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13 czerw ca w So sno wiec kim Cen trum Sztu ki – Za mek
Sie lec ki w So snow cu mia" miej sce wer ni sa# – po k"o -
sia I Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra ficz ne go „Por -
tret ar ty sty”, zor ga ni zo wa ne go przez SCS -ZS oraz Por -
tal In ter ne to wy www.Lu sla wi ce.pl. Na wy sta wie mo# na
ogl$ da% na gro dzo ne zdj& cia oraz wszyst kie pra ce za -
kwa li fi ko wa ne do dru gie go eta pu kon kur su. To po nad
sto fo to gra fii au tor stwa 80 ar ty stów. Lau re atem Grand
Prix zo sta" Mi ko "aj Mi ko "aj czyk, au tor zdj& cia za ty tu "o wa -
ne go „Jest te mat” z wi ze run kiem An drze ja Mlecz ki. Pa -
tro nat ho no ro wy nad kon kur sem ob j$" Krzysz tof Pen de -
rec ki. Wy sta w& w Zam ku Sie lec kim mo# na po dzi wia%
do 24 sierp nia.

25 czerw ca w Stu diu Kon cer to wym Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach od by "a si& pro mo cja „44 so ne tów bry now -
skich”, no we go to mu po ezji Ta de usza Ki jon ki, po ety, pu -
bli cy sty, za "o #y cie la i wie lo let nie go re dak to ra na czel ne -
go mie si&cz ni ka „'l$sk”. „44 so ne ty bry now skie” s$
wspa nia "ym zwie( cze niem twór czo )ci )l$ skie go po ety.
Doj rza "e, prze my )la ne, wy cy ze lo wa ne w ka# dym naj -
drob niej szym szcze gó le s$ ty le# oso bi ste co uni wer sal -
ne. Pi&k nie ilu stro wa ny ob ra za mi Je rze go Du dy -Gra cza
to mik, uka za" si& w Wy daw nic twie So nia Dra ga i jest edy -
tor skim ra ry ta sem. Spo tka nie pro wa dzi" red. Ma ciej
Szcza wi( ski. „So ne tom…” to wa rzy szy "a mu zy ka Fry de -
ry ka Cho pi na, za for te pia nem za sia da" Ja kub Cze kier da.

(Wi!cej o wieczorze autorskim z Tadeuszem Kijonk"
pisze Krystyna Heska-Kwa#niewicz na str. 32)

Ka pi tu "a dzie wi$ tej edy cji Kon kur su o Za g"& biow sk$ Na gro d& „Hu -
ma ni tas” w tym ro ku po raz pierw szy wy ró# ni "a w ka te go rii ho no -
ro wej dwie no mi no wa ne oso by: prof. Cze s"a wa Ku pi sie wi cza i prof.
Da riu sza Rot ta. Lau re atem w ka te go rii pro mo cyj nej zo sta" M"o dzie -
#o wy Dom Pra cy Twór czej w D$ bro wie Gór ni czej. Prof. Cze s"aw
Ku pi sie wicz jest wy bit nym pol skim hu ma ni st$, spe cja li zu j$ cym
si& w dzie dzi nie pe da go gi ki. Jest by "ym pro rek to rem Uni wer sy -
te tu War szaw skie go i dzie kanem Wy dzia "u Psy cho lo gii i Pe da -
go gi ki tej uczel ni. Prof. Da riusz Rott jest pra cow ni kiem na uko -
wym Wy# szej Szko "y Hu ma ni tas w So snow cu i Uni wer sy te tu
'l$ skie go. Zo sta" do ce nio ny za wszech stron n$ dzia "al no)% na -
uko w$ i po pu la ry za tor sk$, przy czy nia j$ c$ si& do pro mo cji 'l$ -
ska i Za g"& bia D$ brow skie go oraz po pu la ry zo wa nie wie dzy
o Za g"& biu D$ brow skim w)ród 'l$ za ków. Od 1 ma ja 2014 ro ku
jest re dak to rem na czel nym mie si&cz ni ka „'l$sk”. Uro czy sto)%
wr& cze nia na gród od by "a si& 27 czerw ca w au li Wy# szej Szko -
"y Hu ma ni tas w So snow cu, a ga l& u)wiet ni" re ci tal Mag dy Umer. 

Na zdj! ciu: Na gro d! „Hu ma ni tas” z r"k prof. nadzw. dr. Je rze -

go Ko pla, rek to ra WS Hu ma ni tas od bie ra lau re at – prof. dr hab.

Da riusz Rott, a to wa rzy szy im pro wa dz" cy ga l! dr hab. Mi cha$
Kacz mar czyk, pro rek tor tej uczel ni.
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ks. JERZY SZYMIK

Je rzy Szy mik, ur. 1953 r. w Pszo wie na Gór nym !l" sku, ka p#an Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej, teo log i po eta. Jest pro fe so rem na uk teo lo gicz nych, wy k#a da teo lo -
gi$ do gma tycz n". W la tach 1986-2008 zwi" za ny z Ka to lic kim Uni wer sy te tem Lu -
bel skim, gdzie by# m.in. kie row ni kiem Ka te dry Chry sto lo gii (97-05). Od 2005 r.
pra cow nik Za k#a du Teo lo gii Do gma tycz nej WTL Uni wer sy te tu !l" skie go, od 2007
r. ja ko pro fe sor zwy czaj ny. Od 2004 ro ku cz#o nek wa ty ka% skiej Mi$ dzy na ro do wej
Ko mi sji Teo lo gicz nej. Sta #y wspó# pra cow nik „Go &cia Nie dziel ne go”.

Au tor prze sz#o 50 ksi" 'ek na uko wych, po etyc kich, ese istycz nych (ostat nio
m.in.: „Teo lo gia na us#u gach wia ry, bli' sza 'y ciu... w 30 lat pó( niej”, Lu blin 2011;
„Cho dzi o Bo ga”, Ka to wi ce 2012;”The olo gia be ne dic ta”, t. I -II, Ka to wi ce 2010-
2012; „Po ezja i teo lo gia”, t. I -II, Ka to wi ce 2009-2013; „Hi la ste rion”, Ka to wi -
ce 2014; „Teo lo gia i my”, Ka to wi ce 2014). Pro mo tor 20 dok to ra tów, 181 ma gi -
ste riów. Spe cja li zu je si$ w chry sto lo gii, me to do lo gii teo lo gii, teo lo gii kul tu ry,
teo lo gii J. Rat zin ge ra/Be ne dyk ta XVI. Miesz ka w Ka to wi cach i Pszo wie.

Pra dzia dek Teo dor
To by #o sto lat te mu.
W Eigen, dziel ni cy Bot trop,
w Za g#$ biu Ruh ry, w West fa lii,
mój pra dzia dek Teo dor idzie z

bia #o czer wo n" fla g", 3 ma ja,
na cze le po cho du -pro ce sji.
Das Ber gwerk Pro sper -Ha niel

in Bot trop jest wy daj na jak ni gdy,

Herz -Ie su -Kir che prze pe# nio ny,
roz mo dlo ny. Teo dor i An na
ma j" o&mio ro dzie ci. Czwo ro
do 'y wa sta ro &ci: trzy cór ki i syn –

– mój dzia dek, Teo dor ju nior.
Ja te' no sz$ to imi$ ja ko dru gie,
chrzciel ne, z pa mi$ ci" po nich.
Tam te go 3 ma ja do Teo do ra nikt

nie strze la, ale wia do mo, wte dy i
dzi&, 'e i&) w pro ce sji Po la ków i
ka to li ków zna czy i&) dro g" do ni k"d.
Wra ca na !l"sk. Ca #u je zie mi$ w

Czer ni cy, za miesz ku je w Pszo wie, 
za wsze ku mo rom. Piy! cio ra ki fach,

sied mio ra ko biy da – tak b$ dzie 
opi sy wa #a je go 'y cie sy no wa Ma tyl da.

Roz mi n$ li &my si$ na tym &wie cie o rok:
+1952 on, *1953 ja. Przy gl" da my si$ so bie z
dwóch stron cza su, z ro sn" cym zro zu mie niem.
Wie le ma my so bie do opo wie dze nia.

Przyj dzie na to po ra

Bottrop, 22 lutego 2013 r.
Pszów, 17 marca 2014 r.
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GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO
LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH

TADEUSZ#SIERNY
prezes

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel. 32 253-62-21

e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl
gtl@gtl.home.pl
www.gtl.org.pl

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
Tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó%:
DARIUSZ#ROTT
re dak tor na czel ny

WIE S$A WA KO NO PEL SKA
p.o. za st&p cy re dak to ra na czel ne go,

se kre tarz re dak cji
KATARZYNA#BERETA
dzia% krytyki literackiej

MARIA#SZTUKA
dzia% kul tu ral ny

BOG DAN WI DE RA
dzia% spo %ecz no -hi sto rycz ny

WOJ CIECH $U KA
dzia% gra ficz ny

MI RO S$AW KOR BEL
nad zór tech nicz ny i po li gra ficz ny
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

IRE NA FAL KIN -SI BI GA
ko rek ta

AD RES RE DAK CJI:
40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13

Tel./fax 32 206-82-71
e -ma il: redakcjaslask@onet.pl, msk.slask@gmail.com

DTP: STP „Kor Graf”
40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12

Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.

ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%
tel. 61 633 71 65

Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja
za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek i zmian ty -
tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku oraz skra ca nie

ko re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia "y i De le ga tu -
ry „RU CHU” – na te re nie ca "e go kra ju. Bez po #red nio –
w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz& dach pocz to wych.
Wp"at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re dak cja mie -
si&cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice 92
102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz na – 60 z",
pó" rocz na – 30 z". Pi smo w pre nu me ra cie jest do star cza ne
pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 5 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„!l'sk. Miesi&cznik spo%eczno-kulturalny”

jest dost&pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462
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5. Micha! Kaczmarczyk ZATRUTE OWOCE „CZWARTEJ W$ADZY”
6. Grzegorz Sztoler OSTATNI SPACER Z KSI*DZEM PIOTREM  

10.  Rozmowa z  dr. hab. n. med. Jaros!awem Markowskim STRES POZYTYWNY 
12.  Tomasz Kurpierz SPRAWIEDLIWY W)RÓD NARODÓW )WIATA. HENRYK S$AWIK 

W CZASIE II WOJNY )WIATOWEJ (cz. III) 
16. El"bieta Maj LOS 
18. Agnieszka Sikora OD DEGRADACJI DO REWITALIZACJI
24. Maria Sztuka ZDERZENIE+DWÓCH+)WIATÓW. „GDZIE) OBOK NAS” 

– AUDYCJA BEATY TOMANEK )WI*TUJE SREBRNY JUBILEUSZ
26. Jerzy Machura DZENTELMEN NA RINGU. WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE 

PIETRZYKOWSKIM 
32. Krystyna Heska-Kwa#niewicz POETYCKI BRYNÓW PRZY ULICY LIGONIA 
33. Magdalena Boczkowska PI*KNY JUBILEUSZ 
34. Jan F. Lewandowski DWAJ OPERATORZY: HOFFMAN I RITTAU 
38. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA. SPACER PO PSZCZYNIE 

Z LESZKIEM SPYR,
40. Katarzyna Bereta TWÓRCZE+OKNO
41. Katarzyna Bereta W+DUCHU+PATRONA
41. Katarzyna Wyrwas ODMIENIAJMY NAZWISKA
42. Marek Brze$niak Z ANDRZEJEM PANUFNIKIEM, BEZ RYSZARDA STRAUSSA
44. Henryk Szczepa%ski KAMIENICA POD SOKO$AMI

FELIETONY
21. NOTATNIK SPÓ-NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa%ski CNOTA LOJALNO)CI (I) 
47. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Wojciech Grabowski OLGA BOZNA.SKA  
54. Z MOICH GÓREK 

Witold Turant CISZA PRZED BURZ,  
55. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Jan Miodek POTOMKOWIE TYMOTEUSZA – TYCHA 
59. MI*DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek PROFESOR JÓZEF )WIDER (1930-2014). DNI POLSKO-CZESKIE 
W „SILESII”.

65. Henryk Bzdok ANEGDOTY 
75. ARTJARMARK

PLASTYKA
48. Ryszard Bednarczyk NA+WYMODLONEJ+WOJNIE
49. I+WOJNA+)WIATOWA+I+CZYN+LEGIONÓW. Muzeum Górno#l!skie w Bytomiu
50. PRACA ROKU 2013 
51. Wies!awa Konopelska A+KRÓLIKA+/AL...
76. Witold Koci%ski TU+WSZYSTKO+JEST+DOZWOLONE
77. MI*DZYNARODOWY FESTIWAL ART. NAIF. Galeria Szyb Wilson w Katowicach.  

TEATR 
56. Agnieszka Grzywaczewska-Kurpierz JAK DZIECI RATOWA$Y MIASTO  
57. Magdalena Figza! AMERYKA.SKI SEN JASIA 
58. Danuta Lubina-Cipi%ska DOKTOR, KTÓRY LECZY$ SI* TEATREM 

KSI"(KI
60. Aleksandra Pethe „KOCHAM MÓJ )WIAT I MÓJ CZAS” – KS. JERZY SZYMIK  

O CHRZE)CIJA.STWIE I WSPÓ$CZESNO)CI 
61. Adriana Urgacz-Ku$niak NA SPACER Z MICHA$EM WRO.SKIM 
62. Edyta Antoniak-Kiedos DLA DYLETANTA – MI$O)NIKA  
63. Micha! Pawe! Urbaniak POZORNIE PROSTE HISTORIE
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,/KACH 

POEZJA I PROZA
1. ks. Jerzy Szymik PRADZIADEK TEODOR 

22. ks. Jerzy Szymik WIERSZE 
28. Micha! Wro%ski LUSTRO 

EKOLOGIA
52. Jolanta Matiakowska „PRZEZ EKOLOGI* DO WOLNO)CI”

STA$E RUBRYKI
4. )L,SKI MIESI,C 

66. Z /YCIA BIBLIOTEK
Anna Grzegorska BIBLIOTEKA – LUBI* TO!

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
PAMI*CI HENRYKA S$AWIKA I JOZSEFA ANTALLA 

68. OPOLSKIE 

NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies!awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG$*BIE 
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ*STOCHOWA

NA OK$ADCE: 
Praca Ma rie Jönsson -Har ri son (Au stra lia) prezentowana na VII Mi&dzynarodowym Festiwalu Sztuki
Naiwnej w Polsce (Galeria Szyb Wilson).
Fot. z materia"ów galerii
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Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
Zre ali zo wa no w ra mach
PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO
PRO MO CJA
CZY TEL NIC TWAWojewódzki Fundusz

Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz'd Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

og%o szo ne go przez
MI NI STRA KUL TU RY 
I DZIE DZIC TWA NA RO DO WE GO

W NUMERZE:
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w ostat nich ty go dniach do!" gwa# tow nie o$y wi #a si% dys ku sja o wol no !ci me diów,

kon sty tu cyj nie gwa ran to wa nej wol no !ci s#o wa, po j% ciu in te re su pu blicz ne go, od -

po wie dzial no !ci dzien ni kar skiej, kon tro lo wa niu po czy na& przed sta wi cie li eli ty w#a -

dzy (cho" ob ser wo wa li !my ra czej kom pro mi ta cj% i mi zer no!" nie któ rych przed -

sta wi cie li tej gru py), o dzien ni kar skich 'ró d#ach in for ma cji i ich ochro nie oraz

o pod s#u chach. W tym kon tek !cie zwra cam Pa& stwa szcze gól n( uwa g% na tekst

me dio znaw cy Mi cha #a Kacz mar czy ka, któ ry – ju$ z pew ne go dy stan su cza so we -

go – sku pi# si% zw#asz cza na spo #ecz nej od po wie dzial no !ci me diów, zwra ca j(c uwa -

g%, $e pod s#u chy nie wi( za #y si% z dzien ni kar stwem !led czym oraz na spo sób uja -

wie nia wy po wie dzi na gra nych po za wie dz( i zgo d( osób na gry wa nych. Z pew no !ci(
ka$ dy dzien ni karz po wi nien po tej lek tu rze do ko na" swo iste go ra chun ku su mie -

nia, a w spra wie tej z pew no !ci( jesz cze nie po wie dzia no ostat nie go s#o wa i nie

udo st%p nio no wszyst kich na gra&. 
Czy rze czy wi !cie pro ku ra tu ra li czy #a, $e w re dak cji znaj du j( si% ory gi nal ne no -

!ni ki? Czy sa ma ak cja prze pro wa dzo na by #a spraw nie i czy nie mo$ na by #o za sto -

so wa" in nych praw nie do zwo lo nych !rod ków po za nie udol ny mi i ca# ko wi cie nie -

sku tecz ny mi pró ba mi przy mu su bez po !red nie go, któ re mie li !my oka zj% ogl( da"
dzi% ki ka me rom fil mu j( cym prze bieg ca #e go zda rze nia. Te spra wy na pew no jesz -

cze przez wie le mie si% cy b% d( wy ja !nia ne i in ter pre to wa ne, wszak re dak cja z#o -

$y #a za $a le nie na dzia #a nia pro ku ra tu ry. Ro dzi si% tak $e ko lej ne py ta nie – i tu taj

chy ba od po wied' jest sto sun ko wo pro sta – czy dzien ni ka rze win ni s( nie fra so bli -

wo !ci po li ty ków, któ rzy w ogó le nie prze wi du j(, $e ich wy po wie dzi mo g( zo sta"
na gra ne. 

Li sta py ta& jest znacz nie d#u$ sza. Czy re dak cja, dzia #a #a pod pre sj( i czy utrud -

nia no jej pra c%, pró bu j(c prze j(c no !ni ki i uzy ska" da ne in for ma to rów, co z ko -

lei mo g#o mie" wp#yw na dzien ni kar sk( rze tel no!"? Czy urz(d skar bo wy skon -

tro lo wa# do cho dy $o ny jed ne go z par la men ta rzy stów, a we wszyst kich

mi ni ster stwach roz po cz% to kon tro l% spo so bu wy ko rzy sta nia s#u$ bo wych kart p#at -

ni czych? Jest te$ py ta nie fun da men tal ne – czy in te res pu blicz ny za wsze jest rów -

no znacz ny z in te re sem w#a dzy, nie za le$ nie od te go, kto j( spra wu je. Ja kie s( wresz -

cie gra ni ce dzia #a& dzien ni kar skich i re ali za cji ce lów ryn ko wych czy za bie gów

ma j( cych na ce lu po zy ska nie od bior ców? War to tu taj za cy to wa" frag ment ksi($ -
ki so cjo lo ga pro fe so ra Sta ni s#a wa Moc ka Dzien ni ka rze po ko mu ni zmie. Eli ta me -
diów w !wie cie ba da" spo #ecz nych (War sza wa 2006), któ r( ko& czy wa$ na kon -

klu zja, $e „to w#a !nie swo i!cie po j% ty ide alizm i pew na zdro wa daw ka

ir ra cjo na li zmu tkwi u pod staw od da nia si% te mu za j% ciu. I w tych przy mio tach,

nie za le$ nie od wszel kich uwa run ko wa& – pie ni% dzy, ko mer cji, kon ku ren cji i ry -

wa li za cji, cy ni zmu i ego izmu – tkwi na tu ra te go, co w dzien ni kar stwie okre !la
si% mia nem pa sji. I tyl ko zwi( zek tych prze ci wie&stw i sprzecz no !ci mo $e stwo -

rzy" ob raz dzien ni ka rzy ja ko wy kszta# ca j( cej si% w to ku glo ba li za cji, de mo kra -

ty za cji i me dia ty za cji no wej eli ty $y cia pu blicz ne go”. Dzi! ju$ wia do mo, $e po ta -

!mach „Wprost” !ro do wi sko dzien ni kar skie jest jesz cze bar dziej zró$ ni co wa ne

i po dzie lo ne, a kwe stia udzia #u dzien ni ka rzy w $y ciu pu blicz nym i re ali zo wa -

nych przez nich form kon tro li spo #ecz nej wy ma ga dzi siaj zde cy do wa nej re de -

fi ni cji. Trud no bo wiem jest jesz cze stwier dzi", ja ki w d#u$ szej per spek ty wie cza -

so wej mo $e by" wp#yw afe ry ta !mo wej na prze strze& dys kur su pu blicz ne go

i spo #e cze& stwo oby wa tel skie. Wszyst kie te py ta nia za da j% so bie nie tyl ko ja ko

re dak tor, ale rów nie$ ja ko na uczy ciel aka de mic ki pro wa dz( cy za j% cia na kie run -

ku dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo #ecz na. I wca le nie #a two mi na nie dzi siaj

od po wie dzie", a spra w% ta!m „Wprost” wi dz% zde cy do wa nie mniej jed no znacz -

nie ni$ M. Kacz mar czyk. 

Sto sun ko wo rzad ko w ostat nich ty go dnia zwra ca no uwa g% na te mat bez zw#ocz -

ne go pod j% cia prac nad no wo cze sn(, od po wia da j( c( po trze bom i wy zwa niom me -

diów XXI wie ku i ocze ki wa niom spo #ecz nym usta w( pra wo pra so we. Wszak obo -

wia zu j( ce re gu la cje praw ne, mi mo no we li za cji, po cho dz( z ca# ko wi cie od mien nej

rze czy wi sto !ci spo #ecz no -po li tycz nej i me dial nej, z... 1984 ro ku.

DA RIUSZ ROTT

Dro dzy Czy tel ni cy
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! OSO BY de -
kla ru j! ce na ro do -
wo"# "l! ska miesz -
ka j! nie tyl ko
na Gór nym $l! sku,
ale rów nie% w Po -
zna niu (505 przy -
pad ków), &o dzi
(490), Cz' sto-
cho wie (407), D! -
bro wie Gór ni czej
(486), So snow cu
(a% 1434 $l! za -
ków), Kra ko wie
(2089). Naj wi' cej
jed nak praw dzi -
wych $l! za ków –
bio r!c pod uwa g'
te ren po za „oj co -
wi zn!” – %y je
(i pra cu je) w War -
sza wie (3048 osób),
co czy ni tam tej sz!
mniej szo"# "l! za -
kow sk! licz niej sz!
od… chi( skiej
i wiet nam skiej ra -
zem wzi' tej (w su -
mie pra wie 2,8 tys.
osób).
! ILE osób go -

do po "losn ku? We -
dle GUS -u pó) mi -
lio na na pew no i to
nie tyl ko na Gór -

nym $l! sku. $l! sk! mo w! po s)u gu j! si' te%
miesz ka( cy woj. ma zo wiec kie go, po mor -
skie go, czy kra kow skie go. To ob ra zu je
kie run ki "l! skiej mi gra cji „za chle bem”. Kto
si' po s)u gu je "l!sz czy zn!? To cie ka we
i obie cu j! ce – g)ów nie lu dzie m)o dzi
i w "red nim wie ku.
! PO TOP kon tra We se le – tak roz po cz' -

)y si' te go rocz ne eg za mi ny ma tu ral ne (za -
wsze pierw szy jest j' zyk pol ski). Py ta nie do -
ty cz! ce „We se la” Wy spia( skie go zwi! za ne
by )o z roz mo w! Go spo da rza i Po ety, na pod -
sta wie któ rej trze ba by )o po rów na# ich po -
gl! dy na te mat Po la ków i po ezji. Je "li cho -
dzi o Sien kie wi czow ski „Po top”, na
po sta wie roz mo wy Kmi ci ca z ksi' ciem
Ra dzi wi) )em na le %a )o opi sa# %o) nier skie po -
sta wy bo jo we. Te ma ty nie za sko czy )y ma -
tu rzy stów.
! KOM PA NIA W' glo wa p)o nie (od 28

kwiet nia do 5 ma ja mia )a przy mu so wy, za -
po wie dzia ny prze stój pro duk cyj ny), wi'c
do Ka to wic – uprze dza j!c ewen tu al n!
wi zy t' gór ni ków w sto li cy – przy by) pre -
mier Do nald Tusk, któ ry spo tka) si' m.in.
ze stro n! zwi!z ko w!. Pre mier udo bru cha)
gór ni ków. Je den z po my s)ów na ra to wa -
nie KW – od ro cze nie spó) ce sp)a ty za le -
g)e go ZUS -u w kwo cie 280 mln z) o pó) -
to ra ro ku. Od po wied ni pro jekt zmian
w usta wie o funk cjo no wa niu w' gla ka -
mien ne go w la tach 2008-2015 tra fi) ju%
do Sej mu.
! EU RO PEJ SKI Kon gres Go spo dar czy

za wi ta) od 7 do 9 ma ja po raz ko lej ny do Ka -
to wic. Wzi' )o w nim udzia) sze"# ty si' cy
osób m.in. po li ty ków, przed sta wi cie li "wia -
ta go spo dar ki, na uki i me diów. W"ród te ma -
tów do mi no wa )a po li ty ka ener ge tycz na,
prze my s)o wa i kli ma tycz na Unii Eu ro pej -
skiej.
! SIE MIA NO WIC KIE Woj sko we Za k)a -

dy Me cha nicz ne prze d)u %y )y do 2018 ro ku
kon trakt z Mi ni ster stwem Obro ny Na ro do -

wej na pro duk cj' ko lej nych 307 po jaz dów
opan ce rzo nych Ro so ma ków dla woj ska
(obec nie pol skie woj sko ma ich po nad pó)
ty si! ca). Za kil ka lat prze sta n! go jed nak
pro du ko wa#. Roz pocz n! za to pro duk cj' zu -
pe) nie no we go, ca) ko wi cie pol skie go po jaz -
du na zwa ne go ro bo czo Ro so mak II.
! WSZECH W&AD NY ten mo ni to ring.

Ka me ry s! ju% do s)ow nie wsz' dzie. NIK
skon tro lo wa )a miej skie sys te my mo ni to rin -
gu – w sa mych Ka to wi cach w s)u% bie ma -
gi stra tu pra cu je 137 ka mer. Wy dat ki na ich
ob s)u g' s! ogrom ne (za la ta 2010-12 to
w wy pad ku Ka to wic nie mal 2 mln z)), nie
za wsze efek tyw ne. We d)ug NIK po nad po -
)o wa skon tro lo wa nych miast nie za pew ni -
)a ca )o do bo wej ob ser wa cji ob ra zu z ka mer.
Po )o wa z miast pro wa dz! cych miej ski mo -
ni to ring nie le gal nie prze twa rza )a da ne oso -
bo we.
! ZA GI NIO NA Bi blia Lu tra i to z drze -

wo ry mi sa me go Lu ca sa Cra na cha Star sze -
go z 1522 ro ku od na la z)a si' nie spo dzie wa -
nie w zbio rach Ksi!% ni cy Cie szy( skiej.
Jest to pierw sze, uni ka to we wy da nie No we -
go Te sta men tu w t)u ma cze niu nie miec kie -
go re for ma to ra. Bi bli' mo% na by )o zo ba -
czy# 12 ma ja na wy sta wie w cie szy( skiej
Ksi!% ni cy.
! NASZ pierw szy re dak tor na czel ny

i d)u go let ni pre zes Gór no "l! skie go To wa -
rzy stwa Li te rac kie go, po eta, pu bli cy sta
i kry tyk, Ta de usz Ki jon ka zo sta) lau re -
atem Na gro dy Spe cjal nej Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go Bog da na Zdro -
jew skie go w uzna niu „nie oce nio nych za s)ug
dla kul tu ry pol skiej (…) wraz z ser decz ny -
mi gra tu la cja mi i s)o wa mi po dzi' ko wa nia
za po nad 50-let ni! twór czo"# li te rac k! oraz
dzia )al no"# na rzecz upo wszech nia nia kul -
tu ry”.
! DIE CE ZJA Ka to wic ka Ko "cio )a Ewan -

ge lic ko -Au gs bur skie go ma no we go bi sku -
pa, na st'p c' zmar )e go w stycz niu ks. Ta de -
usza Szur ma na – zo sta) nim ks. dr Ma rian
Nie miec, pro boszcz pa ra fii w Opo lu, wy wo -
dz! cy si' z Ko bie lic ko )o Pszczy ny.
! PRE ZY DENT RP Bro ni s)aw Ko mo -

row ski pod pi sa) w Biel sku -Bia )ej no we li za -
cj' pra wa wod ne go. Te raz ro we rzy "ci mo -
g! po ru sza# si' le gal nie na rzecz nych
wa )ach.
! ME TRO PO LI TA ka to wic ki abp Wik -

tor Skworc go "ci) w Wiel kiej Bry ta ni,
gdzie po je cha) na za pro sze nie "l! skich
ksi' %y (je de na stu z nich pe) ni po s)u g'
dusz pa ster sk! w"ród emi gran tów). W pro -
gra mie wi zy ty do stoj ni ka zna la z)y si':
Lon dyn, Shef field oraz Le eds, gdzie znaj -
du j! si' naj wi'k sze sku pi ska Po la ków.
! TY TU& dok to ra ho no ris cau sa kra kow -

skie go Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go tra -
fi) 13 ma ja do prof. Wie s)a wa Ba ny sia, rek -
to ra Uni wer sy te tu $l! skie go. Wcze "nie
kra kow ska uczel nia wy ró% ni )a ty mi ty tu )a -
mi m.in. ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra, ks. kar -
dy na )a Sta ni s)a wa Dzi wi sza, ks. bp. prof. Ta -
de usza Pie ron ka.
! TRWA J* przy go to wa nia do roz po cz' -

cia be aty fi ka cji Ofki Pia stów ny, ksi'% nicz -
ki z Ra ci bo rza, cór ki ksi' cia Prze my s)a, któ -
ra 9 kwiet nia 1313 ro ku wst! pi )a do
klasz to ru do mi ni ka nek. Jej kult trwa w Ra -
ci bo rzu do dzi". Jej imi' no si m.in. Tech ni -
kum nr 1 w ra ci bor skim Ze spo le Szkó) Eko -
no micz nych.
! BRA KU J* CY 15-ki lo me tro wy od ci -

nek dro gi eks pre so wej z Biel ska -Bia )ej
do +yw ca, po rzu co ny przez kon sor cjum

z plaj tu j! cym Po li me xem Mo sto sta lem,
do ko( czy kra kow ska fir ma Mo ta, któ ra
z)o %y )a naj ni% sz! ofer t' ce no w! – do k)ad -
nie 260,91 mln z). 
! OD SZED& mistrz, je den z naj wy bit -

niej szych pol skich pi' "cia rzy, trzy krot ny
me da li sta olim pij ski. 19 ma ja zmar) w Biel -
sku -Bia )ej w wie ku 79 lat Zbi gniew Pie trzy -
kow ski.
! NO WY mo del opla astry tra fi do gli -

wic kiej fa bry ki szyb ciej ni% si' spo dzie wa -
no. Jak do no si nie miec ki dzien nik go spo dar -
czy „Han dels blatt”, ju% na po cz!t ku
ro ku 2015 pro duk cja ak tu al ne go i naj wa% -
niej sze go mo de lu Opla zo sta nie prze nie sio -
na z Rüssel she im do Gli wic, co – we dle sza -
cun ków – b' dzie kosz to wa# nie miec kie go
pro du cen ta 150 mln eu ro.
! NO WO CZE SNA sie dzi ba prze zna czo -

na dla Ar chi wum Pa( stwo we go po wsta je
w Biel sku -Bia )ej. Gmach ma by# go to wy
do ko( ca przy sz)e go ro ku i po mie "ci
ok. 10 km akt z trzech od dzia )ów za miej sco -
wych: Biel ska -Bia )ej, O"wi' ci mia i +yw ca.
Pra ce roz po cz' to w 2013 r. Bu dy nek sk)a -
da) si' b' dzie z cz' "ci ma ga zy no wej i ogól -
no do st'p nej dla u%yt kow ni ków – pa sjo na -
tów hi sto rii i na ukow ców.
! HI STO RY CY IPN -u pod j' li si' zli cze -

nia ofiar wy wó zek miesz ka( ców Gór ne go
$l! ska do obo zów pra cy w Zwi!z ku So wiec -
kim. Do li czy li si' 27 imien nych ofiar, cho#
ich zda niem li sta po win na ob j!# ok. 60 tys.
na zwisk. 25 lat ba da( nad tym tra gicz nym
epi zo dem "l! skiej hi sto rii pod su mo wu je
pu bli ka cja dr. Se ba stia na Ro sen bau ma i dr.
Da riu sza W' grzy na pt. „Wy wóz ka. De por -
ta cja miesz ka( ców Gór ne go $l! ska do obo -
zów pra cy przy mu so wej w Zwi!z ku So -
wiec kim w 1945 r. Fak to gra fia – kon tek sty 
– pa mi'#”.
! ODE SZ&Y dwie wa% ne po sta cie zwi! -

za ne z re dak cj! „Dzien ni ka Za chod nie -
go”: 15 ma ja zmar) po d)u giej wal ce z ci'% -
k! cho ro b! wie lo let ni, s)yn ny fo to re por ter
W)a dy s)aw Mo raw ski, rocz nik 1943 (zwi! -
za ny wcze "niej z re dak cja mi „Try bu ny Ro -
bot ni czej” i „Try bu ny $l! skiej”), zna ny
wszyst kim ja ko nie za po mnia ny „Otek”,
mistrz nie ba nal nych zdj'# i cel nych ri post.
Na to miast 21 ma ja od szed), w wie ku 70 lat,
re dak tor na czel ny „DZ” w la tach 1986-1990,
An to ni Fa ron, któ re mu ze spó) re dak cyj ny
za wdzi'cz to, i% przez trans for ma cj' ustro -
jo w! prze pro wa dzi) ga ze t' bez nie po trzeb -
nych wstrz! sów.
! WRESZ CIE otwar to le gen dar ny most

na A1 w Msza nie. Ta hi sto rycz na chwi -
la – przy po mnij my, %e po 7 la tach bu dow la -
nych zma ga( – na st! pi )a 23 ma ja. Most jest
efek tow ny, ro bi wra %e nie na po dró %u j! cych
do Ostra wy, py ta nie tyl ko czy jak na te 100
mln z), nie zbu do wa no go na wy rost?
! EU RO WY BO RY mia )y miej sce 25

ma ja. Eu ro po s)a mi z na sze go re gio nu zo sta -
li: Je rzy Bu zek z PO (262 354 g)o sy), Bo -
le s)aw Pie cha z PiS (116 381 g)o sów), Ja -
nusz Kor win -Mik ke z NP (73 676 g)o sów),
Adam Gie rek z SLD -UP (57 993 g)o sy), Jan
Ol brycht z PO (38 199 g)o sów), Ja dwi ga Wi -
"niew ska z PiS (28 916 g)o sów), Ma rek Plu -
ra z PO (11 110 g)o sów). Naj wi'k szym prze -
gra nym by) Ka zi mierz Kutz, któ ry og)o si),
%e wy co fu je si' z wy bo rów. Wy gra -
nym – Ma rek Plu ra. Nie spo dzian k! – Ja nusz
Kor win -Mik ke. Fre kwen cja by )a nad zwy -
czaj ni ska ok. 23 pro cent.

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze( 

z miesi!ca
poprzedzaj!cego

zamkni'cie 
numeru
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Ter min „fru it of the po iso no ustree” zo -
sta! u"y ty po raz pierw szy w 1939 ro -

ku przez ame ry ka# skie go s$ dzie go Fe li -
xa Frank fur te ra w spra wie Nar do ne v.
Sta ny Zjed no czo ne. Za sa da „owo ców za -
tru te go drze wa”, wy wo dz% ca si$ wprost
z gwa ran cji kon sty tu cyj nych, na ka zu je
od rzu ce nie do wo dów uzy ska nych nie le -
gal nie. Z te go po wo du !a wa przy si$ g!ych
unie win ni !a m.in. zna ne go ame ry ka# skie -
go spor tow ca i ak to ra O.J. Simp so na, mi -
mo "e ze bra ne prze ciw nie mu do wo dy
&wiad czy !y bez sprzecz nie, "e za mor do -
wa! swo j% "o n$. Nie ste ty, „&wi$ ta” re gu -
!a, któ ra nie po zwa la ska za' cz!o wie ka
w pro ce sie kar nym, nie prze szka dza fe -
ro wa' wy ro ków me dial nych – wy ro ków
o nie rzad ko rów nie po wa" nych kon se -
kwen cjach, zw!asz cza dla osób pu blicz -
nych. Me dia co raz cz$ &ciej nie zwa "a j%
na to, w ja ki spo sób po zy ska no in for ma -
cje b$ d% ce pod sta w% for mu !o wa nia w do -
me nie pu blicz nej za rzu tów i oskar "e#, nie
wy !% cza j%c za rzu tów naj ci$" sze go ka li -
bru. Ma kia we licz ne prze ko na nie, i" cel
u&wi$ ca &rod ki jest wy god nym uspra wie -
dli wie niem cho' by dla per ma nent ne go
na ru sza nia przez ta blo idy pry wat no &ci
osób pu blicz nych po przez pu bli ko wa nie
nie le gal nie wy ko na nych, pry wat nych
zdj$' czy – jak ostat nio – ujaw nia nia in -
for ma cji po cho dz% cych z prze st$p stwa,
w po sta ci pod s!u cha nych roz mów funk -
cjo na riu szy pa# stwa. Dzien ni ka rze, sta -
wia j% cy si$ zwy kle w ro li sze ry fów spra -
wie dli wo &ci i pierw szych obro# ców
pra wo rz%d no &ci, co raz cz$ &ciej pra wo -
rz%d no&' t$ dep cz%, kry j%c si$ za roz ci% -
gni$ t% do gra nic ab sur du kur ty n% wa" ne -
go in te re su pu blicz ne go i sta nu wy" szej
ko niecz no &ci. Wa" ny in te res spo !ecz ny
rze czy wi &cie mo "e uspra wie dli wia' pu -
bli ka cj$ in for ma cji po cho dz% cych z nie -
le gal ne go (ró d!a czy zdo by tych dzi$ ki
dzia !a niom na gra ni cy pra wa (na tu ral nych
dla warsz ta tu dzien ni ka rza &led cze go). Ty -
le tyl ko, "e – po pierw sze – fun da men tal -
ne w tym kon tek &cie ka te go rie in te re su
spo !ecz ne go oraz sta nu wy" szej ko niecz -

no &ci nie s% roz ci% gli we jak gu ma arab -
ska, o czym wie lu dzien ni ka rzy i wy daw -
ców zda je si$ za po mi na'. 

Wwa" nym in te re sie pu blicz nym
z pew no &ci% dzia !a li dzien ni ka rze

„Wa shing ton Post” Bob Wo odward i Carl
Bern ste in, opi su j%c ku li sy afe ry Wa ter -
ga te. Nie wiem na to miast, ja ki wa" ny in -
te res spo !ecz ny le "a! u pod staw ujaw nie -
nia przez „Wprost” pe! nej tre &ci
knaj pia nej, al ko ho lo wej po ga w$d ki Bar -
t!o mie ja Sien kie wi cza i Mar ka Bel ki
(upu blicz nie nie frag men tów do ty cz% -
cych przy ro dze nia Je rze go Hau sne ra
przy nio s!o ja k% kol wiek ko rzy&' pa# -
stwu lub spo !e cze# stwu?) czy roz mo wy
Jac ka Ro stow skie go i Ra do s!a wa Si kor -
skie go. Po dru gie, dzia !a nie w wa" nym
in te re sie pa# stwa nie mo "e jed no cze &nie
pro wa dzi' do de wa sto wa nia i o&mie sza -
nia te go" pa# stwa, a mam wra "e nie, "e
z ta k% w!a &nie sy tu acj% ma my do czy nie -
nia w przy pad ku pu bli ka cji przy naj mniej
cz$ &ci s!yn nych „ta&m kel ne rów”.
Po trze cie wresz cie, wa" ny in te res pu -
blicz ny nie zwal nia dzien ni ka rzy z obo -
wi%z ku prze strze ga nia ru dy men tar nych
re gu! pra wa pra so we go i ety ki me diów,
a zw!asz cza do cho wa nia szcze gól nej sta -
ran no &ci i rze tel no &ci dzien ni kar skiej. Co
wi$ cej, w sy tu acji, gdy prze zna czo ne
do pu bli ka cji in for ma cje po cho dz% ze
(ró d!a o w%t pli wej pro we nien cji praw -
nej i mo ral nej, ich wszech stron na we ry -
fi ka cja, zgod nie z ka no na mi sztu ki
dzien ni kar skiej i w opar ciu o sze ro kie in -
stru men ta rium "ur na li sty ki &led czej,
po win na sta no wi' prio ry tet. W spra wie
„ta&m kel ne rów” ta kiej we ry fi ka cji za -
bra k!o, a je &li by !a – czy tel nik „Wprost”
nie zo sta! o tym na le "y cie po in for mo wa -
ny. Spi sy wa nie do star czo nych nie le -
gal nych pod s!u chów nie jest &ledz twem
dzien ni kar skim. By !a by nim pró ba od -
po wie dzi na py ta nia, kto na gry wa! i ja -
kie przy &wie ca !y mu in ten cje, czy An -
drzej Pa ra fia no wicz rze czy wi &cie
in ge ro wa! w prze bieg po st$ po wa nia
skar bo we go wo bec "o ny S!a wo mi ra

Obo wi! zu j! ca w ame ry ka" skim sys te mie praw nym dok try na „owo ców

za tru te go drze wa” g#o si, $e do wo dy zdo by te w wy ni ku nie le gal nych dzia -

#a" %led czych nie mo g! by& pod sta w! do wy da nia wy ro ku ska zu j! ce go w pro -

ce sie kar nym. Gdy by po dob na za sa da, b' d! ca prze cie$ fun da men tem pra -

wo rz!d no %ci nie tyl ko w USA, obo wi! zy wa #a me dia na eta pie gro ma dze nia

i we ry fi ko wa nia in for ma cji, wie le re dak cji zna la z#o by si' w ta ra pa tach.

Na cze le z ty go dni kiem „Wprost”, pu bli ku j! cym ste no gra my i pli ki d(wi' -
ko we z nie le gal nych, kel ner skich pod s#u chów. 

Za tru te owo ce
„czwar tej w!a dzy”

No wa ka, czy de al mi$ dzy Bar t!o mie jem
Sien kie wi czem i Mar kiem Bel k% ma cha -
rak ter po za kon sty tu cyj ny etc. W ra -
mach &ledz twa dzien ni kar skie go ko -
niecz ne by !o by tak "e skon tak to wa nie si$
z „bo ha te ra mi” na gra# i uzy ska nie
od nich ko men ta rza, wszak sta ra, rzym -
ska za sa da „au dia tur et al te ra pars” sta -
no wi je den z fun da men tów pra wa pra -
so we go, na ka zu j%c au to ro wi pu bli ka cji
wy s!u cha nie wszyst kich stron za an ga "o -
wa nych w spra w$, w tym zw!asz cza 
naj bar dziej za in te re so wa nych – pod -
s!u cha nych po li ty ków. Nie pod j$ cie
wska za nych tu dzia !a# po wo du je, i"
au tor tek stu pra so we go – jak traf nie okre -
&li! to To masz Lis, ko men tu j%c afe r$ ta -
&mo w% – prze sta je by' dzien ni ka rzem,
a sta je si$ pa se rem z!o dzie ja tre &ci pry -
wat nych roz mów. A przy oka zji od bie -
ra oso bom pod s!u chi wa nym god no&'
oso bi st%, nie tyl ko bo wiem pu bli ku je
tre&' ich pry wat nych kon wer sa cji, ale
tak "e po zba wia in wi gi lo wa nych pra wa
do obro ny, ko men ta rza, z!o "e nia wy ja -
&nie#, usto sun ko wa nia si$ do tre &ci za -
re je stro wa nych wy po wie dzi. Je den ze
zna nych pol skich pu bli cy stów przy -
rów nu je pu bli ko wa nie tre &ci pod s!u -
chów do roz bie ra nia do na ga ofiar
przed ga zo wa niem. To bar dzo dra stycz -
ne po rów na nie, ale nie do ko# ca po zba -
wio ne sen su, je &li chcie' za je go 
po mo c% opi sa' jed n% z „ludz kich” kon -
se kwen cji afe ry ta &mo wej – stan odar -
cia z pry wat no &ci „bo ha te rów” ujaw nio -
nych roz mów. Ale na wet je &li od rzu ci my
tak da le ko id% ce po rów na nia, mu si my
przy naj mniej przy zna', "e pu bli ko wa nie
in for ma cji po cho dz% cych z prze st$p -
stwa jest sprzecz ne z za sa da mi Ko dek -
su Mi$ dzy na ro do wej Fe de ra cji Dzien ni -
ka rzy, nie mó wi%c ju" o pol skim
Ko dek sie kar nym.

Wi ce pre zes Hel si# skiej Fun da cji
Praw Cz!o wie ka Adam Bod nar

wy li cza czte ry kry te ria, we d!ug któ rych
mo" na oce ni' upu blicz nia nie na gra#
z pod s!u chów: in te res pu blicz ny, brak
in nych mo" li wo &ci zwró ce nia uwa gi
na pro blem, au ten tycz no&' ujaw nio -
nych in for ma cji oraz mo ty wa cja dzien -
ni ka rza. To bar dzo traf na dia gno za
do wo dz% ca jed no cze &nie, i" z punk tu
wi dze nia wier no &ci za sa dom ety ki
i pra wa pra so we go de cy zji o ujaw nie -
niu ste no gra mów z prze st$p czych pod -
s!u chów w ta kim kszta! cie, w ja kim do -
ko na! te go ty go dnik „Wprost”, nie
da je si$ obro ni'.

MI CHA) KACZ MAR CZYK 

Au tor jest me dio znaw c!, bie g"ym s! do -

wym z za kre su dzien ni kar stwa i ko mu ni -

ka cji spo "ecz nej, pro fe so rem w In sty tu cie

Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo "ecz nej

Wy# szej Szko "y Hu ma ni tas w So snow cu

i pro rek to rem tej uczel ni. W la tach 2002-

2010 pra co wa" ja ko dzien ni karz i wy daw -

ca me diów lo kal nych. 



6

Nie spo dzie wa !em si",
#e mo ja  pu bli cy stycz na

roz mo wa  z ksi" dzem
Pio trem Ze grodz kim,

kro ni ka rzem i dzie jo pi sem
Gó ry ko !o Pszczy ny, 

b" dzie ostat ni$, ja kiej udzie li! 
– ksi$dz Piotr zmar! na gle

12 czerw ca,
za le d wie kil ka dni

po na szym spo tka niu. 
Ksi$dz Piotr od szed!… 

Wy obra #am so bie jed nak, 
#e ten nasz wspól ny spa cer 

po Gó rze i jej hi sto rii
wci$# trwa… 

Ostat ni spa cer
z ksi! dzem Pio trem

Gó ra, wie% ksi" dza Pio tra

Anio" Pa# ski po brzmie wa w Gó rze
dwu krot nie. Naj pierw bi j$ dzwo -

ny wie ko we go ko %ció" ka %w. Bar ba ry,
a po tem m"od sze go, mu ro wa ne go pw.
%w. Ja na Paw "a II. – Mo ja du sza jest tu,
w tej drew nia nej %wi$ ty ni – pod kre %la
ksi$dz Piotr Ze grodz ki, eme ry to wa ny
pro boszcz tu tej szej pa ra fii (la ta 1980-
2004) i jej wy trwa "y kro ni karz (je go
kro ni ka li czy 32 to my). 

Trze ba by& cz!o wie kiem. 
Po pro stu

Ksi$dz Piotr przy j$" %wi! ce nia
w 1964 ro ku z r$k bi sku pa Her ber -

ta Bed no rza. Za nim tra fi" do Gó ry ja -

ko wi ka riusz eko nom a na st!p nie pro -
boszcz, pra co wa" ja ko wi ka ry na pa ra -
fiach w Za brzu -Ma ko szo wach, Ly -
skach ko "o Ryb ni ka, w Pszczy nie,
Ru dzi cy ko "o Biel ska Bia "ej i Mi cha" -
ko wi cach ko "o Sie mia no wic. Z ka& dym
tym miej scem ksi! dza Pio tra wi$ &$ cie -
p"e wspo mnie nia i ser decz ne kon tak ty.
Po tra fi o nich d"u go opo wia da'. 

Ksi$dz Piotr: – Cze go mnie ta Gó ra
na uczy "a? (e &e by do brze dusz pa ste rzo -
wa', to trze ba lu dzi po zna'. I wte dy ta
wi!) na st! pu j!, z&y cie si!… I wte dy ta
pra ca owo cu je, ma sens. A na praw d!
od kry wa "em przez te wszyst kie la ta
wspa nia "e rze czy – zw"asz cza przez te
miej sco we or ga ni za cje, kon tak tu j$c
si! ze stra &a ka mi, spor tow ca mi, go spo -
dy nia mi wiej ski mi, szko "$, bi blio te k$,
eme ry ta mi, tu tej szym chó rem. I to
cz"o wiek jed nak wi dzia", &e trze ba
do dru gie go z ta kim sza cun kiem pod -
cho dzi' i od kry wa' go – a na praw d! du -

Tekst i zdj!cia:
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!o w tej Gó rze od kry "em. Fa chow cy

wspa nia li – cho# ta cy nie po zor ni, nie -

wie le mó wi$ cy. A jak po tem wsze d"em

w te mat, jak mi za cz% li po ka zy wa#
ksi$! ki, skar by, ja kie ma j$… Ooo to

wte dy – to wte dy ina czej pa trzy "em. Ata

Gó ra… To by "o mo je !y cie ca "e… Wia -

do mo, !e cz"o wiek si% do &wiad cza", bez

b"% dów ni cze go nie ma, pra ca dusz pa -

ster ska nie jest "a twa…

Mo !e "a twiej mi by "o do trze# do tych

lu dzi, bo sam miesz ka "em na wsi

pszczy' skiej? Po cho dz% z Kryr, mój

oj ciec Jan Ze grodz ki wy wo dzi si%
z Klesz czo wa spod (or, a ma ma, Jo -

an na z do mu My szor, z Wro c"a wia.

Ma ma przy sz"a do bez dziet nej ciot ki

po ma ga# w go spo dar stwie. Mój ta ta

pra co wa" na ko pal ni, po tem po woj nie

by" pie ka rzem w miej sco wej spó" dziel -

ni (tyl ko dro g% prze cho dzi" i ju! by"
w ro bo cie). Ro dzi ce po bra li si% w 1927

ro ku, a ja uro dzi "em si% „bez woj na”,

w 1939 ro ku, ja ko pi$ ty i naj m"od szy. 

Mo je dzie ci' stwo by "o pi%k ne i pra -

co wi te. Wia do mo, na wsi dzie ci mu sia -

"y kro wy pa&#. Ta to by" jesz cze ta ki, !e
po sy "a" mnie do po mo cy do s$ sia -

da. I przy tym pa sie niu krów my &my

po zna wa li oko li c%, &ro do wi sko – po la,

la sy, sta wy. I my, ch"op cy, cho dzi li &my

tam, szpe ra li. Wie dzia "em, przy ja kiej

przy kop ce ro &nie drze wo owo co we,

gdzie w le sie pta ki ma j$ gniaz -

da. I wszyst ko si% sza no wa "o. Ni cze go

!e &my nie nisz czy li – gniaz da zo sta "y,

bo pta ki mu sia "y wy cho wa# pi skl% ta.

Ja ko li ce ali sta lu bi "em sam do la su

cho dzi#. Jesz cze dzi& wi dz% te pa pro cie,

jak s"on ko &wie ci w tym kryr skim le sie.

Tam gdzie& sa ren ka prze le cia "a. Cz"o -

wiek by" tak zwi$ za ny z t$ przy ro d$…
Miesz ka "em w &rod ku Kry rów,

przy ko &cie le. Pa mi% tam, jak front

prze cho dzi" przez na sz$ miej sco wo&#,
a Niem cy ucie ka li przed na cie ra j$ cy mi

Ro sja na mi przez po la i la sy, a tam by -

"y tor fo wi ska – wje cha li w nie czo" ga -

mi i nie mo gli si% ru szy#, wi%c je po -

rzu ci li. Ucie ka li, kil ku zgi n% "o. Lu dzie

ze wsi zro bi li pó) niej "ad ne na grob ki

tym pro wi zo rycz nym, !o" nier skim mo -

gi "om. Cho dzi li &my tam na Wszyst kich

*wi% tych za pa la# &wiecz ki. To by "o
ogrom ne prze !y cie, dla nas ch"op ców,

tym bar dziej !e wi dzie li &my jak ucie -

ka j$. I na na szych oczach zo sta li za -

strze le ni. I tak nas ro dzi ce uczy li, !e -

by te gro by – cho cia! nie miec kie 

– sza no wa#.

Jak po wi!k sza no 
drew nia n" Bar ba r!

W
cho dzi my do ko &ció" ka &w. Bar -

ba ry. W przed sion ku mo j$ uwa -

g% zwra ca ka mien na kro piel ni ca z wy -

bi t$ da t$ 1826. A ks. Ze grodz ki ra czy

mnie opo wie &ci$ o prze sz"o &ci tej

&wi$ ty ni, któ rej po cz$t ki s$ znacz nie,

znacz nie star sze ni! po wsta "ej tu

w 1957 ro ku pa ra fii. 

– Miesz ka' cy Gó ry po wo "a li ko mi -

tet bu do wy i sa mi, we w"a snym za -

kre sie roz bu do wa li w la tach 50.

drew nia n$ ka pli c%, któ rej po cz$t ki

si% ga j$ jesz cze XV wie ku – s"y sz%.
Z jed nej stro ny by "a skar pa, wi%c
trze ba by "o nad wie) zie mi, tu te!, jak

po wia da li star si pa ra fia nie, bi "o cu -

dow ne )ró de" ko. 

Ksi$dz Ze grodz ki po ka zu je, o ile

daw na ka pli ca -ko &ció "ek zo sta "a po -

wi%k szo na, a jej wie !a prze su ni% -
ta. – Do k"ad nie o t$ ca "$ na w% – wska -

zu je. I wy li cza: – Za mo ich cza sów

wy mie nio no nie mal wszyst ko z kon -

struk cji te go ko &ció" ka: pod "o gi, &cia -

ny, gon ty, dach, przy bu do wa n$ wie -

!% ko &cio "a, prze pro wa dzo no

dwu krot ne ma lo wa nie wn% trza, re -

mont chó ru, bo wia do mo, !e drew no

szyb ko nisz cze je – wy li cza. – Gó rza -

nie zro bi li wszyst ko naj le piej jak

umie li, po swo je mu, to w wi%k szo &ci

cie &le gór ni czy prze cie!. Wzbu dzi "o
to te! uzna nie kon ser wa to rów, po dzi -

wia li pre cy zyj ne wy ko na nie, cho#
mie li za strze !e nia do zwie' cze nia

wie !y, któ ra daw niej by "a pó" okr$ g"a,

bla sza na, a po re mon cie sta "a si% kry -

ta gon tem i na mio to wa (zda niem

kon ser wa to rów po win na by# ce bu la -

sta). Zresz t$, tak daw niej sta wia no te

ko &ció" ki – we w"a snym za kre sie,

we dle w"a snych umie j%t no &ci, jak lu -

dzie naj le piej po tra fi li. 

Po wi%k szo ny ko &ció "ek by" da lej

nie wiel ki – a sa ma Gó ra bar dzo si%
roz ro s"a, w ci$ gu ostat niej de ka dy tej

dwu ty si%cz nej pa ra fii przy by "o nie mal

pi%# set dusz – wi%c trze ba by "o wy sta -

wi# no w$ &wi$ ty ni%, cze go do ko na" ju!
na st%p ca ks. Ze grodz kie go, obec ny

pro boszcz Gó ry, ks. Ro mu ald Adam -

ski. I te raz sta ry ko &ció "ek &w. Bar ba -

ry i ten no wy, po &wi% co ny pa pie !o wi

s$ sia du j$ ze so b$. Wie !e, do mi nu j$ ce

w gór skim kra jo bra zie – pa pie ska

i pa tron ki gór ni ków – na bie ra j$ z od -

da li sym bo licz ne go zna cze nia. 

– Ar chi tekt by" dum ny, kie dy u&wia -

do mi "em mu, !e je go pra ca jest bar dzo

wa! ne, bo po zo sta nie tu na za -

wsze – do bie ga j$ do mnie s"o wa ksi% -
dza Pio tra. 

Pod pre zbi te rium drew nia ne go ko -

&ció" ka za cho wa "y si% do cze sne szcz$t -
ki je go fun da tor ki, mo! nej El! bie ty

Go "% biow skiej, XVII -wiecz nej w"a &ci -

ciel ki Gó ry. – Z za pi sów hi sto rycz nych

wy ni ka, !e mia "a tu mie# swoje miej -

sce po chów ku – ob ja &nia ks. Piotr. 

– Jesz cze w cza sie woj ny, co po -

&wiad cza j$ star si pa ra fia nie, by "y tu

gro by jej i jej cór ki. Jed nak do na szych

cza sów nie wie le si% za cho wa "o. Zaj -

rze li &my tam w 2003 ro ku przy oka -

zji re mon tu ko &ciel nej pod "o gi. (ad -

ne go gro bow ca nie by "o. Za cho wa "a
si% je dy nie czasz ka, a resz ta – i trum -

ny, i szkie le ty – ju! daw no za mie ni "y
si% w proch.

Dzwo ny za pa stwi sko

Z
hi sto ri$ Gó ry i s$ sied nich Brzeszcz,

po "o !o nych ju! za Wi s"$, w Ma "o -

pol sce, zwi$ za na jest hi sto ria dzwo nów

&w. Oty lii, któ ra swój cu dow ny fi na"
mia "a jesz cze za !y cia prof. Ka zi mie -

rza Bie le ni na, hi sto ry ka sztu ki, uczo -

ne go z Kra ko wa, któ ry wy trwa le tro -

pi" ich &la dy i… nie ocze ki wa nie je

od na laz". – To w"a &nie wspo mnia na ju!
pa ni Go "% biow ska, w"a &ci ciel ka Gó ry,

otrzy ma "a od miesz ka' ców Brzeszcz

w XVII wie ku dzwo ny z ko &ció" ka &w.

Oty lii w Brzesz czach – mó wi ks. Ze -

grodz ki. 

Prof. K. Bie le nin w ksi$! ce o dzwo -

nach z ko &cio "a &w. Oty lii w Brzesz -

czach do po wia da: „Wi s"a, wi docz nie

po ja kim& wy j$t ko wo po wa! nym wy -

le wie, zmie ni "a swo je po kr% co ne

na od cin ku brzesz cza' skim ko ry to

i cz%&# te re nów, z du !ym ob sza rem "$k
pa stwi sko wych (tzw. +%! nik) zna la z"a
si% po stro nie brzesz cza' skiej, b% d$c
oczy wi &cie na dal w"a sno &ci$ Dwo ru

w Gó rze. Brzesz cza nie wów czas nie

by li w mo! no &ci wy p"a ci# w"a &ci ciel -

ce Gó ry ca "ej !$ da nej su my prze to da -

li w za staw swo je dzwo ny… Uczy ni -

li to z bó lem ser ca, czu li bo wiem, !e
roz sta j$ si% z cen nym skar bem zwi$ -
za nym z hi sto ri$ ich wio ski”. Zda niem

hi sto ry ków sta "o si% to ok. 1693 ro ku,

bo wte dy po ja wia si% w )ró d"ach

wzmian ka o dzwon ni ku przy ka pli cy

&w. Bar ba ry w Gó rze.

Oczy wi &cie, brzesz cza nie ubo le -

wa li nad tym fak tem i roz my &la li na -

wet w po "o wie XIX stu le cia – kie dy

na le !e li do Au stro -W% gier, a Gó ra

do wro gich im Prus – nad ode bra niem

dzwo nów si "$. Nie ocze ki wa nie, sto lat

pó) niej, po ja wi "a si% oka zja do ich

zwro tu. Ale naj pierw, w 1942 r., gór -

skie dzwo ny – tak jak wi%k szo&#
&l$ skich – re kwi ru j$ hi tle row cy.

Na szcz% &cie, nie tra fi "y na prze to pie -

nie ja ko zbyt cen ne. Je den z nich,

wi%k szy, XV -wiecz ny, tra fi" do nie -

miec kiej pa ra fii w Wies ba den. Ale

do te go do szed" prof. Bie le nin do pie -

ro w 2005 ro ku, i to dzi% ki swo je mu

upo ro wi (przy wspar ciu i po mo cy

ksi% dza Pio tra, z któ rym si% za przy -

ja) ni"). Po kil ku let nich sta ra niach, an -

ga !o wa niu ad mi ni stra cji pa' stwo -

wej i ko &ciel nej, dzwon ten wró ci"
w 2008 ro ku do pa ra fii &w. Urba na
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w Brzesz czach. I tak ko !o hi sto rii si"
za mkn" !o. 

Sank tu arium
nie tyl ko na Bar bór k!

C
ho# Gó ra ofi cjal nie nie jest $ad -

nym wiel kim o%rod kiem kul tu, to

jed nak – za spra w& pa tron ki pa ra fii %w.

Bar ba ry – piel grzy mów tu ci& gle przy -

by wa. 

– Po cz&t ko wo, po 1989 ro ku, wszy -

scy ch"t niej je' dzi li, z prze wod ni ka -

mi tu ry stycz ny mi, do cen niej sze go,

za byt ko we go ko %ció! ka w Grza wie,

naj le piej za cho wa ne go, ale od lat

ob ser wu j" jak wzra sta licz ba osób

przy by wa j& cych tu nie tyl ko na od pust

%w. Bar ba ry. W%ród nich s& za rów no

in dy wi du al ni piel grzy mi, jak te$ zor -

ga ni zo wa ne gru py eme ry tów, szkol -

ne, a tak $e ro we ro we. Na li czy !em

za te ostat nie dwie i pó! de ka dy z 90

ta kich grup. Za wsze ich przyj mo wa -

!em, opo wia da !em o ko %cie le. W!a %ci -

wie to z wszyst kich kon ty nen tów

przy je$ d$a j& – i z Au stra lii, i z Sri

Lan ki na wet, pa mi" tam, pe wien Ja -

po( czyk z przed sta wi ciel stwa han dlo -

we go z War sza wy przy je cha! tak sów -

k& spe cjal nie, $e by zdj" cia po ro bi#.
Zresz t& ta pa ra fia – a wcze %niej ka pli -

ca – no si naj star sze w na szej die ce -

zji we zwa nie %w. Bar ba ry, pa tron ki

gór ni ków.

G"az na cmen ta rzu

K
o !o no wej, drew nia nej dzwon ni -

cy g!az z ta bli c& po %wi" co n& tra -

gicz nie zmar !e mu w Ta trach sa le zja -

ni no wi z Gó ry, 35-let nie mu ks.

Bo le s!a wo wi Roz mu so wi. In skryp -

cja stresz cza chy ba wszyst ko: „Za pa -

trzo ny w Bo ga / za ko cha ny w mu zy -

ce i gó rach / przy ja ciel brat /

prze wod nik m!o dzie $y / po %cie$ kach

wia ry / cz!o wiek mo dli twy/ na dziei

i mi !o %ci / uro dzo ny 6 10 1961 / zgi -

n&! tra gicz nie / na zbo czach Ger la -

cha 10 11 1996”. Ks. Piotr za my %la si"
chwi l". 

Gó ra za wsze mia !a do bre kon tak ty ze

zgro ma dze niem sa le zja nów, kil ku

gó rzan tam od na la z!o swo je po wo !a nie.

Nie bra ko wa !o tu rów nie$ wi zyt mi sjo -

na rzy, któ rzy – jak wspo mi na ks. Ze -

grodz ki – na przy k!ad wspa nia le

wy !usz czy li isto t" sa kra men tu na masz -

cze nia cho rych, $e to „nie o prze kre %le -

nie” cz!o wie ka cho dzi, bo nie ma ju$ dla

nie go ra tun ku, na dziei przed %mier ci&,
ale prze ciw nie – cho dzi o wzmoc nie -

nie je go si! du cho wych. Pa ra fia nie

w Gó rze spo ro piel grzy mo wa li po Eu -

ro pie, po sank tu ariach ma ryj nych, wy -

pra wia li si" do Wa ty ka nu. Na wi& za li te$
part ner skie kon tak ty z w!o ski mi pa ra -

fia mi ar chi die ce zji me dio la( skiej, pa -

ra fi& w" gier sk& i szwedz k&. 
– A tu spo czy wa pierw szy dusz pa -

sterz Gó ry – ks. Ze grodz ki wska zu je

na mo gi !" pierw sze go pro bosz cza Gó -

ry, ks. Er wi na Mu chy (la ta 1952-

1968).

Na nie wiel kim cmen ta rzu zwra ca

uwa g" od no wio na mo gi !a $o! nie rzy

wrze %nia 1939 ro ku, te raz z oka za !ym

po mni kiem, daw niej, co ks. Piotr jesz -

cze pa mi" ta, z dwo ma drew nia ny mi

krzy $a mi i spo czy wa j& cy mi na nich

he! ma mi – któ re gdzie% jed nak si" za -

po dzia !y.

Kie dy sto imy przy cmen tar nej bra -

mie, mi ja nas ko bie ta, na ro we rze,

z bu kie tem. Ksi&dz Piotr na tych miast

j& roz po zna je – i to mi mo prze cie$ s!a -

be go wzro ku. Na wi& zu je si" roz mo wa,

z któ rej prze bi ja praw dzi wa, dusz pa -

ster ska tro ska. Ks. Piotr: – Szcz"%# Bo -

$e pa ni Kry siu! Ja jesz cze po zna !em

pa ni" i cie sz" si" ze spo tka nia! A ta sio -

strzycz ka uk!a da te wier sze? )pie wa

jesz cze? Ko bie ta (zwal nia j&c nie co):

Ano, cza sa mi… Ksi&dz: Pro sz" j&
po zdro wi# i po wie dzie#, $e ja pa -

mi" tam, jak %pie wa !a, i $e mo da li %pie -

wa#! Cho cia$ tam zdro wie trosz k"
szwan ku je… Ko bie ta: – Dzi" ku j",
dzi" ku j". Wza jym nie!

Idzie my da lej, dro g& pro wa dz& c&
na Za pad', ks. Piotr wska zu je mi

na za bu do wa nia daw ne go gór skie go

fol war ku i stresz cza hi sto ri" spo tka -

nia z wnucz k& w!a %ci cie la fol war ku,

Ju lia na Ob roc kie go, pa ni& El$ bie t&
z Tar no wa, któ ra w dzie ci( stwie

miesz ka !a w pa !a cy ku – zbyt dum nie

to po wie dzia ne – w oka zal szym do mu,

za cho wa nym do te raz. – Cie szy !a si"
jak dziec ko, $e to wszyst ko si" tu za -

cho wa !o – wspo mi na ks. Piotr. Te raz

w fol warcz nych za bu do wa niach mie -

%ci si" sklep, i kwia ciar nia, a po woj -

nie by !a tu czar nia. – Przy pad ko wo j&
spo tka !em – wspo mi na. – Na przy ko -

%ciel nym par kin gu sta! te re no wy sa -

mo chód, przy nim dwo je lu dzi. Co%
si" do nich ode zwa !em, $e s& pew nie

„z da le kie go %wia ta”, a oni na to, $e
wca le nie, bo ich dzia dek, wspo -

mnia ny Ju lian Ob roc ki, by! w!a %ci cie -

lem tu tej sze go fol war ku i na pi sa! ro -

dzin n& kro ni k". Wiel ce mnie to

za cie ka wi !o. 

Jak za trzy ma# czas? 
Na pa pie rze

K
si&dz Piotr miesz ka w Za wad ce,

cz" %ci Gó ry. Z je go za dba ne go

ogro du wi da# dwa szy by gór ni -

cze – ten nie czyn ny w Wo li, w daw -

nej ko pal ni „Cze czott” i ten w jesz cze

fe ru j& cych „Brzesz czach”, gdzie pra -

cu j& rów nie$ gó rza nie. I sze ro ki pas

nie za bu do wa nych jesz cze pól, la su.

Jest per spek ty wa, od dech.

Sie dzi my na ta ra sie po su tym obie -

dzie. Kro pi. A, niech so bie si& pi. Do -

pi jam czar n& ka w" s!o dzo n& br& zo -

wym cu krem. Pa ni Te re sa po da je mi

ka wa !ek cia sta. – Ostat ni, ksi&dz ju$
zjad! – mó wi do ksi" dza Pio tra.

Po czym dys kret nie zni ka, a my fi lo -

zo fu je my… 

Kro ni ka ksi" dza Pio tra – na któ r&
scho dzi te mat ka$ dej na szej po ga -

w"d ki – li czy a$ 32 to mi ska, któ re le -

$& kar nie sze re giem na pó! ce tu$ ko -

!o !ó$ ka. Kro ni ki to %wi" to%# – rzecz

zro zu mia !a – sta no wi& bo ga ty ma te ria!
do ku men ta cyj ny ze bra ny przez Ze -

grodz kie go -kro ni ka rza, z któ re go

Ze grodz ki -pi sarz czer pie wspo ma ga -

j&c si" w!a sn&, nie za wod n& jak do t&d,

pa mi" ci&. I tak po wsta j& pu bli ka -

cje – o hi sto rii Gó ry ko !o Pszczy ny, ko -

lej na – jej krzy $ach i ka plicz kach, 

na st"p ne – o dzia !a j& cych tu or ga ni za -

cjach, $y ciu mi syj nym w gór skiej pa -

ra fii, a tak $e o pa pie skich spo tka -

niach gó rzan – i ostat nia, siód ma 

– któ r& otrzy mu j" z de dy ka cj& – o ro -

ku ju bi le uszo wym 2000 w Gó rze,

Pol sce i na %wie cie. Wszyst kie te

dzie !a po wsta !y nie mal wy !&cz nie

w opar ciu o kro ni k" tu tej szej pa ra fii.

Pod wra $e niem jej ogro mu i za war to -

%ci by! m.in. Re mi giusz Lis, ko or dy -

na tor )l& skiej Bi blio te ki Cy fro wej.

Za nie d!u go, jesz cze w tym ro ku,

wszy scy u$yt kow ni cy )BC b" d& si"
mo gli o tym prze ko na# na ocz nie

(pod ad re sem www.sbc.org.pl). W ten

spo sób Gó ra, jej hi sto ria, i dzie !o $y -

cia ksi" dza Pio tra, tra fi& pod %l& skie

strze chy – dro g& wir tu al n&.
– Jak to si" sta !o, $e ksi&dz za cz&!

pi sa# kro ni k"… i to z ta kim roz ma -

chem jesz cze? – do cie kam. Pa ni Te -

re sa $ar tu je: – Bo wszyst ko chcio!
mie# ide al ne. Ksi&dz Piotr, opo nu -

je: – Niy, niy… To jest mo je uspo -

so bie nie [pl& cze si", a pa ni Te re sa si"
%mie je]. Jak przy sze d!em do Gó ry

na pa ra fi", to wszyst kie spra wy ad -

mi ni stra cyj ne, pi %mien ne trze ba by -

!o nad ra bia#. Mój po przed nik by!
mu zy kiem, nie ka$ dy ma r" k" do pi -

sa nia – ob ja %nia. – A w pro to ko le wi -

zy ta cyj nym, za le co no pro wa dze nie

kro ni ki pa ra fii. Si! i cza su nie mia -

!em, $e by grze ba# w prze sz!o -

%ci. I tyl ko za cz& !em spi sy wa# bie -

$& ce wy da rze nia na po cz&t ku

w brud no pi sie. Nie mia !em $ad ne go

wzo ru. Po roz mo wach z in ny mi pro -

bosz cza mi do sze d!em do wnio sku, $e
nie mo g" bru lio nu po so bie zo sta wi#,
no bo jak by to wy gl& da !o, wi"c na -
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by !em od po wied ni for mat, ta ki du -

"y, praw dzi wie kro ni kar ski i w nim

za cz# !em to mo je pi sa nie. Wie dzia -

!em tyl ko, "e mu sz$ mar gi ne sy ro bi%
i stro ni ce nu me ro wa%. A resz ta ju"
po sz!a sa ma. Nie sta% mnie by !o "e -

by na brud no, a po tem na czy sto, al -

bo jesz cze na ma szy nie do pi sa nia

co& skro ba%, wi$c sia da !em i od ra -

zu prze le wa !em wszyst ko na pa -

pier, nie raz na go r# co, z bie giem cza -

su tych wy da rze' przy by wa !o,

a po tem do tar !o jesz cze, "e nie wy -

star czy tyl ko re la cjo no wa nie, trze ba

jesz cze za mie &ci% co& z na sze go,

lo kal ne go "y cia. Ka" da mo ja roz mo -

wa z pa ra fia na mi, ko l$ da wp!y wa !a
na to mo je pi sa nie. Jak co& us!y sza -

!em, sia da !em wie czo ra mi i za pi sy -

wa !em. Ze zdj$ cia mi by! pro blem

w tam tych cza sach, bo raz, "e dro go,

a dwa, "e nie mo g!em wszyst kich

zdj$% wy ko ny wa% sam, sko ro od pra -

wia !em. A tych, co pro si !em do star -

cza li mi zdj$ cia, cza sem po trzech

mie si# cach, a zda rza !o si$, "e
i po dwóch la tach. A ja ju" zd# "y !em

spo ro od te go cza su na pi sa% i miej -

sca w kro ni ce bra ko wa !o…

Po cz#t ko wo te mo je za pi sy by !y
ogól ne, bo mnie stro fo wa no, "e za pi -

sy po win ny by% ogól ne, ale mnie to

nie za do wa la !o, chcia !em za wsze wi$ -
cej o tej mo jej Gó rze i gó rza nach

utrwa li%. Sta ra !em si$ tu tej szych lu dzi

po zna% bli "ej, bo przy ka" dej roz mo -

wie, bli" szym po zna niu si$ wy cho dzi -

!y cie ka we rze czy, za in te re so wa nia,

pa sje.

A kie dy ju" po trze ciej wi zy ta cji roz -

!o "o no te mo je kro ni ki, a by !o ich

z dwa dzie &cia to mów, wi zy ta tor nie

móg! wyj&% z po dzi wu jak mo" na

o tak ma !ej wspól no cie ty le na kre &li%.
I – przez mo ich wspó! bra ci – do tar !a
do mnie in for ma cja, "e w se mi na rium

sta wia si$ mnie i mo je kro ni ki za przy -

k!ad. To mi !e.

Ta es te ty ka mo jej kro ni ki jest mo "e
nie za bar dzo, ale jest ona na "y wo pi -

sa na, w!a sno r$cz nie. Jest w niej mo -

ja du sza i ser ce – do bie ga do mnie g!os

ksi$ dza Pio tra.

Je dy ne miej sce na zie mi. 
Naj pi!k niej sze

G
ó rze i jej miesz ka' com ksi$ dza

Piotr po &wi$ ci! ka wa! "y cia, wie -

lo to mo w# kro ni k$ i kil ka ksi# "ek.

(y! jej spra wa mi, pro ble ma mi miesz -

ka j# cych tu lu dzi. Wrós! w ni# moc no.

O niej opo wia da! na spo tka niach au -

tor skich, a na wet ra dio wym – "e jest

pi$k na, wspa nia !a, z ty mi roz le wi ska -

mi nad Wi s!#, nie po wta rzal nym kli ma -

tem, ro dzin n# ser decz no &ci# kra ja -

nów. A lu dzie to od wza jem nia li – t#
bli sko&% i ser decz no&% ksi$ dza. 

75-let ni ksi#dz Piotr Ze grodz ki

z Gó ry, bo ha ter te go re por ta "u zmar!
ty dzie' po na szym spo tka niu,

12 czerw ca. Je go po grzeb przy pad!
w nie dzie l$ 15 czerw ca – wte dy w!a -

&nie mia! ob cho dzi% swój ju bi le usz 50-

le cia ka p!a' stwa. Wszy scy na to cze -

ka li. Bóg jed nak chcia! ina czej. 

W ostat niej dro dze to wa rzy szy !y
ksi$ dzu Pio tro wi t!u my – po go da te"
do pi sa !a: mi mo chmur po ja wi !o si$
po po !u dniem s!o' ce. Zgod nie z je go

wo l#, ka" dy móg! bez p!at nie za bra%
na pa mi#t k$ je go ostat ni#, i siód m#
z ko lei, ksi#" k$ pt. „Kro ni ka Ro ku Ju -

bi le uszu 2000 pa ra fii &w. Bar ba ry

w Gó rze ko !o Pszczy ny”, a tak "e pa -

mi#t ko wy ob ra zek. Ksi#dz Piotr spo -

cz#! w ma low ni czym miej scu, na

cmen ta rzu na wzgó rzu sk#d roz ta cza

si$ wspa nia !a pa no ra ma na je go uko -

cha n# Gó r$.
Na ko niec re flek sja – za wsze, kie -

dy si$ "e gna li &my ksi#dz Piotr nie -

ustan nie za wszyst ko dzi$ ko wa!
(zw!asz cza za t#, ostat ni# jak si$ oka -

za !o, „pu bli cy stycz n# spo wied)”).

K!o po tli we by !o to tro ch$ dla mnie,

wi$c zwró ci !em de li kat nie uwa g$, "e
ju" mi „nad dzi$ ko wa!” wy star cza j# -
co, "e ma abo na ment, "e „rych ty

styk nie”, bo mnie na wet t# ser decz no -

&ci# za wsty dza. – Ale mnie uczo no

w do ma, pa nie Grze siu, by za wszyst -

ko do bro dzi$ ko wa% – mó wi z po wa -

g#. – Za ka" de z osob na…

Bo ksi#dz Piotr cie szy! si$ z ka" de -

go spo tka nia z ka" dym cz!o wie kiem.

Za wsze go ugasz cza!, da rzy! ser decz -

no &ci#, chwi l# roz mo wy. A na ko niec

sta ra! si$ da% ja k#& pa mi#t k$ wspól ne -

go, ra do sne go spo tka nia – ob ra zek,

ksi#" k$, me da lik… 

Ten dom, ksi$ dza eme ry ta Pio tra Ze -

grodz kie go, któ rym opie ko wa !a si$ pa -

ni Te re sa Mal cher by! za wsze otwar -

ty, go &cin ny dla wszyst kich bez

wy j#t ku – to wiem, i to us!y sza !em

na je go ostat nim po "e gna niu…

Jak to uj#! traf nie bi skup se nior

Da mian Zi mo' – ksi#dz Piotr by!
prze pe! nio ny du chem pa pie "a Fran -

cisz ka.

!
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– Przy by wa ofiar wy pad ków ko mu ni -

ka cyj nych. Wie lu pa cjen tów ocze ku je

no wo cze snych roz wi! za", któ re nie tyl -

ko prze d#u $! ich $y cie ale tak $e pod nio -

s! je go kom fort. Szcze gól nie do ty czy to

re kon struk cji krta ni i tcha wi cy, naj cz% -
&ciej uszka dza nych w wy pad kach sa mo -

cho do wych na rz! dów. 

– Uwa ga na ukow ców od lat sku pio na
jest na roz wi! za niu te go pro ble mu. Uszko -
dze nia krta ni i tcha wi cy s! na st"p stwem
sta le ro sn! cej licz by wy pad ków ko mu ni -
ka cyj nych, pod czas któ rych ude rze nie
w kie row ni c" po wo du je naj cz" #ciej ob ra -
$e nia na rz! dów szyi, na przy k%ad ro ze rwa -
nie krta ni. Re kon struk cja jest tak $e 
nie zb"d na po roz le g%ych za bie gach on ko -
lo gicz nych i ura zach in ne go ty pu. Od kil -
ku lat uczest ni czy my w pro jek cie do ty cz! -
cym re ge ne ra cji tka nek kost nych w ra mach
ko #ci twa rzo czasz ki, jak rów nie$ chrz!st -

ki krta ni i tcha wi cy po sta nach no wo two -
ro wych i ura zo wych. Pro jekt re ali zu je my
wspól nie z Wy dzia %em In $y nie rii Ma te ria -
%ów i Ce ra mi ki z AGH w Kra ko wie, 
któ ry pra cu je nad wy two rze niem no wych
bio ma te ria %ów, do sto so wa nych do re kon -
struk cji krta ni i tcha wi cy. 

– Po zwo li to na wy eli mi no wa nia ru rek

tra che oto mij nych, któ rych wi dok – trze -

ba przy zna' – nie jest zbyt es te tycz ny?

– Tra che oto mia w wie lu przy pad kach ra -
tu je $y cie pa cjen ta, wy ko nu je si" j! u osób,
któ rych dro gi od de cho we z ró$ nych po wo -
dów – ura zu czy gu za – s! nie dro$ ne i od -
dy cha nie przez usta i nos jest nie mo$ li we.
By wa, $e rur ki s! za k%a da ne pa cjen tom tym -
cza so wo, ale je #li na przy k%ad szpa ra g%o -
#ni czy li prze strze& mi" dzy fa% da mi g%o so -
wy mi jest zbyt w! ska i nie po zwa la
pa cjen to wi swo bod ne od dy cha', rur ka mu -
si po zo sta'. Dzi" ki po li me rom, któ re opra -

co wu je my wspól nie z kra kow ski mi na -
ukow ca mi z Ka te dry Bio ma te ria %ów b" d!
one wsz cze pia ne w ce lu zre kon stru owa nia
#wia t%a krta ni b!d( tcha wi cy. Ma te ria% ten
po kry wa si" pra wi d%o wym na b%on kiem,
dzi" ki cze mu b" dzie on kom pa ty bil ny z or -
ga ni zmem, co z ko lei po zwo li na usu nie cie
owej rur ki tra che oto mij nej. To s! d%u gie
i $mud ne ba da nia, w%a #ci wo #ci fi zycz ne
i bio lo gicz ne bio ma te ria %ów po win ny by'
po dob ne do w%a #ci wo #ci $y wych tka nek
i po sia da' zdol no#' do prze j" cia w pe% ni ich
funk cji – w tym przy pad ku nor mal ne go od -
dy cha nia i je dze nia. Je ste #my ju$ po uda -
nych pró bach in vi tro, do ko na li #my oce ny
cy to tok sycz no #ci i ge no tok sycz no #ci, czy li
wp%y wu bio ma te ria %u na ko mór ki w or ga -
ni zmie i ich od dzia %y wa nia ra ko twór cze go.
Obec nie przy st" pu je my do prób na zwie rz" -
tach, ma my ju$ zgo d" Ko mi sji Bio etycz nej
na pró by na lu dziach. My #l", $e jesz cze
w tym ro ku b" dzie my mo gli mó wi' o kon -
kret nych re zul ta tach. 

– Co sta no wi naj wi%k sz! trud no&'
w stwo rze niu od po wied nie go bio ma te -

ria #u, czy de cy du je o tym spe cy fi ka

obu na rz! dów?

– Ich pod sta wo w! funk cj! jest za pew -
nie nie pra wi d%o we go od dy cha nia, pe% ni!
tak $e bar dzo wa$ n! ro l" ochron n!, tcha -
wi ca wy chwy tu j! uno sz! ce si" w po wie -
trzu mi kro or gni zmy oraz py %y, za bez pie -
cza tak $e oskrze la i p%u ca, wy rzu ca j!c
reszt ki po kar mu przy po mo cy na tu ral ne -
go od ru chu, ja kim jest wy krztu sza nie.
Trze cia, rów nie wa$ na, jest funk cja g%o so -
twór cza. Ma te ria% u$y ty do re kon struk cji
mu si wi"c umo$ li wia' pra wi d%o we funk -
cjo no wa nie na rz! du i za pew ni' w%a #ci w!
bio kom pa ty bil no#' z ca %ym or ga ni zmem.
Pa cjent nie po wi nien od czu wa' ja kie go kol -
wiek dys kom for tu, ma on nor mal nie od -
dy cha' i spo $y wa' po kar my a je go fa% dy
g%o so we mu sz! ge ne ro wa' g%os, nie ró$ -
ni! cy si" od g%o su lu dzi zdro wych. 

– Od dzia# kli nicz ny, któ rym pan kie -

ru je jest je dy nym w po #u dnio wej Pol sce,

gdzie wy ko nu je si% pro te zo wa nia nie do -

s#u chów…

– S! to wsz cze py apa ra tów za ko twi czo -
nych w ko #ci skro nio wej, czy li pro te zo wa -
nie nie do s%u chów prze wo dze nio wych
i przy pad ków jed no stron nej g%u cho ty.
Me to d" t" sto su je si" u osób z chro nicz ny -
mi in fek cja mi uszu, bra kiem s%u chu od uro -
dze nia i jed no stron n! g%u cho t!. Dzi" ki tym
pro te zom d(wi"k do cie ra do ucha #rod ko -
we go nie po przez drga nia po wie trza, ale
bez po #red nio ko #ci! skro nio w!, w któ r!
wkr" ca ny jest ty ta no wy im plant po %! czo -
ny z ze wn"trz nym, kil ku na sto gra mo wym
pro ce so rem d(wi" ku, wsz cze pia nym
za uchem. 

– Jak d#u gie jest ocze ki wa nie na wsz -

cze pie nie im plan tu?

– Ko lej ka nie jest k%o po tli wa dla pa cjen -
tów, w naj gor szym wy pad ku mo $e si" wy -
d%u $y' do pa ru mie si" cy.

– W oto la ryn go lo gii po ja wi #a si% no -

wa spe cja li za cja: au dio lo gia i fo nia -

tria, czym si% zaj mu je?

– Naj ogól niej mo$ na po wie dzie', $e jest
to spe cja li za cja zaj mu j! ca si" za bu rze nia -
mi pro ce su ko mu ni ka tyw ne go, czy li pra -

Z dr. hab. n. med. JAROS)AWEM MARKOWSKIM,
kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii

*l!skiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia MARIA SZTUKA

Stres po zy tyw ny
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wi d!o we go po ro zu mie nia przy po mo cy
g!o su, s!u chu, mo wy i j" zy ka. Za po trze bo -
wa nie na t" spe cja li za cj" jest ogrom ne. Jed -
nym z naj wi"k szych nie bez pie cze#stw
na szej wspó! cze sno $ci jest wszech obec ny
ha !as, któ ry sta no wi je den z naj gro% niej -
szych czyn ni ków oto tok sycz nych, czy li
uszka dza j& cych na rz&d s!u chu. Nie do -
s!uch, po dob nie jak cu krzy ca, cho ro ba
wie# co wa czy nad ci $nie nie sta! si" cho ro -
b& spo !ecz n&. W Pol sce cier pi na nie go
oko !o 15 proc. lu dzi. Wra ca j&c do au dio -
lo gii i fo nia trii, pierw sza – ba da pro ce sy
od bio ru d%wi" ków, na to miast fo nia tria
ich wy da wa nie, w obu przy pad kach spe -
cja li $ci zaj mu j& si" za bu rze nia mi i ich le -
cze niem. Na sza kli ni ka ja ko je dy na w po -
!u dnio wej Pol sce po sia da akre dy ta cj"
na pro wa dze nie tej spe cja li za cji. Obec nie
przy go to wu je my sze $ciu le ka rzy, któ rzy
za kil ka lat b" d& spe cja li sta mi w za kre sie
au dio lo gii i fo nia trii. 

– We d!ug da nych In sty tu tu On ko lo -

gii w War sza wie oko !o 10 mi lio nów

Po la ków pa li re gu lar nie 15–20 pa pie ro -

sów dzien nie… 

– To za trwa 'a j& ce da ne, zw!asz cza 'e na -
le 'y my tak 'e do czo !ów ki w spo 'y wa niu
al ko ho li wy so ko pro cen to wych. A jest to
mie szan ka wy j&t ko wa. Pa le nie pa pie ro sów
jest naj cz"st szym czyn ni kiem etio lo gicz -
nym ra ka a w po !& cze niu z al ko ho lem
znacz nie przy spie sza pro ces no wo two ro -
wy. Kan ce ro ge ny za war te w dy mie ty to nio -
wym (a jest ich oko !o czte rech ty si" cy) zna -
ko mi cie roz pusz cza j& si" w al ko ho lu,
na sku tek cze go ich pe ne tra cja do na b!on -
ka czy $lu zów ki ja my ust nej jest znacz nie
u!a twio na i po wo du je trans for ma cj" pra wi -
d!o we go na b!on ka w me ta pla stycz ne no -
wo two ry, któ re ata ku j& nos, za to ki, war gi,
gar d!o, krta#, gru czo !y $li no we, tar czy c"…
a w!a $nie te za li cza j& si" do sze $ciu naj licz -
niej wy st" pu j& cych w Pol sce no wo two rów
z!o $li wych. Naj cz"st szym jest rak p!a -
sko na b!on ko wy, któ ry sta no wi siód my
pod wzgl" dem cz" sto $ci wy st" po wa nia ro -
dzaj no wo two rów u m"' czyzn, u ko biet jest
do pie ro na dwu dzie stym trze cim miej scu. 

– Dla cze go m"# czy$ ni s% bar dziej

na ra #e ni?

– Po cz&t ko wo uzna no, 'e m"' czy% ni pa -
l& znacz nie wi" cej pa pie ro sów i cz" $ciej
pi j& wy so ko pro cen to wy al ko hol. Nie ste -
ty teo ri" t" na le 'a !o zmo dy fi ko wa(, po nie -
wa' pa nie do rów nu j& ju' w tym wzgl" dzie
m"' czy znom a mi mo to sta ty sty ki na dal
utrzy mu j& si" na po dob nym po zio mie.
Rocz nie u oko !o 3 000 osób zo sta je zdia -
gno zo wa ny rak krta ni, z cze go a' 2.700 sta -
no wi& m"' czy% ni. To za pew ne hor mo ny
'e# skie ochro ni& przed za cho ro wa niem
na te go ty pu no wo two ry. 

– Nar ko ty ki i do pa la cze znik n" !y z le -

gal nej sprze da #y, pa pie ro sy s% ogól no -

do st"p ne…

– To oczy wi sta nie kon se kwen cja, wy star -
czy po rów na( do cho dy ze sprze da 'y wy -
ro bów ty to nio wych ze $rod ka mi, któ re wy -
da je si" na le cze nie skut ków pa le nia. St&d
ty le ak cji pro fi lak tycz nych, prze stróg
i kam pa nii an ty ni ko ty no wych. Rok 2013
zo sta! og!o szo ny „Ro kiem wal ki z no wo -
two ra mi g!o wy i szyi”. Zor ga ni zo wa no

wie le szko le#, kon fe ren cji i ak cji ma j& cych
na ce lu do pro wa dze nie do zmniej sze nia
licz by za cho ro wa#, po przez dzia !a nia ukie -
run ko wa ne na edu ka cj", pro fi lak ty k" i ba -
da nia prze sie wo we. Je den z pro jek tów
pod ha s!em „1 przez 3”. skie ro wa ny by!
do le ka rzy ro dzin nych. Przy go to wa li go
eks per ci z dzie dzi ny no wo two rów g!o wy
i szyi. S& to wska zów ki dla le ka rzy pierw -
sze go kon tak tu, któ rzy po win ni nie zw!ocz -
nie skie ro wa( do la ryn go lo ga pa cjen ta,
u któ re go przez trzy ty go dnie utrzy mu je si"
cho( by je den z ta kich ob ja wów, jak: bo le -
sne lub utrud nio ne prze !y ka nie, ból gar d!a,
chryp ka, ból j" zy ka, nie go j& ce si" ra ny
w ja mie ust nej, bia !e lub czer wo ne pla my
na b!o nie $lu zo wej ja my ust nej, obrz"k szyi,
guz szyi, jed no stron ne upo $le dze nie dro' -
no $ci no sa czy krwi sta wy dzie li na z no sa.
Naj wa' niej sze, aby pa cjent tra fi! do nas
w od po wied nim mo men cie.

– Cho ru j% tak #e lu dzie nie pa l% cy… 

– To praw da, ale g!ów ny mi czyn ni ka mi
etio lo gicz ny mi no wo two rów g!o wy i szyi
s& kan ce ro ge ny za war te w dy mie ty to nio -
wym i wy so ko pro cen to wych al ko ho lach,
po zo sta !e, ale w znacz nie mniej szym
stop niu, to ob ci& 'e nia ge ne tycz ne i ró' ne -
go ty pu wi ru sy, mi" dzy in ny mi HPV. 

– Na !o go wi pa la cze uni ka j% wi zyt

u la ryn go lo gów, oba wia j%c si" od mo wy

le cze nia. 

– Nie ma my pra wa od mó wi( le cze nia,
wy ni ka to za rów no z po czu cia ety ki ka' -
de go le ka rza, jak i z ra cji za wo do we go
obo wi&z ku. Oczy wi $cie py ta nia o ilo$( wy -
pa la nych dzien nie pa pie ro sów nie da si"
unik n&(, ale dro g& per swa zji sta ra my si"
prze ko na( pa cjen ta do po rzu ce nia na !o gu.
To s& trud ne roz mo wy, ale ko niecz ne, po -
nie wa' mu si my eli mi no wa( czyn nik etio -
lo gicz ny cho ro by. Zda rza si", 'e spo tka -
nie z pa cjen tem, któ ry do ko# ca 'y cia jest
ska za ny na od dy cha nie przez rur k" tra che -
oto mij n& od no si po '& da ny sku tek. Ta ki wi -
dok wpraw dzie wy wo !u je strach i prze ra -
'e nie, ale to stres po zy tyw ny. 

– Czy za mia na pa pie ro sów na faj k"
ob ni #a za gro #e nie?

– Ab so lut nie nie. Faj ka za wie ra ta ki
sam ty to#, tak wi"c i kan ce ro ge ny s& ta -
kie sa me.

– Ja kie wy zwa nia sto j% przed wspó! -
cze sn% la ryn go lo gi%?

– Naj wa' niej szym za da niem jest prze -
szczep krta ni. To roz wi& za !o by wie le pro -
ble mów no wo two ro wych. Na trzy ty si& -
ce pa cjen tów rocz nie, u któ rych wy kry to
za awan so wa ne go ra ka krta ni, u po !o wy ko -
niecz na jest la ryn gek to mia, czy li ca! ko wi -
te usu nie cie na rz& du. To jak na ra zie na -
sza je dy na sku tecz na bro# prze ciw ko tej
cho ro bie. Prze szczep ser ca czy ne rek, na -
rz& dów nie zwy kle skom pli ko wa nych
i wie lo funk cyj nych jest ju' obec nie za bie -
giem wr"cz ru ty no wym na to miast prze -
szcze py krta ni czy tcha wi cy na dal po zo -
sta j& w sfe rze eks pe ry men tal nej. 

– W czym tkwi trud no&'?
– W skom pli ko wa nym uner wie niu krta -

ni. Na $wie cie ju' wie lo krot nie po dej mo -
wa no pró by, któ re nie ste ty za ko# czy !y si"
nie po wo dze niem z po wo du bra ku mo' li -
wo $ci od two rze nia funk cji ner wo wej krta -

ni: g!o so twór czej, od de cho wej i obron nej.
Uda ne prze szcze py mo g!y by ca! ko wi cie
za st& pi( la ryn gek to mie. Dru gim wy zwa -
niem, któ re stoi przed na mi jest le cze nie
uszko dze nia s!u chu, któ re jest na przy k!ad
na st"p stwem pra cy w upo rczy wym ha !a -
sie. Do ty czy to bar dzo licz nej gru py pa -
cjen tów, któ rzy nie kwa li fi ku j& si" jesz cze
do prze szcze pu $li ma ko we go ale cier pi&
z po wo du nie do s!u chu. Je dy nie co ma my
obec nie im do za ofe ro wa nia, to apa ra ty s!u -
cho we. Pro blem ten mo g& roz wi& za( ho -
dow le ko mó rek s!u cho wych. Suk ce sem za -
ko# czy !o si" za sto so wa nie tej me to dy
u pta ków, przyj dzie wi"c czas i na cz!o wie -
ka. Ko lej ne za da nie, ja kie stoi przed wspó! -
cze sn& la ryn go lo gi& to uzy ska nie sku -
tecz nej che mio te ra pii w le cze niu ra ka
p!a sko na b!on ko we go g!o wy i szyi. Dzi siaj
go ope ru je my lub na $wie tla my. Rak p!a -
sko na b!on ko wy jest bar dzo trud nym do ba -
da nia la bo ra to ryj ne go no wo two rem, po nie -
wa' ko mór ki pra wi d!o we s& po prze ra sta ne
tkan k& ra ko w&. Lek mu sia! by wi"c dzia -
!a( na re cep to ry kon kret nych ko mó rek a ta -
kie go jesz cze nie wy na le zio no. 

– Cz" sto i z !a two &ci% si" ga my po le -

ki bez re cep ty, cze go po win ni &my si" wy -

strze ga'? 

– Przede wszyst kim nad u'y wa nia an ty -
bio ty ków, któ re s& wr"cz wy mu sza ne na le -
ka rzach, na wet w przy pad kach ba nal nych
prze zi" bie#. To jest oczy wi $cie po dyk to wa -
ne l" kiem przed nie obec no $ci& w pra cy
a tym sa mym gro% b& jej utra ty, pa mi" taj my
jed nak, 'e cz" ste sto so wa nie an ty bio ty ków
po wo du je na ra sta nie od por no $ci szcze -
pów bak te ryj nych i po wsta wa nie le ko od -
por nych bak te rii, tak wi"c w sy tu acji, kie -
dy an ty bio tyk jest rze czy wi $cie nie zb"d ny,
oka zu je si", 'e le cze nie nie przy no si efek -
tu. Ko lej nym nie bez pie cze# stwem jest
nad u'y wa nie $rod ków prze ciw bó lo wych
i prze ciw za pal nych. Szcze gól nie gro% ne
w skut kach s& le ki za wie ra j& ce pseu do efe -
dry n", któ ra bar dzo nie ko rzyst nie wp!y wa
na ser ce. Prze zi" bie nie, któ re mu to wa rzy -
szy go r&cz ka to jesz cze nie po wód, aby si" -
ga( po le ki. Przede wszyst kim na le 'y po -
zo sta( w do mu i uni ka( wy si! ku fi zycz ne go,
a nie zwie lo krot nia( daw ki me dy ka men tów.

– Re kla my ku sz% ko lo ro wy mi, wie lo -

sma ko wy mi wi ta mi na mi.

– Pa mi" taj my, 'e nasz or ga nizm po trze -
bu je mi kro ilo $ci po szcze gól nych wi ta -
min, co dzien na por cja wa rzyw i owo ców
w zu pe! no $ci za spo ka ja na sze po trze by. Fa -
sze ro wa nie si" nie kon tro lo wa ny mi por cja -
mi ró' no rod nych wi ta min, mi ne ra !ów
i su ple men tów die ty nie przy no si ko rzy -
$ci, a by wa, 'e wr"cz od wrot nie szko dzi
zdro we mu or ga ni zmo wi. 

– Jest &ro dek la ta, za cz%! si" se zon lo -

dów…

– Lo dy w nie któ rych przy pad kach ma -
j& na wet lecz ni cze za le ty, s& bar dzo wska -
za ne na przy k!ad w tzw. su chym nie 'y cie
gar d!a, po nie wa' na wil 'a j& b!o n" $lu zo w&,
a zdro wa $lu zów ka, to wil got na $lu zów -
ka. Na pew no nie do sta tecz na ilo$( spo 'y -
wa nych p!y nów cz" $ciej jest przy czy n&
prze zi" bie#, ni' do bra por cja lo dów. 

Dzi" ku j" za roz mo w".
!
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Sprawiedliwy 
w!ród Narodów "wiata. 
Henryk S#awik w czasie 

drugiej wojny !wiatowej (cz. III)
„Ge ne ral ny »s$d« by# w kom ple -

cie. Przed nim sta# stor tu ro wa -
ny i spo licz ko wa ny, ale !mia #y i od -
wa% ny z pe# n$ nie ugi& to !ci$ du szy
Hen ryk S#a wik. Po sta wi li nas wprost
przed so b$ i prze czy ta li oskar %e nie
prze ciw ko mnie. Po tem za da wa li py -
ta nia, na któ re od po wia da #em. Hen -
ryk S#a wik we d#ug sta wia nych punk -
tów oba la# im te za rzu ty, !wiad cz$c
tym sa mym, %e ja nie mia #em o tym
po j& cia. Obie ca li mu, %e jak po wie
praw d&, to go na tych miast zwol ni$.
Ale on by# nie z#om ny. Prze rwa li roz -
pra w&. Od pro wa dzi li mnie do s$ sied -
nie go po ko ju. Po ja kim! cza sie prze -
s#u cha nie za cz& #o si& zno wu. Ob raz
by# ten sam, tyl ko S#a wik si& zmie ni#.
Je go twarz i g#o wa by #y po krwa wio -
ne od bi cia. Ale z oczu bi #o zde cy do -
wa nie. Po pa trzy# si& na mnie z przy -
ja ciel skim od da niem i od ra zu
wy pro sto wa# si& i po wie dzia#: «Sprze -
ci wiam si& – w imie niu pra wa mi& -
dzy na ro do we go, mo ral no !ci i spra -
wie dli wo !ci. Nie oskar %aj cie Go!».
Prze wod ni cz$ cy prze rwa# prze s#u -
cha nie. Na ak tach S#a wi ka na pi sa li
co! czer wo nym o#ów kiem. Wten -
czas nie wie dzia #em jesz cze, %e czer -
wo ne pi smo ozna cza krew i !mier'.
Ze Svábhe gy [aresz tu ge sta po – T.K.]
za bra no nas z po wro tem do wi& zie -
nia. W cza sie po dró %y sie dzie li !my
obok sie bie w ciem nym czar nym
sa mo cho dzie. Po szu ka #em je go r& ki,
by po dzi& ko wa' mu za ura to wa nie
me go %y cia. [Z] u!ci skiem d#o ni tak
mi szep n$# – «Tak p#a ci Pol ska».
W ten spo sób ostat nie spo tka nie
z pol skim przy ja cie lem wspo mi na#
Józ sef An tall. Do dra ma tycz nej kon -
fron ta cji do sz#o w lip cu 1944 r., kil -

ka mie si& cy po za j& ciu W& gier przez
woj ska nie miec kie. Ofi ce ro wie ge sta -
po, dys po nu j$c bo ga tym do ssier
na te mat dzia #al no !ci S#a wi ka ja ko
pre ze sa Pol skie go Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go, szu ka li przede wszyst -
kim do wo dów na udzia# obu m&% -
czyzn w ak cji ra to wa nia lud no !ci
%y dow skiej. Los Po la ka by# nie ste ty
prze s$ dzo ny, z cze go on sam zda wa#
so bie spra w&, gra to czy #a si& wi&c
o %y cie W& gra.

Be mo wie, Mic kie wi czo wie, 
Ko !ciusz ko wie

Ude rze nie hi tle row ców by #o cel -
ne, po nie wa% An tall ju%

od pierw szych ty go dni woj ny po spie -
szy# z po mo c$ pol skim (y dom, któ -
rzy szu ka li schro nie nia w kra ju
nad Du na jem. Je sie ni$ 1939 r. i na po -
cz$t ku 1940 r. do tar #o ich tam oko -
#o 10 ty si& cy. Ja ko pra cow nik Mi ni -
ster stwa Spraw We wn&trz nych
spra wu j$ cy nad zór nad po mo c$ dla
uchod) ców, Józ sef pod ko niec wrze -
!nia nie ofi cjal nie po le ci# pod le g#ym
so bie urz&d ni kom, aby nie od no to wy -
wa li fak tycz nej na ro do wo !ci ucie ki -
nie rów, wszyst kich okre !la j$c je dy -
nie ja ko pol skich oby wa te li. Je %e li
by #a ta ka ko niecz no!' – wpi sy wa no
fa# szy we imio na i na zwi ska. W ten
spo sób w!ród %y dow skich uchod) -
ców po ja wi #o si& wie le osób z na zwi -
ska mi naj bar dziej zna nych w Pol sce
(i na W& grzech) po sta ci z hi sto rii, li -
te ra tu ry, sztu ki – Be mo wie, Mic kie -
wi czo wie, Cho pi no wie, Ko !ciusz -
ko wie i in ni. „Niech Bóg wy ba czy

nam hi sto rycz n$ i li te rac k$ nie tak tow -
no!', ale mu sie li !my dzia #a' szyb ko,
prze cie% roz po cz$# si& ju% wte dy
pro ces wy wia dow czy strza #o krzy -
%ow ców [w& gier skich fa szy -
stów – T.K.] i nie miec kich sprzy mie -
rze* ców” – wspo mi na# An tall.
Na prze #o mie 1939/1940 r. w dzia #a -
nia te w#$ czy# si& Hen ryk S#a wik.
Pod sta wo w$ spra w$ by #o wy sta wie -
nie nie bu dz$ cych po dej rze* fa# szy -
wych do wo dów to% sa mo !ci. Do
wkro cze nia na W& gry hi tle row ców
w mar cu 1944 r. do ku men ty te sta no -
wi #y dla %y dow skich uchod) ców nie -
mal ubez pie cze nie na %y cie. Na tym
po lu nie oce nio na oka za #a si& po moc
pol skich ksi& %y, któ rzy w !ci s#ej
wspó# pra cy z An tal lem i S#a wi kiem,
na nie mal ma so w$ ska l&, za cz& li wy -
sta wia' fa# szy we me try ki chrztu,
tym ra zem wy bie ra j$c ju% pol skie
imio na i na zwi ska z li sty naj bar -
dziej po pu lar nych. Na pod sta wie
tych do ku men tów %y dow scy uchod) -
cy wpi sy wa ni by li do pol skich i w& -
gier skich ewi den cji ja ko ka to li cy.
„Spy ta #em raz – wspo mi na# da lej
An tall – sze fa Pol skie go Urz& du
Dusz pa ster skie go, fran cisz ka ni na
[Pio tra] Wil ka -Wi to s#aw skie go, czy
to !mier tel ny grzech, %e na da je my (y -
dom pol skie na zwi ska i wy da je my im
pol skie do ku men ty. Oj ciec […] bar -
dzo po wa% nie, z prze ko na niem od po -
wie dzia#, %e jest to  – w da nych
oko licz no !ciach – za da nie bez wa run -
ko wo mi #e Bo gu, gdy% Bóg nie chcia#
stwo rzy' imion, ani ob rz$d ków, lecz
cz#o wie ka, %e by na zie mi by #o %y cie.
Wi&c, je !li ty mi do ku men ta mi mo %e -
my ura to wa' ko mu! %y cie, nie win ne
oszu stwo (pia fraus) jest czy nem

TO MASZ
KUR PIERZ

Hen ryk S!a wik



13

za wsze do zwo lo nym”. W sie dzi bie
kie ro wa ne go przez S!a wi ka Ko mi te -
tu, w biu rze An tal la i Pol skim Ka to -
lic kim Dusz pa ster stwie nad Uchod" -
ca mi dru ko wa ne by !y w j# zy ku
pol skim, nie miec kim i fran cu skim
tek sty naj wa$ niej szych mo dlitw, któ -
rych mu sie li si# na uczy% $y dow scy
uchod" cy. Po za Oj cze Nasz, ko niecz -
na by !a zna jo mo&% sied miu sa kra men -
tów i in nych ka to lic kich prak tyk 
re li gij nych. Wszyst ko to mo g!o
zwi#k szy% szan se na wyj &cie obron -
n' r# k' pod czas prze s!u cha( pro wa -
dzo nych na przy k!ad przez &led czych
z w# gier skie go kontr wy wia du. Z bie -
giem cza su uchod" cy $y dow scy, jak
i oso by im po ma ga j' ce by !y bo wiem
pod co raz &ci &lej sz' ob ser wa cj' tych
s!u$b w# gier skich (mi# dzy in ny mi
wspo mnia ne go kontr wy wia du), któ -
ry mi kie ro wa li po li ty cy i woj sko wi
o na sta wie niu pro nie miec kim. Swo -
je mac ki roz sze rza! tak $e wy wiad hi -
tle row ski, zdo by wa j' cy co raz wi# cej
agen tów roz lo ko wa nych w wie lu in -
sty tu cjach i urz# dach, nie wy !' cza j'c
z te go na wet mi ni sterstw. W tej sy tu -
acji i S!a wik, i An tall od po cz't ku na -
ra $e ni by li na du $e nie bez pie cze( -
stwo. 

Od po !o wy 1942 r., kie dy w Pol sce
trwa !a ju$ ma so wa za g!a da lud no &ci
$y dow skiej, na W# gry za cz# !a do cie -
ra% dru ga fa la uchod" ców. Prze !o $o -
ny An tal la, mi ni ster Fe renc Ke resz -
tes -Fi scher zle ci! wów czas pod le g!ym
mu w!a dzom po gra nicz nym, aby
$ad ne go z ucie ki nie rów, bez wzgl# -
du na po cho dze nie i wy zna nie, nie od -
sta wia% za gra ni c#, co rów na !o si# wy -
ro ko wi &mier ci. W!a dza sze fa MSW,
bar dzo przy chyl ne go Po la kom, sta wa -
!a si# jed nak co raz bar dziej ogra ni czo -
na. W sierp niu 1941 r., na W# grzech
wpro wa dzo na zo sta !a tzw. trze cia
usta wa an ty $y dow ska i cho cia$ )y -
dów w# gier skich nie do tkn# !y jesz cze
wów czas ma so we re pre sje, to jed nak
wie lu ucie ki nie rów z Pol ski zo sta !o
schwy ta nych przez pro nie miec ko na -
sta wio ne s!u$ by i de por to wa nych
z po wro tem do kra ju. Nie mniej jed -
nak w 1942 i 1943 r. na W# gry do tar -
!o oko !o 5 tys. pol skich )y dów,
w tym wie le dzie ci, któ re nie jed no -
krot nie, po naj strasz liw szych prze $y -
ciach, cu dem sa me prze do sta wa !y si#
nad Du naj.

Dla tych w!a &nie naj m!od szych
ofiar S!a wik wraz z An tal lem,
przy wspó! pra cy kil ku in nych uchod" -
ców $y dow skich (m.in. Ic cha ka Bret -
tle ra vel Brat kow skie go), zor ga ni zo -

nie prze wie zio ne do Bu da pesz tu
i tam, ukry te w kil ku miej scach,
wszyst kie do trwa !y do ko( ca woj ny. 

Pre cy zyj ne okre &le nie licz by
wszyst kich osób ura to wa nych przez
S!a wi ka i je go przy ja ció! jest bar dzo
trud ne, o ile nie wr#cz nie mo$ li we.
Naj bli$ si wspó! pra cow ni cy Hen ry ka
i Józ se fa wspo mi na li, $e wie lu
uchod" com $y dow skim po mo gli oni
oso bi &cie, nie od no to wu j'c te go
w ogó le w $ad nych do ku men tach.
*ci s!e prze strze ga nie za sad kon spi ra -
cji przy nio s!o zna ko mi te re zul ta ty.
We d!ug ostro$ nych sza cun ków, kie -
ro wa ny przez by !e go re dak to ra
„Ga ze ty Ro bot ni czej” Ko mi tet wraz
z po mo c' w# gier skich przy ja ció!
przy czy ni! si# do ura to wa nia co naj -
mniej 5 tys. pol skich )y dów. Do brze
zo rien to wa ny w tej spra wie Hen ryk
Zvi Zim mer mann uwa $a!, $e licz ba ta
jest za ni $o na, co po twier dza !y by
wspo mnie nia An tal la, któ ry pi sa!
o po nad dzie si# ciu ty si' cach $y dow -
skich uchod" ców (ale nie ste ty nie pre -
cy zo wa! czy cho dzi o wszyst kich,
któ rzy otrzy ma li np. fa! szy we do ku -
men ty). W nie któ rych wspo mnie -
niach po ja wia si# na wet licz ba 14 tys.
ura to wa nych osób. Nie za le$ nie od te -
go, któ ry z tych sza cun ków jest bli$ -
szy praw dy, ogrom do ko na( S!a wi ka
i An tal la sta wa ich w sze re gu naj wi#k -
szych Spra wie dli wych w&ród Na ro -
dów *wia ta.

Ostat nie mie si! ce

Wgrud niu 1943 r., dzi# ki po mo -
cy w# gier skich przy ja ció!,

na fa! szy wych pa pie rach z War sza wy
do Bu da pesz tu do tar !a ro dzi na S!a wi -
ka – $o na Ja dwi ga i czter na sto let nia
wów czas cór ka Kry sia. Po kil ku ty go -
dnio wym po by cie w sto li cy obie wy -
je cha !y nad Ba la ton, gdzie dziew czy -
na roz po cz# !a na uk# w szko le
w Ba la ton boglár. W tym cza sie ca !a
ro dzi na mia !a mo$ li wo&% wy jaz du
do Szwaj ca rii, jed nak Hen ryk nie zde -
cy do wa! si# na ta ki krok, stwier dza -
j'c, $e nie mo $e zo sta wi% lu dzi 
b# d' cych pod opie k' Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go. Nie ste ty, cza sy, kie dy
W# grzy mo gli za pew ni% Po la kom
wzgl#d ne bez pie cze( stwo, do bie g!y
ko( ca. 19 mar ca 1944 r. nad Du naj
i Ci s# wkro czy !y woj ska nie miec kie.
Na tych miast roz po cz# !y si# prze &la -
do wa nia pol skich uchod" ców. Kil ku
pra cow ni ków i wspó! pra cow ni ków

wa li w po !o $o nym oko !o 30 km
na pó! noc od Bu da pesz tu mia stecz ku
Vac sie ro ci niec. By !o to wy j't ko we
przed si# wzi# cie. Otwar ty pod ko -
niec lip ca 1943 r. za k!ad ofi cjal nie na -
zwa ny zo sta! Do mem Sie rot Pol -
skich Ofi ce rów. W rze czy wi sto &ci
wraz z pol ski mi i $y dow ski mi opie -
ku na mi prze by wa !o tam oko !o stu $y -
dow skich dzie ci za opa trzo nych
w „aryj skie” pa pie ry ze zmie nio ny -
mi na zwi ska mi. Funk cjo no wa !o
przed szko le i szko !a po wszech na,
w któ rej re ali zo wa no pol ski pro gram
na ucza nia. Jed no cze &nie jed nak nie
po zba wia no dzie ci ich to$ sa mo -
&ci – po ofi cjal nym udzia le w mszy
&w., po ta jem nie uczo no je he braj skie -
go i ob ja &nia no Sta ry Te sta ment.
W ka mu fla$ w!' czy! si# te$ Ko &ció!
ka to lic ki. Dla zwi#k sze nia bez pie -
cze( stwa dzie ci, dzi# ki po mo cy hra -
bi ny Erzsébet Szapáry, wiel kiej przy -
ja ció! ki Po la ków, wi ce pre ze ski
W# gier sko -Pol skie go Ko mi te tu Po -
mo cy Uchod" com, sie ro ci niec od wie -
dzi! wta jem ni czo ny w ca !' spra w#
nun cjusz apo stol ski na W# grzech ar -
cy bi skup An gel lo Rot ta. Wte dy to bli -
skim wspó! pra cow ni kiem S!a wi ka
sta! si# m.in. Hen ryk Zvi Zim mer -
mann, praw nik z Kra ko wa, cz!o nek
$y dow skie go ru chu opo ru, któ ry
uciek! z kra kow skie go get ta w 1943
r., do tar! na W# gry i pod fa! szy wym
na zwi skiem zo sta! jed nym z pra -
cow ni ków Ko mi te tu Oby wa tel skie -
go, a fak tycz nie !'cz ni kiem mi# dzy
pre ze sem a ró$ ny mi gru pa mi ukry wa -
j' cych si# nad Du na jem pol skich
)y dów. Dzi# ki szcz# &ciu, po &wi# ce -
niu i de ter mi na cji wie lu lu dzi umiesz -
czo ne w Va cu dzie ci uda !o si# oca li%.
W ma ju 1944 r., a wi#c ju$ pod czas
oku pa cji W# gier, zo sta !y one po ta jem -

Józ sef An talk
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Ko mi te tu, m.in. gen. Jan Ko! !" taj -
-Srzed nic ki, szef Pol skiej S!u# by
Me dycz nej, od ra zu zgi n$ !o od hi tle -
row skich kul, in ni tra fi li do aresz tów.
S!a wik zdo !a! si$ ukry% i jesz cze
przez kil ka na &cie ty go dni, w kon spi -
ra cyj nych wa run kach, kie ro wa! pra -
ca mi pol skiej in sty tu cji. Dla ro dzi ny
S!a wi ków na de sz!y jed nak tra gicz ne
dni. W czerw cu aresz to wa na zo sta !a
Ja dwi ga. Tra fi !a do obo zu kon cen tra -
cyj ne go w Ra vensbrück. Kry si$ ukry -
to u zna ne go po li ty ka i po lo no fi la
ksi$ dza Be li Var gi. Zdo !a !a si$ jesz -
cze zo ba czy% z oj cem. 

W po !o wie lip ca 1944 r. w r$ ce ge -
sta po tra fi! i sam S!a wik, praw do po -
dob nie zdra dzo ny przez jed ne go
z uczniów z li ceum w Ba la ton boglár.
Aresz to wa ny zo sta! rów nie# An tall.
Obaj tra fi li do bu da pesz te' skiej sie -
dzi by ge sta po. Hi tle row cy chcie li
zdo by% przede wszyst kim in for ma cje
o udzia le W$ gra w ak cji prze rzu ca nia
Po la ków na Za chód oraz je go ro li
w ra to wa niu (y dów. Ujaw nie nie za -
an ga #o wa nia Józ se fa w te przed si$ -
wzi$ cia rów na !o by si$ wy da niu
na nie go wy ro ku &mier ci. S!a wik ca -
!" od po wie dzial no&% wzi"! na sie bie.
Po bru tal nym &ledz twie tra fi! wraz
z naj bli# szy mi wspó! pra cow ni ka mi
z Ko mi te tu Oby wa tel skie go do obo -
zu w Mau thau sen. Tam te# zo sta! po -
wie szo ny 23 sierp nia 1944 r. Wraz
z nim, mi$ dzy go dzi n" 16 i 16.15,
w ten sam spo sób, za mor do wa ni zo -
sta li po zo sta li li de rzy pol skie go
uchod) stwa na W$ grzech – Ste fan Fi -
lip kie wicz, An drzej Pysz, Ed mund
Fietz i Ka zi mierz Gur gul (kar ta ewi -
den cyj na z obo zu, sta no wi" ca pre cy -
zyj ny za pis zbrod ni, od na le zio na zo -
sta !a w jed nym z ar chi wów w USA
przez ro dzi n$ prof. Gur gu la). An tal -
la, któ re mu &led czy z ge sta po nie udo -
wod ni li #ad nych za rzu tów, wy pusz -

czo no, ale nie pew ny swe go lo su
do ko' ca woj ny ju# si$ ukry wa!.
Kry sia S!a wik prze by wa !a u ró# nych
lu dzi w oko li cach Ba la to nu. Za raz
po za ko' cze niu woj ny od na laz! j" w$ -
gier ski przy ja ciel Oj ca, któ ry przez
krót ki czas – za nim ko mu ni &ci zdo by li
pe! ni$ w!a dzy – ob j"! funk cj$ mi ni stra
od po wie dzial ne go za od bu do w$ kra -
ju. Wkrót ce oka za !o si$, #e oca la !a
rów nie# Ja dwi ga. W lip cu 1945 r. An -
tal lo wie zor ga ni zo wa li po dró# Kry si
do Ka to wic. W ten spo sób za ko' czy -
!y si$ tra gicz ne, wo jen ne lo sy ro dzi -
ny. Józ sef, po od su ni$ ciu od ofi cjal -
nych funk cji (do 1950 r. by! jesz cze
pre ze sem W$ gier skie go Czer wo ne go
Krzy #a), #y! w od osob nie niu a#
do &mier ci w 1974 ro ku. 

Za po mnia ny bo ha ter 
i przy wra ca nie pa mi! ci

Bez po &red nio po za ko' cze niu woj -
ny pa mi$% o S!a wi ku w Ka to wi -

cach by !a wci"# #y wa. W grud -
niu 1945 r. wzru sza j" ce &wia dec two
na !a mach „Dzien ni ka Za chod nie go”

za mie &ci! Ti bor Csor ba, bli ski wspó! -
pra cow nik Hen ry ka i Józ se fa, po woj -
nie miesz ka j" cy w Pol sce zna ny t!u -
macz pol sko -w$ gier ski, ma larz,
i j$ zy ko znaw ca. „An tall po dzi wia!
uspo !ecz nio ne go, de mo kra tycz ne go
Po la ka, któ ry nie mia! nic z przy s!o -
wio we go, a nam, W$ grom tak #e zna -
ne go s!o mia ne go za pa !u: po dzi wia!
cz!o wie ka, któ ry nie na wi dzi! pa to su
i fra ze su, któ ry ma wy czu cie mia ry
w po st$ po wa niu a sta now czo&% w #" -
da niach – wspo mi na! Csor ba.
– W ci" gu pi$ cio let niej dzia !al no &ci
na sta no wi sku Pre ze sa Pol skie go
Ko mi te tu Opie ki nad Uchod) ca mi
na W$ grzech wy ka za! S!a wik, #e
po tra fi! sta n"% za wsze po nad in te re -
sa mi par tyj ny mi. Za da nie je go by !o
nie zmier nie trud ne. Sy tu acja po li tycz -
na by !a sta le na pi$ ta. Uchod) stwo
mia !o sk!on no&% do usta wicz nych
wa &ni i k!ót ni i nie by !o !a two uj"% je
w ry zy. A jed nak do S!a wi ka wszy scy
czu li za ufa nie. Wie rzy li w je go bez -
wzgl$d ne od da nie spra wie. Oso bi -
stych za szczy tów ni gdy nie szu ka!.
Po zo sta! za wsze skrom ny, za wsze
go tów do s!u #e nia in nym. […] Ro bi!
to tak, jak wszyst ko: na po wa# nie.
Nie raz zda wa !o si$ nam, #e kie ru je si$
tyl ko mó zgiem, #e ro bi to m" drze, ale
nie zdra dza, #e bi je w nim te# czu !e
ser ce. Nie od ma wia! m!o dzie #y ni cze -
go, co by u!a twia !o jej roz wój, na uk$,
wy cho wa nie, ra to wa nie zdro wia i #y -
cia. A za wsze dba! bar dzo o swo j" #o -
n$ i swo j" có recz k$. Gdy tyl ko móg!,
wy sy !a! dla nich pacz ki do kra ju
z #yw no &ci" lub z le kar stwa mi. Nie
za po mn$ ni gdy, jak ma !a Kry sia
w War sza wie, na Czer nia kow skiej,
w prze lud nio nym miesz ka niu po -
dzi$ ko wa !a mi za pacz k$, przy wie zio -
n" w ro ku 40-tym, w ma ju od oj ca
i pro si !a o po zdro wie nie ta tu sia ze s!o -
wa mi: «nie umr$, do pó ki go nie zo -

Dom dziec ka w Va cu

Zdj!cia
ze zbio rów AIPN
w Ka to wi cach

Szko "a pol ska
– li ceum

w Ba la ton boglár
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ba cz!». Ta wia do mo"# wy ci -
sn! $a $z! z oczu twar de go
cz$o wie ka i $zy te zdra dzi $y,
%e ma oj cow skie ser ce. Ta
wia do mo"# star $a py$ i roz -
iskrzy $a je go ser ce w s$o& cu”. 

W 1946 r., we d$ug re la cji
cór ki Hen ry ka, ów cze sna Ra -
da Mia sta Ka to wic nada $a
jed nej z ulic je go imi!. Na -
zwa prze trwa $a jed nak tyl ko
trzy dni i – nie za ak cep to wa -
na przez ko mu ni stów – zo sta -
$a anu lo wa na. S$a wik by$
nie za le% nym so cja li st' i pa -
mi!# o nim, po dob nie jak
o wie lu in nych wy bit nych
po sta ciach te go przed wo jen -
ne go nur tu po li tycz ne go,
mia $a znik n'#. Nie po mo -
g$o na wet to, %e pre zes Ko mi -
te tu nie do %y$ tzw. w$a dzy lu -
do wej w Pol sce, po nie wa%
zbyt moc no od sta wa$ od nie -
chlub nych wzor ców, do któ -
rych od wo $y wa li si! to wa rzy -
sze par tyj ni. Do"# nie spo dzie wa nie,
na krót ko, na zwi sko S$a wi ka po ja wi -
$o si!, in stru men tal nie wy ko rzy sta ne
przez w$a dze ko mu ni stycz ne, w cza -
sie kam pa nii an ty se mic kiej po Mar -
cu 1968 r. Na W! gry uda $a si! eki pa
te le wi zyj na, któ ra na kr! ci $a, m.in.
z udzia $em An tal la, film do ku men tal -
ny o S$a wi ku. Na bu dyn ku szko $y
w Ba la ton boglár w 1969 r. po ja wi $a
si! ta bli ca in for mu j' ca o wspó$ pra cy
pol sko -w! gier skiej w cza sie woj ny.
Za bie gi te wpi sy wa $y si! w kam pa -
ni! an ty se mic k' i mia $y nie dwu -
znacz nie wska zy wa# na rze ko m'
nie wdzi!cz no"# (y dów wo bec Po la -
ków, w"ród któ rych wie lu od da $o %y -
cie nio s'c im po moc. Po tym nie -
chlub nym epi zo dzie pa mi!# o tym
wy bit nym cz$o wie ku na wie le lat
zo sta $a pra wie ca$ ko wi cie wy ma za -
na ze "wia do mo "ci zbio ro wej na Gór -
nym )l' sku. 

Przy wró ce nie po sta ci Hen ry ka S$a -
wi ka za wdzi! cza my de ter mi na cji
Hen ry ka Zvi Zim mer man na. Ten by -
$y po li tyk i dy plo ma ta (pe$ ni$ m.in.
funk cj! wi ce prze wod ni cz' ce go Kne -
se tu i am ba sa do ra Izra ela w No wej
Ze lan dii) w li sto pa dzie 1988 r. za mie -
"ci$ w „Prze kro ju” og$o sze nie, %e
po szu ku je „pa na S$a wi ka”, któ ry „do -
po móg$ w oca le niu wie lu Po la ków
i(y dów”. Nie wie dzia$, %e pre zes Ko -
mi te tu Oby wa tel skie go nie %y je ju%
od po nad czte rech de kad. Dzi! ki pra -
so we mu og$o sze niu Zim mer mann
do tar$ jed nak do Ja dwi gi i Kry sty ny

i po tym na je go wnio sek Yad Va shem
wsz cz'$ od po wied nie pro ce du ry.
W 1990 r. S$a wi ko wi przy zna ny zo -
sta$ po "miert nie Me dal Spra wie dli wy
w"ród Na ro dów )wia ta. Uro czy sto"#
w Je ro zo li mie, w któ rej uczest ni czy -
$a cór ka pre ze sa, od by $a si! je sie ni'.
W na st!p nym ro ku tym sa mym, za -
szczyt nym me da lem od zna czo ny zo -
sta$ Józ sef An tall. Od zna cze nie ode -
bra$ Józ sef An tall ju nior, je go syn,
po oba le niu ko mu ni zmu pierw szy
pre mier wol nych W! gier. Po tym
wy da rze niu po ja wi $y si! pierw sze
wzmian ki pra so we o za po mnia nym
bo ha te rze. W 1997 r. Zim mer mann
opu bli ko wa$ ksi'% k! „Prze %y $em, pa -
mi! tam, "wiad cz!”, w któ rej je den
roz dzia$ po "wi! ci$ S$a wi ko wi. Na tym
jed nak nie po prze sta$ – pod czas spo -
tka& upo wszech nia$ wie dz! o tym nie -
zwy k$ym cz$o wie ku, pod kre "la j'c
wie lo krot nie, %e czy ny S$a wi ka s'
god nie fil mu, któ ry mia$ by me dial n'
wy mo w! po rów ny wal n' z „Li st'
Schin dle ra”. W jed nym z ta kich spo -
tka& uczest ni czy$ Grze gorz *ub czyk,
któ ry w$a "nie za ko& czy$ mi sj! am ba -
sa do ra RP na W! grzech, a b! d'c
pod wra %e niem przed sta wio ne go
przez Zim mer man na ogro mu dzie $a
S$a wi ka pod j'$, wie lo let nie ju% obec -
nie, sta ra nia na rzecz przy wró ce nia je -
go pa mi! ci. Efek tem tych dzia $a& s'
m.in. je go dwie ksi'% ki – re por ta %e hi -
sto rycz ne, a tak %e al bu my o pol skim
uchod+ stwie na W! grzech. Po pu la ry -
za cj' po sta ci za j! $a si! tak %e El% bie -

ta Isa kie wicz, któ ra na pi sa $a
cie ka wy w for mie fa bu la ry -
zo wa ny do ku ment o S$a wi ku. 

Od po $o wy ostat niej de ka -
dy dzia $a nia na rzecz upo -
wszech nie nia wie dzy o %y ciu
i dzia $al no "ci te go wy bit ne go
Po la ka i )l' za ka pod j! $o 
"ro do wi sko ka to wic kie.
W 2008 r. po wsta $o sto wa rzy -
sze nie Hen ryk S!a wik – Pa -
mi"# i Dzie !o. Po ja wi $y si! ta -
bli ce upa mi!t nia j' ce je go
po sta#, kil ka szkó$ otrzy ma $o
imi! te go bo ha te ra. Wa% nym
wy da rze niem by $o po "miert ne
od zna cze nie S$a wi ka Or de -
rem Or $a Bia $e go. Uro czy -
sto"# z udzia $em pre zy den tów
Pol ski i W! gier – Le cha Ka -
czy& skie go i László So lyoma
od by $a si! 25 lu te go 2010 r.
w Ka to wi cach. Tak %e ro dzi na
An tal la ode bra $a wów czas,
przy zna ne mu po "miert nie,
naj wy% sze pol skie od zna cze -

nie dla cu dzo ziem ców – Krzy% Wiel -
ki Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Ko lej ne
ini cja ty wy re ali zo wa ne s' w$a "nie
w ra mach og$o szo ne go przez Sej mik
Wo je wódz twa )l' skie go Ro ku Hen ry -
ka S$a wi ka. 

An tall do ko& ca po zo sta$ wier nym
przy ja cie lem Po la ków – na je go bu -
da pesz te& skim na grob ku wid nie je
na pis „PO LO NIA SEP MER FI DE -
LIS”. S$a wik – jak wspo mi na$ Ti bor
Csor ba ostat nie mie si' ce je go %y -
cia – „ro bi$ swo je «cho# by pie ro ny bi -
$y!», cho# mia$ co raz mniej na dziei,
%e zro bi' mu «kam ra ci faj ni sty po -
grzeb z mu zy k', pa ra d' i ze dzwo na -
mi» – jak to na )l' sku si! ro bi…”.

!

Cykl ar ty ku $ów (cz. I -III) opra co wa -
no na pod sta wie m.in.: H.Z. Zim mer -
mann, Prze $y !em, pa mi" tam, %wiad cz",
Kra ków 1997; J. An tall se nior, Schro nie -
nie uchod& ców. (Wspo mnie nia i do ku -
men ty), oprac. K. Ka pron czay, War sza -
wa 2009; G. *ub czyk, Pol ski Wal len berg.
Rzecz o Hen ry ku S!a wi ku, War sza -
wa 2003; idem, Hen ryk S!a wik. Wiel ki za -
po mnia ny Bo ha ter Trzech Na ro dów,
War sza wa 2008; H. i T. Csor ba, Zie mia
w" gier ska azy lem Po la ków 1939–1945,
War sza wa 1985; E. Isa kie wicz, Czer wo -
ny o!ó wek. O Po la ku, któ ry oca li! ty si' -
ce (y dów, War sza wa 2003 oraz w opar -
ciu o ma te ria $y ar chi wal ne i pra so we
zgro ma dzo ne w Ar chi wum Pa& stwo -
wym w Ka to wi cach, Bi blio te ce )l' -
skiej, Bi blio te ce Ja giel lo& skiej i Ar chi -
wum Akt No wych w War sza wie.
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D
zie ci! stwo mo ich ro dzi ców zwi" za -

ne by #o z Ra dzion ko wem, w któ rym

i ja sp$ dzi #am spo r" cz$%& swo je go. Po -

cho dzi li z wie lo dziet nych ro dzin gór ni -

czych, któ rych lo sy wpi sy wa #y si$
w trud ne cza sy pierw szej po #o -

wy XX wie ku. Jed na z sióstr ma my po -

%lu bi #a po wsta! ca, wal cz" ce go o pol -

sko%& 'l" ska – wy cie! czo ny zmar#
wkrót ce po po wro cie z hi tle row skie go

obo zu pra cy. Ale przy naj mniej zo sta# po -

cho wa ny na swo jej zie mi, w ro dzin nym

gro bie, na któ rym mo( na za pa li& znicz.

Nie ste ty m"( dru giej z sióstr nie ma tu

swo je go gro bu. Ofia ra nie wol ni czej

pra cy, ze s#a na ju( po za ko! cze niu woj -

ny do ob ce go kra ju, przez la ta nie mia -

#a na wet pra wa do pa mi$ ci. Jed na z wie -

lu. Dla cze go?

Pro sty gór nik nie ana li zu je me an drów

po li ty ki. Po wo dów, któ rych wy ni kiem

s" za my ka ne ko pal nie, brak po py tu

na w$ giel wy do by wa ny na pol skim

'l" sku. Na nie miec kiej stro nie mo( na

si$ za trud ni&. Nie bez wa run ków wst$p -

nych. Dzie ci trze ba po s#a& do nie miec -

kiej szko #y. Co z te go, (e nie zna j" j$ -
zy ka? Wszyst kie go si$ mo( na na uczy&.
Mo( na te( po sta ra& si$ o od ro cze nie

obo wi"z ku szkol ne go z po wo du ja -

kiej% wy my %lo nej cho ro by, w mi$ dzy -

cza sie dziec ko pod uczy&, (e by nie by -

#o po ni (a ne. Okres, w któ rym wie le

ro dzin do ko ny wa #o ta kie go wy bo ru

opi sa# naj star szy syn mo jej ciot ki Le ny:

Za pa mi! ta "em su ro we go oj ca i do bro -

tli w# mat k!, jed nak $e nie mo g! po wie -

dzie%, $e oj ciec nas nie ko cha". Tak

w owych cza sach by "o w zwy cza ju, $e ro -

dzi ce mu sie li mie% u dzie ci po s"uch

i po wa $a nie. Oj ciec, acz kol wiek wy uczy"
si! szew stwa, po szed" do pra cy w ko pal -

ni, gdzie móg" wi! cej za ro bi%. Do 1931

ro ku, kie dy to na pol ski w! giel nie by "o
zby tu i wie lu gór ni ków po sz"o na bez ro -

bo cie. Je &li do t#d s"o wa „n! dza” i „ko -

niecz no&%” nie by "y tak do bit ne, to dla -

te go, $e ni gdy nie op"y wa li &my w do stat ki

i wo kó" by "o po dob nie. Ale te raz oj ciec

nie móg" zna le'% pra cy! Tak $e po szu ku -

j#c ja kiej kol wiek, 20 i 30 ki lo me trów

od do mu u ja kie go& rol ni ka w se zo nie lub

przy bu do wie dro gi, gdzie wy ko ny wa" t!
naj czar niej sz#, roz drab nia j#c szla k!.

Mat ka bar dzo oszcz!d nie wy da wa "a te

ci!$ ko za ro bio ne pie ni# dze, a mu sia "y
wy star czy% do da ty za si" ków dla bez ro -

bot nych lub za si" ków na dzie ci. Za pi sy -

wa "a ka$ dy wy da tek co do gro sza w pro -

wa dzo nym ze szy cie. Oj ciec kon tro lo wa"
ten ze szyt bar dzo uwa$ nie! 

My dzie ci te$ ju$ mie li &my swo je za da -

nia i obo wi#z ki. Cho dzi li &my po wy kop -

kach na po la i zbie ra li &my prze oczo ne

ziem nia ki. Na po bli skiej ha" dzie wy bie -

ra li &my z ka mie ni, wy wo $o nych tu z ko -

pal nia nej sor tow ni prze oczo ne bry" ki

w! gla. Na zy wa "o si! to „cho dzi% na ber -

gi”. By "o to na ogó" je dy ne pa li wo,

na któ rym mo$ na by "o ugo to wa% skrom -

ny obiad i przy oka zji nie co zi m# ogrza%
izb!. Pa sa li &my u oko licz nych rol ni ków

g! si, ko zy i kro wy. Za ta k# pra c! do sta -

wa "o si! wy $y wie nie i na ko niec mie si# -
ca dwa z"o te, któ re od da wa li &my mat ce.

To by" nasz ma "y udzia", ale zna czy" on

dla na szej mat ki bar dzo du $o! Od pa' -
dzier ni ka bra li &my si! do sku ba nia pie -

rze. Sia da "o si! na oko "o du $e go ku -

chen ne go sto "u, któ ry ca "y po kry ty by"
su row cem. Dwa dzie &cia fun tów pie rza!

To by "o nie wy obra $al nie du $o! Przy tej

ro bo cie by "o jed nak za wsze we so "o. Naj -

wi! cej &mie chu by "o, kie dy przy je$ d$a "a
ciot ka Ma rian na, naj star sza sio stra mat -

ki; zo sta wa "a na noc i do po dusz ki opo -

wia da "a nam naj cu dow niej sze baj ki!

W szko le nie mie li &my pro ble mów. Ro -

dzi ce ro zu mie li, $e po przez na uk! mo $e -

my kie dy& mie% lep sze $y cie. Kie dy jed -

nak mie li &my ja k#& pau z! w szkol nych

za j! ciach, za wi# zy wa li &my na sze ze -

szy ty i ksi#$ ki sznur kiem i zo sta wia li &my

je w k# cie, $e by po bry ka%. 
M"od sze dzie ci po wszech nie no si "y

ubra nia i bu ty po star szych. Bie li zn! szy -

"y nam bab ka Ja dwi ga ra zem z mat k#,
bab ka sztry ko wa "a te$ cier pli wie nie zli -

czo ne swe try i po( czo chy. Ale cz! sto ju$
od mar ca al bo kwiet nia, kie dy tyl ko

stop nia "y lo dy, a$ do li sto pa da, do no -

we go &nie gu, bie ga li &my bo so. Nie ob -

cho dzi "o si! $ad nych uro dzin ani imie -

nin. )wi! to wa "o si! je dy nie Wiel ka noc,

Zie lo ne )wi#t ki i Bo $e Na ro dze nie.

Przed ty mi &wi! ta mi ma ma pie k"a dro$ -
d$o wy ko "ocz. 

Bo $e Na ro dze nie! W dzie( Go dów

mat ka ubie ra "a przy nie sio ne przez oj ca

drzew ko la me t# i ozdo ba mi ze s"o my, wy -

dmu szek i ko lo ro we go pa pie ru, któ re

od kil ku ty go dni ro bi li &my sa mi. Pod cho -

in k! ka$ de z dzie ci k"a d"o po „wi li ji”

swój ko lo ro wy ta lerz – ran kiem na st!p -

ne go dnia znaj do wa "o na nim pre zen ty

od Dzie ci#t ka. Nie by "o to nic nad zwy -

czaj ne go – jab" ko, kil ka orze chów, ja kie&
pier ni ki. Nie co ro ku by "a ja ka& sztu ka

no wej bie li zny. Po &wi# tecz nym &nia da -

niu obo wi#z ko wo szli &my ca "# ro dzi n#
do ko &cio "a. Ro dzi ce wy cho wy wa li nas

w wie rze ka to lic kiej. 

Nie obe sz"o si! te$ cza sem bez ja kiej&
re pry men dy a na wet la nia. Naj smacz niej -

sze by "y wszak jab" ka pro sto z ja b"o ni ja -

kie go& s# sia da. Ale bia da, je &li od kry" to
oj ciec lub s# siad mu si! na nas po skar -

$y"! Ka ra" nas przy k"ad nie! Naj le piej za -

pa mi! ta "em w"a sne spo tka nie z oj co wym

pa sem, kie dy zda rzy "o mi si! go r# cym

zru mie nio nym na pa tel ni cu krem, któ ry

tak lu bi li &my so bie pra $y%, ob la% r! k!
bra ta Fran ca. Ten za cz#" wrzesz cze%, jak

op! ta ny, na tu ral nie za raz zja wi "a si!
mat ka, $e by go utu li% – a mnie do pad" oj -

ciec! Bli zna po tym opa rze niu zo sta "a
bra tu na r! ce do ko( ca $y cia. 

Przez kil ka lat ho do wa li &my br# zo w#
ko z!, któ ra to le ro wa "a do je nie tyl ko

prze ze mnie. Da wa "a co dzien nie pra wie

pi!% li trów mle ka! Mia "em te$ pa r! kró -

li ków. Kie dy ro dzi ce po sta no wi li je wy -

ko rzy sta% do &wi# tecz ne go obia du, mu -

sia "em sam ze drze% z nich skó r!, ci# gn#c
i ni cu j#c wo kó" uszu. Za 25 gro szy, któ -

re kie dy& otrzy ma "em od mat ki, ku pi "em

so bie czy $y ka. Klat k! po zy ska "em za ja -

k#& wy mia n!, ale cze go, to ju$ nie pa mi! -
tam. Pó' niej mia "em jesz cze sa micz k! ka -

nar ka, chcia "em te pta ki ho do wa%
i do ro bi% si! go dzi wych pie ni! dzy, ale

przyj dzie mi stwier dzi% z przy kro &ci#, $e
nic z te go nie wy sz"o. 

W 1936 ro ku m"( ciot ki Le ny do sta#
pra c$ po nie miec kiej stro nie. W Ra -

dzion ko wie w#a %nie wy bu do wa no „min -

der hajt k$”, czy li szko #$ nie miec ko j$ -
zycz n" dla tu tej szej mniej szo %ci

nie miec kiej. Au tor przy to czo nych wspo -

mnie! w#a %nie sko! czy# na uk$ w pol -

skiej szko le, ale wie ku szkol ne go do bie -

ga #a jed na z sióstr, któ ra nie zna #a ani

jed ne go s#o wa po nie miec ku. Zde spe ro -

wa ni kil ku let nim bra kiem pra cy ro dzi -

ce oczy wi %cie sko rzy sta li z po mo cy

zna j" ce go miej sco we re alia le ka rza,

któ ry wy pi sa# sto sow ne %wia dec two,

Wywózki

'l"zaków

w 1945 r.

do ZSRR

EL)BIETA MAJ

Los

Dworzec w Radzionkowie na pocz#tku XX wieku
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umo! li wia j" ce od ro cze nie obo wi"z ku

szkol ne go. 

Ko niecz no#$ co dzien ne go prze kra -

cza nia gra ni cy by %a dla oj ca do sy$
uci"! li wa. Dwa la ta pó& niej uda %o si'
wie lo dziet nej ro dzi nie uzy ska$ miesz ka -

nie w By to miu. By %o skrom ne, na no -

wym osie dlu, sk%a da %o si' z dwóch po -

koi i kuch ni, ale ze sp%u ki wa nym

ust' pem i in sta la cj" ga zo w". Ze spó%
do mów przy le ga% do uli cy, po któ rej je& -
dzi %y tram wa je, na za ple czu by% pas zie -

le ni z pla cem za baw dla dzie ci. Naj star -

szy za pi sa%:
Kie dy oj ciec za cz!" re gu lar nie przy -

no si# swój za ro bek, mo g"em so bie po -
zwo li# na luk sus po sia da nia akwa -
rium. By "o sze $cio bocz ne i mie $ci "o 50
a mo %e i 60 li trów wo dy. We wn!trz p"y -
wa "y gu pi ki, mie czy ki i dwa in dyj skie
bo jow ni ki. Ale jed nej zi mo wej no cy
wszyst kie po mar z "y. Ju% wi& cej ry bek nie
ku pi "em. Akwa rium ko mu$ po tem po da -
ro wa "em.

Po uko' cze niu szko "y chcia "em pój$#
na na uk& za wo du do ma sa rza. Ale mój
oj ciec si& sprze ci wi". Za cz! "em wi&c szu -
ka# in nej mo% li wo $ci i zna la z"em miej -
sce u pie ka rza. Ale nie po pa sa "em tam
d"u go, chy ba tyl ko z dzie si&# ty go dni. Nie
z po wo du po trze by wcze sne go wsta -
wa nia do pra cy – cia sto za czy na "o si&
wy ra bia# ju% go dzi n& po pó" no cy – ale
z po wo du %o ny sze fa. By "a to oso ba wiel -
ce k"ó tli wa i chcia "a wo dzi# prym nie tyl -
ko w do mu, ale i w pie kar ni. To zde ner -
wo wa "o kie dy$ pra cow ni ków tak bar dzo,
%e w"a $ci ciel, za nim si& spo strzeg" i opa -
mi& ta", wsa dzi" jej na g"o w& wo rek
po $wie %o wy sy pa nej do ka dzi m! ce. Sta -
n& "a za tem na $rod ku pra cow ni upu dro -
wa na, jak $wi! tecz na cho in ka! Nie do -
$wiad czo ny m"o dzik – ro ze $mia "em si&
g"o $no. Ze wsty du i z"o $ci przy "o %y "a mi
kil ka po licz ków i tak sko' czy "a si& mo -
ja na uka na pie ka rza. Mi mo te go szef wy -
p"a ci" mi za ka% dy mie si!c pra cy ca "e
dwie mar ki! Zo rien to wa "em si& nie ba -
wem, %e ja ko ucze' przy ko pal nia nej
szko "y móg" bym za ro bi# 1 mar k& i 84 fe -
ni gi dniów ki! Do te go jesz cze do da wa -
no przy zwo ity obiad. Zo sta "em za tem
gór ni kiem. 

W dniach, kie dy ro dzi na Le ny prze -

pro wa dza %a si' do By to mia, mo ja ma ma

zo sta %a spad ko bier czy ni" ksi" !ecz ki ze

zbio rem ko l'd, ku pio nej przez Le n'
w 1918 ro ku w Chro pa czo wie, kie dy to

ni ko mu jesz cze si' nie #ni %o, !e Chro pa -

czów b' dzie pol ski. Le na pew nie si' ba -

%a za bra$ pol skie ko l' dy i pa sto ra% ki

do nie miec kie go By to mia. W tym okre -

sie na ra sta j" ca po obu stro nach gra ni cy

wza jem na nie ch'$ nie wró !y %a nic do -

bre go. Tak wi'c to mik pod na zw" „kan -

tycz ki” na trwa %e za do mo wi% si' w na -

szym do mu, trak to wa ny nie mal jak

re li kwia. Nie wia do mo, ja ka ofi cy na go

wy da %a. Mo !e mi ko %ow ska Ka ro la Miar -

ki, mo !e ja ka# po zna( ska. W wo jen nych

nie pew nych cza sach wo la %a si' nie

ujaw nia$. 
Wrze sie( 1939 ro ku prze to czy% si'

przez #l" sk" zie mi', zmie ni% wie le,

lecz w do #wiad cze niach wi'k szo #ci tu -

tej szych lu dzi zmia ny by %y wpi sa ne

w !y cio ry sy i przyj mo wa li je z po ko -

r". W ko lej nych la tach uby wa %o m'! -
czyzn, przy mu so wo wcie la nych do We -

hr mach tu, wie lu gi n' %o na wszyst kich

fron tach Eu ro py, ale )l" za cy g%ów nie

na wschod nich. Po wta rza %y si' lo -

sy – bab ka zo sta %a wdo w" po !o% nie rzu

pru skie go woj ska w 1915; wy cho wu -

j"c sied mio ro dzie ci nie ustan nie bo ry -

ka %a si' z bie d". Te raz te! przy by wa -

%o wdów i sie rot. Ale gór ni cy by li

po trzeb ni na miej scu, nie po wo %y wa no

ich do woj ska. Tak wi'c ro dzi na Le ny

do trwa %a ko( ca woj ny w kom ple cie.

Jed nak po wkro cze niu wojsk ra dziec -

kich do By to mia, m'! czy& ni w wie ku

od 16 do 60 lat mie li obo wi" zek za mel -

do wa$ si' na przy ko pal nia nym pla cu.

Za po wie dzia no, !e b' d" wy ko rzy sta -

ni do na pra wy to rów ko le jo wych. Kto

móg% przy pusz cza$, !e przyj dzie im po -

zo sta wi$ ro dzi ny i po !e gna$ si' na d%u -

go – mo !e na za wsze? Za %a do wa no ich

do by dl' cych wa go nów i wy wie zio no

do Ka di jew ki na Ukra inie, gdzie za -

trud nio no do nie wol ni czej pra cy.

Tam – jak pó& niej do wie dzia %a si' Le -

na – m"! jej zmar% 20 wrze #nia 1945

ro ku na ja kie# za ka !e nie po wy pad ku

i z wy cie( cze nia. 

Za do mo wio na ju! w By to miu ro dzi -

na Le ny, na któ rej utrzy ma niu po zo sta -

%y czte ry nie let nie cór ki i dwóch sy nów,

nie czu %a si' bez piecz nie. Le na szcze -

gól nie ba %a si' o cór ki. Ba ry ka do wa %a
drzwi i okna, do któ rych cz' sto wie czo -

rem kto# si' do bi ja% al bo tyl ko pu ka%.
Uda %o jej si' unik n"$ wy sie dle nia;

na do wód, !e nie Niem ka po ka zy wa %a
#wia dec two uko( cze nia pol skiej ra -

dzion kow skiej szko %y przez naj star -

sze go sy na. I mó wi %a prze cie! po pol -

sku. Po le co no jej tyl ko zmie ni$ imi'
naj m%od sze go, cho$ nie by %o stric te
nie miec kie. Do sta %a na wet pra c' w przy -

ko pal nia nej sto %ów ce, gdzie obie ra %a wa -

rzy wa i ziem nia ki, wy no si %a ku b%y od -

pad ków. Ta pra ca mia %a tak !e do bre

stro ny, na reszt kach zbie ra nych do du -

!ej ba( ki ho do wa %a tucz ni ka. Ale by %a
to do dat ko wa udr' ka, wy naj mo wa na ko -

mór ka zlo ka li zo wa na by %a na pe ry fe -

riach mia sta, trze ba by %o do je! d!a$
tram wa jem. I znów by %o bar dzo bied nie.

Kar to fle na plac ki #cie ra no „do imen tu”,

ostat ni" kru szyn k' roz gnia ta %o si' na tar -

ce, cz' sto ra ni"c pal ce. Nikt si' nie skar -

!y%, !e pod su szo ny chleb kro jo no

w kost k' do wo dzion ki, okra sza no z"b -

kiem czosn ku, za miast szpi na ku sie ka -

no m%o de list ki po krzy wy. Po cie sza no

si' po pu lar nym !ar tem, !e od !u ru b' -
dzie ch%op jak z mu ru. Bo !ur to by %a co -

dzien na zu pa. Tak mi n' %o la to. Pew ne -

go wie czo ru zda wa %o im si', !e s%y sz"
g%os oj ca i je go b%a ga nie o wpusz cze nie

do miesz ka nia. Od blo ko wa no drzwi

– ale na ze wn"trz by %o ci cho i pu sto. Jak

pó& niej sko ja rzo no, by %a to go dzi na

je go #mier ci. Ale na t' in for ma cj' trze -

ba by %o jesz cze d%u go cze ka$. Do pie ro

wio sn" 1946 ro ku Le na mo g%a ju!
w pe% ni #wia do ma, !e m"! nie po wró -

ci, za mó wi$ msz' za spo kój je go du szy.

Na t' msz' po sz%am z ma m" do By to -

mia z D" brów ki Wiel kiej pie szo. Licz -

ni krew ni z Ra dzion ko wa przy je cha li

po ci" giem. Po mszy ciot ka Le na po cz' -
sto wa %a ze bra n" ro dzi n' tra dy cyj nym

ko %o czem z po syp k". 
)wiecz k' za pa li %a wcze #niej w ko #cie -

le, zmar %y nie mia% gro bu.

!
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Naj pierw !wia do mo!"

Zmia ny w struk tu rze miast wi docz ne
s! szcze gól nie tu, na "l! sku, co

zwi! za ne jest z upad kiem wie lu ga #$ zi
prze my s#u ci$% kie go, re lo ka cji dzia -
#al no &ci go spo dar czej czy zmian pro ce -
sów tech no lo gicz nych. War to jed nak pa -
mi$ ta', %e de gra da cji w wo je wódz twie
&l! skim ule g#y nie tyl ko za bu do wa nia,
ale rów nie% te re ny, czy li po wierzch nia
zie mi. Zja wi sko to zwi! za ne jest przede
wszyst kim z roz wo jem prze my s#u,
zw#asz cza wy do byw cze go i prze twór -
cze go oraz po st$ pu j! cej na Gór nym "l! -
sku w ci! gu ostat nich 200 lat urba ni za -
cji. Prze kszta# ce nia te obej mu j!
na tu ral n! rze( b$ te re nu oraz w#a &ci wo -
&ci fi zy ko -che micz ne wierzch nich
warstw gle by. Naj wa% niej sze zmia ny de -

gra du j! ce po wierzch ni$ zie mi s! skut -
kiem pod ziem nej i po wierzch nio wej
eks plo ata cji za so bów na tu ral nych (osia -
da nie te re nu, pod to pie nia) oraz za nie -
czysz cze nia gle by im mi sja mi prze my -
s#o wy mi. 

Wo je wódz two &l! skie obej mu je ob -
szar o bar dzo wy so kim stop niu zur ba -
ni zo wa nia i uprze my s#o wie nia i zde cy -
do wa nie naj wi$k szej w ska li kra ju
ilo &ci te re nów zde gra do wa nych, w tym
po prze my s#o wych. Nie ste ty brak kom -
plet nej wie dzy o ak tu al nym sta nie oraz
stop niu de gra da cji sta no wi jed n!
z g#ów nych ba rier w po now nym za go -
spo da ro wa niu tych te re nów. Po za ma -
pa mi ewi den cjo nu j! cy mi naj wi$k sze
ob sza ry na te re nie wy bra nych miast je -
dy n! ba z! od no sz! c! si$ do te re nów po -
prze my s#o wych jest Re gio nal ny Sys tem
In for ma cji Prze strzen nej (RSIP) obej -

mu j! cy ak tu al nie 500 re kor dów (w du -
%ej cz$ &ci nie ak tu al ny).

W przy go to wa nym w 2011 r. przez
Urz!d Mar sza# kow ski Wo je wódz twa
"l! skie go ra por cie ko) co wym za ty tu -
#o wa nym „Re wi ta li za cja ob sza rów
zde gra do wa nych – oce na pro ce su
i iden ty fi ka cja po %! da nych kie run ków
dzia #a nia pod mio tów pu blicz nych i pry -
wat nych w wo je wódz twie &l! skim”
wy ka za no, %e udo ku men to wa na po -
wierzch nia te re nów prze zna czo nych
do re wi ta li za cji wy no si nie mal 21 tys.
ha, na le %y jed nak pod kre &li', %e licz -
ba ta wska za na zo sta #a przez za le d -
wie 42 gmi ny wo je wódz twa.

Zlo ka li zo wa ne w struk tu rze miej -
skiej Gór ne go "l! ska i Za g#$ bia D! -
brow skie go obiek ty i te re ny prze my s#o -
we opu sto sza #y. Zruj no wa ne bu dyn ki
stra sz! swo im wy gl! dem i gro %! za wa -
le niem. Dzia #al no&' prze my s#o wa w re -
gio nie po zo sta wi #a jed nak nie tyl ko ne -
ga tyw ne skut ki zwi! za ne z de gra da cj!
&ro do wi ska i kra jo bra zu. Wie le z obiek -
tów po prze my s#o wych, mi mo cz$ sto
z#e go sta nu tech nicz ne go, wci!% urze -
ka swo j! wy j!t ko w! ar chi tek tu r! i sta -
no wi przy k#a dy kul tu ry tech nicz nej
mi nio nych cza sów. W ostat nich la tach
po ja wi #o si$ sze reg ini cja tyw ma j! -
cych na ce lu re wi ta li za cj$ te re nów
i obiek tów post in du strial nych wo je -
wódz twa &l! skie go. "wia do mo&' zna -
cze nia po trze by przy wró ce nia ich
do tkan ki miast sta #a si$ prze s#an k!
do opra co wa nia Wo je wódz kie go Pro -
gra mu Prze kszta# ce) Te re nów Po prze -
my s#o wych i Zde gra do wa nych (2008).
Je go ce lem by #o w pierw szym rz$ dzie
stwo rze nie sys te mu iden ty fi ka cji te re -
nów po prze my s#o wych w opar ciu o ba -
z$ da nych, a na st$p nie opra co wa nie sys -
te mu ich wa lo ry za cji pod wzgl$ dem
hi sto rycz nym i cen nym kul tu ro wo.
Ko lej nym kro kiem po win na by' ochro -
na kon ser wa tor ska oraz ada pta cyj na. 

Co i dla cze go chro ni my?

DrPiotr Ger ber z In sty tu tu Hi sto rii
Ar chi tek tu ry i Sztu ki Po li tech ni -

ki Wro c#aw skiej, spe cja li sta od ar chi tek -
tu ry prze my s#o wej, pod czas kon fe ren cji
„Ochro na dzie dzic twa prze my s#o we -
go”, któ ra od by #a si$ 13 czerw ca 2014 r.
w Wal cow ni Cyn ku w Ka to wi cach -Szo -
pie ni cach, mó wi#:  – Gdy ma my na my -
&li ochro n$ dzie dzic twa prze my s#o we go,
mu si my pa mi$ ta', %e mó wi my o prze -
strze ni, któ ra ukszta# to wa #a na sze %y cie.
Rzad ko so bie zda je my spra w$, jak prze -
mys# wp#y n!# na &wiat, w któ rym obec -
nie %y je my. 

To on kszta# to wa# ob raz miast. Obec -
nie prze cho dzi my pro ces de in du stria li -
za cji, czy li zmia n$ sys te mu go spo dar cze -
go oraz tech no lo gii pro duk cji. 

– Przej &cie z jed ne go sys te mu na dru -
gi spo wo do wa #o, %e prze mys# z po wo dze -
niem funk cjo nu j! cy przed 1989 r., w tym
sys te mie sta# si$ nie po trzeb ny – kon ty nu -
owa# dr Piotr Ger ber. – Otrzy ma li &my

Dziedzictwo przemys#owe coraz cz$!ciej postrzegane jest jako wa%ny obszar
dziedzictwa kulturowego. Szczególnie w topografii !l&skich miast i miasteczek
mo%na znale'" sporo opuszczonych obiektów poprzemys#owych: zespo#ów
zabudowa( górniczych z wie%ami wyci&gowymi, hal hutniczych, magazynów,
wie% wodnych i cie!nie(, osiedli robotniczych i in. S& nast$pstwem procesów
przemian gospodarczych, które nast&pi#y po 1989 r., nie tylko na )l&sku, ale
i w ca#ej Polsce. Pozostawione tereny i obiekty w zastraszaj&cym tempie ulegaj&
degradacji. Konieczna jest pilna refleksja, czy chcemy zachowa" od
zapomnienia owo dziedzictwo przemys#owe, chroni" je i przywraca" do %ycia
– cho" w innej funkcji.

Od degradacji
do rewitalizacji

AGNIESZKA SIKORA

Hu ta Wil hel mi na w Szo pie ni cach na pocz tów ce z ro ku 1938
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w spad ku dzie dzic two, z któ rym nie
umie li !my so bie po ra dzi". In sty tu cje od -
po wie dzial ne za ten pro blem nie mia #y
po pro stu na rz$ dzi do je go roz wi% za nia
i nie by #y przy go to wa ne, &e by tak wiel -
kie dzie dzic two móc sku tecz nie chro ni".
Jesz cze do nie daw na w wie lu za k#a dach
prze my s#o wych sta #y dzie wi$t na sto -
wiecz ne ma szy ny. 

Pro ces prze mian go spo dar czych – zda -
niem ar chi tek ta – przy niós# wie le ne ga -
tyw nych zja wisk w kon tek !cie obiek tów
po prze my s#o wych. Cza sa mi za bra k#o
g#$b szej re flek sji, gdy po dej mo wa no de -
cy zj$ o wy bu rza niu wie lu z nich. 

– Od by #a si$ rze' za byt ków. Ta kim
przy k#a dem mo &e by" wy bu rze nie we
Wro c#a wiu w ko( cu lat 90. XX wie ku
nie zwy k#ej pod wzgl$ dem ar chi tek to -
nicz nym Rze' ni Miej skiej … pod
bu do w$ cen trum han dlo we go. St%d
po ja wia si$ py ta nie o sens re je stru
za byt ków. Cz$ sto mó wi si$, &e wca le
ich nie chro ni. Ja uwa &am, &e jest od -
wrot nie i ta kich przy k#a dów jest w Pol -
sce wie le. 

Trze ba si$ wpierw za sta no wi", co tak
na praw d$ chro ni my i dla cze go. Istot ne
jest to, &e ochro na dzie dzic twa prze my -
s#o we go kie ru je si$ nie co od mien ny mi
kry te ria mi ni& ochro na in nych za byt -
ków. Do naj wa& niej szych kry te riów
na le &y przede wszyst kim okres po -
wsta nia. Oczy wi !cie on jest istot ny
dla ka& de go za byt ku, jed nak w przy pad -
ku za byt ków tech ni ki trze ba spoj rze"
na ten te mat nie co ina czej – mo &e si$
prze cie& zda rzy", &e ma j%c za le d wie kil -
ka na !cie lat, po sia da ju& war to!" hi sto -
rycz n%. Istot na jest rów nie& cz$ sto!"
wy st$ po wa nia. W przy pad ku tech ni ki
to bar dzo wa& ne, czy na przy k#ad sa mo -
chód jest ostat nim da nej mar ki czy mo -
de lu. Ko lej ny mi kry te ria mi s%: po #o &e -
nie obiek tu, je go zna cze nie dla roz wo ju
tech ni ki czy prze my s#u oraz wp#yw
na roz wój go spo dar czy re gio nu. Cz$ sto
nie do ce nia nym i po mi ja nym kry te -
rium jest wa ga za sto so wa nych roz -
wi% za(, a prze cie& nie zwy kle wa& ne
jest, aby wie dzie", czy w tym obiek cie
tkwi my!l – ory gi nal na, cie ka wa i co
ona wnio s#a. Nie ste ty, to wy ma ga wie -
dzy, nie da si$ po dej mo wa" de cy zji tyl -
ko i wy #%cz nie z po zy cji kon ser wa to ra,
po trzeb ni s% eks per ci, a tych bra ku je.
Ko lej ny mi wa& ny mi kry te ria mi s% stan
za cho wa nia obiek tu oraz czy tel ny pro -
ces pro duk cji. 

– W szo pie nic kiej Wal cow ni Cyn ku
war to !ci% nie jest ha la, to tyl ko sko ru -
pa – za uwa &y# dr Ger ber. – Na praw d$ jest
wa& ne to, &e mo &e my po ka za", na czym
po le ga #a na prze #o mie XIX i XX w. pro -
duk cja cyn ku i je go prze rób ka. Po ka za"
nie tyl ko na zdj$ ciach, ale i urz% dze niach.
Mo &e my wr$cz, i to jest na sz% am bi cj%,
za de mon stro wa" ca #y pro ces od pro duk -
tu do fi nal ne go wy ro bu. I to jest praw -
dzi wa war to!" te go miej sca. 

Oczy wi !cie owa sko ru pa te& jest wa& -
na, szcze gól nie je !li spe# nia ostat nie wa& -
ne kry te rium, czy li po sia da war to!" es -
te tycz n%. 

– War to!" es te tycz na jest istot na, je -
!li cho dzi o za byt ki w ogó le. Ale czy
w przy pad ku za byt ków tech ni ki mo& na
po wie dzie", &e da ne urz% dze nie jest
mniej lub bar dziej es te tycz ne? Bar dziej
czy mniej sty lo we? – za sta na wia# si$ ar -
chi tekt. – Oczy wi !cie to wa& ne kry te -
rium, ale nie po win no by" de cy du j% ce. 

Przy k!a dy re wi ta li za cji

Wwy ni ku trans for ma cji go spo dar -
czej oraz pod da niu pol skiej go -

spo dar ki pro ce som kon ku ren cji i wol -
ne go ryn ku na st% pi# upa dek wie lu
dzie dzin prze my s#u. Pra wie ca# ko wi cie
znik n%# wie ko wej tra dy cji prze mys#
w#ó kien ni czy, po dob nie sta #o si$ z gór -
nic twem, hut nic twem, a po cz$ !ci
z prze my s#em ma szy no wym. Po zo sta -
#y obiek ty i ze spo #y daw nych fa bryk.
Wie le ma te rial nych !wia dectw daw ne -
go roz wo ju znisz czo no, prze bu do wa no
lub zli kwi do wa no.

Po ja wi #o si$ sze reg pro jek tów, któ rych
ce lem jest ochro na, a szcze gól nie ada -
pta cja do no wych ce lów obiek tów po -
prze my s#o wych. Do ko na no wie lu re wi -
ta li za cji, po ja wi #y si$ tak &e zwi% za ne
z ni mi cie ka we ini cja ty wy. Przyj rzyj my
si$ kil ku z nich.

Na uwa g$ za s#u gu je przy wró ce nie
do &y cia (cho cia& in ne go) w 2007 r. Za -
byt ko wej Ko pal ni „Gu ido” w Za brzu.
War to jed nak wspo mnie", &e skan sen
gór ni czy na po zio mie 170 ist nie je
od 1982 r. Ta, za #o &o na w 1855 r. przez
hra bie go Gu ido Henc kel von Don ner -
smarc ka, ko pal nia jest uni ka tem na ska -
l$ !wia to w%. Za cho wa ne w niej wy ro bi -
sko nie ma od po wied ni ka w in nych
o!rod kach mu ze al nych na !wie cie. Skan -
sen two rz% ko ry ta rze na po zio mach 170
i 320 me trów oraz ze spó# za bu do wy po -
wierzch nio wej wraz z wy po sa &e niem
tech nicz nym. Obec nie „Gu ido” pro wa -
dzi za kro jo n% na sze ro k% ska l$ dzia #al -

no!" edu ka cyj n%, dla zwie dza j% cych
udo st$p nio ne s% pod ziem ne tra sy tu ry -
stycz ne (po ziom 170, 320 oraz Stre fa
K8). Od by wa j% si$ tu kon fe ren cje, kon -
cer ty, spek ta kle te atral ne, bie sia dy itd.
W 2013 r. po #% czo no Za byt ko w% Ko pal -
ni$ „Gu ido” z do tych cza so wym Mu -
zeum Gór nic twa W$ glo we go, któ re
mia #o swo j% sie dzi b$ w daw nym gma -
chu sta ro stwa po wia to we go przy ul. 3
ma ja 19 w Za brzu. W sk#ad no wej in sty -
tu cji wszed# tak &e kom pleks Sztol nia
Kró lo wa Lu iza, któ ry obok ko pal ni Gu -
ido jest jed n% z naj cie kaw szych atrak cji
tu ry stycz nych mia sta. Kom pleks sk#a da
si$ z wy ro bisk ko pal ni Kró lo wa Lu iza
oraz G#ów nej Klu czo wej Sztol ni Dzie -
dzicz nej. Mu zeum Gór nic twa W$ glo we -
go jest obec nie naj wi$k sz% i naj wa& niej -
sz% in sty tu cj% tu ry stycz no -kul tu ral n%
w Za brzu. Obiek ty kom plek su znaj du -
j% si$ na Szla ku Za byt ków Tech ni ki – tra -
sie tu ry stycz nej #% cz% cej 36 obiek tów
w wo je wódz twie !l% skim.

Do cie ka wych przy k#a dów re wi ta li za -
cji obiek tów po prze my s#o wych na le &y
Ga le ria Szyb „Wil son” za #o &o na w za bu -
do wa niach Ko pal ni W$ gla Ka mien ne go
„Wie czo rek”, któ rej po cz%t ki si$ ga j%
pierw szej po #o wy XIX w. Po cz%t ko wa na -
zwa po la gór ni cze go brzmia #a Ju trzen ka,
by po prze j$ ciu przez fir m$ Spad ko bier -
cy Gie sche go i po #% cze niu z in ny mi ko -
pal nia mi przy j%" na zw$ „Gie sche”.
Po II woj nie !wia to wej funk cjo no wa #a
pod no w% na zw% „Wie czo rek”. Do na -
szych cza sów za cho wa #y si$ za byt ko we
za bu do wa nia ko pal ni oraz s% sied nich
osie dli za sie dlo nych przez pra cow ni -
ków ko pal ni – Ni ki szow ca i Gi szow ca.
Wi$k szo!" obiek tów za pro jek to wa li tam
na po cz%t ku XX w. ar chi tek ci Emil
i Georg Zil l man no wie. 

Szyb „Wil son” na zw$ uzy ska# w la -
tach 30. ubie g#e go wie ku ku czci pre zy -
den ta Sta nów Zjed no czo nych, Tho ma -
sa Wil so na. W XXI w. ko pal nia ne
bu dyn ki ce chow ni i #a' ni zo sta #y za go -
spo da ro wa ne, w 1998 r. otwo rzo no tzw.
Ma #% Ga le ri$, a po dwóch la tach ru szy -
#a in sty tu cja w obec nym kszta# cie, uzu -
pe# nio na o )red ni% i Du &% Ga le ri$.
Post in du strial ne wn$ trza zaj mu j% po -
wierzch ni$ wy sta wien ni cz% na le &% c%
do naj wi$k szych w Pol sce – oko -
#o 2500 m kw. W ga le rii gosz cz% rów -
nie& mu zy cy, mi #o !ni cy te atru czy fo to -
gra fii, od by wa j% si$ kon fe ren cje,
fe sti wa le i kon cer ty. 

Roz po rz% dze niem Pre zy den ta RP
z dnia 14 stycz nia 2011 r. osie dle Ni ki -
szo wiec zo sta #o uzna ne za Po mnik Hi -
sto rii. W od re stau ro wa nych za bu do wa -
niach miej sce zna la z#y in sty tu cje kul tu ry,
ga le rie, kli ma tycz ne ka wiar nie, w tym:
Dzia# Et no lo gii Mia sta Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic, Cen trum Zim bar do. W osie -
dlu od by wa j% si$ jar mar ki, fe sti wa le
i kon cer ty. Za rów no Szyb „Wil son” jak
i ka to wic kie osie dla Ni ki szo wiec i Gi -
szo wiec znaj du j% si$ na Szla ku Za byt -
ków Tech ni ki Wo je wódz twa )l% skie go. 

Cie ka wym przy k#a dem dzie dzic twa
po prze my s#o we go jest Wal cow nia Cyn -

Szyb Ko le jo wy Ko pal ni „Gu ido” w Za brzu
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ku w Ka to wi cach -Szo pie ni cach. Wal -
cow ni! w 1904 r. wy bu do wa "a fir ma
Gie sche. Zlo ka li zo wa no j# obok Hu ty
Bern har di oraz li nii ko le jo wej Szo pie -
ni ce -Sie mia no wi ce. Po "o $e nie to by "o
ko rzyst ne ze wzgl! du na do sta wy cyn -
ku oraz wy wóz blach ko le j#. G"ów na ha -
la wal cow ni mia "a 91 m d"u go %ci i 20 m
sze ro ko %ci oraz po miesz cze nie ma szy -
now ni o d"u go %ci 70 m i sze ro ko %ci 6 m.
Wy so ko%& ha li wy no si "a nie co po -
nad 5 m. Po nad to wy bu do wa no ko t"ow -
ni! wy po sa $o n# w 8 ko t"ów pa ro wych,
wy twór ni! opa ko wa' drew nia nych oraz
ch"od ni! ko mi no w# dla obie gu wo dy
ch"o dz# cej. W ha li g"ów nej zlo ka li zo wa -
ne by "y urz# dze nia za pew nia j# ce pra wi -
d"o wy ci#g tech no lo gicz ny pro duk cji
blach. W bu dyn ku ma szy now ni by "y
za in sta lo wa ne ma szy ny pa ro we na p! dza -
j# ce wal car k! po przez wa", na któ rym za -
mo co wa no ko "o za ma cho we o %red ni -
cy 7 m i ci! $a rze 30 ton. W wal cow ni

wy twa rza no bla chy cyn ko we sto so wa -
ne do po kry cia da chów, cyn ko gra fii, ni -
klo wa nia, a tak $e ano dy i p"y ty ko t"o we.
Pew ne zmia ny w wiel ko %ci pro duk cji by -
"y spo wo do wa ne przy st# pie niem fir my
do kar te lu blach cyn ko wych oraz wy bu -
chem I woj ny %wia to wej. Sy tu acja wo -
jen na po wa$ nie ogra ni czy "a w Niem -
czech bu dow nic two, co spo wo do wa "o
zmniej sze nie po py tu na bla chy cyn ko -
we. Fir ma Gie sche zo sta "a zmu szo na
do zmia ny pro fi lu pro duk cji w Wal cow -
ni Cyn ku, bio r#c na cel po trze by prze -
my s"u zbro je nio we go. W 1917 r. roz bu -
do wa no ha l! g"ów n# wal cow ni,
wy d"u $a j#c j# o 91 m. Po ja wi "y si! no -
wo cze sne urz# dze nia za si la ne sil ni kiem
elek trycz nym. Za in sta lo wa no tak $e pra -
sy i pie ce do pod grze wa nia pr! tów.
Uru cho mio na zo sta "a pro duk cja ta%m,
szyn i dru tu cyn ko we go oraz wy ro bów
pra so wa nych i ci# gnio nych, szcze gól nie
do pro duk cji za pal ni ków (sp"o nek)

na po trze by woj ska. Po za ko' cze -
niu I woj ny %wia to wej zma la "a pro -
duk cja wy ro bów dla woj ska, a wzro s"o
za po trze bo wa nie na bla chy i ta %my cyn -
ko we. W Wal cow ni Cyn ku uru cho mio -
no wy twór ni! kub ków ba te ryj nych (za -
mkni! to j# w 1933 r.). Po 1980 r.
pro duk cja w Wal cow ni sys te ma tycz nie
ma la "a. Osta tecz nie po 97 la tach pra cy
pro duk cj! za ko' czo no w 2001 r. 110-let -
ni bu dy nek Wal cow ni Cyn ku wraz
z wal car ka mi, ma szy na mi pa ro wy mi
i ko "a mi za ma cho wy mi zo sta" ob j! ty
ochro n# kon ser wa tor sk#. 12 wrze -
%nia 2013 r. bu dy nek prze szed" w pry -
wat ne r! ce. Obec nie te ren ten pod le ga
re wi ta li za cji pod Mu zeum Hut nic twa
Cyn ku. Jest ju$ cz! %cio wo od no wio ny,
prze pro wa dzo no ko niecz ne pra ce ada -
pta cyj ne dla ce lów wy sta wien ni czych,
edu ka cyj nych i kon fe ren cyj nych. Nie ste -
ty in ne za bu do wa nia daw nej Hu ty Cyn -
ku Wil hel mi na, a pó( niej funk cjo nu j# -
cej pod na zw# Hu ta Me ta li Nie $e la znych
Szo pie ni ce, s# w op"a ka nym sta nie.

Obiek ty znaj du j# ce si! na Szla ku Za -
byt ków Tech ni ki pre zen tu j# naj wa$ -
niej sze i naj cie kaw sze pod wzgl! dem
wa lo rów tu ry stycz nych, hi sto rycz nych
i ar chi tek to nicz nych obiek ty prze my s"o -
we w wo je wódz twie %l# skim. Zwi# za ne
s# one z tra dy cj# gór ni cz#, hut ni cz#,
ener ge ty k#, ko lej nic twem, "#cz no %ci#,
pro duk cj# wo dy oraz prze my s"em spo -
$yw czym. W sk"ad Szla ku Za byt ków
Tech ni ki wcho dz# mu zea i skan se ny, za -
miesz ka "e ko lo nie ro bot ni cze oraz dzia -
"a j# ce za k"a dy pra cy. Szlak po wsta"
w 2005 r. i od te go cza su jest naj bar dziej
in te re su j# c# tra s# tu ry sty ki in du strial nej
w Pol sce. Jed nym z naj wi!k szych wy -
da rze' jest In du stria da. To je dy ny te go
ty pu fe sti wal w %rod ko wo -wschod niej
Eu ro pie pro mu j# cy naj cie kaw sze obiek -
ty dzie dzic twa prze my s"o we go. Z ka$ -
dym ro kiem przy by wa nie tyl ko zwie -
dza j# cych i cie ka wych im prez, ale
rów nie$ obiek tów przy st! pu j# cych
do ak cji. 

Ochro na obiek tów po prze my s"o wych
stwa rza nie tyl ko mo$ li wo%& wy ko rzy -
sty wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go dla
po trzeb tu ry sty ki i kul tu ry. To przede
wszyst kim ak ty wi za cja lo kal nych i re -
gio nal nych %ro do wisk twór czych
na rzecz wy ko rzy sty wa nia za byt ków
tech ni ki ja ko prze strze ni ak tyw no %ci
kul tu ral nych. Ochro na dzie dzic twa prze -
my s"o we go wpi su je si! te$ w ide! zmia -
ny wi ze run ku )l# ska z ob sza ru wy so ce
zin du stria li zo wa ne go w miej sce kul tu -
ry i re gion atrak cyj ny tu ry stycz nie.
Obiek ty zmie nia j# swo je funk cje, ale
wci#$ mo g# gro ma dzi& wo kó" sie bie lu -
dzi, da wa& za trud nie nie oraz wp"y wa&
na roz wój miast czy dziel nic. By li pra -
cow ni cy Wal cow ni Cyn ku w Ka to wi -
cach -Szo pie ni cach mó wi#, $e cho cia$
tru "a, to da wa "a pra c!, a dziel ni ca t!t ni -
"a $y ciem. Te raz wal cow nia ju$ nie tru -
je, ale za rów no ona, jak i in ne obiek ty
mo g# wci#$ in te gro wa& i ak ty wi zo wa&
miesz ka' ców mia sta. 

!
Bu dy nek ob j! ty jest ochro n" kon ser wa tor sk" wraz z wal car ka mi, ma szy na mi pa ro wy mi i ko #a mi za -

ma cho wy mi wy bu do wa ny mi w 1904 ro ku

Od no wio na cz!$% Wal cow ni Cyn ku w Ka to wi cach -Szo pie ni cach
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Cnota

lojalno!ci (I)

• Lo jal no!" – ko rze nie
Ce nio na En cy klo pe dia Stan fordz ka na -

da je po j! ciu lo jal no "ci sta tus fun da men tal -

nej war to "ci, ale rów no cze "nie pod kre "la
pro ble my w jej de fi nio wa niu. Lo jal no"#
jest bo wiem nie od $%cz nym ele men tem

re la cji mi! dzy ludz kich, a te nie pod le ga -

j% pro stym i jed no znacz nym wy ja "nie niom.

Rów no cze "nie war to pod kre "li#, &e lo jal -

no"# nie jest atrak cyj nym te ma tem roz wa -

&a' w "wie cie na uki, cho cia& od nie sie nia

do niej od na le(# mo& na w li te ra tu rze

pi!k nej, psy cho lo gii, psy chia trii, so cjo lo -

gii, re li gii, w opra co wa niach z za kre su mar -

ke tin gu czy dzie $ach po "wi! co nych po li -

ty ce. To w$a "nie w teo riach do ty cz% cych

"wia ta po li ty ki za gad nie nie lo jal no "ci jest

wy ra( nie obec ne. Ale dzi siaj re flek sja

nad lo jal no "ci% po ja wia si! rów nie& w kon -

tek "cie przy ja( ni czy teo rii war to "ci. Sam

ter min lo jal no"# si! ga ko rze nia mi do $a ci' -
skie go lex (pra wo). W Sta rym Te sta men -

cie lo jal no"# jest uj mo wa na ja ko re la cja

Bo ga do lu du. W j! zy ku sta ro fran cu skim,

z ko lei, lo jal no"# wy st! pu je ja ko ele ment

ko niecz ny feu dal ne go zwi%z ku mi! dzy pa -

nem a wa sa lem. Jak wi!c wi da# ter min jest

na praw d! wie lo znacz ny. 

• Cno tli wa lo jal no!" – przy po mnie nia
Po j! cie cno ty po ja wi $o si! w dru gim

okre sie fi lo zo fii sta ro &yt nej mi! dzy in ny -

mi w wy po wie dziach So kra te sa i pi smach

Pla to na. So kra tes, któ ry zaj mo wa$ si!
wy $%cz nie cz$o wie kiem uwa &a$ cno t!
za do bro bez wzgl!d ne. Cno ta, gr. "#$%&,
by $a od wiecz nym po j! ciem Gre ków, któ -

re ozna cza $o t! &y zn! &y cio w%, dziel no"#,
spraw no"# w spe$ nia niu za wo do wych

czyn no "ci. So kra tes za cno ty uzna$ za le -

ty ta kie jak spra wie dli wo"#, od wa ga, pa -

no wa nie nad so b%. Ale rów no cze "nie

stwo rzy$ no we po j! cie cno ty ja ko mo ral -

nej za le ty cz$o wie ka. Cno ty mo ral ne nie s%
pi sa ne, ale wy wo dz% si! z sa mej na tu ry rze -

czy wi!c s% po wszech ne i naj trwal sze: Czy'
nie wsty dzisz si( dba) o pie ni* dze, s+a w(,
za szczy ty, a nie o ro zum, praw d( i o to, by

du sza sta +a si( naj lep sza ma wia$ So kra tes.

Dla So kra te sa je dy n% i naj wi!k sz% cno t%
by $a wie dza, któ ra pro wa dzi $a lu dzi do do -

brych uczyn ków. 

• Lo jal no!" – kon ty nu acje
Pla ton ety k% na zwa$ na uk! o cno tach,

a w"ród nich wy mie ni$ tak &e i cno t! lo jal -

no "ci. Zre zy gno wa$ jed nak ze zre du ko wa -

nia cno ty wy $%cz nie do wie dzy, jak uczy -

ni$ So kra tes, i trzem cz! "ciom du szy

przy pi sa$ trzy cno ty. Cz! "ci ro zum nej

przy pi sa$ cno t! m% dro "ci, im pul syw -

nej – cno t! m! stwa a po &% dli wej – pa no -

wa nie nad so b%. Po nad to, wska za$ na cno -

t!, któ ra $% czy $a wszyst kie trzy cz! "ci, czy -

li spra wie dli wo"#. Ta ka wie lo stron no"#
ubra na w har mo nij ne &y cie czy ni je ra do -

snym i pe$ nym. Ucze' Pla to na, Ary sto te -

les, usta li$ sys tem cnót na pod sta wie em -

pi rii a nie de duk cji. Uwa &a$, i& ka& dej

czyn no "ci cz$o wie ka od po wia da jej w$a -

sna cno ta, na przy k$ad gdy cz$o wiek od -

czu wa l!k wów czas cno t% jest m! stwo.

Ary sto te les za tem okre "li$ cno t! ja ko

uspo so bie nie za cho wu j* ce !ro dek. W kon -

tek "cie tak ro zu mia nej cno ty "rod kiem dla

przy ja( ni czy &y cia ro dzin ne go jest w$a -

"nie lo jal no"#. Lo jal no"# bo wiem to cno -

ta, po dob nie jak po zo sta $e ele men ty sys -

te mu etycz ne go na któ ry sk$a da j% si! za -

rów no pa trio tyzm, jak rów nie& wier no"#
ma$ &e' ska, mi $o"# do w$a snej ro dzi ny i ro -

du, przy ja(' oraz lo jal no"# wo bec ta kich

in sty tu cji jak szko $a, klu by kry kie to we czy

ba se bal lo we. Wszyst kie te po sta wy po le -

ga j% na oka zy wa niu okre "lo nym oso -

bom, in sty tu cjom lub gru pom wzgl! dów

opar tych na okre "lo nym hi sto rycz nym

zwi%z ku za cho dz% cym mi! dzy oso b% oka -

zu j% c% owe wzgl! dy a sto sow n% oso b%, in -

sty tu cj% b%d( gru p%. Wi% &e si! z tym

cz! sto uczu cie wdzi!cz no "ci za do bra,

o któ rych jed nost ka s% dzi, &e otrzy ma $a je

od owej oso by, in sty tu cji lub gru py.

• Lo jal no!" le gio ni sty i Ro ta
Tak za tem, jak wska zu je fi lo zo fia So kra -

te sa, lo jal no "ci ja ko cno ty mo &e my si! na -

uczy# po przez wie dz!. Wa& nym i wy mow -

nym przy k$a dem sta ro &yt nej cno ty lo jal -

no "ci by $a lo jal no"# rzym skie go le gio ni -

sty, za war tej w przy si! dze woj sko wej (iu -

siu ran dum). Jed nym z naj s$yn niej szych le -

gio nów rzym skich by$ le gion X, któ ry po -

ja wia si! na kar tach hi sto rii rzym skiej oko -

$o 61 p.n.e. Do wód c% le gio nu by$ mi! dzy

in ny mi pro kon sul Ga jusz Ju liusz Ce zar, dla

któ re go le gion X oka za$ si! naj lep szy

w ca $ej je go ar mii. Wer bu nek do le gio nów

od by wa$ si! mi! dzy in ny mi w"ród ca pi te

cen si (pro le ta riat miej ski), któ rym s$u& ba

da wa $a oka zj! do do ra( ne go udzia $u w $u -

pach, sta $y rocz ny &o$d w wy so ko "ci 500

se ster cji oraz ka rie r! w ar mii, na gro dy i zie -

mie dla we te ra nów. Dla wie lu le gion X sta$
si! do mem, z któ rym zwi% za ni by li sil nym

po czu ciem du my, lo jal no "ci i od da niem to -

wa rzy szom bro ni (Com mi li to nes). Le gio -

ni "ci wy ka zy wa li naj wy& sz% lo jal no"#
od da j%c w$a sne &y cie za oj czy zn!, do wód -

c! lub to wa rzy sza bro ni. W po dob nym du -

chu wspó$ cze "ni &o$ nie rze oka zu j% lo jal -

no"#, któ ra za war ta jest w s$o wach Ro ty,

przy si! gi woj sko wej Ja 'o+ nierz Woj ska

Pol skie go przy si( gam s+u 'y) wier nie Rze -

czy po spo li tej Pol skiej, bro ni) jej nie pod -

le g+o !ci i gra nic. Sta) na stra 'y Kon sty tu -

cji, strzec ho no ru 'o+ nie rza pol skie go,

sztan da ru woj sko we go bro ni). Za spra w(
mo jej Oj czy zny, w po trze bie krwi w+a snej

ani 'y cia nie szcz( dzi). Tak mi do po mó'
Bóg. S$o wa te wy ra &a j% za rów no lo jal no"#
wo bec spra wy wol no "ci dla Oj czy zny, jak

i lo jal no"# wo bec po je dyn cze go cz$o wie -

ka. W nie da le kiej prze sz$o "ci by li "my

"wiad ka mi nad zwy czaj ne go po "wi! ce nia

&o$ nier skie go w cza sie trwa j% cych ope ra -

cji woj sko wych w Ira ku czy w Afga ni sta -

nie. Przy k$a dem ta kiej woj sko wej lo jal no -

"ci by $a ofia ra &y cia z$o &o na przez sier &an -

ta szta bo we go ar mii ame ry ka' skiej Mi cha -

ela Ol li sa dla ra to wa nia pol skie go &o$ nie -

rza w cza sie ata ku Ta li bów na ba z! w Gha -

zni we wrze "niu 2013 ro ku. 

• Lo jal no!" i ho nor
Wspo mnia na ju& wcze "niej oby wa tel ska

lo jal no"# wo bec prze pi sów pra wa i ko -

niecz no "ci ich re spek to wa nia su ge ru je

rów no cze "nie ana li z! za cho wa', któ rym

war to"# ta ka jest zu pe$ nie ob ca.. Je "li lu -

dzie ak cep tu j% w$a dz! i jej dzia $a nia s% wo -

bec niej lo jal ni – po pie ra j% j% w ko lej nych

wy bo rach. Je "li nie, zd% &a j% do zmia ny.

Naj cz!st sz% for m% lo jal no "ci jest ta wo bec

in ne go cz$o wie ka. Re la cje ro dzin ne czy

przy ja ciel skie opar te s% na de wszyst ko

na lo jal no "ci, a z$a ma nie jej pro wa dzi

do nie od wra cal nych skut ków zwi% za nych

z os$a bie niem lub na wet ze rwa niem wszel -

kich re la cji. W po wy& sze roz wa &a nia wpi -

su je si! wspo mnia ny ju& Jo siah Roy ce we -

d$ug któ re go obiek tem lo jal no "ci jest ja -

ka" spra wa, wy da rze nie, sy tu acja lub in -

ny cz$o wiek. Lo jal no"# mo &e wy st! po wa#
w for mie pa trio ty zmu wo bec kra ju, po sta -

wy m! czen ni ka za wia r!, ka pi ta na to n% ce -

go stat ku, któ ry scho dzi z po k$a du do pie -

ro wów czas kie dy ura tu je ostat ni% oso b!,
czy li po pro stu scho dzi ostat ni. To przy k$ad

lo jal no "ci wo bec in ne go cz$o wie ka oraz

wo bec sa me go sie bie, gdy tym cza sem

dwa pierw sze przy k$a dy przy ta cza ne

w tym aka pi cie to wy ra zy lo jal no "ci wo -

bec ma kro struk tur spo $ecz nych – wo bec

idei. O wa dze pier wot nej lo jal no "ci wo bec

sa me go sie bie i w$a snych po win no "ci

"wiad czy spo $ecz na re ak cja na za cho wa -

nie ka pi ta na w$o skie go stat ku wy ciecz ko -

we go Co sta Con cor dia Fran ce sco Schet -

ti no, któ ry sprze nie wie rzy$ si! od wiecz nej

za sa dzie lo jal no "ci ka pi ta' skiej wo bec

pod w$ad nych oraz pa sa &e rów.

!

Fe lie ton po wsta+ we wspó+ pra cy

z prof. UO dr hab. An n* ,liz
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Pó!ksi"#yc w Bochum. O $l%sku

Srebrny pó!ksi"#yc

kryje si" za wie#$ ko%cio!a
pod wezwaniem Serca Jezusowego.

Góruj$c nad krzy#ami wie#
oswaja przestrze& pod przysz!o%'
niemieckiej ziemi: Al Westf-al.

Ale powietrze ci$gle tu pachnie

jak Nordrhein-Westfalen,

star$ Westfali$ –
– krain$ moich starzyków.

Tu si" rodzili, na ho!dach nad Ruhr$
zdzierali kolana i nosili grudki

#u#la z Ruhrgebiet, niebieskie #y!ki

pod skór$, do samej %mierci:

niemieck$ pami$tk",
namiastk" b!"kitnej krwi.

Od ogni ich wiary

pali si" i moja krew a nadzieja #arzy

jak wongel na ho!dach kopalni Prosper.
Uczyli si" cierpie' w Bottrop,
Altstaedten, Oberhausen, kiedy

powtarzali,  kalecz$c j"zyk i serce:

Herz Jesu, erbarme dich unser…

Jezu,

serce nasze,

przyjd( królestwo Twoje.

Zabierz nas st$d, jak najdalej

od holenderskiej depresji.

Daj wróci' do „Anienki”,

do !agodnych wzgórz Pszowa

i na Stary Cmentarz.

Das Heiligste Herz Jesu,
serce nasze.

Teraz wasz pó(ny wnuk

pod ko%cio!em Herz Jesu
p!acze nad waszym losem

modli si" w %wietle ksi"#yca

straszn$ zimow$ 
noc$.

Dzi"kuje Bogu,

#e wasza modlitwa

zosta!a wys!uchana.

Pocz%tek lipca. Solitude

jej kolczyk stuka! o s!uchawk" telefonu.

Mówi!a: babcia prenumerowa!a Reader’s Digest,
pomaga!a bezdomnym, t"skni!a za Wiedniem,

chodzi!a regularnie do fryzjera, odesz!a cichutko.

By!a cicha, ciep!a, lipcowa noc,

ksi"#ycowa, wygl$da!em przez okno

na moj$ rodzinn$, domow$ ulic", dawn$ Plebiscytow$.
Tu, niespe!na 100 lat temu, w tak$ noc jak ta,

ostrzeliwali si", toczy!a si" krwawa powsta&cza potyczka.

Moi dziadkowie, mówi!em, zwei junge Banditen, jak dzi% czytam,

Theodor und Anton, powstali przeciwko w!asnemu pa&stwu.

Warum?
Bo nie chcieli, by ich wnuk #y! na peryferiach lutera&skiego kraju,

w pa&stwie, które zaleje krwi$ %wiat ju# wkrótce, dwukrotnie.

Bo t"sknili za Jasn$ Gór$, za grobami na Wawelu.

Bo chcieli tego, co katolickie i polskie dla )l$ska.

Bo byli m!odzi i wolni.

Jutro jad" pod Arezzo, we wschodniej Toskanii,

w inny %wiat; inne tam !$ki, zroszone inn$ krwi$, w innym celu.

Lipiec wlewa sie przez okna, otwarte na o%cie#. Lato.

Co za szcz"%cie: czci', przemija', pami"ta', bole'. *y'.
S!ysze': nosowe, jakby zakatarzone vibrato
Teresy Salgueiro, Solitude Rodrigo Leao,

jej g!os,

jej kolczyk stukaj$cy o telefon.

*y' w Polsce

Marysia. Cz"&' pierwsza

Bochum, 17 lutego 2014 r.

Pszów, lipiec 2012 r. – kwiecie! 2014 r.

Ry
s. 
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Marysia. Cz!"# pierwsza

tej jesieni Marysia ma 13 i pó! roku
i plakietk" serviam w klapie marynarskiej bluzy.
Ogl#da Disney Chanel i jest zdecydowana jak Hannah

Montana. Krzywi si" przed lustrem, pocieszam j#:
dzieci"cy t!uszczyk zniknie, kiedy $migniesz ku niebu
jak topole osiki w naszym Jordanowskim Parku.

%ycz" jej topolej smuk!o$ci, cho& nie chc", by
ca!e 'ycie dr'a!y jej li$cie jak tamtym drzewom.
Dzisiaj, w pi#tek, mia!a zaj"te zatoki i gard!o,

zatkany nos, chryp" i sporo innych k!opotów.
Popatrz, wujku, jakich dobrych ludzi spotykam,
mówi, kaszl#c. W soboty maluje paznokcie na

'ó!to, zielono, niebiesko, czerwono. Szkole
mówimy w weekend nasze wyra(ne „nie”.
Do jednej z nauczycielek ma 'al, 'e (le dobiera

kolor rajstop do spódnicy. Katechetk"
w szkole kocha za barwne opowie$ci. Bieg!a
dzi$ do spowiedzi z niejak# determinacj#.

Mówi, 'e w wieku dwudziestu lat kupi ode mnie
auto, opla astr" enjoy. Chce mie& dom z ogrodem,
gromadk" dzieci. Domy$lam si", 'e i m"'a.

Obiecuj" d!ugo 'y&
i za trzydzie$ci lat napisa&
drug# cz"$& tego wiersza.

Pszów, jesie! 2011 r. – wiosna 2014 

Coldplay. S$uchaj%c radia, w Bia$ymstoku

Mówi#, 'e dzisiaj koncert Coldplay w Warszawie,
i 'e b"dzie to wydarzenie wi"ksze ni' sierpniowa Madonna,
w ubieg!ym roku, w Matk" Bosk# Zieln#.
I 'e Mylo Xyloto, pi#tego albumu ch!opaków
z Coldplay s!uchamy na okr#g!o w pubach i klubach,
i 'e jest deszcz w Warszawie,
i 'e w prozie jest modny wielki bluzg.

Odejd( ode mnie Panie, bom jest cz!owiek grzeszny,
szepcz" do Pana tego popo!udnia,
s!uchaj#c radia w Bia!ymstoku.

Mówi# teraz, 'e paradontax skutecznie zapobiegnie
krwawieniu moich dzi#se! i $piewaj#,
'e to b"dzie nasz ostatni taniec,
bo 'ycie nie chce dla nas gra&,
ale ch!opaki z Coldplay zaraz zagraj#
Viva la Vida or Death and All His Friends.

Pomi"dzy reklam#
a pierwszymi akordami
neurotycznej gitary Jonny’ego Bucklanda,
s!ysz" Pana, s!uchaj#c radia w Bia!ymstoku,
s!ysz" Go wyra(nie, jakbym s!ysza! ciebie,
na mój szept odpowiada:
nie bój si",
chc", by$ ich !owi!.

Bia"ystok, 19 wrze#nia 2012 r.

Jest zima w Westfalii,
noc pod koniec lutego,
mokry $nieg, porywisty wiatr.
Ojcze )wi"ty,
modlimy si" tu za Ciebie, polscy ksi"'a.
Dzi$ ca!y ró'aniec by! za Ciebie,
o Twoje umocnienie, o si!".
Nie zapomnimy Ci m#dro$ci i odwagi,
'e by!e$ namiestnikiem, wikariuszem,
dobrym i !agodnym cz!owiekiem.
Bóg niech Ci" chroni, Ojcze.
Tu, w Katholische Akademie, twoi rodacy

w!a$nie urz#dzaj# wystaw" „Zielona si!a”.
Mówi# sporo o transcendencji, t"sknocie 
i ob!okach. I ciesz# si", 'e odchodzisz.
Maj# wielk# Schadenfreude,

czekaj# na nowego Lutra
od pi"ciuset lat, wyprowadzaj#
psy na spacer jakby nigdy nic.
Modlimy si" za Ciebie, Ojcze,
wiedz o tym.

Schwerte, 19 lutego 2013 r.

Abdykacja Benedykta XVI
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– Zwy kle to pa ni pod su wa mi kro fon
swo im go !ciom, dzi siaj ro le si" od wró ci -
#y, tym ra zem to ja b" d" za da wa$ py ta -
nia, przy znam, %e mam tre m".

– Ja te!, ale je stem cie ka wa jak to b" dzie. 
– No to za czy naj my. „Gdzie! obok

nas” !wi" tu je 25-le cie, to naj d#u %ej emi -
to wa na au dy cja w Ra diu Ka to wi ce,
prze nie !my si" wi"c w cza sie, wró$ my
do 1989 r.

– Po mys# au dy cji nie jest mój, ale przy -
zna j" – spad# mi on z nie ba. Kie dy ów cze -
sny re dak tor na czel ny Ma ciej Ba kes za pro -
po no wa# mi przy go to wa nie au dy cji
w opar ciu o list, któ ry przy szed# do roz g#o -
$ni, by #am pro sto po stu diach, na wet nie
mia #am jesz cze eta tu (otrzy ma #am go
w grud niu). Au to rzy li stu t#u ma czy li, !e lu -
dzie nie wi do mi s% wy j%t ko wy mi s#u cha cza -
mi, !y j% wy #%cz nie w sfe rze d&wi" ku, s#o -
wa, mu zy ki… po dob nie jak ra dio, dla te go
te! po win ni by' uprzy wi le jo wa ni i… mie'
swo j% au dy cj". To by #o ogrom ne wy zwa -
nie, nie tyl ko dla mnie, do tych czas w ra -
diu nie by #o tra dy cji two rze nia pro gra mów
skie ro wa nych do kon kret ne go od bior cy.
Czu #am ten ci" !ar za ufa nia, ale i od po wie -

dzial no $ci. We sz#am w to $ro do wi sko do -
sy' szyb ko i #a two, po mo g#a mi w tym
wcze $niej sza zna jo mo$' z dok tor Ma ri%
Trzci( sk% -Faj frow sk%. 

– By# to pro gram dla nie wi do mych, czy
o nie wi do mych?

– D#u go dr" czy #o nas to py ta nie. W $wiat
lu dzi nie wi do mych wpro wa dza li mnie
Woj tek Maj i Nor bert Gal la, któ ry by# wów -
czas pre ze sem $l% skie go od dzia #u Pol -
skie go Zwi%z ku Nie wi do mych. Woj tek, nie -
wi do my od uro dze nia, na na sze pierw sze
spo tka nie w ra diu przy szed# z ogrom nym
kwia tem, by #a to chy ba stre li cja i oznaj mi#
mi: przy nio s!em ci kwiat, któ ry sprze da wa li
na me try. Woj tek by# pierw szym pro wa dz% -
cym ze mn% au dy cj" – za wsze po god ny
i u$miech ni" ty. Ra zem wy my $li li $my for -
mu #" an te no wej po le mi ki mi" dzy so b%,
sym bo licz ne go zde rze nia dwóch $wia tów,
jed ne go zwa ne go wów czas $wia tem lu dzi
spraw nych, któ rzy mie li dro g" otwar t%
do wszyst kie go, mo gli pra co wa', nor mal -
nie !y', re ali zo wa' swo je am bi cje, ro bi'
ka rie ry z dru gim funk cjo nu j% cym obok 
– $wia tem lu dzi nie pe# no spraw nych, $wia -
tem za mkni" tym i nie zna nym. Ju! po pó#

ro ku kr%g na szych s#u cha czy znacz nie si"
po wi"k szy#, za tem au dy cja do cie ra #a
do wszyst kich nie pe# no spraw nych. Bar dzo
szyb ko si" oka za #o, !e lu dzie z ró! ne go ty -
pu dys funk cja mi, ni czym si" od nas nie ró! -
ni%, ma j% ta kie sa me od czu cia, pra gnie nia,
po dob nie po strze ga j% $wiat, oce nia j% in -
nych, chc% si" roz wi ja', ro bi' ka rie ry, z t%
jed nak ró! ni c%, !e ich za da nie jest o wie -
le trud niej sze. Au dy cja wy kry sta li zo wa #a
si" z na szych bar dzo wie lu po my s#ów, wza -
jem ne go po zna wa nia si" i szyb ko na by wa -
nych do $wiad cze(. Woj tek wniós# bar dzo
wie le do pro gra mu…

– … i dla te go uho no ro wa #a go pa ni
na wy sta wie.

– Tak, to nie zwy k#y cz#o wiek, kie dy go
po zna #am, by# t#u ma czem przy si" g#ym, po -
nie wa! uko( czy# an gli sty k", ale przede
wszyst kim wci%! try ska# po my s#a mi, któ -
re u#a twia #y !y cie lu dziom nie wi do mym.
Pa mi" tam wy my $lo ny przez nie go spe cjal -
ny apa ra cik do ro bie nia no ta tek pod czas
wy k#a dów, któ ry na zwa# „szept”, po nie wa!
mo! na by #o do nie go szep ta', to ta ki dzi -
siej szy od po wied nik dyk ta fo nu, któ re go
jesz cze wów czas nie by #o w po wszech nym
u!yt ku. Mó wie nie do mi kro fo nu nie spra -
wia #o mu !ad nych trud no $ci, a trze ba
przy zna', !e po s#u gu je si" pi"k n% pol sz czy -
zn%, jest nie zwy kle oczy ta ny i wci%!
ogrom nie z!y ty ze swo im $ro do wi skiem.
Wspól nie z Wojt kiem i Ro ber tem Gal l%
przy go to wy wa li $my ko lej ne au dy cje, en -
tu zjazm na szej wy j%t ko wej trój ki spra wi#,
!e wie le trud nych, cza sem wy ma ga j% cych
in ter wen cji spraw uda wa #o si" za ko( czy'
hap py en dem. Na szym cz" stym go $ciem
by #a w stu dio dok tor Ma ria Trzci( ska -Faj -
frow ska. Sta le uczy li $my si", kr%g lu dzi,
któ rzy po ma ga li nam roz wi% zy wa' pro ble -
my wci%! si" roz sze rza#. Chcie li $my prze -
ko na' na szych s#u cha czy, !e wszyst ko
jest mo! li we, !e ich los jest w ich r" kach…
Wi dz", jak pa ni na mnie pa trzy, wiem, !e
to brzmi tro ch" ba nal nie. Jed nak 25 lat te -
mu lu dzie nie pe# no spraw ni zda ni by li 
wy #%cz nie na po moc spo #ecz n%, !y li w za -
mkni" ciu, w po czu ciu krzyw dy, nie za do -
wo le nia z !y cia ale w$ród pra gnie(, któ re
wy da wa #y im si" nie do spe# nie nia, nie wi -
dzie li wyj $cia, nie mó wi%c o do st" pie
do edu ka cji, po zna wa nia $wia ta… Na ka! -
dym kro ku czu li si" wy klu cza ni, szcze gól -
nie przed drzwia mi, któ re by #y w"! sze, ni!
ich wóz ki in wa lidz kie. 

– Nie by #o ich wi da$ ani na uli cach, ani
w par kach, nie mó wi&c o ki nach i te -
atrach.

– Po nie wa! nikt si" ni mi nie in te re so wa#
i nie by #o po trze by, aby to zmie ni'. Sta no -
wi li zbyt ma #% gru p". Ta au dy cja da #a im
g#os, za cz" li $my wi"c za #a twia' ich spra -
wy… Na szym pierw szym spek ta ku lar -
nym suk ce sem by #o przy czy nie nie si"
do po wsta nia w Sie mia no wi cach „Im pe -
rium s#o( ca” Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Dzie ciom Spe cjal nej Tro ski. Dzi$ to du !y
i pr"! ny o$ro dek, $wi" tu j% cy ko lej ne ju bi -
le usze. Ma ria Dy la (pre ze ska sto wa rzy sze -
nia) przy zna je, !e przy s#u !y li $my si"
w kwe stii prze ka za nia za bu do wa(, o któ -
re od daw na bez sku tecz nie wal czy #a z ra -
d% mia sta. 

– Me dia, a szcze gól nie ra dio by #y
wów czas zu pe# nie ina czej po strze ga ne.

„Gdzie$ obok nas” au dy cja Be aty To ma nek
$wi" tu je srebr ny ju bi le usz

Zde rze nie
dwóch $wia tów

Au tor ska au dy cja Be aty To ma nek pt. „Gdzie! obok nas” po raz pierw szy
po ja wi #a si" na an te nie Ra dia Ka to wi ce w pa' dzier ni ku 1989 r. Dzi!, po 25 la -
tach nie prze rwa nej emi sji, au dy cja prze obra zi #a si" w in sty tu cj", do któ rej zg#a -
sza j& si" s#u cha cze szu ka j& cy wspar cia w trud nych sy tu acjach %y cio wych.
W Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ce Aka de mic kiej go !ci #a wy sta -
wa za ty tu #o wa na „25 lat – lu dzie, emo cje, wy da rze nia”.

MA RIA
SZTU KA
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„25 lat – lu dzie, emo cje, wy da rze nia” – wy sta wa ju bi le uszo wa w Cen trum In for ma cji Na uko wej
i Bi blio te ce Aka de mic kiej.
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– To praw da, z bie giem cza su to od dzia -

!y wa nie tro ch" spo wsze dnia !o. Wów czas

me dia do pie ro si" od ra dza !y, mo# na by !o
za pra sza$ do mi kro fo nu lu dzi, któ rzy

wcze %niej omi ja li pro gi roz g!o %ni a zo bo -

wi& za nia, któ re p!y n" !y w eter, by !y do trzy -

my wa ne. Uda !o nam si" i by! to nasz

ogrom ny suk ces, cho$ za pew ne dzi% trud -

no w to uwie rzy$, wy wal czy$ pra c" dla na -

uczy ciel ki, któ ra nie mia !a pra wej r" ki.

Po uko' cze niu stu diów oka za !o si", #e ka -

lec two dys kwa li fi ko wa !o j& ja ko na uczy -

cie la, po nie wa#, zda niem zwierzch ni ków

uwa ga dzie ci kon cen tro wa !a by si" na jej

u!om no %ci a nie na tym, cze go mia !a ich na -

uczy$. Wy wal czy li %my zgo d" na jej za trud -

nie nie, dzi siaj Edy ta jest pe! no moc ni kiem

pre zy den ta mia sta do spraw osób nie pe! -
no spraw nych w Sie mia no wi cach (l& skich. 

– Spo tka !y "my si# w Cen trum In for -
ma cji Na uko wej i Bi blio te ce Aka de -
mic kiej, po nie wa$ go "ci tu wy sta wa za -
ty tu !o wa na „25 lat – lu dzie, emo cje,
wy da rze nia”, ob ra zu j% ca naj wa$ niej sze
wy da rze nia, w któ rych bra li udzia!,
b%d& je ini cjo wa li wspó! twór cy au dy cji,
mo$ na tu zna le&' wie le wstrz% sa j% cych
hi sto rii, tym cza sem wy sta wa jest nie zwy -
kle barw na…

– To praw da, mi mo #e fo to gra my mó wi&
o spra wach trud nych, rze czy wi %cie bi je

z nich ra do%$ #y cia. Ze zdu mie niem spo -

strze g!am, kie dy przy go to wy wa li %my eks -

po zy cj", jak du #o na tych zdj" ciach u%mie -

chu, ko lo ru i opty mi zmu a prze cie# ka# dy

kadr kry je w so bie dra ma ty po szcze gól nych

lu dzi – ro dzi ców wal cz& cych o swo je

dzie ci, stu den tów bro ni& cych swo ich praw,

in sty tu cji zma ga j& cych si" z ad mi ni stra cyj -

ny mi za wi !o %cia mi… 

– Pa ni tak $e jest nie zwy kle po god n% oso -
b%, to ce cha odzie dzi czo na, czy na by ta?

– Opty mizm wy nio s!am z do mu, mam

go w ge nach po oboj gu ro dzi ców. Wie rz",
#e wszyst ko mu si mie$ do bre za ko' cze nie,

mo #e nie to, któ re go ocze ki wa li %my na po -

cz&t ku, ale za wsze do bre. Z ta kim na sta wie -

niem o wie le !a twiej jest od na le)$ si"
w t!u mie a z ty mi, któ rzy my %l& po dob nie

!a twiej po ko nu je si" prze szko dy. 

– Po zna !a pa ni wie lu nie zwy k!ych
lu dzi.

– Nie spo sób ich wszyst kich wy mie ni$,
ale trud no nie wspo mnie$ o pa ni Te re sie

Tur skiej, mat ce dwóch, nie ste ty, ju# nie -

#y j& cych sy nów, któ rzy cier pie li na po st" -
pu j& cy za nik mi" %ni. Ci wspa nia li, nie zwy -

kle in te li gent ni i uta len to wa ni ch!op cy

Ma rek i Le szek, stwier dzi li po uko' cze -

niu li ceum (%wia dec twa z pa skiem), #e lu -

dzie z dys funk cja mi ru chu nie po win ni by$
ska za ni na sie dze nie w do mu. To by! po -

cz& tek lat dzie wi"$ dzie si& tych, za czy na -

!a si" roz wi ja$ in ten syw nie in for ma ty ka,

kom pu ter otwie ra! no we mo# li wo %ci,

szcze gól nie dla lu dzi po ru sza j& cych si"
na wóz kach in wa lidz kich. Wraz z pa ni&
Te re s& i jej sy na mi roz po cz" li %my sta ra -

nia o uru cho mie nie po li ce al ne go stu -

dium, kszta! c& ce go w za wo dzie in for ma -

ty ka lu dzi nie pe! no spraw nych ru cho wo,

ów cze sne prze pi sy nie prze wi dy wa !y dla

nich edu ka cji po wy #ej szkó! %red nich. To

by !a praw dzi wa ba ta lia, trze ba by !o po ko -

na$ nie tyl ko praw ne ogra ni cze nia ale tak -

#e zbu rzy$ ba rie ry ar chi tek to nicz ne…

ale uda !o si". Wpraw dzie Le szek nie do -

#y! wiel kiej chwi li otwar cia we wrze -

%niu 1993 r. je dy ne go wów czas w na szym

wo je wódz twie po li ce al ne go stu dium in -

for ma ty ki dla osób nie pe! no spraw nych

(przy Ze spo le Szkó! Tech nicz nych i Ogól -

no kszta! c& cych w Ka to wi cach), ale idea

po zo sta !a. Prze trwa !o tak #e sto wa rzy -

sze nie „Ak cent”, któ re wów czas po wsta -

!o (je go pierw sz& pre ze sk& by !a pa ni Te -

re sa Tur ska). W tym ro ku %wi" to wa li

ju bi le usz 20-le cia. Na dal szko l&, re ha bi -

li tu j&, po ma ga j&. Kil ka dni te mu bra !am

udzia! w pierw szym mar szo bie gu imie nia

Mar ka i Lesz ka Tur skich w Za !" #u. 

– Do gro na wa szych s!u cha czy do !% czy -
li lu dzie, któ rzy ma j% pro ble my ze spo -
!ecz n% ada pta cj%. 

– To za cz" !o si" ju# ja kie% dzie si"$ lat te -

mu, wol ny ry nek spra wi!, #e za cz" !o przy -

by wa$ lu dzi, któ rzy z trud no %ci& po ru sza -

j& si" w no wych eko no micz nych re aliach.

Po wsta !a gru pa, któ r& na zy wam –nie pe! no -

spraw ny mi spo !ecz nie, z ró# nych wzgl" -
dów wy klu cza nych: sa mot ne mat ki, któ re

nie ra dz& so bie na ryn ku pra cy, zna ko mi -

cie wy kszta! co ne po ko le nie dwu dzie sto pa -

ro - i trzy dzie sto lat ków, bez per spek tyw

na zna le zie nie pra cy w wy uczo nym za wo -

dzie, lu dzie star si, sa mot ni, eme ry ci …

– Aser tyw ni, ale $y cio wo nie za rad ni,
nie ka$ dy ro dzi si# z od po wied ni mi pre -
dys po zy cja mi… 

– … ale ka# dy po sia da ja kie% in dy wi du -

al ne atu ty i do ich po szu ki wa nia sta ra my

si" w na szych au dy cjach na k!a nia$ i mo -

ty wo wa$ lu dzi do dzia !a nia, za ch" ca$
do po ko na nia bier no %ci i nie znie ch" ca nia

si" kil ko ma na wet z rz" du nie po wo dze nia -

mi. De ter mi na cj& mo# na za ra #a$, ja w to

wie rz".
– Au dy cja, na wet go dzin na, nie ma ta -

kiej mo cy od dzia !y wa nia i pew nie dla te -
go „Gdzie" obok nas” za cz# !o funk cjo -
no wa', ni czym in sty tu cja.

– Nie wszy scy wie dz& ja kie w nich drze -

mi& mo# li wo %ci, nie wie dz& tak #e jak

z nich sko rzy sta$. Po trze ba skon tak to wa -

nia ze so b& lu dzi, któ rzy chc& si" do wie -

dzie$ z ty mi, któ rzy wie dz&, by !a dla nas

oczy wi sta, st&d po ja wie nie si" po rad ni ków

pro wa dzo nych przez psy cho lo gów czy

praw ni ków. Ta for mu !a funk cjo nu je

do dzi siaj, cho$ zdo by wa nie wie dzy

i kon tak tów na wet wir tu al nych jest dzi%
o wie le !a twiej sze. Prze pro wa dzi li %my

wie le ak cji, or ga ni zo wa li %my w ra diu

gie! dy pra cy, dwa dzie %cia pa r" lat te mu nie

by !o to tak po pu lar ne, jak obec nie, znaj -

dy wa li %my ob sza ry dzia !a' tym, któ rzy

chcie li si" an ga #o wa$ do pra cy dla in nych,

wie le spo tka' ad re so wa nych by !o do lu -

dzi star szych, wy klu czo nych nie z po wo -

du wie ku, ale z po czu cia bez u #y tecz no %ci,

oka za !o si", #e jest wie le atrak cyj nych

mo# li wo %ci za go spo da ro wa nia wol ne go

cza su. Uzbie ra !o si" w ci& gu te go $wier$ -
wie cza mnó stwo ró# no rod nych kam pa nii. 

– Naj sku tecz niej sz% me to d% jest do bry
przy k!ad.

– Nie wy star czy za ch" ca$ do po ko na nia

ba rie ry w!a snej nie mo cy, nie wy star czy

s!ow nie prze ko ny wa$, #e wszyst ko jest

mo# li we, trze ba tyl ko chcie$, naj sku tecz -

niej od dzia !y wa j& lu dzie, któ rzy po tra fi li te -

go do ko na$. Kie dy po zna !am Mar ka Plu -

r" by! m!o dym ch!op cem, któ ry wy rwa! si"
spod opie ki ro dzi ców i z de ter mi na cj& za -

cz&! re ali zo wa$ swo je ma rze nia, sko' czy!
stu dia, pó) niej na st"p ne, po dy plo mo we,

otrzy ma! man dat spo !ecz ne go za ufa nia zo -

sta j&c po s!em RP, a obec nie jest eu ro de pu -

to wa nym w Par la men cie Eu ro pej skim.

Ma rek udo wod ni!, #e przede wszyst kim

trze ba prze sta$ si" ba$. By wa #e na do pie -

ku' czo%$ naj bli# szych, któ rzy kie ru j&c si"
naj szla chet niej szy mi in ten cja mi, bez wied -

nie ogra ni cza po le dzia !a nia, usy pia in stynkt.

Je dy nym ma rze niem Ja nu sza (wi ta ja by -

!o kie dy% roz sta nie si" z #y ciem, dzi% stu -

diu je psy cho lo gi" na Uni wer sy te cie (l& -
skim, wi dzi my go tu, na wy sta wie po %ród

ko le gów z ro ku, u%miech ni" te go i za do wo -

lo ne go. Ten przy k!ad po ka za!, jak przy odro -

bi nie za in te re so wa nia in nych lu dzi, mo# na

w so bie obu dzi$ ch"$ do #y cia. Azna ko mi -

cie pro spe ru j& cy Zwi& zek Ar ty stów Ma lu -

j& cych Usta mi i No ga mi AMUN, kto dzi%
o nim nie s!y sza!? Ka ba ret Ab sur dal ny, fe -

sti wa le, pa ra olim pia dy, biu ra tu ry stycz ne dla

nie pe! no spraw nych… to wszyst ko %wiad -

czy o zmia nie men tal no %ci, a to ona g!ów -

nie de cy du je o po pra wie ja ko %ci #y cia lu -

dzi, któ rzy kie dy% ba li si" opu %ci$ swo je

przy s!o wio we czte ry %cia ny. (wiat ju# si"
nie dzie li na spraw nych i nie pe! no spraw -

nych. Nie wi do mi two rz& fir my, za trud nia -

j& lu dzi, je# d#& na ro we rach, wy je# d#a j&
za gra ni c", cho dz& do te atrów i kin. 

– 25 lat to ka wa! cza su, ca !e pa ni do -
ro s!e $y cie, ty si% ce roz mów ców i ich $y -
cio wych do "wiad cze(, cze go si# pa ni
od nich na uczy !a?

– Ta au dy cja jest ze mn& ca !y czas, na -

uczy !a mnie po ko ry i cier pli wo %ci a moi

roz mów cy po ka za li mi, #e wszyst ko, co jest

w #y ciu war to %cio we nie przy cho dzi !a two.

Ka# da pra ca ma ja ki% cel, dzien ni kar ska

tak #e. Cz!o wiek z mi kro fo nem za wo do wo

ko rzy sta ze zdo by wa nej wie dzy, mu si

wi"c umie$ si" ni& dzie li$. Kie ru j" si" ra -

d&, któ r& da !a mi ma ma: masz mi kro -
fon – mó wi !a – spró buj co! zro bi", cie bie
b# d$ s%u cha" ina czej. Sta ram si" wi"c, aby

to „co%” by !o za wsze zmia n& na lep sze. 

– Dzi# ku j# za roz mo w#.
!
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Gdy by w la tach 60. po przed nie go
wie ku boks tak cz! sto go "ci# na te -

le wi zyj nych an te nach, jak to si! dzi"
dzie je, i gdy by wte dy pol scy pi! "cia rze
ry wa li zo wa li na za wo do wych rin gach,
to bez w$t pie nia Zbi gniew Pie trzy -
kow ski by# by jed nym z naj cz! "ciej
ogl$ da nych i po dzi wia nych uczest ni ków
tzw. bok ser skich ga li. Cho cia%, z dru -
giej stro ny, nie wia do mo, czy pa nu Zbi -
gnie wo wi ta kie wi do wi ska, emi to wa ne
na ekra nach, cz! sto god ne po %a #o wa nia,
gdzie kró lu je bi ja ty ka, by od po wia da -
#y. Bo Pie trzy kow ski, cho& dys po no wa#
no kau tu j$ cym cio sem, by# zna nym po -
wszech nie d%en tel me nem rin gu, na le -
%$c do naj bar dziej kla sycz nych przed -
sta wi cie li tzw. szer mier ki na pi! "ci,
któ r$ ce cho wa #a si! pol ska szko #a bok -
su, do wo dzo na przez wspa nia #e go tre -
ne ra Fe lik sa Stam ma.

Mo% na rzec, %e Pie trzy kow skie go
po sta wa w rin gu sta #a si! za cz$t kiem ru -

chu fa ir play w spo rcie, a ju% na pew -
no na pol skich rin gach. Cz! sto bo -
wiem „oszcz! dza#” on ry wa li, wi dz$c,
%e kon ku rent nie mo %e mu za gro zi&,
po pro stu "wia do mie nie ko' czy# wal -
ki przed wcze "nie, nie no kau to wa# prze -
ciw ni ka, utrzy mu j$c go na dy stans
do ko' co we go gon gu. Ta kie po st! po wa -
nie cz! sto k#ó ci #o si! z ide$ bok su, gdy%
ki bi ce do ma ga li si! spek ta ku lar nych
roz strzy gni!&, krzy cz$c cz! sto „bij,
ko'cz”. 

– Gdy wi dzia !em l"k w oczach prze -

ciw ni ka, cz" sto !a go dzi !em wte dy si !"
ude rze#. Ni gdy nie lu bi !em no kau to wa$,
cho cia% nie lu bi !em te% sam l& do wa$
na de skach. Ni gdy te% nie bi !em si" po -

za rin giem. Mo %e nie wszy scy wie dz&,
ale bok ser to te% cz!o wiek... – mó wi#
po la tach. Ta ka po sta wa spra wi #a za ra -
zem, %e Zbi gniew Pie trzy kow ski zo sta#
pierw szym lau re atem do rocz nej elek cji
re dak cji „Sztan da ru M#o dych”, któ ra

wy bra #a go naj bar dziej d%en tel me' -
skim spor tow cem ro ku 1963. Tu go dzi
si! do da&, %e Pol ska by #a pre kur so rem
te go ru chu, bo do pie ro rok po tem UNE -
SCO usta no wi #o te go ty pu do rocz ne wy -
ró% nie nie w glo bal nej ska li spor tu.

Czy tel ni cy za pew ne wie dz$, %e pi -
sze my dzi" o pi! "cia rzu z Biel ska,

gdy% w ma ju te go ro ku, w wie ku 79
lat, za ko' czy# on „ziem sk$ ka rie r!”.
Po %e gna li "my nie w$t pli wie naj wy -
bit niej sze go pol skie go bok se ra w dzie -
jach tej dys cy pli ny. Bo czy% kto" 
in ny mo %e si! po chwa li& ta ki mi osi$ -
gni! cia mi? Na 350 sto czo nych walk
tyl ko 14 prze gra nych, a w me czach
mi! dzy pa' stwo wych na 44 wy st! py
tyl ko dwa za ko' czo ne po ra% k$! W ry -
wa li za cji o ty tu# mi strza Pol ski, wy st! -
pu j$ cy naj cz! "ciej w ka te go rii pó# ci!% -
kiej za wod nik BBTS a% 11-krot nie
sta wa# na naj wy% szym stop niu po -
dium! Pan Zbi gniew za pi sa# si! pi!k -
ny mi zg#o ska mi w an na #ach nie tyl ko
pol skie go bok su, ale w ogó le spor tu,
bo czy wie lu mi strzów mo %e si! po -
chwa li& ta ki mi mi! dzy na ro do wy mi
zdo by cza mi jak: czte ry ty tu #y (a pi!&
me da li) Mi strzostw Eu ro py i trzy me -
da le Igrzysk Olim pij skich (srebr ny
i dwa br$ zo we)? Cho& nie zdo by#
olim pij skie go z#o ta, naj wy% sze go za -
szczy tu dla bok se ra ama to ra, to jed nak,
w zor ga ni zo wa nym z oka zji 80-le cia
Pol skie go Zwi$z ku Bok ser skie go ple -
bi scy cie uzna no Zbi gnie wa Pie trzy -
kow skie go pi! "cia rzem wszech  cza -
sów, przed dwu krot nym mi strzem
olim pij skim, a po cho dz$ cym z Cz! sto -
cho wy, Je rzym Ku le jem (któ re go te%
nie daw no po %e gna li "my).

I trud no si! nie zgo dzi& z ta kim ple -
bi scy to wym roz strzy gni! ciem, tym bar -
dziej %e olim pij skie z#o to pew nie by tra -
fi #o w r! ce Po la ka pod czas igrzysk
w Rzy mie (1960), ale fi na #o wa po ra% -
ka Pie trzy kow skie mu uj my nie przy no -
si, bo prze gra# z sa mym Mu ham ma dem
Alim. Tak, tak tym sa mym, któ ry z ko -
lei uzna wa ny jest za naj lep sze go za wo -
do we go pi! "cia rza "wia ta wszech  cza -
sów. W Rzy mie Ame ry ka nin by# jesz cze
ama to rem i no si# na zwi sko Cas sius
Clay. Zresz t$, po tem w wy wia dach
"wia to wych czem pion wspo mi na#, %e fi -
na #o wy olim pij ski ry wal z Pol ski by#
lep szym bok se rem ni% nie któ rzy z tych,
z któ ry mi przy sz#o mu to czy& bo je
na za wo do wych are nach.

Gwo li kro ni kar skiej do k#ad no "ci
przy po mnij my, %e br$ zo we me da le
olim pij skie bielsz cza nin przy wióz#
z igrzysk w Mel bo ur ne (1956) i w To -
kio (1964). Z#o ta nie bra ko wa #o za to
w tur nie jach Mi strzostw Eu ro pu. Pierw -
szy kr$ %ek – br$ zo wy, m#o dy Zbi -
gniew zdo by# w pa mi!t nych dla nas Mi -
strzo stwach Eu ro py w 1953 r., na rin gu
w War sza wie. Do dzi", to jed na z naj -

Wspo mnie nie
o ZBI GNIE WIE PIE TRZY KOW SKIM

D%en tel men
na rin guJE RZY

MA CHU RA

Po za ko# cze niu ka rie ry rin go wej Zbi gniew Pie trzy kow ski po ma ga! szko li$ m!o dych bok se rów,

a tak %e dzia !a! spo !ecz nie, tak %e w Pol skim Ko mi te cie Olim pij skim. By! tak %e po s!em do Sej mu. (to zdj" -
cie po cho dzi z 1994 r., z jed nej z ofi cjal nych uro czy sto 'ci, na któ rych Pan Zbi gniew zwyk! pre zen to -

wa$ si" w cha rak te ry stycz nej dla sie bie sza rej to na cji). 
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bar dziej, a mo !e naj bar dziej wspo mi na -
na przez „sta rych ki bi ców” im pre -
za spor to wa, któ ra przy nio s"a nam ta -
k# ob fi to$% suk ce sów. Przy po mnij my:
na sto "ecz nym rin gu zdo by li $my 5 (tak:
pi&%!) z"o tych me da li, po któ re si& gn& -
li: Hen ryk Ku kier, Ze non Ste fa niuk, Jó -
zef Kru !a, Le szek Dro gosz i Zyg munt
Chy ch"a. To by "o apo geum w dzie jach
pol skie go pi& $ciar stwa po rów ny wa ne
tyl ko z trze ma z"o ty mi me da la mi olim -
pij ski mi w To kio – Jó ze fa Grud nia, Je -
rze go Ku le ja i Ma ria na Ka sprzy ka.
Oj…, "za si& oku kr& ci…

Alewró% my do Zbi gnie wa Pie -
trzy kow skie go, któ ry ju! dwa

la ta pó' niej po tur nie ju w War sza wie,
czy li w 1955 r., w Ber li nie Za chod nim,
ode bra" pas mi strza Sta re go Kon ty -
nen tu (w ka te go rii lek ko $red niej).
Po dwóch na st&p nych la tach, w Pra dze,
zo sta" mi strzem Eu ro py w ka te go rii
$red niej. W 1959 r. w Lu cer nie znów by"
nie zwy ci& !o nym trium fu j#c ju! w ko -
ron nej ka te go rii pó" ci&! kiej. I wresz cie
Mo skwa’1963. Bok ser ska po t& ga ZSRR
wy da wa "a si& de mo lo wa% resz t& Eu ro -
py. Na 10 ka te go rii wa go wych pi& $cia -
rze ra dziec cy si& gn& li a! po 6 z"o tych
me da li, ale w czwór ce, któ rej uda je si&
po ko na% re pre zen tan tów go spo da rzy
jest dwóch Po la ków – Ku lej i Pie trzy -
kow ski (dwaj po zo sta li to: W& gier Ja -
nos Kaj di i Czech Jo sef Ne mec). A Pie -
trzy kow ski wy ka zu je wy! szo$% nad
fa wo ry zo wa nym Da nem Po znia kiem,
pó' niej szym mi strzem olim pij skim
z Mek sy ku (1968) i ja ko pierw szy
w hi sto rii ME bok ser zdo by wa czwar -
ty raz mia no naj lep sze go na Sta rym
Kon ty nen cie. Czap ki z g"ów!

Wie lu po sia da czy ty tu "ów i zna nych
na zwisk sta wa "o na rin go wej dro dze
Zbi gnie wa Pie trzy kow skie go. Naj bar -
dziej zna nym z nich, oprócz wspo -
mnia ne go Ame ry ka ni na Claya, by" le -
gen dar ny W& gier Lasz lo Papp, pierw szy
pi& $ciarz, któ ry trzy krot nie zwy ci& !y"
w Igrzy skach Olim pij skich, a po tem
z po wo dze niem (mistrz Eu ro py) wal czy"
na za wo do wych rin gach. W"a $nie W& -
gier sta n#" na prze ciw bielsz cza ni na,
by za gro dzi% mu awans do fi na "u
w Mel bo ur ne i, nie ste ty, wy eli mi no wa"
Po la ka. Ale Papp by" wte dy wiel ce
!#d ny re wan !u, bo nie co wcze $niej,
pod czas tur nie ju przed olim pij skie go
w War sza wie, prze gra" z Po la kiem
przez no kaut. Pó' niej, po la tach, w pa -
mi&t ni kach tak opi sy wa" to nie szcz& sne
dla sie bie zda rze nie na war szaw skim
rin gu: 

– Za cz! "a si! nie sa mo wi ta wy mia -
na cio sów. Ni gdy przed tem i ni gdy
po tem, na wet w wal kach z za wo dow ca -
mi, nie prze #y "em cze go$ ta kie go. Po -
twor na r% ba ni na trwa "a kil ka se kund.
Wie dzia "em, #e któ ry$ z nas mu si pa$&.
Pie trzy kow ski prze trzy ma". Po raz

pierw szy prze gra "em przez no kaut. Ni -
gdy mi si! to ani przed tem, ani po tem
nie przy tra fi "o... 

Szko da je dy nie – do da% mo! na – !e
po je dy nek w War sza wie od by" si&
przed igrzy ska mi, a nie od wrot nie. Bo
w Mel bo ur ne W& gier ju! nie wda" si&
w bi ja ty k& i wy gra" z Po la kiem na punk -
ty. Có!, tak to ju! w spo rcie by wa.

He ro icz ne po je dyn ki Pie trzy kow -
ski – Papp za owo co wa "y przy ja' ni# ju!
po za ko( cze niu ka rie ry obu mi strzów
i wi zy t# Lasz lo Pap pa w 1994 r. w Biel -
sku – na za pro sze nie Z. Pie trzy kow skie -
go, pod czas „Ga li Asów”. Ale, to nie by -
"a ga la po dob na do tych, któ re te raz co
rusz or ga ni zo wa ne s# w ró! nych mia -
stach Pol ski, z udzia "em nie ty le pi& $cia -
rzy, co osi" ków ma j# cych ocho t&
przy po mo cy pi& $ci za ra bia% na !y cie,
a cz& sto o bok sie nie ma j# cych po j& cia.
By "em te go gru dnio we go wie czo ru
w biel skiej ha li „W"ók nia rza”, w cha -
rak te rze spra woz daw cy, i jak !e mi "e by -
"o to prze !y cie „ocie ra% si&” o s"a wy
$wia to we go i pol skie go spor tu, któ re
przy by "y na „mi tyng” po la tach, ju! bez

r& ka wic. Zbi gniew Pie trzy kow ski, Lasz -
lo Papp. Je rzy Ku lej, Jó zef Gru dzie(,
Ka zi mierz Pa' dzior, Ma rian Ka sprzyk,
Hen ryk )red nic ki, Ta de usz Wa la -
sek… – ty lu mi strzów jed no cze $nie,
w jed nym miej scu chy ba jesz cze nie by -
"o. Pan Zbi gniew, jak zwy kle ele ganc -
ki, w ulu bio nej sza rej to na cji gar ni tu -
ru, pe" ni" ro l& go spo da rza wie czo ru, i jak
zwy kle „na dy stans”, nie za bli sko, tak
jak lu bi" w rin gu…

Oj, "za si& w oku kr& ci na sa mo wspo -
mnie nie tych s"aw, zw"asz cza gdy
skon sta tu je si& ja ki! to te raz boks ma -
my na pol skich rin gach i ja kie! oby cza -
je pa nu j# ce wo kó" nie go… Nie wta jem -
ni czo nym war to do da%, !e ostat ni raz
pol ski bok ser (Woj ciech Bart nik) zdo -
by" olim pij ski me dal – br# zo wy
na igrzy skach w Bar ce lo nie, w 1992 r.,
czy li 22 la ta te mu, ale ga le „bok ser skie”
(cu dzy s"ów za mie rzo ny) urz# dza pra -
wie ka! de wi&k sze mia sto w Pol sce,
a po j& cie „szer mier ka na pi& $ci” prze -
trwa "o je dy nie w g"o wach ro man ty ków
spor tu…

!

Zbigniew Pietrzykowski, 1994
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rzy na sty wrze !nia dwa ty si" ce dzie si" te go ro ku! Go dzi na dzie wi" -
ta czter dzie !ci sie dem. Mój !cien ny ze gar ty ka sen nie; po my !la #em
w#a !nie, $e prze sz#o!% jest mi tem te ra& niej szo !ci, a przy sz#o !ci ni -

gdy nie ma, bo jest tyl ko ma rze niem dzi siej szej chwi li. Sto imy na mo !cie i pa trzy -
my w dó# na rze k', a ona nie jest ju$ t" sa m" co przed chwi l". Ta kie na iw ne wy -
obra $e nie CZA SU. S#y sza #em je ze sto ra zy, a na wet wi dzia #em w Wa$ nych M#y nach,
sto j"c na drew nia nym mo !cie… Ale jak wy t#u ma czy% s#o wa mi i ob ra za mi – co to
jest CZAS?... Ostat nio wy da je mi si', $e mój czas ga lo pu je. Chce mnie wy rzu ci%
z sio d#a? Sa mo bój ca. Prze cie$ za bi je si' ra zem ze mn"… Wska zów ki ze ga ra prze -
su wa j" si' nie do strze gal nie, ale nie ub#a ga nie. To ju$ nie go dzi na dzie wi" ta czter -
dzie !ci sie dem mi nut i trzy dzie !ci sie dem se kund, kie dy za czy na #em pi sa%… Ch't -
nie zrzu ci# bym te go ty ka j" ce go po ga nia cza ze !cia ny, aby je go wska zów ki
znie ru cho mia #y na za wsze. Ale mój !wiat z te go po wo du si' nie za trzy ma; b' d'
$y# da lej, ogl" da j"c sie bie w lu strze. Kie dy zo sta nie pu ste, !wiat po szy bu je beze
mnie w stro n', by% mo $e, mo je go no we go ist nie nia. O, tak by ka$ dy chcia#, Pa -
nie Bo $e. Znik n"% i ob ja wi% si' na no wo, w pi'k niej szym cie le, z m" drzej szym mó -
zgiem; za ist nie% nie sko( czo n" ilo!% ra zy. )e by tyl ko nie wró ci% na Zie mi' ja ko ka -
ra luch, al bo pa j"k, al bo gar bus z jed n" r' k", al bo nie wol nik w ko pal ni dia men tów.
Ju$ nie raz w mo ich snach by #em ka ra lu chem, pa j" kiem, gar bu sem z jed n" r' k" i nie -
wol ni kiem w ko pal ni dia men tów, ale za wsze bu dzi #em si', bie g#em do #a zien ki wy -
my% twarz zim n" wo d" i spoj rze% w lu stro. Je stem, je stem, je stem! Mi cha #em Wro( -
skim, sy nem Edwar da ar ty sty ma la rza, któ re go po cho wa #em do zie mi mat ki na szej
pra wie do k#ad nie dzie wi'% lat te mu. A ja w lu strze za wsze ten sam; tyl ko fo to gra -
fie, !wiad ko wie chwi li za trzy ma nej, na praw d' te ra& niej szej, zmie nia j" si' co dzie -
si'% lat. Mam je w osob nych ko per tach, $e by nie my li% mo ich JA z prze sz#o !ci. Aprze -
cie$ przed chwi l" na pi sa #em, $e prze sz#o!% jest mi tem te ra& niej szo !ci. No we mi ty
co dzie si'% lat? Nie mow l', dzie si' cio la tek z trze ciej kla sy, dwu dzie sto let ni sza le -
j" cy sek su al nie stu dent, trzy dzie sto la tek na do rob ku obok bia #e go au ta mar ki po -
lo nez, czter dzie sto la tek: tro ch' zm' czo ny oj ciec có rek, prze stra szo ny pi'% dzie si' -
cio ma la ta mi pi'% dzie si' cio la tek. No i po marsz czo ny dzia dek trzech wnu ków, sa mych
ch#o pa ków. Te ostat nie fo to gra fie trzy mam ukry te w kom pu te rze, któ re go dzia #a -
nia nie poj mu j', tak jak nie ro zu miem dzia #a nia ko smo su; nie tyl ko nie ro zu miem,
ale i nie mo g' go so bie wy obra zi%. Ma te ma ty cy twier dz", $e to tyl ko licz by. Licz -
by rz" dz" ko smo sem czy li WSZYST KIM. A ja za wsze mu sia #em zda wa% po praw -
ki z ma te ma ty ki i do tej po ry mam trud no !ci z ta blicz k" mno $e nia, nie mó wi"c o si -
nu sach i co si nu sach, któ re znam tyl ko z d&wi' ków w pa mi' ci. I licz by nie !ni" mi
si'! Mo $e ma te ma ty kom !ni" si' nie sko( czo ne ci" gi liczb? Sny s" naj wa$ niej sze
zw#asz cza sny, któ rych nie pa mi' ta my. Bo obu dzo ne nie spo dzie wa nie w dzie(, mó -
wi" nam, co ma my ro bi%. Na wet o tym nie wie my… Bez snów !wiat jest z#u dze -
niem pa zer nych wy znaw ców rze czy wi sto !ci. Wy da je im si', $e !wiat zo sta# stwo -
rzo ny spe cjal nie dla nich i jest tak pro sty i ja sny jak S#o( ce, któ re im po to !wie ci,
aby mo gli wi dzie% swo j" twarz w lu strze. Rze czy wi sto!%? Je !li rze czy wi !cie ist -
nie je, to czy jest w nas, czy po za na mi? Ale prze cie$ my ist nie je my tak $e po za na -
sz" !wia do mo !ci"; wy star czy wyj!% na uli c', aby in ni nas wi dzie li, ocie ra li si' o nas,
s#y sze li na sze dzie( do bry, al bo pan tu nie sta#. Kie dy! je cha #em noc nym po ci" -
giem w zu pe# nie pu stym wa go nie, jak bym by# sam na !wie cie. Nikt mnie nie wi -
dzia# i nie wie dzia#, $e po dró $u j'. Mo ja rze czy wi sto!%, tyl ko MO JA. A za pew ne
s" lu dzie na Zie mi, któ rzy stra ci li wszyst kich krew nych, bli skich, przy ja ció# i zna -
jo mych… To zna czy mo $e i jest ja ki! s" siad za !cia n", ale on my !li, $e !cia na jest
je go, a za ni" nic nie ma!... O, dzwo ni" dzwo ny… Kto chce, to je s#y szy. Wzy wa -
j" wier nych do mo dli twy, a nie wier nym przy po mi na j", $e Bóg rz" dzi ich $y ciem,
tyl ko nie chc" w to wie rzy%, bo s" tak pew ni swo jej lo gicz nej oczy wi sto !ci, któ -
rej !wia do mo!% przy sz#a na gle w ci" gu jed nej se kun dy, pod czas d#u giej zim nej mszy
!wi' tej… Ja czu j' Bo ga w le sie, kie dy spoj rz' w gó r' na wierz cho# ki drzew, a w szu -
mie li !ci s#y sz' wiecz ne $y cie, ta jem ni cze, nie prze t#u ma czal ne na $a den j' zyk; a ka -
p#a nem jest tyl ko prze my ka j" cy je le(, zdzi wio ny, $e tam je stem nie pa su j" cy do zie -
le ni. Za wsze mam ch'% ukl'k n"% na dzie wi czym mchu i przy si"c, $e ni gdy nie
za be to nu j' zie mi!… Ale prze cie$ miesz kam w mie !cie nad be to no wym fun da men -
tem, pod któ rym kie dy! szu mia #a bo ska pusz cza. Czy ja wiem? Mo $e Bóg jest tak -
$e w ka$ dym z zia re nek za be to no wa ne go pia sku… Nie któ rzy na iw nie wie rz", $e
Pan Bóg zaj mu je si' ka$ dym z osob na. A zaj mij si' so b" cz#o wie ku, wiedz, jak bar -
dzo wa$ ny jest mo ment prze kro cze nia pro gu do mu, kie dy z nie go wy cho dzisz; se -
kun da de cy du je, czy prze je dzie ci' sa mo chód, czy wró cisz do sie bie ca #o i zdro -
wo, aby znie nac ka umrze% w #ó$ ku po prze pi ciu, al bo d#a wi"c si' o!ci" z kar pia,
któ re go wca le nie mu sia #e! #ap czy wie po $e ra%… Ale jak tu uwa $a%, kie dy nie wie -
my, któ ra se kun da de cy du je i któ ra de cy zja jest ko rzyst na dla na sze go $y cia? Mo -
$e przed ka$ dym kro kiem i ka$ d" de cy zj" po li czy% do trzech, a mo $e do pi' ciu?
Och, $e by wie dzie%. Ma te ma ty cy wie dz"? Wró$ ki? Sza ma ni? Bi sku pi? Naj star szy
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cz!o wiek "wia ta?... Tak, za pew ne gdzie" #y je naj star szy cz!o wiek "wia ta: on wie,

jak prze d!u #a$ ist nie nie. Ale jak go zna le%$?... A mo #e w!a "nie w tej se kun dzie umie -

ra, da j&c miej sce na st'p ne mu naj star sze mu na "wie cie… Ja w tej se kun dzie sie -

dz' na nie zbyt mi'k kim krze "le przy kom pu te rze i wy stu ku j' te m& dru j& ce si' my -

"li, ale za raz b' d' mu sia! wsta$, wy !& czy$ kom pu ter, i"$ do !a zien ki, umy$ g!o w'
i resz t' cia !a, ubra$ si' i wyj"$ z do mu, aby spo tka$ si' z kil ko ma umó wio ny mi

lud% mi. A czy ja wiem? Mo #e spo tka mnie nie spo dzie wa nie ja ki" cz!o wiek, któ -

ry zmie ni mo je #y cie? Mo #e po gry zie mnie pies i na st'p ny ty dzie( sp' dz' w szpi -

ta lu? Al bo po znam ostat ni& mi !o"$ mo je go #y cia zmie nia j& c& wszyst ko i bez sen -

su?... Wyj"$? Nie wyj"$? Od wo !a$ spo tka nia?... Do brze, od wo !am pierw sze dwa,

nie zbyt wa# ne. Szyb ciej wró c' do do mu… Mo #e nie zu pe! nie bez zwi&z ku, przy -

po mnia !em so bie na gle, #e w za mierz ch!ych cza sach, w mo jej ulu bio nej ar ty stycz -

nej knaj pie (któ ra na zy wa !a si' „Mar cho!t”), mój zna jo my, po eta o pi' ciu to mi kach

tak po wie dzia! na lek kim rau szu: Kie dy Bóg po czu je wszyst kie nie szcz' "cia istot,

któ re stwo rzy!, wy buch nie ko smicz na bom ba bó lu. I zno wu po wsta nie no wy Wszech -

"wiat z na sio na mi "mier ci i z pro ro kiem na ma wia j& cym do #y cia… Ów po eta wy -

je cha! nie d!u go po tem do Ka na dy, rzu ca j&c #o n' i dwo je dzie ci, aby o#e ni$ si' jesz -

cze raz z m!o dziut k& emi grant k& z Chi le, z któ r& – jak si' przy pad kiem

do wie dzia !em – mia! na st'p n& dwój k' dzie ci… No i wró ci !em szcz' "li wie; nie po -

gryz! mnie pies, nie spa d!a mi ce g!a na g!o w', nie po bi! mnie osi !ek #& da j& cy dwa

z!o te, roz mo wy nie zmie ni !y mo je go #y cia, nie spo tka !em ostat niej mi !o "ci #y cia;

na to miast za miast le "nych nie pew nych grzy bów ku pi !em trzy dzie "ci de ko "wie -

#ych pie cza rek na sos do nie zbyt t!u ste go karcz ku… Zu pe! nie nie daw no za uwa -

#y !em, #e mo je lu stro w !a zien ce na by !o ma lut k&, zresz t&, ska z'; przed tem jej nie

wi dzia !em, a te raz mnie de ner wu je, kie dy ata ku je mo je oczy, nos, usta. Mam ku -

pi$ no we lu stro? Przy zwy cza i!em si' do nie go, jest ze mn& co naj mniej ze dwa -

dzie "cia lat, je "li nie wi' cej. Roz ma wia my ze so b&, ro bi my do sie bie mi ny, udo -

wad nia j&c rze czy wi sto "ci, #e JE STE )MY. Dzi' ki te mu fa ce to wi po dru giej

stro nie nie za wsze je stem sa mot ny!... Kil ka dni te mu spo tka !em w miej skim par -

ku cz!o wie ka sie dz& ce go na wie lo oso bo wej !aw ce. Prze cho dzi !em obok, po czu !em

cu dzy wzrok i nie bacz nie spoj rza !em mu w oczy. – Niech pan usi& dzie na chwi -

l' – po wie dzia!. Za wa ha !em si', ale nie usia d!em. – Prze pra szam, ale bar dzo si'
spie sz'. Oczy wi "cie k!a ma !em, bo gdzie mo# na si' spie szy$ w par ku? Aku rat te -

go dnia nie mia !em ocho ty s!u cha$ uwi' zio nych my "li in ne go cz!o wie ka, bo w!a -

"nie po sta no wi !em prze tra wi$ kil ka bar dzo wa# nych dla mo je go #y cia wspo mnie(,
aby nie zro bi$ no wych b!' dów. Ale ju# na ko( cu par ku po my "la !em, #e jed nak po -

wi nie nem wy s!u cha$ bli% nie go; prze cie# nieco dzien nie lu dzie za pra sza j& ob cych

do swo jej !aw ki. Za wró ci !em. Mo #e ten cz!o wiek po trze bu je ra tun ku, mo #e wy -

star czy do bre s!o wo, #e by go ura to wa$? Jed nak !aw ka by !a ju# pu sta. Zro bi !o mi

si' g!u pio, jak bym po pe! ni! grzech… Id&c do do mu, wma wia !em so bie, #e
na pew no to ska co wa ny pi jak, któ ry mia! ocho t' na po ga w'd k', al bo po eta z bo -

#ej !a ski spra gnio ny od bior cy swo jej ry mo wa nej po ezji, al bo na ci& gacz pro sz& cy

wszyst kich o z!o ty pi'$ dzie si&t na bu! k'. W do mu pod sze d!em do lu stra i po wie -

dzia !em: je ste" nie z!y gno jek; a ten po dru giej stro nie ze ska z& na no sie za "mia! si'
g!u pa wo i wy zy wa j& co. Wi'c zga si !em "wia t!o!... Ale "wia do mo"$ nie okre "lo ne -

go nie sma ku po zo sta !a. O, "wia do mo"$! Dar otrzy ma ny, po wiedz my, od KO SMO -

SU, za raz po uro dze niu (a nie któ rzy na wet twier dz&, #e z chwi l& po cz' cia). To ta -

kie pro ste: #e by za ist nie$, trze ba mie$ te go "wia do mo"$. Ka# dy ma swo j&, nie mo# na

jej po !& czy$ z in n&, cho cia# wy da je nam si' nie raz, #e !& czy my si' z bli sk& oso -

b&. Ale to tyl ko !& cz& si' na sze cie nie… A czy cie nie ist nie j&? Wy star czy tyl ko zga -

si$ "wia t!o. Tak jak wy star czy zga si$ "wia t!o, a mo je od bi cie w lu strze zni ka… S!o( -
ce zaj dzie za ho ry zont i na st' pu je ciem no"$, któ ra za bi ja wszyst kie cie nie… Ale

prze cie# wie my ze szko !y: S!o( ce ni gdy nie za cho dzi, to tyl ko z!u dze nie. S!o( ce,

na sza naj bli# sza Gwiaz da, "wie ci od mi liar dów lat i da je ener gi' dla wszel kie go

#y cia; tak #e dla #y cia lu dzi, któ rym si' wy da je, #e s& pa na mi #y cia i "mier ci (bo

mo g& p!o dzi$ i za bi ja$), #e s& w!ad ca mi "wia ta, #e s& naj m& drzej si ze wszyst kich

stwo rze( ura to wa nych w ar ce No ego… Gdy zga "nie S!o( ce, mnie ju# nie b' dzie.

Wy star czy go jesz cze na kil ka mi liar dów lat, aby ob da rzy$ "wia do mo "ci& mo ich

pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra praw nu ków. Dzi siaj S!o( ce

"wie ci! Ist nie je, wi dzi my je i po zwa la nam wi dzie$ – cho cia# to tyl ko ilu zja. Bo

co to jest "wia t!o? Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne dzia !a j& ce na oko, dzi' ki

któ re mu mózg do strze ga nasz ist nie j& cy "wiat. A mo #e on wy gl& da zu pe! nie ina -

czej i ist nie je ina czej?… Jed no jest pew ne: wi' cej jest NIE IST NIE NIA! Gdzie" w nie -

ist nie j& cym "wie cie przy sz!o "ci cze ka j& na za ist nie nie mi liar dy lu dzi, któ rzy stwo -

rz& nie wy obra #al ne dzi siaj dzie !a i wy na laz ki, któ re te# cze ka j& cier pli wie

w NIE IST NIE NIU. Na wia sem mó wi&c, czy kto" w da le kiej prze sz!o "ci wy obra -

#a! so bie te le wi zor, te le fon ko mór ko wy, kom pu ter?... Mo je od bi cie w lu strze te#
chce zno wu za ist nie$. Wi'c prze kra czam te ra% niej szo"$, id' do !a zien ki i za pa lam Ry
s. 
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!wia t"o. Wi dzi my si#, ist nie je my. Ma my p# pek, pa mi$t k# po kl# sce nie ist nie nia!...

Lu strza na ska za w# dru je po po licz ku, kie ru je si# w stro n# no sa, do cho dzi do czo -

"a i zni ka we w"o sach. Ist nie je my, pa nie Mi cha le, sy nu Edwar da!... Co raz bar dziej

upo dab niam si# do mo je go oj ca. Spraw dzi "em to na fo to gra fiach. Ma my ju% iden -

tycz ne bruz dy wo kó" ust, nos, oczy i co naj dziw niej sze – r# ce… Cie ka we, o czym

oj ciec my !la", b# d$c w mo im wie ku… My !l#, %e wiesz, co ro bisz – mó wi" kil ka

ra zy, kie dy do wia dy wa" si# o mo ich za kr# tach %y cio wych… Tak. Mo wa jest tyl -

ko echem my !li. Na szcz# !cie my !li s$ tyl ko dla nas sa mych. Strach po my !le&, %e
kto! kie dy! wy my !li urz$ dze nie do czy ta nia cu dzych my !li! Bo na pew no kto! to
zro bi. To do pie ro b# dzie re wo lu cja, któ ra zmie ni !wiat, któ ra po sie je tra ge die i nie -

szcz# !cia! To tak, jak by cz"o wiek mó wi" dru gie mu cz"o wie ko wi tyl ko sa m$ praw -

d#, czy st$ praw d#. Prze cie% PRAW DA za bi ja cz# !ciej ni% K'AM STWO. Naj le -

piej nie mi "$ praw d# za wi n$& w mil cze nie, tak jak ka% de k"am stwo. Ale mnie to rzad ko

si# uda je. Mój sa mo dziel ny j# zyk mie le bez opa mi# ta nia, kie dy tyl ko zo ba czy cz"o -

wie ka; mu sz# go cz# sto przy gry za& i po tem przez ty dzie( jest opuch ni# ty… Pew -

nie dla te go mam co raz mniej no wych przy ja ció", sta rzy pra wie ca" ko wi cie wy mar -

li. To zna czy %y j$ we mnie, wi dz# ich, roz ma wiam z ni mi, a na wet cz# sto mi si#
!ni$. Nie by "em na ich po grze bach! Na mo im nie b# d$. Tak na praw d#, umr$ ra -

zem ze mn$… Ja ko! tak smut no si# zro bi "o. A prze cie% wszyst kim wko "o mó wi#,
%e )WIAT JEST WSPA NIA 'Y! Wspa nia "y, kie dy o tym wie my. Lu dzie za cz# -
sto j# cz$, na rze ka j$ na wszyst ko – pie ni# dzy za ma "o, wio sna za wietrz na, la to za go -

r$ ce, je sie( za desz czo wa, zi ma za zim na, jak by to by "a wi na Pa na Bo ga; wpa tru -

j$ si# w swój p# pek i po ty ka j$ si# na ka% dym kro ku w sza le( czym bie gu

do wy ma rzo ne go suk ce su; ota cza j$ si# ty si$ ca mi nie po trzeb nych rze czy i set ka -

mi nie po trzeb nych lu dzi, a ku pu j$c bu ty, przy mie rza j$ je dzie si$t ki ra zy. Wszyst -

kie cho ro by bio r$ si# z cho re go pa trze nia na !wiat. Wszyst kie woj ny wy bu cha j$
przez lu dzi, któ rzy nie wi dz$ wspa nia "o !ci przy ro dy, pi#k na ka% de go ho ry zon tu,

bu du j$ cej po t# gi mi "o !ci, fa scy nu j$ cej ta jem ni cy ist nie nia… No, do brze, nie je stem

smut ny! )wiat jest wspa nia "y, cho cia% dzi siaj mu sia "em dra "o wa& na dzie si$ te pi# -
tro, kln$c, bo win da si# ze psu "a, a w tej chwi li dwie ha "a !li we spa li no we ko siar ki

ko sz$ pod mo im do mem je sien n$ tra w# i za czy na mnie bo le& g"o wa. Bo %e, zo sta -

wi li by t# bied n$ tra w# w spo ko ju. Lu dzie mu sz$ wszyst ko wy rów ny wa& pod li -

nij k#. W po rz$d ku, ju% na nich nie na rze kam!... O! Sko( czy li ko si&. Al bo ko sia -

rze po szli na pi wo… Ci sza. Cho cia% nie, s"y cha& da le ki przej mu j$ cy g"os sy re ny

ka ret ki po go to wia ja d$ cej do ja kie go! nie zna ne go nie szcz# !cia; za ty kam uszy – s"y -

sz# bli skie bi cia mo je go ser ca, któ re przej mu je si# tyl ko sa mym so b$, za j# te nie -

prze rwa nym prze ta cza niem %y cio daj nej krwi. Z tle nem wy pro du ko wa nym przez

zie le( przy ro dy – po my !la "em… Ode tka "em uszy. G"os ka ret ki roz p"y n$" si# w po -

wie trzu… Za wa" ser ca? Ka ta stro fa sa mo cho do wa? Upad" pi jak i roz wa li" g"o w#?
Kto! zro bi" ka wa" i wzy wa po go to wie? Kie row ca ka ret ki spie szy si# do do mu?...

Czy kto! pa nu je nad sen sem !wia ta i wie, co si# wsz# dzie i w ka% dej chwi li dzie -

je?... Bez sens – s"y sz# po dru giej stro nie lu stra!... O, pro sz# pa na Mi cha "a, nie raz

praw dzi wy sens mo %e my zna le*& w sto sie po rzu co nych bez sen sów. Jak tak po my -

!l# nad mo im %y ciem, to mia "em sen sów bez li ku, nie raz zmie nia "em go co mie -

si$c, a na wet co ty dzie(. Ale za wsze ja ki! przy mnie by"… No, zna la z" bym okre -

sy, kie dy za po mi na "em o nim i zni ka" gdzie! w zgie" ku ob cych sen sów, ale po ja kim!
cza sie przy po mi na "em so bie, %e bez sen su nie da si# %y& i – al bo znaj dy wa "em sta -

ry, al bo wy my !la "em so bie no wy… Ta ki by "em kie dy!!... Te raz mu sz# bar dziej pil -

no wa& ak tu al ne go sen su, bo ju% przy zwy cza i"em si# do je go ryt mu. ZNA LA Z'EM

RYTM SEN SU, +E BY TYL KO NIE PRZY SPIE SZA'! – na pi sa "em na drzwiach

du %y mi li te ra mi… Ten nie spiesz ny rytm po zwa la mi by& wresz cie na praw d# so -

b$. Ale co to zna czy? +e nie uda j# ko go! in ne go? Bo mo je lu stro za raz mnie wy -

!mie je?... No, do brze. Po wiedz my, %e ten zza lu stra gra mnie, a ja je go… Kie dy!
mój nie %y j$ cy ju% przy ja ciel po wie dzia" od nie chce nia: %e by by& so b$, cz# sto mu -

sia "em by& kim! in nym; za uwa %y "e!? Nie, nie za uwa %y "em, ale ja kie to ma zna -

cze nie dla in nych? Fakt, nie ma %ad ne go – od par" i na pew no po szli !my na wód -

k#, aby mil cze&, al bo wrzesz cze& na sie bie w ja kiej! nie wa% nej spra wie, któ ra

wy da wa "a nam si# bar dzo wa% na… Wszyst kie wa% ne spra wy, no bi li to wa ne przez

al ko hol, na dru gi dzie( za mie nia "y mi si# naj cz# !ciej w lek ki kac; lek ki, bo ja nie

pi j# za du %o, aby kon tro lo wa& sie bie i w mia r# mo% no !ci oto cze nie. Raz w %y ciu

na praw d# prze sa dzi "em – z jed nym po et$ i jed nym ma la rzem – no i mo ja g"o wa

roz bi "a szkla ne drzwi re stau ra cji „Po lo nia”. Do tej po ry mam wspa nia "$ bli zn# na no -

sie. Gdy kto! py ta, mó wi#, %e bra "em udzia" w bój ce ulicz nej, w obro nie na pa sto -

wa nej ko bie ty… Pa mi# tam do k"ad nie mój pierw szy pi jac ki raz. Upi "em si# trze -

ma pi wa mi w 1962 ro ku, na wa ka cjach, w no cy, pod nie bem ze spa da j$ cy mi

gwiaz da mi. By "em w !rod ku KO SMO SU, otu lo ny wiecz n$ prze strze ni$, tak pew -

ny swo jej OCZY WI STO )CI, jak mój p# pek, któ re mu wy da je si#, %e by" tam za -

wsze. Ale po go dzi nie by "o mi tak nie do brze na !wie cie, %e przy si# g"em ni gdy nieRy
s. 
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!y ka" ni cze go po wy #ej kom po tu. Oczy wi $cie z!a ma !em przy si% g% z ty si&c ra zy. Za -
pew niam jed nak, #e od kil ku lat pi j% bar dzo ma !o i to bez oka zji. Cz!o wie ko wi w sta -
nie upo je nia bar dzo szyb ko mi ja czas. A prze cie# ju# mi za le #y, aby p!y n&! jak naj -
wol niej. Aby se kun dy by !y mi nu ta mi, mi nu ty go dzi na mi, go dzi ny dnia mi, dni
ty go dnia mi, ty go dnie mie si& ca mi, mie si& ce la ta mi, la ta stu le cia mi… No, mo #e prze -
sa dzi !em. Bo stu le cia ty si&c le cia mi, a ty si&c le cia mo #e wiecz no $ci&?... Ko niec #ar -
tów… Po wa# nie mó wi&c, uwa #am, #e na ka# dej bu tel ce z wód k& po wi nien wid -
nie" wy ra' ny na pis: AL KO HOL SKRA CA TWÓJ CZAS!... Oj, za po mnia !em si%
dzi siaj ogo li"! B% d% mu sia! zno wu spo tka" si% z tym fa ce tem po dru giej stro nie.
Naj cz% $ciej spo ty ka my si% pod czas go le nia. Czy nie czas ju# naj wy# szy po "wi czy"
ob co wa nie z praw dzi w& sa mot no $ci&? Mo #e wte dy wresz cie stwo rz% dzie !o #y cia?
Ale na li to$" bo sk&, jak ja b% d% wy gl& da! z d!u g& bro d&?... Li kwi du j% w!o sy na twa -
rzy, in ge ru j&c w przy sz!o$" – mo #e w!a $nie chc& by" d!u gie i ma low ni cze, aby za -
dzi wi" s& sia dów i nie zna jo mych?... Zno wu my $l% o nie ist nie j& cej przy sz!o $ci. A co
ze sztu k&? Tam gdzie$ (gdzie?) w mro kach $pi& nie ist nie j& cy jesz cze wiel cy ar ty -
$ci, któ rych $wiat ludz ki mu si mie", ja ko do wód wy# szo $ci nad zwie rz% ta mi. Tam
gdzie$ drze mi& wiel kie dzie !a sztu ki – po wie $ci, fil my, dra ma ty, wier sze – przy -
sz!e lek tu ry szkol ne; tam tak #e szy ku j& si% wie ko pom ne kom po zy cje mu zycz ne,
za pew ne dla na szych uszu nie straw ne (mam na dzie je, #e Mo zart, Bach, Beetho -
ven, Cho pin, Dwo rzak nie zo sta n& wy rzu ce ni na $miet nik). A pla sty cy? Ar chi tek -
ci? Cho re ogra fo wie?... W ja kim to wszyst ko pój dzie kie run ku?... Och, gdy by sta -
ro #yt ni, gra j& cy na fle cie, zo ba czy li na gle na sze dzi siej sze dzie !a sztu ki, gdy by
us!y sze li me lo die w na szych te le fo nach ko mór ko wych (ja mam szo pe now skie go
wal ca cis -moll), gdy by zo ba czy li na sze po mni ki, sztu ki te le wi zyj ne, fil mo we hor -
ro ry… Mo #e jed nak po wi nie nem po my $le" o SWO JEJ przy sz!o $ci, któ rej jesz cze
nie ma, ale któ ra – o pa ra dok sie – ro dzi si% nie ustan nie, w ka# dej te ra' niej szej chwi -
li? Mo g% j& za pla no wa", na wet na pi $mie i od ha cza" punkt po punk cie. Ju# to ro -
bi !em nie raz, wp!y wa j&c $wia do mie do nie ist nie j& cej przy sz!o $ci. Dzi siaj za pla no -
wa !em zu pe! nie pro za icz nie: 1) kup no dwóch bu !ek, 2) co$ do nich, 3) kup no cze go$
do obia du – nie wiem jesz cze co, 4) do !a do wa nie te le fo nu, 5) zaj rze nie do ulu bio -
nej ksi% gar ni, aby po do ty ka" tro ch% ksi& #ek, 6) spa cer na po la za mia stem z wnu -
ka mi, je $li oczy wi $cie nie pój d& na swo je po za lek cyj ne za j% cia, 7) ogl&d ni% cie dzien -
ni ka te le wi zyj ne go, 8) na pi sa nie por cji TE GO TEK STU, 9) prze czy ta nie
przed spa niem ksi&# ki M. Ro din so na „Ma ho met”... No przy znam, nic wiel kie go.
Ale czy wszyst ko mu si by" wiel kie?... W% dru je my brze ga mi ho ry zon tów in nych
lu dzi – po wie dzia! kie dy$, zu pe! nie nie spo dzie wa nie i zu pe! nie trze' wy mój zna -
jo my rze' biarz, kie dy prze bi ja li $my si% przez t!um ze bra ny na ja kim$ wie cu prze -
ciw ko cze mu$. Ale kto$, by" mo #e, b% dzie szed! brze giem na sze go – od par !em nie -
$mia !o, za g!u szo ny na mi%t ny mi okrzy ka mi lu dzi, re je stro wa nych za pew ne w ra diu
i te le wi zji… Tak bar dzo chce my zo sta wi" po so bie $la dy, cho" by na mu rze, na pi -
sa" wier szyk, zle pi" la ta wiec dla przed szko la, za sa dzi" drze wo, zbu do wa" dom,
wy na le'" no wy pro gram kom pu te ro wy, sp!o dzi" lub uro dzi" dziec ko… Wy da je mi
si%, #e ja te# zo sta wi !em tro ch% $la dów po so bie dla przy sz!o $ci. Pa trz% w!a $nie na siat -
k% ry sów na mo im d% bo wym biur ku, któ r& zro bi !em rze' bi&c anio !y z ko ry wierz -
bo wej. Ale si% na g!o wi& lu dzie, co to ta kie go i po co to zro bio ne, kie dy ju# mnie
nie b% dzie. O, kto$, by" mo #e, wy rów na blat biur ka, od no wi, po la kie ru je; bo mo -
je biur ko o lwich no gach jest bar dzo !ad ne i pew nie cen ne… Two ja mia ra po trzeb
tak si% skur czy !a, #e mo #esz j& so bie scho wa" do kie sze ni – po wie dzia! wczo raj
ten po dru giej stro nie lu stra… Na wet nie mam kie sze ni – od po wie dzia !em mu, bo
aku rat by !em bez spodni. I wy bu chli $my $mie chem, bo oby dwaj wie my, #e im je -
ste $my star si, tym ma my mniej po trzeb. Resz t% po trzeb zo sta wia my s& sia dom, któ -
rzy – jak za uwa #y !em – za wsze gdzie$ si% spie sz&. Mam ocho t% za wsze spy ta", gdzie
pan tak bie gnie? I wy da je mi si%, #e za wsze us!y sz%: po lep szy start!... Ale ni gdy
nie mia! bym od wa gi za da" ta kie go py ta nia. Przed s& sia da mi za wsze za k!a dam ma -
sk% u$mie chu, tak na wszel ki wy pa dek. Niech ma j& o mnie do br& opi ni%; niech mnie
pa mi% ta j& za wsze u$miech ni% te go. Oczy wi $cie, przed mo im lu strem zdej mu j% ma -
sk%, aby po dzi wia" co raz star sz&, co raz bar dziej po marsz czo n& twarz; cho cia# te
zmia ny s& ta kie po wol ne, jak by mo ja twarz za wsze ta ka by !a. A wy star czy si% gn&"
do ko pert z fo to gra fia mi. Jed nak ro bi% to co raz rza dziej, po nie wa# zda !em so bie
nie daw no spra w%, #e tam ci lu dzie to ju# nie ja. Tak sa mo za to pie ni w nie ist nie niu
jak cz!o wiek, któ ry spoj rzy w lu stro ju tro… To praw da? W tym ga lo pie mo je go
cza su p% dzi my do nie ist nie nia? Ale czy NIE IST NIE NIE IST NIE JE?... 

Od co ty go dnio we go pu co wa nia mo je go lu stra ob lu zo wa! si% gwó'd', na któ rym
wi si mo je ob li cze. Nie wie rz% w prze s& dy, ale pierw szy raz od lat zdj& !em lu stro
ze $cia ny i przy bi !em no wy, so lid ny gwó'd'. Na sta rym miej scu… 

4 X 2010
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So net po sia da tra dy cje, „któ re mo g!
przy pra wi" o za wrót g#o wy” – po wie -

dzia# Ma ciej Szcza wi$ ski – otwie ra -
j!c 25 czerw ca 2014 ro ku w Sa li Kon cer -
to wej Pol skie go Ra dia, w Ka to wi cach,
wie czór au tor ski Ta de usza Ki jon ki. Ka -
to wic kie wy daw nic two So nia Dra ga se -
ri% po etyc k! za in au gu ro wa #o prze pi%k nym
wy da niem 44 so ne tów bry now skich Ta -
de usza Ki jon ki, w zna ko mi tej ar ty stycz -
nej sza cie, na pi%k nym pa pie rze, z re pro -
duk cja mi Ca !u nów Je rze go Du dy
Gra cza – b% d! cych ma lar skim za pi sem
Szo pe now skiej mu zy ki. I to wy da rze nie
kul tu ral ne sta #o si% przy czy n! spo tka nia
w Ra diu Ka to wi ce.

By #a to uro czy sto&" do sko na #a, bo za -
ist nia #a na niej trój jed no&" sztuk: s#o wo
–ob raz-d'wi%k splo t#y si% w nie po wta rzal -
n! ca #o&". Przy for te pia nie za siad# bo wiem
Ja kub Cze kier da, m#o dy uta len to wa ny pia -
ni sta, stu dent ka to wic kiej Aka de mii Mu -
zycz nej, któ ry to wa rzy szy# szo pe now sk!
mu zy k! – po ezji i roz mo wie o so ne cie.

Sa la, w któ rej rzecz si% dzia #a, po sia da
zna ko mi te tra dy cje. Tu za raz po za ko$ -
cze niu II woj ny &wia to wej Wi told Ro wic -
ki za in au gu ro wa# dzia #al no&" Wiel kiej Or -
kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach, tu mia #o miej sce wie le
wa( nych spo tka$ i wy da rze$ ar ty stycz -
nych i zna cze nie te go miej sca zo sta #o
przy po mnia ne ju( na po cz!t ku uro czy sto -
&ci. Po eta po dzi% ko wa# Hen ry ko wi Grzon -
ce – re dak to ro wi na czel ne mu – za bez in -
te re sow ne udo st%p nie nie Sa li, dzi% ko wa#
te( ma# (on ce Du dy -Gra cza, Wil mie,
za bez in te re sow n! zgo d% na wy ko rzy sta -
nie re pro duk cji w ksi!( ce.. 

Ma ciej Szcza wi$ ski pró bo wa# okre &li"
nie zwy k#e zja wi sko, któ rym jest Ta de -
usz Ki jon ka: po eta, pu bli cy sta, re dak tor
i za #o (y ciel „)l! ska”, dzia #acz spo #ecz -
ny? Sta wia# py ta nia, pro wo ko wa# do wy -
zna$. Wcho dzi# z po et! w fa scy nu j! cy
dia log, in spi ru j! cy, dy na micz ny, fa lu j! -
cy na stro ja mi, wi%c roz snu #a si%
przed na mi in tym na, wzru sza j! ca opo -
wie&" o kra jo bra zie lat dzie cin nych,
o ro dzi nie, o mat ce, przy wo #a ny zo sta#
cie$ wcze &nie zmar #e go bra ta Edwar da
i przy ja ció#, któ rzy ju( ode szli. Pi%k nie

zo sta #o po wie dzia ne o po trze bie so ne -
tu. Bo Ki jon ka jest przede wszyst kim po -
et! o wiel kich mo( li wo &ciach, co po -
twier dza naj now szy tom i for ma so ne tu,
tak nie cz% sta we wspó# cze snej pol skiej
li te ra tu rze. Ale na bu do wa nie tej po ezji
z#o (y #o si% d#u gie do cho dze nie, doj rze -
wa nie po ety i cz#o wie ka, na po ty ka ni 
lu dzie. Ki jon ka za de biu to wa# po „pa' -
dzier ni ku ’56, wraz po ko le niem „Wspó# -
cze sno &ci”, na ca #e bo gac two je go (y cia
z#o (y #y si% rów nie( zna jo mo &ci i przy -
ja' nie z ró wie &ny mi twór ca mi: Sta ni s#a -
wem Gro cho wia kiem, Je rzym Ha ra sy -
mo wi czem, Ta de uszem No wa kiem, ale
by# te( w je go (y ciu czas Ju lia na Przy -
bo sia, Ta de usza Ró (e wi cza, a tak (e
Ka zi mie rza Wy ki, bli ski kon takt z tra -
dy cj! he ro icz n! i li rycz n!, fa scy na cja Ja -
nem Le cho niem i Krzysz to fem Ka mi lem
Ba czy$ skim. 

Ma ciej Szcza wi$ ski za py ty wa#, jak
czy ta" te wier sze, tu i te raz, zr%cz nie pod -
su wa# w!t ki i te ma ty? Wi%c jak si% ro dzi
wiersz, co go wy zwa la, jak doj rze wa? Co
mu prze szka dza, a co wspie ra? A po eta
b#y ska wicz nie, cho" re flek syj nie, tka#
pi%k n!, na stro jo w! nar ra cj% o &wia te# ku po -
etyc kim, co na gle si% po ja wia i rów nie na -
gle zni ka, o szcz% &ciu lo su i ka len da rza,
o od mia nach cza su, wspo mi na# mi strzów
i przy ja ció#, przy wo #a# Wil hel ma Szew czy -
ka i je go Pa sje stras bur skie, wska zy wa#
na po ezj% Fe lik sa Net za, obec ne go na spo -
tka niu. Mó wi#, (e so net wy ma ga dys cy -
pli ny, je go for ma wpro wa dza pe wien ry -
gor, któ ry nie po zwa la na nad miar s#ów.
Ki jon ka twier dzi, (e „so ne ty za cz% #y po -
wsta wa" sa me”, wy p#y wa" i szu ka" w#a -
snych &rod ków wy ra zu, od two rzy# ca #!
dra ma tur gi% do cho dze nia do ma gicz nej dla
po ety cy fry „44”; mo zol ny, &wia do my pro -
ces twór czy, b% d! cy dia lo giem z tra dy cj!
i szu ka niem w#a sne go g#o su. Wy zna#, (e
so net to byt, to al ter ego po ety. W! tek cho -
ro by, któ ry si% po ja wi#, po ka za# bo le sne
prze (y cie, ja ko wy zwa nie dla po ezji, in -
spi ra cj% do opo wie dze nia o spra wach
gra nicz nych, nie mal Ja sper so we od czy ty -
wa nie ukry tych sen sów cz#o wie cze go
ist nie nia. „W so ne tach do p#y n! #em
do swo jej Ita ki” – za brzmia #o gro' nie
i ostrze gaw czo, ale i prze kor nie. 

Nie po wta rzal nym prze (y ciem by #o wy -
s#u cha nie po ezji we w#a snym wy ko na niu
po ety, cie p#y g#os, ina czej bar wi! cy ero -
ty ki, a ina czej tek sty fi lo zo ficz ne, czy pej -
za (o we, po zwa la# do strzec do dat ko we
sen sy, wy do by" to, co jest mi% dzy s#o wiem,
us#y sze" &piew s#ów. „Lecz nie ufaj idyl -
li”- za brzmia #o dy so nan sem, zwia stu j!c
ko niec spo tka nia i wyj &cie na ze wn!trz,
gdzie roz ko pa ne bru ki Ka to wic, nic nie
wie dzia #y o wiel kim pol skim po ecie, któ -
ry miesz ka w tym mie &cie.

KRYSTYNA
HESKA-KWA)NIEWICZ

Ju(od dzie si% ciu lat w ma ju w So -
snow cu or ga ni zo wa ne s! So sno -

wiec kie Dni Li te ra tu ry. W tym ro ku rów -
nie( Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im.
Gu sta wa Da ni #ow skie go pod ho no ro wym
pa tro na tem Pre zy den ta So snow ca Ka zi mie -
rza Gór skie go i JM Rek to ra Uni wer sy te tu
)l! skie go prof. zw. dr. hab. Wie s#a wa Ba -
ny sia przy go to wa #a dla swo ich wier nych
czy tel ni ków sze reg atrak cji. Ofer ta ju bi le -
uszo wych Dni by #a szcze gól nie atrak cyj na,
tym bar dziej (e ja ko wspó# or ga ni za to rzy
w#! czy li si%: jak co ro ku Wy dzia# Fi lo lo gicz -
ny Uni wer sy te tu )l! skie go, a tak (e Ze spó#
Szkó# Mu zycz nych w So snow cu, Wy dzia#
Kul tu ry i Spor tu Urz% du Miej skie go w So -
snow cu, Te atr Za g#% bia, Cen trum In for ma -
cji Miej skiej w So snow cu oraz Bi blio teka
)l! ska. Pro jekt do fi nan so wa ny zo sta# ze
&rod ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go „Pro mo cja li te ra tu ry i czy tel nic twa”.

Tra dy cyj nie im pre za roz po cz% #a si%
od wer ni sa (u zor ga ni zo wa ne go w ho lu
g#ów nym Bi blio te ki. Tym ra zem wy sta wa
po &wi% co na zo sta #a „Po etom Ska man dra”.
Ska man dry ci po ja wi li si% w te go rocz nej edy -
cji tak (e i w in nych kon tek stach. 7 ma ja za -
pro po no wa no po kaz fil mów do ku men tal -
nych Wik to ra Skrzy nec kie go i W#a dy s#a wa
Ter lec kie go, po &wi% co nych w#a &nie s#yn nej
pi!t ce z ka wiar ni „Pod Pi ka do rem”. Wi dzo -
wie mo gli zo ba czy": M!o do"# win na by# na -
g!a i ostra jak klin ga!; Chmu ry nad na mi roz -
pal w !u n$. Ju lian Tu wim; Sza le% cy,
wzro "niem kie dy" k!o sa mi m& dro "ci. Jan Le -
cho%; Chod' my kra"# na gó rach ogie%!
Mniej nie war to. Ka zi mierz Wie rzy% ski;
Ma pa po go dy. Ja ro s!aw Iwasz kie wicz oraz
Alarm. An to ni S!o nim ski. Dzie$ pó' niej od -
by #a si% Kon fe ren cja Na uko wa „Ni gdy nie
by #o tak pi%k nej ple ja dy”, w ra mach któ rej
o Ska man dry tach de ba to wa li pra cow ni cy na -
uko wi Uni wer sy te tu )l! skie go: prof. Ma rian
Ki siel (wst%p), prof. Da nu ta Opac ka -Wa la -
sek (o Ju lia nie Tu wi mie), prof. Alek san der
Na wa rec ki (o Ja ro s#a wie Iwasz kie wi czu), dr
hab. Jo an na Ki siel (o Ja nie Le cho niu), dr hab.
Zdzi s#aw Mar ci nów (o Ka zi mie rzu Wie rzy$ -
skim) oraz dr hab. Ma ciej Tra mer (o An to -
nim S#o nim skim).

W tym ro ku po raz pierw szy, ku ucie sze
miesz ka$ ców So snow ca i miast o&cien nych
licz nie przy by #ych na to wy da rze nie, zde -
cy do wa no si% tak (e wy pro wa dzi" po ezj%
na uli c% mia sta. Naj pi%k niej sze tek sty s#yn -
nych Ska man dry tów – w wy ko na niu pi!t -
ki m#o dych i nie zwy kle uta len to wa nych ak -
to rów Te atru Za g#% bia (Mi cha #a Ba #a gi,
Prze my s#a wa Ka ni, Alek san dra Blit ka,
Krzysz to fa Ko rze niow skie go i To ma sza
Mu szy$ skie go), prze bra nych w stro je ty po -
we dla dwu dzie sto le cia mi% dzy wo jen ne -
go – roz brzmie wa #y na tak zwa nej so sno -
wiec kiej „Pa tel ni” 9 ma ja. „So sno wiec cy
Ska man dry ci” do czy ta nia po ezji na ma wia li
tak (e i prze chod niów, któ rzy ch%t nie
i z wiel kim za pa #em an ga (o wa li si% w ten
swo isty po etyc ki hap pe ning.

Jed nak (e So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry ob -
fi tu j! na de wszyst ko w licz ne spo tka nia au -
tor skie z wy bit ny mi pro za ika mi i po eta mi.
Tym ra zem So sno wiec rów nie( go &ci# wiel -
k! po ezj% i wiel k! pro z%. Od by #y si% spo tka -
nia z ta ki mi po eta mi, jak: Ma rian Ki siel, któ -
ry nie daw no wy da# ko lej ny to mik po etyc ki
Dro ga; do pie ro de biu tu j! ca Mar ta Pa larz;
Woj ciech Kass (to spo tka nie pro wa dzi#

Poetycki Brynów
przy ulicy Ligonia 
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rów nie! po eta – S"a wo mir Ma tusz); Ma ciej
Me lec ki i Krzysz tof Siw czyk – nie zwy kle
cie ka wa for ma, bo po eci pro wa dzi li spo tka -
nie ra zem, ka! dy mó wi" o wier szach… ko -
le gi. Ale i wiel bi cie le pro zy mo gli zna le#$
co% dla sie bie. So sno wiec od wie dzi li: au tor
m. in. g"o %nych Widm, czy li al ter na tyw nych
lo sów Krzysz to fa Ka mi la Ba czy& skie go '
(u kasz Or bi tow ski; Mar cin Wro& ski – au -
tor m.in. kry mi na "ów re tro o ko mi sa rzu Zy -
dze Ma cie jew skim, któ rych sce ne ri) sta no -
wi przed wo jen ny Lu blin; Igna cy Kar po wicz,
któ ry go %ci" na SDL nie po raz pierw szy, tym
ra zem pro mo wa" swo j* naj now sz* po wie%$
za ty tu "o wa n* So! ka; Ol ga To kar czuk, któ -
ra ju! w te wa ka cje za pro po nu je swo im czy -
tel ni kom ko lej n* pro z); au tor ksi* !ek z ga -
tun ku fan ta sty ki ' Ro mu ald Paw lak oraz
pro za ik i ese ista, au tor m.in. g"o %nej ksi*! -
ki no mi no wa nej do Na gro dy Li te rac kiej Ni -
ke Eine kle ine ' Ar tur Da niel Li sko wac ki.
Nie za po mnia no tak !e o wiel bi cie lach li te -
ra tu ry fak tu al nej – spo tka nie zAn ge li k* Ku# -
niak, re por ta !yst k*, au tor k* s"yn nej Pa pu -
szy, przy ci* gn) "o wie lu fa nów pi sar stwa
non -fic tion. 

W ra mach X SDL zor ga ni zo wa no tak !e
se ri) dzia "a& dla naj m"od szych czy tel ni ków.
Za pro szo no zna nych twór ców li te ra tu ry
dzie ci) cej – Agniesz k) Tysz k), Paw "a Be -
r) se wi cza, Ma" go rza t) Flis, Da riu sza Re ko -
sza, Jo an n) Ja gie" "o oraz Agniesz k) Fr* czek.
Pod czas So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry
od by" si) rów nie! Wiel ki Fi na" Kon kur su
Czy tel ni cze go „Bi blio !er ca Ro ku” dla naj -
ak tyw niej szych m"o dych czy tel ni ków, w ra -
mach któ re go po za roz da niem na gród dzie -
ci za pro szo no tak !e na in te rak tyw ny wy k"ad
DJ Fi zy ków Pa na Kor ka, za ty tu "o wa ny
„Prze bo jo wa li sta wy na laz ków”.

Wi da$ wi)c, !e or ga ni za to rzy za pra sza -
j* za rów no twór ców o roz po zna wal nych na -
zwi skach, zna nych w ca "ym kra ju, jak
i au to rów ze %l* sko -za g") biow skie go %ro -
do wi ska li te rac kie go, do pie ro de biu tu j* cych
i tych o ju! ugrun to wa nej po zy cji w !y ciu
li te rac kim. Przez dzie si)$ lat So sno wiec od -
wie dzi "y m.in. ta kie s"a wy, jak: Eu sta chy
Ryl ski, Wie s"aw My %liw ski, Jo an na Ba tor,
An na Jan ko, S"a wo mir Shu ty, Ma riusz
Sie nie wicz, Mi cha" Wit kow ski, An drzej Sta -
siuk czy Ja cek Deh nel. Nie za bra k"o twór -

ców z re gio nu. Go %$ mi by li m.in.: Woj ciech
Brzo ska, Pa we" Ba ra& ski, Pa we" Sar na, Bar -
t"o miej Maj zel, S"a wo mir Ma tusz, Ja cek
Dur ski, Sta ni s"aw Kraw czyk czy Ja cek
Go lon ka.

W tym ro ku, ze wzgl) du na wy j*t ko wy
ju bi le usz, do dat ko wo 15 ma ja w Sa li Kon -
cer to wej Ze spo "u Szkó" Mu zycz nych od by"
si) wy j*t ko wy kon cert za ty tu "o wa ny Lu to -
s"aw ski i Tu wim. Pio sen ki nie tyl ko dla dzie -
ci, na któ rym wy st* pi "a Do ro ta Mi% kie wicz
wraz z ze spo "em Kwa dro fo nik, gra j* cym
mu zy k) wspó" cze sn* i im pro wi zo wa n*, na -
gro dzo nym m.in. Grand Prix na IX Fe sti -
wa lu Mu zy ki Fol ko wej Pol skie go Ra dia.
Kon cert zgro ma dzi" t"u my wiel bi cie li do -
brej mu zy ki (wej %ciów ki ro ze sz"y si) wie -
le dni przed in au gu ra cj* SDL), war to za -
uwa !y$ – na sa li by li przed sta wi cie le
ró! nych po ko le&, nie tyl ko dzie ci. Ca "y kon -
cert sk"a da" si) z dzie si) ciu nie zwy k"ych
kom po zy cji, w któ rych zna la z"y si) utwo -
ry !y wio "o we i ener ge tycz ne oraz nie co spo -
koj niej sze, wszyst kie do s"ów mniej lub bar -
dziej zna nych wier szy Tu wi ma.

Na za ko& cze nie X So sno wiec kich Dni Li -
te ra tu ry tra dy cyj nie zor ga ni zo wa ne zo sta -
"y tak !e warsz ta ty pi sar skie, któ re od lat gro -
ma dz* przy sz"ych adep tów pió ra. Tym
ra zem warsz ta ty od by "y si) ze spe cja li sta -
mi z dzie dzi ny: re por ta !u (Mo ni k* Wisz -
niow sk*), kry ty ki fil mo wej (Ju sty n* Bu dzik),
po ezji (Jac kiem Go lon k*) i dzien ni kar stwa
(Paw "em Sar n*). Wszy scy uczest ni cy otrzy -
ma li pa mi*t ko we cer ty fi ka ty.

Za in te re so wa nie X So sno wiec ki mi Dnia -
mi Li te ra tu ry by "o bar dzo du !e, jak mó wi -
"a w wy wia dzie udzie lo nym ma ga zy no wi
„So snArt” dy rek tor MBP, El wi ra Ka bat -
-Geo r gi je wa, „fre kwen cja na spo tka niach
au tor skich prze wa! nie idzie w pa rze z po -
pu lar no %ci* me dial n* i oso bo wo %ci* na -
szych go %ci, ale jest rów nie! w na szym mie -
%cie i re gio nie licz na gru pa bar dzo
uwa! nych czy tel ni ków pol skiej li te ra tu ry,
któ rzy wni kli wie %le dz* !y cie li te rac kie i to,
co dzie je si) na ryn ku wy daw ni czym”. So -
sno wiec ju! po raz dzie si* ty go %ci" wi)c
wiel k* li te ra tu r).

S"o wa uzna nia na le !* si) za tem przed sta -
wi cie lom so sno wiec kiej ksi*! ni cy, któ rzy ju!
od de ka dy wy cho dz* na prze ciw ocze ki wa -

niom czy tel ni ków. W dzi siej szych cza sach
bi blio te ka nie mo !e bo wiem spe" nia$ tyl ko
funk cji wy po !y czal ni ksi* !ek. MBP im. 
G. Da ni "ow skie go od lat sta ra si) upo -
wszech nia$ kul tu r), wie dz) o re gio nie i tym
sa mym, pro mo wa$ czy tel nic two. Po za So -
sno wiec ki mi Dnia mi Li te ra tu ry, or ga ni zo wa -
"a tak !e m.in. dzie si)$ edy cji Se sji Za g") -
biow skich, Zjaz dy Pi sa rzy Za g") biow skich,
pro jekt li te rac ki „Czy ta nie Her ber ta” i pro -
wa dzi "a mnó stwo in nych dzia "a& upo -
wszech nia j* cych mi "o%$ do li te ra tu ry. 
Wy da "a rów nie! trzy to mo wy s"ow nik bio -
bi blio gra ficz ny Pi sa rze i Ba da cze Li te ra tu -
ry w Za g"# biu D$ brow skim. Ta kie mu pro mo -
wa niu li te ra tu ry sprzy ja te! %ci s"a wspó" pra ca
z Wy dzia "em Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu
+l* skie go w Ka to wi cach, pra cow ni cy na uko -
wi i wy bit ni kry ty cy li te rac cy pro wa dzi li bo -
wiem wi)k szo%$ spo tka& au tor skich i wy k"a -
dów pod czas ka! dej edy cji SDL. Dzi) ki tym
wszyst kim dzia "a niom so sno wiec ka ksi*! -
ni ca otrzy ma "a za szczyt ne wy ró! nie nie
w ogól no pol skim kon kur sie „Mistrz Pro mo -
cji Czy tel nic twa 2013” na naj bar dziej ak tyw -
n* bi blio te k). Ten pre sti !o wy kon kurs or ga -
ni zo wa ny jest przez Sto wa rzy sze nie
Bi blio te ka rzy Pol skich.

Tra dy cj* wszyst kich edy cji SDL s* tak -
!e pla ka ty i za pro sze nia za pro jek to wa ne spe -
cjal nie przez Ro ma na Ka la ru sa – zna ne go
na ca "ym %wie cie wy bit ne go ma la rza i gra -
fi ka, od zna czo ne go m.in. przez Pre zy den -
ta Pol ski Z"o tym Krzy !em Za s"u gi za wzo -
ro we, wy j*t ko wo su mien ne wy ko ny wa nie
obo wi*z ków wy ni ka j* cych z pra cy za wo -
do wej. Przez wszyst kie te la ta pla ka ty Ka -
la ru sa sta "y si) swo istym zna kiem roz po -
znaw czym so sno wiec kie go %wi) ta li te ra tu ry
i ju! od kwiet nia in for mu j* miesz ka& ców
mia sta o zbli !a j* cym si) wy da rze niu.

Dzie si* te ju bi le uszo we So sno wiec kie
Dni Li te ra tu ry ju! za na mi, Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej im. G. Da ni "ow skie go na -
le !y za tem po gra tu lo wa$ ko lej nej %wiet nie
zor ga ni zo wa nej im pre zy i !y czy$ na st)p -
nych, rów nie uda nych ju bi le uszy. W ko lej -
ce na za pro sze nie na XX czy XXX So sno -
wiec kie Dni Li te ra tu ry cze ka prze cie! wie lu
w"a %nie te raz de biu tu j* cych twór ców…

!

Pi)k ny ju bi le usz MAG DA LE NA
BOCZ KOW SKA

Zdj#cia z archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Dani"owskiego w Sosnowcu
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Za zwy czaj hi sto ry cy ki na za li cza j! Car -
la Hof f man na do trój ki naj wy bit niej -

szych nie miec kich ope ra to rów fil mo wych
epo ki ki na nie me go. Nie spo sób po mi n!"
je go na zwi ska w hi sto rii ki ne ma to gra fii
nie miec kiej, któ ra na le #a $a wte dy do naj -
wa# niej szych na sce nie eu ro pej skiej i %wia -
to wej.

Wi zjo ner z Ne is se

Na to miast ma $o kto wie, #e Carl Hof f -
mann po cho dzi$ z Ne is se (czy li Ny sy)

na Gór nym &l! sku, gdzie uro dzi$ si'
9 czerw ca 1881 r., jesz cze w epo ce kaj ze -
row skiej. Nie wie le wie my o je go naj -
wcze %niej szych la tach sp' dzo nych w za byt -
ko wej Ny sie, któ ra od gry wa $a wte dy ro l'
wa# niej sz! ni# dzi siaj.

Trzy na sto let ni Carl Hof f mann opu %ci$ ro -
dzin ne mia sto, by uczy" si' fo to gra fii we
Fry bur gu w Ba de nii – Wir tem ber gii, a na -
st'p nie pra co wa" w tam tej szym za k$a -
dzie fo to gra ficz nym. By$ tak #e ki no ope ra -
to rem w fir mie Welt Ki no we Fry bur gu.

Roz po czy na$ od fo to gra fii, by j! po rzu ci"
na rzecz ru cho mych ob raz ków. Na le #a$
do po ko le nia pio nie rów X Mu zy, z któ r!
zwi! za$ si' na sa mym po cz!t ku XX w., gdy
sztu ka ki ne ma to gra ficz na wy cho dzi $a do -
pie ro z epo ki jar marcz nej.

No wy roz dzia$ w bio gra fii Car la Hof f -
man na roz po cz!$ si' w 1912 r., gdy pod -
j!$ pra c' ope ra to ra naj pierw w He idel ber -
gu (Fil min du strie He idel berg GmbH),
a na st'p nie w Mo na chium. Re ali zo wa$
zdj' cia kra jo bra zo we i krót kie fil my
opar te na mo ty wach li te rac kich, szcze gól -
nie z dra ma tów Frie dri cha Schil le ra.
W 1916 r. prze no si si' do Ber li na i zo sta -
je sze fem eki py ope ra to rów wy twór ni
Dec la Film, co ozna cza $o wej %cie w %ro do -
wi sko fil mo we.

Ju# w tym okre sie Hof f mann na kr' ci$
ka me r! dzie si!t ki krót kich fil mów, wy ra -
bia j!c so bie zna cz! c! po zy cj' w bran #y
fil mo wej. Nic dziw ne go, #e gdy Ot to Rip -
pert przy st' po wa$ w 1916 r. do re ali za cji
s$aw ne go „Ho mun cu lu sa” w sze %ciu od -
cin kach, za an ga #o wa$ w$a %nie Car la Hof -

f man na ja ko ope ra to ra, co by $o po cz!t -
kiem ich d$u# szej wspó$ pra cy.

Rów nie wa# na by $a dla Hof f man -
na wspó$ pra ca z re #y se rem Frie dri chem
Wil hel mem Mur nau, z któ rym spo tka$ si'
po raz pierw szy przy je go de biu tanc kim fil -
mie „Der Kna be in Blau” (Ch$o piec w nie -
bie skim) w 1919 r. Re ali zo wa$ zdj' cia
do kil ku je go fil mów, w tym do s$aw ne go
„Fau sta”. Trud no po wie dzie", czy cie nie
Ny sy za pi sa $y si' w je go pa mi' ci, lecz na -
rzu ca si' wra #e nie, #e mia sto z fil mu
Mur naua i Hof f man na przy po mi na po dob -
ne %l! skie mia sta o %re dnio wiecz nej za bu -
do wie.

Jed nak naj wa# niej sze by $o dla Hof f man -
na spo tka nie z re #y se rem – wi zjo ne rem
Frit zem Lan giem, któ ry w 1921 r. po wie -
rzy$ mu zdj' cia do fil mu „Dr Ma bu se,
Spie ler” (Dok tor Ma bu se). Z Lan giem
ope ra tor Hof f mann pra co wa$ z po wo -
dze niem tak #e przy re ali za cji dwu cz' %cio -
wych „Ni be lun gów” opar tych na sta ro ger -
ma( skiej le gen dzie.

W pro gra mie do „Ni be lun gów” Lang
z uzna niem wy po wia da$ si' o je go pra cy:
„Kie dy ma rzy $em, tro ch' jak ma larz, by
wy wo $a" od po wied ni ob raz pla stycz -
ny – Carl Hof f mann stwa rza$ go, po s$u gu -
j!c si' ma gi! %wia te$ i cie ni”. 

Do ko lej nych wa# nych prac Hof f man -
na na le #a $y zdj' cia do „Va rie te” Ewal da An -
dre Du pon ta (1925) i szcze gól nie do „Fau -
sta” Mur naua w 1926 r. Nie zwy k$e
umie j't no %ci Hof f man na w ope ro wa niu
%wia t$em i ciem no %ci! zna la z$y szcze gól -
ny wy raz w fil mie Mur naua. Po tym fil mie
spo strze #o no w nim praw dzi we go mi strza
ob ra zu. Bo po tra fi$, jak ma $o kto, kre owa"
nie po ko j! ce, de mo nicz ne na stro je.

Po zy cja Hof f man na ja ko ope ra to ra by -
$a od t!d tak zna cz! ca, #e o wspó$ pra c' z nim
za bie ga li re #y se rzy naj wi'k szych spek ta -
kli. To Hof f mann zre ali zo wa$ zdj' cia
do wy staw ne go fil mu ko stiu mo we go „Kon -
gres ta( czy” Eri ca Cha rel la z Wil lym Frit -
schem i Li lian Ha rvey – wiel kie go suk ce -
su ka so we go z po cz!t ku lat trzy dzie stych.
Pra co wa$ rów nie# z Gu sta vem Ucic kym
przy dra ma cie wo jen nym „Mor gen rot”
(Ju trzen ka). Ja ko ope ra tor pra co wa$ a#
do za ko( cze nia II woj ny %wia to wej.

W la tach woj ny mistrz czer ni i bie li
spró bo wa$ tak #e zdj'" na ta %mie ko lo ro wej,
któ ra by $a wte dy no win k!. Je go pierw szy
barw ny film „Ein tol ler Tag” (Sza lo ny
dzie() z 1944 r. do cze ka$ si' spó) nio nej pre -
mie ry do pie ro po dzie si' ciu la tach. A je go
ostat ni film, re ali zo wa ny pod ko niec woj -
ny w stu dio w Bar ran do vie w Cze chach, po -
zo sta$ nie uko( czo ny.

Spró bo wa$ tak #e re #y se rii, de biu tu j!c
w tej ro li fil mem „Der ge he im ni svol le Spie -
gel” (W ta jem ni czym lu strze) w 1927 r.,
wraz z Ri char dem Te sch ne rem. Ju# sa mo -
dziel nie re #y se ro wa$ 9 fil mów fa bu lar nych
w po $o wie lat trzy dzie stych, prze wa# nie
o cha rak te rze roz ryw ko wym, przy czym ni -
gdy nie sta wa$ za ka me r! przy fil mach przez
sie bie re #y se ro wa nych. Jed nak w tej ka te -
go rii nie osi! gn!$ rów nie zna cz! cych suk -
ce sów.

D$u g! dro g' fil mo w! Hof f mann za ko( -
czy$ z ko( cem II woj ny %wia to wej. W je -

Dwaj ope ra to rzy:

Hof f mann
i Rit tau

Po cho dzi li z gór no !l" skich miast i mia ste czek, a do ki ne ma to gra fii tra fia li

przed stu la ty w Ber li nie, gdzie znaj do wa #y si$ pierw sze wy twór nie fil mo we.

Do naj s#aw niej szych na le %e li dwaj ope ra to rzy: Carl Hof f mann z Ny sy

i Günther Rit tau z Kró lew skiej Hu ty.

JAN F. LE WAN DOW SKI

Carl Hof f mann Günther Rit tau
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go po t!" nym do rob ku ope ra tor skim zna la -
z#o si! po nad 100 fil mów, a nie któ re tra fi -
#y do ka no nu nie miec kiej i $wia to wej kla -
sy ki ki na. Zmar# 13 lip ca 1947 ro ku
w Min den w West fa lii.

Do daj my jesz cze, "e Hof f mann o"e ni# si!
w 1908 r. z Li li Lorch, z któ r% mia# dwóch
sy nów. Star szy z nich, Kurt Hof f mann
(1910–2001), na le "a# do naj wa" niej szych
re "y se rów po wo jen ne go ki na za chod nio -
nie miec kie go.

Sztuk mistrz z Königshütte

Na le "a# do naj lep szych ope ra to rów ki -
na nie miec kie go w la tach dwu dzie -

stych i trzy dzie stych. Na kr! ci# zdj! cia
do wie lu kla sycz nych fil mów tam te go
cza su, by wspo mnie& „Ni be lun gi” i „Me -
tro po lis” mi strza Frit za Lan ga. Ma #o kto
wie, "e po cho dzi# z Königshütte (Kró lew -
skiej Hu ty), czy li dzi siej sze go Cho rzo wa.

Dzi! ki fil mo znaw cy Mar ko wi Cie $li' -
skie mu, któ ry do tar# do je go ak tu uro dze -
nia, wie my dzi siaj, "e ope ra tor Günther
Rit tau uro dzi# si! 6 wrze $nia 1893 r. ja ko
syn tam tej sze go na uczy cie la Ben ja mi -
na Ja co ba Rit tau i Ma rie Edel traud z do -
mu Artl. Ro dzi na miesz ka #a w ka mie ni -
cy przy Ryn ku 16, w sa mym ser cu mia sta,
w s% siedz twie wiel kiej Hu ty Kró lew -
skiej. Jest praw do po dob ne, "e co dzien ne
wi do ki ogni ste go mo lo cha w naj wi!k szej
mie rze kszta# to wa #y wy obra( ni! przy -
sz#e go ope ra to ra ki na de mo nicz ne go.

Nie mniej m#o dy Günther Rit tau wcze $nie
opu $ci# ro dzin ne mia sto, by kszta# ci& si!
w gim na zjum ju" w Ber li nie, a po tem stu -
dio wa& w tam tej szej po li tech ni ce. Zo sta# in -
"y nie rem, a naj bar dziej po ci% ga #y go za gad -
nie nia fo to che micz ne i fo to op tycz ne.
Po za ko' cze niu I woj ny $wia to wej z prze -
my s#u tra fi# do nie miec kiej ki ne ma to gra -
fii wcho dz% cej w la ta wiel kie go roz wo ju.
Po ka za #o si!, "e wy twór nia UFA w Ber li -
nie jest dla nie go naj lep szym miej scem
pod s#o' cem.

Ja ko ope ra tor ka me ry Rit tau za de biu to -
wa# w 1921 r., lecz prze #o mo we w je go ka -
rie rze oka za #o si! spo tka nie z re "y se rem
Frit zem Lan giem przy dwu cz! $cio wych
„Ni be lun gach” (w 1924 r.). Pod czas re ali -
za cji fil mu Rit tau od po wia da# za zdj! cia
i efek ty spe cjal ne. Lang wy ra "a# si! po tem
z uzna niem o je go pra cy, wy mie nia j%c
szcze gól nie je go pa sj! eks pe ry men to wa nia:
„Two rzy pla sty k! fil mu, po s#u gu j%c si! pra -
wi d#a mi ma te ma tycz ny mi”. Pod kre $la#,
"e za wdzi! cza mu nie któ re po my s#y in sce -
ni za cyj ne fil mu. Z dzi siej szej per spek ty wy
gór no $l% skiej to nie zwy k#e, "e zdj! cia
do te go wiel kie go wi do wi ska pod pi sa li
wspól nie dwaj Gór no $l% za cy: Carl Hof f -
mann z Ny sy i Rit tau z Kró lew skiej Hu ty.

Dwa la ta pó( niej Lang za pro po no wa# mu
po now nie wspó# pra c! przy fu tu ry stycz nej
wi zji mia sta mo lo cha w rów nie s#aw nym
„Me tro po lis”. Do za da' Rit taua na le "a #o
nad zo ro wa nie roz bu do wa nej sce no gra fii.
Wspó# pra ca z wi zjo ne rem Lan giem ode gra -

#a wa" n% ro l! w bio gra fii m#o de go ope ra -
to ra z Gór ne go )l% ska.

Przez ko lej ne la ta Rit tau re ali zo wa#
zdj! cia do prze wa" nie kil ku fil mów rocz -
nie, w tym do pierw sze go nie miec kie go fil -
mu d(wi! ko we go „Me lo die des He rzens”
(Me lo die ser ca) w re "y se rii Han n sa Schwa -
rza w 1929 r. (z ka to wi cza ni nem Wil lym
Frit schem w ro li g#ów nej) i do kla sycz ne -
go „B#! kit ne go anio #a” Jo se fa von Stern -
ber ga z Mar le n% Die trich w 1930 r. 

Re ali zo wa# zdj! cia do fil mów ko me dio -
wych, mu zycz nych, ro man so wych i sen sa -
cyj nych, przy go do wych, a na wet scien ce -
-fic tion. Nie miec kim kla sy kiem te go
ga tun ku po zo sta je „F.P.1 an twor tet nicht”
(F.P.1 nie od po wia da) Kar la Har tla
z 1932 r. Ju" w la tach trzy dzie stych Rit tau
zdo by# so bie po zy cj! nie by wa le spraw ne -
go ope ra to ra, sk#on ne go do ko rzy sta nia
z no wo $ci tech nicz nych na pla nie. Nie ustan -
nie od zy wa #a si! w nim na tu ra in "y nie ra.
Nie bez po wo du na zwa no go „sztuk mi -
strzem z Königshütte”.

Pod ko niec de ka dy ope ra tor Rit tau za de -
biu to wa# w ro li re "y se ra fil mem „Brand im
Oze an” (Po "ar na oce anie, w 1939 r.)
osa dzo nym w sce ne rii in sta la cji naf to -
wych na mo rzu, z licz ny mi se kwen cja mi
pod wod ny mi. Na to miast sen sa cyj ny „Der
Strom” (Rze ka) o wiel kiej po wo dzi w re -
jo nie Od ry mo" na za li czy& do ki na ka ta stro -
ficz ne go. Nie w%t pli wie za s#u "y# na mia no
pio nie ra i wy na laz cy w dzie dzi nie zdj!&
i efek tów spe cjal nych, a szcze gól nie w ka -
te go rii zdj!& pod wod nych.

Do daj my, "e w tym okre sie Rit tau od da#
swój ta lent na zi stom, re "y se ru j%c kil ka fil -
mów o pro pa gan do wej wy mo wie. Z nich
naj wi!k sz% s#a w! zdo by# an ty bry tyj ski
dra mat wo jen ny „U -Bo ote we stwarts”
(*o dzie na za chód) z 1941 r. ro ze gra ny
w atrak cyj nej sce ne rii nie miec kiej flo ty pod -
wod nej na Atlan ty ku. Ja ko re "y ser zre ali -
zo wa# w la tach II woj ny $wia to wej sie dem
pe# no me tra "o wych fil mów fa bu lar nych,
prze wa" nie o sen sa cyj nej fa bu le.

Po za ko' cze niu II woj ny $wia to wej
Rit tau spró bo wa# zo sta& tak "e pro du cen tem,
lecz je go fir ma Stel la – Film w Mo na chium
oka za #a si! efe me ry d%. Po wró ci# do ro li
ope ra to ra, re ali zu j%c zdj! cia do ko lej -
nych 9 fil mów (w okre sie 1954–1957), jak
zwy kle na przy zwo itym, pro fe sjo nal nym
po zio mie. Nie mniej naj wi!k sze do ko na nia
mia# prze cie" za so b%.

W ostat nich la tach "y cia miesz ka# w Mo -
na chium, gdzie zmar# 6 sierp nia 1971 r.
Zd% "y# jesz cze ode bra& przy zna n% mu
w 1967 r. Z#o t% Ta $m! Nie miec kiej Aka -
de mii Fil mo wej. Do daj my, "e Rit tau by#
a" pi! cio krot nie "o na ty! Ni gdy nie zda rzy -
#o mu si! po woj nie zo ba czy& ro dzin ne go
mia sta.

Po la tach naj lep sza znaw czy ni daw ne -
go ki na nie miec kie go Lot te Eisner w kla -
sycz nej mo no gra fii „Ekran de mo nicz -
ny” (1952) za li czy #a Gór no $l% za ków
Hof f man na i Rit taua do gro na pi! ciu naj -
zna ko mit szych ope ra to rów wcze sne go
ki na nie miec kie go (z Kar lem Freun dem,
Frit zem Ar no Wa gne rem i Fran zem Pla -
ne rem). 

!Carl Hof f mann i Günther Rit tau spo tka li si! na pla nie „Ni be lun gów” Frit za Lan ga
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W SNACH ZANURZONY B!"DZ#

W snach zanurzony b!"dz#
$cie%kami wieczoru. Wzgórza
z!oc" si#, sosny zieleni",
a li$cie d#bów kryje py!!
Dok"d prowadzi mnie droga?
Z pie$ni" na ustach przed siebie
w#druj#, gdzie oczy ponios"...
– oto ju% wieczór zapada –
„Uwiera! mnie w g!#bi serca
skryty cier& nami#tno$ci;
a% wreszcie wyrwa!em go do cna
i serca w!asnego nie czuj#”.
A przestrze& rozci"ga si# wokó!
milcz"ca, pogr"%a si# w mroku,
w zadumie. I tylko wiatr d'wi#czy
w koronach topól nadrzecznych.
Mrok coraz g#stnieje wieczorny
i droga wije si# w dali,
blado$ci" ja$nieje bia!"
i niknie w zakr#tów cieniu.
I znowu pie$& niesie si# p!aczem:
„Cierniu b!yszcz"cy poz!ot", 
któ% zniesie twych kolców ostrze,
co serce na wylot przebija”.

T"umaczenie Jacek Lyszczyna

Dla Juana Ramona Jimeneza

OGRODY POETY

Poeta jest ogrodnikiem. W jego ogrodach
rozkosznie igra wiatr,
niesie !agodne tony skrzypiec,
lament s!owików, 
echo dalekich g!osów i czysty $miech
sob" zaj#tych kochanków.
I jeszcze inne ogrody. Fontanna w nich
szepce: Znam ci#, czeka!am na ciebie.
A on, widz"c si# w strudze przejrzystej,
Ledwo poznaje siebie rozmarzonego wczoraj!
I jeszcze inne ogrody. Ja$miny
ju% marz" o letnich rado$ciach,
a te ogrody to liry zapachów, 
s!odkie liry, które tr"ca ch!odny wiatr.
I ulatuj" samotne godziny,
a fontanny, w porze pe!ni ksi#%yca,
wzdychaj" w swych marmurach $piewne,
i w ca!ych przestworzach s!ycha( tylko j#k wody.



37

ANTONIO MACHADO

Ry
s. 

W
oj

te
k 
!u

ka
POETA WSPOMINA KOBIET! 

NA MO"CIE NAD GWADALKIWIREM

Ponad jasn! gwiazd! zmierzchu
jak ostrze posrebrzane b"yszczy
ksi#$yc na niebie szkar"atnym
i w g"#biach pociemnia"ej wody.
Rzeka przetacza grzmi!ce fale 
krystalicznego mroku
pod kamiennym mostem. Leniwa rzeko,
wy%piewujesz swe imi#, a dusza moja
chce pochwyci& w twoim czystym nurcie
ga"!zk# delikatn!, okryt! kwiatami,
która rozgorza"a wiosn!
w%ród zieleni nadbrze$nych migda"owców!
Pragn# widzie&, jak wpada, p"ynie i gubi si#
w twych przejrzystych falach.
I na p"acz mi si# zbiera... Moje serce z tob!
pop"ynie w przestrze' faluj!c!.
Ach, taki wieczór, i rzeka "agodna
krystalicznego mroku!...
Ponad jasn! gwiazd! zmierzchu
srebrzy si# ksi#$yc jasny.

TRZY PIE"NI WYS#ANE 

UNAMUNO W 1913

1.
Panie, zm#czony jestem $yciem,
moje gard"o ochryp"o
od krzyku nad brzegiem morza,
a szum morza mnie og"usza.
Panie, zm#czony jestem $yciem
i wszech%wiat mnie przyt"acza.
Panie, zostawi"e% mnie samego,
sam na sam wobec morza.

2.
Albo Ty i ja bawimy si# 
w chowanego, Panie,
albo g"os, którym Ci# wzywam,
jest Twoim g"osem.

3.
Szukam Ci# wsz#dzie
i nigdzie znale(& nie mog#,
a znajduj# Ci# wsz#dzie,
gdy tylko szuka& zaczynam.
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– Do
Pszczy ny jak za wsze po je -

cha !em z ra do "ci#, lu bi$ to
mia sto i wie lu ko le gów, któ rzy tam za -

miesz ka li. Tym ra zem umó wio ny z Lesz -

kiem Spy r# – pla sty kiem, mu zy kiem

i zna cz# c# Po sta ci# w Pszczy nie. Spo -

tka li "my si$ w Mu zeum Pra sy %l# skiej

tj. w miej scu, któ re go jest twór c#.
– Lesz ku, je ste! prze ze mnie po strze -

ga ny, ja ko bar dzo wa" ny ele ment te -

go mia sta, po dzi wiam ci# od lat, po -

wiedz mi jak to si# za cz# $o, jak to by $o
w two im do mu?

– Mój oj ciec by! sto la rzem ale i ar ty -

st# ama to rem, to i w do mu by !a ta ka pla -

stycz no -mu zycz na at mos fe ra. Naj pierw

by !o ogni sko mu zycz ne, po tem pla -

stycz ne, da lej Aka de mia Sztuk Pi$k nych

a jed no cze "nie Li ceum Mu zycz ne imie -

niem Kar !o wi cza.

– Pa mi# tam jak la ta $e! po mi# dzy

jed n% a dru g% uczel ni%...

– Pszczy na na le &y do ta kich wy j#t ków,

tu sza nu je si$ w!a snych lu dzi i tych co

przy cho dz# po tra fi#c si$ za cho wa'.
– To wa" ne, bo jak pa mi# tam z prze -

sz$o !ci to na mo im &l% sku ci, któ rzy

przy by wa li za wsze by li lep si i za wsze

zaj mo wa li lep sze sta no wi ska. Tak by -

$o w mej miej sco wo !ci na Opolsz czy' -
nie, wiel ki za k$ad prze my s$o wy !ci% -
ga$ lu dzi z ca $ej Pol ski, któ rzy nie

za wsze po tra fi li zgod nie wspó$ "y(
z au to chto na mi. Wy tu je ste !cie bar -

dziej jed no rod ni, ni" tam, gdzie hi sto -

rycz nie by $o wi#k sze prze mie sza nie

lud no !ci, te gra ni ce prze bie ga $y na wet

we wn%trz ro dzin. Mój Sta rzyk po Ple -

bi scy cie w ro ku 1921 tra fi$ do obo zu

w Cot t bus, kie dy stam t%d wy szed$ tra -

fi$ tu do Pszczy ny i tu by$ re ha bi li to -

wa ny po tam tej szych przej !ciach.

W tym kon tek !cie Pszczy na mi by $a
zna na od dzie ci) stwa.

– Nie wie dzia !em, &e co" ta kie go tu

by !o...

– Kie dy by $em m$od szy nie zaj mo -

wa $em si# tym, dzi! po la tach ju" nie

ma osób, któ re wzbo ga ci $y by m%
wie dz#.

– Tu by !a wie lo kul tu ro wo"', Niem cy,

Cze si, Po la cy i (y dzi (w licz bie 80

cz!on ków Gmi ny (y dow skiej) &y li w har -

mo nii na ro do wo "cio wej i re li gij nej. Mia!
na to tak &e wp!yw Ksi# &$, któ ry jesz cze

w la tach dwu dzie stych pi sa!: „Do Mo ich

Miesz czan...” a Ra da Miej ska mu od pi -

sy wa !a „Nie je ste "my na szcz$ "cie Pa -

na w!a sno "ci#”. Po woj nie by !o jak

wsz$ dzie, ty le &e par tia wy sy !a !a
do Pszczy ny ta kie wy bra ki, bo do bry ko -

mu ni sta mu sia! by' w Ty chach al bo

Cho rzo wie. My "my si$ na wet po tra fi li

z ni mi do ga da', pó) niej w la tach sie dem -

dzie si# tych uda !o si$ za !a twi' skan sen,

je dy nie w Mu zeum Pra sy %l# skiej

i w Mu zeum Stro ju %l# skie go by! pro -

blem. Ja za !o &y !em tu „PAX” w Pszczy -

nie, to by !a or ga ni za cja w pew nej opo -

zy cji do ko mu ny. Pó) niej chcia !em si$
wi$ cej do wie dzie' i po je cha !em do IPN

w Ka to wi cach, cho dzi !o mi o stan wo jen -

ny a oni mi po ka za li, &e je stem agen tem,

pierw szy za" za pis by! z ro ku 1957.

– Ni gdzie ci# st%d nie ci% gn# $o?

– Wy bra !em Pszczy n$ a nie ja kie" tam

szer sze ho ry zon ty, bo tu si$ czu j$ u sie bie.

Prze wod ni cz# cy „PAX -u” Bo le s!aw

Pia sec ki po wie dzia!, &e ka& dy cz!o nek

ma pra c$ dla sie bie w IN CO al bo VE RI -

TAS -e i za pro po no wa li mi War sza w$, ale

nie przy j# !em, bo tu mia !em wszyst ko,

ze spó! i przy ja ció!.
– Was pla sty ków by $o tu wie -

lu jak na ta kie mia stecz ko, bo oko -

$o dzie si# ciu.

– Tak Jan ka i An drzej Cze czo to wie

– gra fi cy, Ali na i Sta szek Ra ba szow -

scy – wn$ trza rze, Szulz – me ta lo pla styk,

Grze gorz Ko zik – rze) biarz, Ju rek

Be ce la – szk!o, Jo achim Kra kow -

czyk – rze) biarz i je go &o na Ma li now -

ska -Kra kow czyk

– Z te go okre su pa mi# tam Ga le ri#
„U Elia sza i Pi stul ki” no i na wet

za ra tu szem piw ni c# mie li !cie i ple ne -

ry, w któ rych pa ru bra $em udzia$.
– Nie za po mn$ tej at mos fe ry z sym -

pa tycz nym lwo wia kiem Al fre dem Mi -

goc kim, czy te& pro fe so rem Ja nem Dut -

kie wi czem i je go ka lam bu ra mi ta ki mi jak

„Niech (y dzi nie tra c# na dziei”, al bo bar -

dzo cie p!a Jan ka Cze czo to wa dzi" Kie -

dos – go spo dy ni ple ne ru.

– Ta gru pa mo g$a by by( Odzia $em

Pszczy) skim ZPAP....

– Przy ja zn# du sz#, któ ra wie le nam po -

mo g!a by! wi ce dy rek tor wo je wódz kie -

go wy dzia !u kul tu ry Ry". Dy rek to rzy si$
zmie nia li a on trwa!, bo by! ze Stron nic -

twa De mo kra tycz ne go. To on da! nam

"rod ki na Ga le ri$ „U Elia sza....” po móg!
nam tak &e znacz nie fi nan so wo

przy Skan se nie, no i oczy wi "cie w Mu -

zeum Pra sy i Izbie Te le man na. By !o ja -

Spa cer po Pszczy nie

z Lesz kiem Spy r#

Aleksander (Leszek) Spyra
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ko! pro !ciej do sta" do ta cj# dzi# ki zna -
jo mo !ci, ni$ dzi siaj z Unii.

– Po tem wy pro wa dzi! si" do Kra ko -

wa, przy by! na mój wer ni sa# w Ga le -

rii ZPAP „Art no va 2” we wrze -

$niu 1996 ro ku. Do sta wa li $cie, bo

Pszczy na by !a ta k% pe re! k% $l% skich

miast z bo ga t% hi sto ri%, licz ny mi za -

byt ka mi w cie ka wym re gio nie...

– ... i po li tycz nie nie dra$ ni% ca. Ten
spo kój umie j#t nie wy ko rzy sty wa li !my.
W ro ku 1960 za &o $y &em „Ze spó& Pszczy -
na” ist nie j% cy do dzi!, zje' dzi li !my Eu -
ro p#, wkrót ce je dzie my do Chor wa cji,
wy da je my p&y ty, któ rych jest ju$ sie dem.
Ta gru pa to bar dzo opi nio twór cze !ro -
do wi sko – na uczy cie le, przed si# bior cy
i rad ni. Od kry li !my, $e w Pszczy nie by&
dru ko wa ny pierw szy na (l% sku pe rio dyk
dla lu du po spo li te go. Pierw szy au to no -
micz nie Ty go dnik Pol ski Po !wi# co ny
W&o !cia nom. Mie li !my ta kie go cz&o wie -
ka na uni wer sy te cie, któ ry za twier dzi&
nam sce na riusz Mu zeum Pra sy (l% -
skiej. Po tem wy je cha& do Mo na chium,
kie dy wró ci& i zo ba czy& ta bli c#, in for mu -
j% c%, $e mu zeum no si imi# Woj cie cha
Kor fan te go, po wie dzia&: Le szek co! ty
zro bi", na Niem ców Kor fan ty dzia "a jak

p"ach ta na by ka, oni ani gro sza nie da -

dz#. Po dzi# ko wa &em mu za te nie miec -
kie pie ni% dze i po wie dzia &em, $e da my
so bie ra d#. To by& bar dzo nie cie ka wy
czas – to wa rzysz Ka storz i in ni.

– Da ruj my so bie na zwi ska, nie za -

s!u gu j% na to, by je pa mi" ta&.
– Przy oka zji two rze nia Mu zeum

Pra sy ura to wa li !my t% XVIII -wiecz n%
ka mie ni c#, do pro wa dzi li j% do sta nu
w ja kim jest. Ma my bi blio te k# z 3000 to -
mów dzie& spe cja li stycz nych, zwi% za -
nych z pra s% i hi sto ri% (l% ska. No i jesz -

cze Izba Te le man na z prze ka za nym
nam po zy ty wem, któ rym opie ku je si#
oso bi !cie prof. Gem bal ski.

– Po do ba mi si" two je pierw sze

dzie !o Skan sen, po !o #o ny tak bli sko

cen trum, #e od dy cha at mos fe r% mia -

sta, nasz cho rzow ski w Par ku 'l% skim

ma zna mi" sztucz no $ci, wasz za$ jest

ja ko by przed mie $ciem..

– Prze ka za li !my skan sen w za rz% dza -
nie agen cji, ta te$ zdo by wa !rod ki na je -
go utrzy ma nie.

– A ty, czy da lej zaj mu jesz si" drze -

wo ry tem?

– Gra fi ka warsz ta to wa mi si# sko) czy -
&a, ale pra cu j# da lej pa ste la mi.

– Bo i trud no z te go uzy ska& ja k%$
fi nan so w% sa tys fak cj"...

– Tak, ob ser wu j# te ga le rie na(l% sku al -
bo w Kra ko wie, tam na uli cy !w. An ny jest
du $a ga le ria u gó ry, wcho dzisz – mar twi -
ca, tyl ko ja ka! sta rusz ka sztry ku je swe te -
rek. Na uczel ni w Ka to wi cach by &em
na ro ku z Hen ry kiem Baj du rem, Mar kiem
Mo si) skim, W&ad kiem To ka rzem iAn drze -
jem Urba no wi czem, naj pierw chcia no j%
zli kwi do wa", ale Gie rek chcia& tu mie"...

– Wy dzia! Gra fi ki Pro pa gan do wej

ASP w Kra ko wie. Na ten Wy dzia! zo -

sta !em w ko( cu przy j" ty w ro ku 1957.

– W tej na szej ka to wic kiej wspól no -
cie pó ki by &o ZPAP wszyst ko ja ko!
dzia &a &o, po tem po straj kach, roz ru -
chach zwi% zek zde le ga li zo wa no.

– To wa rzy sko te# si" po psu !o, za cz" -
!y si" pró by two rze nia no wych zwi%z -

ków, to sz!o opor nie i tyl ko pa ru nad -

po s!usz nych pró bo wa !o wy pe! ni&
wy sta wa mi BWA.

Wy je# d#a !em wte dy na im pre zy

pla stycz ne za gra ni c" i wra ca !em.

Wi ce se kre tarz zwi%z ko wej POP stro -

fo wa !a mnie za wy jaz dy do Niem ców,

ja je stem do dzi$ tu, na to miast ona

od daw na – tam u nich.

– Wte dy i mnie prze sta &o si# po do ba",
po za pa ni% El% z BWA za wsze $ycz li -
w% i kom pe tent n%, ni ko go wi# cej nie pa -
mi# tam.

– A jed nak wspo mi na my la ta stu -

diów „z” i „po tem” z roz rzew nie niem,

to spra wia chy ba m!o do$&, #e we wspo -

mnie niach lep sze jest wszyst ko ni#
by !o. By !a po trze ba kon tak tu, po roz -

ma wia nia i po da nie r" ki, by !y miej sca,

w któ rych nied!u go cze ka !e$ i spo ty ka -

!e$ przy ja cie la.

– Zo sta &o we wspo mnie niach to, co
do bre...

– Z!o po zna li $my du #o pó) niej, kie -

dy zo sta !o le piej zde fi nio wa ne w no -

wej Pol sce, wte dy do pie ro w pe! ni

u$wia do mi li $my so bie, ile nam za bra -

no. Dzi$ wol no $ci ma my a# w nad mia -

rze a twój ze spó! ist nie je.

– Ce ni# so bie naj bar dziej po zy tyw ne
trwa nie, cie sz# si#, $e syn prze j%& Ofi cy -
n# Dru kar sk%, do cho dzi my do te go, co
by &o daw niej, do ro dzin ne go prze ka zy -
wa nia tra dy cji, któ r% ko mu na prze rwa -
&a. Chcia& bym si# jesz cze po chwa li" do -
rob kiem na sze go To wa rzy stwa, przez
la ta do ro bi li !my si# 70 w&a snych ty tu -
&ów wy daw nictw.

– To te ma !e oj czy zny, w któ rych ty -

le si" dzie je....

– Po pierw sze stop nio wa nie: Ro dzi na,
Ma &a Oj czy zna, Pa) stwo. S% lu dzie ta cy jak
ja, któ rzy si# tu do brze czu j%, i ta cy któ rzy
mu sz% za ist nie" wWar sza wie czy Stras bur -
gu. Do brze, $e ist nie je ta ki wy bór, jak z ko -
bie ta mi, gdy by tyl ko jed na uro da wa$ na by -
&a, to ile by &o by star szych pa nien.

!

Henryk Bzdok, Pszczyna – Rynek, grafika cyfrowa, 2014
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Te go rocz ny Ogól no pol ski Kon kurs
Li te rac ki im. Mar ka H!a ski zo sta! zor -

ga ni zo wa ny przez M!o dzie "o wy Dom
Kul tu ry w Cho rzo wie po raz dwu dzie sty
dru gi. W ju ry za sie dli: Ra do s!aw Ko bier -
ski # po eta, pro za ik, kry tyk li te rac ki, fe -
lie to ni sta, wspó! twór ca gru py po etyc -
kiej Na Dzi ko; Woj ciech Brzo ska #
po eta, wspó! za !o "y ciel ze spo !u Brzo ska
i Gaw ro$ ski; Ka ta rzy na Zda no wicz -Cy -
ga niak # po et ka, ad iunkt w Ka te drze
Dzien ni kar stwa i No wych Me diów Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi -
cach. 

Na kon kurs na p!y n% !o 311 prac 283 au -
to rów. Spo &ród 117 utwo rów po etyc kich
na gro dzo no i wy ró" nio no sze&' ze sta wów
wier szy. I na gro d% zdo by !a Ma rze na Ja -
wor ska z War sza wy za: kó! ko, pa" dzie rze
oraz por tret. II na gro d% przy zna no Mar -
cie Jur kow skiej z Ol ku sza za: pod lo dem,
cze re #nie oraz po po wo dzi. III na gro d%
zdo by! Je rzy Fryc kow ski z D%b ni cy Ka -
szub skiej za: han dlar k$ pe stek, szwa gra -
-po k!o sie oraz mat k$ Po lk$ II. Wy ró" nio -
no tak "e pra ce: Pio tra Przy by !y
z Kar pa cza, Ma te usza Czaj ki z Cho rzo -
wa oraz Cze s!a wa Mar kie wi cza z Zie lo -

nej Gó ry. W ka te go rii pro za ju ry prze czy -
ta !o 194 utwo ry, na gra dza j(c i wy ró" nia -
j(c spo &ród nich pi%'. I na gro d% zdo by -
!a Eli za Mo ra czew ska z Po zna nia
za Mi$ dzy pi$ trze (frag ment). II na gro dy
nie przy zna no. III na gro d% zdo by !y ex
aequo Agniesz ka Urba now ska z Kra ko -
wa za Pal ce Ju lian ne Mo ore (frag ment)
oraz Da ria Sie mion z War sza wy za frag -
ment utwo ru bez ty tu !u. Po nad to wy ró" -
nio no Jo an n% Ro& z Ol ku sza za pra c%
Na od wro cie oraz Edwar da Bol ca z Rze -
szo wa za Tyl ko cu mu lu sy, Sta chu… (frag -
ment).

War to przy po mnie' przy oka zji, "e
cho rzow ski kon kurs ma cha rak ter otwar -
ty i jest ad re so wa ny do osób po wy "ej 16
ro ku "y cia, za rów no do twór ców, któ rzy
ma j( ju" na swo im kon cie sze reg pu bli -
ka cji, jak i do tych, któ rzy s( przed de biu -
tem. W&ród lau re atów w la tach ubie g!ych
zna le) li si% m.in. Woj ciech Ku czok i El" -
bie ta Pra" my z Cho rzo wa oraz Piotr Ma -
cie rzy$ ski z *o dzi. Ju ro ra mi by li za wsze
uzna ni twór cy, kry ty cy li te rac cy i dzien -
ni ka rze. 

W la tach 2003-2005 w kon kur sie
uczest ni czy li rów nie" ucznio wie szkó!

pod sta wo wych i gim na zjów. Bio r(c jed -
nak pod uwa g% su ge stie ju ry, or ga ni za -
to rzy po sta no wi li stwo rzy' dla dzie ci
i m!o dzie "y od dziel ny kon kurs li te rac -
ki pod na zw( „OKNO”, któ re go ósma
edy cja oby !a si% w tym ro ku. Pra ce
m!o dych po etów i pro za ików oce nia li
tym ra zem: dr Iwo na Gra le wicz -Wol ny
# ad iunkt w Za k!a dzie Teo rii Li te ra tu ry
Wy dzia !u Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu
+l( skie go w Ka to wi cach, dr Syl wia Ga -
jow nik # au tor ka blo ga o li te ra tu rze dla
dzie ci i m!o dzie "y oraz Bar ba ra Ja nas -
-Du dek # pi sar ka, po et ka, za !o "y ciel ka
Por tu Po etyc kie go w Cho rzo wie. Ju ro -
rzy mu sie li za po zna' si% z 354 pra ca -
mi 337 au to rów. Spo &ród 111 wier szy na -
gro dzo no i wy ró" nio no w ka te go rii
szkó! pod sta wo wych utwo ry czte rech
uczest ni ków, w ka te go rii gim na zjów
tak "e czte ry oso by zo sta !y za uwa "o ne.
Naj lep sz( pro z% w&ród uczniów szkó!
pod sta wo wych na pi sa !o po now nie czte -
rech uczest ni ków kon kur su, a w&ród
gim na zja li stów a" pi% ciu zo sta !o na -
gro dzo nych oraz wy ró" nio nych. 

KA TA RZY NA BE RE TA

Ogólnopolskie konkursy literackie 
organizowane przez M!odzie"owy 

Dom Kultury w Chorzowie

Pod patronatem 
„+l(ska”

Twórcze okno

I na gro da
w XXII Ogól no pol skim 
Kon kur sie Li te rac kim

im. Mar ka H!a ski 
w ka te go rii pro za

Ona krz( ta si%, cho' nic jej nie zaj mu -
je, cho dzi, by le cho dzi', drep cze, wy dep -
tu je dy wan, a kie dy od cza su do cza su zda
so bie z te go spra w%, z pi%t prze cho dzi
na pal ce i dro bi, su nie ba le to wo, al bo p!y -
nie. Wte dy te" !a twiej o wspo mnie nia, sza -
fa sta je si% szat ni(, we wszyst kich oknach
za wi sa j( twa rze i w!o sy, przede wszyst -
kim jed nak oczy. Twa rze sta !y by w po wie -
trzu i by !y by w isto cie ma ska mi, gdy by
nie te w!o sy, któ re sznu ru j( je z pa ra pe -
ta mi, z in ny mi zwie$ cze nia mi: bla tem sto -
!u pod wa zo nem, mar mu ro wym co ko !em
nie u"y wa ne go ko min ka, pod sta w( lu stra,
me ta lo wy mi ga! ka mi szu flad. Al bo
na przy k!ad ta mi sa: krysz ta !o wa, w któ -
rej cu kier ki zm%t nia j( od bi cia; al bo to
szkla ne akwa rium: kszta!t &ci% tej od gó -
ry, wy dr( "o nej ku li, od daw na sto j( ce pu -
sto, bez wo dy, bez ro &lin, bez "ad nej in -
nej za war to &ci, czy li pro sta for ma
o kla sycz nym nie mal, ide al nym wy kro -
ju, lub – je &li spoj rze' na to ocza mi
Mar ty – po ty kacz dla ku rzu.

Kie dy wi%c z co dzien nych kro ków
wcho dzi w ich od &wi%t ny rytm, wi dzi wi% -
cej. Ona wi dzi te mar twe w!o sy na pod -
!o dze, wy pa da j( jej gar &cia mi, wi dzi ich
twa rze, twarz z or lim pod bród kiem Olek -
se go, jej Olek si ka i dru g( twarz, wy ra) -
niej, al bo mo "e i nie, na la n( twarz Kon -
stan te go, któ ry mia! dla niej ty le li to &ci,

a na mi !o&' zdo by' si% nie chcia!, cho' wy -
star czy !o by po zwo li' so bie, nie wzbra nia'.
Na co ko mu li to&'?

Wi%c ona wi dzi te w!o sy, a w!a &ci wie
twa rze od bi te w mi sie akwa rium jak wo -
dz( za ni( szkla ny mi ocza mi, a szk!o, uwy -
pu klo ne przez wpa da j( ce wy so ki mi okna -
mi s!o$ ce, po mna "a te oczy, dwo je or lich
i dwo je na la nych i ju" ni jak si% scho wa'
nie mo" na. Ta mi sa, szkla na mi sa stoi
w cen tral nej cz% &ci po ko ju, jak ona pa trzy,
jak oni pa trz(, jak j( &ci ga j(, nie chce by'
&ci ga n(, nie!
# Al jo no, co si% sta !o?! – Mar ta gwa! tow -

nie otwie ra drzwi i wi dzi Al jo n% nad szcz(t -
ka mi roz bi te go akwa rium. – Och!
# Wi dz% te oczy, one wi dz(, wo dz(, &ci -

ga j(. Nie ma oczu – nie ma po &ci gu.
# Co te" pa ni mó wi, ja kie oczy?
# Oczy. W!o sy ra czej. Wsz% dzie le "(

nie "y we w!o sy. – Al jo na po chy la si% i za -
czy na wy sku by wa' w!o sy z dy wa nu, na -
st%p nie mo ta z nich kok i na k!a da go so -
bie na g!o w%. – Ale i tak ju" nie przy szy te,
a wi%c nie "y we – mó wi ze z!o &ci( i zszar -
pu je kok z g!o wy wraz z gar &ci( w!a snych
w!o sów.

# Al jo no, Bo "e! Co pa ni ro bi?! Chry -
ste Pa nie, prze cie" do krwi, ale dla cze go?
Po co?
# One s( wszyst kie nie "y we, nie wi -

dzisz? No i cze mu pa trzysz tak dziw nie?
Mó wi !am ci ju", "e nie na wi dz% tych roz -
sie waj nych, mar twych w!o sów. One si%
mno "( – szep cze. – Mno "( si%, "e by
mnie do pro wa dza' do ob!% du, nie je stem
g!u pia: wi dz%. Aty cze mu mó wisz do mnie
pa ni, prze cie" je ste& u sie bie, to ja je stem
u cie bie, to nie Ro sja, a za cho wu jesz si% jak
w Ro sji. Wy ra "asz si% jak ro syj scy pi sa rze,
a w "y ciu nic nie na pi sa !a&. Po za tym nie
je ste &my w Ro sji i ci nie wol no, s!y szysz?!
Twój m(" mó wi jak cz!o wiek, on wie, "e
to tr( ci Cze cho wem, tak mó wi'. Niech
zdra dza j( nas tyl ko imio na, je &li ju" co&
mu si nas zdra dza'. Tyl ko imio na. Trze ba
za po mnie' Ro sj%, za bi' oczy w mi sach,
wy zbie ra' wszyst kie w!o sy. Mo "e w ten
spo sób unik nie my po &ci gu. – Sku bie
chwi l% pa znok cie. – My &l%, "e naj le piej je
po tem spa li', bo ina czej zno wu si% gdzie&
za l% gn( (…).

ELI ZA MO RA CZEW SKA
Mi" dzy pi" trze (frag ment)
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MARTA!JURKOWSKA
czere!nie

pos"uchaj jak dr#y ziemia,
p$kaj% czaszki owadów.
zaraz pod"%cz% tlen
b$d% uczy& trawy oddychania.

pos"uchaj jak pulsuje 'wiat"o
w przewodach ambulansów,
#y"ach kroplówek,
jak rozrasta si$ skrzep
w kruchych palcach.

pos"uchaj zanim
b$dziesz mi zrywa"
krwawi%ce czere'nie
a drzewo ci$ po"knie,
wypluje jak pestk$.

II na gro da
w XXII Ogól no pol skim
Kon kur sie Li te rac kim

im. Mar ka H"a ski 
w ka te go rii poe zja

Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go zo -
sta "a za "o #o na w So snow cu przed ro -

kiem. Jej po my s"o daw ca mi by li Ra fa"
Da nie low ski, nie #y j% cy ju# Ar tur Fryz
(1963–2013) oraz S"a wo mir Ma tusz. Fun -
da cja po wsta "a, by upa mi$t ni& po sta& Ja -
na z Czar no la su oraz je go za s"u gi dla
li te ra tu ry pol skiej. Am bi cj% fun da to rów
oraz za rz% du jest rów nie# prze po je nie naj -
now szej twór czo 'ci li te rac kiej du chem po -
ezji pa tro na. 

W'ród sta tu to wych ce lów zna le(& mo# -
na tak #e ta kie dzia "a nia, jak: pro mo cj$ 
czy tel nic twa; kre owa nie, wspie ra nie oraz
pro mo wa nie sze ro ko po j$ tej kul tu ry i sztu ki;
wspie ra nie prac ba daw czych, pro jek tów ar -
ty stycz nych i edu ka cyj nych, ze szcze gól nym
uwzgl$d nie niem te ma ty ki dia lo gu kul tur
oraz za cho wa nia i upo wszech nia nia tra dy cji;
ini cjo wa nie i or ga ni za cj$ przed si$ wzi$& ar -
ty stycz nych; two rze nie i wspie ra nie miejsc
wy mia ny kul tu ral nej i o'rod ków twór czych;
edu ka cj$ kul tu ral n% i wy cho wa nie ak tyw ne -
go od bior cy sztu ki; pro mo cj$ kul tu ry, sztu ki
i tra dy cji pol skiej oraz oso by Ja na Ko cha -
now skie go po za gra ni ca mi kra ju; wresz cie
wspie ra nie, zg"a sza nie i pro mo wa nie twór -
ców, ar ty stów, na ukow ców i dzia "a czy kul -
tu ry do na gród, od zna cze) i sty pen diów. 

Ce le te Fun da cja pla nu je re ali zo wa&
po przez ini cjo wa nie i or ga ni za cj$ pro jek tów
ar ty stycz nych, spo "ecz nych i edu ka cyj nych,
fe sti wa li, wy staw, eks po zy cji, kon cer tów,
wi do wisk oraz wy k"a dów z za kre su sze ro ko
po j$ tej sztu ki i kul tu ry. Wy da wa nie i pro -
duk cj$ na gra) au dio i vi deo, ksi% #ek, bro -
szur i cza so pism o te ma ty ce zgod nej ze
sta tu to wy mi za "o #e nia mi. Stwo rze nie i pro -
wa dze nie bi blio te ki mul ti me dial nej i tra dy -
cyj nej wraz z ar chi wum prac ar ty stycz nych
i do rob ku ar ty stów i twór ców z dzie dzi ny
kul tu ry, sztu ki i edu ka cji ar ty stycz nej.

Wspie ra nie i pro mo wa nie ar ty stów i grup
ar ty stycz nych po przez za pew nia nie wa run -
ków fi nan so wych, lo ka lo wych, sty pen dial -
nych, po moc spe cja li stycz n% i or ga ni za cyj n%.
Wspie ra nie i pro wa dze nie prac ba daw czych
z za kre su kul tu ry, sztu ki oraz dzie dzin z ni mi
po wi% za nych. Wspó" pra c$ i wy mia n$ z in -
sty tu cja mi, fun da cja mi i oso ba mi fi zycz ny -
mi w za kre sie sztu ki, kul tu ry i edu ka cji.
Fun do wa nie sty pen diów, na gród oraz przy -
zna wa nie in nych form po mo cy fi nan so wej
i rze czo wej na re ali za cj$ dzia "a) o cha rak te -
rze ar ty stycz nym, kul tu ral nym i edu ka cyj -
nym. Wspie ra nie fi nan so we, or ga ni za cyj ne
i spe cja li stycz ne dzia "a) zwi% za nych z upo -
wszech nia niem i pro mo cj% kul tu ry i tra dy cji.

Do tych czas uda "o si$ Fun da cji wy da&
trzy pu bli ka cje: S"a wo mi ra Ma tu sza Licz nik

Ge ige ra. 20 naj wa! niej szych wspó" cze snych

wier szy pol skich w in ter pre ta cjach oraz dwa
to mi ki po etyc kie * Je rze go Lu cja na Wo( -
nia ka Drze wa przy dro dze i Kry sty ny Bor -
kow skiej Re zer wat co dzien no #ci. Wszyst kie
uka za "y si$ w 2014 r. Ostat ni ty tu" zo sta" do -
fi nan so wa ny ze 'rod ków gmi ny So sno wiec.

Po nad to Fun da cja pra cu je obec nie
nad stwo rze niem pro gra mu Fe sti wa lu im.
Ja na Ko cha now skie go, któ ry pra gnie zor ga -
ni zo wa& w li sto pa dzie te go ro ku na te re nie
So snow ca i miast o'cien nych. 

Wi$ cej na te mat Fun da cji mo# na prze -
czy ta& na stro nie in ter ne to wej: http://fun -
da cja ko cha now skie go.pl/.

KA TA RZY NA BE RE TA

Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go

W du chu pa tro na

Mójko le ga na zy wa si$ Szam bo ra.
Czy to na zwi sko si$ od mie nia?

Ko le ga twier dzi, #e nie, bo jest ono po cho -
dze nia w$ gier skie go, a w zwi%z ku z tym po -
zo sta je w for mie mia now ni ka np. wi dzia "em

Ja na Szam bo ra, a nie wi dzia "em Ja na

Szam bo r$. Ja ki „prze pis” j$ zy ko wy re gu lu -
je, #e to na zwi sko jest od mien ne lub nie -
odmien ne?

Nie jest pew ne, czy na zwi sko Szam bo ra

ma rze czy wi 'cie w$ gier ski ro do wód, w do -
st$p nych (ró d"ach ety mo lo gia nie jest wy wie -
dzio na wy star cza j% co ja sno. W pu bli ka cji Ka -
zi mie rza Ry mu ta Na zwi ska Po la ków. S"ow nik

ety mo lo gicz no -hi sto rycz ny ja ko (ró d"o s"ów
po da je si$ imi$ Sam bor po mie sza ne w na zwi -
skach z nie miec k% na zw% oso bo w% Scham -

ber. Gdy by na wet jed nak na zwi sko ko le gi by -
"o po cho dze nia w$ gier skie go, wca le nie
zna czy "o by to, #e jest nie odmien ne! Na zwi -
ska i imio na w$ gier skie od mie nia j% si$, por.
np. Na gy, Na gya, Na gy owi, Petöfi, Petöfie -

go, Petöfie mu, Kos suth, Kos su tha, Kos su tho -

wi, Kos su cie, Im re, Im re go, Im re mu, zwy cza -
jo wo nie sto su je si$ w nich tyl ko apo stro fu
od dzie la j% ce go te mat od ko) ców ki flek syj -
nej, jak to jest przy j$ te w na zwi skach an giel -
skich czy fran cu skich (Ken ne dy, Ken ne -

dy’ego; Va le ry, Va le ry’ego). Nie ma spe cjal nej
usta wy, któ ra re gu lo wa "a by od mien no'& na -
zwisk, po nie wa# na zwi ska, jak in ne wy ra zy
ist nie j% ce w j$ zy ku flek syj nym ta kim jak nasz,
po pro stu si$ od mie nia j% – jest to rzecz naj -
zu pe" niej na tu ral na, zgod na z du chem j$ zy -
ka. Je #e li tyl ko da ne na zwi sko mo# na przy -
po rz%d ko wa& do któ re go kol wiek pol skie go
ty pu de kli na cyj ne go, to na le #y je od mie nia&,

dla te go te# na zwi sko Szam bo ra za ko) czo ne
po dob nie jak rze czow ni ki ro dza ju #e) skie -
go, ta kie jak ko ra, ko mo ra czy za po ra, po -
win no przy bra& for my: D. Szam bo ry,
C. Szam bo rze, B. Szam bo r$, N. (z) Szam bo -

r%, Ms.(o) Szam bo rze. W na szym skom pli -
ko wa nym j$ zy ku nie od mie nia si$ tyl ko na -
praw d$ nie licz nych na zwisk, i to wca le nie
ze wzgl$ du na po cho dze nie, lecz z po wo du
ich j$ zy ko we go (fo ne tycz ne go) ukszta" to wa -
nia. W'ród na zwisk nie odmien nych Jan
Grze nia w S"ow ni ku nazw w"a snych wy mie -
nia na st$ pu j% ce: 1) za ko) czo ne w wy mo wie
na ["a], np. Be no ît, Du bo is, Pa squa; 2) za ko) -
czo ne w wy mo wie na sa mo g"o sk$ [u], np.
Ce au&escu, Kim ban gu, Neh ru, Pom pi dou,
a tak #e z ko) co wym -x w za pi sie: Gi rau do -

ux, Le vit to ux; 3) za ko) czo ne w wy mo wie
na ak cen to wa n% sa mo g"o sk$ [o] (or to gra ficz -
ne -o, -au, -eau oraz z nie wy ma wia ny mi -s,
-x, np. Hu go, De snos, De spiau, Coc te aux, Co -

uste au, Ro us se au. Oprócz wy mie nio nych ty -
pów na zwisk resz ta jest obo wi%z ko wo od -

mien na! Je 'li pój dzie my za su ge sti% Pa na ko -
le gi i prze sta nie my od mie nia& je go na zwi sko,
to kie dy po wie my wi dzia "em Ja na Szam bo -

ra, od bior ca bez w%t pie nia uzna, #e na zwi -
sko ko le gi brzmi Szam bor. Po dob ny przy k"ad
po da je Han na Ja dac ka w ksi%# ce Kul tu ra j$ -
zy ka pol skie go: ge ne ra" Jó zef Ku ro pie ska nie
po zwa la" od mie nia& swe go na zwi ska, trze -
ba by "o wi$c o nim mó wi& np. znam do brze

gen. Ku ro pie ska, „skut kiem te go dal si zna -
jo mi ge ne ra "a do dzi' (!) uwa #a j%, #e je go na -
zwi sko brzmia "o *Ku ro pie sek na pod sta wie
„re kon struk cji” mia now ni ka z form uzna nych
za do pe" nia czo we lub bier ni ko we”. Aza tem:
od mie niaj my na zwi ska.

KA TA RZY NA WY RWAS

Dr Ka ta rzy na Wy rwas jest ad iunk tem

w In sty tu cie J$ zy ka Pol skie go Uni wer sy te -

tu 'l% skie go, kie ru je In ter ne to w% Po rad ni%
J$ zy ko w% U'.

Od mie niaj my na zwi ska

Spro sto wa nie
Au tor ka ese ju Id%c cmen ta rzem przy

Fran cu skiej prze pra sza za b"%d, ja ki
przez nie uwa g$ wkrad" si$ do tek stu.
Pra wi d"o wy ty tu" ksi%# ki Alek san dra
Baum gard te na brzmi: Spo tka nie z ju trem.
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Obec ny rok za pi sze si! w dzie jach Ka -
to wic ja ko czas nie by wa "e go „uro -

dza ju” sal kon cer to wych. Wio sn#, po kil -
ku let nim re mon cie, od da no do u$yt ku
roz bu do wa ny obiekt Fil har mo nii %l# -
skiej z dwie ma sa la mi, w tym sa l# ka me -
ral n#, któ rej po przed nio nie by "o. Je sie -
ni# otwie ra swo je po dwo je no wa sie dzi ba
Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol -
skie go Ra dia z naj wi!k sz# sa l# kon cer to -
w# w kra ju i dru g# sa l# – ka me ral n#. Po -
no& ta ko we, sto sow ne dla pre zen ta cji
kon cer tów, po miesz cze nie znaj dzie si!
tak $e w no wym, nie uko' czo nym jesz cze,
obiek cie Mu zeum %l# skie go.

Czym $e wo bec te go bo gac twa mo $e si!
po chwa li& nie du $y Mi ko "ów, od da lo ny
od cen trum Ka to wic za le d wie 12 ki lo me -
trów, sko ro nie po sia da ani jed nej sa li kon -
cer to wej z praw dzi we go zda rze nia? Ano
mo $e. Od 24 lat jest go spo da rzem Mi ko "ow -
skich Dni Mu zy ki – naj wi!k sze go fe sti wa -
lu mu zy ki po wa$ nej na Gór nym %l# sku.

Z po wo du owe go bra ku sal „miej scem
po sto ju” kon cer to we go Ste in waya jest
w Mi ko "o wie Bi blio te ka Miej ska – Dom

Kul tu ry by" by w tym przy pad ku o ty le ry -
zy kow ny, $e m"o dzi adep ci sztu ki pia ni -
stycz nej mo gli by in stru ment „za je( dzi&”.
Nie ste ty, trud no go prze wo zi& do ko -
)cio "a ewan ge lic kie go dys po nu j# ce go bo -
daj $e naj lep sz# w re gio nie aku sty k# dla
pre zen ta cji mu zy ki ka me ral nej. Nie przy -
pad kiem Kwar tet %l# ski na gra" w nim spo -
ro swo ich kr#$ ków.

I dla te go dwóch kwin te tów for te pia no -
wych z udzia "em in stru men tów d! tych
Mo zar ta i Beetho ve na s"u cha li )my w Bi -
blio te ce a wy ko na li je zna na pia nist ka Be -
ata Bi li' ska, wal tor ni sta Ta de usz To ma -
szew ski i Kra kow skie Trio Stro iko we.
W Bi blio te ce, tak $e z to wa rzy sze niem for -
te pia nu, wy st# pi li te$ wio lon cze li sta An -
drzej Wró bel i kon tra ba si sta Adam Bo gac -
ki, wy cho wa nek mi ko "o wia ni na Ge rar da
Przy by "y w by tom skim Li ceum Mu zycz -
nym. W"a )nie ze wzgl! du na oso b! swe -
go daw ne go pe da go ga kon tra ba si )ci ch!t -
nie gosz cz# na mi ko "ow skich fe sti wa lach,
bo obok Bo gac kie go cz! sto tu wy st! pu -
je w obu swych ro lach: so li sty i dy ry gen -
ta Ju rek Dy ba". Wy st!p swój Wró bel

i Bo gac ki za ko' czy li Duo con cer tan te
na wio lon cze l! i kon tra bas, ale na bis
ostat ni# cz!)& te go utwo ru w ryt mie po -
lo ne za po wtó rzy li… z for te pia nem.

Na to miast we wspo mnia nym ko )cie le
ewan ge lic kim II Kwar tet smycz ko wy a -
-moll Men dels soh na i naj bar dziej zna ny
Kwar tet Szo sta ko wi cza VIII c -moll us"y -
sze li )my w re we la cyj nym wy ko na niu
La so' En sem ble. To chy ba naj bar dziej mi -
ko "ow ski ze spó", bo w mie )cie tym miesz -
ka j# skrzyp ko wie Krzysz tof i Agniesz ka
La so nio wie, oraz oj ciec Krzysz to fa i wio -
lon cze li sty En sem ble Sta ni s"a wa (ten jest
by to mia ni nem) – kom po zy tor Alek san der.

W )wi# ty ni tej wy st# pi "y te$ dwa ze spo -
"y mu zy ki daw nej: Ber gen Ba rokk z Nor -
we gii i Col le gium Ma ria num z Pra gi.
Pra $a nie, po dob nie jak ich kra ja nie na po -
przed nich mi ko "ow skich fe sti wa -
lach – w 2010 Mu si ca Flo rea, a dwa la ta
pó( niej Col le gium 1704 – wy ko na li utwo -
ry swe go ro da ka Ja na Di sma sa Ze len ki, ka -
pel mi strza mu zy ki ka to lic kiej w Dre( -
nie – na sa skim dwu wy zna nio wym dwo rze
elek to ra Fry de ry ka Au gu sta I i je go sy -
na Fry de ry ka Au gu sta II kul ty wo wa no tak -
$e mu zy k! pro te stanc k#. W ja kim) sen sie
w tym re per tu arze Cze si tro ch! wy r! cza -
j# nas, Po la ków, sko ro obaj elek to rzy
by li rów no cze )nie kró la mi Pol ski: Au gu -
stem II Moc nym i Au gu stem III.

Na to miast wy st!p trze cie go ze spo "u
spe cja li zu j# ce go si! w wy ko naw stwie
mu zy ki daw nej, na gry wa j# ce go m.in.
dla zna nej fir my „Har mo nia Mun di” – En -
sem ble Pho enix Mu nich, „ulo ko wa no”
w wy j#t ko wo pi!k nym wn! trzu tzw. sta -
re go ko )cio "a %w. Woj cie cha. Ale tym ra -
zem En sem ble Pho enix nie przy je cha"
z mu zy k# daw n#, lecz z pio sen ka mi
ame ry ka' ski mi z okre su woj ny se ce syj -
nej. Prze wa$ nie wie lo zw rot ko wy mi, na -
wet po kil ka na )cie zwro tek. Trze ba rze -
czy wi )cie du $ej ma estrii wy ko naw czej,
aby ta po wta rzal no)& zwro tek nie iry to -
wa "a. I w"a )nie ta k# po pi sa li si! mo na chij -
czy cy, a ko lej ne zwrot ki pre zen to wa li
w wa ria cyj nych prze rób kach, co je wy ra( -
nie uatrak cyj nia "o. By& mo $e ro l! „przy -
po mnie nia”, gdzie le $y sie dzi ba ze spo "u,
mia "a ode gra& w tym ze sta wie, prze ple -
cio na ame ry ka' ski mi mar sza mi i cho ra -
"a mi, ko l! da „O Tan nen baum”, ale…
po an giel sku.

Od sa me go po cz#t ku mi ko "ow skich
fe sti wa li istot n# ro l! pe" ni# w nich re ci ta -
le or ga no we na wspa nia le brzmi# cym
in stru men cie Ba zy li ki %w. Woj cie cha,
zbu do wa nym z 1862 r. przez or gan mi strza
g"ub czyc kie go. W tym ro ku obok wy st! -
pów dwóch wir tu ozów: Umber ta
Sa lva gni na ze Szwaj ca rii i Ka ro la Go "! -
biow skie go – s"aw ne go or ga ni sty miesz -
ka j# ce go obec nie w Bel gii, wy st# pi" du -
et or ga no wy. To do)& rzad ko spo ty ka ny
ze spó" w prze ci wie' stwie do du etów for -
te pia no wych mu zy ku j# cych na jed nym in -
stru men cie – or ga ny po sia da j# bo wiem
zde cy do wa nie w!$ sz# kla wia tu r!. Utwo -
rzy li go dwaj mu zy cy: Nie miec Re in hard
Se eli ger dzia "a j# cy w Görlitz, a wi!c
bez po )red nio za na sz# gra ni c# i Fran cuz
Hen ri Or mie res z Car cas son ne s"aw ne go

XXIV Miko"owskie Dni Muzyki

Z Andrzejem
Panufnikiem,
bez Ryszarda Straussa

Chór i so li !ci In sty tu tu Wo kal no -Ak tor skie go Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach i Mi ko "ow ska
Or kie stra Fe sti wa lo wa pod czas pre zen ta cji kan ta ty „Syn mar no traw ny” Hen ry ka Opie# skie go.
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ze swych za cho wa nych w ca !o "ci "re dnio -
wiecz nych mu rów. Pod ich pal ca mi i…
no ga mi mi ko !ow skie or ga ny za brzmia !y
wspa nia !ym bla skiem, zw!asz cza w utrzy -
ma nej w „Ba chow skim du chu” So na cie d -
-moll ma !o zna ne go u nas XIX -wiecz ne -
go drez de# skie go kom po zy to ra Gu sta wa
Adol fa Mer kla i za gra nej na bis trans kryp -
cji or ga no wej s!yn ne go Al le lu ja Händla.

W tym ro ku nie us!y sze li "my re ci ta lu or -
ga no we go dy rek to ra ar ty stycz ne go Mi ko -
!ow skich Dni Mu zy ki W!a dy s!a wa
Szy ma# skie go, pro fe so ra i dzie ka na ka to -
wic kiej Aka de mii Mu zycz nej. Za to mie -
li "my oka zj$ okla ski wa% go w in nej ro -
li – au to ra or kie stra cji sce ny bi blij nej
„Syn mar no traw ny” za po mnia ne go dzi"
kom po zy to ra Hen ry ka Opie# skie go
(1870–1942). Na wet nie bar dzo wia do mo,
czy rzecz zo sta !a wy ko na na przed woj n&.
Co praw da En cy klo pe dia Mu zycz -
na PWM od no to wu je w ob sa dzie te go
dzie !a or kie str$, ale za cho wa! si$ je dy nie
tzw. wy ci&g for te pia no wy. In stru men ta cja
Szy ma# skie go jest bar dzo, chcia !o by si$
po wie dzie%, sty lo wa, nie rosz cz& ca pre ten -
sji do no wa tor skich roz wi& za#, ale utrzy -
ma na w du chu XIX wie ku. Tak, jak ca !y
ten utwór, któ re go chó ral ne frag men ty
przy po mi na j& chó ry z oper Mo niusz -
ki – Opie# ski by! zresz t& au to rem bio gra -
fii Sta ni s!a wa Mo niusz ki. Na wet frag men -
ty orien tal ne – II cz$"% kan ta ty
„Na ob czy' nie” mó wi o sy nu w$ dru j& cym
po "wie cie – jak (e( s& od mien ne od orien -
tal nych te ma tów Szy ma now skie go, zresz -
t& wcze "niej szych o ja kie" 15 lat. Opie# -
ski zde cy do wa nie co fa si$ tu jesz cze
bar dziej w mu zycz ny ro man tyzm. 

Nie s& dz$, by przy wró co na do (y cia sce -
na bi blij na Opie# skie go za wo jo wa !a
"wiat – nad mie# my, (e „od ku rze nie” jej
za wdzi$ cza my Mi cha li nie Gro wiec z ka -
to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej, gdzie
te( rok wcze "niej wy ko na no j& na do wo -
dzo nych przez pa ni& pro fe sor Dniach
Mu zy ki Wo kal nej. Ale dla nas jest od kry -
ciem nie w&t pli wie cen nym.

Za zwy czaj utwo ry, w któ rych bie rze
udzia! wi$k sza licz ba wy ko naw ców pre -
zen tu je si$ na ko# cu wie czo ru. Tym ra zem
or ga ni za to rzy wo le li nie ry zy ko wa%

i po kan ta cie, któ r& za pre zen to wa li so li -
"ci i chór In sty tu tu Wo kal no -Mu zycz ne -
go Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach
oraz Mi ko !ow ska Or kie stra Fe sti wa lo wa
pod dyr. S!a wo mi ra Chrza now skie go, sa -
ma ju( or kie stra wy ko na !a zna n& i lu bia -
n& V Sym fo ni$ B -dur Fran za Schu ber ta.

W „ma cie rzy stej” sie dzi bie chó ru – Aka -
de mii Mu zycz nej tra dy cyj nie od by! si$ ka -
to wic ki wie czór mi ko !ow skie go fe sti wa -
lu. I to wie czór chy ba naj bar dziej
ocze ki wa ny, bo z udzia !em Wiel kiej Ewy
Pod le", któ rej to wa rzy szy !a, prze pla ta j&c
wy st$ py so list ki g!ów nie uwer tu ra mi
Ros si nie go, Pol ska Or kie stra Ra dio wa
pod dyr. )u ka sza Bo ro wi cza. Kom ple men -
to wa nie "pie wu Ewy Pod le" w!a "ci wie mi -
ja si$ z ce lem – to nie zmien nie pri ma
don na as so lu ta i to mi mo (e ter min pri ma -
don na „przy na le (y” g!ów nie so pra nom,
a nie kontr al tom. Za chwy ci !a we wszyst -
kich wy ko ny wa nych ariach – Gluc ka, Ros -
si nie go, Do ni zet tie go, Ver die go i na bis
Mas se ne ta, ale chy ba naj bar dziej w ge nial -
nie li rycz nej in ter pre ta cji (a !ob nej pie "ni
„Ja poj du po po lju” z kan ta ty Pro ko fie wa
„Alek san der New ski”.

I na ko niec o dwu „klam rach” XXIV
Dni – in au gu ra cji i fi na le. Fe sti wal za in -
au gu ro wa li do brze zna ni mi ko !o wia nom
od po nad ju( 20 lat Wir tu ozi Lwo wa ze
swo im za !o (y cie lem i sze fem Ser hi jem
Bur ko. Lwo wia cy to wa rzy szy li po cho dz& -
ce mu z Krze mie# ca, ro dzin ne go mia sta Ju -
liu sza S!o wac kie go, Ole go wi Ka ski wo wi
w in ter pre ta cji Kon cer tu skrzyp co we go
Men dels soh na, jed nak nie te go s!aw ne go
e -moll, ale m!o dzie# cze go d -moll, na pi -
sa ne go przez 13-let nie go Fe lik sa i… za -
po mnia ne go po tem na wie le lat. Do pie ro
w 1951 ro ku od na laz! go Yehu di Me nu -
hin, a w na st$p nym opu bli ko wa! i pierw -
szy raz pu blicz nie wy ko na!. Ka skiw gra!
go z nut (swo j& dro g& wspa nia le), a wi$c
jesz cze nie w!& czy! do swe go „(e la zne go”
re per tu aru. I chy ba s!usz nie. Jak stwier dzi!
pro ro czo 40 lat te mu bio graf Men dels soh -
na – Wil frid Blunt „Cho% utwór ów jest
zna ko mi ty, jak na dzie !o trzy na sto let nie -
go ch!op ca, w&t pli we, czy zdo !a si$ utrzy -
ma% w sta !ym re per tu arze skrzyp ków.” Nic
do da%, nic uj&%.

Z na stro ju „sa lo no we go” Wir tu ozi Lwo -
wa prze szli do „me lan cho lii” s!aw nej Se -
re na dy na or kie str$ smycz ko w& Czaj -
kow skie go, z któ r& do brze ko re spon do wa!
za pre zen to wa ny na bis „nu mer po pi so wy”
Wir tu ozów – „Me lo dia” My ro s!a wa Sko -
ry ka, czo !o we go kom po zy to ra Ukra iny Za -
chod niej, wy cho wan ka Po la ka Ada ma
So! ty sa, któ ry wraz ze swo im oj cem Mie -
czy s!a wem, tak (e kom po zy to rem, po zo -
sta! po 1945 ro ku we Lwo wie.

Pre ce den sem, po no% na ska l$ "wia to w&,
by! fakt, (e Wir tu ozi Lwo wa (11 skrzyp -
ków, po tro je al to wio li stów i wio lon cze -
li stów oraz kon tra ba si sta) gra li na in stru -
men tach – na ra zie wy po (y czo nych
– jed nej fir my lut ni czej Put sen te las 
Vio lin Stu dio z Mor szy na, uzdro wi ska
u pod nó (y Kar pat. Ta, po nie k&d prób na,
pre zen ta cja oka za !a si$ ca! kiem uda -
na i d'wi$k owej jed no li tej gru py smycz -
ków brzmia! w aku sty ce po t$( nej mi ko -
!ow skiej Ba zy li ki bar dzo do brze.

Na wie czór fi na !o wy przy by !a la dy
Ca mil la Pa nuf nik, wdo wa poAn drze ju Pa -
nuf ni ku, któ re go set na rocz ni ca uro dzin
przy pa da 24 wrze "nia br. Na ro do wa Or -
kie stra Sym fo nicz na PR z Ka to wic wy ko -
na !a pod dyr. Je rze go Mak sy miu ka dwie
kom po zy cje Pa nuf ni ka – Ko !y san k$
z 1947 ro ku, oraz po emat „Har mo ny”
z 1988, na pi sa ny dla uczcze nia 25-le cia
ma! (e# stwa z Ca mil l& Jes sel.

So list k& wie czo ru by !a zna na by wal com
Dni Mu zy ki fle cist ka Ja dwi ga Kot now ska,
któ ra za pre zen to wa !a fle to w& wer sj$ s!aw -
nej Fan ta zji dla szlach ci ca Jo aqu ina Ro -
dri ga. Gra !a pi$k nie, ale oso bi "cie wo l$ gi -
ta ro wy ory gi na!. Wie czór ten uwie# czy !a
NO SPR po ry wa j& cym, acz kol wiek nie
od pierw szej nu ty (rzecz za czy na no…
dwu krot nie) wy ko na niem VIII Sym fo nii
Beetho ve na.

Pa nuf ni ka XXIV Dni uho no ro wa -
!y, 150-le cie uro dzin Ry szar da Straus sa
po mi n$ !y. Ale ta sa ma Na ro do wa Or kie -
stra Sym fo nicz na PR pod ba tu t& swe go
sze fa Ale xan dra Lie bre icha za mkn$ !a
se zon (i rów no cze "nie po (e gna !a si$
z do tych cza so w& sa l& w Cen trum Kul tu -
ry) re we la cyj nym wy ko na niem, oczy wi -
"cie w wer sji kon cer to wej, „ocie ka j& cej
krwi&” ope ry te go kom po zy to ra „Elek tra”.
Par ti$ Kli te mne stry "pie wa !a w tej pre zen -
ta cji bo ha ter ka fe sti wa lu mi ko !ow skie go
Ewa Pod le". Przy po mnij my, (e daw no te -
mu Ope ra *l& ska wy sta wi !a a( trzy ope -
ry Ry szar da Straus sa: „Ara bel l$”
(1969 – pol ska pra pre mie ra), „Ka wa le ra
srebr nej ró (y” (1970) i „Sa lo me”
(1978). I to w la tach, kie dy si$ ga nie
po do ro bek twór cy, któ ry nie zdo !a! od -
ci&% si$ zde cy do wa nie od na zi stów, nie -
ko niecz nie mu sia !o by% przy j$ te przy chyl -
nie przez de cy den tów. Je "li do da my
do te go, (e ob szer n& bio gra fi$ nie miec -
kie go kom po zy to ra pió ra Ern sta Krau se -
go prze !o (y! na pol ski ka to wic ki mu zy -
ko log i kry tyk Ka rol Bu la, zna ny tak (e
z tek stów pu bli ko wa nych na !a mach
„*l& ska”, mo (e my si$ po chwa li%, (e
w na szym re gio nie do ro bek Ry szar da
Straus sa za wsze by! do ce nio ny.

!Wirtuozi Lwowa. Na podium dyrygent Serhij Burko
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Daw niej, d! bo we drzwi te go do mu,
otwie ra" por tier w li be rii. Nad sie ni#,

wy so ko, pod su fi tem, wi sia "a lam pa
elek trycz na umo co wa na w spi $o wym $y -
ran do lu. O zmro ku jej %wia t"o wy do by -
wa "o sztu ka te rie fan ta zyj nie wy pro fi lo -
wa ne go skle pie nia. Po tem, ju$ tak jak
dzi siaj, wcho dz#c na pó" pi! tro, otwie ra -
"o si! wa ha d"o we drzwi wia tro "a pu i wspi -
na "o na 12 gra ni to wych stop ni aby sta n#&
przed sze ro kim oknem, któ re go ob ra mo -
wa nie wy pe" nia "y czer wo ne, b"! kit ne
i zie lo ne szkie" ka wi tra $u, ko lo ro w# po -

%wia t# roz %wie tla j# ce go wn! trze klat ki
scho do wej. 

So lid nie zbu do wa na ka mie ni ca sta no -
wi "a w"a sno%& Wil hel ma Brie ge ra, mi strza
bu dow la ne go i w"a %ci cie la fir my ar chi tek -
to nicz nej. Na le $a "a do naj bar dziej no wo -
cze snych w Ka to wi cach. Tak jak wi!k -
szo%& Niem ców, ju$ od po cz#t ku 
XX wie ku, on tak $e szy ko wa" si! do wiel -
kiej woj ny. W kil ku po miesz cze niach
przy zie mia za pro jek to wa" schro ny prze -
ciw lot ni cze. Od gó ry za bez pie cza "y je po -
t!$ ne $e la zo be to no we stro py a skrzy d"a

drzwi i okien wy ko na ne z ma syw nej ku -
lo od por nej sta li mo$ na by "o ry glo wa& do -
dat ko w# za sta w# be to no w# o gru bo %ci po -
nad 20 cm. U su fi tu wi sia "y drew nia ne
ko je umo$ li wia j# ce kwa te ru nek rów nie$
no c#. W ra zie po trze by schron móg" pe" -
ni& funk cj! bun kra ze sta no wi skiem Ma -
schi nen ge wehr czy li ci!$ kie go ka ra bi nu
ma szy no we go (zwa ne go „Ma xi mem”)
i kil ku oso bo w# ob s"u g# strze lec k#.

Pi! cio kon dy gna cyj na bu dow la mia "a
apar ta men ty z za ple czem dla po ko jów -
ki, spi $ar ni# i s"u$ bów k#, a u szczy tu ku -

Ka mie ni ca przy uli cy Gli wic kiej 15 na le !y do pi"k niej szych na Za #" skim Przed mie $ciu. Wy ró! nia j% ele wa cja ze
sty lo wym wy ku szem i kil ka p#a sko rze&b z czer wo no za bar wio ne go por fi ru. Nad wy so k% bra m% czu wa j% dwa so ko -
#y, uro d% przy po mi na j% ce gro& ne pta ki sta ro !yt nych Scy tów. Nie co wy !ej, mi" dzy okna mi par te ru, za wis# spo rych
roz mia rów me da lion z wi ze run kiem m"! czy zny o mrocz nym wy ra zie twa rzy. Marsz czy czo #o i przy my ka po wie ki,
je go skro nie zdo bi% li $cie d" bu. Po wia da j%, !e to Zyg fryd z „Pie $ni o Ni be lun gach”. Kil ka me trów da lej z por fi ro -
we go re lie fu wy nu rza si" smok, z gro& nym, kol cza stym ogo nem, a tu! za wy ku szem pierw sze go pi" tra ka mien na so -
wa pro stu je skrzy d#a i ru sza na wie czor ne #o wy. W naj wy! sz% kon dy gna cj", po ni !ej man sar dy, wtu li #a si" log gia i sze -
reg okien. Cho' przy ku rzo ne i po sza rza #e, wci%! wy gl% da j% tak jak przed stu la ty.

Ka mie ni ca
pod so ko "a mi

HEN RYK
SZCZE PA' SKI 
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chen nych scho dów, na pod da szu, pral ni!
z wiel kim ko t"em do pod grze wa nia wo -

dy. By "a wy po sa #o na w gaz, ka na li za cj!
i cen tral ne ogrze wa nie. Lo ka to rzy Brie -

ge ra mie li do dys po zy cji "a zien ki 

wy "o #o ne ozdob n$ gla zu r$ a w nich

por ce la no we wan ny k$ pie lo we i bi de ty.

W po ko jach i sa lo nach ogrze wa nych

ka lo ry fe ra mi wci$# by "y czyn ne bo ga to

zdo bio ne pie ce o pi!k nych ka flach z re -

lie fa mi w se ce syj nym sty lu – uro cze pa -

mi$t ki z po cz$t ku ubie g"e go stu le cia.

W 1908 ro ku, ten dom by" jed nym z naj -

bar dziej kom for to wych spo %ród kil ku na -

stu wy bu do wa nych przez Brie ge ra w Ka -

to wi cach. 

W 1914 ro ku do bie ga j$ cy ju# pi!& dzie -

si$t ki bu dow ni czy, w dwu pi! tro wym

hin ter hau zie bli' nia cze go bu dyn ku, le #$ -
ce go tu# za %cia n$ pod nu me rem 17, otwo -

rzy" Biu ro i ate lier bu dow la no -pro jek to -

we. Tam w rok pó' niej na gle zmar"
na za wa" ser ca.

W okre sie mi! dzy wo jen nym na po -

dwó rze za je# d#a "y wiej skie za prz! gi

i ch"o pi z su mia sty mi w$ sa mi. Za "a -

twia li in te re sy w wo je wódz kim za rz$ dzie

(l$ skie go Zwi$z ku Kó "ek Rol ni czych,

któ ry biu ra mia" w daw nym ate lier Brie -

ge ra. W g"! bi, za ob szer nym dzie dzi) cem

wzno si "y si! bu dyn ki Za k"a dów Gra ficz -

nych i Wy daw ni czych „Po lo nia”. Prze -

sz"y do hi sto rii ja ko pra so we im pe rium

Woj cie cha Kor fan te go i ba stion Chrze %ci -

ja) skiej De mo kra cji. Stam t$d, ka# de go

dnia o %wi cie wy je# d#a "y fur go net ki

z ty si$ ca mi eg zem pla rzy dzien ni ków

i ty go dni ków kol por to wa nych na (l$ sku,

w Za g"! biu a tak #e w War sza wie, Pra dze,

Wied niu i Ber li nie.

Apar ta ment na III pi! trze

W
ka mie ni cy Brie ge ra Cza plo wie

z dwój k$ sy nów: star szym Ma ria -

nem, wte dy stu den tem pra wa, i m"od szym

Wi tol dem, uczniem ka to wic kie go gim na -

zjum, za miesz ka li zi m$ 1922 r. Tu taj, ich

sy no wie wkra cza li w wiek m! ski. Ma rian

w ro ku 1925 zo sta" ab sol wen tem Uni wer -

sy te tu Ja giel lo) skie go, a je go m"od szy

brat Wi told w tym sa mym ro ku uzy ska"
ma tu r!. Po tem stu dio wa" na Aka de mii

Me dycz nej w Po zna niu i w 1937 r. zdo -

by" dy plom le ka rza.

Gdy me ce nas Ka zi mierz Cza pla wpro -

wa dzi" si! do ka mie ni cy na Za "! skim

Przed mie %ciu, mia" za so b$ 52. uro dzi ny.

Do hi sto rii prze szed" ja ko ad wo kat, no -

ta riusz, by tom ski pod ko mi sarz Na czel nej

Ra dy Lu do wej w Po zna niu, pa tro nu j$ cy

na ro dzi nom Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko -

wej Gór ne go (l$ ska i spra wu j$ cy nad ni$
po li tycz ne zwierzch nic two, po nad to ja -

ko pol ski rz$ do wy Ko mi sarz do spraw

Uchod' ców ze (l$ ska, wresz cie – ja ko

pierw szy dzie kan (l$ skiej Izby Ad wo kac -

kiej w od ro dzo nej Pol sce. 

Ju# na kil ka ty go dni przed wy bu -

chem I woj ny %wia to wej zna laz" si!
na li %cie osób szcze gól nie nie bez piecz -

nych dla pa) stwa nie miec kie go, do in ter -

no wa nia wy zna czo nych w pierw szej ko -

lej no %ci. W cza sie we lt krie gu by" or ga ni -

za to rem taj nych ko mi te tów oby wa tel skich

sku pia j$ cych ro da ków z Gór ne go (l$ ska.

Na za jutrz po ka pi tu la cji Rze szy, w By -

to miu po wo "a" do #y cia Ra d! Lu do -

w$ – pio nier ski ofi cjal ny i nie za le# ny or -

gan sa mo rz$ do wy, strze g$ cy pol skich

in te re sów na ro do wo %cio wych. Roz po cz! -
"a dzia "al no%& 12 li sto pa da 1918 r. Je go

ini cja ty wa za in spi ro wa "a Po la ków za -

miesz ku j$ cych (l$sk, Wiel ko pol sk! i Po -

mo rze. W 1922 r. gdy By tom zna laz" si!
po nie miec kiej stro nie po dzie lo ne go (l$ -
ska mu sia" prze nie%& si! do pol skich

Ka to wic, gdzie pra co wa" ja ko ad wo kat,

no ta riusz i rad ca praw ny. 

Kan ce la ri! mia" przy uli cy War szaw -

skiej a je go sa lo ny przy Gli wic kiej by "y
do mem otwar tym dla przy ja ció" i do brych

zna jo mych. O do sko na "y na strój go %ci

po mi strzow sku po tra fi "a za dba& Ma ria

Cza pli na, je go uro cza ma" #on ka, hra bian -

ka ro dem z Wiel ko pol ski, wy cho wan ka

re no mo wa nej pen sji w Pa ry #u. Ka zi mierz

by" du sz$ to wa rzy stwa, #ar to wa", opo wia -

da" aneg do ty i %pie wa" d'wi!cz nym te no -

rem. Ich li vin gro om – w za le# no %ci

od po trzeb – dzie li "y na dwie cz! %ci lub

"$ czy "y w jed n$ ca "o%& roz su wa ne, d! bo -

we drzwi. W cen tral nym miej scu umie -

%ci li por tret pro to pla sty ro du – im& Fran -

cisz ka Cza pli, a obok, w! glem ma lo wa ny,

por tret pa na Ka zi mie rza. Nie mal ca "$ %cia -

n! wy so kie go na prze sz"o 3 me try po -

miesz cze nia zaj mo wa "a wiel ka, wie lo ele -

men to wa sza fa gda) ska, na prze ciw niej

go dzi ny i kwa dran se re gu lar nie wy -

dzwa nia" po nad stu let ni ze gar, któ ry

wcze %niej od mie rza" czas w ro dzin nym

do mu dziad ków i pra dziad ków, od po ko -

le) miesz ka j$ cych w Che"m nie nad Wi -

s"$ przy uj %ciu Fry by. 

Bli skim zna jo mym Ka zi mie rza by" le -

gen dar ny Lu dwik Sol ski – pierw sza

gwiaz da pol skich scen te atral nych w cza -

sach bel le épo que i M"o dej Pol ski. Po zna li

si! na po cz$t ku lat 90. XIX stu le cia, gdy

Sol skie go naj g"o %niej okla ski wa no ja ko

gro te sko we go Chu do g! b! w „Wie czo rze

Trzech Kró li”. Ka zik by" wte dy stu den tem

wy dzia "u pra wa uni wer sy te tu we Wro c"a -

wiu i od cza su do cza su ro bi" wy pa dy

do Kra ko wa, aby tam – u 'ró de", w%ród pa -

trio tycz nych re li kwii i w roz mo wach

z ro da ka mi – krze pi& pol skie go du cha. 

Naj star sz$ pa mi$t k$ mó wi$ c$ o tej zna -

jo mo %ci, któ ra prze trwa "a dzie si! cio le cia,

jest ga bi ne to we go for ma tu zdj! cie Lu dwi -

ka z ro ku 1892. De dy ku j$c je m"o de mu

wiel bi cie lo wi swe go ta len tu, na od wro -

cie w"a sno r!cz nie na pi sa": „Pa nu Ka zi -

mie rzo wi Cza pli na pa mi$t k! mi "ych

w Je go to wa rzy stwie sp! dzo nych chwil

prze sy "a Lu dwik So snow ski Sol ski art.

dram. Kra ków we wrze %niu 1892”.

Sol ski oso bi %cie od wie dzi" Cza plów

w ich miesz ka niu na trze cim pi! trze. By -

"o to w ostat nich dniach czerw ca 1924 r.

Ar ty sta pe" ni" wte dy obo wi$z ki dy rek to -

ra war szaw skie go te atru „Roz ma ito %ci”.

Nad Ra w! przy je cha", aby na de skach tu -

tej sze go „Te atru Pol skie go” go %cin nie wy -

re #y se ro wa& „Wiel kie go Fry de ry ka”

Adol fa No wa czy) skie go i za gra& w tej

sztu ce ty tu "o w$ ro l!. Wspól nie z ka to wic -

ki mi ak to ra mi da" pi!& przed sta wie).
Pre mie ra od by "a si! 26 czerw ca. Cza plo -

wie okla ski wa li ulu bie) ca w to wa rzy stwie

sy nów, Ma ria na i Wi tol da, a tak #e naj bli# -
szych przy ja ció" mi "o %ni ków Mel po me -

ny – le ka rza i fi lan tro pa dr. Bo gu s"a wa

Par czew skie go, wie lo let nie go pre ze sa

Gór no %l$ skie go To wa rzy stwa Li te rac -

kie go, oraz ad wo ka ta Sta ni s"a wa Ko by -

li) skie go, któ ry ja ki% czas po tem zo sta"
wy bra ny na wi ce pre ze sa za rz$ du To wa -

rzy stwa Przy ja ció" Te atru Pol skie go

w Ka to wi cach. 

W ka to wic kim sa lo nie Ka zi mierz i Ma -

ria przyj mo wa li wie lu przy ja ció" z daw nych,

by tom skich, a na wet jesz cze daw niej -

szych, che" mi) skich cza sów. Naj ser decz -

niej szym w%ród nich po zo sta wa" Bo gu% Par -

czew ski, daw ny ko le ga szkol ny, któ ry tak

jak oni, z By to mia prze pro wa dzi" si!
do Ka to wic i na Te atral nej otwo rzy" ga bi -

net gi ne ko lo gicz no -po "o# ni czy. 

W ba wial ni i ga bi ne cie, za wsze z ho no -

ra mi – naj pierw ja ko pra "a ta, a po tem ja -

ko bi sku pa or dy na riu sza – po dej mo wa li ks.

Sta ni s"a wa Adam skie go. Od wie dza" ich

tak #e przed ro kiem 1930, gdy by" jesz cze

ka no ni kiem po zna) skiej ka pi tu "y i od cza -

su do cza su znad War ty wy bie ra" si!
nad Ra w! aby po gwa rzy& z przy ja ció" mi. 

– Bab cia wspo mi na "a, #e je go eks ce -

len cja lu bi" smacz nie pod ja da& i za wsze

na je go przy by cie szy ko wa "a ja kie% nad -

zwy czaj ne fry ka sy – wspo mi na wnucz -

ka Ma rii i Ka zi mie rza, pa ni Bar ba ra

Ma tu szek. 

Ad wo kat i se na tor RP Sta ni s"aw Ko by -

li) ski mia" ka mie ni c! przy bie gn$ cej

tu# za ro giem uli cy So bie skie go. Za cho -

dzi" do s$ sia dów z #o n$ i cór k$ Mag da -

le n$. Przy ja cie lem do mu by" dr Jó zef Po -

ty ka, po pu lar ny dzia "acz cha dec ki

i spo "ecz nik. Za gl$ da li do Cza plów du -

chow ni: ks. Alek san der Skow ro) ski, ks.

Bran dys i wie lu in nych lu mi na rzy #y cia

pu blicz ne go ów cze snych Ka to wic. By wa"
tu Woj ciech Kor fan ty, wst! po wa" Edward

Ry barz. Nie zda rzy "o si!, aby przy szli tu

w tym sa mym cza sie. Pra wie %mier tel nie

po ró# ni li si! ju# wkrót ce po ple bi scy cie.

Pa mi! tli wy Woj ciech wci$# uzna wa"
Ry ba rza za per so na non gra ta i prze ciw -

ni ka po li tycz ne go. Tyl ko Ka zi mierz trwa"
z da la od tych nie na wi %ci. 

W uro czy sto %ciach ro dzin nych uczest -

ni czy" Ta de usz Cza pla, m"od szy brat

Ka zi mie rza, któ ry wów czas miesz ka"
w Tar now skich Gó rach, gdzie by" dy rek -

to rem Spó" ki Brac kiej. Z Che"m na przy -

je# d#a "a ich sio stra Ire na Go %cic ka,

a z ni$ – jej m$# i dzie ci. Naj rza dziej za -

gl$ da" naj m"od szy z trzech sy nów Fran -

cisz ka Cza pli, ks. ka no nik Bru non Cza -

pla, któ ry wte dy by" pro bosz czem

w Sub ko wach pod Tcze wem. 

W 1930 r. Ka zi mierz Cza pla zmar"
na za wa" ser ca. Do trum ny z je go cia "em,

wy sta wio nej w sa lo nie, przy by wa "y dzie -

si$t ki zna nych oso bi sto %ci. *e gna li zmar -

"e go i sk"a da li kon do len cje ro dzi nie.

Ota cza "a go po wszech na sym pa tia i sza -

cu nek. Z te go miej sca 9 pa' dzier ni -

ka 1930 r., w uro czy stym or sza ku, zmar -
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!e go prze wie zio no do ka to wic kiej pro to -
ka te dry, a pó" niej do gro bow ca na cmen -
ta rzu przy uli cy Gli wic kiej 32. 

W 7 lat pó" niej. owdo wia !a pa ni Cza -
pli na i jej dwaj sy no wie uko# czy li bu do -
w$ w!a snej wil li w Bry no wie. Nie ba wem
tam si$ prze pro wa dzi li. 

Apar ta ment na II pi! trze

Przed wy bu chem I woj ny %wia to wej
u Brie ge ra wy naj mo wa! lo kal dr Paul

Ge isen he imer, wte dy jesz cze ase sor gór -
ni czy i czo !o wy dzia !acz ha ka ty stów
gór no %l& skich. Miesz ka! tu do 1916 ro -
ku, kie dy to zo sta! awan so wa ny na sta -
no wi sko dy rek to ra Kat to wit zer Berg -
Und Hütten man ni scher Ve re in (Gór no %l& -
skie go Zwi&z ku Prze my s!ow ców Gór ni -
czo -Hut ni czych) i prze pro wa dzi! si$
do Pa !a cu Gold ste inów przy dzi siej szym
pla cu Wol no %ci. 

W okre sie mi$ dzy wo jen nym ten lo kal
wy naj mo wa! Zyg munt In wald, je den
z za !o 'y cie li spó! ki ak cyj nej „(l& ski
Prze mys! Cyn ko wy – Schle si sche Zin kin -
du strie S.A.” za wi& za nej w 1931 ro ku.
W Ka to wi cach, przy uli cy Gli wic kiej 15
mia !a biu ra a w ksi$ gach ad re so wych wy -
st$ po wa !a pod na zwa mi: Fa bry ka „Sen -
dzin si” al bo „Sen dzi mir proc. Lim”.
Do niej na le 'a !y ha le pro duk cyj ne w Ko -
stuch nie pod Ka to wi ca mi. Przed mio tem
jej dzia !al no %ci by !o: „pro wa dze nie ocyn -
kow ni, fa bry ka cji to wa rów bla sza nych
i wszyst kich z pro wa dze niem ta kie go
prze my s!u zwi& za nych i po krew nych
in te re sów, jak rów nie' han del ta kie mi to -
wa ra mi.” 

W 1931 ro ku, In wald, zna ny wów czas
po ten tat w bran 'y che micz nej i me ta lur -
gicz nej, dy rek tor wal cow ni i gal wa ni zer -
ni za trud ni! u sie bie ge nial ne go me ta lur -
ga in'. Ta de usza S$ dzi mi ra. Obok nie go
uczest ni czy! w pierw szych pró bach i uru -
cho mie niu hi sto rycz ne go pro ce su tech no -
lo gicz ne go, w 3 la ta pó" niej po dzi wia ne -
go przez pre zy den ta Mo %cic kie go, któ ry
na wi dok no wo cze snej ha li pro duk cyj nej
z nie mal bez sze lest nie pra cu j& cy mi wal -
car ka mi, za wo !a!: „To nie wal cow nia, to
sa na to rium!”. S$ dzi mir dla In wal da pra -
co wa! do 1935 r. Dzi$ ki nie mu, Fa bry ka
zna na ja ko „(l& ski Prze mys! Cyn ko wy”
zdo by !a re no m$ w sfe rach prze my s!o -
wych i han dlo wych naj bo gat szych pa#stw
%wia ta. W jej „ocyn kow ni” zo sta !a uru -
cho mio na pierw sza na %wie cie li nia ci& -
g!e go wal co wa nia na zim no w klat kach
wie lo wal co wych – do nie spo ty ka nych
wcze %niej mi ni mal nych gru bo %ci – a tak -
'e od kryw cze go po wle ka nia blach sta lo -
wych cyn kiem – na ska l$ prze my s!o w&.
Pierw sze par tie s$ dzi mi row skiej bla chy
In wald sprze da! na po kry cie da chów 
– naj pierw Su kien nic w Kra ko wie a po -
tem ku rii bi sku piej w Wil nie. Ko lej ne
prze sy! ki wy eks por to wa! do Szwaj ca rii,
na za mó wie nie de ka rzy z Zu ry chu. Je go
bla cha z ety kie t& „Kró lew ska” do brze si$
sprze da wa !a na kre sach Rzecz po spo li tej
w: Sta ni s!a wo wie, Lwo wie, Czort ko -
wie, Ko !o myi i Ko py czy# cach.

W la tach 1931-1935, na II pi$ trze ka -
mie ni cy „Pod so ko !a mi”, gdzie znaj do -
wa !y si$ biu ra fir my „Sen dzin si”, in'. S$ -
dzi mir, co raz wi$k sz& s!a w& cie sz& cy si$
wy na laz ca, sp$ dza! spo ro cza su na roz -
mo wach z ak cjo na riu sza mi spó! ki al bo
na dys ku sjach o udo sko na la niu swo ich
tech no lo gii. W du 'ym sa lo nie z roz su wa -
ny mi drzwia mi od by wa !y si$ ban kie ty,
rau ty, na ra dy i ne go cja cje han dlo we
a w ga bi ne tach przyj mo wa no go %ci re pre -
zen tu j& cych po ten ta tów %wia to we go ryn -
ku bla chy i wy ro bów me ta lur gicz nych.
By li w%ród nich kon tra hen ci z Fran cji,
Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii i z Ame ry ki.
Dy rek tor In wald mia! swój ga bi net w sa -
lo ni ku z oknem nad grynsz pa no w& pó! -
ko pu !& wy ku sza. 

W pierw szych dniach oku pa cji, biz nes -
me no wi uda !o si$ wy je cha) za gra ni c$
i unik n&) ho lo kau stu. Za miesz ka!
w Szwaj ca rii a po tem w Au stra lii i tam
zmar! w 1954 r. Je go je dy ny syn Ana tol,
ja ko 'o! nierz Ar mii Kra jo wej, wal czy!
i zgi n&! w po wsta niu war szaw skim. 

Fir ma prze trwa !a II woj n$ %wia to w&.
W 1949 ro ku mi ni ster prze my s!u ci$' kie -
go usta no wi! dla niej za rz&d przy mu so -
wy a w ja ki% czas pó" niej zo sta !a upa# -
stwo wio na. 

Apar ta ment na I pi! trze

Fa sa d$ ka mie ni cy „Pod so ko !a mi”
wy ró' nia nie tyl ko ko lek cja se ce syj -

nych p!a sko rze"b ale tak 'e sub tel na ko -
lo ry sty ka ele wa cji utrzy ma na w pa ste lo -
wych bar wach. W dol nej par tii, a'
do wy so ko %ci pierw sze go pi$ tra, zo sta -
!a ob !o 'o na ró 'o wy mi, szorst ko ocio sa -
ny mi p!yt ka mi imi tu j& cy mi mo nu men tal -
ny co kó! a po wy 'ej a' do pod da sza,
roz ja %nia j& g!ad ka, klin kie ro wa ok!a dzi -
na w kre mo wym od cie niu. Ce bu la sty wy -
kusz przy po mi na j& cy wiel kie go 'u ka
wspi na j& ce go si$ po %cia nie – wie# czy po -
kry ta grynsz pa no w& pa ty n& pó! ko pu !a
wspar ta na gro te sko wych re lie fach wy -
obra 'a j& cych gniazd ka – jed no z wie wiór -
k& chru pi& c& orzesz ki a dru gie z gro mad -
k& pi skl&t otwie ra j& cych dzio by.
Wie wiór ka i ptasz ki znaj du j& si$ tu'
nad sze ro kim we nec kim oknem na le '& -
cym do beléta ge. Ca !a kom po zy cja jest
swe go ro dza ju ale go ri& wy ra 'a j& c& m$ -
'ow sk& i oj cow sk& wdzi$cz no%) Wil hel -
ma Brie ge ra wo bec 'o ny An ny, któ ra uro -
dzi !a mu tro je dzie ci.

Po cho dzi !a z ka to lic kiej ro dzi ny Jen -
dro sków. Miesz ka !a tu taj, do 1936 ro ku.
Po tem ostat nie dwa do my ku pi! od niej
'y dow ski ku piec Sza pi ro Ber li ner z Ber -
li na. Przez 21 lat by !a wdo w& po ewan -
ge li ku Wil hel mie, bu dow ni czym tej 
ka mie ni cy, w któ rej do ra sta !y ich naj -
m!od sze po cie chy – Kurt i Ele ono ra 
– po za m&' pój %ciu An ders. Cza sem od -
wie dza! ich Eryk Brie ger, syn Wil hel ma
z pierw sze go ma! 'e# stwa, w la tach 1917-
1927 pro wa dz& cy w!a sn& fir m$ bu dow -
la n& przy uli cy An drze ja 14. 

Jed n& ze s!u '& cych pa ni Brie ge ro wej
by !a Ger tru da Men dra. Za pra c& przy w$ -

dro wa !a z Ma !o pol ski. By !a dziew czy n&
o buj nej uro dzie i fry zu rze, naj star sz& spo -
%ród dzie si$ cior ga dzie ci wiej skie go go -
spo da rza spod Ja worz na. Mia !a swój
po ko ik w ofi cy nie na I pi$ trze, tu'
za kuch ni& i wyj %ciem na ku chen ne
scho dy. Do jej obo wi&z ków na le 'a !o
pra nie, sprz& ta nie, za ku py na tar go wi sku
i po moc w pra cach ku chen nych. Chwa -
li !a do bro) swo jej chle bo daw czy ni i pra -
co wi to%) jej m$ 'a. 

Apar ta ment na wy so kim par te rze

W1908 ro ku, pierw sz& lo ka tor k& te -
go miesz ka nia zo sta !a Ma rian na

Grünfeld, wów czas ju' wdo wa po Ja ku -
bie, s!yn nym 'y dow skim re stau ra to rze
z Za !$ 'a, w!a %ci cie lu po pu lar ne go rów -
nie' w%ród ka to wi czan „Ogro du
pod kasz ta na mi” przez Niem ców na zy -
wa ne go „Grünfelds gar ten”. Jej m&' Ja -
kub by! ro dzo nym bra tem Igna ca, naj -
s!yn niej sze go spo %ród ka to wic kich
bu dow ni czych XIX wie ku. O szwa gier -
ce swe go dziad ka, jej ro dzi nie i re stau -
ra cji, któ ra pa mi$ ta !a jesz cze cza sy aren -
dy pra dziad ka Pe ret za Sach sa, pi sze dr
Wal ter Grünfeld wnuk Igna ca, we wspo -
mnie niach za ty tu !o wa nych „Rückblic ke”.

W s& sied niej ka mie ni cy pod nu me -
rem 13, na par te rze, w po dob nym, rów -
nie ob szer nym apar ta men cie, do s!ow nie
tu' za %cia n&, za miesz ka !a pan na Jen ny
Grünfeld, cór ka Ma rian ny i Ja ku ba.
O wy go dy ro dzi ciel ki trosz czy !a si$
do ostat nich dni jej 'y cia. Miesz ka !a tam
a' do 1939 ro ku. Za wsze ener gicz na
i przed si$ bior cza, do ko# ca po zo sta !a oso -
b& nie za m$' n&. 

Ma rian na zmar !a w 1911 r. 
W okre sie mi$ dzy wo jen nym apar ta -

ment wy naj mo wa! Le opold Har twig,
któ ry w przy zie miu pro wa dzi! sklep spo -
'yw czy a w la tach 30. ulo ko wa! si$ tu taj
ta jem ni czy i eks tra wa ganc ki in'. Je rzy Po -
bóg -Kra sno d$b ski, z za wo du che mik -
-biz nes men pro wa dz& cy Cen tral ne biu ro
kar bi do we, ofe ru j& ce pro dukt nie zb$d ny
do lamp ace ty le no wych, po tocz nie zwa -
nych kar bi dów ka mi i wte dy znaj du j& cy
sze ro kie za sto so wa nie w spa wal nic twie. 

By! jed nym z za !o 'y cie li pa ra ma so# skie -
go „Ro ta ry Club”, któ re mu prze wod ni czy!
se na tor Jan Ja kub Ko wal czyk, le gen dar -
ny re dak tor „Gór no %l& za ka” oraz wi ce pre -
ze si w oso bach: dr. Hen ry ka Jar czy ka i hra -
bie go Wi tol da S& gaj! !o z So snow ca.
Klu bo wym se kre ta rzem zo sta! ad wo kat
Ka zi mierz Zien kie wicz a w za rz& dzie
zna le" li si$: ba ron Jó zef Dan gel, dy rek tor
han dlo wy SA „Hu ta Po kój” oraz in'.
Ma rian Bog da no wicz, dy rek tor (l& skich
Tech nicz nych Za k!a dów Na uko wych.
Ro ta ria ni nem by! tak 'e zna ny ar chi tekt in'.
Ta de usz Mi chej da. Raz w ty go dniu kon -
fe ro wa li w re stau ra cji ho te lu „Sa voy”
przy uli cy Ma riac kiej. W do brym to nie by -
!o or ga ni zo wa nie przy j$) w pry wat nych
sa lo nach klu bo wej eli ty, do cze go zna ko -
mi cie nada wa! si$ ob szer ny apar ta ment
na par te rze ka mie ni cy Brie ge ra. 

!
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d! uli c" w Kra ko wie i na gle so bie
u#wia da miam – to tu. Tu by$ dom i pra -
cow nia Ol gi Bo zna% skiej. Uli ca Pi$ sud -

skie go, daw niej Wol ska. Ga nek, szma ty, ro we -
rek. Na #cia nach br" zy, ugry, ru de prze cho dzi
w zga szo ny oran&. Bar wy zu pe$ nie jak z jej ob -
ra zów. I oszklo na #cia na dzie lo na na krat ki – pra -
cow nia na ostat nim pi! trze. Cz$o wiek dzi wi si!
za wsze w ta kim miej scu. Jak to? 'ad ne go 
zna ku, in for ma cji, ta bli cy: TU MIESZ KA -
(A I TWO RZY (A OL GA BO ZNA) SKA,
czyn ne 11.00 – 18.00 oprócz po nie dzia$ ków. Cho -
dz" lu dzie, wsia da j" do tram wa ju i nikt, nic?

To by $o wie le lat te mu. Nie wiem jak jest te raz,
po dob no kra kow ska ASP co# tam or ga ni zu je. Ale
sp$o wia $o#*, za u$ ko wo#*, skrom no#* te go miej sca
pa su je do Bo zna% skiej. I mo &e do brze, &e nikt nie
wie, oprócz kil ku wta jem ni czo nych.

W Mu zeum +l" skim ma my czte ry ob ra zy:
„Por tret dwóch dziew czy nek” (1896). Dziew -
czyn ki po dob ne do sie bie (chy ba sio stry) m" dre,
za my #lo ne. Wy $a nia j" si! z ciem ne go t$a. Wszyst -
ko w jed nej kasz ta no wej ga mie, któ ra prze cho -
dzi w g$! bo k" zie le% i czer%. Bo zna% ska lu bi $a ty -
py ru de, t! cha rak te ry stycz n" ja sn", de li kat n"
kar na cj!, któ ra sta no wi $a kon trast dla ciem nych
,re nic. Ta kiej uro dy s" te sio stry, któ re mu sz" so -
bie ra dzi* w trud nym #wie cie.

Kwin te sen cj! kra kow skiej au ry mo &e my od -
na le,* w „Por tre cie He le ny Chmie lar czy ko wej”

z 1909. Na wet ro #lin na ma ka ta w tle, le d wie za -
zna czo na, jest ty po wo ga li cyj ska. Ma tro na sie -
dzi, po zu je sztyw no, z$o &y $a pulch ne d$o nie.
A za oknem, któ re go nie wi dzi my, pierw sze de -
li kat ne pro mie nie wio sen ne go s$o% ca, s$y cha* stu -
kot do ro& kar skich ko pyt i jest ju& d$u& szy dzie%.

Jak tyl ko Bo zna% ska z$a pa $a naj wa& niej sz" ce -
ch! por tre to wa nej oso by, cha rak te ry zu j" c" j"
w naj wi!k szym mo& li wym skró cie (ten ty po wy
je dy ny wy raz da nej po sta ci) oraz uchwy ci $a
w$a #ci w" har mo ni! barw, to nie mu sia $a ju& ma -
lo wa* da lej. Za mie rzo na nie dba $o#* t$a. Wa& ne
s" oczy mo de la, na nich ma my si! sku pi* od ra -
zu. Z wy ra zu twa rzy „Pa ni w bia !ym ka pe lu szu”

(1906) mo& na wy snu* po wie#*. Jest zde cy do wa -
na, na mi!t na i nie za le& na. Lek ki u#miech tyl ko
po zor nie jest za wsty dze niem. Oczy mó wi" co in -
ne go – znam swo j" war to#*.

„Por tret rze" bia rza Ja na Szczep kow skie go”

(oko $o 1906). Ar ty sta wpa tru je si! w nas, ale jest
zu pe$ nie nie obec ny, my #li o swo jej ro bo cie. Mu -
#ni! cie t$a kil ko ma po ci" gni! cia mi, z po zo sta wie -
niem pod obra zia jest w$a #ci wym za mkni! ciem
dzie $a. To jest ma gia Bo zna% skiej. Ona wie dzia -
$a, kie dy sko% czy*.

Bo zna% skiej nie mo& na po my li* z ni kim in nym,
cho* na #la dow ców by $o wie lu. Pa mi! tam por tre -
ty rek tor skie z ró& nych uczel ni ma lo wa ne mi!k -
ko w jej ma nie rze. Za dy mio ne sa le, gru be po piel -
nicz ki za $a mu j" ce #wia t$o i te ob ra zy. 

Ale Bo zna% ska by $a jed na.
Ju& od po cz"t ku wie dzia $a kim b! dzie. War to

zo ba czy* jej dzie cin ne ob ra zy z kloc ko wa ty mi
dom ka mi i pi!k nie, bo ga to ma lo wa nym nie bem.

MA LAR STWO i nic wi! cej. „Je stem szcz! -
#li wa tyl ko wte dy, gdy ma lu j!”.

Uczy $a si! w Mo na chium. Wte dy w dru giej po -
$o wie XIX w. uwa &a no, &e jest to cen trum ma -
lar stwa eu ro pej skie go. Bar dzo szyb ko zo rien to -
wa $a si!, &e ucz" cy s" s$ab si od niej. In na. Jak by
w te so sy mo na chij skie wpu #ci* #wia t$o. Przy -
*mio ne, wpa da j" ce przez brud n" szy b! – ale #wia -
t$o. Miesz ka nia kra kow skie da wa $y ta k" st$u mio -
n" au r!. Wiem co# o tym, bo sam miesz ka $em
w Kra ko wie i ca $a mo ja ro dzi na jest z te go ga -
li cyj skie go kr! gu. I w tych za gra co nych miesz -
ka niach by $y ta kie za gma twa ne uczu cia i l! ki jak

Olga Bozna%ska

Olga Bozna!ska, Portret dwóch dziewczynek, 1896 r.
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w s$yn nej „Dziew czyn ce z chry zan te ma mi”
z kra kow skie go Mu zeum Na ro do we go. Dziew -
czyn ka wpa tru je si! w nas, nie jest we so $a i tra -
pi j" do ro s$y smu tek. A #cia na za ni" to po emat
ma lar ski. Dla kom po zy cji, dla na szej roz ko szy
pa trze nia cie% #ci! ty na ukos. 

Bo zna% ska do brze wy czu wa $a t! at mos fe r! kra -
kow sk" („Tu wszy scy mu sz" si! mar twi*”)
i ucie ka $a od niej ca $e &y cie – do Mo na chium,
do Pa ry &a. Ale du cho wo nie ucie k$a. Jak si! jest
z te go kr! gu kul tu ro we go, to nie ma mo wy, &e -
by od czu wa* ra do#* ist nie nia – po pro stu. Mo -
g" by* tyl ko prze b$y ski eu fo rii. Prze b$y ski
w trak cie two rze nia, al bo ogl" da nia ob ra zów.

Bo zna% ska za chwy ca. Mu sz! to po wie dzie*.
Co zro bi*, kie dy za chwy ca? To nie tric ki ma lar -
skie, cho* b$ysz cz" oczka i no sy. To roz wi" za nia
ma lar skie tak tra fio ne, &e mo& na po dzi wia* go -
dzi na mi.

Fe no men tych ob ra zów do brze uj"$ w ese ju pt.
„Sio stra Pro usta” Pa we$ Ta ran czew ski: psy cho -

lo gia por tre to wa nych po sta ci wy ni ka z roz -
strzy gni!* ma lar skich. Naj pierw jest pro blem ar -
ty stycz ny – ze sta wie nia barw, a z nie go jak by mi -
mo cho dem wy $a nia si! praw da o por tre to wa nym.

W pó, nych por tre tach po sta cie le d wie od ró& -
nia j" si! od ciem nych wn!trz. Zu pe$ nie tak, jak -
by wi dzie* ko go# (al bo kto# wi dzia$ si! sam!)
w znisz czo nym lu strze, któ re go ry sy i prze bar -
wie nia ma j" wa lor ma lar ski.

Na pi sa $em – mo& na ogl" da* go dzi na mi. Ale
w$a #ci wie nie. Pa trze* przez chwi l! i pró bo wa*
za trzy ma* w so bie. Pra cow nie Bo zna% skiej by -
$y po nu re, za gra co ne i ciem ne. I pa ry ska i kra -
kow ska. Ale wpa da $o #wia t$o przez za ku rzo ne
szy by, Ol ga rzu ca $a si! do pra cy i ma lo wa $a okno,
kwia tek, fo tel. Mo &e w tym si $a, mo &e ma wiel -
k" si $! – w$a #nie dla te go, &e chwi lo we – to #wia -
t$o wpa da j" ce przez krat ko wa ne okno, i trze ba je
za pa mi! ta*, bo smu tek przyj dzie i tak.

WOJ CIECH GRA BOW SKI 
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Dzi! nikt ju" nie wie, kim by li w cy -
wi lu strzel cy ar mii au striac kiej Oto -

kar Ka sa lic ky i Sta ni slaus Ma dej na le "# -
cy do Czer wo ne go Krzy "a. Jak po to czy $y
si% ich lo sy po za ko& cze niu woj ny? Wia -
do mo na to miast, "e nie miec ki sier "ant pi -
lot Kon rad Kraus po leg$ na fron cie w$o -
skim 18 pa' dzier ni ka 1918 ro ku. Zo sta $y
po nim je dy nie zdj% cia, od zna ka lot ni cza
i me dal za od wa g% i za s$u gi woj sko we.
Z ko lei Sta ni s$aw K$a kus, miesz ka niec
Ka to wic wcie lo ny do nie miec kie go woj -
ska, tra fio ny od$am kiem ar ty le ryj skim
w bi twie pod Som m# w 1916 ro ku,
za udzia$ w ak cji otrzy ma$ od zna k%
„za ra ny i kon tu zje” oraz Krzy" (e la zny.
Je go oca la $e od zna cze nia wraz z od$am -
kiem po ci sku, któ ry go zra ni$, mo" na by -
$o ogl# da) – po dob nie jak pa mi#t ki
po in nych "o$ nier zach – w Mu zeum
Gór no !l# skim w By to miu na wy sta wie
„I woj na !wia to wa i czyn Le gio nów.
Sym bo le m% stwa i chwa $y”.

Bo jo we pe ry pe tie wspo mnia nych wo -
ja ków przy po mi na j#, jak bar dzo krwa w#
by $a I woj na !wia to wa (1914–1918),
w któ rej zgi n% $o 2,9 mln "o$ nie rzy pol -
skie go po cho dze nia. W ar mii au stro -
-w% gier skiej po le g$o ich 530 ty si% cy.
Za ca ra zgi n% $o 220 ty si% cy i 110 ty si% -
cy w woj sku nie miec kim. Licz ne eks po -
na ty, zgro ma dzo ne w by tom skiej pla ców -
ce mu ze al nej, od da j# ce gro z% woj ny to
jed nak przede wszyst kim go r# ce !wia dec -
twa roz bu dze nia w owym cza sie w Po -
la kach, wal cz# cych w ob cych mun du rach,
na dziei na zrzu ce nie oko wów za bor czej
nie wo li. Nie w#t pli wie naj sil niej szym
prze ja wem ch% ci wy bi cia si% na nie -
pod le g$o!) by$ czyn zbroj ny le gio ni -
stów. Dla te go nie dzi wi to, "e na wy sta -
wie zor ga ni zo wa nej z oka zji set nej
rocz ni cy wy bu chu wy mo dlo nej przez Po -
la ków Woj ny Po wszech nej, naj bar dziej
wy eks po no wa ne zo sta $y w$a !nie pa mi#t -
ki po zo sta $e po Na czel nym Ko mi te cie
Na ro do wym i 1. Kom pa nii Ka dro wej Le -
gio nów Pol skich. I trze ba przy zna), "e
Woj ciech Mo!, ku ra tor eks po zy cji, zgro -
ma dzi$ w jed nym miej scu nie zwy kle
cie ka we zdj% cia, ob raz ki, do ku men ty
i przed mio ty udo st%p nio ne mi% dzy in ny -
mi przez Mu zeum Miej skie Wro c$a wia
Od dzia$ Ar se na$, Mu zeum Woj ska Pol -
skie go z War sza wy i oso by pry wat ne. 

Naj wi% cej miej sca w mu ze al nych sa -
lach za j% $o kil ka dzie si#t ob ra zów z na ma -
lo wa ny mi przez le gio ni stów w wa run kach

po lo wych – g$ów nie o$ów ka mi i kred ka -
mi – wi ze run ka mi wo dzów nie pod le g$o -
!cio we go czy nu, któ rzy ode gra li pó' niej
tak nie ba ga tel n# ro l% w dzie jach mi% dzy -
wo jen nej Rze czy po spo li tej: Jó ze fa Pi$ sud -
skie go, Edwar da Ry dza -*mi g$e go, Ka zi -
mie rza Sosn kow skie go, Jó ze fa Hal le ra.
Spo !ród fi zjo no mii – utrwa lo nych tak "e
na ma lun kach – zwy k$ych pie chu rów
i u$a nów szcze gól nie wzrok przy ci# ga $y
por tre ty le gio no wych ofi ce rów, dwa au -
tor stwa Ja na Rem bow skie go z lat
1917–1918 z po do bi zna mi pod po rucz ni -
ka Cze s$a wa Ma kow skie go i cho r# "e go
An drze ja Te sla ra oraz je den po rucz ni ka
Bo le s$a wa Hu ber ta na ma lo wa ny w Piotr -
ko wie w 1915 ro ku przez Ka ro la Zyg -
mun ta Masz kow skie go. T% wi zu al n#
cz%!) eks po zy cji uzu pe$ ni $y licz ne pro -
pa gan do we kar ty pocz to we, b% d# ce nie -
kie dy ce gie$ ka mi sprze da wa ny mi w ak -
cjach fi nan so we go wspo ma ga nia
le gio nów. Nie co ki czo wa te, z ob raz ka mi
woj ska id# ce go w bój czy ze sce na mi po -
"e gna& "o$ nie rzy z ro dzi n#, mi mo to $a -
pi# ce za ser ce, jak cho cia" by wi do ków -
ka u$a na roz sta j# ce go si% z uko cha n#,
opa trzo na wier szy kiem:

(e gnaj! Nie d$u go wró c% znów
Ju" ko& po b$o ni
R"y – tr#b ka dzwo ni...
– A je !li pad n%, pa cierz zmów!

Do sko na $ym uzu pe$ nie niem sen ty -
men tal nych ma lun ków i strof by $y au ten -
tycz ne do ku men ty, przed sta wia j# ce mniej
he ro icz n# rze czy wi sto!) le gio no wej s$u" -
by. *wia dec two Ko men dy Le gio nów
Pol skich z oce n# ce lu j# c# wy sta wio ne
1 ma ja 1916 ro ku w Le gio no wie dla ab -
sol wen ta Szko $y Cho r# "ych Le gio nów
Pol skich Win cen te go Li twi no wi cza, któ -
re go prze $o "e ni za chwa la li ja ko „in te li -
gent ne go, so lid ne go, spo koj ne go i po wa" -
ne go” pod ofi ce ra. Nie co ku rio zal ne
!wia dec two Ko men dy Ta bo ro wej Le gio -
nów Pol skich dla pa tro lo we go Mi cha $a
Kró la, któ ry uko& czy$ 25 mar ca 1917 ro -
ku z oce n# bar dzo do br# sze !cio ty go dnio -
wy kurs w Szko le Pod ku wa czy – oczy -
wi !cie za prz% go wych ko ni i u$a& skich
wierz chow ców. Ca $o !ci do ku men tal nej
do pe$ nia j# le gi ty ma cje "o$ nier skie i ksi# -
"ecz ki za wie ra j# ce woj sko we re gu la mi -
ny, mo dli tew ni ki czy in struk cje walk
na ba gne ty. O ile spo ro wy sta wio nych by -
$o w dzia le le gio no wym pa mi# tek pa pie -

ro wych, to nie wie le zna la z$o si% w nim
od zna cze& (za st# pi $y je ar ty stycz ne me -
da le i me ta lo we pla kie ty) oraz bro ni
u"y wa nej przez le gio ni stów. Uzbro je nie
re pre zen to wa$ za le d wie je den ba gnet
au striac ki wzór 1867 r. do ka ra bi nu Wer -
n di sto so wa ny w for ma cjach le gio no wych
w 1914 ro ku.

Nie za bra k$o na to miast bro ni d$u giej
i krót kiej oraz siecz nej, w któ r# wy po sa -
"e ni by li "o$ nie rze in nych na ro do wo !ci
wal cz# cych w I woj nie !wia to wej.
Ory gi nal ne, wy pro du ko wa ne jesz cze
we d$ug wzo rów z ko& ca XIX wie ku, nie -
miec kie ka ra bi ny Mau ser i Man n li cher,
ro syj skie mar ki Mo sin, fran cu skie Ber -
thier a na wet ja po& ski Ari sa ke Me iji
wy gl# da $y na wy sta wie jak no we. Jak go -
to we do u"y cia by $y te" pi sto le ty pa ra bel -
lum, colt, brow ning, mau ser, ru by i na -
gant. Nie za bra k$o sza bel, ba gne tów,
kin d"a $ów i oko po wych no "y. Oso bi ste
uzbro je nie ów cze snych "o$ nie rzy no si $o
jesz cze wy ra' ne zna mio na ubie g$e go
wie ku, na to miast za bra k$o w mu -
zeum – co zro zu mia $e ze wzgl% du na roz -
miar – no wo cze snej dwu dzie sto wiecz nej
bro ni, wpro wa dzo nych wów czas po raz
pierw szy na po le wal ki czo$ gów, sa mo -
lo tów, ka ra bi nów ma szy no wych. Rzu ca$
si% w oczy brak w mu zeum cho) by jed -
nej ma ski prze ciw ga zo wej, wszak "e ma -
so wo za sto so wa no w tam tej woj nie ga -
zy bo jo we. 

Jak bar dzo od ró" nia li si% od sie bie
w oko pach "o$ nie rze wal cz# cych ar mii
!wiad czy $a nie tyl ko bro& ale i umun du -
ro wa nie, co u!wia do mi $y zgro ma dzo ne
w prze szklo nych mu ze al nych ga blo tach
re pli ki woj sko wych kur tek ame ry ka& -
skich, an giel skich, au striac kich, fran cu -
skich, nie miec kich, ro syj skich, a tak "e
he$ my o od mien nym kszta$ cie. Ina czej te"
na zy wa $y si% i wy gl# da $y me da le i od zna -
cze nia nada wa ne "o$ nie rzom za bo ha ter -
sk# po sta w%. (e la zny Krzy" przy zna wa -
no w ar mii nie miec kiej, Or der *wi% te go
Je rze go w ro syj skiej, Ce sar ski Or der (e -
la znej Ko ro ny w au stro -w% gier skiej.
Nie za bra k$o tych wy so kich i po mniej -
szych od zna cze& na by tom skiej wy sta -
wie. Na pew no wspa nia $ym do pe$ nie -
niem eks po zy cji by $a po wie szo na
na !cia nie ol brzy mia ma pa uka zu j# ca wy -
kre sy dzia $a& wo jen nych w Eu ro pie
i na !wie cie.

RY SZARD BED NAR CZYK

Pod patronatem 
„*l#ska”

Wystawa w Muzeum Górno!l#skim
przypomina g$ównie zbrojny czyn legionistów

Na wymodlonej wojnie
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Muzeum Górno!l"skie w Bytomiu

I wojna !wiatowa 
i czyn Legionów
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Halina Tymusz Kabaret – olej, p!ótno

Ewa Zawadzka Materia ciszy 27 – olej, p!ótno

Zwi!zek Polskich Artystów Plastyków

Okr"g w Katowicach

Weronika Siupka !a"nia – akwaforta

Ma!gorzata Ma!ek W zbo#u – olej, p!ótno
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Pi sa nie o te go rocz nej edy -
cji kon kur su „Pra ca Ro -

ku” roz pocz n! nie ty po wo:
od te go, cze go mi "al, co zo -
sta #o za uwa "o ne, a nie zdo -
#a #o prze do sta$ si! do pu li
na gród. Wy j%t ko wo spo ra
liczba (55) na de s#a nych prac
uka za #a ró" no rod no&$ po -
staw twór czych &l% skie go
(ka to wic kie go) &ro do wi ska
pla stycz ne go. Bacz ne oko
zna ko mi tych ju ro rów: ma la -
rzy prof. Sta ni s#a wa Ta bi sza
rek to ra kra kow skiej ASP
i prof. An to nie go Cy ga na
rek to ra ka to wic kiej ASP, gra -
fi ka prof. Ma riu sza Pa# -
ki – te" z ka to wic kiej ASP,
zna ko mi te go rze' bia rza Zyg -
mun ta Brach ma( skie go oraz
gra fi ka i ma la rza Ada ma Dut kie wi -
cza – pre ze sa Okr! gu ZPAP – wy #o wi -
#o naj lep sze dwa ob ra zy ma lar skie:
Mag da le ny Ma #ek „Z zbo "u” i Ewy Za -
wadz kiej „Ma te ri! ci szy 37” i jed n% 
gra fi k! – „)a' ni!” We ro ni ki Siup ki.
Przy zna no te" – po raz pierw szy 
– do dat ko we Ho no ro we Wy ró" nie nie
Rek to rów Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Kra ko wie i Aka de mii Sztuk Pi!k nych
w Ka to wi cach. Otrzy ma #a je Ha li na Ty -
musz za ob raz „Ka ba ret” Ale o nich
za chwi l!. 

Na gro dzo ne pra ce to swe go ro dza ju
eli ta wy sta wy. Ale, co trze ba mie$
na uwa dze, wy #o nio na z okre &lo nej
gru py, za zgo d% wszyst kich oce nia j% -
cych. Po zo sta j% wi!c na ubo czu tej
de cy zji oso bi ste upodo ba nia, ale nie
prze ko nu j% ce na ty le, by zy ska$ ak cep -
ta cj! gre mium ju ro rów. Wszyst kie one
sta no wi% en to ura ge dla eli ty, jej t#o. Cho -
cia" kil ka spo &ród nich z pew no &ci% t%
eli t% te" mo g#o by by$. Ale za sa dy kon -
kur su s% jed no znacz ne. Dla te go war to
po chy li$ si! nad nie któ ry mi „prze gra -
ny mi”.

Dla mnie by #a to pra ca – in sta la cja
gra ficz na Krzysz to fa Ku li „Pan ta
Rei 37”. Przy po mi na #a trzy krzy "e
Gol go ty, ocze ku j% ce na ko lej nych #o -
trów. U ich stóp po rzu co ne przed mio -
ty przy wo #u j% ce na my&l czy j%& co dzien -
no&$. Wszyst ko to ople cio ne, owi ni! te
ob ra za mi gra ficz ny mi, wy ma ga j% cy -
mi szcze gó #o we go ogl% du. Jest w tej in -
sta la cji ja ki& ci chy dra mat, ja kie& wo -
#a nie o uwa g!. Czar no -bia #e gra fi ki
na nie sio ne na drew nia ne kon struk cje da -
j% asce tycz ny ob raz na sze go „dzi siaj”.
Nie zwy kle in try gu j% ce dzie #o, ale bar -
dzo skrom ne, nie ab sor bu j% ce ko lo rem,
roz ma chem, nie &wiad cz% ce o zna ko mi -
tym warsz ta cie ar ty sty. „Pan ta Rei 37”
jest prze my &le niem, re flek sj%, pró b% dia -
lo gu z rze czy wi sto &ci%. 

I dwie ko lej ne „prze gra ne” pra ce:
Aga ty Sob czyk „To by #a Ba il do na”
i Iza be li Ki ty ob raz z cy klu „Ro bót ki
r!cz ne” za ty tu #o wa ny „Ko ron ko wy
nok turn”. Co& #% czy te pra ce – to &l% -

Grand Prix kon kur su uzy -
ska #a zwiew na, ulot na, pe# -
na ko lo ru i sub tel no &ci roz -
ma lo wa na „po lna”, pe# na
s#o( ca pra ca Ma# go rza ty
Ma #ek. Ko lej ne na gro dy tra -
fi #y do Ewy Za wadz kiej
(Na gro da Pre zy den ta Mia sta
Ka to wi ce) – do nie daw na
wy #%cz nie gra ficz nej, te raz
po szu ku j% cej ade kwat no &ci
swo ich ar ty stycz nych prze -
my &le( w ma lar stwie, ale
za cho wu j% cej wy pra co wa n%
przez la ta geo me trycz no&$
obiek tów, prze ni ka j% ce je
per fek cyj ne &wia t#o, zde -
cy do wa na kon struk cja ca #o -
&ci, na dal przy wo dz% ca
na my&l be to no we (mi mo
ko lo ru) sza re blo ki, za któ -

ry mi tli si! na dzie ja, a w szcze li nach
to czy si! zwy czaj ne "y cie, któ re go
&wia t#o jest je dy n% ozna k%. To nie jest
no stal gicz ny *l%sk – to twar da, $wi -
czo na przez la ta co dzien no&$.

I wresz cie gra fi ka We ro ni ki Siup ki
(Na gro da Pre ze sa ZPAP Okr!g Ka to wi -
ce) – od lat po dzi wia nej prze ze mnie ar -
tyst ki, od jej pierw szych cer kwii
z ogrom ny mi da cha mi (ta kich w sty lu
#ó dek i stat ków Hen der man de ra), le d -
wie wi docz nych w tym ma sy wie ikon
i… nie z tej zie mi kóz ze z#o ty mi ro ga -
mi. A po tem nad szed# czas „in du strial -
ny” – bo daj naj cie kaw szy u tej m#o dej
ar tyst ki, ale b! d% cy kon se kwent nie wy -
pro wa dzo ny z tam tych do &wiad cze(.
Gont przy kry wa j% cy cer kiew prze ro dzi#
si! w sta lo we, pre cy zyj ne kon struk cje
opusz czo nych hal hut ni czych, si #ow ni,
szy bów, w pio no wo wi sz% cy las #a( cu -
chów w ko pal nia nej #a' ni. Opu sto sza -
#e miej sca – jak te pod la skie cer kwie, ni -
by nie po trzeb ne, nie u"y tecz ne, a jed nak
ocze ku j% ce na przy by cie ko lej nej zmia -
ny wier nych, gór ni ków. 

I w#a &nie „brak” jest ele men tem, któ -
ry #% czy te pra ce – nie ma po sta ci, ich
obec no &ci i ist nie nia tyl ko si! do my -
&la my – jest dzie #o ich r%k (za sia ne po -
le, be to no we bry #y blo ko wisk, ko pal -
nia), ale lu dzi – nie ma. I chy ba tak jak
w na szej co dzien no &ci – co raz mniej lu -
dzi wo kó# nas. S% pro jek ty, pla ny, or -
ga ni za cje, za so by ludz kie, tyl ko lu dzi
brak.

I pew nie dla te go tak bar dzo in na
w na gro dzo nym gro nie jest pra ca Ha -
li ny Ty musz – jak by wy j! ta z in ne go
&wia ta – wy obra' ni czy ma rze nia sen -
ne go. Lecz i za kar na wa #o w% ma sk%, pa -
pie ro wy mi wia tracz ka mi i ptasz ka mi
kry je si! rze czy wi sto&$, do&$ na ogó# ka -
ba re to wa. Dziew czy na – ko bie ta umiej -
sco wio na w sa mym &rod ku ob ra zu
przy ci% ga wzrok swo im wy gl% dem
i de li kat no &ci%, a jed no cze &nie uwo dzi,
za pra sza j%c do in ne go wej &cia w ten in -
ny, dziw ny &wiat.

WIE S)A WA KO NO PEL SKA 

sko&$ in na ni" wsz! dzie. Ja ka& no stal -
gia za tym co mi nio ne, za kl! ta w wy -
pr! "o nych, zro bio nych na szy de# ku fi -
ran kach czy ser we tach, za swo istym
„ra jem utra co nym” ale ro zu mia nym
ja ko iden ty fi ka cja miej sca – za kró li -
kiem ho do wa nym przez dziad ków
w przy do mo wej ko mór ce, za dy mi% cym
ko mi nem hu ty czy ko pal ni, za ha l% fa -
brycz n% – dla tam te go cza su wszyst ko
to ozna cza #o "y cie –nie istot ne ja kie, ale
"y cie. Te sa me miej sca dzi& sto j% pu ste,
s% re wi ta li zo wa ne – czy dla tam tych lu -
dzi s#o wo „re wi ta li zo wa ne” ozna cza po -
wrót do "y cia? To nie po wrót, ale zu pe# -
nie in ne, ob ce im "y cie. Kró li ki daw no
zje dzo ne, klat ki za mkni! te, na wet nie
ma ju" tych #%k, na któ rych ro s#y mle -
cze, a i te" co raz mniej sto #ów, bu fe tów,
sza fek i okien, któ re ozda bia #y ser we -
ty, fi ra ny i ma kat ki. A wszyst ko to na -
ma lo wa ne zu pe# nie od mien nie – z jed -
nej stro ny sub tel ne &cie gi szy de# ko wej
ro bo ty z miej sca mi po prze cie ra nych ni -
tek, przy s#a nia j% bli "ej nie okre &lo n%
rze czy wi sto&$, a z dru giej – geo me trycz -
ne bry #y hal, ko mi nów, sza ro&$ nie ba,
ale te" zie lo no&$ #%k – *l%sk „do wy na -
j! cia”, za tra ca j% cy swój nie gdy siej szy
cha rak ter, co raz bar dziej upo dab nia j% -
cy si! do … w#a &nie, do cze go? Ta kie
sa me bu dyn ki – cho cia" tech no lo gicz -
nie no wo cze sne, sfor ma to wa ne szka rad -
ne mar ke ty. I lu dzie te" ja cy& ta cy
sfor ma to wa ni… A kró li ka "al… 

No ale tro ch! miej sca mu sz! po &wi! -
ci$ eli cie kon kur su. Wszyst ko co zo -
sta #o za war te w ra mach prze ma wia
na ko rzy&$ i uzy ska n% ta k%, a nie in -
n% oce n!. Za mys#, warsz tat, roz mach,
kon se kwen cja, ma lar ska i gra ficz na ro -
bo ta – zna ko mi te. Naj wy" sze uzna nie

A królika
"al… 

Lau re at ki „Pra cy ro ku 2013” (od le wej): We ro ni ka Siup ka, Ma! go rza ta
Ma !ek i Ewa Za wadz ka z pre ze sem ZPZP Ada mem Dut kie wi czem i ko mi sa -
rzem kon kur su Te re s" Bry ning – Ka li now sk" (dru ga z pra wej).
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W ochro nie przy ro dy Pol ska ma sta -
re, kró lew skie tra dy cje. Si! ga j" one cza -
sów Bo le s#a wa Chro bre go, któ ry wpro -
wa dzi# ogra ni cze nia w po lo wa niach
na bo bry. Wspó# cze $nie, bar dziej po -
trzeb n" ni% kie dy kol wiek, m" dr" po li ty -
k! eko lo gicz n" pa& stwa, trze ba wy mu -
sza'! Dla te go ma ona swo je zna ki
szcze gól ne. Tym ostat nim w pol skiej
ochro nie $rodowiska jest eko lo gicz na
kar ta wol no $ci. 

Tojej w!a"nie po "wi# co ne jest „go r$ ce”
jesz cze wy daw nic two pt. „Przez

eko lo gi# do wol no "ci” – (Ruch eko lo gicz -
ny a 25 lat prze mian). Po wsta !o dla upa -
mi#t nie nia %wier% wie cza od zy ska nia wol -
nej Pol ski i ro li, ja k$ w trans for ma cji
ustro jo wej ode gra !y for mal ne i nie for mal -
ne or ga ni za cje eko lo gicz ne. (sym bo licz n$
da t$ na ro dzin de mo kra tycz nej Pol ski jest
4 czerw ca 1989, dzie& cz# "cio wo wol nych
wy bo rów do Sej mu). 

Wy daw nic two zo sta !o przy go to wa ne
z ini cja ty wy mi ni stra "ro do wi ska, przez
Fun da cj# In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju,
pod re dak cj$ dr. An drze ja Kas sen ber ga. 

Naj wi#k szym je go wa lo rem jest nie ty -
le pierw sza, pod j# ta pró ba udo ku men to -
wa nia udzia !u ru chu eko lo gicz ne go w ba -
ta lii o de mo kra tycz n$ Pol sk# (to prze cie'
za da nie dla hi sto ry ków), co si# gni# cie
do 'y wej pa mi# ci lu dzi w nim uczest ni -
cz$ cych. Czy li wspó! au to rów tej ksi$' ki.

Ka' dy z nich za czy na! i dzia !a! na rzecz
eko lo gii, wol no "ci – ina czej. Ka' dy ro bi!
swo je. W ró' nych wa run kach i oko licz no -
"ciach. Spon ta nicz nie. Spo !ecz nie i za -
wo do wo. Po oby wa tel sku.

Po sk#a da ne puz zle

Jed nak od wo !a nie si# do ich oso bi stych
wspo mnie&, prze 'y%, my "li, za pa mi# ta -

nych osób i zda rze& oraz do "wiad cze& z lat
sie dem dzie si$ tych, osiem dzie si$ tych i dzie -
wi#% dzie si$ tych ubie g!e go wie ku two rzy
ob raz nie zwy k!ej, spój nej ca !o "ci. Ta kich
po sk!a da nych puz zli, któ re uda !o si# u!o 'y%
w je den, niezwyk!y ob raz cza su na ro dzin
spo !e cze& stwa oby wa tel skie go, zmie rza j$ -
ce go dro g$ eko lo gicz n$ ku wol no "ci. 

Po trze ba by !o cza su, by móc dzi" ten
kie ru nek oce ni%. Od po wie dzie% so bie
na py ta nie, czy nie zgo da bar dzo wie lu
Po la ków na nisz cze nie za so bów przy ro dy,
z cza sem ich za wo do wa i spo !ecz na ba ta -
lia o po wstrzy ma nie to tal nej de gra da cji
"ro do wi ska na tu ral ne go, by !y rze czy wi -
"cie eko lo gicz nym za czy nem wol no "ci? 

Sy gna li zu je to w przed mo wie do tej
pu bli ka cji dr An drzej Kas sen berg, któ ry t#
pu bli ka cj# im w!a "nie za de dy ko wa!.

„... Przed ro kiem 1989 pod no sze nie
kwe stii eko lo gicz nych by !o jed nym
z wa' nych prze ja wów d$ 'e nia do nie pod -
le g!o "ci i wol no "ci Pol ski. Eko lo dzy wie -
dzie li, ja ki mi dys po nu je my war to "cia mi

przy rod ni czy mi, wie dzie li, 'e na le 'y do -
strze ga% w nich do bro na ro do we, d$ 'y%
do ich ochro ny i prze ciw dzia !a% de gra da -
cji przy ro dy. Czy jed nak mie li mo' no"%
prze ka za% spo !e cze& stwu sw$ wie dz#?
Jak mo gli prze ko ny wa%, 'e za tru wa nie
"ro do wi ska ozna cza te' za gro 'e nie dla
'y cia i zdro wia lu dzi?

W okre sie przy spie szo ne go uprze my -
s!o wie nia i wy "ci gu zbro je& kwe stie
eko lo gicz ne nie by !y przez w!a dze do -
strze ga ne. Co wi# cej, w sys te mie so cja li -
stycz nym ist nia !a we wn#trz na sprzecz -
no"%, któ ra ogra ni cza !a mo' li wo"%
po dej mo wa nia prac na rzecz ochro ny "ro -
do wi ska. Z jed nej bo wiem stro ny pa& -
stwo mia !o w nim re ali zo wa% ce le spo -
!ecz ne – w tym tak 'e do ty cz$ ce do bre go
"ro do wi ska 'y cia, z dru giej jed nak b# d$c
je dy nym w!a "ci cie lem "rod ków wy twór -
czych – d$ 'y !o do mak sy ma li za cji pro -
duk cji, tak 'e kosz tem ja ko "ci "ro do wi ska
przy rod ni cze go. Przy bra ku ak tyw no "ci
pa& stwa kwe stie eko lo gicz ne pod no szo ne
by !y przez po je dyn czych oby wa te li czy
przez nie licz ne gru py...”

Na ro dzi ny ru chu

Mo' na po wie dzie% – do cza su. Na fa li
zry wu So li dar no "ci w 1980 ro ku po -

wsta je w Kra ko wie Pol ski Klub Eko lo -
gicz ny. Pierw sza, nie za le' na or ga ni za cja
eko lo gicz na, nie tyl ko w Pol sce, ale w ca -
!ej Eu ro pie (rod ko wo -Wschod niej. Dla -
cze go w!a "nie tam? Przy bli 'a ten czas,
od da na idei ochro ny przy ro dy – Mi cha li -
na Bia !ec ka, dzien ni kar ka.

„...Kra ków by! miej scem szcze gól nym,
gdzie ni czym w so czew ce wi da% by !o pro -
ble my "ro do wi sko we, wy ni ka j$ ce z cen -
tral nie pla no wa nej go spo dar ki so cja li -
stycz ne go „do bro by tu”. Hu ta Ska wi na,
Hu ta im. Le ni na, b# d$ ce po mni ka mi go -
spo dar ki so cja li stycz nej, przez de ka dy de -
gra do wa !y eko lo gicz ne sys te my i ruj no -
wa !y zdro wie lu dzi. Ukry wa no wy ni ki
ba da& i nie prze ka zy wa no spo !e cze& stwu
wie dzy o ne ga tyw nych skut kach funk cjo -
no wa nia tych za k!a dów. Po wszech na by -
!a za tem obo j#t no"% nie u"wia do mio ne go
spo !e cze& stwa.

Jed no cze "nie w tym sa mym Kra ko wie
pra co wa li lu dzie wier ni tra dy cjom eko lo -
gicz nym, twór cy prac na uko wych z za -
kre su fi lo zo fii przy ro dy i cz!o wie ka oraz
ide olo gii ochro ny przy ro dy...”

O ra do "ci z od zy ski wa nej wol no "ci
i wiel kim en tu zja zmie lu dzi two rz$ cych
Pol ski Klub Eko lo gicz ny, któ ry odwa'nie
roz po cz$! kszta! to wa nie po li ty ki pro eko -
lo gicz nej pa& stwa w sfe rze go spo dar czej
oraz ja ko "ci "rodowiska, pi sze na !a mach
ksi$' ki „Przez eko lo gi# do wol no "ci” dr
in'. Ta de usz Kop ta, klu bo wy eks pert ds.
trans por tu.

Czy eko lo gia by !a obec na w ko leb ce
So li dar no "ci – w Gda& sku? Jak po strze ga -
no t# kwe sti# w nie spe! na pó! to ra rocz -
nym „kar na wa le So li dar no "ci”? 

Na te i in ne py ta nia od po wia da po la -
tach An drzej Ba ra now ski, pro fe sor
Wy dzia !u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Gda& skiej, wy bra ny na spo tka niu za !o -
'y ciel skim pre ze sem Okr# gu Wschod nio-
Po mor skie go PKE.

„Przez eko lo gi# do wol no "ci”

Ta kie zdj! cie spod hu ty „Bo brek” to prze sz"o#$, ale....
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I nie ma w!t pli wo "ci, #e na prze $o mie

lat 1980/1981... „po wszech ne by $o prze -

"wiad cze nie, #e ka# dy kto chce dzia $a%
na rzecz zmia ny, sta je si& sprzy mie rze' -
cem wiel kie go spo $ecz ne go ru chu So li -

dar no "ci. Klub by$ od po cz!t ku tym sprzy -

mie rze' cem i w zwi!z ku z tym na st! pi $o
swo iste sce do wa nie spraw "ro do wi ska

na Pol ski Klub Eko lo gicz ny...”. W Trój -

mie "cie i w re gio nie by$ to pi&k ny czas

wspól no ty ce lów, nie za" for mal nej przy -

na le# no "ci...

Si !a stra chu

N
a ro dzi ny ru chu eko lo gicz ne go tra fia -

$y u pro gu lat 80. ub. wie ku, w ów cze -

snym wo je wódz twie ka to wic kim na bar -

dzo po dat ny grunt. Ka ta stro f& eko lo gicz n!
lu dzie tu od czu wa li na przy s$o wio wej

„w$a snej skó rze”. 

Nie tyl ko brud ne, lecz g& ste od za nie -

czysz cze' po wie trze by $o nie tyl ko czu%,
ale i wi da%. Tu taj od no to wy wa no naj -

wi&k sz! w kra ju "mier tel no"% nie mow l!t.
Tu taj dzie ci ata ko wa $a o$o wi ca. Na "l! -
skich po lach i w ogród kach dzia$ ko wych

ro s$a za tru ta #yw no"%. Ba da nia prof. Mie -

czy s$a wa Cho r! #e go z In sty tu tu On ko lo -

gii w Gli wi cach po twier dzi $y uszko dze nie

ko du ge ne tycz ne go nie tyl ko u ro bot ni -

ków pra cu j! cych bez po "red nio przy sta -

rych ba te riach kok sow ni czych. Sta tyst ki

nie k$a ma $y. Na (l! sku lu dzie #y li "red nio

o trzy la ta kró cej!

Strach nie mia$ tu tyl ko wiel kich oczu.

Strach eko lo gicz ny na (l! sku by$ si $!
spraw cz! dla wy mu sza nia zmia ny sys te -

mu go spo dar cze go i rze czy wi stych dzia $a'
na rzecz ochro ny "ro do wi ska. Wpi sa $a je

w swo je dzia $a nia "l! ska So li dar no"%.
Do Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne -

go – Okr& gu Gór no "l! skie go przy cho dzi -

$o co raz wi& cej lu dzi. Du #o m$o dzie #y, co

nas naj bar dziej cie szy $o. Wszy scy chcie li

zna% t& naj bar dziej gorz k! praw d&! Trud -

no by $o j! w$a dzy par tyj nej za trzy ma%,
cho% bar dzo pró bo wa $a.

Jak grzy by po desz czu po wsta wa $y
wów czas na (l! sku ma $e i wi&k sze nie za -

le# ne, bo cz& sto nie for mal ne, or ga ni za cje

ochro ny "ro do wi ska. W"ród nich m.in.:

(l! ski Ruch Eko lo gicz ny m$o dych in te li -

gen tów, stu den tów i ro bot ni ków; gru pa

Pol skiej Par tii Zie lo nych; Ruch „Wo l&
by%”; Spo $ecz ne To wa rzy stwo Eko lo -

gicz ne „Pro -vi ta” przy Pol skim Zwi!z ku

Ka to lic ko-Spo $ecz nym; ru chy spod zna -

ku "w. Fran cisz ka i wie le in nych. Pra -

cow nia na rzecz Wszyst kich Istot, Klub

Ga ja czy pó) niej sza Ar ka trzy ma j! si&
moc no do dzi".

Na wet stan wo jen ny ni cze go w tej eko -

lo gicz nej prze strze ni nie by$ w sta nie

prze kre "li%. Ziar no wy kie$ ko wa $o wcze -

"niej! Lu dzie in for mo wa li si& na wza jem.

Za cz& $y si& zmia ny. Dzi" nie mam w!t pli -

wo "ci. Eko lo gia by $a wte dy bar dziej

na (l! sku oby wa tel ska ni# dzi". 

Obec nie nie wszyst ko idzie w do brym

kie run ku, o czym pi sz! na $a mach ksi!# ki

„Przez eko lo gi& do wol no "ci” pra wie wszy -

scy jej wspó$ au to rzy. Dla te go i dzi", o#yw -

czy, me ry to rycz ny ruch eko lo gicz ny jest

po trzeb ny jak... czy ste po wie trze wAglo me -

ra cji Gór no "l! skiej czy w Kra ko wie.

Po to, by pil no wa% po li ty ki eko lo gicz -

nej, wy pra co wa nej przy eko lo gicz nym

„pod sto li ku” i za twier dzo nej przy Okr! -
g$ym Sto le.

Tak wspo mi na to wy da rze nie i lu dzi

z nim zwi! za nych dr in#. arch. Ja nusz

Kor bel, wspó$ za $o #y ciel Pra cow ni Ar chi -

tek tu ry *y wej, za mie nio nej w 1989 ro ku

w Pra cow ni& na Rzecz Wszyst kich Istot.

„Eko lo gicz ny pod sto lik”

D
zi& ki prof. Ste fa no wi Ko z$ow skie mu

po zna li "my zna cze nie usta le' „eko -

lo gicz ne go pod sto li ka”. „Spo "ród 27

uzgod nio nych po stu la tów, ten do ty cz! cy

pla no wa nia prze strzen ne go, do dzi siaj nie

do cze ka$ si& re ali za cji, a Pol ska jest 

nie ste ty kra jem cha otycz nej za bu do wy

i po st& pu j! cej de gra da cji kra jo bra zów. 

Cho cia# «pod sto lik eko lo gicz ny» zre wo -

lu cjo ni zo wa$ po dej "cie do spraw "ro do wi -

sko wych (np. wp$y wa j!c za sad ni czo

na zmia ny w pra wie, wpro wa dza j!c oce -

ny od dzia $y wa nia na "ro do wi sko, me cha -

ni zmy fi nan so we itp.), to wi&k szo"% idei

zo sta $a z cza sem roz my ta w po li ty ce, któ -

ra na ostat nim miej scu sta wia za gad nie nia

eko lo gicz ne... Przy czy n! ta kie go sta nu

rze czy jest igno ran cja kla sy po li tycz nej

w za kre sie eko lo gii...

+wier% wie ku po zry wie so li dar no "cio -

wym zwy ci& #y $o in dy wi du ali stycz ne my -

"le nie par tyj ne lub stron ni czo"% grup in te -

re su. Nie ch&% sa mo rz! dów do wi! za nia

so bie r!k miej sco wy mi pla na mi prze -

strzen ny mi oraz nie ch&% po li ty ków

do roz wi! zy wa nia pro ble mów eko lo gicz -

nych i pla no wa nia owo cu j! ko lej ny mi

kon flik ta mi”.

Dr Mi cha$ Wil czy' ski, geo log i eko log,

w la tach 1991-1995 g$. geo log kra ju, wi -

ce mi ni ster ochro ny "ro do wi ska, któ re go

prof. Ste fan Ko z$ow ski za pro si$ do ze spo -

$u so li dar no "cio we go, przy go to wu j! ce go

li st& szcze gól nie wa# nych pro ble mów

ochro ny sro do wi ska Pol ski, dys ku to wa -

nych przy „eko lo gicz nym pod sto li ku”, tak

wi dzi dzi" je go efek ty: 

„Na po cz!t ku lat 90. wi&k szo"% po stu la -

tów zo sta $a zre ali zo wa na, wszyst kie spra -

wy in ter wen cyj ne zo sta $y za $a twio ne. Nie -

ste ty, nie któ re do bre i po trzeb ne dla Pol ski

wdro #o ne ju# roz wi! za nia zo sta $y roz -

mon to wa ne, cze go przy k$a dem jest Pa' -
stwo wa In spek cja Ochro ny (ro do wi ska,

Eko Fun dusz. In ne, jak «zlew nio wy sys -

tem go spo da ro wa nia wo d!» nie zo sta $y
do pro wa dzo ne do ko' ca, za trzy mu j!c si&
na po zio mie struk tu ry ad mi ni stra cyj nej,

po zba wio nej od po wied nich na rz& dzi

i "rod ków fi nan so wych do ich re ali za cji”.

„Czy# nie jest zdu mie wa j! ce, #e w dru -

gim dzie si& cio le ciu XXI wie ku to czy my

iden tycz ne dys ku sje o po li ty ce ener ge -

tycz nej Pol ski jak 25 lat te mu”?

„Od wie lu lat po li ty cy i po za rz! do we or -

ga ni za cje eko lo gicz ne znaj du j! si& na po zy -

cjach prze ciw staw nych. Dia log, de ba ta s!
w za ni ku. Po li ty cy „wie dz! le piej” i ze spo -

r! de zyn wol tu r! trak tu j! nie tyl ko or ga ni za -

cje eko lo gicz ne, lecz na wet eks per tów.

Ostat nio tak #e po zy cja urz& du Mi ni stra (ro -

do wi ska jest de pre cjo no wa na”.

Nie jest to je dy na ta ka opi nia, zwra ca -

j! ca uwa g& na u$om no "ci pol skiej ochro -

ny "ro do wi ska i de mo kra cji. 

Ra do s$aw Gaw lik, eko log, ak tyw ny

dzia $acz ru chu eko lo gicz ne go, po se$
czte rech ka den cji Sej mu, se kre tarz sta nu

w re sor cie ochro ny sro do wi ska, w rz! -
dzie Je rze go Buz ka mó wi wprost: „po li -

ty ka pol ska jest ode rwa na od po trzeb

spo $e cze' stwa, nie wra# li wa na po stu la -

ty ró# nych grup spo $ecz nych. Par tie 

ma j! cha rak ter wo dzow ski, s! scen tra li -

zo wa ne. Zja wi sko pseu dokon sul ta cji

spo $ecz nych za st& pu je au ten tycz ne kon -

tak ty. Me dia s! sta blo idy zo wa ne i de -

for mu j! ob raz rze czy wi sto "ci; cz& sto

sku pia j! si& na nie istot nych sen sa cjach,

nie po "wi& ca j!c cza su an te no we go wa# -
nym kwe stiom”

Trud no nie zgo dzi% si& te# z Ja nu szem

Okrze si kiem, dzia $a czem ru chu eko lo gicz -

ne go, po li ty kiem i sa mo rz! dow cem. Jego

zdaniem bi lans %wier% wie cza wy pa da jed -

nak zde cy do wa nie po zy tyw nie. 

„Szcze gól nie du #o osi! gn& li "my

w ochro nie "ro do wi ska, nie co go rzej wy -

gl! da kwe stia ochro ny przy ro dy, ca$ kiem

kiep sko za zie le nie nie po li ty ki ener ge tycz -

nej. Tym jed nak, co mar twi mnie naj bar -

dziej, jest kon dy cja spo $ecz ne go ru chu

eko lo gicz ne go. Naj lep sze me cha ni zmy

sys te mo we mo g! za wie"% bez spo $ecz nej

kon tro li i bez sta $e go do p$y wu no wych

idei, czy li te go, czym zaj mu je si& ruch

eko lo gicz ny”. 

JO LAN TA MA TIA KOW SKA 
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a po wie dzi ka ta stro fy do -
strze gli je dy nie nie licz ni;
je dy nie ci, któ rzy po tra fi -
li czy ta! mi" dzy wier sza -

mi. Mi" dzy wier sza mi rz# do wych
de kla ra cji eu ro pej skich mo carstw,
któ re zda wa $y si" strzec sta bi li za cji
i mi" dzy wier sza mi bu% czucz nych
o&wiad cze% zg$a sza nych w imie niu
ma $ych pa% ste wek, któ rych prze ci"t -
ny czy tel nik co dzien nych ga zet nie
by$ by w sta nie od na le'! na ma pie,
tym bar dziej (e nie któ re z nich nie ist -
nia $y. Jed nak o tej po rze ro ku
przed stu la ty La bel le épo que wy gl# -
da $a kwit n# co, jak doj rza $a ko bie ta
w sty lo wym ne gli (u, za (y wa j# ca k# -
pie li mor skich i s$o necz nych w Osten -
dzie czy w Aba cji. Jesz cze w te atrach
mu zycz nych kró lo wa$ Le har, Gil -
bert i Sul li van, Of fen bach, a nad Bry -
tyj skim Im pe rium nie za cho dzi $o
s$o% ce. Ksi" stwo Cie szy% skie i Ga li -
cja by $y, wraz z W" gra mi, pó$ noc ny -
mi W$o cha mi i in ny mi za w$asz czo ny -
mi te ry to ria mi, cz" &ci# habs bur skie go
&wia ta, do któ re go od no si $o si" okre -
&le nie „Au stria Fe lix”. 

To, co si" wy da rzy $o 28 czerw ca
1914 ro ku w Sa ra je wie, po cz#t ko wo
po trak to wa no ja ko ow szem, bar dzo
po wa( ny in cy dent, jed nak nie prze wi -
dy wa no (ad nych da le ko si"( nych na -
st"pstw za ma chu na ar cy ksi" cia Fer -
dy nan da. W ko% cu ta kie rze czy ju( si"
zda rza $y, na wet w szcz" &li wej Au -
strii – ce sa rzo wa Sis sy tak (e pa d$a
ofia ra za bój cy. Pa trz#c jed nak na sy -
tu acj" z per spek ty wy lat, wi da! wy -
ra' nie, jak wiel kie sprzecz no &ci in te -
re sów na ra sta $y w Eu ro pie, w któ rej
czuj no&! po li ty ków i spo $e cze%stw
u&pio na zo sta $a przez po na po le o% skie
stu le cie bez wo jen o kon ty nen tal -
nym za si" gu. Tym cza sem front bu rzo -
wy zbli (a$ si" nie ub$a ga nie. Strza $y
w Sa ra je wie oka za $y si" jed nak przy -
s$o wio wym ka my kiem, któ ry po ci# -
gn#$ za so b# la wi n". Li piec by$ ju(
mie si# cem od na wia nia sta rych i po -
spiesz ne go mon to wa nia no wych so -
ju szy. Po mru ki bu rzy sta wa $y si" co -
raz wy ra' niej sze. Za pa no wa$ nie po kój
i spo $e cze% stwa mi za w$ad n" $o po -
czu cie nie pew no &ci. 

Kie dy po stu la tach od tam tych wy -
da rze% spa ce ru j" uli ca mi Cie szy na
i pa trz" z wy so ko &ci mo je go do mu
na Gór ki, bez tru du wy obra (am so bie
lu dzi gro ma dz# cych si" przed go spo -
da mi i in ny mi o&rod ka mi (y cia pu blicz -
ne go i ko men tu j# cych roz wój wy da -
rze%. Tu tej si lu dzie za wsze mie li swój
po gl#d na rze czy wi sto&!, na wet je &li nie
mie li na ni# wp$y wu. Cho cia( do pew -
ne go stop nia mie li: przez Niem cy
i Au stri" prze to czy $a si" w lip cu tam -
te go ro ku fa la po spiesz nie za wie ra nych
&lu bów. M$o dzi m"( czy' ni nie mie li
z$u dze% – cze ka $y ich dra ma tycz ne
mie si# ce, a mo (e la ta. Hi sto ria po ka -

za $a, (e ten gor szy sce na riusz oka za$ si"
praw dzi wy. 

Je &li by $y w Eu ro pie ja kie& na ro dy,
któ re z na dzie j# wy pa try wa $y woj ny,
któ ra mo g$a by zmie ni! ich po li tycz -
ne po $o (e nie, to by li to m. in. Ser bo -
wie, pra gn# cy sta tu su mo car stwa
w ba$ ka% skim mi kro &wie cie, Ir land -
czy cy, po zba wie ni od se tek lat by tu
pa% stwo we go, oraz rzecz ja sna Po la -
cy, roz dar ci po mi" dzy trzy za bo ry.
Woj na dla Pol ski i Ir lan dii oka za $a si"
o wie le $a skaw sza, ni( dla eu ro pej -
skich po t"g: Po la cy wy bi li si" na nie -
pod le g$o&!, Ir land czy cy roz po cz" li
wy bo ist# i kr" t# „dro g" do Du bli na”.
An glia i Fran cja stra ci $y po zy cj"
&wia to wych po t"g, Niem cy stra ci $y
sta tus ce sar stwa i po gr# (y $y si"
w cha osie i bie dzie, Au stria tak (e
utra ci $a swo j# ce sar sko&! i kró lew -
sko&! i sta $a si" ma $# dru go rz"d n# eu -
ro pej sk# re pu bli k#. Na to miast Ro sja
po zo sta $a na dal ko lo sem, któ re mu re -
wo lu cja prze tr# ci $a gli nia ne no gi
i na po do bie% stwo Nie miec, ter ro rem
i prze mo c# od bu do wy wa! mia $a swo -
j# po zy cj". Praw dzi wym wy gra nym
oka za $y si" Sta ny Zjed no czo ne, któ -
re przy st# piw szy do woj ny pod sam
jej ko niec, mia $y ode gra! ro l" de cy -
du j# c# i roz po cz#! ka rie r" mo car stwa
&wia to we go.

Za pew ne dla miesz ka% ców Cie -
szy na i oko lic tyl ko nie któ re z tych
fak tów mia $y ja kie& zna cze nie. Przede
wszyst kim roz pad Au stro -W" gier
i utwo rze nie pa% stwa pol skie go oraz
cze cho s$o wac kie go; to oczy wi ste.
)l#sk Cie szy% ski zna laz$ si" po mi" dzy
ty mi dwo ma pa% stwa mi i na tych -
miast sta$ si" ko &ci# nie zgo dy. Ten
kon flikt nie by$ jed nak wy j#t kiem
w no wej, po habs bur skiej rze czy wi sto -
&ci. S$o wa cy, nie po sia da j# cy wów czas
swo je go pa% stwa, mie li pre ten sje te -
ry to rial ne do W" grów, W" grzy do Ru -
mu nów i tak da lej. Oka za $o si", (e im -
pe rium w sta nie li kwi da cji to nie
ko niec pro ble mów, ale za mia na sta -
rych na no we. Licz ba punk tów za pal -
nych w Eu ro pie ja ko& nie chcia $a
zma le!, cho! o za ko% czo nej woj nie
mó wio no, (e to czo no j# po to, by po -
$o (y! woj nom kres.

Ci z cie szy nia ków (i gór czan), któ -
rzy po szli do Le gio nów, mie li przed so -
b# ko lej n# woj n", tym ra zem na wscho -
dzie. Po dzia$ )l# ska po mi" dzy Pol sk"
a Cze cho s$o wa cj" by$ je dy nie epi zo -
dem pro ce su usta la nia gra nic od ra dza -
j# ce go si" pa% stwa pol skie go. Bi twa
pod Sko czo wem by $a ostat nim zbroj -
nym akor dem te go epi zo du.

Eu ro pa po bu rzy by $a od mie nio na.
Wy ty cza no no we gra ni ce, zmie nia $y si"
ustro je wie lu pa%stw. Z po wo jen ne go
cha osu wy $a nia $a si" no wa mo da, od -
pra wia j#c La bel le épo que do la mu sa:
mo da na jazz, krót kie su kien ki, krót -
kie fry zu ry, swo bod niej sze oby cza je
i… dyk ta tu ry. Trak tat wer sal ski za do -
wo li$ nie wie lu. Za ko% czy$ co praw da
woj n", ale czy je go po sta no wie nia
war te by $y mi lio nów ist nie% ludz -
kich?

To wszyst ko mia $o do pie ro na dej&!.
Te raz ma my prze cie( li piec. Bren ni ca
szem rze w do le, a gó ry na sta rych zdj" -
ciach nie s#, jak dzi&, po kry te la sa mi.
M"( czy' ni gro ma dz# si" przed go spo -
d# i roz pra wia j# ze znaw stwem o po -
go dzie. Strza $y w Bo &ni uci ch$y. Nic
nad zwy czaj ne go si" nie dzie je. Na ra -
zie. Tak so bie wy obra (am ko niec
czerw ca i po cz# tek lip ca 1914 ro ku
w mo jej wsi. Có( in ne go mi po zo sta -
je? Hi sto ria niewie le uwa gi po &wi" ca
spo koj nym chwi lom przed bu rz#. No,
bo o czym tu mó wi!? 

Sto lat to ka wa$ cza su. Spoj rze nie hi -
sto ry ków na bie ra dy stan su, opa da j#
emo cje. Ten dy stans z cza sem sta je si"
tak du (y, (e nie bar dzo u&wia da mia my
so bie, jak bar dzo tam te daw ne wy da -
rze nia wp$y wa j# na na sze dzi siej sze (y -
cie. Ta ka my&l mnie nie daw no na sz$a,
kie dy wra ca $em do do mu z Cz" sto cho -
wy: przed stu la ty, by do trze! do mo -
ich Gó rek mu sia$ bym prze kro czy!
dwie gra ni ce – ro syj sko -nie miec k#
na Prze mszy i nie miec ko -au striac k#
za Paw $o wi ca mi. By$ bym ca $y czas
na zie miach za miesz ka nych przez je -
den na ród, któ ry po dzie lo no na pod da -
nych trzech ce sa rzy. Dra mat. Na to miast
nie co ope ret ko we wra (e nie spra wia
sen ty ment, ja ki za cho wa$ si" dla Naj -
ja &niej sze go Pa na w&ród cie szy nia -
ków star szej da ty. Nie bez ko ze ry
przy lgn#$ do% przy do mek „do bro tli wy
mo nar cha”. Co ko mu jed nak szko dzi
ope ret ka, zw$asz cza kie dy le je si" do -
bre wi no, roz le ga si" &piew, a pi"k ne
ko bie ty s# w za si" gu wzro ku? Ma
ona pe wien urok pa mi#t ki &wia ta mi -
nio ne go, jed nak nie na le (y si" zbyt nio
do te go ga tun ku przy wi# zy wa!, ja ko (e
kon trast po mi" dzy &wia tem w nim
przed sta wio nym, a rze czy wi sto &ci#
by wa ogrom ny. Kon fron ta cja jest nie -
zwy kle przy kra, o czym &wiat mia$ si"
prze ko na! ju( w sierp niu te go(, 1914
ro ku. 

WITOLD*TURANT

Cisza 
przed burz#

Z

!Z mo ich Gó rek
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ie dy w jed nym z nu me rów

„Po li ty ki” prze czy ta !em, "e
w ju ry „Na gród Hi sto rycz -

nych 2014” te go ty go dni ka za sia da prof.

Fe liks Tych, na tych miast skon sta to wa !em:

oto na zwi sko – pier wot ne skró ce nie -

-zdrob nie nie grec kie go imie nia Ty mo te -
usz w sta nie nie na ru szo nym! Tak bo wiem

kie dy# wy gl$ da !y od imien ne de ry-

wa ty: Ty mo te usz – Tych jak Bro ni s!aw 
– Broch//Brosz, Sta ni s!aw – Stach//Stasz,
Pa we! – Pach//Pasz, Pie ter (pó%-
niej szy Piotr) – Piech//Piesz, Wa c!aw 
– Wach//Wasz, Wie s!aw – Wiech//Wiesz,
Zyg munt – Zych, Grze gorz –
Grzech//Grzesz, Cz" sto bor, Cz" sto s!aw,
Cz" sto mir – Cz" stoch, Lu bo mir – Lu -
boch//Lu bosz, Mie ci s!aw – Miech, 
Cie cho s!aw – Ciech//Ciesz, Pro simir 
– Proch//Prosz, Ra do s!aw  – Rach//Rasz, 
S" dzi mir, S" dzi s!aw – S" dzich//S" dzisz, 
Su li mir, Su li s!aw – Su lich//Su lisz, #wi" to -
s!aw – #wi"ch, $e li s!aw – $e lech itp.

Ty mo te usz to, oczy wi #cie, for ma z!o -

"o na – sk!a da j$ ca si& z grec kich cz!o nów

ti me „cze#'” oraz the os „Bóg”, ozna cza -

j$ ca za tem „ko go#, kto od da je Bo gu

cze#', ko go# bo go boj ne go”. W Pol sce

zna na jest od XV wie ku. Zwi$ za ne jest

z ni$ lu do we przy s!o wie na %wi" ty Ty -
meus (czy li 24 stycz nia) kup se cap ke,
nie ka pe lus. Do daj my, "e funk cjo nu je te"
grec kie imi& The oti mos z od wró co n$ ko -

lej no #ci$ cz!o nów. 

Wra caj my jed nak do skró ce nia -zdrob -

nie nia Tych. Nie trud no si& do my #li', "e
jest ono pod sta w$ na zwy miej sco wej Ty -
chy, ozna cza j$ cej pier wot nie po tom -

ków cz!o wie ka na zy wa ne go Ty chem
(tzw. na zwa ro do wa). Jak mo" na prze -

czy ta' cho cia" by w S!ow ni ku ety mo lo -
gicz nym nazw geo gra ficz nych Pol ski
prof. Ma rii Ma lec (War sza wa 2003), na -

zwa pier wot nej osa dy, w!a sno #ci ksi$ "$t
pszczy( skich, jest wzmian ko wa na od po -

!o wy XV wie ku. W XVI stu le ciu ist nia!
tu ju" bro war, roz bu do wy wa ny

w XVII i XVIII wie ku, ze znacz n$ pro -

duk cj$ pi wa, cz& #cio wo na eks port.

Naj star sze za pi sy to: Ti chi 1467, 

do Ti chow 1472, w Ty chach 1545, a tak -

"e w po sta ciach zniem czo nych Ti -
chau 1575, Ty chaw 1654.

W wy da nych w ro ku 1996 Ty -
chach 1939-1993. Mo no gra fii mia sta
pod red. prof. Mar ka Szcze pa( skie go po -

ja wia si& wy !$cz nie do pe! nia czo wa for -

ma z ko( ców k$ –ów: Ty chów, z Ty chów,
do Ty chów, na wi$ zu j$ ca do miej sco wej

tra dy cji, a i w me diach gór no #l$ skich

po ro ku 1989 ta po sta' po ja wia si&
kon se kwent nie. W ska li ogól no pol skiej

mo" na rów nie" mó wi' o utrwa la j$ cym

si& zwy cza ju po s!u gi wa nia si& ta kim

brzmie niem

Do brze jed nak wie my, "e przez ca -

!e la ta "y wot rów no rz&d ne go wa rian -

tu wiód! bez ko( ców ko wy do pe! niacz

Tych: z Tych, do Tych, ow szem – to on

zde cy do wa nie do mi no wa! w cen tral -

nych i we wszyst kich nie gór no #l$ -

niacz Ty chów, ale z wa rian tu Tych nie

re zy gnu je!

Ja za# nie mo g& w tym mo men cie nie

po wie dzie', "e z punk tu wi dze nia struk -

tu ral ne go ten ostat ni nie jest b!&d ny, sys -

tem gra ma tycz ny bo wiem na zwom ty -

pu Ty chy, Boj szo wy, Ma ko szo wy,
Ry du! to wy, $o ry, Macz ki, Pia ski, Go !&b -
ki, La ski, Jan ki, Z&b ki, Mar ki, Pia ski,
D&b ki ofe ru je w dru gim przy pad ku al -

bo ko( ców k& –ów, al bo po sta' bez ko( -
ców ko w$ i tyl ko zwy czaj de cy du je

o wy bo rze któ rej# z tych dwu mo" li wo -

#ci (Pia ski np., a jest ich w Pol sce kil -

ka dzie si$t, przyj mu j$ wi&c wa rian ty z,
do Pia sków//z, do Pia sek, a na Ma zow -

szu to i z, do Piask; w D$b kach te" si&
s!y szy z, do D&b ków – z, do D& bek). Tak

si& sk!a da, "e przy to czo ne prze ze mnie

na zwy – z wy j$t kiem Ty chów oraz wa -

rian tyw nych Pia sków i D&b ków – ma j$
w!a #nie bez ko( ców ko we do pe! nia cze: (z,
do) Boj szów, Ma ko szów, Ry du! tów, $or,
Ma czek, Go !& bek, La sek, Ja nek, Z& -
bek, Ma rek.

A i w ksi$" ce Ka zi mie rza Kut za z ro -

ku 1999 Klap sy i %cin ki. Mój al fa bet fil -
mo wy i nie tyl ko zna le%' mo" na po sta'
Tych (np. na str. 231: „W la tach sze#' -
dzie si$ tych ro dzi na prze no si !a si& suk -

ce syw nie do Tych”). Kie dy o ni$ zna ne -

go re "y se ra za py ta !em, po wie dzia! mi,

"e w je go ro dzin nych Szo pie ni cach by -

!a ona w po wszech nym u"y ciu. Wi dz$
za tem Pa( stwo, "e owa lo kal na tra dy cja,

o któ rej ty le dzi# w od nie sie niu do Ty -

chów na pi sa !em, wca le nie mu si mie'
wiel kie go za si& gu (ile" rap tem ki lo me -

trów dzie li Ty chy od Kut zo wych Szo pie -

nic?!).

Sko ro przy wo !a !em dzi siaj No wy
s!ow nik po praw nej pol sz czy zny pod red.

An drze ja Mar kow skie go i S!ow nik nazw
w!a snych Ja na Grze ni, po wiem i to, "e
oba lek sy ko ny po le ca j$ tyl ko for my ty -
cho wia nin, ty cho wian ka, ty cho wia nie.
W tym wy pad ku moi ko le dzy zde cy do -

wa li si& na wy bór m!od szych wa rian tów

nazw miesz ka( ców, któ rych za le t$ jest

to, "e za cho wu j$ one pe! ne brzmie nie

pod sta wy s!o wo twór czej Ty chy. Mu sz&
si& jed nak upo mnie' o star sz$ se ri& ty -
sza nin, ty szan ka, ty sza nie – z wy mia n$
ch z pod sta wy s!o wo twór czej na sz, bo

ci$ gle j$ wi dz& i s!y sz& i dla te go trak tu -

j& ja ko rów no rz&d n$.
Przy k!ad ty cho wian pro po nu j& na to -

miast miesz ka( com Ny sy. Nie lu bi$
oni brzmie( ny sia nin, ny sian ka, ny sia -
nie – je dy nie z punk tu wi dze nia hi sto -

rycz ne go uza sad nio nych (ko niecz ne

zmi&k cze nie przed pier wot nym przy rost -

kiem –ja nin) – i po s!u gu j$ si& po sta cia -

mi ny sa nin, ny san ka, ny sa nie. Sko ro nie

lu bi cie ny sia ni na czy ny sian ki – mó wi&,
we% cie przy k!ad z miesz ka( ców Ty -

chów: sko ro oni s$ ty sza na mi al bo ty cho -
wia na mi, to i wy mo gli by #cie by' ny so -
wia na mi! Przed wstaw n$ cz$st k$ -ow -

zmi&k cze nie „s” nie jest ko niecz ne.

!

skich #rod kach ma so we go prze ka zu,

a wy da ny w ro ku 1973 S!ow nik po -
praw nej pol sz czy zny pod red. prof. Wi -

tol da Do ro szew skie go i prof. Ha li ny

Kur kow skiej za re je stro wa! go ja ko

wy !$cz ny. Po wtó rzy' wi&c na le "y, "e
to do pie ro po prze !o mie ro ku 1989 na -

st$ pi! osta tecz ny – mam na dzie j& – po -

wrót do tra dy cyj nej for my Ty chów,

cho cia" jesz cze No wy s!ow nik po -
praw nej pol sz czy zny z r. 1999 pod red.

prof. An drze ja Mar kow skie go umiesz -

cza j$ na dru gim miej scu z kwa li fi ka -

to rem re gio nal no #ci, na pierw szym

miej scu po zo sta wia j$c wa riant Tych.
Jan Grze nia w swym S!ow ni ku nazw
w!a snych z r. 1998 na pierw szym

miej scu wy mie nia wpraw dzie do pe! -

Potomkowie

Tymoteusza

– Tycha

K
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Grze gorz Kraw czyk – Ch!o piec z Gli wic,
re !y se ria – Ire ne usz Ma cie jew ski, sce no -
gra fia, pro jek ty ko stiu mów i la lek – Da -
riusz Pa nas, mu zy ka – Mi cha" Ko wal -
czyk. Pre mie ra w Mu zeum w Gli wi cach
17 ma ja 2014.

zy jest do bry spo sób

na za in te re so wa nie

dzie ci (lo kal n!) hi -

sto ri!? Jest. Na le "y si# gn!$
po zna n! w re gio nie czy mie -

%cie le gen d# lub po da nie, na -

st#p nie prze mie sza$ mo ty -

wy, swo bod nie wi k&a$ w!t ki,

do brze ob my %li$ pe ry pe tie

i go to we. Mo" na spo dzie wa$
si# suk ce su, jak w przy pad ku

Ch!op ca z Gli wic, sztu ki au -

tor stwa Grze go rza Kraw czy -

ka, lu' no osnu tej na kan wie

le gen dy o bo ha ter stwie i prze -

my%l no %ci ko biet, któ re w cza -

sie woj ny trzy dzie sto let niej

ura to wa &y mia sto przed pro -

te stanc kim na jaz dem. We -

d&ug po da( w 1626 r., kie dy

to du( ski hra bia Ernst von

Mans feld ob le ga& Gli wi ce,

dziel ne ko bie ty wy la &y na

wspi na j! cych si# po miej -

skich mu rach "o& nie rzy go r! -
c! ka sz# ja gla n!, sku tecz nie

unie mo" li wia j!c im zdo by cie

Bia &ej Bra my.

Przed sta wie nie za pre zen to wa no pod -

czas te go rocz nej No cy Mu ze ów w Wil li

Ca ro. Du "y udzia& w przy go to wa niu

spek ta klu m. in. przy pro duk cji opra wy

sce no gra ficz nej, bu do wie la lek mia& to -

ru( ski Te atr Baj Po mor ski. Ak to rzy

wy bra ni w dro dze ca stin gu po cho dzi li

z Wro c&a wia, Kra ko wa i Ka to wic. 

Au tor sztu ki, ko rzy sta j!c z li cen tia po -
eti ca i od wo &u j!c si# do zna ne go to po -

su li te ra tu ry dzie ci# cej uczy ni& g&ów nym

bo ha te rem nie dziew czy n#, lecz ch&op -

ca, zwy k&e go szew czy ka Prze mka, któ -

ry dzi# ki swe mu do bre mu ser cu mo "e
w kry tycz nej chwi li li czy$ na po moc…

mró wek, któ re oneg daj ura to wa& przed

okrut nym Mans fel dem. 

Z jed nej stro ny nic no we go. Nie któ -

re mo ty wy jak by sk!d% ju" zna my. Rze -

czy wi %cie, au to rzy in sce ni za cji umiesz -

cza j!c, ja ko ele ment sce no gra fii, na pis

ni hil no vi sub so le do sko na le o tym wie -

dzie li. Ta ki au to ko men tarz wy da je si# tu
za sad ny, bo wiem nie o no we w!t ki tu

cho dzi, a ra czej o %wie "e spoj rze nie

na hi sto ri#. 
Co spra wia, "e w ch&op cu bu dzi si#

bo ha ter, któ re mu nie strasz ne s! gro' by

ar mii na je'd' czej i jej krwa we go przy -

wód cy? Mo "e mi &o%$ do cór ki bur mi -

strza, pi#k nej mieszcz ki Ja dwi gi? Praw -

do po dob nie. Do%$, "e for tel ch&op ca

ra tu je gli wi czan przed nie chyb n! zgu -

b!, a dzie ci zgro ma dzo ne na wi dow ni

mo g! ode tchn!$ z ulg!, "e oto zo sta &o
ura to wa ne ich mia sto. Zresz t! mia &y
w tym nie ma &y udzia&. Ka" de z nich

wrzu ci &o do wiel kie go garn ka wa rzy wo

i ka sz#, to zna czy drew nia ne kloc ki, któ -

re wszak tyl ko z po zo ru przy po mi na &y
dre wien ka, w isto cie b# d!c naj praw -

dziw szy mi in gre dien cja mi do przy go to -

wa nia ukro pu. Mo" na by rzec, "e ak to -

rzy to ru( skie go Te atru Baj, w&! cza j!c
ma &ych wi dzów w przy go to wa nie strasz -

nej ma ma &y gi, zi lu stro wa li nie ja ko ów

wi przed sta wie nia. Wie le

zwro tów ak cji, nie spo dzie -

wa nych "ar tów wy wo &y wa -

&o ra do sny u%miech na twa -

rzach dzie ci. 

Na ko niec na le "y wspo -

mnie$ o lal kach, któ re, ani -

mo wa ne przez ak to rów,

od pierw szej chwi li przy ku -

wa j! uwa g# pu blicz no %ci.

Oto pa cyn ki o"y wa j! na

sce nie, a ich po szcze gól ne

ele men ty do &! cza ne s! po

ko lei ju" na oczach wi dzów.

Da je to wspa nia &! mo" li -
wo%$ pod pa trze nia ma gii

te atru, ro dze nia si# ta jem ni -

cy. Po mys& bar dzo in te re su -

j! cy, jak by za pra sza j! cy 

wi dza za ku li sy, od kry wa j! -
cy mu nie któ re se kre ty

warsz ta tu. 

Za dzi wia j! ce, jak czwo ro

ak to rów po tra fi &o wy cza -

ro wa$ %wiat, któ ry in try gu -

je, i wi dzie li %my to – prze -

stra sza. Wszyst ko ra zem

da &o dzie ciom mo" li wo%$
ob co wa nia ze sztu k!, któ ra cie ka wi,

sk&a nia do py ta(, roz pa la wy obra' ni#. 
A po tem mo" na by &o wprost ze spek -

ta klu prze nie%$ si# w prze strze nie,

o któ rych do pie ro co by &a mo wa. Dzie -

ci tak w&a %nie z"y wa j! si# ze swo im

mia stem, a je %li dzie je si# to po przez

sztu k# i wy wo &a ne ni! emo cje, wów czas

zwi! zek, a mo "e i pó' niej sza dba &o%$
o prze strze( b# d! trwa &e i au ten tycz ne.

Któ" bo wiem nie chcia& by miesz ka$
w ta kim mie %cie, gdzie dzia &y si# rze -

czy nie zwy k&e, gdzie mia &y miej sce na -

jaz dy gro' nych hra biów, p# dzi &y ko nie,

strze la &y ar ma ty, a dziel ni szew czy ko -

wie oraz prze my%l ne dziew cz# ta, spry -

tem i od wa g! od pie ra li ata ki na je'd' -
ców?

Mu zeum wy da &o tak "e tekst sztu ki

Ch!o piec z Gli wic. Kro to chwi la te atral -
na, na pi sa na ku uba wie niu i po krze pie -
niu Bo ba ka oraz wszyst kich dzie ci z Gli -
wic, lecz nie tyl ko. Ksi! "ecz ka jest

sta ran nie przy go to wa na, a przy jem no%$
czy ta nia do pe& nia j! jesz cze cie p&e i ra -

do sne ilu stra cje Da riu sza Pa na sa. Mo "e
ona sta no wi$ in spi ra cj# do w&a snych in -

sce ni za cji w do mu, szko le czy przed -

szko lu. 

War to by &o wy bra$ si# na Ch!op ca
z Gli wic. We wspo mnie niu zo sta je "y wio -

&o wo%$ in sce ni za cji i at mos fe ra ja kiej%
przy ja' ni wo bec wi dza, za pro sze nia

do ko re spon den cji sztuk i do od kry wa -

nia hi sto rii. 

AGNIESZ KA

GRZY WA CZEW SKA -KUR PIERZ

pro ces wspól ne go mie sza nia sk&ad ni -

ków, któ ry sta je si# zna cz! cym ge stem

wspó& cze snej sztu ki, ja ko prze strze ni in -

ter dy scy pli nar nej wy mia ny. W tym

spek ta klu sce no gra fia do po wia da kon -

tek sty, spraw na i nie na chal na re "y se ria

spra wia, "e ak cja to czy si# na tu ral nie

i nie przy wo &u je nie po trzeb nych za wi -

&o %ci, a mu zy ka przy jem nie bu du je at -

mos fe r# przed sta wie nia. To spra wia, "e
ogl! da si# go z du "! przy jem no %ci!.

Z dru giej jed nak stro ny mo" na si#
spie ra$ o sens te go ar ty stycz ne go za bie -

gu, po le ga j! ce go na opo wie dze niu le -

gen dy a` re bo urs; fe mi ni stycz na wra" -
li wo%$ nie po zwa la mi po mi n!$ te go

aspek tu i ka "e si# za sta na wia$ nad po -

wo da mi ta kiej, do%$ zna cz! cej, zmia ny.

Ch&o piec za miast dziew czy ny?... Pew -

ne jest jed no, sztu ka za ko rze nia dziec -

ko (w za my %le chy ba g&ów nie b# d! ce

miesz ka( cem Gli wic) w tu tej szej spe -

cy fi ce mia sta, któ re mu nie szko dz!, owe

wa ria cje i lu' ne sko ja rze nia, a któ re

(za ich spra w!?) nie po strze "e nie,

w %wia do mo %ci wi dza, sta je si# mia stem

wy j!t ko wym. A mo "e to wic, ma j! cy

na ce lu za ch# ce nie do lek kiej za ba wy

for m! i prze twa rza nia 'ró de& hi sto rycz -

nych? Wszak "e, jak wie %ci pod ty tu&
sztu ki, jest to kro to chwi la te atral na.

Wszyst kie go po tro sze, naj wa" niej sze

jed nak, "e opo wie%$ sk&a nia do roz my -

%la( i do za da wa nia py ta(. 
Przed sta wie nie za gra ne jest "y wio &o -

wo, chwi la mi na wet gwa& tow nie ale

i kunsz tow nie, co da &o efekt w po sta ci

au ten tycz ne go za in te re so wa nia dzie ci

i ich spon ta nicz nych re ak cji. Przy jem -

nie by &o pa trze$ jak %le dzi &y ak cj#
z otwar ty mi usta mi. Nie któ re z nich po -

krzy ki wa &y, in ne do po wia da &y kwe stie

ak to rów, a wszyst kie by &y szcze rze za -

an ga "o wa ne w spek takl i prze j# te. Szcze -

gól nie tra fio na kon wen cja ko me dii

dell’ar te po mo g&a w pod da niu si# uro ko -

Jak dzieci

ratowa&y miasto

Fo
t. 

zm
a t

e r
ia

 !ó
w

 M
u z

eu
m

 w
G

li w
i c

ac
h

TE
AT

R

C



57

Da vid Ives Ja siu al bo Po lish jo ke (Po lish
jo kes). Prze k!ad: Da niel Wo" niak. Re #y se ria:

Ma ciej Pod staw ny. Asy stent re #y se ra: $u -

kasz Za le ski. Sce no gra fia i ko stiu my: Ka ja

Mig da !ek. %wia t!o: To masz Zió! kow ski. Mu -

zy ka: An na Ste la. Tek sty pio se nek: Zu zan -

na Boj da. Pra pre mie ra pol ska: Te atr No wy

w Za brzu, 18 ma ja 2014 r.

k&d si' wzi' !y s!yn ne

„po lish jo kes”? Ile

w nich praw dy, a ile

k!am li wych ste reo ty pów?

O wi ze run ku i pro ble mach

Po la ków na emi gra cji opo -

wia da sztu ka Da vi da Ive sa,

któ rej pol ska pra pre mie ra

od by !a si' w Te atrze No wym

w Za brzu.

Bo ha te rem tra gi far sy Ja siu
al bo Po lish jo ke (w ory gi na le

Po lish jo kes) jest Ame ry ka nin

pol skie go po cho dze nia, któ ry

za na mo w! wu ja po sta na wia za -

trze" wszel kie #la dy swej „pol -

sko #ci” – ta bo wiem sta no wi

g$ów ne %ró d$o je go kom plek -

sów. Pro ces prze obra &a nia si'
Ja sia w Joh na roz po czy na si'
od ze rwa nia wi' zi z pol sk! ro -

dzi n! i tra dy cj!, a ko( czy

na zmia nie na zwi ska i pró bie

przy j' cia no wej – gwa ran tu j! cej

znacz nie wi'k szy re spekt – ir -

landz kiej to& sa mo #ci. T$o dla po -

szcze gól nych eta pów „od ci na -

nia” pol skich ko rze ni przez

Ja sia sta no wi! opo wia da ne przez po zo sta -

$ych bo ha te rów sztu ki „po lish jo kes” – nie -

chlub ne dow ci py o Po la kach, wy #mie wa -

j! ce ich do mnie ma n! nie za rad no #ci, g$u po t'
i sk$on no#" do po pa da nia w me lan cho li'. 

Cho" w mul ti kul tu ro wych Sta nach Zjed -

no czo nych nie bra ku je dow ci pów na te mat

in nych grup et nicz nych, te wy #mie wa j! ce

na szych ro da ków przez d$u gi czas na le &a -

$y do naj bar dziej roz po wszech nio nych

i szcze gól nie do tkli wych – po wie la j! cych

bo wiem ste reo typ Po la ka ja ko nie spe cjal -

nie in te li gent ne go, na iw ne go nie udacz ni -

ka. Kto stoi za „po lish jo kes”? Ame ry ka( -
ski re &y ser Ja mes Ken ney w swym

do ku men cie za ty tu $o wa nym Po lack wska -

zu je na kil ka %ró de$ dow ci pów o Po la kach:

ry wa li za cj' po szcze gól nych grup et nicz -

nych przy by $ych do Sta nów Zjed no czo nych

i ich wal ka o w$a sne in te re sy; „pol sk! ro -

dzin no#"”, któ ra kon tra stu je z ob ra zem nie -

za le& ne go Ame ry ka ni na -zdo byw cy oraz

nie miec kich imi gran tów, któ rzy w pew nym

stop niu mie li przy czy ni" si' do roz po -

wszech nie nia nie po chleb nych in for ma cji

na te mat Po la ków. In n! te z' na te mat po -

cho dze nia „po lish jo kes” wy su wa an giel -

ski ba dacz Chri stie Da vies, wi! &!c zja wi -

sko je dy nie z ob sza rem no we go kon ty nen tu

i pró ba mi $a ma nia ba rier po mi' dzy na ro -

da mi. Obec nie z uwa gi na po li tycz n! po -

praw no#" „po lish jo kes” znik n' $y z dys kur -

su pu blicz ne go, jed nak &e wci!& moc no

za ko rze nio ne po zo sta j! w #wia do mo #ci

ame ry ka( skiej spo $ecz no #ci. Nic dziw ne -

go, &e #wia to wa pra pre mie ra sztu ki Da vi -

da Ive sa (Ame ry ka ni na pol skie go po cho -

dze nia), któ ra od by $a si' w 2001 ro ku

w Con tem po ra ry The atre w Se at tle, wy wo -

$a $a spo re za mie sza nie i pro te sty ze stro ny

#ro do wi ska pol skie go. Mi mo otwar tych li -

stów z &! da nia mi usu ni' cia ty tu $u, Po lish
jo kes nie zo sta $a #ci! gni' ta z afi sza i w krót -

kim cza sie po ja wi $a si' rów nie& na in nych

ame ry ka( skich sce nach, gdzie wci!& cie -

szy si' du &! po pu lar no #ci!. 

#miech, ale i wspó$ czu cie.

Pod se ri! za baw nych, nie co

wy na tu rzo nych ob raz ków

z &y cia ty po we go Po lish -

-Ame ri can kry je si' bo wiem

dra mat jed nost ki, wy ni ka -

j! cy z ci! g$e go uda wa nia

ko go# in ne go oraz ko niecz -

no #ci do sto so wy wa nia si'
do #ci #le wy zna czo nych

ame ry ka( skich stan dar dów.

Dra ma tycz ny cha rak ter wal -

ki bo ha te ra ze so b! sa mym

od zwier cie dla j! s$o wa pio se -

nek au tor stwa Zu zan ny Boj -

dy, do da nych do spek ta klu

i wy ko ny wa nych na &y wo

przez ak to rów:

Yes yes, ten w lu strze to
na praw d! ja

Tak tak, raz je stem John
raz je stem Jack

Hey hey, in the mir ror I can
see my fa ce

Oh oh, raz je stem John,
raz zwy k"y pies

Ob ra zy, za po mo c! któ rych bu du je re -

&y ser rze czy wi sto#" przed sta wio n!,
od po cz!t ku do ko( ca ma j! cha rak ter

gro te sko we go snu, w któ rym ma rze nia

zde rza j! si' z bru tal n! rze czy wi sto #ci!.
Kre acji ta kie go dwu bie gu no we go #wia -

ta sprzy ja sce no gra fia Kai Mig da $ek,

przed sta wia j! ca ogród z zie lo n! sztucz -

n! tra w!, le &a ka mi, gril lem i hu# taw k!
sym bo li zu j! c! bez tro skie dzie ci( stwo. Ta

sa ma sie lan ko wa sce ne ria i jej atry bu ty

w po szcze gól nych sce nach spek ta klu

zy sku j! dru gie zna cze nie – sta j! si' sy -

no ni mem pol sko #ci i in no #ci bo ha te ra,

a tak &e ty mi ele men ta mi, któ re od dzie -

la j! go od ame ry ka( skiej spo $ecz no #ci.

Rów no wa ga przy wró co na zo sta je do pie -

ro w fi na $o wej sce nie spek ta klu – wie( -
czy j! po wrót do kra ju i ma$ &e( stwo

z Po lk!.
Cho" w za brza( skim przed sta wie niu

punkt ci'& ko #ci spa da na po sta" Ja sia – to

w je go g$o wie bo wiem roz gry wa si'
w$a #ci wa ak cja te go dra ma tu – Da riu szo -

wi Nie bud ko wi wzo ro wo part ne ru j! po -

zo sta li ak to rzy: Ja ro s$aw Kar puk w ro li

Wu ja Ro ma na, An na Ko niecz na ja ko

ame ry ka( ska na rze czo na Ja sia, czy wresz -

cie Mar cin Ga we$ w ro li pol skie go imi -

gran ta. Wszy scy oni do sko na le od na le% li
si' w tra gi far so wej kon wen cji na rzu co nej

przez au to ra sztu ki, a wzmoc nio nej in sce -

ni za cyj ny mi za bie ga mi Ma cie ja Pod -

staw ne go.

MAG DA LE NA FIG ZA)

Cho" pol ska pra pre mie ra ty tu $u na sce -

nie Te atru No we go w Za brzu nie wy wo -

$a $a po dob nych kon tro wer sji, na pew no jest

to przed sta wie nie god ne uwa gi, w du &ym

stop niu od #wie &a j! ce wi ze ru nek za brza( -
skiej sce ny. Nie bez zna cze nia jest fakt, i&
re ali za cj' spek ta klu po wie rzo no m$o dym

twór com: re &y se ro wi Ma cie jo wi Pod -

staw ne mu oraz je go wspó$ pra cow ni kom

(Ka ja Mig da $ek – sce no gra fia i ko stiu my,

)u kasz Za le ski – dra ma tur gia, An na Ste -

la – mu zy ka). Wy kre owa ny przez nich ob -

raz ame ry ka( skie go snu, w któ rym po ru -

sza si' Ja siu oscy lu je po mi' dzy re al no #ci!
a sen nym kosz ma rem. Tak, jak w sztu ce

Ive sa, po rz!d ki cza su i miej sca ak cji mie -

sza j! si' tu ze so b! – po sta ci z prze sz$o #ci

(rów nie& te hi sto rycz ne) po wra ca j!, by

przy po mnie" o wy par tej, skry wa nej to& sa -

mo #ci. „Po lish jo kes” w in sce ni za cji Pod -

staw ne go sta no wi! je dy nie t$o dla dra ma -

tu g$ów ne go bo ha te ra – to& sa mo #cio we go

kry zy su, któ re go przy czy n! nie s! z$o #li -
we &ar ty na te mat Po lo nii w USA, a zwy -

czaj ne roz dar cie po mi' dzy no wym, po ci! -
ga j! cym #wia tem, a t' sk no t! za tym, co

przy po mi na o na ro do wych ko rze niach.

Cho" za brza( ska in sce ni za cja do#" moc -

no osa dzo na jest w ame ry ka( skich re aliach,

sam te mat rów nie do brze od nie#" mo& -
na do sy tu acji pol skich imi gran tów w in -

nych kra jach Eu ro py i Ame ry ki. By" mo -

&e po czu cie wsty du, z któ rym na co dzie(
bo ry ka si' bo ha ter sztu ki Ive sa, w przy pad -

ku in nych ob sza rów geo gra ficz nych by $o -

by mniej sze, jed nak &e cha rak ter emo cjo -

nal nych dy le ma tów po zo sta je ten sam. 

Ja siu w przed sta wie niu Ma cie ja Pod -

staw ne go z pew no #ci! nie jest po sta ci!
jed no wy mia ro w!. Gra j! cy go Da riusz

Nie bu dek do sko na le ob ra zu je po szcze gól -

ne eta py for mo wa nia si' to& sa mo #ci bo -

ha te ra – wzlo ty i upad ki Po la ka, któ ry pra -

gnie sta" si' praw dzi wym Ame ry ka ni nem.

Sy tu acje, z któ ry mi si' zma ga – w pra cy,

w &y ciu pry wat nym i ro dzin nym – bu dz!

Ame ry ka( ski

sen Ja sia
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Ko cha! go nad "y cie, a ak to rów, bez
któ rych te atr nie mo "e ist -

nie# – uwiel bia!. Bez wzgl$ du na to, czy
spek takl by! do bry czy te" nie, chwa li!
ich gr$ i gdy opa d!a kur ty na, a z wi dow -
ni prze brzmia !y ju" bra wa, szed! do gar -
de ro by, by im oso bi %cie po dzi$ ko wa#
za wy st$p. Wcze sne dzie ci& stwo sp$ dzi!
w Kra ko wie. Ma wia! o tym mie %cie
z du m', "e jest praw dzi wie eu ro pej skie,
a ka" dy z te atrów o kil ka klas lep szy ni"
te atry gdzie in dziej. Po tym mo" na by -
!o po zna#, "e Zby szek jest kra ku sem,
któ re mu przy sz!o "y#, miesz ka# i pra -
co wa# po za Kra ko wem. 

W!a %nie w Kra ko wie Zby szek Gru ca
po raz pierw szy po szed! do te atru. Mia!
wów czas trzy czy czte ry la ta, oj ciec
wzi'! go ze so b' do Te atru im. Ju liu sza
S!o wac kie go, bo – jak opo wia da! – nie
mia! co z dzie cia kiem zro bi#. Prze sie -
dzia! wów czas dwie go dzi ny w ak tor -
skiej gar de ro bie. Od tej po ry oj ciec za -
bie ra! go tam re gu lar nie. 

To po gra fi$ pod wa wel skie go gro du
Zby szek zna! jak ma !o kto. Kie dy je cha -
!o si$ z nim na spek takl, po tra fi! tak wy -
bra# tra s$, "e nie wpa da !o si$ w kor ki.
Po dob nie by !o na (l' sku – zna! ka" d'
dró" k$, ka" dy mo" li wy skrót, wie dzia!,
któ ra uli ca jest jed no kie run ko wa, gdzie
mo" na za par ko wa# bez wi$k sze go k!o -
po tu, ba… gdzie jest fo to ra dar i gdzie
mo g' czy ha# ch!op cy -ra da row cy. Przez
wie le lat pe! ni! ostre dy "u ry w po go to -
wiu – cz$ sto wy je" d"a! do cho rych ka -
ret k', wi$c po zna! ka" d' pi$d) %l' skiej
zie mi. Po dob nie by !o, gdy si$ z nim je -
cha !o do Opo la, Wro c!a wia, *o dzi,
War sza wy, Po zna nia, Gda& ska. B$ d'c
w po dró "y ze Zbysz kiem nie po trze bo -
wa !am ma py dro go wej, GPS z cie p!ym
g!o sem raj dow ca, te" by! zb$d ny. 

Z w!a snej, nie przy mu szo nej wo li,
Zby szek za cz'! cho dzi# do te atru
w 1950 ro ku. Miesz ka! wów czas w Cho -
rzo wie, gdzie, w Li ceum im. Ste fa na Ba -

to re go, ja ko sie dem na sto la tek zda! ma -
tu r$. Pierw sz' sztu k', ja k' %wia do mie
obej rza!, by li „Miesz cza nie” Mak sy ma
Gor kie go z Li lia n' Czar sk', Gu sta -
wem Ho lo ub kiem, Jó ze fem Pa r' i W!a -
dy s!a wem Wo) ni kiem. Od te go przed -
sta wie nia nie opu %ci! ani jed nej pre mie ry
na (l' sku i sta ra! si$ by# na bie "' co
z naj wa" niej szy mi spek ta kla mi na pol -
skich sce nach – je) dzi! je ogl' da#
po ca !ym kra ju, nie prze oczy! ani jed -
ne go go %cin ne go wy st$ pu, któ re od by -
wa !y si$ na de skach scen %l' skich, by!
czas, "e spo ro po dró "o wa! po Eu ro pie
i tam te" oczy wi %cie naj wa" niej szym
punk tem pro gra mu po by tu by! te atr. 

W te atrach zna li go i trak to wa li jak
do mow ni ka. Fo tel dla Zbysz ka Gru cy
za wsze si$ zna laz!, bez wzgl$ du na ran -
g$ te atral ne go wy da rze nia i stan ob !o -
"e nia wi dow ni. Kie dy ostat ni raz od wie -
dzi !am go w je go do mu w czerw cu,
ra zem z Mar kiem Mierz wia kiem z Pol -
skie go Ra dia Ka to wi ce, "ar to wa li %my,
"e po wi nien mie# w Te atrze (l' skim
w Ka to wi cach, do któ re go mia! z miesz -
ka nia kil ka mi nut spa ce rem, tak jak Sta -
ni s!aw Ha dy na w am fi te atrze w Wi %le,
swój po mnik na wi dow ni. Fo tel z rze) -
b' je go syl wet ki. W ten spo sób nie opu -
%ci! by "ad nej pre mie ry a" do sko& cze -
nia %wia ta, a te atr god nie uho no ro wa! by
swe go naj wier niej sze go wi dza i wiel kie -
go ad mi ra to ra. Zby szek le "a! na tap cza -
nie, u%mie cha! si$ do te go po my s!u, a je -
go po czci wy Kac per, sta ry pies
o naj pi$k niej szej i naj bar dziej po ciesz -
nej mord ce, ja k' wi dzia !am, li za! mu mi -
!o %nie d!o nie, chc'c ode gna# cho ro b$,
któ ra po zba wia !a go ju" nie tyl ko si!,
a "y cia. 

Zby szek w ci' gu po nad sze %ciu de kad
by wa nia w te atrze obej rza! oko !o 10 ty -
si$ cy spek ta kli, któ rych do ku men ta cj$
w po sta ci pro gra mów te atral nych, zgro -
ma dzi! w do mu. Jak zbli "a! si$ ko lej ny
mie si'c, na ma !ej kar tecz ce mia! ju" wy -
pi sa ne przed sta wie nia, któ re za mie rza!
obej rze#. (red nio ogl' da! oko !o dwu -
dzie stu w mie si' cu. Ja ka" to by !a lo gi -
sty ka, by jak naj le piej do bra# ter mi ny
i cz$ sto od le g!e od sie bie miej sca, by zo -
ba czy# jak naj wi$ cej. W czerw cu po pro -

si!, by po drze# przy go to wa n' wcze %niej
kar tecz k$. Nad ludz kim wy si! kiem zmo -
bi li zo wa! si$ jed nak i obej rza! jesz cze
pre mie r$ spek ta klu „W po piel nicz ce dia -
ment” w Te atrze (l' skim w Ka to wi cach,
a pa r$ dni pó) niej – do s!ow nie ostat kiem
si! – wy bra! si$ z Ry szar dem Klim cza -
kiem, sze fem dzien ni ka te atral ne go. pl,
do Biel ska -Bia !ej do Te atru Pol skie go
na „Ifi ge ni$”. 

Le czy! si$ te atrem przez ca !e "y cie,
a szcze gól nie in ten syw nie pod czas po -
nad dwóch lat wal ki ze %mier tel n' cho -
ro b'. W wy wia dzie dla mie si$cz ni ka
„(l'sk”, w grud niu 2012 ro ku, Zby szek
po wie dzia!: „Ca !e "y cie wy da je mi si$,
"e je stem w %wie cie ilu zji, a gdzie naj -
le piej to si$ spraw dza, jak nie w te atrze”. 

Mia! le kar sk', ge nial n', pa mi$#. Na -
zy wa li %my go cho dz' c' en cy klo pe di'
te atral n' – wy star cza !o bo wiem rzu ci#
ja kie% na zwi sko – ak to ra, re "y se ra, sce -
no gra fa, cho re ogra fa, a po tra fi! z miej -
sca opo wie dzie# prze bieg ka rie ry da ne -
go ar ty sty, wy mie ni# naj wa" niej sze
ro le czy te" te atral ne re ali za cje. I ni gdy
si$ nie my li! – co wie lo krot nie mia !am
oka zj$ spraw dzi#. W do dat ku t$ en cy -
klo pe dycz n' wie dz$ okra sza! aneg do -
ta mi i nie rzad ko pi kant ny mi szcze gó !a -
mi z oso bi ste go "y cia da ne go ar ty sty.
Ja kie" to by !y opo wie %ci! Gdzie" im
do pa pla ni ny in ter ne to we go Pu del ka czy
sier mi$" nej nar ra cji ta blo idów. 

Zna! si$ od lat z wie lo ma ak to ra mi
i twór ca mi te atral ny mi, przy ja) ni! si$
z ni mi, w do wód uzna nia ich ta len tu
przy wo zi! im ma ry no wa ne grzyb ki
(zbie ra nie grzy bów by !o jed n' z je go
ulu bio nych ak tyw no %ci), któ re wr$ cza!
w po dzi$ ce za obej rza ny spek takl. Ak -
to rzy, ale i wszy scy lu dzie, któ rych pa -
sj', po dob nie jak je go, by! te atr i z któ -
ry mi si$ przy ja) ni!, na zy wa li go swo im
dok to rem, bo dia gno zo wa! na sze do le -
gli wo %ci i cho ro by, le czy! nas lub od sy -
!a! do in nych spe cja li stów, a wszyst ko
to or ga ni zo wa! tak, "e "a den NFZ nie
by! w sta nie swy mi pro ce du ra mi prze -
szko dzi# w udzie le niu oso bie po trze bu -
j' cej bez zw!ocz nej po mo cy le kar skiej.
Na wet, gdy prze szed! na eme ry tu r$
i nie mia! ju" w!a sne go ga bi ne tu, mo" -

Dok tor,
któ ry le czy! si$
te atrem
!l" za cy mó wi" o pa sjo na tach: mo pto ka. Zby szek Gru ca, któ ry na Gór -

nym !l" sku sp# dzi$ wi#k szo%& swe go po nad sie dem dzie si# cio let nie go
'y cia, mia$ wiel kie go pto ka – by$ nim te atr. 
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Zbi gniew Gru ca 
(1 lu te go 1944 
–7 lip ca 2014)
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Pro fe sor Jó zef !wi der
1930–2014

25ma ja po #e gna li $my na bo #e% stwem
w Ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la

pro fe so ra Jó ze fa &wi dra – ne sto ra ka to wic -
kich kom po zy to rów, wie lo let nie go pro fe -
so ra kom po zy cji i kon tra punk tu w ka to wic -
kiej Aka de mii Mu zycz nej. Dla nas, je go
wy cho wan ków w Uczel ni, by' ucie le -
$nie niem tra dy cyj ne go mu zy ka, dla któ re -
go gra nie, kom po no wa nie, ucze nie mu zy -
ki by 'o na tu ral n( i do mi nu j( c( czyn no $ci(
#y cio w(. Zja wia' si) punk tu al nie w kla sie,
sta ran nie prze gry wa' na sze za da nia, tu
i ów dzie po pra wia', wy g'a sza j(c cel ne
uwa gi na te mat ak tu al ne go sta nu roz wo -
ju na szych zdol no $ci. Nie prze sa dza'
w po chwa 'ach, zresz t( nasz rocz nik nie na -
le #a' do ge nial nych. „Gie nek Kna pik”, „Ju -
lek Gem bal ski”, to by li je go – star si
od nas o kil ka na $cie lat – ulu bie% cy. Ja ko
dzie kan Wy dzia 'u Teo rii i Kom po zy cji by'
spra wie dli wy, stu den tom „szed' na r) -
k)”, wy dzia' pro wa dzi' w sty lu da le kim
od biu ro kra tycz ne go. W okre sie straj ku stu -
denc kie go w 1981 i pó* niej, w sta nie wo -
jen nym, po ci chu po pie ra' stu denc kie ak -
ty opo ru, zresz t( bar dzo nie win ne.

Pra ca w uczel ni by 'a oczy wi $cie tyl ko
cz(st k( za wo do we go #y cia Pro fe so ra.
Ty le sa mo cza su po $wi) ca' dzia 'al no $ci
spo 'ecz nej – to za cza sów je go pre ze su -
ry w ka to wic kim od dzia le Zwi(z ku Kom -
po zy to rów Pol skich zo sta' zre ali zo wa ny
po mys' zor ga ni zo wa nia w Ka to wi cach fe -
sti wa lu mu zy ki wspó' cze snej (no si' na zw)
&l( skie Dni Mu zy ki Wspó' cze snej).
Od m'o do $ci by' zwi( za ny z ama tor skim
ru chem chó ral nym, m.in. ja ko pre zes $l( -
skie go Od dzia 'u PZCHiO. Kom po no wa -
nie pie $ni dla $l( skich ze spo 'ów sta no wi -
'o g'ów n( do me n) je go kom po zy tor skich
za in te re so wa% – oczy wi $cie nie je dy -
n( – tu na le #y przy po mnie+ dwie ope ry
i mu si cal, na pi sa ne do li brett Ta de usza Ki -
jon ki, wy sta wio ne w la tach 70. XX w.
w Ope rze &l( skiej (Ma gnus, 1970, Wit
Stwosz, 1974, Bal ba !ni, 1977), msz) (Mis -
sa in re) na chór i or kie str) smycz ko w(
(1990), czy Le gnic kie ora to rium na chór
i pe' n( or kie str). W ob fi tym do rob ku Jó -
ze fa &wi dra, obej mu j( cym po nad to utwo -
ry ka me ral ne i so lo we, wy ró# nia j( si) jed -
nak zde cy do wa nie pie $ni chó ral ne. Pi sa'
je twór ca dla pro fe sjo na li stów i ama to rów,
od ga du j(c za ka# dym ra zem nie tyl ko
umie j)t no $ci $pie wa ków, ale i ich ocze ki -
wa nia, je $li cho dzi o do bór tek stów (spo -
ro pie $ni – jak np. chy ba naj cz) $ciej $pie -
wa na Cze go chcesz od nas Pa nie do s'ów
Ja na Ko cha now skie go – po wsta 'o do tek -
stów wiel kich pol skich po etów; du #(
gru p) sta no wi( tak #e utwo ry do tek stów
re li gij nych – tu ab so lut nym prze bo jem jest
Al le lu ja) i ga tu nek eks pre sji: bez po $red -
niej, „swoj skiej”. Nie ma chy ba dzi$
w Pol sce chó ru, któ ry nie mia' by kil ku pie -
$ni &wi dra w re per tu arze. Nie ma w(t pli -
wo $ci, #e au ten tycz nie tra fi' z ni mi
„pod strze chy”, bi j(c w tym wzgl) dzie
na g'o w) Mo niusz k). Ty le #e &wi der
wspó' two rzy' oso bi $cie po wszech n( kul -
tu r) mu zycz n( sto j( c( nie rów nie wy #ej ni#
pro win cja, któ r( chcia' pod bi+ nasz

wieszcz z Ubie la. Jej kwit n( cy stan obec -
ny, to w du #ej mie rze je go za s'u ga.

Dni Pol sko -Cze skie
w „Si le sii”

DoDni Pol sko -Cze skich zor ga ni zo wa -
nych przez Urz(d Mia sta Ka to wic

do '( czy 'a si) In sty tu cja „Si le sia” trze ma
kon cer ta mi, wy pe' nio ny mi ca' ko wi cie
mu zy k( na szych po 'u dnio wych s( sia dów.
A mu zy ka ta, mi mo wy so kiej po zy cji, ja -
k( ma w Eu ro pie, u nas jest ci( gle nie cz) -
sto gra na. Nie wia do mo, cze mu przy pi sa+
fakt, #e zu pe' nie nie gry wa si) u nas dzie'
Janá,ka czy Mar ti nu, a i z sa mym
Dvo-ákiem nie jest naj le piej. Cze sko -pol -
skie kon flik ty po li tycz ne daw no uci ch'y,
a mu zy ki jak nie ma, tak nie ma. Naj praw -
do po dob niej przy czyn trze ba szu ka+ w g') -
bo kim XIX wie ku, kie dy bli# sz( zna jo mo$+
Po la ków z mu zy k( cze sk( blo ko wa 'a eks -
pan syw no$+ mu zy ki ro syj skiej, któ ra zna -
cze nie 'a twiej zdo by wa 'a na sze es tra dy,
wy czer pu j(c na sze za po trze bo wa nie
na mu zy k) s'o wia% sk(, z dru giej za$ – po -
sta wa mu zy ków cze skich, któ rzy u nas pra -
co wa li. Do brym przy k'a dem by' by tu ka -
pel mistrz ope ry war szaw skiej z lat
80. XIX wie ku Jó zef Rze bi czek, któ ry sta -
ran nie wzbra nia' si) przed wpro wa dze niem
na na sz( sto 'ecz n( sce n) mu zycz n( oper
Sme ta ny i Dvo-áka. A po tem, kie dy roz -
sza la 'y si) na cjo na li zmy, by 'o ju# tyl ko go -
rzej (nie lek ce wa #(c wy si' ku ko lej nych
cze skich dy ry gen tów dzia 'a j( cych w Pol -
sce, ta kich, jak Mi lan Zu na, któ ry tu#
po I woj nie za ha czy' i o Ka to wi ce, cze go
skut kiem by 'a tu tej sza pre mie ra Ru sa" ki).

Po pi so wa aria z tej pi)k nej ope ry
Dvo-áka za brzmia 'a na oma wia nych kon -
cer tach dwu krot nie (w ory gi na le i trans -
kryp cji). Gra no rów nie# Ta# ce s"o wia# -
skie i in ne dzie 'a czo 'o we go cze skie go
mi strza. Trze ci kon cert wy pe' ni 'y dzie 'a
Leo.a Janá,ka i Bo hu sla va Mar ti nu.
W su mie otrzy ma li $my war to $cio w( pa -
no ra m) cze skiej mu zycz nej kla sy ki, za -
pre zen to wa n( w do dat ku na bar dzo wy -
so kim ar ty stycz nym po zio mie.

MAG DA LE NA DZIA DEK

na go by 'o spo tka+ w je go daw nej
przy chod ni – „wy po #y cza'” ga bi net
na chwi l) od ko le gi, gdy trze ba by 'o ko -
mu$ zro bi+ ja ki$ ma 'y chi rur gicz ny za -
bieg, a po tem za le ca' te ra pi)… te atrem. 

Zby szek mia' bie siad n( na tu r), cho+
z wie kiem za pa' do bie sia do wa nia nie -
co przy gas', a z cho ro b( usta' na do bre.
Z fi glar nym u$mie chem wspo mi na'
cza sy, gdy ja ko or dy na tor pszczy% skiej
chi rur gii $ci( ga' do Kra ko wa w so bot -
nie wie czo ry, do Piw ni cy pod Ba ra na -
mi, a przy ja cie le z ut) sk nie niem wy pa -
try wa li je go przy jaz du, bo za wsze
przy wo zi' tor b) bu te lek przed nie go al -
ko ho lu – do wo dów wdzi)cz no $ci pa -
cjen tów. 

Lu bi' si) $mia+ i #ar to wa+. Za wsze
po wta rza', #e $miech jest naj lep szym
le kar stwem, bo #y cie jest ci)# kie,
a na tro ski, któ re nie sie, naj lep szym le -
kiem jest za ba wa i ode rwa nie si)
w rze czy wi sto$+ kre owa n( sztu k(.
Rzad ko opo wia da' o swej pra -
cy – a prze cie# ja ko le karz na pa trzy' si)
na ty le bó lu, cier pie nia, co nikt z nas,
od lat ob co wa' ze $mier ci(, któ ra mi -
mo wy si' ku w'o #o ne go w skom pli ko -
wa ne ope ra cje i d'u go trwa 'e le cze nie,
osta tecz nie trium fo wa 'a. 

Stu dia me dycz ne pod j(' tro ch)
z prze ko ry. Je go oj ciec twier dzi', #e nie
da so bie ra dy, wi)c mu udo wod ni', #e
jest w b') dzie. Za czy na' je w Po zna niu,
ale po ro ku – ze wzgl) du na in ten syw -
no$+ „stu dio wa nia” w gro nie ar ty -
stów – mat ka spro wa dzi 'a go z po wro -
tem do do mu i me dy cy n) uko% czy'
na &l( skiej Aka de mii Me dycz nej. Pod -
czas bie siad lu bi' roz pra wia+ nie o pra -
cy czy po li ty ce, a o po dró #ach, sztu ce,
mu zy ce, li te ra tu rze. Bo Zby szek by' nie
tyl ko wspa nia 'ym le ka rzem, $wiet -
nym chi rur giem, ale przede wszyst kim
hu ma ni st( i eru dy t( – przed sta wi cie lem
ga tun ku pol skie go in te li gen ta, któ ry
nie ste ty wy mie ra. Po zo sta 'o po nim ka -
to wic kie miesz ka nie wy pe' nio ne ksi(# -
ka mi – m.in. zgro ma dzi' im po nu j( c( te -
atro lo gicz n( bi blio te k) – oraz p'y ta mi
z mu zy k( kla sycz n( – wiel ka ksi) gar -
nia znaj do wa 'a si) o kil ka kro ków
od przy chod ni, któ r( przed la ta kie ro -
wa', wi)c nie by 'o dnia, by do niej nie
za gl( da' i nie wy cho dzi' z ko lej n(
ksi(# k( czy p'y t(. Zbie ra' iko ny, ob ra -
zy, rze* b) lu do w(. 

Ostat nie dni Zby szek sp) dzi' w ho spi -
cjum. Od wie dza li $my go, z bó lem pa -
trz(c, jak od cho dzi. Zwy kle trzy ma 'am
go za r) k) i mil cze li $my, #ad ne s'o wa
ju# nie by 'y po trzeb ne. Jed nak pod czas
ostat niej wi zy ty po wie dzia 'am mu, #e
do sta 'am za pro sze nie do Ma lar ni na pre -
mie r) jed no ak tów ki „Raj cu la wa rzy”.
O#y wi' si) i z tru dem za py ta', kto
w niej wy st) pu je. Nie ste ty nie da ne mi
by 'o opo wie dzie+ mu o wra #e niach
po tym spek ta klu. Je stem jed nak prze -
ko na na, #e te raz Zby szek znów b) dzie
ogl( da' wszyst kie przed sta wie nia – tyl -
ko z in nej ju# per spek ty wy. 

DA NU TA LU BI NA -CI PI/ SKA
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przez zna nych !l" skich, i nie tyl ko, dzien -
ni ka rzy (m.in. przez S. Ba bu chow skie go,
B. Grusz k# -Zych, D. Lu bi n# -Ci pi$ sk",
M. Ja ki mo wi cza), któ re po now nie zo sta -
%y zre da go wa ne na po trze by ksi"& ki. Pier -
wo dru ki uka zy wa %y si# w roz ma itych pi -
smach ogól no pol skich i re gio nal nych,
w cza so pi smach ka to lic kich i !wiec kich
dzien ni kach (m.in. w „Go !ciu Nie dziel -
nym”, „Ty go dni ku Po wszech nym”, „Nie -
dzie li”, „Rzecz po spo li tej”, „Dzien ni ku
Za chod nim” oraz na %a mach „'l" ska”).

Uwa& na lek tu ra kart Teo lo gii… po zwo li
wy do by( z tek stu pa ra dok sal nie de li kat ne
i sil ne za ra zem to ny wy zna$ oso bi stych.
Wszak au tor prze ko nu je expre sis ver bis
„mó wi# w pierw szej oso bie, bo mó wi#
o so bie, nie o kim! in nym”. A dzie je si#
tak za pew ne te& i dla te go, &e wszyst -
ko – jak za pew nia w pod ty tu le – do ty czy
spraw naj wy& szej dla nie go wa gi: mi %o !ci,
ka p%a$ stwa, kul tu ry, uko cha ne go 'l" ska
i „na szych cza sów”. Mó wi wi#c wprost:
„(…) szu kam od po wie dzi i roz wi" za$…
Nie znam wi#k sze go, sku tecz niej sze go
i czyst sze go ar gu men tu ni& !wia dec two.
Ono jest za wsze sil niej sze ni& ja ka kol -
wiek per swa zja in te lek tu al na”. Pro sz# si#
jed nak nie oba wia(, czy tel nik nie zde rzy
si# tu z &ad nym, na wet naj mniej szym, od -
cie niem ta nie go mo ra li zo wa nia. Rzecz ty -
czy zu pe% nie in nej po sta wy ka p%a$ skiej
i twór czej. Szy mik, mo& na !mia %o po wie -
dzie(, jest „teo lo giem s%u cha j" cym !wia -
ta”. Pe %en em pa tii i wspó% od czu wa nia,
któ re za ko rze nia w ta jem ni cy i „cu dzie
Wcie le nia”, do !wiad cza re al nej rze czy -
wi sto !ci i lu dzi w ca %ej swej co dzien no !ci
ka p%a$ skiej, na uko wej i twór czej. Po wia -
da prze cie&, &e „Bo gu i cz%o wie ko wi cu -
dow nie jest by( ra zem” i jest te mu prze -
ko na niu nie zwy kle wier ny. 

Trze ba zwró ci( uwa g# na dwie pierw -
szo rz#d ne, w mo im prze ko na niu, kwe -
stie, któ re s" nie zmier nie wa& ne dla za my -
s%u pre zen to wa nej ksi"& ki. W prze strze ni
se man tycz nej ja wi si# oto pry mat pa trze -
nia, przy gl" da nia si# i ob ser wo wa nia
!wia ta za po mo c", pa ra fra zu j"c me ta fo r#
u&y t" nie gdy! przez ks. Jó ze fa Ti sch ne ra,
„lu ne ty teo lo gii”. Za! w p%asz czy) nie for -
my ma my dia log, pe wien ro dzaj in ter lo -
ku cyj no !ci, obec nej w wi#k szo !ci pu bli -
ko wa nych wy po wie dzi. 

Czy za tem teo lo gi# i dia log w na szym
kon tek !cie %" czy ja ka! wza jem no!(, ja -
ka! re la cyj no!(? Za pew ne, bo wiem to po -
j# cie „teo lo gia” sta no wi jed no z naj wa& -
niej szych zna cze$ w ca %ym do rob ku ks.
Szy mi ka, przy wo %u je prze cie& sen sy
o wiel kim ci# &a rze ga tun ko wym. Jak
wa& ne i no !ne dla au to ra to zna cze nie wy -
star czy po wie dzie(, &e kil ka in nych wcze -
!niej szych pu bli ka cji za wie ra w swo im
ty tu le s%o wo „teo lo gia” (m.in.: Ko cham
teo lo gi!! Dla cze go?, Teo lo gia w kra inie
pep si -co li, Teo lo gia na po cz" tek wie ku,
Akro pol z ho# dy czy li teo lo gia $l" ska,
O teo lo gii dzi siaj, Teo lo gia. Roz mo wa
o Bo gu i cz#o wie ku czy za po cz"t ko wa -
na i two rzo na w dal szym ci" gu try lo gia
The olo gia Be ne dic ta). 

Czym ist nie je za tem teo lo gia we d%ug
ks. Szy mi ka? W tym miej scu do ty ka my
sed na, wcho dzi my w naj bar dziej new ral -
gicz ny punkt pi sar stwa i my !li au to ra Hi -
la ste rio nu. Otó& na kar tach Teo lo gia. Roz -
mo wa o Bo gu i cz#o wie ku pa d%a zna cz" ca

naj now szej ksi"& ce, Teo lo gia
i my, ks. prof. J. Szy mik za pra sza
czy tel ni ka po raz ko lej ny, kon se -

kwent nie i cier pli wie, do roz mo wy o spra -
wie po ludz ku i Bo sku naj wa& niej -
szej – do roz mo wy o sa mym &y ciu, je go
sen sie, pi#k nie, trwo dze i nie po wta rzal -
nym kszta% cie. I jak zwy kle da je si# po -
zna( ja ko nie by wa le wni kli wy, czuj ny,
a zra zem g%# bo ko wra& li wy ob ser wa tor
swo jej epo ki, a kon kret nie jed ne go dzie -
si# cio le cia XXI wie ku, lat 2003-2013.
Au tor pro po nu je nam bo gac two ró& no -
rod no !ci. Od wy k%a dów po cz"w szy (jak
cho( by tekst zna ko mi tej lau da cji wy g%o -
szo nej z oka zji nada nia ty tu %u dok to ra ho -
no ris cau sa Wy dzia %u Teo lo gicz ne go U'
W. Ki la ro wi czy te& wy st" pie nie kon fe -
ren cyj ne Teo lo gia, Mi #osz, li te ra tu ra), po -
przez ho mi lie, a na se rii kil ku na stu fa -
scy nu j" cych roz mów sko$ czyw szy.
Prze wa &a j" wy wia dy prze pro wa dza ne
na prze strze ni ostat nie go dzie si# cio le cia
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dla my !li i dzie% Szy mi ka, je go au tor ska
de fi ni cja „(...) teo lo gia jest „mo w" o Bo -
gu/cz%o wie ku (Chry stu sie)”, czy li te&
„mo w" o Bo gu i o cz%o wie ku (ka& dym
z nas)”, o ich on tycz nej i eg zy sten cjal nej
re la cji. A by( mo w" o cz%o wie ku (we
wn# trzu mo wy o Bo gu) zna czy przy bra(
ko niecz nie po sta( dia lo gu, roz -mo -
wy”. I w%a !nie ów ak cent pa da j" cy na s%o -
wo, mo w# i dia log jest tu naj istot niej szy.
Teo lo gia jest roz mo w". 

Od da na w r# ce czy tel ni ków ksi"& ka jest
rów nie& roz mo w" o chrze !ci ja$ stwie
i wspó% cze sno !ci, o na szym cza sie, o Bo -
gu i cz%o wie ku. A jest to tym bar dziej wy -
ra) ne, &e ro zu mie niu teo lo gii, jej isto cie
i ro li w chrze !ci ja$ stwie po !wi# ca Szy mik
prze cie& tak wie le miej sca. Po wia da, &e
teo lo gia do ty ka „spraw nie by wa %ej wa -
gi”, ja ki mi s" „&y cie i !mier(”. Ow szem,
przy zna je bez cie nia w"t pli wo !ci, jest na -
uk", ale na uk" szcze gól n", na uk" osa dzo -
n" na dwóch fi la rach, ob da ro wa n" jak by
dwo ma skrzy d%a mi, ja ki mi s" ro zum
i wia ra. Jest na uk", któ ra mu si by( pi#k -
na, bo praw da i pi#k no po trze bu j" si#
wza jem nie, dla te go te& Szy mik do strze ga
i opo wia da si# za nie prze rwa nym dia lo -
giem, roz mo w" mi# dzy teo lo gi" i sztu k".
Sam o so bie po wie, &e je go miej sce znaj -
du je si# „na prze ci# ciu teo lo gii, dusz pa -
ster stwa i sztu ki”, bo „nic nie jest bar dziej
prak tycz ne ni& do bra teo lo gia”. 

Z ta kiej kon cep cji teo lo gii wy ni ka bez -
po !red nio per spek ty wa „wy mie rza nia
spra wie dli wo !ci wi dzial ne mu !wia tu”.
Nie oba wiaj my si# wi#c za py ta(: ja ki jest
nasz !wiat, gdy spoj rzy my na$ ocza mi
Szy mi ka -teo lo ga? 

Ty tu %o wy wy k%ad, wy g%o szo ny z oka zji
Ju bi le uszu au to ra pod czas Wiel kie go Zlo -
tu Se mi na rzy stów w kwiet niu ubie g%e go
ro ku, wie$ cz" zna mien ne s%o wa po !wi# -
co ne teo lo gii, czy li s%o wu o Bo gu „na tu
i te raz”, s%o wu „dla ser ca i ro zu mu”,
wresz cie s%o wu na kon kret n" „fa z# ludz -
kie go &y cia”. Ta kie prze ko na nie, nie mam
&ad nych w"t pli wo !ci, to wa rzy szy nie od -
%"cz nie dia lo go wi ks. Szy mi ka, któ ry to -
czy si# w je go twór czo !ci nie prze rwa nie,
po mi# dzy zie mi" a nie bem. Bu do wa nie
po mo stów mi# dzy ty mi rze czy wi sto !cia -
mi po le ga na po szu ki wa niu mo& li wych
spo so bów po rz"d ko wa nia !wia ta i przy -
wra ca nia mu trans cen dent ne go wy mia ru.
By wa cz# sto, &e rze czy wi sto!( XXI wie -
ku prze ra &a. O za gro &e niach !wiad cz" na -
der wy ra) nie zna ki cza su. Wni kli we spoj -
rze nie au to ra re je stru je naj wa& niej sze
i nie bez piecz ne zja wi ska, któ re pro wa -
dz" wprost do po gar dy i od rzu ce nia Bo ga
i cz%o wie ka. S%y szy my za tem o ate izmie
ja ko o naj wi#k szym ludz kim nie szcz# -
!ciu, o kul cie py chy „cza sem prze bra nej
za cno t#”, o tech no kra cji, biu ro kra cji
i o „ego cen trycz nej stro nie men tal no !ci
wspó% cze snej”. A jed nak my li si# wiel ce
ten, kto do strze &e tu taj je dy nie do !wiad -
cza nie &y cia w je go dra ma tycz nym wy -
mia rze. Ba ta lia to czy si# o Trans cen den -
cj#, bo ka& de mu z osob na zo sta% da ny
i za da ny czas, ten czas, tu i te raz. In ne go
cza su nie b# dzie, dla te go po wia da ks.
Szy mik z ca %" mo c": „ko cham mój !wiat
i mój czas” i „w przy sz%o!( pa trz# z na -
dzie j"”. I ma ra cj#.

ALEK SAN DRA PE THE

W

Je rzy Szy mik: Teo lo gia i my. Wy k!a dy i ho -
mi lie, ese je i roz mo wy z lat 2003–2013 o mi !o -
"ci i ka p!a# stwie, o kul tu rze i $l% sku, o na szych
cza sach. Ka to wi ce 2014, s. 288, ok!. twar da.
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ier sze s! trud nym do re cen zji

two rem, cho" win ny by" uni -

wer sal ne w swo im prze ka zie.

Ich tre #ci! s! za zwy czaj iskry bar dzo in -

tym nych emo cji au to ra, krze sa ne przez

pro z$ co dzien nych do #wiad cze%. Jak

wej#" w skó r$ cz&o wie ka, któ ry uze -

wn$trz nia swo j! wra' li wo#", tak, by zro -

zu mie" to wa rzy sz! ce mu in ten cje i ro -

zej rze" si$ w ogl! da nych przez nie go ob -

ra zach? Naj pro #ciej chy ba wy bra" si$
z nim na spa cer. 

Spa cer to to mik po ezji Mi cha &a Wro% -
skie go, opu bli ko wa ny nie daw no przez

kra kow skie Wy daw nic two Mi nia tu ra.

Jest zbio rem co dzien nych ob ser wa cji au -

to ra, pe rio dycz nie pu bli ko wa nych na je -

go fa ce bo oko wym pro fi lu oraz na blo -

gu Kra ina Zie lo ne go Po j! cia (www.mi -

chalw ron ski 45.blog spot.com).

Aby zro zu mie" opo wie#" au to ra za -

war t! w wier szach, za wsze za czy nam

od in ter pre ta cji ty tu &u. Spa cer. Ro zu mia -

ny do s&ow nie, jest nie spiesz n! wy ciecz -

k! nie ko niecz nie zna ny mi #cie' ka mi,

oka zj! do ob ser wa cji ota cza j! ce go #wia -

ta i pe& ne go od czu wa nia me ta fi zy ki je -

go zja wisk. Tak zresz t! wy ja #nia sens te -

go ty tu &u sam au tor w wier szu Spa ce ro -

wa nie. Wie my ju' za tem, 'e znaj dzie my

tu wie le od nie sie% do przy ro dy, a ci

wszy scy, któ rzy zna j! twór czo#" Mi cha -

&a Wro% skie go, s&usz nie spo dzie wa j!
si$ rów nie', w$ drów ki w da le ki nam,

lecz bli ski au to ro wi ko smos. 

Dla Mi cha &a – wiem to, bo za py ta -

&am – ta ki spa cer jest co dzien nym ry tu -

a&em, do ko ny wa nym pod k! tem te go, co

po ja wi si$ pó( niej w opa s&ym bru lio nie,

cze ka j! cym cier pli wie na noc nej szaf ce

na ko lej ny wpis. Ten wpis z ko lei po ja -

wia si$ naj cz$ #ciej oko &o 5 ra no, tu'
po prze bu dze niu. Jest czym# w ro dza ju

echa wczo raj szych roz mów, zlep kiem re -

flek sji i – co w spa ce rze oczy wi ste – ry -

sun kiem ota cza j! cej au to ra przy ro dy. Bo

Mi cha& po ro zu mie wa si$ z od bior c! nie

tyl ko s&o wem. Za po mo c! ka drów za -

trzy ma nych okiem nie wiel kie go apa ra -

tu opo wia da o dro dze, któ r! co dzien nie

po ko nu je. Jest do ku men ta li st! skraw ków

prze strze ni, wni kli wym ana li ty kiem za -

baw nej gry ob ra zów z na sz! ich in ter pre -

ta cj!. Po ka zu je nam ro #li ny wy gl! da j! -
ce jak pta ki, cie nie rzu co ne na przed miot,

zmie nia j! ce je go zna cze nie, czy w ko% -
cu g&$ bi$ bez kre sne go nie ba, wy bu cha -

j! c! fe eri! za le' nych od po ry dnia barw.

Wszyst ko to, jak wy ja #nia Mi cha&, jest

in spi ra cj!, z któ rej ro dzi si$ ko lej ny

wiersz. Po k&o sie tych w&a #nie krót kich

fo to gra ficz nych po dró 'y au to ra zna -

le(" mo 'e my m.in. w wier szu Noc,

w któ rym pi sze: „Wie czór ka za& mi od -

da" fo to gra fie któ re zro bi& dzie%”.

Dla Mi cha &a ) 69-let nie go po ety, pro -

za ika i rze( bia rza ) spa cer jest jed nak

tak 'e w$ drów k! przez 'y cie, a w&a #ci -

wie – w g&!b 'y cia, któ re za pi sa ne jest

we wspo mnie niach ple ja d! do #wiad -

Ta jem ni ca by cia. Mi cha& opo wia da

w nim o tym, 'e „s&o wa nie za mie nio ne

zo sta n! na za wsze w ko smicz nej ni co -

#ci bez cza su”. Zi lu stro wa ny ja skra -

wo zie lo nym li #ciem uwi$ zio nym w bry -

le lo du wiersz, z po cz!t ku mó wi! cy

o nie spe& nie niu, nie sie ze so b! jed nak

echa na dziei. 

Na ko niec po zwo l$ so bie za cy to wa"
s&o wa, któ re Mi cha& Wro% ski za de dy ko -

wa& mnie:

Cze ka j!c w d&u giej ko lej ce 

na scho dach pro wa dz! cych

do mgnie nia oka

nie po my #la &em

'e b$ d$ o tym pi sa&
na kart ce

któ ra przed chwi l!
by &a zu pe& nie pu sta

Trak tu j$ je jak rzu ce nie wy zwa nia, Mi -

cha le. B$ d$ ob ser wo wa &a mo je mgnie -

nia oka, pró bu j!c za pe& ni" ni mi w&a sn!
pu st! kart k$.

AD RIA NA URGACZ -KU* NIAK

N
a
 s

p
a
c
e
r

z
 M

ic
h

a
&e

m

W
ro
%s

k
im

cze%. Przez ich pry zmat od czy tu je co -

dzien no#", pod da je j! fi lo zo ficz nym

roz wa 'a niom i prze ka zu je w po sta ci

zwi$ z&e go w for mie, ale tre #ci we go

wier sza. Pi sze o tym m.in. w utwo rze

W! dru j" cy (Mi cha& cza sem „by wa ar ty -

st! w$ dru j! cym po w&a snej du szy”,

gdzie od naj du je m.in. „po la za po mnia -

nych bi tew”).

Za bra k&o mi chy ba w tym to mi ku

wi$ cej sub tel nych ero ty ków Wro% skie -

go, któ re zdo bi &y po przed nie zbio ry

wier szy. Ow szem, po ja wia j! si$ i one,

jak w wier szu, w któ rym ucz&o wie czo -

na „Pra wie na ga ara be ska, zwiew -

na i nie bie ska ta% czy &a ze mn! zie lo -

nym”; w utwo rze Tak, któ ry mó wi

o nie spe& nio nej mi &o #ci, czy w ko% cu

w Ero ty ku de li kat nym, pi sa nym z tru -

dem, bo w „'y &ach wrze krew”. Nie ko -

bie ta to wa rzy szy jed nak au to ro wi

w tych wier szach naj cz$ #ciej, a „Sa mot -

no#", któ ra jest za zdro sna (...) cho dzi sa -

ma do ki na i na za ku py”. Wbrew po zo -

rom, nie jest ona jed nak bo ha ter k! ne -

ga tyw n!, bo wiem po zwa la au to ro wi

na we wn$trz ny spo kój, w któ rym ro dz!
si$ je go re flek sje. Cho" przy zna" trze -

ba, nie za wsze s! to prze my #le nia we -

so &e. Jak wy krzyk nik po sta wio ny

na ko% cu zda nia, tak do bit nie uwi -

dacz nia to ostat ni z wier szy za war tych

w zbio rze: 

Nie py taj cie

Nie mam ju' ma rze%
Chc$ tyl ko doj#" do ko% ca

w zdro wiu

(...)

W to mi ku od na le(" mo 'e my rów -

nie' w&a #ci w! Mi cha &o wej twór czo #ci

za ba w$ s&o wem. Do brym przy k&a dem

jest tu wiersz za ty tu &o wa ny NIC i CO#:

Szu ka j!c dziu ry w ca &ym

spo tka &em NIC

Po wie dzia &o mi

'e tak na praw d$
nie ma 'ad ne go CO+ )
nie ist nie je

A NIC kró lu je we Wszech #wie cie

czy li

we wn!trz mo ich ato mów

Ni cze go wi$ cej si$ nie do wie dzia &em

Do pe& nie niem tre #ci za war tych w to -

mi ku s! ilu stra cje au tor stwa kra kow skiej

gra ficz ki ) Bo 'e ny Ku szi lek. Ob ra zy

nie co ete rycz ne, &! cz! ce ele men ty na tu -

ry o'y wio nej i nie o'y wio nej, bu dz!
skraj ne uczu cia. Cza sem spoj rze nie

w ich g&$ bi$ ro dzi nie po kój, in nym ra -

zem przy no si ocze ki wa ne uko je nie. Ta

am pli tu da emo cji ma moc zmia ny wy -

mo wy wier szy Wro% skie go, któ re

pod wp&y wem ilu stra cji mo g! zy ski wa"
in ne, ni' pier wot nie zna cze nie. Ta kie

uczu cia to wa rzy szy &y mi mi$ dzy in ny -

mi, gdy czy ta &am wiersz za ty tu &o wa ny

W

Micha! Wro"ski: Spacer. Wydawnictwo
Miniatura, Kraków 2014, s. 143.



62

Pro fe sor W!o dar czyk dzie li si" prze my -
#le nia mi, któ re na ka zu j$ mu upo mi na%
si" o ar chi tek tu r" jak o za po zna n$ dzie -
dzi n" sztu ki, trak to wa n$ na po li tech ni -
kach ja ko za bar dzo hu ma ni stycz n$,
a na uni wer sy te tach i uczel niach ar ty -
stycz nych po strze ga n$ przez pry zmat
tech ni ki i na uk #ci s!ych. 

Au tor Ar chi no tat ni ka. Opo wie !ci

o miej scach i stro nach (Ka to wi ce 2006)
w przy st"p ny spo sób przed sta wia swo -
je zdzi wie nia i za chwy ty nad ró& no rod -
n$ za bu do w$ w kra ju i za gra ni c$.
Z licz nych opi sów, a tak &e fo to gra fii, któ -
re okra sza j$ ko lej ne pu bli ka cje, wy !a nia
si" pi"k no nie tyl ko Kra ko wa, Ka zi mie -
rza Dol ne go czy Wro c!a wia, ale tak &e
mo der ni stycz nych Gdy ni i (No wych) Ty -
chów. To ostat nie mia sto do cze ka !o si"
osob nej ksi$& ki pod wy mow nym ty tu !em
Po ko cha" Ty chy? czy li Mia sto od no wa

(Ka to wi ce 2012), gdzie W!o dar czyk ja -
ko je den z je go wspó! twór ców snu -
je – jak sam pod kre #la – „opo wie#% o &y -
ciu w ar chi tek tu rze”, !$ czy pry wat ne
wspo mnie nia z wie dz$ hi sto rycz n$ na te -
mat je go bu do wy. 

Ko lej ne ksi$& ki W!o dar czy ka po wsta -
j$, by u#wia do mi%, &e ar chi tek tu ra to byt
wie lo w$t ko wy i wie lo p!asz czy zno wy,
ku sz$ cy przez sw$ nie de fi nio wal no#%,
a jed no cze #nie tak bli ski, &e a& nie zau -
wa &al ny na co dzie'. Ar chi tek tu ra ko ja -
rzy si" bo wiem z wiel ki mi dzie !a mi:
z wie &$ Eif fla, z pi ra mi da mi i Sfink sem,
z Wer sa lem, Big Be nem czy da le kim
Tad& Ma ha lem. Za po mi na my, &e ar -
chi tek tu ra to nie tyl ko cu da, per !y, ale to
tak &e na sze dziel ni ce, osie dla, do my, ko -
#cio !y czy szko !y. 

Swe go ro dza ju stra te gi$ pi sar sk$ au -
to ra Li te rac kie go s#ow ni ka ar chi tek tu ry

(Ka to wi ce 2007) jest prze pla ta nie wie -
dzy fa cho wej z su biek ty wi zmem. Wra -
&e nia, opi nie, pry wat ne lek tu ry zaj mu -
j$ du &$ cz"#% wy wo du. Pi sa nie o bu dyn -
kach, pla nach itp. wpi sa ne jest w szer -
szy kon tekst kul tu ro wy, ale tak &e
po li tycz ny (m.in. o bu dow nic twie
w PRL -u, idei so cre ali zmu) czy go spo -
dar czy (m.in. o nie do stat kach in we sty -
cyj nych). Obec no!" ar chi tek tu ry nie
jest pod tym wzgl" dem wy j$t ko wa,
mo& na w niej zna le(% wszyst ko to, co ce -
nio ne w pi sar stwie W!o dar czy ka. Za rów -
no rzut ki, ese istycz ny styl, mnó stwo na -
wi$ za' do li te ra tu ry ja ko #wia dec twa
pry wat nych lek tur (od Mic kie wi cza,
Ga! czy' skie go, po przez Szym bor sk$,
Ben ja mi na, a& do My #liw skie go i Sta siu -
ka), drob ne re mi ni scen cje, re flek sje
o tym, co mi nio ne i o tym, co mo &e przy -
nie#% przy sz!o #ci, a tak &e dys kret ne
ko men ta rze do wy da rze' ak tu al nych.
Po za tym w naj now szym to mie au tor
Ar chi tek tu ry szko #y (War sza wa 1992) za -
miesz cza tra dy cyj nie ju& licz ne zdj" cia
o zna mio nach ar ty stow skich, cza sem
wr"cz po etyc kich (np. Rytm po zio mu,
s. 260). Fo to gra fo wa nie jest bo wiem
wa& nym aspek tem dzia !al no #ci twór czej
W!o dar czy ka. Od wie lu lat od czu wa on
swo ist$ ko niecz no#% do ku men to wa nia
sta nu/wy gl$ du obiek tów ar chi tek to nicz -

któ rym miej scu po mi" dzy sztu -
k$ a tech ni k$ znaj du je si" ar -
chi tek tu ra? Jak j$ de fi nio wa%?

Gdzie w ar chi tek tu rze szu ka% war to #ci
hu ma ni stycz nych? Jak od ró& ni% j$ od bu -
dow nic twa? Kim jest ar chi tekt? Spe cja -
li st$ czy dy le tan tem? Czy to rze mie#l nik,
czy ju& ar ty sta? Jak roz po zna% kicz
w ar chi tek tu rze? Na te i wie le in nych py -
ta' z po gra ni cza teo rii i prak ty ki sze ro -
ko ro zu mia nej ar chi tek tu ry sta ra si"
od po wie dzie% w swo ich ksi$& kach
J.A. W!o dar czyk. Ostat nia z nich pt.
Obec no!" ar chi tek tu ry kon ty nu uje roz -
wa &a nia pod j" te w pu bli ka cjach ta kich,
jak: Ob li cza ar chi tek tu ry. Pró by (Bia !y -
stok 2000), Oko #o ar chi tek tu ry. Prze my -

!le nia z prze #o mu wie ków (Bia !y -
stok 2003), Praw da i k#am stwa ar chi tek -

tu ry (Bia !y stok 2009). We wszyst kich
wy mie nio nych to mach znaj dzie my ko -
men ta rze do za wo do wych i ar ty stycz -
nych dy le ma tów pro jek tan ta -prak ty ka,
ale tak &e pro fe so ra, wy k!a dow cy, któ ry
do strze ga g!" bo ki sens swo jej pra cy.
Od po cz$t ku bo wiem trak tu je j$ ja ko po -
wo !a nie, a nie tyl ko (ró d!o utrzy ma nia.
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nych. Oczy wi #cie fo to gra fia po moc -
na jest w pra cy za wo do wej, tak jak ry -
su nek tech nicz ny czy ma kie ta, ale tu cho -
dzi o co# wi" cej ni& jej za kres prak tycz -
ny, us!u go wy. 

Naj now sza pu bli ka cja ad re so wa na jest
za rów no dla spe cja li stów, jak i dla tych,
któ rzy (tu u&y j" s!ów au to ra z jed nej
z de dy ka cji) „ar chi tek tu r" po strze ga j$”,
szcze gól nie za# dla mi !o #ni ków -dy le tan -
tów, wi dzia nych przez pro fe so ra ja ko
ama to rów, ale pa sjo na tów, zg!" bia j$ cych
wie dz" z da nej dzie dzi ny, oczy ta nych,
ma j$ cych sze ro kie ho ry zon ty. Znaj dzie -
my w ksi$& ce dwie za sad ni cze cz" -
#ci – pierw sza Obec no!" i nie obec no!"
ar chi tek tu ry, któ ra po ru sza za gad nie nia
ta kie jak „od #wi"t no#% i co dzien no#%” ar -
chi tek tu ry, kwe stia cza su (ka te go ria
trwa !o #ci), ki czu, de ta lu; oraz dru ga
W kli ma cie ar chi no tat ni ko wym, na wi$ -
zu j$ ca nie tyl ko ty tu !em do wcze #niej -
szej pu bli ka cji pt. Ar chi no tat nik. Tym ra -
zem W!o dar czyk za miesz cza mi nia tu ry
o miej sco wo #ciach let ni sko wych
na przy k!a dzie )wi dra i Pod ko wy Le #nej,
o pol skich cmen ta rzach, a tak &e za ra &a
uro kiem Lanc ko ro ny i re la cjo nu je swo -
je wra &e nia z po dró &y do Ka na dy (tu cie -
ka wie wy !u sku je ró& ni ce ar chi tek to -
nicz ne mi" dzy Ha li fax, Mont re alem
a To ron to). 

Cz"#% pt. Obec no!" i nie obec no!"
ar chi tek tu ry wy ma ga d!u& sze go za trzy -
ma nia, gdy& sta no wi rdze' pew ne go
ro dza ju fi lo zo fii ja k$ wy zna je au tor.
Otó& dla nie go – zgod nie z my #l$ Wi tru -
wiu sza – ar chi tekt po wi nien mie% na uwa -
dze trzy pod sta wo we kwe stie: trwa !o#%,
pi"k no i u&y tecz no#%, czy li !$ czy% tech -
ni k", sztu k" i na uki hu ma ni stycz ne. Po -
dej #cie ta kie po zwa la snu% opo wie#%
z licz ny mi dy gre sja mi, w!$ cza j$c wie dz"
z po gra ni cza ro& nych dzie dzin. Cza sem
wi"c W!o dar czyk jest teo re ty kiem li te -
ra tu ry, cza sem j" zy ko znaw c$ (szcze -
gól nie gdy cha rak te ry zu je ró& no rod ne
zja wi ska, si" ga j$c do ko rze ni pew nych
s!ów, t!u ma cz$c ich ety mo lo gi"), cza sem
mu zy ko lo giem, fo to gra fem, na uczy cie -
lem, cza sem po li ty ku je (np. oce nia -
j$c 25 lat ka pi ta li zmu), a in nym ra zem
wy k!a da pra wo i hi sto ri"XX wie ku. Kie -
dy na przy k!ad pi sze o Gdy ni i Ty chach
znaj dzie miej sce, by za cy to wa% Kon ra -
da z 3 cz. Dzia dów Mic kie wi cza, pio sen -
k" Szkla na po go da Lom bar du; po rów -
na mo der nizm z post mo der ni zmem,
opo wie o wspó! pra cy z &o n$ i ko le ga mi
z biu ra pro jek to we go czy wy po wie si"
na te mat miesz kal nic twa, eko no mii i zja -
wisk so cjo lo gicz nych. Tak su biek tyw nie
do bra ne uwa gi do tek stu g!ów ne go po -
twier dza j$, &e dla W!o dar czy ka pi sa nie
o ar chi tek tu rze jest nie tyl ko dzie le -
niem si" wie dz$ i do #wiad cze niem, ale
rów nie& za pro sze niem do praw dzi wie in -
te lek tu al nej przy go dy. Dzi" ki ksi$& kom
ta kim jak ese istycz no -fi lo zo fu j$ ca se ria
Ja nu sza W!o dar czy ka pi sa nie/czy ta nie
o ar chi tek tu rze nie mu si by% nud ne i tyl -
ko aka de mic kie…

EDY TA AN TO NIAK -KIE DOS 

W

Ja nusz A. W!o dar czyk: Obec no!" ar chi tek -

tu ry. Wy daw nic two Wy" szej Szko !y Tech nicz -
nej w Ka to wi cach. Ka to wi ce 2013, s. 260.
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wór czo!" A. Mun ro zy sku je
co raz wi#k sz$ po pu lar no!"
na grun cie pol skim. Oczy wi -

!cie do te go przy czy ni %a si# zna cz$ co
Na gro da No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry,
któ r$ ta wy bit na pi sar ka otrzy ma %a
w ze sz%ym ro ku. Obec nie na si wy daw -
cy wr#cz prze !ci ga j$ si# w wy da wa niu
ko lej nych to mów opo wia da& „ka na -
dyj skie go Cze cho wa” – jak cza sem
nie bez za sad nie okre !la si# Mun ro.
Od nie daw na mo 'e my si# gn$" po Jaw -

ne ta jem ni ce – ko lej n$ ksi$' k# ze sz%o -
rocz nej no blist ki wy da n$ w Pol sce
(na mar gi ne sie: ta ksi$' ka nie jest ju'
naj now sz$ prze %o 'o n$ na pol ski po zy -
cj$ Mun ro – ostat nio w na szych ksi# gar -
niach po ja wi% si# zbiór opo wia da&
Ksi! "y ce Jo wi sza opu bli ko wa ny przez
Wy daw nic two Li te rac kie). 

Na Jaw ne ta jem ni ce sk%a da si# osiem
do!" ka me ral nych hi sto rii bar dzo lu( no
po %$ czo nych miej scem ak cji (ma %e mia -
stecz ko Ca ir sta irs na ka na dyj skiej
pro win cji). Jak to u Mun ro za zwy czaj
by wa, wszyst kie do ty cz$ ko biet, ich
re la cji z in ny mi lud( mi oraz prób od na -
le zie nia swo je go miej sca w !wie cie.
W utwo rze Za da le ko, otwie ra j$ cym
zbiór, bi blio te kar ka Lo uisa za ko chu je si#
nie ja ko „na od le g%o!"” w m%o dym 'o% -
nie rzu, któ ry pi sze do niej pe% ne ser decz -
no !ci li sty ze szpi ta la. Na ra sta j$ ca fa scy -
na cja prak tycz nie nie zna nym m#' czy zn$
b# dzie mia %a wp%yw na ca %e pó( niej sze
'y cie bo ha ter ki. Praw dzi we "y cie to, naj -
ogól niej uj mu j$c, opo wie!" o pe ry pe tiach
ma try mo nial nych. W oczach lo kal nej
spo %ecz no !ci nad cho dz$ ce ma% 'e& stwo
z za mo' nym cu dzo ziem cem, pa nem
Spe ir sem, jest dla Dor rie praw dzi wym
wy ba wie niem – tyl ko czy przy sz%a pan -
na m%o da jest na praw d# szcz# !li wa?
Bo ha ter ka Al ba# skiej dzie wi cy de cy -
du je si# na ra dy kal ny krok, któ ry zu pe% -
nie od mie ni (czy mo 'e na wet zruj nu je)
jej 'y cie, ale przy nie sie cho" cz# !cio we
spe% nie nie i sa mo dziel no!", nie mo' li w$
w obec no !ci m# 'a i ko chan ka. Nar ra tor -
ka stwier dza: „Do ko na %am roz pacz li wej
zmia ny w swo im 'y ciu i cho cia' co -
dzien nie 'a %o wa %am, czu %am si# dum -
na z sie bie. Jak bym wresz cie przy sz%a
na !wiat w no wej, praw dzi wej skó rze”
(s. 137). Opo wia da nie ty tu %o we trak tu -
je o znik ni# ciu na sto lat ki pod czas do -
rocz nej pie szej wy ciecz ki m%o dych
dziew cz$t – wkrót ce to nie wy ja !nio ne
zda rze nie ob ra sta le gen d$. W tek !cie
Ho tel Jack Ran da po rzu co na Ga il pro -
wa dzi ze swo im by %ym part ne rem wy -
ra fi no wa n$ gr#, któ ra na gle przy bie ra
nie ocze ki wa ny ob rót. Owdo wia %a An nie
McKil lop -Her ron z Po sto ju w g$u szy,
do bro wol nie uda je si# do wi# zie nia,
przy pi su j$c so bie zbrod ni#, któ rej praw -
do po dob nie nie po pe% ni %a. Z ko lei
Wy l% do wa $y stat ki ko smicz ne do ty czy
oso bli wej re la cji %$ cz$ cej do sy" bier n$
i nie co kon for mi stycz n$ Rhe# z nie tu zin -
ko w$ Eu nie. Nie s$ one przy ja ció% ka -
mi – wspól no t# od naj du j$ je dy nie w oso -
bli wej za ba wie, w któ rej wcie la j$ si#
w tzw. Dwóch To mów – isto ty nie ustra -

ma itych form z za ska ku j$ cym fi na %em
(za ra zem trze ba stwier dzi", 'e ta ka
prze wrot no!" nie po s%u 'y %a te mu opo -
wia da niu, któ re wy da je si# cha otycz ne
i nie co prze kom bi no wa ne). W Al ba# skiej

dzie wi cy dwie opo wie !ci z zu pe% nie
ró' nych cza sów i !wia tów prze pla ta j$ si#
ze so b$. Na Po stój w g$u szy sk%a da j$ si#
nie mal wy %$cz nie li sty. Z ko lei rytm opo -
wia da nia ty tu %o we go wy zna cza pio sen -
ka opi su j$ ca ta jem ni cze znik ni# cie m%o -
dej dziew czy ny. Te i in ne za bie gi b# d$
z pew no !ci$ spo r$ nie spo dzian k$ dla
czy tel ni ka przy zwy cza jo ne go do „kla -
sycz nych” opo wia da& A. Mun ro. 

Jaw ne ta jem ni ce to przy k%ad pro zy
wie lo war stwo wej. Za, zda wa %o by si#,
nie zbyt wy szu ka ny mi fa bu %a mi ko lej -
nych tek stów kry je si# bo gac two roz ma -
itych zna cze&. Zwy czaj ni bo ha te ro wie
oka zu j$ si# skom pli ko wa ni psy cho lo -
gicz nie, a spo koj ne 'y cie, ja kie pro wa -
dz$ – pe% ne ta jo nych dra ma tów, trud nych
wy bo rów i obez w%ad nia j$ cych fru stra -
cji. War to si# gn$" po t# zna ko mi t$
ksi$' k# – cho" bez li cze nia na ujaw nie -
nie wszyst kich ta jem nic wy pe% nia j$ -
cych te opo wia da nia. 

MI CHA) PA WE) URBA NIAK
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szo ne, zdol ne po ko na" z%o, któ re go
uoso bie niem s$ wy obra 'e ni prze bie gli
i okrut ni Ban ner szo wie. Ostat ni tekst
w tym zbio rze – Wan da le * to z%o 'o -
na hi sto ria o po szu ki wa niu sie bie
w zwi$z kach z in ny mi, a tak 'e o prze -
mo cy, nie na wi !ci i ra nach, któ re za da -
ne w dzie ci& stwie, ni gdy w%a !ci wie si#
nie go j$. 

Opo wia da nia Mun ro ra czej nie pre zen -
tu j$ si# im po nu j$ co pod wzgl# dem fa bu -
lar nym – bo te' nie w fa bu le tkwi ich si -
%a. Wy da je si#, 'e ka na dyj ska no blist ka
naj le piej scha rak te ry zo wa %a swo je pi sar -
stwo w wy po wie dzi nar ra tor ki opo wia -
da nia Me ble ro dzin ne ze zbio ru Ko cha,

lu bi, sza nu je (Wy daw nic two Dwie Sio -
stry, 2011) – dla niej two rze nie tek stów
to ro dzaj pra cy „przy po mi na j$ cej bar -
dziej chwy ta nie cze go! w po wie trzu
ni' bu do wa nie hi sto rii” (s. 148). Re ali -
za cj# te go swo iste go li te rac kie go cre -

do mo' na do strzec w Jaw nych ta jem ni -

cach. Wy da je si#, 'e wszyst kie hi sto rie
sk%a da j$ ce si# na ten tom naj traf niej opi -
su je s%o wo „ulot ne”. To nie s$ mi nia tu -
ry z kla row n$ ak cj$, pe% no krwi sty mi,
%a twy mi do jed no znacz ne go okre !le nia
po sta cia mi czy wy ra zi sty mi pu en ta mi.
Ali ce Mun ro wy ma ga od od bior cy nie
tyl ko uwa gi, ale i pew ne go ro dza ju
za ufa nia. Pro wa dz$c czy tel ni ka przez ko -
lej ne opo wie !ci mno 'y za gad ki, rzu ca
my l$ ce tro py, nie wie le wy ja !nia, ni -
cze go nie na zy wa wprost. Ra czej de li -
kat nie szki cu je ni' od ma lo wu je z po mo -
c$ pe% nej pa le ty li te rac kich barw sce ny
z 'y cia swo ich bo ha te rów. Nie kie dy
mo' na od nie!" wra 'e nie, 'e ko lej ne
aka pi ty ni cze go nie roz ja !nia j$ – ot,
ma j$ miej sce ko lej ne nie wie le zna cz$ -
ce zda rze nia, to cz$ si# d%u gie kon wen -
cjo nal ne roz mo wy. Owa pro sto ta jest
jed nak zwod ni cza – mi# dzy wier sza mi
kry je si# ogrom ne na pi# cie. Ta nie po ko -
j$ ca pro za a' ki pi od trud nych emo cji.
Ko lej ne aka pi ty od s%a nia j$ (czy mo 'e ra -
czej: sy gna li zu j$) cier pie nie, po czu cie
nie spe% nie nia, nie mo' no!" uciecz ki
przed pro ble ma mi, za zdro!", za gu bie nie,
fa scy na cje. Te go wszyst kie go do !wiad -
cza j$ ko bie ty w Jaw nych ta jem ni cach.
Mun ro mó wi o tym ci cho, jak by mi mo -
cho dem. Ta kie uj# cie jesz cze le piej ob -
ra zu je trud n$ sy tu acj# jej bo ha te rek,
któ re prze wa' nie s$ nie szcz# !li we, cho"
nie za wsze chc$ to so bie u!wia do mi".
Znaj du j$ si# pod pre sj$ ocze ki wa& spo -
%ecz nych, tkwi$ uwi# zio ne w nie uda nych
i cz# sto tok sycz nych zwi$z kach, pró bu -
j$ spe% ni" swo je ma rze nia zbyt du 'ym
kosz tem, nie po tra fi$ so bie po ra dzi"
z daw ny mi trau ma mi. 

War to za zna czy", 'e oma wia na w ni -
niej szym szki cu po zy cja wy ró' nia si#
na tle in nych ksi$ 'ek Mun ro. Za zwy czaj
te utwo ry cha rak te ry zu je nie ja ki brak
skom pli ko wa nia rów nie' pod wzgl# dem
for mal nym. Tym cza sem Jaw ne ta jem ni -

ce to swe go ro dza ju igra nie z li te ra tu -
r$ – ka na dyj ska pi sar ka wy pró bo wu je
roz ma ite kon wen cje, raz za ra zem pusz -
cza j$c oko do czy tel ni ka. Za da le ko sta -
no wi swo isty li te rac ki pat chwork z roz -

T

Ali ce Mun ro: Jaw ne ta jem ni ce. T!um. An -
na Przed pe! ska -Trze cia kow ska. Wy daw nic -
two W. A. B. War sza wa 2014, s. 384
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Do!" daw no te mu od wie dzi li !my Mu zeum z red. Be -

at# To ma nek i prof. Ma cie jem Sa bli kiem na gry wa j#c
ma te ria$ do au dy cji Ra dia Ka to wi ce. Nie za po mnia ne
prze %y cie. Opro wa dza$ nas twór ca tej pla ców ki, prof.
Ju lian Gem bal ski, któ ry o !l# skich or ga nach (nie tyl -
ko tych zgro ma dzo nych w pod zie miach ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej) wie wszyst ko, ma $o te go – wir -
tu ozow sko na tych in stru men tach gra. Bez po !pie chu
ogl# da li !my or ga ny, cza sem tyl ko ich frag men ty
uchro nio ne od znisz cze nia (np. pisz cza$ ki), po dzi wia -
li !my tak %e fis har mo nie nie gdy! tak po pu lar ne na &l# -
sku. I s$u cha li !my Pro fe so ra, któ ry o swo jej pa sji umie
fan ta stycz nie opo wia da". Od tej po ry kil ka krot nie od -
wie dza $em Mu zeum z mo imi go !" mi, któ rym chcia -
$em po ka za" miej sca w Ka to wi cach naj cie kaw sze. Kie -
dy tra fi$ do mnie wy da ny nie daw no al bum z fa cho wym
tek stem Gem bal skie go i cu dow ny mi zdj' cia mi Ce dro -
wi cza, wszyst kie za chwy ty od %y $y.

Mu zeum Or ga nów !l" skich. The Mu seum of Si le -

sian Or gan. [oprac. na uko we: Ju lian Gem bal ski, fo -

to: Ja nusz Ce dro wicz]. Wyd. Aka de mia Mu zycz na

im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach, Ka to -

wi ce 2013, s. 160.

We wst' pie do te go nie wiel kie go al bu mi ku au tor ka
opo wia da o swo im za mi $o wa niu do fo to gra fo wa nia, po -
tem o po my !le utrwa la nia na zdj' ciach ty skie go nie -
ba, któ re by $o pierw szym ele men tem pej za %u do strze -
ga nym z jej miesz ka nia na je de na stym pi' trze. Rze czy -
wi !cie, te ma tem pre zen to wa nych w pu bli ka cji prac jest
nie bo, ty skie nie bo – to wa% ne, bo oprócz b$' ki tu, cza -
sem sza ro !ci, ró% no barw nych chmur (ka% da fo to gra -
fia jest opa trzo na in for ma cj# w ja kim mie si# cu zo sta -
$a wy ko na na), w do le wi da" „ka wa $ek” mia sta. Raz s#
to do my, in nym ra zem – wy so kie ko mi ny al bo ja kie!
obiek ty prze my s$o we, cza sem – po la. Uro da tych zdj'"
sk$o ni $a mnie do sa mo kry tycz nej re flek sji, %e zbyt rzad -
ko spo gl# dam w nie bo nad swo im mia sto, przez
co – przy wo $u j#c Mic kie wi cza – „ta kie wi dz' !wia ta
ko $o, ja kie t' py mi za kre !lam oczy”. Od au tor ski tekst
ko( czy si' zda niem: Wy sta wa fo to gra fii zo sta $a przy -
go to wa na ja ko sym bo licz ne za mkni% cie dzie si% ciu lat
mo jej pra cy w Mu zeum Miej skim w Ty chach. Pa ni Dy -
rek tor, nie wie rz'.

Ma ria Li pok -Bier wia czo nek: Mo je ty skie nie bo.

Fo to gra fia. Wyd. Mu zeum Miej skie w Ty chach, Ty -

chy 2014, s. 24.

Ten nie wiel ki, ale bar dzo atrak cyj nie wy da ny al bum
jest uzu pe$ nie niem tak sa mo za ty tu $o wa nej wy sta wy
w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. Dzi' ki te mu mo %e my si'
do wie dzie", co w Ka to wi cach pro du ko wa no
od XIX do mniej wi' cej dru giej po $o wy XX stu le -
cia. I s# to cza sem in for ma cje nie zwy k$e, do ty cz# ce np.
lo ka li za cji za k$a dów prze my s$o wych, któ re nie kie dy
funk cjo no wa $y nie mal w cen trum mia sta. In na re we -
la cja to bo gac two i ró% no rod no!" asor ty men tu dóbr
na miej scu wy twa rza nych. Ko ja rzy my bo gu cic k#
„Por ce la n'”, ale ma $o kto wie, gdzie pro du ko wa no u nas
ro we ry (a oprócz nich m.in. gra mo fo ny, man do li ny i ba -
$a $aj ki i ma szy ny do szy cia). S$yn ny krem „Ni vea” przy -
wo dzi na my!l Gli wi ce, ale mia$ on rów nie% swój ka -
to wic ki roz dzia$. Osob n# cz'!" w pu bli ka cji po !wi' -
co no us$u gom i han dlo wi. My !l', %e in for ma cji z tym
zwi# za nych w PRL nie pu !ci $a by cen zu ra, bo dra% ni -
$y by nie s$y cha nie miesz ka( ców. Atrak cj# al bu mi ku s#
ar chi wal ne zdj' cia, ale przede wszyst kim re kla mo we
dru ki (np. pocz tów ki) w sty lu re tro. 

Jo an na Po pan da, Ur szu la Rze wi czok: Ma de in Ka -

to wi ce. Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to wi -

ce 2014, s. 44.

Au tor jest eme ry to wa nym gór ni kiem, któ ry – jak sam
mó wi – „nie prze sta$ ko pa"”. Z tym, %e ju% nie fe dru -
je w' gla, tyl ko grze bie w ro dzin nych (i nie tyl ko) ar -
chi wach, od naj du je do ku men ty i zdj' cia, a wszyst ko
po to, %e by si' do wie dzie" wszyst kie go o swo ich przod -
kach, o do mu, w któ rym si' wy cho wa$, o dziel ni cy,
gdzie wie le lat miesz ka$. To „ko pa nie” spra wi $o, %e
na eme ry tu rze za de biu to wa$ ja ko li te rat. Za baw nie opi -
su je to we wst' pie. Kie dy ju% zgro ma dzi$ ma te ria $y, oka -
za $o si', %e je go ma szy na do pi sa nia jest bez u %y tecz -
na, bo ju% nie ma do niej ak ce so riów. Na by ty przy pad -
ko wo lap top na po cz#t ku by$ tor tu r#, za pi sa ny tekst zni -
ka$ bez pow rot nie. Po mo gli: cór ka, zi'" i wnuk. By $y
jesz cze warsz ta ty li te rac kie z Mar t# Fox. Ale si'
upar$, dzi' ki cze mu po wsta $a barw na opo wie!" o ro -
dzi nie, Za $' %u, skom pli ko wa nych lo sach &l# za ków,
wspa nia $ych ko bie tach – bab ci Wik to rii i Ma rii Sob -
czyk -Król, no i oczy wi !cie ty tu $o wym kasz ta nie.
&wiet na lek tu ra.

Gin ter Pie ro! czyk: Asty kasz ta na, czy li opo wie #ci

o !l" sku nie zmy #lo nym. Wyd. In sty tut "lun skij

God ki – Me ga Press II, L# dzi ny 2014, s. 88.

Od ra zu za strze %e nie: to nie jest po ezja wy bit na. Ale
te% nie o war to !ci ar ty stycz ne, czy no wa tor skie po szu -
ki wa nia w niej cho dzi. Te wier sze, zgod nie z in ten cja -
mi ich au to rów, ma j# po ka zy wa" pi'k no kra jo bra zu
(zmie nia si', nie ste ty), do ku men to wa" %y cie co dzien -
ne, zw$asz cza to daw ne, któ re go ra my by $y wy zna czo -
ne przez tra dy cyj ny sys tem war to !ci, zwy cza je, ob rz' -
dy, kul tu r' lu do w#. Ta ksi#% ka ma s$u %y" oca la niu pa -
mi' ci o pi'k nym z per spek ty wy cza su !wie cie. Wy da -
na zo sta $a dla spe cjal nie $# czan, ko cha j# cych swo je
miej sce. By $em w )# ce, po zna $em nie któ rych miesz -
ka( ców, zro bi li na mnie wra %e nie. Oni rze czy wi !cie
zna j# swo j# hi sto ri', chc# swo je tra dy cje kul ty wo wa",
w do dat ku po tra fi# si' or ga ni zo wa" wo kó$ ró% nych ini -
cja tyw spo $ecz nych, czy kul tu ral nych. W ogó le w tam -
tych stro nach mo% na ju% mó wi" o spo $e cze( stwie oby -
wa tel skim. Wra ca j#c do ksi#% ki – za wie ra wier sze Ja -
na Kup ca, Sta ni s$a wa Stan du ry, Raj mun da Stan du ry
i Aloj ze go Grusz ki. 

Zbiór po ezji z $" ki. [Wy bór i opra co wa nie:

Edward Krzy $a nek, Pa we% Sta ni s%aw Zie bu ra].

Wyd. To wa rzy stwo Mi %o &ni ków '( ki, Pszczy -

na 2013, s. 412.

Lu bi' stu dio wa" bi blio gra fie, wi'c nic dziw ne go,
%e ta pu bli ka cja mnie moc no za in te re so wa $a. Jest do -
k$ad nie tym, co obie cu je ty tu$. Ma uk$ad rze czo wy
(za czy na si' od dzia $u „Za gad nie nia Ogól ne”, w któ -
rym wy mie nio no a% pi'" bi blio gra fii wcze !niej -
szych zwi# za nych z Zie mi# Pszczy( sk#). Po tem ma -
my m.in. „Bio gra fie”, „Hi sto ri'”, „Kul tu r', na uk'
i o!wia t'”, „Li te ra tu r' pi'k n#. Teo ri' li te ra tu ry”,
„Sztu k'” i „Ksi#% ki i czy tel nic two. Bi blio te ki. Ar chi -
wa”. Wy kaz te go „ty si# ca ksi# %ek” to jed nak nie
wszyst ko. Jest jesz cze aneks: „Bi blio gra fia pol -
skich cza so pism uka zu j# cych si' na Zie mi Pszczy( -
skiej (1845-2013)”, któ ry bar dzo mnie ucie szy$,
po ka zu je bo wiem ogrom ne bo gac two pra sy re gio nal -
nej, zaj mu j# cej si' pro ble ma mi gmi ny, po wia tu,
pa ra fii. Du %o ty tu $ów hi sto rycz nych, po wszech nie
zna nych, spo ro jed nak ta kich, któ re uka zu j# si'
od ro ku – za $ó% my – „1994 – do dzi!”.

Adam Gaw ron: Bi blio gra fia pol skich wy daw -

nictw zwar tych o Zie mi Pszczy% skiej. Ty si"c ksi" &ek

w la tach 1612-2013. Wyd. To wa rzy stwo Mi %o &ni ków

Zie mi Pszczy! skiej, Mu zeum Pra sy "l( skiej

w Pszczy nie, Pszczy na 2014, s. 156.
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Kie dy mo ja !red nia bu da or ga ni zo wa "a pierw sze po la tach spo tka -
nie – mnie tam nie by "o, wi docz nie z t# sa m# pil no !ci# mnie na -

mie rza no, z ja k# i ja d# $y "em do wy ni ków w na uce.
Na ko lej ne zo sta "em za pro szo ny... po sta no wi "em po je cha%. 
Mo $e spo tkam Ma ria na, Fry de ry ka lub Jan ka czy Re in hol da, a mo -

$e na wet Wer ne ra, Se we ry na...
Po 59 la tach po ja wi "em si& w oko li cy, któ ra s"a bo przy po mi na "a t#

za cho wa n# w pa mi& ci.
Na wet da le ki cha rak te ry stycz ny wi dok wa pien ni ków przy to rach uleg"

cza so wi.
Tam gdzie nie gdy! na sto ku przed la skiem roz ci# ga "o si& wiel ce ory -

gi nal ne bo isko, w któ rym pi" ka sta cza "a si& na szym w le wo a prze ciw -
ni ko wi w pra wo, ze zmia n# po prze rwie, sta "o sta bil nie zbu do wa ne ma -
"e osie dle. 

Osa mot nio ne gma szy sko na szej bu dy sta "o te raz w !rod ku po la roz -
sy pa nych kloc ków do mów.

By "o przed cza sem, wi&k szo!% uczest ni czy "a w na bo $e' stwie uj& tym
w pro gra mie.

Na pla cu przed szko "# grup ka po si wia "ych pa nów w do my !le te$ nie -
gdy siej szych ab sol wen tów.

Kie dy do sz"o do mnie, $e by li z rocz ni ka od da lo ne go od me go o de -
ka d& pó( niej, od da li "em si& od nich z ko men ta rzem „smar ka cze”...

W tym cza sie po ja wi "a si& w szy ku mar szo wych, gru pa pomszal na.
Na cze le kro czy "a Nie ustan na Pry mu ska na szej kla sy Iwo na.
Za sko cze nie, $e j# po zna "em i mo je roz cza ro wa nie, $e ni ko go wi& -

cej z mej kla sy.
Có$ mo$ na so bie po ty lu la tach po wie dzie%, jak nie nu dz#c stre !ci%

mi nio ne, cho% w"a !ci wie po co?
Po kwa dran sie roz mo wy, wie dzie li !my o so bie nie co wi& cej, ty le $e

star czy. 
Pro fe sor M, brat dwu zna nych pla sty ków, ten któ ry wska za" mi kie -

ru nek, w któ rym mo g"em za ist nie%, po zna" mnie z da le ka, u!ci ska", za -
mie ni" pa r& zda', $e wie od bra ci co u mnie. 

Za cz& "a si& cz&!% ofi cjal na, ko lej no prze ma wia li nie gdy siej si naj -
lep si. 

Mój czas nie mia" kon ty nu ato rów, Ci, z któ ry mi jesz cze mo g"em za -
mie ni% pa r& tek stów, by li za j& ci wy g"a sza niem w"a snych.

Prze wa$ nie chwa li li wspo mi na j#c.... Po tem za cz& "a si& cz&!% ar ty -
stycz na, wy st& py ak tu al nych wy cho wan ków w re per tu arze na szej m"o -
do !ci.: – Ka ru ze la, ka ru ze la... Wio ko ni ku... Ma ry ni ka, Ma ry ni ka... Ha -
lo, kto pu ka do mych drzwi”...

Bra ko wa "o mi tyl ko tej zna nej, pie !ni !pie wa nej na co dzien nych ape -
lach po ran nych.

Za cz# "em doj rze wa% do zmia ny oto cze nia.
To by" !wiat, w któ rym nie mia "em nic do po wie dze nia, a lu bi& mie%.... 
Jesz cze chwi la sa mot no !ci w t"u mie, zwrot na pi& cie, wy je$ d$am

po dwu go dzi nach po by tu.
Sta "o si&, $e po dró$ do ce lu o wie le cie kaw sz# by wa ni$ on sam...

!

By wa j# ta kie chwi le, $e za sn#% trud no po prze rwa nym !nie. By nie
le $e% i da% si& po rwa% no stal gii za mi ja j# c# nie ub"a ga nie m"o do -

!ci#, mam w za pa sie lin ki do po my s"ów i wy li cza nek.... 
No to so bie wy bra "em te mat „Gra fi cy”: imi& na zwi sko, pra ca.

W ko lej no !ci przy pad ko wej. Ja ni na Bia "a, $o na Ferd ka, li no ry -
ty – ptak, kwia ty, s"o' ca,... Ma rian Ma li na, po sta cie we w"a snej tech -
ni ce – ce lo gra fii. 

Na su wa mi si& wspo mnie nie z lat sie dem dzie si# tych, kie dy to
Ma li na z wy bo ru Ju ry otrzy ma" pierw sz# na gro d& w kon kur sie „Gra -
fi ka Ro ku”, po otwar ciu ko pert jed nak $e oka za "o si&, $e to nie On by"
au to rem na gro dzo nej pra cy lecz mniej zna ny gra fik Bro ni s"aw Jar -
czok, któ ry chy ba je dy nie przez t& do sko na "# pod rób k&, po zo sta" mi
w pa mi& ci. 

Ro man Sta rak, pro ste, bar dzo pro ste, do sko na "e.... pej za $e li no ry -
ty. Jest i ten, no ten, co to je go de ski drze wo ryt ni cze, pod ma lo wa ne
wi sz# w Wy dzia le Kul tu ry Urz& du Mar sza" kow skie go... no, Ste -
fan – od te ma ty ki wiej skiej – Sub er lak, z Ka to wic do Uj so" uciek", ale
nie z te go po wo du )y wiec czy zn& do !l# skie go po tem pod "# czo no. Jan
No wak – faj ny star szy ko le ga, wcze !niej asy stent u Ra ka – li to gra -
fia, or kie stry, clow ni, cyrk i mu zy ka... jesz cze nie !pi&, wi&c i da lej
wy szu ku j& w pa mi& ci – Ry szard Osad czy, ten wy by" do Cz& sto cho -
wy, te ma tów nie pa mi& tam, snu j# mi si& ja kie! ku li ste for my, w tech -
ni ce mie sza nej. Zyg munt Ace da' ski – szef Od dzia "u Gli wic kie go
ZPAP i te!% Jur ka Saj da ka... li no ry ty o te ma ty ce hi sto rycz nej, Jo an -
na Bo gu s"aw ska i ostre wej !cie ze swo imi li no ry ta mi. 

Ta de usz Sia ra – li sty w akwa for cie. 
Stel ler Pa we", od nie go wi nie nem za cz#%, drze wo ry ty sztor co we,

por tre ty, pej za $e. 
Ka zi mierz Mo( dzierz, drze wo ry ty, eks li bri sy, po god ny by tom ski

ko le ga, by "o $e je cha li !my na Wal ny Zjazd do Lu bli na, przed Ka zi -
mie rzem Dol nym za trzy ma" sa mo chód i pro si", by go na tle szyl du
mia sta sfo to gra fo wa%, by by% bli sko na pi su trze ba go by "o pod no si%,
bo by" jak Na po le on. 

Ka zi mierz Kan de fer – tro ch& ka pral dla m"od szych ko le gów, ale
$ycz li wy, li no ry ty...

Rak Alek san der, „oj ciec” ca "ej tej rze szy, w"a !ci wie to pod je go su -
ro w# r& k# wy ro s"a ca "a rze sza ka to wic kich gra fi ków, po wa$ ny pro -
fe sor, któ re go mi si& uda "o roz !mie szy% swo im pro jek tem li no ry tu
o pi cas sow skiej te ma ty ce cor ri dy, „ch"o pie, ten byk u Was ta ki ma -
"y...” ja ko eme ryt miesz ka" nie da le ko me go no we go miej sca po by tu,
co sk"o ni "o mnie do od wie dze nia go z oka zji imie nin.

Pro fe sor oka za" si& bar dzo przy ja znym, ten któ ry nas ga ni" kie dy
by li !my „po pi wie”, te raz po cz& sto wa" kie lisz kiem na lew ki, a po tem
„no to Pa no wie na dru g# no g&”... Wy li czam da lej – Ja dwi ga Smy -
kow ska, do bre drze wo ry ty, Ka zi mierz Szo" ty sek z Za brza, mie dzio -
ry ty, i jesz cze kto! na „S” Szy pu "a Fer dek – mistrz nie la da, mia" po -
cz#t ki w li no ry cie, ak tu al nie two rzy w tech ni ce cy fro wej. Jesz cze
je den, mam go na ko' cu j& zy ka, za czy na si& na „Sz”, pró bu j& Szi...
Sze... Szo... Szr... Szu... i nic, mam je go twarz pod po wie k#, no ta -
ki nie wy so ki z bia "# czu pry n# w"o sów, two rzy w me ta lu... ma "e cu -
dow ne gra fi ki... da lej nic.

Za czy nam si& ba%, $e to pierw sze ob ja wy...
Pust ka, dla cze go nie pa mi& tam... wi&c wy li czam da lej – Jan Wa -

"ach – drze wo ryt nik, Fran ci szek Wy le $uch – li no ryt, Sta ni s"aw Gaw -
ron – akwa for ta, i jesz cze je den w akwa for cie – Ta de usz Czo ber, a te -
go na „SZ” da lej nie mo g& so bie przy po mnie%... mi ja bez sen na
go dzi na, gdy na raz, bez fan far wy !wie tla mi si& na zwi sko Szma tloch,
Jan Szma tloch.

O, dzi& ki Bo gu to nie Te re si na.
Py ta cie co to Te re si na? Tak mó wi# moi w"o scy Przy ja cie le – to sa -

mo co Al zhe imer, ty le $e brzmi znacz nie le piej...
!

Aneg
doty

HENRYK*BZDOK
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R
o la bi blio tek w ci! gu lat ule -

ga "a zmia nom. Przy czy ni"
si# do te go w du $ym stop niu po -

st#p tech no lo gicz ny – upo wszech -

nie nie In ter ne tu ja ko zna cz! ce go

me dium, po ja wie nie si# no -

wych – obok ksi!$ ki pa pie ro -

wej – form wy daw nictw (pu bli ka -

cje mul ti me dial ne, au dio bo oki,

e -bo oki). Jed nak po mi mo prze -

obra $e% bi blio te ki nie prze sta "y
by& po trzeb ne. A ksi!$ ka na dal

jest war to 'ci! w ich dzia "al no 'ci.

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na

w Go cza" ko wi cach -Zdro ju zo -

sta "a za "o $o na w 1948 ro ku i dzia -

"a "a ja ko punkt bi blio tecz ny 

w bu dyn ku Do mu Zdro jo we go.

Po cz!t ko wo jej ksi# go zbiór li czy"
za le d wie 865 po zy cji. W 1953 r.

na po trze by ksi!$ ni cy od da ne

zo sta "o po miesz cze nie w no wo

wy bu do wa nej Szko le Pod sta wo -

wej nr 1. Pó( niej bi blio te k# prze -

nie sio no do bu dyn ku Ochot ni czej

Stra $y Po $ar nej. Od 1975 r., gdy

gmi n# w"! czo no do Pszczy ny,

dzia "a "a ja ko fi lia Po wia to wej

Bi blio te ki Pu blicz nej w Pszczy -

nie – do 1992 r., kie dy to na no -

wo po wsta "a gmi na Go cza" ko wi -

ce -Zdrój. W tym sa mym ro ku 

– w zwi!z ku z po trze ba mi lo ka -

lo wy mi gmi ny – pla ców ka po -

now nie zo sta "a prze nie sio na

do bu dyn ku szko "y i za cz# "a
funk cjo no wa& ja ko Gmin na Bi blio te ka Pu -

blicz na. W 2001 r. – na mo cy uchwa "y Ra -

dy Gmi ny Go cza" ko wi ce -Zdrój – otrzy ma "a
sta tus in sty tu cji kul tu ry. Sie dzi b! go cza" ko -

wic kiej ksi!$ ni cy od 2008 r. jest bu dy nek

Gmin ne go O'rod ka Kul tu ry przy ul. Uzdro -

wi sko wej 61. 

Do za da% Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Go cza" ko wi cach -Zdro ju, ja ko in sty tu cji

kul tu ry, na le $y roz wi ja nie i za spo ka ja nie po -

trzeb o'wia to wych, kul tu ral nych i in for ma cyj -

nych miesz ka% ców oraz po pu la ry zo wa nie

wie dzy. Dzia "a nia te nie by "y by mo$ li we, gdy -

by nie do ta cja Urz# du Gmi ny oraz wspar cie

Bi blio te ki Na ro do wej i Fun da cji Oran ge. To

dzi# ki nim go cza" ko wic ka bi blio te ka wzbo ga -

ca swo je zbio ry o no wo 'ci ksi!$ ko we, a od te -

go ro ku – wy cho dz!c na prze ciw ocze ki wa niom

czy tel ni ków – rów nie$ o au dio bo oki. Za pew -

nia tak $e bez p"at ny do st#p do sze ro ko pa -

smo we go In ter ne tu, z któ re go ko rzy sta wie -

lu od wie dza j! cych.

Z oka zji ob cho dów XX-le cia gmi ny Go -

cza" ko wi ce -Zdrój w 2012 r. bi blio te ka zor ga -

ni zo wa "a kon cert Grze go rza Tur naua i Jac ka

Kró li ka Wie czór pio se nek so wich (re ali zu j!c

pro jekt wspó" fi nan so wa ny ze 'rod ków Unii

Eu ro pej skiej w ra mach osi 4: Le ader – Pro -

gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -

ta 2007–2013).

W 2013 r. uczci li 'my 65-le cie po wsta nia bi -

blio te ki. Ob cho dy roz po cz# "y „Ogro do we

spo tka nia z li te ra tu r!”, pod czas któ rych za pre -

zen to wa no in sce ni za cje frag men tów kla sycz -

nych utwo rów (m.in. Ani z Zie lo ne go Wzgó -

rza Lu cy M. Mont go me ry, Hob bi ta Joh na R.

R. Tol kie na, Ro mea i Ju lii Wil lia ma Sha ke -

spe are’a). Wy st# py przy go to wa "a m"o dzie$
z Ko "a Bi blio tecz ne go dzia "a j! ce go w bi blio -

te ce Gim na zjum w Go cza" ko wi cach -Zdro ju,

z któ rym wspó" pra cu je my od kil ku lat przy re -

ali za cji pro jek tu „Gim na zja li 'ci po zna j! pi sa -

rzy”. Pod czas uro czy sto 'ci Ga brie la Pla cha,

wójt Go cza" ko wic -Zdro ju, pod kre 'li "a, $e
dzia "al no'& bi blio te ki wzbo ga ca $y cie gmi ny

i jej miesz ka% ców. Wr# czy "a rów nie$ Ja dwi -

dze Król, pe" ni! cej funk cj# dy rek to ra pla ców -

ki od 1987 r., od zna k# ho no ro w! Za s"u $o ny

dla Kul tu ry Pol skiej, nada n! przez mi ni stra

kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go. Punk tem

kul mi na cyj nym ob cho dów by" kon cert Zbi -

gnie wa Wo dec kie go.

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na

w Go cza" ko wi cach -Zdro ju

wspó" pra cu je ze wszyst ki mi pla -

ców ka mi o'wia to wo -wy cho waw -

czy mi w gmi nie, or ga ni zu j!c
lek cje bi blio tecz ne i spo tka nia

z pi sa rza mi. W ksi!$ ni cy go 'ci li

m. in.: Ewa i Wan da Cho tom skie,

Mar ta Fox, Agniesz ka Fr! czek,

Be ata Ostro wic ka, Mar cin Pa "asz,

Re na ta Pi!t kow ska, Jo an na Sorn-

-Ga ra, Ka zi mierz Szy mecz ko. 

Wa$ ne miej sce w ka len da rzu

im prez zaj mu j! ob cho dy Ty go dnia

Bi blio tek. Z tej oka zji co ro ku za -

pra sza my dzie ci z go cza" ko wic -

kich przed szko li i szkó". Cze ka tu

na nie mi "a nie spo dzian ka – g"o -

'ne czy ta nie przez zna n! w 'ro do -

wi sku lo kal nym po sta& i za ba wy

pro wa dzo ne przez pra cow ni ków

na szej ksi!$ ni cy. W tym ro ku,

w"! cza j!c si# w t# ogól no pol sk!
ak cj# pro mu j! c! czy tel nic two i bi -

blio te ki, zor ga ni zo wa li 'my rów -

nie$ spo tka nie au tor skie w Szko -

le Pod sta wo wej nr 1. Ucznio wie

klas V i VI mie li oka zj# po roz ma -

wia& z An n! Czer wie% sk! -Ry -

del, mu zy kiem, pe da go giem, au -

tor k! ksi! $ek bio gra ficz nych dla

dzie ci i m"o dzie $y, lau re at k! Na -

gro dy Sto wa rzy sze nia Wy daw ców

Ka to lic kich Fe niks (2011). Pi sar -

ka prze czy ta "a frag men ty swo jej

naj now szej po wie 'ci Krysz ta !o we

od kry cie – po 'wi# co nej Ja no wi Czo chral skie -

mu, wy bit ne mu pol skie mu uczo ne mu, na zy -

wa ne mu oj cem elek tro ni ki – i od po wie dzia "a
na py ta nia pu blicz no 'ci.

Z my 'l! o m"o dych czy tel ni kach pro wa dzo -

ne s! tak $e cy klicz ne za j# cia „An giel ski

w bi blio te ce”. Z Gmin nym O'rod kiem Kul -

tu ry co ro ku or ga ni zu je my Wie czór z An der -

se nem, Ro dzin n! Ma jów k# oraz wie le in nych

im prez kul tu ral no -edu ka cyj nych. 

W 2013 r. bi blio te ka po raz dru gi przy go -

to wa "a wy sta w# prac ar ty stów ma lu j! cych

usta mi i no ga mi, zwi! za nych z ra ci bor skim

wy daw nic twem „Amun”. Eks po zy cja cie szy -

"a si# spo rym za in te re so wa niem. Zwie dza j! -
cy z nie do wie rza niem po dzi wia li pra ce twór -

ców, któ rzy po mi mo prze ci wie%stw lo su

po tra fi! roz wi ja& swój ta lent i pa sj#. 
Go cza" ko wic ka bi blio te ka jest w do sko na -

"ej for mie – co raz bar dziej no wo cze sna, sta -

"a si# miej scem, w któ rym war to by wa&. Dzi# -
ki re ali za cji ró$ no rod nych przed si# wzi#&
kul tu ral nych i edu ka cyj nych do sto so wu je

swo j! ofer t# do po trzeb wspó" cze snych od -

bior ców. 

AN NA GRZE GOR SKA

Z )YCIA

BIBLIOTEK

GBP w Gocza"kowicach-Zdroju

Biblioteka – lubi# to!

Z
d
j"

 c
ia

 z
a
r
 c
h
i w

u
m

 G
B

P
 w

G
o
 c
z
a
! k

o
 w

i c
a
c
h
 -
Z

d
r
o
 ju

Punk tem kul mi na cyj nym ob cho dów 65-le cia GBP by! kon cert Zbi gnie wa

Wo dec kie go

Z oka zji ob cho dów XX -le cia gmi ny Go cza! ko wi ce -Zdrój w 2012 r. bi blio -

te ka zor ga ni zo wa !a „Wie czór pio se nek so wich” z udzia !em Grze go rza Tur -

naua i Jac ka Kró li ka

Uczest ni cy ak cji „Ca !a Pol ska czy ta dzie ciom”



Po mnik Hen ry ka S!a wi ka (1894 – 1944) i Joz se fa An -
tal la se nio ra (1896 – 1974) – bo ha te rów trzech na -

ro dów pol skie go, "y dow skie go i w# gier skie go, wspól nie
or ga ni zu j$ cych po moc dla %y dów pod czas II woj ny, zo -
sta nie wznie sio ny na pla cu przed Spodkiem, w s$ siedz -
twie bu dyn ku Mi# dzy na ro do we go Cen trum Kon gre so -
we go i ha li wi do wi sko wo -spor to wej „Spodek” – tak
zde cy do wa li ka to wic cy sa mo rz$ dow cy. 

Obie te po sta cie po przez sw$ wie lo let ni$ wspól n$ dzia -
!al no&', któ ra prze ro dzi !a si# w przy ja() na &mier' i "y -
cie, sta !y si# wspó! cze snym sym bo lem przy ja( ni pol sko -
-w# gier skiej. Mia sto Ka to wi ce po sta no wi !o upa mi#t ni'
tych nie zwy k!ych lu dzi i ich czy ny, bu du j$c ich wspól ny
po mnik.

Kon kurs na po mnik og!o si !o Mia sto Ka to wi ce. W ma ju
te go ro ku og!o szo no wy ni ki. Na de s!a ne pro jek ty oce nia -
!o ju ry: arch. Ja cek Bu dyn, prof. dr hab. An to ni Cy -
gan – rek tor ASP w Ka to wi cach, arch. Ry szard Jur kow -
ski, prof. dr hab. Win cen ty
Ku' ma – ar ty sta rze( -
biarz, Mi cha! Lu ty – wi ce -
pre zy dent Ka to wic, arch.
Ja cek Mrocz kow ski, prof.
dr hab. Grze gorz Osli slo,
arch. Je rzy Szcze pa nik -
-Dzi kow ski i prof. dr hab.
Jan Tu taj. Prze wod ni cz$ -
c$ ju ry by !a Kry sty na 
Siej na – wi ce pre zy dent
Ka to wic. 

Pierw sz$ na gro d# ju ry
przy zna !o Ja no wi Ku ce
z Ka to wic oraz Mi cha !o wi
D$b ko wi z Kra ko wa. Wy -
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*Wyró"nienie

! I Nagroda  + I Nagroda  

ró" nie nie otrzy ma li Bar tosz Ma jew ski
i Agniesz ka Ma jew ska AMAYA AR CHI -
TEK CI z Ka to wic.
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OPOL SKIE
WI TO WOL NO CI

W 25. rocz ni c wy bo rów do Sej mu z 1989 ro ku, Urzd
Mar sza kow ski Wo je wódz twa Opol skie go wspól nie

z Opol skim Urz dem Wo je wódz kim i Fil har mo ni Opol sk
zor ga ni zo wa w Opo lu ob cho dy tej rocz ni cy w ra mach im pre -
zy „wi to Wol no ci – wi tem Ra do ci”. W pro gra mie dla
dzie ci i mo dzie y szkol nej zna la zy si: kon kur sy, gry, za ba -
wy i na uka pio sen ki „Kto ty je ste?” do wier sza Wa dy sa wa
Be zy oraz wy st py lau re atów prze gl du ze spo ów ar ty stycz -
nych „Opol skie Szma rag dy”, któ re przy ci gn y licz ne gru py
uczniów opol skich szkó. Jed n z atrak cji by rów nie lot bia -
o – czer wo nych ba lo nów, wy pusz czo nych do nie ba przez
Opo lan bio r cych udzia w in au gu ra cji im pre zy.

Ob cho dy wi ta Wol no ci za ko czy kon cert „Wol no Na -
sza” w Fil har mo nii Opol skiej, pod czas któ re go Mar sza ek
Wo je wódz twa Opol skie go An drzej Bu a wr czy od zna ki ho -
no ro we „Za Za su gi dla Wo je wódz twa Opol skie go” dla miesz -
ka ców re gio nu za an ga o wa nych w dzia a nia na rzecz
od zy ska nia wol no ci. Na stp nie Fil har mo ni cy Opol scy
pod dy rek cj Wie sa wa Pie re go ról ki wy st pi li z opol ski mi wy -
ko naw ca mi (Bar ba ra Kur dej – Sza tan, Opo le Go spel Cho ir,
Krzysz tof Pu ma Pia sec ki, An na wit czak, Ja ro saw Wa sik,
Pa we To ma szew ski). Kon cert za ko czy re ci tal gwiaz dy wie -
czo ru – Ewy Bem, po któ rym kom plet pu blicz no ci po dzi ko -
wa ar ty stom owa cja mi.

dks 

Bar ba ra Ka mi ska Czo nek Za rz du Wo je wódz twa Opol skie go oraz
Ry szard Wil czy ski Wo je wo da Opol ski (w rod ku) otwie ra j opol -
skie ob cho dy wi ta Wol no ci.

Kon kur sy, gry, za ba wy dla dzie ci i mo dzie y pro wa dzi Mi cha
wi ta a, ak tor te atru Eko Stu dio w Opo lu.

Kon kurs zdo bie nia go da Pol ski przez uczniów opol skich szkó pod -
sta wo wych.

Bia o -czer wo ne ba lo ny na in au gu ra cj wi ta Wol no ci wzleciay
ku niebu nad Placem Wolnoci w Opolu.

Wy st py ar ty stycz ne uwiet ni ze spó „Shan ta y ci” lau re at prze gl -
du „Opol skie Szma rag dy”.

Kon cert „Wol no Na sza” w Fil har mo nii Opol skiej im. Jó ze fa El sne ra
z udzia em gwiazdy wieczoru – Ewy Bem.
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Pa !ac w Paw !o wi cach
W tym ro ku mi ja 150 lat od wznie sie nia

pa !a cu w Paw !o wi cach (gmi na Go rzów

"l# ski, po wiat ole ski), któ re go bu dow ni -

czym by! Fry de ryk Wil helm Kon stan tyn

von Pan n witz, wy wo dz# cy si$ z ary sto kra -

tycz nej ro dzi ny si$ ga j# cej ko rze nia mi

do %re dnio wiecz nej szlach ty po cho dz# cej

z &u 'yc. Eklek tycz ny pa !ac z ele men ta mi

ba ro ko wy mi i neo re ne san so wy mi prze cho -

dzi! zmien ne ko le je lo su. W pu bli ka cji

„Paw !o wi ce – dzie je wsi i pa !a cu” szcze -

gó !o wo opi sa !a je Ewa Ci cho( dy rek tor

Ole skie go Mu zeum Re gio nal ne go.

Po II woj nie %wia to wej w pa !a cu mie %ci -

!o si$ m.in. przed szko le oraz szko !a rol ni -

czaz in ter na tem. Na roz po cz$ cie ro ku

szkol ne go w 1980 r. po raz pierw szy

do pa !a cu wszed! Be nia min Go dy la 

– ucze( Tech ni kum Me cha ni za cji Rol nic -

twa. Za pew ne na wet w snach wów czas nie

przy pusz cza!, 'e )wier) wie ku pó* niej

przy b$ dzie tu taj, aby zo sta) je go w!a %ci -

cie lem i pa tro nem, któ ry oca li za by tek

przed znisz cze niem, bo wiem po li kwi da -

cji szko !y pa !ac na kil ka lat opu sto sza! i po -

ja wi !o si$ re al ne za gro 'e nie, 'e po zba wio -

ny go spo da rza za mie ni si$ w ru in$, jak

wie le in nych re zy den cji zie mia( skich

na "l# sku. 

Pa( stwo Ewa i Be nia min Go dy lo wie,

pry wat ni przed si$ bior cy, dzi$ ki swo jej

ci$' kiej pra cy i po my s!o wo %ci zdo !a li

przy wró ci) %wiet no%) daw nej re zy den cji

Pan n wit zów – za pew ne dzi% jest jesz cze

pi$k niej sza od tej z 1864 r. Po od no wie -

niu sta no wi mo de lo wy przy k!ad ada pta -

cji za byt ko we go pa !a cu na cen trum ho te -

lo wo -kon fe ren cyj ne z wy ko rzy sta niem

do ta cji unij nych z RPO Wo je wódz twa

Opol skie go na la ta 2007–2013. Pa !ac

w Paw !o wi cach to jed na z naj pi$k niej szych

wi zy tó wek "l# ska Opol skie go, wraz z je -

go oto cze niem jest nie tyl ko miej scem wy -

po czyn ku, roz ryw ki i za ba wy, gdzie po -

wsta !y no we miej sca pra cy, ale tak 'e
cen trum 'y cia kul tu ral ne go oraz wie lu cen -

nych przed si$ wzi$) lo kal nej spo !ecz no %ci.

Ogól no pol ska Ga la Mun du ro wych Or -

kiestr D$ tych „Z!o ty Su za fon”, Fe sti wal

Pio sen ki Re li gij nej „Bar ka” za pi sa !y si$
na sta !e do ka len da rium wy da rze( kul tu -

ral nych re gio nu. Spo %ród wie lu kon cer tów,

spo tka( i kon fe ren cji, war to wspo mnie)
po %wi$ co n# funk cjo no wa niu pry wat nych

zam ków i pa !a ców wraz z po sie dze niem se -

nac kiej ko mi sji do spraw kul tu ry, któ r#
zor ga ni zo wa! opol ski se na tor Alek san der

"wiey kow ski. Kon fe ren cja by !a wa' nym fo -

rum do dys ku sji na te mat pro ble mów

praw nych i fi nan so wych, ja kie ma j# pry -

wat ni w!a %ci cie le du 'ych obiek tów za byt -

ko wych. Dzia !al no%) no wych w!a %ci cie li

Pa !a cu w Paw !o wi cach mo' na pod su mo -

wa) sen ten cj# wspó! cze sne go pol skie go

afo ry sty W!a dy s!a wa Grzesz cza ka „Kto

bu du je – pra cu je tak 'e dla swych dzie ci,

kto bu du je do brze – pra cu je rów nie' dla

swych wnu ków, ale kto two rzy – pra cu je

dla wszyst kich przy sz!ych po ko le(”. Pa( -
stwo Go dy lo wie bu dow ni czo wie i me ce -

na si, two rz# dzi siaj nie zwy k!# prze strze(
Pa !a cu w Paw !o wi cach, gdzie wspó! cze -

sne funk cje biz ne so we har mo nij nie prze -

ni ka j# si$ z mi syj n# dzia !al no %ci# spo !ecz -

n# i dzie dzic twem kul tu ro wym daw nej

re zy den cji %l# skie go zie mia( stwa, nad któ -

rym wci#' czu wa ge nius lo ci. 

JA NUSZ WÓJ CIK

! VIII Mi! dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki

„Klucz bor skie Tre le” od by" si! w Sa li Ka me ral -

nej Klucz bor skie go Do mu Kul tu ry, w pro gra mie

im pre zy od by "y si! prze s"u cha nia kon kur so we

uczest ni ków, kon cert gwiaz dy fe sti wa lu An ny

Jur kszto wicz oraz kon cert Ga lo wy Lau re atów. 

! Pod czas Lo re ta# skich Wie czo rów Or ga no -

wych z oka zji 750-le cia przy by cia Fran cisz ka nów

do G"o gów ka w miej sco wym ko $cie le fran cisz -

ka# skim w trak cie kon cer tu „Cz"o wie czy los – pa -

mi! ci An ny Ger man” wy st% pi li m.in.: A. Gar ba -

rek, D. Ba ran -B"asz czyk, M. Du& niak, S. No wak,

J. '% d"o, A. Szo stak oraz Chór „AL LE GRO”

z Tar now skich Gór.

! W ra mach XI Fe sti wa lu Mu zy ki Za byt ko -

wych Par ków i Ogro dów im. Car la Ma rii von

We be ra w ko $cie le ka to lic kim i ewan ge lic kim

w Po ko ju me lo ma ni wy s"u cha li m.in: „Kon cer -

tu czte rech te no rów” z pie $nia mi i aria mi We be -

ra, wy st! pu uczniów Pa# stwo wej Szko "y Mu zycz -

nej im. An drze ja Ku ry le wi cza w Na my s"o wie,

kon cer tu „Cho pin – We ber” z udzia "em prof.

Paw "a Za wadz kie go (for te pian), Or kie stry Sym -

fo nicz nej Fil har mo nii Opol skiej im. Jó ze fa El -

sne ra pod dy rek cj% Bar to sza 'u ra kow ski go.

! W pro gra mie „Ty go dnia pod'a gla mi”, któ -

ry od by" si! w Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz -

nej w Opo lu zna la z"y si! m.in.: spo tka nie z Mar -

kiem Szu raw skim au to rem ksi%( ki „Rejs ku Wy -

spom Szcz! $li wym”, kon cert szant i pio se nek

mor skich ze spo "u szan to we go „Shan ta (y $ci”,

pro mo cja ksi%( ki „Bu ja nie w mor skiej pia nie”

Krzysz to fa Ba ra now skie go oraz zwie dza nie wy -

sta wy „Na umrzy ka skrzy ni. Li te rac kie por tre -

ty lu dzi mo rza”.

! 62. Se zon Ar ty stycz ny za ko# czo no uro czy -

$cie w Fil har mo nii Opol skiej im. Jó ze fa El sne -

ra w Opo lu kon cer tem Je re my’ego Fin -

dlay’a (Ka na da) oraz Fil har mo ni ków Opol skich

pod dy rek cj% Bar to sza 'u ra kow skie go, któ rzy

wy ko na li Kon cert wio lon cze lo wy e -moll op. 85
Edwar da El ga ra i Ta" ce sym fo nicz ne op. 45 Ser -

giu sza Rach ma ni no wa.

! W ra mach „II No cy Opol skich Le gend, czy li

spo tka nia ze s"o wia# sk% le gen d%” or ga ni zo wa -

nej przez Mu zeum )l% ska Opol skie go od by wa -

"y si!: pre lek cje „Be stia riusz s"o wia# ski” Wi tol -

da Var ga sa i „9 zió" i kwiat pa pro ci w t! jed na

noc” Iza be li Ja sic kiej -Mi siak z Uni wer sy te tu

Opol skie go, warsz ta ty i za ba wy (ta# ce daw ne, ko -

lo ro wan ki s"o wia# skie), kon cert mu zy ki daw nej

oraz „Noc Ku pa "y” – spek takl w wy ko na niu Sto -

wa rzy sze nia Te atr Ta# ca i Ru chu z Ogniem

MAN TI KO RA na pla cu przed mu zeum.
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Zbie gie ni (ur. w 1924 r. we Lwo wie) – !o" -
nierz Ar mii Kra jo wej, wspó" twór ca opol -
skie go #ro do wi ska pla stycz ne go i pre zes
ZPAP Pol ska Sztu ka U!yt ko wa. Od 1953 r.
za miesz ka" w Opo lu, gdzie pra co wa" ja ko
ar chi tekt i pro wa dzi" ak tyw n$ dzia "al no#%
na ni wie kul tu ry. Rok pó& niej za "o !y"
pierw szy pro fe sjo nal ny zwi$ zek ar ty stów
pla sty ków na Opolsz czy& nie. By" ini cja to -
rem i do dzi# jest or ga ni za to rem mi' dzy na -
ro do wych i ogól no pol skich ple ne rów 
ma lar skich. Za swo je do ko na nia by" wie lo -
krot nie na gra dza ny i wy ró! nia ny m.in. me -
da lem Glo ria Ar tis, Krzy !em Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Krzy !em Ofi cer -
skim, Krzy !em Nie pod le g"o #ci, Od zna k$
Ho no ro w$ za Za s"u gi dla Opo la. Be ne fi so -
wi to wa rzy szy "a pre zen ta cja pu bli ka cji
„Adam Zbie gie ni 70 lat pra cy twór czej” oraz
wy sta wa, na któ rej za pre zen to wa no gra fi -
ki, zdj' cia, ob ra zy i pro jek ty ar chi tek to nicz -
ne ju bi la ta.

Od s"o ni! cie po mni ka 

je# ców serb skich

Na sta rym cmen ta rzu je niec kim z cza -
sów I woj ny #wia to wej w (am bi no wi cach
od by "a si' uro czy sto#% wie) cz$ c$ pra ce kon -
ser wa tor skie przy Po mni ku Je) ców Serb -
skich. Or ga ni za to ra mi przed si' wzi' cia by -
li: kon sul ho no ro wy Re pu bli ki Ser bii Ran ko
To ma vi%, dy rek tor Cen tral ne go Mu zeum
Je) ców Wo jen nych w (am bi no wi cach -
-Opo lu dr Vio let ta Re zler -Wa sie lew ska,
wójt Gmi ny (am bi no wi ce To masz Kar pi) -
ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ció"
CMJW prof. dr hab. Da nu ta Ki sie le wicz.
Uro czy sto#% u#wiet ni" swo j$ obec no #ci$ am -
ba sa dor Re pu bli ki Ser bii Ra doj ko Bo go je -
vi%. Od s"o ni' ciu po mni ka to wa rzy szy "o
tak !e otwar cie w opol skiej sie dzi bie mu -
zeum wy sta wy po #wi' co nej !o" nie rzom
serb skim w nie wo li pt. „Po me ra ni ja. Serb -
scy je) cy wo jen ni w II Okr' gu Woj sko wym
We hr mach tu 1941–1945” przy go to wa nej
przez Mu zeum Ar che olo gicz no -Hi sto rycz -
ne w Star gar dzie. Po pre zen ta cji wy sta wy
przez jej ku ra tor k', Jo lan t' Ani szew sk$
z Mu zeum Ar che olo gicz no -Hi sto rycz ne -
go w Star gar dzie, am ba sa dor Re pu bli ki
Ser bii, Ra doj ko Bo go je vi% po dzi' ko wa"
Po la kom za pie l' gno wa nie pa mi' ci o serb -
skich je) cach wo jen nych obu wo jen #wia -
to wych.

W kr! gu kul tu ry kre so wej

W ogro dach Wo je wódz kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Opo lu od by "o si' 5. spo tka -
nie or ga ni za cji kre so wych wo je wódz twa
opol skie go, z udzia "em mar sza" ka wo je -
wódz twa An drze ja Bu "y, cz"on ka ZWO
Bar ba ry Ka mi) skiej i prze wod ni cz$ ce go
Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go Bo gu -
s"a wa Wier da ka, któ ry otrzy ma" pa mi$t ko -
wy me dal z po dzi' ko wa nia mi za wspie ra -
nie Kre so wian wr' czo ny przez pre zes
Ire n' Ka li t', re pre zen tu j$ c$ bli sko stu
przed sta wi cie li opol skie go To wa rzy stwa
Mi "o #ni ków Lwo wa i Kre sów Po "u dnio wo -
-Wschod nich oraz in nych sto wa rzy sze)
kre so wych m.in. z Opo la, Ny sy, G"ub czyc,
K' dzie rzy na -Ko& la, Grod& ca, Wój cic,
Brze gu i Klucz bor ka. Pod czas bie sia dy kre -
so wej, któ rej go #ciem by" m.in. prof. Sta -
ni s"aw S"a wo mir Ni cie ja gra" i #pie wa" ze -
spó" „Lwow ska Fa la” ze Lwo wa. Im pre zie
to wa rzy szy "a wy sta wa „Kre so wia nie
na Opolsz czy& nie”, uka zu j$ ca fo to gra fie,
do ku men ty i pa mi$t ki ro dzin ne Kre so -
wian. Na to miast w (o sio wie od by" si' ju -
bi le uszo wy X Wo je wódz ki Fe sti wal Pio -
sen ki Kre so wej zor ga ni zo wa ny przez
Opol skie To wa rzy stwo Spo "ecz no Kul tu -
ral ne „Te raz Wie#” i Opol ski O#ro dek
Do radz twa Rol ni cze go. Na es tra dzie za -
#pie wa "o po nad pi' ciu set wy ko naw ców
z trzy dzie stu ze spo "ów (wo kal no -in stru -
men tal nych, dzie ci' cych i chó rów). Uro -
czy sto #ci po prze dzi "a msza #w. w in ten cji
Kre so wian, od pra wio na w ko #cie le pa ra -
fial nym #w. Ja na Chrzci cie la w (o sio wie
z ka za niem ksi' dza Grze go rza Ko pi ja.

Be ne fis Ada ma Zbie gie nie go

W sa li od czy to wej Mu zeum *l$ ska Opol -
skie go 90. rocz ni c' uro dzin oraz 70. le cie
dzia "al no #ci twór czej #wi' to wa" Adam
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Zro !ni" te z Ty cha mi 
Wy sta w! „Sto lat z "y cia mia sta. Ty chy i ty -

sza nie w XX wie ku” otwar #o dzie si$% lat te mu

swe po dwo je Mu zeum Miej skie w Ty chach. Eks -

po zy cja, przy go to wa na pod kie run kiem pierw -

szej dy rek tor Mu zeum dr Ma rii Li pok -Bier wia -

czo nek wska zy wa #a kie ru nek, w ja kim zmie rza%
b$ dzie no wo po wo #a na pla ców ka kul tu ry. Zo sta#
on tak "e okre &lo ny w Mi sji Mu zeum. Na pi sa no:

„Mu zeum ja ko de po zy ta riusz pa mi$ ci zbio ro wej

wspó# two rzy to" sa mo&% mia sta, an ga "u je miesz -

ka' ców do wspó# pra cy w do ku men to wa niu je -

go dzie jów oraz w ochro nie dzie dzic twa kul tu -

ro we go.” 

Po dzie si$ ciu la tach ty sza nie mo g! z sa tys -

fak cj! po wie dzie%, "e to jest ich Mu zeum. Za -

&wiad cza #a o tym ka" da ko lej na eks po zy cja,

a na de wszyst ko miej sca, któ re zo sta #y od da -

ne do dys po zy cji mu zeum. Efek tem po ro zu mie -

nia z 2004 ro ku po mi$ dzy pre zy den tem An drze -

jem Dziu b! a Ja nem Wi stu b! re pre zen tu j! cym

Kom pa ni$ Pi wo war sk! by #o Ty skie Mu zeum Pi -

wo war stwa (ty skie „Bro wa rium”). W po bli "u,

w daw nej su szar ni m#ó ta swo j! pra c$ roz po -

cz$ li mu ze al ni cy. Im po nu j! co pre zen tu j! ce si$
„Bro wa rium” mo g#o by% obiek tem za zdro &ci

miesz ka' ców in nych miast &l! skiej aglo me ra -

cji. Wia do mo, "e Ty chy bro war nic twem sto j!
i to od naj daw niej szych cza sów. Za tem po #! -
cze nie tych dwóch ele men tów by #o zna ko mi -

tym po cz!t kiem. Dwa la ta te mu Mu zeum

otrzy ma #o no we po miesz cze nia w za byt ko wym

obiek cie z 1906 ro ku – w pierw szym ty skim ma -

gi stra cie. Przy Ka to wic kiej po zo sta #a jed nak

na dal sa la eks po zy cyj na. 

Wszyst ko, co przez pierw sze dzie si$ cio le cie

ist nie nia ofe ro wa #o ty skie Mu zeum tym, któ rzy

tu zje cha li – a nie by li to wy #!cz nie ty sza -

nie – by #o &wia dec twem zna ko mi tej zna jo mo -

&ci miej sca i lu dzi. Wy sta wy, pu bli ka cje, ak cje

spo #ecz ne i edu ka cyj ne, spo tka nia – wszyst ko

to w zna ko mi ty spo sób #! czy #o dzi siej szych

miesz ka' ców mia sta z je go prze sz#o &ci! – nie -

zwy k#! i prze bo ga t!. 
W po wszech nym od czu ciu Ty chy to mia sto

sto sun ko wo m#o de, mia sto wy my &lo ne, za pro -

jek to wa ne od po cz!t ku do ko' ca. I to si$ zga -

dza – ale owo pro jek to wa nie, po wsta wa nie

mia sta na – wte dy jesz cze – kre &lar skich de -

skach mo" na po ka za% w spo sób nie zwy -

k#y – po przez wy bit nych ar chi tek tów, któ rzy tu

zje" d"a li, a i cz$ sto po zo sta wa li, po przez ar -

ty stów st!d, lub z tym mia stem zwi! za nych po -

przez &wia do my wy bór te go miej sca, po przez

nie zwy czaj no&%, któ r! dzi& za czy na my ce ni%.
To dla te go prze cie" po wsta# szlak tu ry stycz ny

„Uni ka to we No we Ty chy. Od so cre ali zmu

do post mo der ni zmu”. Ale o tym, "e Ty chy nie

za cz$ #y si$ w XX wie ku opo wia da #a in na wy -

sta wa: „Osiem wie ków hi sto rii Ty chów i dziel -

nic pod miej skich”. Ta kie eks po zy cje s! nie zwy -

kle wa" ne dla tych za ko rze nio nych w tym

miej scu: pa mi!t ki ro dzin ne, fo to gra fie, do ku -

men ty an ga "u j! pa mi$% o cz$ sto wie lo po ko le -

nio wych ro dzi nach, o wy da rze niach wy da wa -

#o by si$ nie istot nych i za po mnia nych. O"y wa #y
pod czas eks po zy cji w Mu zeum Miej skim.

Ma ria Li pok - Bier wia czo nek nie raz od bie -

ra #a pre sti "o we na gro dy dla Mu zeum, któ re

&wiad czy #y za rów no o wy so kim po zio mie te go,

co ofe ro wa #o, jak te" po twier dza #y s#usz no&% ob -

ra nej przed dzie si$ ciu la ty dro gi. Ale &wiad czy -

#y te" o wy j!t ko wym po strze ga niu tej zie mi,

w któ r! sa ma wro s#a – cze go do wo dem by #a
ostat nia, bar dzo oso bi sta wy sta wa jej au tor stwa. 

Wraz z dzie si$ cio le ciem in sty tu cji, któ r! za -

k#a da #a, któ ra by #a jej dziec kiem, ode sz#a
na eme ry tu r$ – z pew no &ci! tyl ko „ad mi ni stra -

cyj n!”. To, co po zo sta wi #a, to zna ko mi ty start

do ko lej nych dzie si$ cio le ci: g$ sty w wa" ne wy -

da rze nia, w od kry wa nie co dzien no &ci – lu dzi

i miejsc, w spla ta nie te go co by #o z cza sa mi no -

wy mi. I nikt i nic nie wy da je si$ tu ar cha icz -

ne al bo zbyt no wo cze sne – jak nie gdy& w wie -

lo po ko le nio wej daw nej ty skiej ro dzi nie. 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA
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! W Mu zeum Miej skim w Sie mia no wi cach

!l" skich od by wa# si$ z oka zji Dni Mia sta „Wie -

czór w Mu zeum”, a w je go pro gra mie zna la z#y
si$ m. in. wy sta wa hi sto rycz na „Sie mia no wi cza -

nie w pol skich si #ach zbroj nych na fron -

tach II woj ny %wia to wej”, wy sta wa fo to gra fii Re -

mi giu sza Mi kla szew skie go, kon cert Jó ze fa

Skrze ka i spo tka nie z au to ra mi Sie mia no wic kie -

go Rocz ni ka Mu ze al ne go. 

! Ja ro s#aw Kli ta #a (ba ry ton) – ab sol went Aka -

de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach w kla sie %pie wu

prof. Ja na Ba la ri na, wy st" pi# w kon cer cie z cy -

klu „Por tret m#o de go ar ty sty” zor ga ni zo wa -

nym przez In sty tu cj$ Pro mo cji i Upo wszech nia -

nia Mu zy ki „si le sia”. 

! W Mu zeum Ar chi die ce zjal nym mi strzów

ba ro ku – utwo ry Per go le sie go, Vi val die go i J.S.

Bacha pre zen to wa li: An na Le %niew ska (so pran),

An na Bo ruc ka (mez zo so pran) i Ro bert Ma rat

(kla we syn), na to miast cy klu „mi strzow skie in ter -

pre ta cje” wy st" pi# Woj ciech !wi ta #a, wy ko nu j"c
utwo ry for te pia no we Schu man na, Cho pi na

i Lisz ta.

! W Ga le rii Foy er Te atru !l" skie go go %ci #y
pra ce ma lar skie Kry sty ny Ja si& skiej – ab sol went -

ki kra kow skiej ASP w pra cow ni Ra fa #a Po mor -

skie go, au tor ki licz nych wy sta wy in dy wi du al nych

w kra ju i za gra ni c". 
! W trak cie Pik ni ku Ar ty stycz ne go 

w Ko sz$ ci nie od by #o si$ uro czy ste otwar cie ze -

spo #u par ko wo-pa #a co we go – sie dzi by Ze spo -

#u Pie %ni i Ta& ca „!l"sk” po za ko& czo nej 

re wi ta li za cji  – Fe sti wal Mu zy ki !wia ta „Ogro -

dy D'wi$ ków” od by wa# si$ w ka to wic kim ki -

Prof. Zbi gniew Pie czy ko lan (1943 -2014)

26 czerw ca 2014 ro ku
od szed" wy bit ny, wie lo -
krot nie na gra dza ny gra -
fik, pro jek tant, ma larz,
pla ka ci sta i li ter nik. Wie -
lo let ni pe da gog i pro rek -
tor Aka de mii Sztuk 
Pi#k nych w Kra ko wie
Wy dzia "u Gra fi ki w Ka -
to wi cach a na st#p nie ASP
w Ka to wi cach, kie row -
nik Ka te dry Pro jek to wa -
nia Gra ficz ne go, kie row -
nik Pra cow ni Li ter nic twa
i Pra cow ni Ze spo lo nej.

Upra wia" ma lar stwo, ry su nek, gra fi k# u$yt ko w%. By"
uczest ni kiem po nad stu wy staw kra jo wych oraz wy -
sta wach pla ka tu za gra ni c%, m.in. we Fran cji, Szwe cji,
Niem czech, Fin lan dii, In diach, Ja po nii, Ro sji, w Chi -
nach, Egip cie, Ira nie. Na swo im ar ty stycz nym kon cie
mia" oko "o 30 na gród i wy ró$ nie& – w kon kur sie na pla -
kat m.in. III na gro da w mi# dzy na ro do wym kon kur sie „30
Rocz ni ca Zwy ci# stwa nad Fa szy zmem”, wy ró$ nie nie
wmi# dzy na ro do wym kon kur sie napla kat olim pij ski „Mo -
skwa ’80”, udzia" w ogól no pol skim Bien na le Pla ka tu
w Ka to wi cach, sa lo nach pla ka tu w War sza wie.

Pra ce swo je wy sta wia" pod czas mi# dzy na ro do -
wych bien na le pla ka tu w War sza wie, Mek sy ku, Lah -
ti, Ning bo, pod czas Trien na le pla ka tu w Toy ama,
Mons, bra" udzia" w mi# dzy na ro do wej wy sta wie „Fax
Art.” – Oga ki. Kil ka krot nie na gra dza ny w kon kur sie ma -
lar skim „Biel ska Je sie&”.

Po 'mier ci prof. Zbi gnie wa Pie czy ko la na pi sa"
prof. Ma rian Osli slo: „Szcze gól nie upodo ba" so bie li -
te r# kre 'lo n% i ma lo wa n% z ge stu. Cz# sto te$ pra co wa"
z li te r%, uk"a dem ty po gra ficz nym uzy ska nym ze sk"a -
du ru cho me go. «Czar n% sztu k#» po wsta j% c% w dru kar -
niach, ze cer niach i gi ser niach ce ni" nie zwy kle wy so ko
i t# mi "o'( do li te ry, ka li gra fii i ty po gra fii prze ka za" ca -
"ej rze szy swo ich stu den tów. 

Atrze ba wie dzie(, $e w nie wie lu pol skich uczel niach
w dru giej po "o wie XX w. pro jek to wa no kro je pi sma, tak
jak w Ka to wi cach, u pro fe so ra Pie czy ko la na! 

(…) Wy cho wa" kil ka po ko le& gra fi ków, pro jek tan -
tów, któ rzy na pod bój 'wia ta wy ru sza li wy po sa $e ni
w wie dz# i do 'wiad cze nie zdo by te w pra cow ni Pro fe -
so ra. Pra cow nia Ze spo lo na, któ r% przez la ta kie ro wa",
sta no wi "a bo wiem w la tach 80. i 90. ubie g"e go wie ku
wy j%t ko w% i ory gi nal n% ofer t# na na szym ro dzi mym ryn -
ku edu ka cyj nym w za kre sie na ucza nia sztu ki pro jek -
to wej i gra fi ki. (…)”

Je rzy Lew czy& ski (1924 – 2014)

Uro dzo ny w To ma szo wie Lu bel skim, zmar" 2 lip -
ca 2014 r. w Gli wi cach. Je den z naj wy bit niej szych pol -
skich ar ty stów fo to gra fi ków, cz"o nek Gli wic kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go (od 1951) i Zwi%z ku Pol -
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków (od 1956).W la tach 80.
i 90. mi nio ne go stu le cia wie lo krot nie wcho dzi" w sk"ad
Ra dy Ar ty stycz nej ZPAF. Mi# dzy na ro do wa Fe de ra cja
Sztu ki Fo to gra ficz nej przy zna "a Je rze mu Lew czy& skie -
mu ho no ro wy ty tu" AR TY STA FIAP – AFIAP (1963)..

By" ab sol wen tem Po -
li tech ni ki )l% skiej w Gli -
wi cach. W la tach 1957-
1960 wraz ze Zdzi s"a wem
Bek si& skim i Bro ni s"a -
wem Schlab sem by"
cz"on kiem nie for mal nej
gru py fo to gra ficz nej. Za -
pre zen to wa ne w 1959 ro -
ku na „po ka zie za mkni# -
tym” pra ce uzna no
za bru tal ne i an ty este tycz -
ne, na zy wa j%c je „an ty fo -
to gra fi%”. 

Z cza sem skon cen tro wa" si# na dzia "a niach okre -
'la nych mia nem „ar che olo gia fo to gra fii”, po le ga j% -
cej na wy ko rzy sty wa niu w swo ich dzie "ach prac in -
nych au to rów, za po mnia nych i znisz czo nych
re pro duk cji, od naj du j%c w nich sym bol spo nie wie ra -
nej prze sz"o 'ci. 

Swo j% twór czo'( pre zen to wa" m.in. na wy sta wach
„Fo to gra fia su biek tyw na” (1968) i „Fo to gra fo wie po -
szu ku j% cy” (1971), „Sta ny gra nicz ne fo to gra fii” (1977).
Wla tach 1988-1993 by" wy k"a dow c% Wy$ sze go Stu dium
Fo to gra fii ZPAF w War sza wie. Au tor An to lo gii fo to gra -

fii pol skiej 1839-1989 (1999) – pierw szej w hi sto rii fo -
to gra fii pol skiej.

20 lat te mu sfor mu "o wa" osta tecz nie teo re tycz n%
kon cep cj# „ar che olo gii fo to gra fii”, nad któ r% pra co -
wa" od ko& ca lat 60. Zaj mo wa" si# tak $e hi sto ri% fo -
to gra fii i kry ty k% oraz pu bli cy sty k% zwi% za n% z fo -
to gra fi%.

W la tach 80. i 90. oraz na po cz%t ku XXI wie ku two -
rzy" pra ce ko men tu j% ce spe cy ficz n% pol sk% rze czy wi -
sto'(. Od kry" trzy nie zwy kle cen ne ar chi wal ne zbio ry:
zdj# cia XIX - wiecz ne go fo to gra fa i po dró$ ni ka z Gli -
wic Wil hel ma von Blan dow skie go, Jó ze fa Eisen ba -
cha – ap te ka rza z Sa no ka fo to gra fu j% ce go w pierw szych
dzie si# cio le ciach XX wie ku oraz Fe lik sa !u kow skie -
go, do ku men tu j% ce go za moj sk% wie' w cza sie II woj -
ny 'wia to wej.

Pra ce po wsta "e sto sun ko wo nie daw no, zwy kle kse -
ro gra ficz ne re pro duk cje ró$ nych do ku men tów – nie -
mal $e uto pij na pró ba za pi sa nia rze czy wi sto 'ci w naj -
drob niej szych jej prze ja wach tak $e s% kon ty nu acj%
po sta wy ar ty sty. Tym pró bom to wa rzy szy "o prze ko -
na nie Je rze go Lew czy& skie go o bez wzgl#d nej ko -
niecz no 'ci pro mo wa nia fo to gra fii.

W 2007 ro ku otrzy ma" Srebr ny Me dal „Za s"u $o -
ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”, a tak $e Na gro d# im. Ka -
ta rzy ny Ko bro.

Pra ce Je rze go Lew czy& skie go znaj du j% si# w zbio -
rach Mu zeum Sztu ki w !o dzi, Mu zeum Na ro do we -
go we Wro c"a wiu, Mu zeum Hi sto rii Fo to gra fii
w Kra ko wie, Mu zeum Gór no 'l% skie go w By to miu,
Mu zeum w Gli wi cach, Mu zeum Fol kwang w Es sen
czy Musée de l’Elisée w Lo zan nie, ar chi wum Fun -
da cji Ar che olo gia Fo to gra fii. Twór czo 'ci ar ty sty zo -
sta "a po 'wi# co na m.in. mo no gra fia Woj cie cha No -
wic kie go „Je rzy Lew czy& ski. Pa mi#( ob ra zu”. 

Wy da rze nie Mu ze al ne Ro ku 2013

Na kon kurs wp"y n# "o 47 zg"o sze& z 18 mu ze ów wo -
je wódz twa 'l% skie go. Na gro dy Mar sza" ka za Wy da rze -
nie Mu ze al ne Ro ku przy zna wa ne s% w 4 ka te go riach:
wy sta wy, pu bli ka cje ksi%$ ko we, do ko na nia z za kre su ini -
cja tyw edu ka cyj nych oraz po pu la ry za cji dzie dzic twa kul -
tu ro we go (w tym wy daw nic twa mul ti me dial ne), do ko -
na nia z za kre su kon ser wa cji. 

W ka te go rii „Wy sta wy” na gro d# otrzy ma "o Mu zeum
Miej skie w Ty chach za wy sta w# „Do sta" Ja cek ele men -
tarz... Szkol nic two w Ty chach w XX wie ku”. Wy ró$ -
nio no Mu zeum w Gli wi cach za wy sta w# „Na tu ra li sta,
czy li Wil helm von Blan dow ski w Au stra lii”, Mu zeum
Gór no 'l% skie w By to miu za wy sta w# „Za po mnia ne ne -
kro po lie” i Mu zeum Mia sta Ja worz na za wy sta w# „Win -
cen ty Dra bik – te atr ma lar ski”.
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no te atrze „Rial to”, a z!o "y !y si# na nie go kon-
cer ty Da ga dans, Can zo nie re Gre ca ni co Sa len-
ti no, Ka pe li ze Wsi War sza wa i An to nia Ca stri gna -
no. 

! FA LE. Su biek tyw na hi sto ria pol skie go stre et ar -
tu – wy sta wa w Mu zeum $l% skim sta no wi pod su mo -
wa nie po nad dwu dzie stu lat ist nie nia stre et ar tu
w Pol sce. 

!W cza sie VII Ty skiej No cy Mu ze al nej, w sa li eks -
po zy cyj nej Mu zeum Miej skie go w Ty chach przy uli -
cy Ka to wic kiej 9, zwie dza j% cym udo st#p nio na zo sta -
nie wy sta wa „Sztu ka lu do wa i na iw na ze zbio rów
Mu zeum Miej skie go w Ty chach”

! Ga le ria „Cia sna” w Ja strz# biu -Zdro ju oraz
Zwi% zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr#g $l% -
ski za pra sza j% na wy sta w# fo to gra fii „24 cz# &ci” Ka -
ta rzy ny 'a ta -Wro ny.

! Hi sto ria PRL -u w pla ka cie – to ty tu! wy sta wy
w Mu zeum Gór no &l% skim, któ ra zo sta !a przy go to wa -
na w rocz ni c# wy da rze( 1989 ro ku. 

! Ko lo ry mia sta w sztu ce nie pro fe sjo nal nej – wy sta -
w# to wa rzy sz% c% Art Na if Fe sti wal w Ka to wi cach Ni -
ki szow cu, mo" na ogl% da) do ko( ca sierp nia w Mu zeum
Gór no &l% skim w By to miu.

! Rów nie" do ko( ca sierp nia w Mu zeum Gór no -
&l% skim w By to miu mo" na ogl% da) wy sta w# „Sta ry By -
tom” przy go to wa n% z oka zji 760. rocz ni cy nada nia By -
to mio wi praw miej skich.

! Fi na! V edy cji „Strasz ków $l% skich” od by! si#
w Miej skim Do mu Kul tu ry Po !u dnie w Ka to wi cach -
Ko tuch nie.

! Ma lar stwo Pio tra Mu ra wy by !o pre zen to wa ne
pod czas wy sta wy „1+[8x1]” w Gór no &l% skim Cen trum
Kul tu ry w Ka to wi cach.

! Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Od dzia! Mu zeum
$l% skie go za pra sza na wy sta w# prac Boh da na Cie &la -
ka, lau re ata Na gro dy Ka pi tu !y Ar ty stycz nej Mia sta
Po zna nia oraz „*e la znej Kur ty ny” w Le gni cy, ar ty -
sty któ ry swo je pra ce re ali zo wa! na de skach naj lep -
szych pol skich scen, m.in. Te atru Pol skie go w Po zna -
niu, Te atru Wspó! cze sne go w Szcze ci nie, Te atru
Stu dio w War sza wie, O&rod ka Je rze go Gro tow skie -
go we Wro c!a wiu, Pol skie go Te atru Ta( ca w Po zna -
niu, Te atru im. He le ny Mo drze jew skiej w Le gni cy. 

! Wy k!ad pt. „A ka" dy wiersz ten mia !em w d!o -
ni..., czy li co nam po zo sta !o z XIX wie ku” wy g!o si!
w Mu zeum w Cho rzo wie dr Ja cek Ku rek.

! Ga le ria „Cia sna” w Ja strz# biu -Zdro ju za pra sza -
!a na wy sta w# fo to gra fii „By !o, mi n# !o... i za po mnia -
no – fo to gra fia bu! gar ska (Klub „Pro bu da” z Bur gas)
lat 80. i 90.”.

W ka te go rii „Pu bli ka cje ksi!" ko we” na gro da przy -
pa d#a Mu zeum w Gli wi cach. Pro jekt wy daw ni czy
„Blan dow ski”, za$ wy ró" nie nia Mu zeum Zam ko we mu
w Pszczy nie za: Jan Kru czek „Ku sze i ich twór cy”, Mu -
zeum %l! ska Cie szy& skie go w Cie szy nie za: Ja nusz Spy -
ra „Utra co ny $wiat 'y dów na%l! sku Cie szy& skim”, Mu -
zeum %l! skie mu w Ka to wi cach – Kry sty na
Pie ron kie wicz -Piecz ko, Ma# go rza ta Paul: „La le, mi sie,
ko ni ki... Za baw ki w zbio rach Mu zeum %l! skie go
w Ka to wi cach”.

W ka te go rii „Do ko na nia z za kre su ini cja tyw edu ka -
cyj nych oraz po pu la ry za cji dzie dzic twa kul tu ro we go
(w tym wy daw nic twa mul ti me dial ne)” na gro d( otrzy -
ma #o Mu zeum Gór no $l! skie w By to miu za pro jekt edu -
ka cyj ny „Et no gra fi ka”, za$ wy ró" nie nia: Mu zeum
%l! skie w Ka to wi cach za pro jekt edu ka cyj no -po pu la -
ry za tor ski „Do pisz my si( do hi sto rii. Spo #ecz na ak cja
po zy ski wa nia obiek tów do no wej sie dzi by Mu zeum %l! -
skie go w Ka to wi cach”, Mu zeum Miej skie w Ty chach
za pro jekt edu ka cyj ny „Klub Po #u dnik” i Mu zeum
w Gli wi cach za pro jekt edu ka cyj ny „Ki bi cu je my emo -
cjom”. 

W ka te go rii „Do ko na nia z za kre su kon ser wa cji” na -
gro dzo no Mu zeum „Gór no $l! ski Park Et no gra ficz ny
w Cho rzo wie” za pro jekt: Kon ser wa cja ma lo wa nej sza -
fy lu do wej ze zbio rów Mu zeum „Gór no $l! skie go Par -
ku Et no gra ficz ne go w Cho rzo wie” wraz z wy da rze nia -
mi to wa rzy sz! cy mi: wy sta w! „Ma lo wa ne me ble
lu do we” i se sj! kon ser wa tor sk! „Ta jem ni ce sta rej sza -
fy. O kon ser wa cji me bli”. Wy ró" nie nie otrzy ma #o Mu -
zeum %l! skie w Ka to wi cach za pro jekt: Kon ser wa cja To -
ry ze zbio rów Mu zeum %l! skie go Ka to wi cach.

Usta no wio ne w 2006
ro ku Na gro dy Mar sza# ka
Wo je wódz twa %l! skie go
za Wy da rze nie Mu ze al ne
Ro ku przy zna wa ne s!
za naj wy bit niej sze osi! -
gni( cia z za kre su dzia #al no -
$ci mu ze al nej w wo je -
wódz twie $l! skim dla
pod kre $le nia wa gi ochro ny
i upo wszech nia nia dzie -
dzic twa kul tu ro we go. 

Te go rocz na uro czy sto$)
od by #a si( w Mu zeum
w So snow cu. 

Sy bil la dla Mu zeum w Gli wi cach

Naj bar dziej pre sti "o we wy ró" nie nie, ja kie w Pol sce
przy zna) mo" na in sty tu cji mu ze al nej, to na gro da
w Kon kur sie na Wy da rze nie Mu ze al ne Ro ku Sy bil la.
Kon kurs, or ga ni zo wa ny przez Na ro do wy In sty tut Mu -
ze al nic twa i Ochro ny Za byt ków pod pa tro na tem Mi -
ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go ma ho no ro -
wa) naj wy bit niej sze i naj bar dziej no wa tor skie ini cja ty wy
z za kre su wszyst kich dzie dzin dzia #al no $ci mu ze al nej.
Do te go rocz nej, XXXIV je go edy cji zg#o szo no re kor -
do w! licz b( 250 pro jek tów. Spo $ród nich ju ry, w któ -
rym za sie dli wy bit ni przed sta wi cie le $wia ta kul tu ry i na -
uki, wy bra #o fi na li stów. W ka te go rii Wy sta wa
przy rod ni cza wy ró" nie nie zdo by #a eks po zy cja Na tu ra -
li sta, czy li Wil helm von Blan dow ski w Au stra lii, któ -
ra w Mu zeum w Gli wi cach pre zen to wa na by #a po mi( -

dzy wrze $niem a grud niem 2013 ro ku. Uro czy sta ga -
la kon kur su Sy bil la, pod czas któ rej wr( czo no na gro dy
i wy ró" nie nia, od by #a si( 14 ma ja w Pa #a cu Kró la Ja -
na III So bie skie go w Wi la no wie. Gli wic ka wy sta wa
wie& czy #a wie lo let ni in ter dy scy pli nar ny pro jekt, któ -
ry na sze Mu zeum roz po cz( #o w 2010 ro ku. Je go ce lem
by #o przy wró ce nie – po pra wie 150 la tach – pa mi( ci
o gli wic kim od kryw cy, fo to gra fie i ba da czu. Wil helm
von Blan dow ski to po sta) wa" na dla co naj mniej trzech
kra jów: Pol ski, Au stra lii i Nie miec.

Lu dzi ki Lu ci ka, czy li opo wie&) o cz!o wie ku

W Mu zeum %l! skim mo" na ogl! da) do 28 wrze $nia
br. w Ga le rii Sztu ki Po gra ni cza wy sta w( ma lar stwa ar -
ty sty nie pro fe sjo nal ne go – W#a dy s#a wa Lu ci& skie go.
O ma la rzu mó wi si(, "e to „ma larz lu dzi ków”. Ar ty sta
po cho dz! cy z Ru dy %l! skiej jest bo wiem twór c! cha -
rak te ry stycz nych ob ra zów, któ rych rze czy wi sto$)

kom po nu je za po mo c! drob nych po sta ci ludz kich
spro wa dzo nych do pro ste go zna ku gra ficz ne go.

W#a dy s#aw Lu ci& ski uro dzi# si( 30 ma ja 1933 ro ku
w K( tach ko #o An dry cho wa. Po oku pa cji sko& czy# szko -
#( i roz po cz!# pra c( w za wo dzie na uczy cie la. Ucz(sz -
cza j!c na za j( cia Stu dium Na uczy ciel skie go, ze tkn!# si(
po raz pierw szy z twór czo $ci! ar ty stycz n!: no wo od -
kry ta pa sja wy bu ch#a w nim do te go stop nia, "e za cz!#
or ga ni zo wa) ze spó# pla stycz ny przy Za k#a do wym
Do mu Kul tu ry ko pal ni „Biel szo wi ce”. Ma lu je du "o, a te -
ma ty ka prac jest zró" ni co wa na: znaj dzie my tu ha# dy,
ko mi ny czy in ne ele men ty cha rak te ry stycz ne dla te re -
nów ko pal ni, a tak "e por tre ty, po cho dy sztan da rów, pra -
ce o te ma ty ce re li gij nej czy hi sto rycz nej. 

Lu dzi kiem od wo #u je si( Lu ci& ski do ob ser wo wa -
nej przez sie bie rze czy wi sto $ci i lu dzi: „Gdy ja d(
do Ka to wic – pi sze – to mu sz( prze cho dzi) przez cen -
trum i to mnie prze ra "a. Ten sza ry t#um, tyl ko po zor -
nie ko lo ro wy, gdzie$ si( spie szy, gdzie$ d! "y, po tr! -
ca j!c si( na wza jem. Nikt ni ko go nie za uwa "a i ja
tak "e nie za uwa "am po je dyn cze go cz#o wie ka, cho -
cia" cza sem wpa da mi w oko kto$ cha rak te ry stycz -
ny, ale to tyl ko prze lot ne wra "e nie, po zo sta je ru cho -
my t#um jak la wi na, pi(k na, ale nisz cz! ca wszyst ko,
co si( na jej dro dze uka zu je, po mi mo sprze ci wu jed -
nost ki, któ ra nic nie zna czy”. 

Ar ty sta ma lu je %l!sk, ale nie two rzy do ku men tu ma -
#ej oj czy zny czy kon kret nych zna nych mu osób. Je go
lu dzik sta je si( sym bo lem nie okre $lo no $ci i ni ja ko $ci.

Ty skie nie bo Ma rii Li pok -Bier wia czo nek

Mo je ty skie nie bo to ty tu# wy sta wy fo to gra fii au tor -
stwa Ma rii Li pok -Bier wia czo nek, by #ej ju" dy rek tor Mu -
zeum Miej skie go w Ty chach. Wy sta w! t! Ma ria Li pok -
-Bier wia czo nek "e gna #a si( z ty sza na mi i przy ja ció# mi
Mu zeum Miej skie go w Ty chach w zwi!z ku z przej $ciem
na eme ry tu r(.

Na wy sta wie znaj du j! si( fo to gra fie z lat 2004 – 2014.
Au tor ka utrwa li #a na nich pej za" nie ba, ja ki roz ta cza si(
z okien jej miesz ka nia na je de na stym pi( trze. 

Ma ria Li pok -Bier wia czo nek uro dzi #a si( w Mi ko -
#o wie, od 1958 ro ku miesz ka w Ty chach. Uko& czy #a et -
no gra fi( na Uni wer sy te cie Ja giel lo& skim w Kra ko wie,
w 1984 ro ku uzy ska #a ty tu# dok to ra na uk hu ma ni stycz -
nych z so cjo lo gii. Po stu diach pra co wa #a w%l! skim In -

sty tu cie Na uko wym w Ka to wi cach, po tem dwa la ta ja -
ko na uczy ciel geo gra fii w Szko le Pod sta wo wej nr 19
w Ty chach. W 1985 ro ku pod j( #a pra c( w $wie "o re -
sty tu owa nym Mu zeum %l! skim w Ka to wi cach, od pod -
staw two rzy #a w nim Dzia# Et no gra fii, któ rym kie ro -
wa #a przez 19 lat. 

Od 1996 za bie ga #a o utwo rze nie mu zeum w Ty chach
i opra co wa #a je go kon cep cj( pro gra mo w!. Od ma ja 2004
ro ku pi lo to wa #a pra ce przy go to waw cze zmie rza j! ce
do je go otwar cia. 1 grud nia 2004 ro ku zo sta #a dy rek -
to rem Mu zeum Miej skie go w Ty chach.

Au tor ka wie lu wy staw zre ali zo wa nych w Mu zeum
%l! skim w Ka to wi cach i Mu zeum Miej skim w Ty chach
oraz licz nych pu bli ka cji po $wi( co nych dzie dzic twu kul -
tu ro we mu Gór ne go %l! ska, m.in. ksi! "ek Przy !l" skich
dro gach. Ka plicz ki i krzy #e przy dro# ne na Gór nym $l" -
sku (Ka to wi ce 1998), $wiat naj bli# szy. Szki ce an tro po -
lo gicz ne o Gór nym $l" sku, tra dy cji i kul tu rze (Ty -
chy 2008). Wspó# au tor ka: mo no gra fii Ka to wic, Ty chów,
Wi la mo wic, Bie ru nia, to mu Zie mia pszczy% ska (Ka to -
wi ce 2007), dzie #a Hi sto ria Gór ne go $l" ska (Gli wi -
ce 2011), ksi!" ki Pro fe sor Ka zi mierz Wej chert. W stu -
le cie uro dzin (Ty chy 2012). 

Au tor ka kon cep cji szla ku miej skie go Od so cre ali -
zmu do post mo der ni zmu. Uni ka to we No we Ty chy
i prze wod ni ka po szla ku (2011).

Lau re at ka Na gro dy Pre zy den ta Mia sta Ty chy w dzie -
dzi nie kul tu ry (2005), Na gro dy im. Ka ro la Miar ki
(2005), Na gro dy im. Woj cie cha Kor fan te go (2010). Od -
zna czo na Srebr nym i Z#o tym Krzy "em Za s#u gi
(1989, 2004) oraz od zna k! Za s#u "o ny dla Kul tu ry Pol -
skiej (2006).

Wy sta w( mo" na b( dzie ogl! da) do wrze $nia 2014
ro ku.

Akwa re le Zo fii Szo ty

Zo fia Szo ta jest so sno wi czan k!, ale od wie lu lat
miesz ka i pra cu je Ka to wi cach. Jest ab sol went k! Pa -
pie skiej Aka de mii Teo lo gii w Kra ko wie i Po dy plo -
mo wych stu diów mu ze al nych z za kre su hi sto rii
sztu ki na Uni wer sy te cie Ja giel lo& skim.

Od po nad 20 lat pra cu je w Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic ja ko ku stosz Dzia #u Fo to gra fii. Jest au tor k! wie -
lu wy staw i pu bli ka cji, któ re po wsta #y w opar ciu
o ma te ria #y ar chi wal ne jak i pra ce wspó# cze snych ar -
ty stów fo to gra fi ków.

Jej pa sja jest rów nie" ma lo wa nie. Od cza su stu -
diów po wsta j! akwa re le, pa ste le, ob ra zy w tech ni -
ce olej nej i tem pe rze (iko ny). 

Te sub tel ne, de li kat ne, ulot ne i „udu cho wio ne”
akwa re le Zo fii Szo ty po ka za #a ga le ria Mi riam w Ty -
chach.

Zo fia Szo ta jest au tor k! kil ku wy staw in dy wi du -
al nych, któ re pre zen to wa #a w ga le riach m.in. Ka to -
wic, Biel ska -Bia #ej, Wro c#a wia.

Dy rek tor Mu zeum Grze gorz Kraw czyk od bie ra wy ró# nie nie.

Na gro d& od bie ra dy -
rek tor Mu zeum Miej skie -
go w Ty chach dr Ma ria Li -
pok -Bier wia czo nek

M. Li pok -Bier wia czo nek, „Mo je ty skie nie bo”, fo to gra fia

W'a dy s'aw Lu ci% ski, „(a pa cze”
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! 4 czerw ca w Sa li Kon cer to wej w So snow -

cu od by! si" kon cert chó ru mie sza ne go Can to res
Ca rva tian i Wo kal ne go Ze spo !u Mu zy ki Roz ryw -

ko wej I To Si! Ce ni.
! 9 czerw ca w Ener ge tycz nym Cen trum

Kul tu ry na za mkni" cie se zo nu ar ty stycz ne -

go 2013/2014 wy st# pi! Kwar tet Ma! go rza ty $a -

zow skiej w mi nia tu rze in stru men tal no -wo kal nej

za ty tu !o wa nej „Wio sna i mi !o%&”.

! 17 czerw ca w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -

nej w So snow cu, w ra mach cy klicz nych spo tka'

Bi blio te ka Se nio rom i nie tyl ko… %wi" to wa no 110.

rocz ni c" po wsta nia Chó ru „Lut nia” dzia !a j# ce -

go przy Ba zy li ce Ka te dral nej w So snow cu. 

! 18 czerw ca w ki nie „No wo%&” w B" dzi nie

od by! si" Wie czór Fil mów Za g"! biow skich.

! 24 czerw ca na Bo isku Spor to wym „Prze -

msza” w Okra dzio no wie od by !a si" im pre za ple -

ne ro wa pod na zwa „Noc (wi" to ja' ska”, jej or -

ga ni za to rem by! Pa !ac Kul tu ry Za g!" bia

w D# bro wie Gór ni czej – (wie tli ca (ro do wi sko -

wa w Okra dzio no wie.

Wy bit ny „czter dzie sto la tek”

13 czerw ca Wy dzia! Na uk o Zie mi

Uni wer sy te tu "l# skie go $wi% to wa! czter -

dzie ste uro dzi ny. Za nim jed nak „za miesz -

ka!” w kom for to wej so sno wiec kiej „&y le -

cie” tu !a! si% przez 8 lat mi% dzy bu dyn ka mi

daw nej Szko !y Gór ni czej przy ul. Szkol -

nej, pó' niej na krót ko „za ko twi czy!”
w bu dyn ku przy ul. Par ty zan tów w So -

snow cu (obec nej sie dzi bie ZUS), do pie -

ro w 1982 r. za go $ci! w 100-me tro wym

wie &ow cu, za go spo da ro wu j#c 20 pi% ter.

Jak przy sta !o na na ukow ców zaj mu j# cych

si% m.in. hi sto ri# Zie mi, bu dyn ku strze &e
6-me tro wy ty ra no zaur, po twór sprzed

60 mi lio nów lat, któ ry sta! si% nie tyl ko

„ma skot k#” wy dzia !u, ale i ulu bie( cem

miesz ka( ców So snow ca. 

Do stoj ny czter dzie sto la tek (WNoZ)

szczy ci si% su perno wo cze sn# in fra struk tu -

r# ba daw cz#, kszta! ci 974 stu den tów stu -

diów li cen cjac kich i ma gi ster skich oraz 65

s!u cha czy stu diów po dy plo mo wych i dok -

to ranc kich, a je go mu ry opu $ci !o ju& 8796

ab sol wen tów. W 1991 r. wy dzia! uzy ska!
pra wo dok to ry zo wa nia i zd# &y! ju& wy pro -

mo wa) 204 dok to rów. 

W bie &# cym ro ku aka de mic kim w oce -

nie pa ra me trycz nej jed no stek na uko wych

WNoZ otrzy ma! ka te go ri% A. Na to miast

w roz strzy gni% tym ostat nio przez Mi ni ster -

stwo Na uki i Szkol nic twa Wy& sze go kon -

kur sie, pre sti &o wy sta tus Kra jo we go Na uko -

we go O$rod ka Wio d# ce go (KNOW)

w na ukach o Zie mi uzy ska !o Cen trum Stu -

diów Po lar nych, któ re two rzy wy dzia!,
wspól nie z In sty tu tem Geo fi zy ki Pol skiej

Aka de mii Na uk i In sty tu tem Oce ano lo gii

Pol skiej Aka de mii Na uk. Cen trum po sia da

naj wi%k szy w Pol sce po ten cja! na uko wy

w za kre sie ba da( po lar nych i dys po nu je uni -

ka to w#, no wo cze sn# apa ra tu r#. Pro wa dzi ba -

da nia w ta kich dys cy pli nach jak: geo gra fia,

geo lo gia, geo fi zy ka i oce ano lo gia.

Sie wier ska atrak cja

La to sprzy ja „wy pa dom za mia sto”.

War to od wie dzi) go $cin ny i jak &e pi%k nie

od re stau ro wa ny Sie wierz. Uro kli wy ry nek

w ni czym nie przy po mi na „za je& d&a ne go”

jesz cze do nie daw na przez p% dz# ce ti ry

i nie ko( cz# ce si% sznu ry sa mo cho dów

pla cu a kto daw no nie od wie dza! sto li cy

Ksi% stwa Sie wier skie go, za nie mó wi wst% -
pu j#c na wy bru ko wa ny dzie dzi niec zam -

ku bi sku pie go. Wi dok z wie &y szla chec kiej

nie jed ne go za chwy ci a w zre wi ta li zo wa -

nych piw ni cach na sta !ej eks po zy cji, sta -

le wzbo ga ca nej, mo& na prze $le dzi) dzie -

je ju raj skiej wa row ni. Wpraw dzie ju&
po ja wi !y si% na rze ka nia, &e zbyt szyb ko

i ocho czo wpi sa no obiekt na li st% za byt ków

ja ko trwa !# ru in%, co unie mo& li wia do ko -

na nie pe! nej re kon struk cji (wi da) przy k!ad

zam ku w Bo bo li cach za ch% ci! do ta kich

przed si% wzi%)) ru iny s# nie zwy kle uro kli -

we a ich naj wi%k szym atu tem po zo sta je

(przy naj mniej na ra zie) au ten tycz no$),
mo &e wi%c niech tak zo sta nie. 

Ko lej ny suk ces Te atru Za g!" bia

Ju ry XIV Fe sti wa lu „Dwa Te atry – So -

pot 2014” przy zna !o te le wi zyj nej re ali za -

cji „Ko rze( ca” a& trzy na gro dy, otrzy ma li

je: Mar cin Ko sza! ka za zdj% cia, Re mi giusz

Brzyk za sce no gra fi% i Edy ta Osto jak

(wy ró& nie nie ak tor skie) za ro l% Es ter

P!aw ner.

Na to miast w 20. edy cji Ogól no pol skie -

go Kon kur su na Wy sta wie nie Pol skiej

Sztu ki Wspó! cze snej Te atr Za g!% bia ja ko

je dy ny z wo je wódz twa $l# skie go za kwa -

li fi ko wa! si% do fi na !o wej dwu nast ki,

a Edy ta Osto jak otrzy ma !a wy ró& nie nie

za ro l% Mi gaw ki w spek ta klu „Naj mniej -

szy bal $wia ta” Ma li ny Prze $lu gi w re &y -

se rii Ane ty G!uch -Klucz nik. Kon kurs, zo -

sta! po wo !a ny przez mi ni stra Ka zi mie rza

Dejm ka w 1994 ro ku, or ga ni zo wa ny jest

przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa

Na ro do we go oraz In sty tut Te atral ny im.

Zbi gnie wa Ra szew skie go. 

Ser decz nie wszyst kim gra tu lu je my, pa -

ni Edy cie Osto jak szcze gól nie!
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Po #e gna nie
Bo gu s"a wa Ka ba "y

W nie dzie l" 22 czerw ca w wie ku

79 lat zmar! w Kra ko wie Bo gu s!aw Ka -

ba !a, by !y prze wod ni cz# cy Ra dy Miej -

skiej w So snow cu, wie lo let ni dy rek -

tor IV LO im. Sta ni s!a wa Sta szi ca

w So snow cu, wy cho waw ca wie lu po ko -

le$ so sno wi czan. Po uko$ cze niuWy% szej

Szko !y Pe da go gicz nej w Kra ko wie

w 1957 r. uczy! ko lej no w Szko le Pod sta -

wo wej nr 20, pó& niej w Szko le Pod sta -

wo wej nr 11 w So snow cu a od 1964 r.

zwi# za! si" na 15 lat z II Li ceum

Ogól no kszta! c# cym im. Emi lii Pla ter,

sk#d prze szed! do pra cy w Ku ra to rium

O'wia ty w cha rak te rze wi zy ta to ra i me -

to dy ka na ucza nia hi sto rii. Od 1979 r.

do 1992 r. by! dy rek to rem IV LO im.

St. Sta szi ca w So snow cu. Po po %e gna niu

si" z pra c# pe da go gicz n# po 'wi" ci! si"
s!u% bie sa mo rz# dow ca, by! prze wod ni -

cz# cym (II i IV ka den cji) i wi ce prze wod -

ni cz# cym (III ka den cji) Ra dy Miej skiej

w So snow cu. By! wie lo krot nie na gra dza -

ny i od zna cza ny m.in. Krzy %em Ka wa ler -

skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Z!o t#
Od zna k# Za s!u %o ne go w Roz wo ju Wo je -

wódz twa Ka to wic kie go, Na gro d# Mi ni -

stra Edu ka cji Na ro do wej oraz kil ku krot -

nie – Na gro da mi In spek to ra O'wia ty

i Wy cho wa nia. Pod czas se sji RM 29 ma -

ja br. otrzy ma! Od zna k" „Za s!u %o ny

dla Mia sta So snow ca”. Po grzeb Bo gu -

s!a wa Ka ba !y od by! si" 26 czerw ca

na Cmen ta rzu Ko mu nal nym przy ul. Woj -

ska Pol skie go w So snow cu.

Cz" sto spo ty ka !am si" z Bo gu s!a wem

Ka ba !# w so sno wiec kim urz" dzie, mi -

mo %e te ma tem na szych roz mów by !y
bie %# ce pro ble my mia sta, ka% da jed nak

wi zy ta za czy na !a si" od kil ku na sto mi -

nu to wych (cza sem d!u% szych) wspo -

mnie$ z „Pla ter ki”. Wpraw dzie pro fe -

sor Ka ba !a mnie nie uczy!, ale by! tak

cha ry zma tycz n# po sta ci# w szko le, %e
wra ca j#c pa mi" ci# do mu rów mo je go

li ceum, nie spo sób o nim nie my 'le(,
zw!asz cza %e dziel nie to wa rzy szy! nam

pod czas zi mo wisk w Szczyr ku, usi !u j#c
za pa no wa( nad na szym znacz nie sil niej -

szym za in te re so wa niem „Ma ri#” ni% !a -

ma niem nart na sto kach. Przy ja ciel mo -

je go wspa nia !e go i nie za po mnia ne go

wy cho waw cy (nie ste ty ju% nie %y j# ce go)

pro fe so ra Fran cisz ka Zbie ga, zrzu ci!
na te kil ka na 'cie dni ma sk" sro gie go

bel fra i nie jed no krot nie przy my ka! oko

na na sze „nar ciar skie” faj fy.

W Te atrze Za g!" bia nie opu 'ci! chy -

ba %ad nej pre mie ry, zna! wszyst kich ak -

to rów, cho( trze ba przy zna(, %e nie kry!
swo ich cza sa mi kry tycz nych uwag, czy -

ni! to jed nak z ogrom nym sza cun kiem

dla twór ców. Za wsze ele ganc ki,

u'miech ni" ty, pe !en %ycz li wo 'ci…

By! wspa nia !ym na uczy cie lem, b" dzie

mi tych spo tka$ bar dzo bra ko wa !o. 

MA RIA SZTU KA
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BIELSKO-BIA!A
a tak !e otwar cie dla ar ty stów nie po sia da j" cych dy -
plo mu Aka de mii Sztuk Pi#k nych. Wi dzo wie
uzna li po ziom za bar dzo wy so ki. Nie któ re re ali -
za cje prze wy! sza j" na wet pre zen ta cje zna ne go
bien na le „Biel ska Je sie$”. – Wiel k" war to %ci" fe -
sti wa lu jest na p&yw m&o dych ar ty stów, zwy kle
%wie !ych ab sol wen tów Aka de mii Sztuk Pi#k nych,
któ rzy ma j" mo! li wo%' de biu tu na „swo im te re -
nie”. Oka zu je si# te!, !e ta lent w obec nych cza -
sach ma oka zj# ob ja wi' si# nie tyl ko na stu -
diach – po wia da ku ra tor ka eks po zy cji i dy rek tor -
ka GB BWA Aga ta Smal cerz. Dy rek cja BWA po -
sta ra &a si# o na gro dy dla au to rów naj cie kaw szych
prac. Otrzy ma &y je Te re sa Go& da -So wic ka i Ta ma -
ra Ber dow ska. Czwór k# ar ty stów uho no ro wa no
za pro sze niem do wy staw in dy wi du al nych w biel -
skich ga le riach sztu ki – BWA, B&B oraz po wsta -
j" cej w&a %nie Ga le rii ZPZP. Swe pra ce za pre zen -
tu j" tam Ka ri na Czer nek, Piotr Tar gosz, (u kasz
Kar kosz ka i Jo an na )o chow ska. Eks po zy cja po -
trwa do 24 sierp nia. 

Go dzi na mi !o "ci

Uro dzo na w 1978 ro ku w Li zbo nie por tu gal -
ska ar tyst ka Pa tri cia Corrêa dzie li obec nie swój
los mi# dzy Kra ków i Biel sko -Bia &". Dla te go pod -
czas otwar cia III Biel skie go Fe sti wa lu Sztuk Wi -
zu al nych za pre zen to wa &a per for mans – in te gral -
n" cz#%' eks po no wa nej na wy sta wie in sta la cji ar -
tyst ki pt. „Ma ria”, w sk&ad któ rej wcho dzi tak -
!e fo to gra fia i wi deo. – „Ma ria” od no si si# do hi -
sto rii !y cia bab ki ar tyst ki, jej prze !y' z okre su
doj rze wa nia. W swo im per for man sie Pa tri cia na -
wi" za &a do naj lep szych tra dy cji tej dzie dzi ny sztu -
ki, m.in. Ma ri ny Abra mo vi' – sto j"c przez po -
nad go dzi n# z unie sio ny mi w gó r# r# ka mi i trzy -
ma j"c zszy te ni ci" ser ce. Ar tyst ka zg&# bia de li -
kat n" isto t# cza su na pod sta wie wspo mnie$
i frag men tów w&a sne go !y cia – me ta for nie -
uchwyt no %ci i trwa nia – po wia da ku ra tor ka fe -
sti wa lu Aga ta Smal cerz.
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Ka thar sis na sce nie 
tak ma !ej…

Praw do po dob nie nie jest mo! li we
prze !y cie ka thar sis pod czas pre zen to -
wa nia w na szych cza sach an tycz nej
tra ge dii. Po cz"t ko wo nic nie za po wia -
da #o, aby kto kol wiek móg# do zna$
wra !e% gro zy, a na st&p nie wy zwa la j" -
ce go oczysz cze nia tak !e w cza sie pre -
mie ro we go spek ta klu „Ifi ge nii” Eu ry -
pi de sa w re !y se rii Paw #a Wo dzi% -
skie go 31 ma ja br. na Ma #ej Sce nie Te -
atru Pol skie go w Biel sku -Bia #ej. 

Na kil ka mi nut przed ko% cem przed -
sta wie nia sku pie ni wo kó# cen tral nie
usta wio nej sce ny wi dzo wie us#y sze li
d'wi&k te le fo nu ko mór ko we go.
W pierw szej chwi li wy da wa #o si&, !e
sy gna# z ko mór ki jest in te gral n" cz& -
(ci" przed sta wie nia. No wo cze sny re -
!y ser ka za# bo wiem po s#u gi wa$ si& ak -
to rom za rów no sta ro !yt ny mi gli nia ny -
mi ta blicz ka mi, jak i kom pu te ra mi,
z któ rych do cho dzi #y prze ró! ne d'wi& -
ki, tak !e bar dzo wrza skli we i ostre.
Po wo li jed nak uwa ga pu blicz no (ci za -
cz& #a sku pia$ si& nie na ar ty stach, lecz
na pew nym star szym je go mo (ciu,
któ ry wy j"# w ko% cu ko mór k& z tecz -
ki i usi #o wa# j" wy #" czy$. Gdy wy da -
wa #o si&, !e do pi"# swe go, ko mór ka
po now nie za dzwo ni #a. Star szy cz#o -
wiek pró bo wa# wte dy we tkn"$ j"
do prze past nej tecz ki, któ r" za wi n"#
w swe ter. Ha #as pró bo wa# zmniej szy$
przy tu la j"c k#o po tli we za wi ni"t ko
do cia #a, a pó' niej po chy la j"c si&
do ko lan i przy gwa! d!a j"c do ud.
Wszyst kie je go he ro icz ne pró by ko% -
czy #y si& jed nak kl& sk". Wi dzo wie
ju! zu pe# nie prze sta li zwra ca$ uwa -
g& na ak to rów i sku pi li si& na dziel -
nym sta rusz ku. Ile! au ten tycz nej trwo -
gi by #o w je go ru chach! Po my (la -
#em: – Kie dy! na st" pi oczysz cze nie? 

Ra tu nek przy szed# z s" siedz twa.
O ka thar sis po sta ra #a si& sie dz" ca
w po bli !u d!en tel me na z ko mór k" te -
atro lo! ka Mag da le na Le gend'. Gdy
te le fon za dzwo ni# po raz czwar ty,
sta now czym to nem po pro si #a sta -
rusz ka o wyj (cie z sa li. Wy szed# sku -
lo ny, (ci ska j"c za wi ni"t ko z roz dzwo -
nio nym te le fo nem. Kro czy# tak, jak by
go ju! nie by #o wi da$. A jed nak zo sta#
wy zwo lo ny! Po trwo dze i gro zie prze -
!y# oczysz cze nie o cha rak te rze lecz -
ni czo -te ra peu tycz nym. Mag da Le -
gend' wpro wa dzi #a an tycz n" mia r&
do wspó# cze snej in sce ni za cji an tycz -
nej sztu ki, któ ra z tych miar re zy gnu -
je. Ka ry ka tu r& zy ska# za to ide a#
wspó# uczest nic twa, a na wet wspó# two -
rze nia spek ta klu przez wi dzów.
Na miej scu twór ców te atru ju! nie t& -
sk ni# bym do nie go. 

JAN PI CHE TA

!Pod czas uro czy stej ga li w Wi la no wie 14 ma ja
Mu zeum Hi sto rycz ne w Biel sku -Bia !ej otrzy ma !o
wy ró# nie nie w ogól no pol skim kon kur sie pn. „Sy bil -
la” 2013” za wy sta w$ „Od suk na po je dwab – stro -
je lu do we ze zbio rów Mu zeum w Biel sku -Bia !ej”. 

! 28 ma ja Biel skie Cen trum Kul tu ry ob cho -
dzi !o 25-le cie ist nie nia. 

! Pod czas Dni Biel ska -Bia !ej (30 ma ja – 1
czerw ca) przed bial skim Ra tu szem z kon cer -
tem wy st% pi! m.in. Jo se Fe li cia no. 

! 31 ma ja na de skach Ma !ej Sce ny Te atru Pol -
skie go od by !a si$ pre mie ra „Ifi ge nii” Eu ry pi de sa
w re #y se rii i sce no gra fii Paw !a Wo dzi& skie go. 

! Cie szy& ska Spó! dziel nia „Pa ro sta tek”, Te -
atr Pol ski w Biel sku -Bia !ej, pro jek tant To masz

Au gu sty niak, fir my Mar bet i Pa jak Sport
w Biel sku -Bia !ej otrzy ma li w czerw cu na gro dy
spe cjal ne w kon kur sie „'l% ska Rzecz” or ga ni zo -
wa nym przez Za mek Cie szyn. 

! 13 czerw ca w DK w Ha!c no wie od by!
si$ XV Ogól no pol ski Fe sti wal Pio sen ki Ak tor -
skiej Dzie ci i M!o dzie #y „'pie wan ko”. 

! W lip cu i w sierp niu w biel skim Klu bie Na -
uczy cie la swe pra ce fo to gra ficz ne i po etyc kie
wy sta wia j% Kry sty na Krzy #a now ska -Na stul -
czyk i Wie s!aw Ko rzon kie wicz. 

! Od 11 lip ca do 5 wrze "nia ga le ria ROK
w Biel sku -Bia !ej wy sta wia ma lar stwo na szkle
Mar ty Wal czak -Sta siow skiej i Zdzi s!a wa Wal -
cza ka. 

Na gra ni cy roz po zna wal ne go

Po mi# dzy 14 pa* dzier ni ka 1958 a 23 czerw -
ca 2014 r. roz po star &o si# twór cze !y cie prof. Ja -
go dy Ada mus. Uro dzo na w Biel sku -Bia &ej ar tyst -
ka stu dio wa &a w &ódz kiej Pa$ stwo wej Wy! szej
Szko le Sztuk Pla stycz nych. Gra fi ki uczy &a si#
pod kie run kiem prof. Je rze go Gra bow skie go, ma -
lar stwa – prof. Sta ni s&a wa Fi ja& kow skie go, a ry -
sun ku – pro fe so rów An drze ja Gie ra gi i Lesz -
ka Ró zgi. Od 1989 r. uczy &a ma lar stwa, ry sun -
ku i hi sto rii sztu ki w Ze spo le Sztuk Pla stycz -
nych w Biel sku -Bia &ej. Od 2000 r. wy k&a da &a
ma lar stwo, ry su nek i hi sto ri# kul tu ry w cie szy$ -
skim In sty tu cie Sztu ki Uni wer sy te tu +l" skie go
w Ka to wi cach. Swe pra ce pre zen to wa &a m.in.
w Ka na ga wie (Ja po nia), Ali can te (Hisz pa nia),
Pe sca rze (Ita lia), Tu zli (Bo %nia i Her ce go wi na),
Lon dy nie, Pa ry !u, To ron to. Otrzy ma &a Grand
Prix II Ogól no pol skie go Kon kur su Ma lar skie -
go „Trien na le z Mar tw" Na tu r"” w Sie ra dzu
w 2001 r., pierw sz" na gro d#VII Ogól no pol skie -
go Bien na le Ma &ych Form Ma lar skich w To ru -
niu (2007), na gro d# pre zy den ta Biel ska -Bia &ej
„Ikar 2008” za ca &o kszta&t dzia &al no %ci w dzie -
dzi nie kul tu ry.

– Trud no w twór czo %ci Ja go dy Ada mus, wy -
cho wan ki uczel ni kul ty wu j" cej twór cz" my%l
W&a dy s&a wa Strze mi$ skie go, zna le*' wy po -
wie dzi wy ra !o ne j# zy kiem zim nej geo me trii. In -
spi ro wa &o j" bo gac two ca &e go kul tu ro we go
dzie dzic twa, przede wszyst kim ma lar stwa, ale
tak !e li te ra tu ry, wie rze$, tra dy cji re li gij nych i my -
%le nia fi lo zo ficz ne go. Na dro dze sztu ki po dej mo -
wa &a oso bi st" re flek sj# do ty cz" c" fun da men tal -
nych pro ble mów ist nie nia. W !y ciu i w sztu ce
szu ka &a har mo nii – po wie dzia &a o niej dy rek tor -
ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal cerz. O jej
dzie &ach tak opo wia da& Ro man Ma ciusz kie -
wicz: – Ma lar ski %wiat wy &a nia si# na tych ob -
ra zach po wo li, nie jed no znacz nie i enig ma tycz -
nie. De fi niu je si# na gra ni cy roz po zna wal ne go,
jest ku sz" cy, a rów no cze %nie nie po ko j" cy w swo -
im nie do po wie dze niu.

Na swo im te re nie

27 czerw ca w Ga le rii Biel skiej BWA, Sta rej
Fa bry ce – od dzia le Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Biel sku -Bia &ej, sa lach Zam ku Su& kow skich, ga -
le rii fo to gra fii B&B oraz Fun da cji Cen trum Fo -
to gra fii otwar to wy sta wy III Biel skie go Fe sti wa -
lu Sztuk Wi zu al nych 2014. Za pre zen to wa no dzie -
&a ar ty stów %ro do wi ska biel skie go – po cz"w szy
od ma lar stwa i rze* by w drew nie i me ta lu, ry -
sun ku, gra fi ki i pla ka tu po przez fo to gra fi#, ce -
ra mi k# i tka ni n#, a na wi deo, fil mach, obiek tach,
in sta la cjach i per for man sach sko$ czyw szy. Fe -
sti wal wy ró! nia sze ro ka for mu &a uczest nic twa,
pre zen ta cji i kon fron ta cji po staw twór czych, Pa tri cia Corrêa, „Ma ria”, per for mans

Te re sa Go# da -So wic ka, „Zmien no($”, 2014
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! Za gra li: MDK – Je rzy Po !om ski; plac

Bie ga" skie go – Mo ni ka Brod ka oraz Krzysz tof

Za lew ski w ra mach Red Bull To ur, Mu niek Stasz -

czyk i Sham boo; car pe Diem – Baj zel; Mu zycz -

ne Kli ma ty – Krzysz tof #cie ra" ski.

!W MGS -ie pre zen ta cja ksi$% ki Mag da le ny

Grze ba! kow skiej o Zdzi s!a wie i To ma szu Bek si" -

skich Bek si! scy. Por tret po dwój ny; na spo tka nie

by! obec ny Piotr Dmo chow ski.

!W ROK -u wy sta wa dr. hab. Je rze go Pi wo -

war skie go Fo to gra fia in sce ni za cyj na, po tem fo -

to gra fie Ber nar da Baya Ko pal nie "wia ta; w OPK

Oko li ce fo to gra fii Woj cie cha Pra% mow skie go,

a na st&p nie prze kro jo wa wy sta wa twór czo 'ci To -

ma sza S& tow skie go; w CPM -ie Wy sta wa zbio ro -

wa Ma! go rza ty Ro ze nau.

!Pre zy dent Krzysz tof Ma ty jasz czyk wr& czy!
Grze go rzo wi Skow ron ko wi, To ma szo wi S& tow -

skie mu oraz Pio tro wi Ma chu rze z fir my Del tim

sta tu et ki Pro mo to ra Cz& sto cho wy.

!W ple bi scy cie na cz!o wie ka 25-le cia zwy ci& -
%y! Mu niek.

Ta niec to tak %e sztu ka za ba wy

Jed n! z atrak cji Mar szu na Te atr! by" spek takl
przy go to wa ny przez Cz# sto chow ski Te atr Ta$ ca
W"o dzi mie rza Ku cy Ko chan ko wie dnia – hi sto ria
jed nej fo to gra fii (pre mie ra 26 kwiet nia te go ro ku).
Na sce nie spo tka li si# przed sta wi cie le ró% nych &ro -
do wisk: pio sen ki Ja cqu es’a Bre la, Char les’a Azna -
vo ura i Edith Piaf &pie wa li Iwo na Cho "uj (Te atr im.
Ada ma Mic kie wi cza) oraz Ma rian Flo rek (Te atr
Roz ryw ki w Cho rzo wie), a z naj star sz! gru p! tan -
ce rzy Te atru (m. in. Ba zy lim Ogi$ skim czy Pio trem
Ma je rem) wy st! pi li te% ama to rzy, mi "o &ni cy ta$ ca,
na co dzie$ m.in. pra cow ni cy Po li tech ni ki Cz# sto -
chow skiej, któ rzy z wiel kim wdzi# kiem udo wad -
nia li, %e ta niec mo %e by' pa sj! i za ba w! bez
wzgl# du na wiek, a obec no&' na sce nie nie mu si ko -
ja rzy' si# z kon kur so wym per fek cjo ni zmem.

Po raz pierw szy tan ce rze W"o dzi mie rza Ku cy za -
ta$ czy li do mu zy ki na %y wo (gra li – Mie czy s"aw
H"ond, Eu ge niusz Mar sza "ek, An drzej M"od kow -
ski, An drzej War d# ga) i z za da nia wy wi! za li si# zna -
ko mi cie. Re %y ser pod kre &la", %e jest to nie la da wy -
zwa nie, wy ma ga j! ce pre cy zji za rów no od mu zy ków,
jak i &pie wa j! cych, gdy% bar dzo "a two za bu rzy'
rytm, a to w ta necz nych uk"a dach zbio ro wych gro -
zi ka ta stro f!.

Spek takl w sce ne rii pa ry skie go lo ka lu, pod wie -
%! Eif fla opo wia da" o ró% nych ob li czach mi "o &ci. Po -
szcze gól ne pio sen ki ko$ czy "y si# b"y skiem lam py
i trza skiem apa ra tu fo to gra ficz ne go, by przy po mnie',
%e rów nie% one utrwa la j! emo cje i unie wa% nia j! czas,
ale tyl ko pod wa run kiem pe" ne go za an ga %o wa nia ko -
lej nych wy ko naw ców. Tak po wsta" bar dzo przy jem -
ny w od bio rze spek takl, do ce nio ny przez zgro ma dzo -
n! pu blicz no&'. Na za ko$ cze nie re %y ser tra dy cyj nie
uk"o ni" si# przede wszyst kim swo im ak to rom, by po -
dzi# ko wa' im za trud ko lej ne go wy st# pu.

Ocza ro wa nia te atral ne

W cza sie po dró %y na te go rocz ny Mi# dzy na ro do -
wy Fe sti wal Sztu ki Lal kar skiej do Biel ska -Bia "ej te -
atr z Pforz he im/Enz kre is (Ali ce The re se Got t schalk,
Ra pha el Mürle, Frank So ehn le) za pre zen to wa"
w Cz# sto cho wie przed sta wie nie Ga bi net oso bli wo -
!ci sztu ki – Roz wa "a nia o zdu mie niu. Na fe sti wa lu
zo sta li wy ró% nie ni na gro d! spe cjal na, co po twier dzi -
"o ich kunszt i do sko na "y warsz tat.

Przed sta wie nie nie bu do wa "o fa bu "y, zwra ca j!c
uwa g# wi dza na wir tu oze ri# lal ka rzy. To mo %e tro -
ch# utrud nia "o od biór przy nam niej m"od szym wi -
dzom, cho' po szcze gól ne scen ki trzy ma "y w na pi# -
ciu i bu do wa "y re la cje mi# dzy „po sta ci!”
a pu blicz no &ci!. By" to rów nie% po kaz ilu zji te atral -
nej, gdy ani mo wa ne ku kie" ki na bie ra "y %y cia, „opo -
wia da j!c” o so bie i swo ich emo cjach. Au to rzy spek -
ta klu ka te go ri! cen tral n! uczy ni li zdu mie nie
i za pre zen to wa li j! na wie lu po zio mach. Ga bi net oso -
bli wo &ci to prze cie% jed na z form te atru jar marcz -
ne go, po le ga j! ca na wy sta wia niu na ogl!d pu -
blicz ny roz ma itych dzi wo l! gów i cu dów na tu ry, by
za dzi wi' wi dzów &wia tem i je go nie prze wi dy wal -
no &ci!, a tak %e za spo ko i' ich cie ka wo&'. Ale ga bi -

net oso bli wo &ci sztu ki sta wa" si# jed no cze &nie trak -
ta tem na te mat mo% li wo &ci warsz ta to wych, a zdu -
mie nie po ja wi "o si# rów nie% u znaw ców te atru i je -
go mi "o &ni ków.

Cz& sto cho wa utrwa lo na na ta 'mie

Dwa wy da rze nia fil mo we bu du j! ce to% sa mo&'
mia sta wspó" or ga ni zo wa" w ostat nim mie si! cu
OKF „Ilu zja”. Naj pierw 25 ma ja z oka zji 140. rocz -
ni cy uro dzin An to nie go De zy de riu sza Fert ne ra
od by" si# po kaz fil mów z je go udzia "em, a pro jek -
cj# mi# dzy wo jen nej twór czo &ci po prze dzi" film bio -
gra ficz ny De mon ko mi zmu. An to ni Fert ner, zre ali -
zo wa ny w 1987 r. przez Ta de usza Paw "o wi cza
i Zbi gnie wa Wa we ra dla II Pro gra mu TVP.

Na to miast w po "o wie czerw ca od by" si# I Fe sti -
wal Fil mów Do ku men tal nych im. bra ci Krze mi$ -
skich Mo ja ma #a Oj czy zna. Pierw szy cz# sto chow -
ski film na kr# ci li wpraw dzie ju% w 1898 r. fran cu scy
fil mow cy (na ta &mie uwiecz nio no przede wszyst -
kim Ja sn! Gó r#), ale naj wi#k sze za s"u gi ma j!
w tej dzie dzi nie W"a dy s"aw i An to ni Krze mi$ scy,
któ rzy przy je cha li do na sze go mia sta w 1909 r.
i dzi# ki apa ra to wi pro jek cyj ne mu bra ci Lu mière sta li
si# kro ni ka rza mi mia sta: utrwa li li po %ar za pa" czar -
ni (1912), otwar cie szpi ta la na Za wo dziu (1913) czy
prze jazd po ci! gu ze szcz!t ka mi J. S"o wac kie go
(1927). Na kr# ci li oko "o 40 fil mów i pre zen to wa li je
w ki no te atrze „Ode on” przed w"a &ci wym se an sem. 

Dwu dnio wy fe sti wal po dzie lo no na kil ka pa ne -
li: Cz$ sto cho wa przed wo jen na (tu wy &wie tlo no pi#'
za cho wa nych fil mów Krze mi$ skich, a w roz mo -
wach uczest ni czy" m. in. Sta ni s"aw Ja nic ki, po pu -
la ry za tor sta re go ki na), Cz$ sto cho wa wie lo kul tu ro -
wa, Cz$ sto cho wa po wo jen na oraz Cz$ sto cho wa
twór ców i ar ty stów.

Spo tka nie zor ga ni zo wa li stu den ci i pra cow ni cy
Wy dzia "u Fi lo lo gicz no -Hi sto rycz ne go AJD, Urz!d
Mia sta, OKF „Ilu zja” oraz Krzysz tof Ka sprzak (Kas
Film). Wzi# li w nim udzia" rów nie% zna ni cz# sto -
cho wia nie oraz ich ro dzi ny: Zyg munt „Mu niek”
Stasz czyk, Ja nusz „Yani na” Iwa$ ski, Piotr Ma cha -
li ca, Zbi gniew My ga, Ar tur Bar ci&, Sa bi na Lon ty
oraz Sta ni s"aw Krze mi$ ski, syn An to nie go Krze mi$ -
skie go.

Jaz zo we de li cje

Ju% po raz 10. od by wa" si# Hot Jazz Spring Mi# -
dzy na ro do wy Fe sti wal Jaz zu Tra dy cyj ne go, zor ga -
ni zo wa ny od 30 ma ja do 1 czerw ca przez Pol skie
Sto wa rzy sze nie Jaz zu Tra dy cyj ne go oraz Fil har mo -
ni# Cz# sto chow sk!. Spo tka nie roz po cz# "a pa ra da
or le a$ ska, któ ra ru szy "a z pla cu Bie ga$ skie go
do gma chu fil har mo nii. Tu od by "a si# wi#k szo&'
kon cer tów: Swing, swing, swing z udzia "em Fi li pa
Woj cie chow skie go (for te pian), Paw "a Pa$ ty (bas),
Paw "a Do bro wol skie go (per ku sja), Ga ry’ego Gu -
th ma na (tr!b ka), po tem ko lej no wy st# po wa li Don -
na Brown & The Go spel Pe arls oraz Sier giej
Wow ko trub Gip sy Swing Qu ar tet, Kwar tet To ma -
sza Ku dy ka, Old Ti mers oraz Ta de usz Ehr hardt -Or -
gie lew ski. Kon cer tom to wa rzy szy "a wy sta wa Ewy
Mi siak Ob ra zy nie ma lo wa ne.

W tym ro ku nie od by wa" si# kon kurs dla m"o -
dych jazz ma nów. Ho no ro we go Swin gu j! ce go Kru -
ka otrzy ma" Jan Ku dyk z Kra ko wa, za "o %y ciel Jazz
Band Ball Or che stra, któ ry wy st! pi" wraz z kwar -
te tem sy na To ma sza.

Pod czas fe sti wa lu przed sta wio no rów nie% pro -
jekt po mni ka Lo uisa Arm stron ga przy go to wa ny
przez Je rze go K# dzio r#. Po my s"o daw cy ma rz!, by
sta n!" on przy fil har mo nii. Ta de usz Ehr hardt -Or gie -
lew ski za po wia da zbiór k# pie ni# dzy w za byt ko wym
tram wa ju.
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Na te atr marsz!

Ja kie jest miej sce te atru w "y ciu wspó# -
cze sne go cz#o wie ka? Czy w na t#o ku atrak -
cji wci%" zaj mu je po zy cj$ wa" ne go me dium
i prze strze ni szcze gól nej? Cze go ocze ku j%
stu den ci i ja kie wy bie ra j% for my w#a snej
twór czo !ci? Ta kie py ta nia to wa rzy szy #y
or ga ni za to rom Mar szu na Te atr! I Ar ty stycz -
nej Wio sny Stu den tów (27–29 ma ja). Po mys#
pro fe sor An ny Wy pych -Gaw ro& skiej, pro rek -
tor ds. pro mo cji AJD oraz prze wod ni cz% cej
Ra dy Pro gra mo wej Te atru im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Cz$ sto cho wie, spo tka# si$ z wiel -
k% przy chyl no !ci% dy rek to ra te atru Ro -
ber ta Do ro s#aw skie go. Ce lem fe sti wa lu
by #a pro mo cja ar ty stycz nych dzia #a& stu -
denc kich, a tak "e pro pa go wa nie kul tu ry te -
atral nej w!ród spo #ecz no !ci aka de mic kiej.

W ci% gu trzech dni stu den ci wy pe# ni li
bu dy nek przy uli cy Ki li& skie go ja ko pu blicz -
no!', ja ko ar ty !ci, a tak "e ob s#u ga me dial -
na – re pre zen tan ci spe cjal no !ci dzien ni kar -
skiej In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej AJD
prze pro wa dzi li wie le in te re su j% cych roz -
mów z ak to ra mi, re "y se ra mi, by jesz cze
bar dziej zbli "y' si$ do te atru, a pla sty cy ozdo -
bi li wn$ trza swo imi pra ca mi. Oczy wi !cie,
naj wi$k szym atu tem Ar ty stycz nej Wio sny
Stu den tów by #a mo" li wo!' wy st% pie nia
na pro fe sjo nal nej sce nie. Sko rzy sta #o z te go
wie le grup o ró" nym stop niu za wo dow -
stwa, zwi% za nych na co dzie& za rów no
z Po li tech ni k% Cz$ sto chow sk%, jak i Aka de -
mi%. To do wód, "e mi #o!' do te atru ist nie je
po nad po dzia #a mi.

Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza przy po mnia#
dwa spek ta kle ze swo je go re per tu aru „Sta -
chu r$” oraz „Ama zo ni$” Mi cha #a Wal cza -
ka. Po sta wi# na wspó# cze sne tek sty i no wo -
cze sne roz wi% za nia te atral ne, by prze ko na',
"e sce na nie s#u "y je dy nie do wy sta wia nia lek -
tur szkol nych. Do bór re per tu aru po twier dza#
rów nie" stra te gi$ pro gra mo w% te atru – li -
rycz n% oraz nie co eks pe ry men tu j% c%.

Stu den tów re pre zen to wa li na sce nie – Te -
atr Po li tech ni ki Cz$ sto chow skiej „Try bik”,
stu den ci In sty tu tu Mu zy ki, SKT naJa na,
Cz$ sto chow ski Te atr Ta& ca W#o dzi mie rza
Ku cy, Te atr z Du cha Wzi$ ty wraz z ze spo #a -
mi T3 i Sy ner gia, a tak "e kon cert Ada ma Re -
gie wi cza i je go przy ja ció#, dy rek to ra In sty -
tu tu Fi lo lo gii Pol skiej AJD. By# rów nie" slam
po etyc ki, przy go to wa ny przez Ra fa #a Sam -
bor skie go i Mi cha #a Wil ka, stu den tów po lo -
ni sty ki; na gro dy ufun do wa# JM Rek tor AJD.

Roz mo wy stu den tów z lud( mi te atru od -
by wa #y si$ na sce nie Hi strion. M#o dzi dzien -
ni ka rze py ta li o pa sje i pla ny za wo do we, ale
rów nie" o nie co bar dziej pry wat ne spra wy,
by ujaw ni' od mien ne de fi ni cje te atru swo -
ich go !ci, ich wra" li wo!' oraz pre fe ro wa n%
es te ty k$. Nad gru p% dzien ni kar sk% czu wa -
#a dr El" bie ta Wró bel, a stu denc kim ko or -
dy na to rem i go spo dy ni% spo tka& by #a Ka -
ta rzy na Ko wal. M#o dych wspo móg# Ro bert
Do ro s#aw ski, któ ry roz ma wia# z An dre
Hübne rem -Ocho dlo i Ma cie jem Pó# to ra -
kiem, pra cu j% cy mi nad ada pta cj% „Ham le -
ta” Wil lia ma Szek spi ra.

Stu den ci, któ rzy uczest ni czy li w trzy -
dnio wym Mar szu na Te atr, na pew no nie "a -
#o wa li, cho' mo "e za bra k#o im nie co otwar -
to !ci na no we do !wiad cze nia. Wi$k szo!'
wy bra #a z pro gra mu to, co zna #a i chcia #a
zo ba czy' raz jesz cze. Mo" na mie' na dzie -
j$, "e w przy sz#ym ro ku marsz b$ dzie jesz -
cze bar dziej licz ny za rów no w gru pie ar ty -
stów, jak i pu blicz no !ci.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Te go rocz ny Ar tJar mark w Ni ki szow -
cu to n!" w s"o# cu, by "o ko lo ro wo,

gwar no i… smacz nie. Po nad sto sto isk
ku si "o r$ ko dzie "a mi. Pi$k ne ob ra zy,
wielobarwne kompozycje, nie za bra k"o
tak%e le ci wych oleo dru ków. Sto "y ugi -
na "y si$ pod atrak cyj n! ory gi nal n! bi %u -
te ri!, wy ro ba mi ce ra micz ny mi, ele men -
ta mi de ko ra cyj ny mi, za baw ka mi. Mo tyw
ko ta kró lo wa" nie po dziel nie, na wet pier -
ni ki przy bra "y nie co dzien ne kszta" ty.
Pod ar ka da mi (i nie tyl ko) pre zen to wa li
swo je pra ce ar ty &ci -pa sjo na ci z Gru py Ja -
now skiej a z Cen trum Zim bar do mo% na
by "o wyj&' w ko szul ce ozdo bio nej si to -
dru kiem. Naj m"od si "a ma li p$dz le
na o%y wia niu swych ma rze# i pod okiem
Ja ro s"a wa Kas sne ra (szko da, %e tak ma -
"o by "o ob ra zów mo je go ulu bio ne go ma -
la rza) wspó" two rzy li in sta la cj$ le gen dar -
nej ko lej ki Bal kan. Ry nek roz brzmie wa"
mu zy k!. Na es tra dzie go &ci li: Elw ry
z Li pin, Yuro di vi, To mek Bie nek i przy -
ja cie le, (u kasz Nyc, Ni vel, te go rocz nym
mo ty wem prze wod nim by "a mu zy ka
ba" ka# ska. Jed ni znu %e ni (po wal ce
o sto lik) mo gli roz ko szo wa' si$ zna ko -
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mi ty mi ko "o cza mi &l! ski mi, in ni szni t!
chle ba z tu stym. Ar tJar mark jest im pre -
z! to wa rzy sz! c! Mi$ dzy na ro do we mu
Fe sti wa lo wi Sztu ki Na iw nej. Wpraw dzie

to do pie ro siód me spo tka nie na ryn ku
w Ni ki szow cu, a jed nak trud no ju% so -
bie wy obra zi' to ma gicz ne miej sce bez
kwie ci stych sto isk. (MS)
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Nie pa mi! tam wy sta wy,
pod czas otwar cia któ rej by "y -
by ta kie t"u my jak 13 czerw -
ca w ka to wic kiej Ga le rii Szyb
Wil son na star cie VII Mi! dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Sztu -
ki Na iw nej – bar dziej zna ne -
go ja ko Art Na if Fe sti wal.
#wiad czy to o na szej wiel kiej
t! sk no cie do ra do $ci, sza lo -
nych ko lo rów, pi!k na, pro sto -
ty i praw dy… 

Po ko pal nia ny szyb jest miej -
scem wy j!t ko wo pa su j! -

cym na pre zen ta cj" ta kiej w#a -
$nie twór czo $ci, nie da le ko st!d
dzia #a #a (i na dal dzia #a, cho%
trosz k" da lej) le gen dar na Gru -
pa Ja now ska i jej wiel cy mi -
strzo wie za pi sa ni na trwa #e
w hi sto rii pol skiej sztu ki, po ry -
wa j! cy sza lo n! wy obra& ni!
ma larz -wi zjo ner Teo fil Ociep -
ka, naj we sel szy z wszyst kich,
od cza ro wu j! cy $l! sk! sza rów -
k" ko lo ra mi Pa we# Wró bel,
po s#u gu j! cy si" cha rak te ry -
stycz nym kon tu rem, lu bia ny
i sza no wa ny Ewald Gaw lik,
ci! gle jesz cze ma #o do ce nio ny
Pa we# Sto lorz, czy wresz cie
two rz! cy do dzi siaj naj zna -
mie nit szy piew ca gór ni czej
tra dy cji, wier ny czci ciel $wi" -
tej Bar ba ry i wiel bi ciel naj pi"k niej sze go
miej sca na 'l! sku – Ni ki szow ca – Er win
Sów ka.

Art Na if Fe sti wal to wy j!t ko wy w ska li
$wia to wej (ju( nie eu ro pej skiej) prze gl!d
sztu ki in tu icyj nej, na iw nej, ra do snej, nie -
dziel nej… Ni gdy nie na pi sz" pry mi tyw -
nej, daw niej nie ra zi #o okre $le nie ma larz -
-pry mi ty wi sta, ale dzi siaj, kie dy wo kó#
pa no sz! si" i roz py cha j! ró( nej ma $ci pry -
mi ty wy, cz" sto „wy kszta# ce ni” – ra zi.
Prze gl!d $wia to wych do ko na) nie pro fe -
sjo nal nych twór ców z 34 kra jów po trwa
do 14 sierp nia. Ka( dy z nich sta ra si" nam
po ka za% naj le piej i naj szcze rzej jak po tra -
fi pi"k no ro dzin nych stron i swo je ma rze -
nia. Te go nie mo( na prze ga pi%.

Oczy wi $cie w Wil so nie w$ród ok. 1500
prac do mi nu je tra dy cyj nie ma lar stwo,
ale za rów no rze& ba jak i ce ra mi ka s! licz -
nie pre zen to wa ne. Wie lu spo $ród 250 ar -
ty stów po ja wi #o si" na wer ni sa (u. By #y
u$ci ski, u$mie chy, mi #e s#o wa, wy mie nia -
na po gl! dów, nie ma #o za wi! za #o si" ser -
decz nych zna jo mo $ci… Po nie wa( g#ów -
n! cz"$% te go rocz nej eks po zy cji
po $wi" co no sztu ce Ba# ka nów (Ser bia
i Chor wa cja) spo tka nie wzbo ga ci# po zy -
tyw n! ener gi! ze spó# mu zycz ny Pro pa ban -
da, gra j! cy utwo ry in spi ro wa ne lu do w!
mu zy k! ba# ka) sk!. Mi mo nie w#a $ci we -
go na g#o $nie nia (za du (a daw ka de cy be -
li) – po my lo no sa l" wy sta wo w! ze sta dio -
nem – do pie ro z pew nej od le g#o $ci da #o
si" od naj dy wa% w bu rzy d&wi" ków lu bia -
ne me lo die. Za nim przej d" do bar dzo su -
biek tyw ne go prze gl! du naj cie kaw szych
prac, pra gn" z#o (y% wy ra zy uzna nia
spraw czy ni, du szy i ser cu te go ar ty stycz -
ne go wy da rze nia, pre ze sce Fun da cji Eko -

lo ty, ku ra mi tej sa mej wiel ko -
$ci co ko nie na ob ra zie Mi lo -
ra da Ni ko li cia (Ser bia). Przy -
ci! ga j! uwa g" miej skie
pej za (e Ze lj ka Hud ka (Chor -
wa cja) – ile( tam si" dzie je!
Spa da j! ce z nie ba na pa ra so -
lach anio# ki (Ales san dra Pla -
cuc ci – W#o chy) to pro po zy cja
ilu stra cji do baj ki, któ r! sa mi
so bie mu si cie opo wie dzie%.
Ta ras Ro ma ny uk (Ukra ina)
uczy ni# z ram swo ich fan ta -
stycz nych kom po zy cji in te -
gral n! cz"$% ar ty stycz nej wi -
zji. Dzie #a z Tan za nii po raz
pierw szy pre zen to wa ne na fe -
sti wa lu wy gl! da j! jak by wy -
sz#y spod jed ne go p"dz la…
Ró( ni! si" bar w! i pod pi sa mi
au to rów: Ste ven Le wis, No el
Ka pan da, Mu ha med Ali
Slyd… Mój ulu bio ny ob ra zek
przy je cha# z Ar gen ty ny, je go
au tor k! jest Lau ra Vi dra. Roz -
ta) czo ne pa ry, or kie stra w al -
ta nie i nie bo ko lo ru, któ re go
nie po tra fi" opi sa%. Zi ma
na ob ra zie Od ile Bron (Fran -
cja) to sen ty men tal ny po wrót
do cza sów dzie ci) stwa. Ma rie
Jönsson -Har ri son z Au stra lii
uka za #a zwa rio wa ne sza le) -
stwo let nie go wy po czyn ku.
Trud no nie wspo mnie% o ulu -

bie ni cy ubie g#o rocz nej pu blicz no $ci – tym
ra zem fio le to wa Se ma Çulam (Tur cja). No
i Po la cy: ta jem ni czy i nie co cha gal low ski
Ja ro s#aw Kas sner i kon se kwent nie trzy -
ma j! cy si" zna ko mi cie wy pra co wa ne go
ma lar skie go prze ka zu Krzysz tof Webs
a tak (e Krzysz tof Sza la, któ re go ko ty i ko -
gu ty s! naj sym pa tycz niej sze na $wie cie.
K! cik, któ ry za go spo da ro wa# Krzysz tof
Pa te juk ka (e si" za trzy ma% na d#u (ej
a je go nie bie ski anio# z ko tem jest re we -
la cyj ny. Do brych rze&b w tym ro ku jest
spo ro (Jó zef Szy pu #a, An drzej Wojt czak,
Eu ge niusz Ze ga d#o, Jan *an da row ski, Jó -
zef Mar ci niak), ale ce ra micz ne ko ty Mi -
cha #a Kacz mar ka s! naj #ad niej sze!

Te go rocz n! wy sta w" wzbo ga ci #y eks -
po na ty ze zbio rów Mu zeum Na ro do we -
go w Kiel cach (m.in. s#yn ni twór cy:
Adam Ze ga d#o i Ta de usz *ak). Po ka za -
no rów nie( dzie #a ze zbio rów Wo je -
wódz kie go Do mu Kul tu ry w Kiel cach
(Ma riusz 'wier czy) ski, Zdzi s#aw B#o si) -
ski, Mi ro s#aw *ak). Jest wi"c wszyst ko co
naj cen niej sze w do rob ku pol skich rze& bia -
rzy lu do wych. Ko lek cja Dzia #u Pla sty ki
Nie pro fe sjo nal nej Mu zeum 'l! skie go
jest uwa (a na obec nie za naj lep sz! w kra -
ju. Stoi przed wiel k! szan s! bo ga tej eks -
po zy cji w no wym gma chu. Cze ka my
z nie cier pli wo $ci!. Na Art Na if Fe sti wal
M' przy go to wa #o po kaz prac nie po wta -
rzal ne go, zna ko mi te go spe cja li sty od lu -
dzi ków – W#a dy s#a wa Lu ci) skie go, ale to
ca# kiem in na opo wie$%. Na ko niec mi #o -
$ni kom ko tów po le cam w" drów k" w$ród
prac uka zu j! cych te sym pa tycz ne zwie -
rza ki – jest ich na praw d" du (o.

WI TOLD KO CI+ SKI

-Art Si le sia i dy rek tor ce fe sti wa lu Mo ni -
ce Pa cy, któ ra $wiet nie ra dzi #a so bie
z obo wi!z ka mi go spo dy ni w tym nie prze -
li czo nym t#u mie.

Trud no nie zgo dzi% si" z tym, co pi sze
w ka ta lo gu Je le na An del ko vi% Gra,ar – hi -
sto ryk sztu ki z Bel gra du: Sztu ka na iw na
przed sta wia dzi! pe wien szcze gól ny kie -
ru nek w twór czo !ci wspó" cze snych ar ty -
stów i mo# na po wie dzie$, #e w udo sko na -
la niu spo so bu wy po wie dzi, dzia "al no !ci
wy sta wien ni czej i sze ro kim od bio rze nie
ust% pu je in sty tu cjo nal nej sztu ce aka de mic -
kiej. I jesz cze jed no zda nie war te przy to -
cze nia: Tu wszyst ko jest do zwo lo ne (oczy -
wi $cie „na sce nie zwa nej sztu k!
na iw n!” – przyp. WK), ka# dy j% zyk jest
zro zu mia "y, a wspól ne tre !ci i spo sób uj% -
cia po sta ci, któ re gó ru j& nad mo raw skim
pej za #em lub kra jo bra zem Pod ra vi ny,
u!wia da mia j& od bior cy, i# w cen trum
ka# de go dzie "a sztu ki znaj du je si% cz"o wiek
i ar ty sta – re je stra tor ca "e go pi%k na
!wia ta, w któ rym #y je, w któ rym !ni lub
któ ry przy wo "u je z prze sz"o !ci. Gra,ar pi -
sze o „ce chach szcze gól nych sztu ki na iw -
nej na ob sza rze by #ej Ju go s#a wii”, ale za -
cy to wa ne s#o wa do sko na le cha rak te ry zu j!
sztu k" in tu icyj n! na ca #ym $wie cie.

W$ród ta kie go ogro mu #a two si" po gu -
bi%, ale od na la z#em ar ty stów, do któ rych
prac chc" wra ca%. To Mi le Da vi do vic (Ser -
bia) $mia #o u(y wa j! cy ja skra wych barw
i je go od po czy wa j! ca pod s#o necz ni ka mi
ch#op ska pa ra (ko bie ta oczy wi $cie od po -
czy wa… pra cu j!c), Dra-en Te tec (Chor -
wa cja) – piew ca idyl licz ne go, od cho -
dz! ce go w nie pa mi"% wiej skie go (y cia.
Trud no si" nie u$miech n!% przed roz kwie -
co ny mi drze wa mi, pta ka mi ni czym sa mo -
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Tu wszystko
jest dozwolone
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Luciana Mariano /Brazylia/ Krzysztof Szala /Polska/ 

Muhamed Ali SLYD /Tanzania/

Lau ra Vi dra /Ar gen ty na/

Draen Te tec /Chor wa cja/ 
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