek dra-
matycznych wydarzeń XX wieku. Żołnierz w stopniu kapra-
la podchorążego AK, w latach 1943–1945 więziony na Pa-
wiaku i deportowany do KL Auschwitz. Działalność dydak-
tyczną prowadził w Uniwersytecie Wrocławskim, Akade-
mii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, był wykładowcą uniwersyteckim w Berlinie, 
Bielefeld, Bochum, Wiedniu. Zajmował stanowisko kurato-
ra w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświę-
cimiu, był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcim-
skiej. Jako pierwszy badał zagładę Sinti i Roma. Był redak-
torem naukowym pięciotomowej monografii KL Auschwitz 
Birkenau. Brał udział w pracach przy budowie Muzeum Po-
mnika Holokaustu w Berlinie.

Zmarł Jerzy Dałek
MIKOŁÓW. Zmarł Jerzy Dałek wieloletni Redaktor Naczelny 
Krajowej Agencji Wydawniczej w Katowicach.

Zmarł Kamil Durczok
KATOWICE. W Katowicach w wieku 53 lat zmarł w szpitalu 
Kamil Durczok, redaktor Polskiego Radia Katowice, Telewi-
zji Polskiej, TVN, twórca portalu Silesion.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi�dz
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