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WIOSNA 
W CIENIU WOJNY
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Popularność ławeczkowych pomników w wojewódz-
twie śląskim zaczęła narastać od roku 2005, kiedy to 
prezydenci trzech miast – Katowic, Chorzowa i Siemia-
nowic Śląskich – odsłonili ławeczkę Karolinki i Karlika 
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (dziś – 
Park Śląski). Obecnie doliczyliśmy się już 14 takich ła-
weczek w całym regionie.

Szczegóły str. 31

Czasy XIX-wiecznego rozwoju Częstochowy oraz roz-
budowy tutejszego przemysłu wiążą się z reliktami za-
boru rosyjskiego, w którym znajdowało się to miasto. 
Po tamtej epoce zostało sporo historycznych zabytków 

– zarówno interesujących z architektonicznego punk-
tu widzenia kamienic, jak i grobów Rosjan na prawo-
sławnym cmentarzu. Liczne w Częstochowie obiekty 
przemysłowe, w znacznej mierze zdewastowane lub 
porzucone, także pamiętają carskie czasy.

Szczegóły str. 9

W latach swojej świetności Kanał Gliwicki był jedną 
z najnowocześniejszych tras żeglugi śródlądowej w Eu-
ropie. Potężne śluzy umożliwiające ruch statków i ba-
rek do dziś robią wrażenie, choć obecnie potencjał ka-
nału jest wykorzystywany w niewielkim promilu. Po-
pularnością cieszą się za to rejsy wycieczkowe z por-
tów w Gliwicach i Koźlu, podczas których z pokładów 
statków można obejrzeć m.in. opuszczone i zrujnowa-
ne nabrzeża węglowe w kozielskim porcie oraz ma-
lownicze rozlewiska, gdzie zagnieździły się kormorany.

Szczegóły str. 48

27 marca w Bytomskim Centrum Kultury odbyła się 
gala w reżyserii Jarosława Świtały, zatytułowana „Wie-
sław Ochman i jego goście”, która została zorganizo-
wana na finał 5. Śląskiego Festiwalu Operetki przez 
Fundację Operetka Śląska, Orkiestrę im. Arcyksiężnej 
Marii Krystyny Habsburg, Bytomskie Centrum Kultu-
ry i Miasto Bytom. Pierwszą część poprowadził z ikrą 
Oskar Świtała, a drugą – sam mistrz Wiesław Ochman, 
słynący ze swady i dużego poczucia humoru.

Szczegóły str. 54



1
Śląsk 4/2022
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uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.
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Zbliżamy się do trzydziestej rocznicy historycznej daty 
zwołania w dniu 19 grudnia 1992 przez Tadeusza Kijonkę 
zebrania założycielskiego Górnośląskiego Towarzystwa Li-
terackiego.

W okresie minionych trzydziestu prawie lat działalności 
Stowarzyszenia jego funkcjonowanie spotykało się z bar-
dzo różnymi, często skrajnymi opiniami, od najdalej idącej 
akceptacji do demonstrowanej demagogicznej wręcz nie-
chęci i odrzucenia.

Burzliwa, trudna, pełna groźnych dla GTL wydarzeń ka-
dencja – obecnego, piątego z kolei zarządu – upłynęła for-
malnie rzecz biorąc w 2019 roku. Pandemia uniemożliwiła 
najpierw zwołanie, a później odbycie Walnego Zgromadze-
nia Sprawozdawczo Wyborczego Członków GTL. Funkcjono-
wanie zarządu w latach 2020, 2021 i obecnym roku sank-
cjonują stosowne przepisy prawa umożliwiające kontynu-
ację działań zarządu wykraczających poza okres zakreślo-
ny udzielonym zarządowi mandatem WZSWC z roku 2013.

Szczegółowe sprawozdanie z tej wieloletniej działalno-
ści zarządu opublikujemy w listopadowym numerze mie-
sięcznika „Śląsk”.

Miejmy nadzieję, że już szczęśliwie minął już okres kata-
klizmu pandemicznego i tragedii, która pochłonęła ponad 
100 000 ofiar; czas stosowania koniecznych ograniczeń, róż-
nego rodzaju sanitarnych zabezpieczeń i wymogów chro-
niących nas wszystkich przed skutkami tej nieoczekiwanej 
plagi XXI wieku.

Będę namawiać Koleżanki i Kolegów z obecnego Zarzą-
du GTL, byśmy zwołali w pierwszą dekadę grudnia bieżą-
cego roku wymagane przepisami Statutu GTL Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków naszego 
Stowarzyszenia. Organizując to ważne zebranie liczymy na 
pomoc i gościnność Dyrekcji Biblioteki Śląskiej, która – jak 
to zwykle bywało – wspierała GTL swoim potencjałem rze-
czowym oraz kadrowym. Dokładne miejsce, czas i termin 
zwołania WZC podamy w październikowym numerze mie-
sięcznika „Śląsk”. 

Teraz chciałbym zaapelować do członków GTL, przyjaciół 
i sympatyków Stowarzyszenia o aktywny udział w pracach 

przygotowawczych do zebrania, przede wszystkim w wy-
mianie myśli, poglądów i koncepcji funkcjonowania Stowa-
rzyszenia na kolejne sześć lat.

Od początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku 
minęła cała epoka, zmieniły się warunki społeczne, tech-
niczne, finansowe, cywilizacyjne w jakich działało Stowa-
rzyszenie. Rola i funkcje GTL uległy najdalej idącym mody-
fikacjom, pytanie o misję Stowarzyszenia jest nie tylko kwe-
stią formalnej frazy w preambule Statutu GTL, ale przede 
wszystkim intelektualnym wyzwaniem, jakie jawi się przed 
naszą społecznością.

Zmiany technik i form komunikowania, dezintegracja śro-
dowiska wywołana technologicznymi modyfikacjami i kul-
turowymi przemianami, skomplikowane i zawiłe sploty kul-
tury i polityki budzące w środowisku często skrajne emocje, 
kompletna reorganizacja obiegów literackich, zupełna mar-
ginalizacja rynku książki drukowanej, merkantylizacja wielu 
segmentów twórczości artystycznej w tym także literackiej 
to nowe, lecz przecież tylko niektóre – odmienne od tych 
znanych nam w XX wieku – zjawiska społeczne i kulturalne. 

Jak w takim kontekście ma funkcjonować takie Stowa-
rzyszenie jakim jest Górnośląskie Towarzystwo Literackie?

Otwieramy łamy miesięcznika „Śląsk” dla takiej przedzjaz-
dowej dyskusji i rozmowy. Zapraszamy do wymiany poglą-
dów i propozycji. Swoje teksty Autorzy mogą przekazywać 
w formie tradycyjnych pism na adres:

GTL, ul. J. Ligonia 7, 40-036 Katowice 
albo na adres e-mailowy: 
zarzad@slaskwn.com.pl

Dla przyszłego, nowego zarządu GTL będzie to cenne wia-
no z jakim wkroczy w kolejną, pewnie wcale niełatwą ka-
dencję lat 2023-2028.

Prezes Zarządu 
Górnośląskiego Towarzystwa literackiego

dr Tadeusz Sierny
Katowice, kwiecień 2022

 

Przed Walnym 
Zgromadzeniem 
Sprawozdawczo- 

Wyborczym 
Członków GTL
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NIKOłAJ GRONSKI
Przełożył Marian Kisiel

Księciu Siergiejowi Wołkońskiemu

Miłość ma rośnie jak laur zielony,

Jak trzon doryckiej wysmukłej kolumny, 

Jak słupa cień na gorącej pustyni,

Jak pomnik przez Poetę wzniesiony. 

Miłość ma rośnie jak echo wśród gór, 

Jak rosną dzwony z wieżycy Notre-Dame,

Jak gotyckich sklepień organowy chór, 

Zrodzony z gromu i brzmiący jak grom.

O, dźwięczże z wiecznej harmonii dźwięków,

Tych słów ostatnich — Ty, Rytmie wśród słów.

Bellevue, 1928

Nikołaj Groński (1909–1934), poeta rosyjski tzw. „pierw-
szej fali” albo „białej emigracji”. We Francji od roku 1921. 
Ukończył gimnazjum rosyjskie w Paryżu, a następnie prawo 
na Université de Paris; studiował też na wydziale filozofii 
i literatury Université Libre de Bruxelles. Zginął tragicznie 
w paryskim metrze. Związany był z wybitną poetką Mari-
ną Cwietajewą, która po entuzjastycznej reakcji na poezję 
Grońskiego, określiła go później mianem „auctor unius li-
bri”. Ta znana od Akwinaty fraza odnosiła się do poematu 
Belladonna, ukazał się on trzy tygodnie po śmierci poety. 
Utwór przełożył na język polski i wydał w 1936 roku Kazi-
mierz Andrzej Jaworski (t. 6 „Biblioteki Kameny”); w kolej-
nych latach Gronski nie był u nas tłumaczony. W jego ner-
wowym, patetycznym stylu widać głęboką fascynację daw-
nym językiem rosyjskim, poezją Gawriły Dierżawina, rzym-
ską poezją klasyczną, a także Napoleonem i górami. Jedyny 
tomik – Stichi i poemy – ukazał się staraniem rodziców po-
ety w roku 1935 w paryskim wydawnictwie Parabola. 
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ŻYJĄC NA SPOSÓB DARU
List Arcybiskupa Katowickiego

na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
19 marca 2022 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu!

W  tych wielkopostnych dniach na-
sze oczy są zwrócone na Wschód.  

Z niepokojem i współczuciem, z mo-
dlitwą i niezwykłym zaangażowaniem  
w dzieła miłosierdzia towarzyszymy 
walczącej Ukrainie. Dzięki mediom wi-
dzimy z jednej strony ukraińskich męż-
czyzn, którzy podjęli walkę w obronie 
swojej ojczyzny. Z drugiej zaś wyraźnie 
doświadczamy dramatu milionów ukra-
ińskich kobiet i dzieci, które jako uchodź-
cy docierają do nas, znajdując schronie-
nie i gościnę. Dziękuję za tę ogromną 
mobilizację poszczególnych osób, ro-
dzin, para�i oraz instytucji kościelnych 
i państwowych.

Wiemy, że źródłem każdej wojny jest 
grzech – owa tajemnica nieprawości, któ-
ra niszczy wewnętrznie człowieka i świat 
wokół niego. Odpowiedzią na zło wojny, 
na równi z konkretną pomocą, udziela-
ną chętnie i bezinteresownie, jest także 
modlitwa o nawrócenie tych, od których 
zależą losy ludzi i cywilizacji.

 Żyjemy w godzinie próby naszego czło-
wieczeństwa i naszej wiary, które realizują 
się poprzez bezinteresowny dar z samego 
siebie. Wzorem takiego oddania jest św. 
Józef, opiekun Maryi i Jej boskiego Syna. 

Wzywamy dzisiaj jego wstawiennic-
twa nad Kościołem i światem, abyśmy 
ten trudny czas przeżyli godnie i poboż-
nie, abyśmy nie ustali w drodze.

 
Jezus i Maryja darem dla św. Józefa

Św. Józef, „człowiek sprawiedliwy” (Mt 
1,19), aby bronić Jezusa przed Herodem 
zamieszkał w Egipcie jako obcy (Mt 2, 
13-18). Po powrocie do ojczyzny osiadł 
w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Na-
zaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie 
powstaje żaden prorok” i „nie może być 
nic dobrego” (J 7, 52; 1, 46) – daleko od 
Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od 
Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia 
(Franciszek, PC, nr 1). 

Józef przyjął Jezusa i Maryję, nie sta-
wiając żadnych warunków. Zaufał sło-
wom Anioła. „Szlachetność jego serca 
sprawia, że podporządkowuje miłości 
to, czego nauczyło go prawo. […] Jawi 

się jako mężczyzna okazujący szacunek, 
delikatny, który – choć nie ma wszyst-
kich informacji – opowiada się za repu-
tacją, godnością i życiem Maryi” – uczy 
papież Franciszek (Franciszek, Homilia 
z 8 września 2017). 

Józef „uczynił ze swego życia służ-
bę, złożył je w o�erze tajemnicy wciele-
nia i związanej z nią odkupieńczej mi-
sji; posłużył się władzą, przysługują-
cą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby 
złożyć całkowity dar z siebie, ze swego 
życia, ze swej pracy; przekształcił swe 
ludzkie powołanie do rodzinnej miłości  
w ponadludzką o�arę z siebie, ze swego 
serca i wszystkich zdolności, w miłość 
oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrasta-
jącemu w jego domu” (św. Paweł VI, Ho-
milia z 19 marca 1966).

Opiekun Świętej Rodziny nie jest czło-
wiekiem biernym i zrezygnowanym. Jego 
zaangażowanie na rzecz Jezusa i Maryi, 
których przyjmuje jako dar, jest mężne 
i znaczące. On wie, że jedynie Bóg może 
dać łaskę i moc, aby w życiu, takim, ja-
kim ono jest, uczynić miejsce dla dobra 
i pokoju. W każdych okolicznościach 
Józef potra� wypowiedzieć swoje „�at”, 
jak Maryja podczas Zwiastowania i Je-
zus w Getsemani. 

W dramatycznych okolicznościach ży-
cia Józefa Bóg powiedział do niego: „Jó-
ze�e, synu Dawida, nie bój się” (Mt 1, 20). 
To samo zdaje się dzisiaj powtarzać tak-
że nam: „Nie lękajcie się!”. 

Musimy odłożyć na bok nasz lęk, gniew 
czy rozczarowanie, a uczynić miejsce dla 
przyjmowania kobiet i dzieci z męstwem 
pełnym nadziei, jako Bożego daru. Nie ma 
znaczenia, że obecnie wiele rzeczy wydaje 
się przybierać nieoczekiwany i zły obrót, 
że – jak św. Józefa – trapią nas wątpliwości 
i niepokoje związane z rozwojem wydarzeń. 
Życie każdego może zacząć się na nowo  
w cudowny sposób, jeśli znajdziemy od-
wagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co 
Ewangelia mówi o św. Józe�e. Posłuchał 
głosu Anioła, który polecił mu, aby „wziął 
do siebie” Maryję i Jej Syna (Mt 1, 20-21; 
2, 13; 2, 21).  

Ten dar Osób – przyjęty przez Józefa 
– sprawił, że On sam stał się darem. Nie 
tylko dla Świętej Rodziny, lecz także dla 
nas, dla całego Kościoła świętego. 

Żyjące na sposób daru

Drodzy,
„Logika bezinteresownego daru” to zna-
czy dawać bliźniemu o wiele więcej niż to, 
czego potrzebę widać na zewnątrz. Wy-
raża ją działalność, która jest ożywiana 
przez miłość większą niż litość czy współ-
czucie. Jej cechą jest to, że nieustannie pa-
trzy na ludzi i na świat oczami Chrystusa. 

W dziejach Górnego Śląska – w mija-
jącym stuleciu, które obejmuje burzliwy 
czas dwóch wojen światowych i trzech 
śląskich powstań, włączenie części Gór-
nego Śląska do Polski i powołanie w roku 
1925 diecezji katowickiej – wiele było po-
staci, które stanowią pod tym względem 
wzór i inspirację. 

Pragnę zwrócić uwagę zwłaszcza na 
kobiety, które żyły na sposób daru po-
przez służbę kulturze, poprzez solidarne 
działanie na rzecz potrzebujących oraz 
poprzez codzienną, cichą pracę.   

Te trzy zakresy działania łączy jeden 
wspólny mianownik: dar z siebie. Za-
angażowanie w kulturę, zwłaszcza ma-
jące na celu wychowywanie przyszłych 
pokoleń, nie ogranicza się do przeka-
zywania wiedzy, ale wymaga daru z sie-
bie poprzez słowo i przykład. Wolonta-
riat oznacza nie tyle dawanie rzeczy, ale 
dawanie samych siebie w niesieniu kon-
kretnej pomocy. Praca wreszcie nie jest 
jedynie sposobem zdobywania środków 
na utrzymanie, lecz sposobnością do wy-
rażania solidarności i zaangażowania 
w duchu służby.

Chciałbym przypomnieć niektóre z ko-
biet, które żyły na sposób bezinteresow-
nego daru z siebie. W historiach i świa-
dectwie ich życia i społecznym zaanga-
żowaniu dostrzegamy wszystkie śląskie 
kobiety: ciche bohaterki minionych wy-
darzeń – żony, matki, siostry i córki żoł-
nierzy, powstańców śląskich, wygnańców, 
więźniów. Podczas gdy mężczyźni byli  
na froncie, tułaczce czy w więzieniach, 
to one brały na siebie odpowiedzialność 
za losy swoich rodzin i ich przetrwanie. 
Dzięki nim jesteśmy, zostaliśmy obdaro-
wani życiem, a nasza ziemia jest i pozo-
stanie ojczyzną ludzi wiernych i poboż-
nych, odważnych, solidarnych i odpo-
wiedzialnych. Oto: 
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Józefa Bramowska (1860–1942) – była 
robotnicą w kopalni rudy i kruszcu w Pa-
siekach; propagatorką polskości na Ślą-
sku. W 1909 r. założyła Towarzystwo Po-
lek w Żyglinie. W 1914 r. była więziona 
przez Niemców za wygłoszenie patrio-
tycznego przemówienia; uczestniczyła 
w akcji plebiscytowej na Śląsku i III po-
wstaniu śląskim, jej mieszkanie było lo-
kalem konspiracyjnym i magazynem bro-
ni. Od 1927 r. była przewodniczącą Za-
rządu Głównego Towarzystwa Polek na 
Śląsku, honorową członkinią Narodowej 
Organizacji Kobiet. 

Petronela Golasiowa (1851–1935) – 
wieloletnia przewodnicząca Towarzystwa 
Polek w Królewskiej Hucie. Zwana „Pol-
ską Królową Klimzowca”. Występowała 
na wielu wiecach kobiet polskich. W la-
tach 1918–1920 była członkinią powia-
towej Rady Ludowej na miasta Królew-
ską Hutę i Nowe Hajduki.

Zo�a Kirkor-Kiedroniowa (1872–
1952). W październiku 1918 r. opraco-
wała statut Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego i weszła w jej skład. Roz-
wijała szeroką akcję propagandowo-pra-
sową, kilkakrotnie narażając się wraz 
z mężem na represje i aresztowania ze 
strony władz czeskich.

Zo�a Koniarkowa (1876–1963) przed 
przyłączeniem Śląska do Polski uczest-
niczyła w działalności amatorskiego kół-
ka teatralnego przy towarzystwie śpie-
waczym „Lira” w Bogucicach oraz (od 
1902 r.) w pracach czytelni dla kobiet 
w Katowicach. Była członkinią Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Jako radna miej-
ska w Katowicach w latach 1929–1939 
pracowała w komisji opieki społecznej 
zajmując się problemami bezrobotnych 
i nędzarzy.

Elżbieta Korfantowa (1882–1966) 
była posłanką na Sejm Śląski. Uczestni-
czyła w III powstaniu śląskim. Była ak-
tywna jako zastępczyni Przewodniczą-
cej Towarzystwa Polek, a następnie pre-
zeska Związku Katolickich Towarzystw 
Polek na Górnym Śląsku. 

Stefania Michejdowa (1884–1942) 
przed I wojną światową brała udział  
w kwestach na polskie gazety i szkoły, zaś 
w jej czasie opiekowała się żołnierzami 
w szpitalu, pracując jako pielęgniarka. 
Była aktywną członkinią Polskiego Czer-
wonego Krzyża i Koła Polek – Śląsk Cie-
szyński. Ludzie zwracali się do niej z róż-
nymi problemami, pomogła na przykład 
w debiucie literackim Gustawowi Mor-
cinkowi (1891–1963).

Wanda Nitsch (1906–1990) była pierw-
szą na Górnym Śląsku kobietą wykonują-
cą zawód sędziego. Aktywność sędziow-
ską zawdzięczała nie tylko swym zdolno-
ściom, pracowitości, ale również przenie-
sieniu się do apelacji katowickiej, która 
była bardziej liberalna niż krakowska. Wy-
miar sprawiedliwości opuściła w 1952 r., 
nie godząc się na naciski, jakie wobec 
sędziów stosowały władze stalinowskie. 

Janina Omańkowska (1859–1927) to 
pierwsza w świecie kobieta, która jako 
marszałek-senior otworzyła obrady re-
gionalnego sejmu. Działaczka społeczna, 
publicystka, poetka, charyzmatyczna li-
derka wielu organizacji kobiecych. Zwią-
zana z Chadecją. Jako pierwsza kobieta 
na Śląsku została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim „Polonia Restituta”.

Olga Ręgorowicz (1900–1986) praco-
wała w Wydziale Prasowym komisariatu 
plebiscytowego w Bytomiu; była redak-
torką „Powstańca”. Agitatorka, autorka 
odzew, artykułów, felietonów i wierszy 
propagandowych. Pracowała społecznie 
w Związku Obrony Kresów Zachodnich 
i w Towarzystwie Polek.

Halina Stęślicka (1897–1956) – naj-
młodsza posłanka na Sejm I Kadencji, 
sekretarka „Podkomisji dla spraw auto-
nomii Śląska”, członkini Górnośląskiego 
Związku Towarzystwa Polek, redaktorka 

„Głosu Polek”. Uczestniczka w trzech po-
wstaniach śląskich. 

Aniela Wolnik (1900–1957) była 
harcerką, działała jako sanitariuszka  
w czasie powstań śląskich. W szeregach 
5. Rybnickiego Pułku Piechoty ruszyła 
na front II wojny światowej. Zwana „Ślą-
ską Inką”. „Pobłogosław mię, matko, na 
śmierć za Polskę” – powiedziała do swo-
jej matki, kiedy w 1919 r. została areszto-
wana przez Niemców za udział w pierw-
szym powstaniu śląskim. Za wyjątkową 
postawę i bohaterstwo otrzymała Krzyż 

„Virtuti Militari”. 
Aleksandra Śląska (1925–1989) była 

wybitną aktorką pochodzącą z Katowic. 
W styczniu 1976 r. podpisała list prote-
stacyjny do Komisji Nadzwyczajnej Sej-
mu PRL przeciwko zmianom w Konsty-
tucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Krystyna Bochenek (1953–2010) była 
inicjatorką wielu akcji społecznych o wy-
dźwięku ogólnopolskim. Wielka propa-
gatorka polszczyzny, dziennikarka Pol-
skiego Radia Katowice. Senator V, VI 
i VII kadencji (2004–2010), wicemarsza-
łek Senatu VII kadencji. Była też inicja-
torką Metropolitalnego Święta Rodziny. 
Zginęła w katastro�e smoleńskiej.

Przywołując, niejako w apelu pamięci, 
te bohaterskie kobiety, które są gwiazda-
mi na �rmamencie Górnośląskiego Pan-
teonu, chcę dzisiaj słowami św. Jana Paw-
ła II podziękować za wszystkie i każdą 
z osobna: „za matki, siostry, żony; za ko-
biety poświęcone Bogu w dziewictwie, za 
te, które oddają się posłudze tylu ludziom 
czekającym na bezinteresowną miłość 
drugich, za te, które czuwają nad czło-
wiekiem w rodzinie będącej podstawo-
wym znakiem ludzkiej wspólnoty; za ko-
biety wykonujące pracę zawodową, za te, 
na których ciąży nierzadko wielka odpo-
wiedzialność społeczna, za kobiety dziel-
ne i za kobiety słabe – za wszystkie: tak 
jak zostały pomyślane przez Boga w ca-
łym pięknie i bogactwie ich kobiecości; 
tak jak zostały objęte przez Jego odwiecz-

ną miłość; tak jak – razem z mężczyzną 
– są pielgrzymami na tej ziemi, która jest 
doczesną ojczyzną ludzi, a niejednokrot-
nie łez padołem; tak jak razem z mężczy-
zną podejmują wspólną odpowiedzial-
ność za losy ludzkości, według wyma-
gań dnia powszedniego i tych ostatecz-
nych przeznaczeń, które ludzka rodzina 
znajduje w Bogu samym, w łonie niewy-
powiedzianej Trójcy” (por. św. Jan Paweł 
II, Mulieris Dignitatem, nr 31).

Zawierzenie

Drogie Kobiety,
jak Maryja była darem dla św. Józefa, tak 
Wy jesteście darem dla Waszych bliskich. 
Podobnie jak było to w czasach powstań 
śląskich, tak i dzisiaj wiele zależy od Was 

– jak będą przebiegały procesy przeka-
zywania kolejnym pokoleniom warto-
ści chrześcijańskich i bogactwa niema-
terialnego, aby to, co trwałe, niezmien-
ne, piękne i szlachetne było i pozostało 
siłą przyszłych generacji. Dlatego bądź-
cie czujne i odpowiedzialne za losy ma-
terialne, kulturalne, a przede wszystkim 
moralne naszej małej i wielkiej ojczyzny, 
Europy i świata. Bądźcie nadal niezrów-
nanymi wychowawczyniami i nauczy-
cielkami tego, jak żyjąc na sposób daru 
innych w dar przemieniać.

Zawierzamy Was opiece św. Józefa. Pa-
pież Franciszek w liście apostolskim „Pa-
tris corde” z okazji 150. rocznicy ogłosze-
nia go patronem Kościoła powszechnego 
(8 grudnia 2020) podkreśla, że „szczęście 
Józefa nie polega na logice o�ary z siebie, 
ale daru z siebie” (nr 7). 

Dzisiaj, kiedy „świat potrzebuje ojców, 
odrzuca panów, odrzuca tych, którzy 
chcą wykorzystać posiadanie drugiego 
do wypełnienia własnej pustki; odrzuca 
tych, którzy mylą autorytet z autorytary-
zmem, służbę z serwilizmem, konfron-
tację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuń-
czością, siłę ze zniszczeniem” (Franciszek, 
Patris corde, nr 7), do św. Józefa kieruje-
my naszą modlitwę o pokój i nawróce-
nie, o zwycięstwo logiki daru nad spira-
lą przemocy:
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem  
także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Bracia i Siostry, Wam wszystkim, wpatru-
jącym się w osobę i życie św. Józefa i uczą-
cym się od niego modlitwy i miłosierdzia, 
czujności i odwagi, udzielam z serca pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki
Katowice, 19 marca 2022 r.
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Jest styczeń 1943 roku. Przebywająca 
w będzińskim getcie czternastolet-

nia Rutka Laskier notuje w zielonym 
zeszycie w linie pierwsze słowa, pró-
bując zmierzyć się z własnymi myśla-
mi i uczuciami.

Ten dziennik będzie prowadziła jeszcze 
tylko trzy miesiące, do kwietnia 1943, nie 
przypuszczając nawet, że niepozorny kaje-
cik przetrwa zawieruchę wojenną, która za 
to z łatwością zmiecie z powierzchni ziemi 
jej bliskich, a także ponad dwadzieścia 
tysięcy żydowskich mieszkańców miasta 
(według Akt miasta we wrześniu 1939 
roku w Będzinie przebywało 21711 osób 
pochodzenia żydowskiego). 

Przed wojną Rutka z rodziną: mamą 
Dwojrą z domu Hampel, ojcem Jakubem 
Laskierem i bratem Joachimem miesz-
kała w Będzinie przy ówczesnym Sta-
rym Rynku (dziś została po nim mar-
na namiastka w postaci placu Kazimie-
rza Wielkiego). W latach 70. XX wieku 
rozjechały go dwie nitki drogi dwupa-
smowej łączącej Dąbrowę Górniczą z So-
snowcem oraz Czeladzią.

Dziewczynka spacerowała jeszcze po 
tamtym obszernym placu, ówczesnym 
miejscu spotkań i ożywionego handlu, 
prezentującym się malowniczo na pod-
kolorowanych pocztówkach sprzed wojny, 
które można obejrzeć w internecie. Za-
budowania rynku sięgały wówczas mu-
rów zabytkowego kościoła św. Trójcy. Za 
kamienicami, na lewo od kościoła, nad 
miastem górowały ruiny XIV-wieczne-
go zamku, odnowionego dopiero w la-

tach 50., przy którym z hukiem toczą się 
dziś tramwaje i przemykają tiry.

W 1942 roku w mieście istniało już 
stworzone przez nazistów getto. Stop-
niowo ludność pochodzenia żydowskie-
go musiała zostawiać swoje dotychcza-
sowe domy w centrum, żeby stłoczyć 
się na tym ciasnym terenie poza mia-
stem, gdzie do tej pory mieszkała biedo-
ta i górnicy z pobliskich kopalń. Dziel-
nica ta nazywała się Warpie-Kamionka.

Może nie usłyszelibyśmy nigdy o dzien-
niku Rutki, gdyby nie szereg zbiegów 
okoliczności. Pierwszy to ten, że rodzina 
Laskierów po wysiedleniu ze swojego domu 
tra�ła na ulicę Kasernenstrasse 13 (obecną 
1 Maja) do domu Sapińskich (ci na czas 
istnienia getta zostali przesiedleni na ulicę 
Modrzejowską, tuż przy centrum miasta). 
Drugi, że Stanisława Sapińska – wówczas 
już dwudziestoczteroletnia – przyszła kilka 
razy pod swój dom z pobliskich koszar, 
gdzie pracowała w szwalni, żeby zoba-
czyć, czy wszystko z nim w porządku. Tak 
poznała Rutkę. Trzeci zbieg okoliczności, 
to fakt, że choć dziewczyny widziały się 
tylko kilka razy, to Rutka na tyle zaufała 
starszej koleżance, że powiedziała jej 
o prowadzonym dzienniku. Stanisława 
Sapińska zdradziła jej wtedy, że w domu 
pod jednym ze schodów jest poluzowana 
deska, gdzie można bezpiecznie ukryć 
zeszyt. Według wspomnień Sapińskiej to 
było ich ostatnie spotkanie. 1 sierpnia 
1943 zlikwidowano getto, w niektórych 
bunkrach na jego terenie toczyły się jesz-
cze nierówne walki, ale ostatecznie – po 

uprzątnięciu terenu – dawni właściciele 
mogli wrócić do swoich domów.

Sapińska wspomina, że pierwsze kro-
ki skierowała wtedy właśnie ku scho-
dom. Odstawiła deskę pod ostatnim 
stopniem prowadzącym na piętro i się-
gnęła w głąb schowka. Dłoń tra�ła na 
zeszyt. Siedziała tam i po raz pierwszy 
czytała słowa Rutki. Płakała, wiedząc, że 
już nigdy jej nie zobaczy. Notatki scho-
wała głęboko do szu�ady jako osobistą 
pamiątkę po koleżance.

Wychynęły stamtąd dopiero po po-
nad sześćdziesięciu latach podczas roz-
mowy z siostrzeńcem Markiem Sapiń-
skim. Kiedy ten zobaczył notatnik i zdał 
sobie sprawę z jego niezwykłej warto-
ści historycznej postanowił pokazać go 
komuś, kogo interesują takie artefakty 
z przeszłości. Zapiski tra�ły do Adama 
Szydłowskiego, ówczesnego pracowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie 
interesującego się historią Żydów.

Dzięki jego staraniom już w maju 2006 
roku ukazał Pamiętnik Rutki Laskier – 
opublikował go Polskapresse, wydawca 

„Dziennika Zachodniego”. W tym samym 
roku ukazało się drugie, poprawione wy-
danie książki z dodatkowymi tekstami 
od redakcji (w tym rozdział mojego au-
torstwa o innych dziennikach dziecię-
cych z czasów Holokaustu).

Dwa lata później pojawiło się trze-
cie polskie wydanie Pamiętnika (Magic 
sc, 2008) w większym formacie, z ko-
lorowymi ilustracjami i – co istotne – 
uzupełnione informacją o śmierci Rut-
ki. Wcześniej domyślano się jedynie, że 
dziewczyna została skierowana do ko-
mory gazowej od razu po przybyciu do 
obozu, w sierpniu 1943 roku. Taki los 
spotkał prawdopodobnie jej matkę i pię-
cioletniego brata. Ale Rutka przetrwa-
ła dłużej. W Żydowskim Instytucie Hi-
storycznym odkryto powojenną relację 
Zo�i Minc, która tra�ła do obozu pod 
koniec 1943 roku (Archiwum ŻIH, Re-
lacje z Zagłady, syg. 301/2484). Znajdu-
jemy tam takie wyznanie: „Obok mnie 
w bloku sypiała moja koleżanka, 17–let-
nia Rutka Laskier z Będzina. Była taka 
śliczna, że nawet doktor Mengele zwró-
cił na nią uwagę. Wtedy wybuchła epi-
demia tyfusu i cholery. Rutka zachoro-
wała na cholerę i w ciągu kilku godzin 
zmieniła się nie do poznania. Został 
z niej tylko marny ślad. Sama ją zawio-
złam na taczce od śmieci do kremato-
rium. Błagała mnie, bym zawiozła ją do 

IZABeLA TUMAS–MATUSZeWSKA

Tropami Rutki Laskier

Stary Rynek w Będzinie. Pocztówka z ok. 1915 roku. Wikipedia, domena publiczna.
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drutów, to rzuci się na nie i prąd elek-
tryczny ją zabije, ale za taczką szedł  
SS–man z karabinem i nie pozwolił na to”.

Rutkę Laskier często przyrównuje się 
do znanej na całym świecie Anny Frank 
i jej dziennika, ale to porównanie śred-
nio tra�one. Rutka notowała w swo-
im zeszycie niespełna cztery miesią-
ce, Anna aż dwa lata, nie wychylając się 
w tym czasie ani na chwilę z kryjówki 
w amsterdamskiej o�cynie. Jedyne, co 
bezsprzecznie łączy dziewczyny to fakt, 
że obie były rówieśniczkami, urodziły 
się nawet tego samego dnia: 12 czerw-
ca 1929 r. Anna we Frankfurcie nad Me-
nem, a Rutka... no właśnie.

Wszystkie dotychczasowe źródła po-
dają Gdańsk jako miejsce urodzenia Rut-
ki Laskier. W pierwszym wydaniu Pa-
miętnika jego redaktor Adam Szydłow-
ski napisał: „W połowie lat 20. Laskiero-
wie wyjechali do Gdańska, gdzie Jakub, 
ojciec Rutki był bankierem. To właśnie 
tam w 1929 roku na świat przyszła Rut-
ka”. Nie udało się jednak potwierdzić 
tej informacji – nigdy nie znaleziono 
w Gdańsku aktu urodzenia Rutki, bo 
też nie mogło go tam być. Odnalazł się 
za to na drugim krańcu Polski.

Tra�ł na niego mieszkający w Nowym 
Jorku Jerey Cymbler, dziecko ocalo-
nych, który prężnie działa na rzecz pa-
mięci Żydów z Zagłębia. Założył i ak-
tywnie prowadzi na Facebooku grupę 

„Bedzin–Sosnowiec–Zawiercie Area Re-
search Society”. Cymbler dowiedział się, 
że rodzice Rutki mogli kiedyś mieszkać 
w Krakowie, dlatego poprosił o kweren-
dę w tamtejszych księgach urodzeń wy-
znania mojżeszowego. Tak odnaleziono 
zapis o urodzeniu Laskierówny.

Wystąpiłam z prośbą o potwierdzenie 
tych informacji do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Krakowie. Niestety, aż do 2029 

roku objęte są one ochroną. Nie wszyst-
ko było jednak stracone, bo okazało się, 
że w Krakowie wykonano kopie ksiąg 
urodzeń obywateli wyznania mojżeszo-
wego – obecnie znajdują się one w zaso-
bach krakowskiego Archiwum Narodo-
wego. Powiedziano mi, że tam przepisy 
nie są tak restrykcyjne i jeżeli uzasadnię, 
że dane te potrzebne mi są do sprosto-
wania błędnych informacji na potrze-
by tego artykułu, bez problemu dosta-
nę zdjęcie z aktem urodzenia Rutki. Tak 
też zrobiłam. W styczniu 2022 roku nad-
szedł mail, a w nim informacje, że zna-
leziono zapisy w dwóch dokumentach:

1) Księdze urodzeń Izraelickiego Okrę-
gu Metrykalnego w Krakowie, sygn. 
29/218/1213, s. 126, poz. 378 – znaj-
duje się tam wpis o Ruth Laskier, uro-
dzonej 12 czerwca 1929 r., córce Jaku-
ba i Dwojry z domu Hampel.

2) W Księdze urodzonych w r. 1929 
Urzędu Zdrowia w Krakowie – sygn. 
29/83/398, poz. 2238 – informacja o Ruth 
Laskier, urodzonej 12 czerwca 1929 r. 
w prywatnej klinice przy ul. Garncarskiej 
11 w Krakowie, na pierwszym piętrze (!).

O�cjalnie można więc potwierdzić, 
że Rutka (Ruth) Laskier, która w czasie 
wojny pisała w Będzinie dziennik, a zgi-
nęła w Auschwitz prawdopodobnie na 
przełomie grudnia 1943 i stycznia 1944, 
na pewno urodziła się 12 czerwca 1929 
roku w Krakowie.

W wymienionych wyżej księgach 
znajdują się też informacje dodatkowe, 
np. o ślubie rodziców Ruth (odbył się 
31 grudnia 1925 roku w Będzinie), ich 
wieku w chwili narodzin córki (matka 

– 25 lat, ojciec – 29), czy nazwisku aku-
szerki obecnej przy porodzie dziewczyn-
ki – Alojza Schäer.

W marcu 2020 roku pojawiły się też 
kolejne istotne dane dotyczące rodziny 

Laskierów. W publikowanym on-line 
przez Muzeum Auschwitz Miesięczniku 

„Memoria” zamieszczono artykuł o odzy-
skaniu tzw. Archiwum Eissa, które do-
kumentuje akcję ratunkową prowadzo-
ną w okresie II wojny światowej z Berna 
przez ówczesnego polskiego ambasado-
ra Aleksandra Ładosia i jego dyploma-
tów (czasopismo jest dostępne on-line na 
stronie: http://memoria.auschwitz.org/)

Na okładce numeru 3/2020 znajdują 
się zdjęcia rodziny Laskierów, którzy sta-
rali się właśnie o tzw. paszporty Ładosia. 
Miały one potwierdzić ich obywatelstwo 
jednego z państw Ameryki Łacińskiej, 
a tym samym umożliwić bezpieczny 
wyjazd z kraju. Rutka wspomina o tym już 
na pierwszej stronie swojego dziennika, 
w zapisie z 19 stycznia 1943 roku: „Bardzo 
dużo ludzi ma pojechać do kraju przodków, 
Palestyny (…). My żywimy też nadzieję 
dostać papiery”.

Z czterech zdjęć paszportowych La-
skierów, które wysłano do ambasady 
w Bernie, tylko fotogra�a ojca jest zro-
biona osobno. Dwojra, matka Rutki, jej 
brat Joachim i ona sama mają odbitki 
powstałe z przecięcia wspólnego zdję-
cia rodzinnego – na każdym z nich wi-
dać część garderoby należącą do osoby 
stojącej obok. Świadczy to o pośpiechu, 
w jakim przygotowywano dokumenty do 
wysłania. Niestety, jak wiadomo, te ni-
gdy nie dotarły do adresatów. Z rodziny 
przeżył tylko Jakub Laskier, ojciec Rut-

Rutka Laskier „Pamiętnik”. Wyd. 3, Będzin 2018. Rutka’s Notebook: A Voice from the Holocaust. Time/
Yad Vashem, 2008. Fot. Izabela Tumas–Matuszewska.

Zapis o urodzeniu Ruth Laskier w Księdze uro-
dzeń Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Kra-
kowie. Fot. Archiwum Narodowe w Krakowie.
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ki, który po wojnie wyjechał do Izraela 
i tam założył drugą rodzinę. Jego córka 
Zahava, mając 14 lat, odkryła w sza�e 
stary album, a w nim zdjęcia dziewczyn-
ki łudząco podobnej do niej samej. Tak 
dowiedziała się, że dawno temu w Pol-
sce jej ojciec miał inną rodzinę, a ona 
przyrodnią siostrę i brata.

Zahava Laskier-Scherz przyjecha-
ła do Będzina w 2006 roku na premie-
rę pierwszego wydania książki, była też 
tutaj dwa lata później, kiedy BBC krę-
ciło �lm o historii Rutki Laskier („�e 
Secret Diary of the Holocaust”, reż. Ale-
xander Marengo, 2009). Ostatni raz od-
wiedziła miasto, w którym mieszkał jej 
ojciec i nieznana siostra w 2018 roku, 
biorąc udział w uroczystości setnych 
urodzin Stanisławy Sapińskiej. Zorgani-
zował je w Cafe Jerozolima Adam Szy-
dłowski – prezes działającej od 2017 r. 
Fundacji Centrum Kultury Żydowskiej 
im. Rutki Laskier. 

Stanisława Sapińska, która przez po-
nad 60 lat przechowywała pamiętnik Rut-
ki, a w 2007 przekazała go do Muzeum 
Yad Vashem, zmarła w lipcu 2019 r. Była 
ostatnią osobą, która znała dziewczynę, 
i w której pamięci i wspomnieniach Rut-
ka zawsze pozostała żywa.

Historia Rutki i jej zapisków była sze-
roko opisywana przez prasę. Rzecz jasna 
stała się przedmiotem prac licencjac-
kich i magisterskich, inspiruje również 
twórców. W 2017 roku w Teatrze Dzie-
ci Zagłębia w Będzinie premierę miał 
spektakl Pamięć Rutki, napisany przez 
Michała Kmiecika, a wyreżyserowany 
przez Justynę Łagowską. 

Zbigniew Białas, literaturoznawca-an-
glista, profesor Uniwersytetu Śląskiego, 
autor znanej trylogii o historii Sosnow-
ca, którą rozpoczął Korzeńcem (2011), 
wydał niewielką objętościowo powieść 

Rutka (Wydawnictwo mg, 2018) opartą 
o dziennik dziewczyny. Powieść cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem.

Zapiski Rutki Laskier były również 
jedną z inspiracji dla kompozytora Zbi-
gniewa Preisnera – wraz z Lisą Gerrard 
z zespołu Dead Can Dance nagrał przej-
mującą płytę Diaries of Hope (Mystic 
Production, 2013).

Dziennik pisany w będzińskim get-
cie ukazał się też w wielu krajach, m.in. 
w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Niem-
czech, Holandii, Francji, Włoszech, Hisz-
panii, Rosji. Polskie wydania są jedyny-
mi, w których zamieszczono wszystkie 
strony dziennika zapisane przez Rutkę 

– po lewej stronie znajdują się faksymile 
oryginału, zaś po prawej tekst drukowa-
ny. Są tam również znajdujące się w ze-
szycie krótkie wprawki literackie W góry 
i Zima w getcie, a także fragment opisu-
jący dzień czyjegoś ślubu.

Niezwykła historia Rutki aż prosi się 
o przybliżenie jej uczniom. Już w 2009 
roku, pracując w gimnazjum, zrealizowa-
łyśmy z nauczycielką historii projekt edu-
kacyjny Śladami Rutki Laskier, na które-
go uroczyste podsumowanie przyjechało 
wielu gości, m.in. ówczesny ambasador 
Izraela w Polsce, David Peleg. Nauczy-
ciele języka polskiego szkół będzińskich 
wciągnęli „Pamiętnik” Laskierówny na 
listę lektur uzupełniających, a uczniowie 
chętnie go czytają. Fakt, że miałam oka-
zję trzymać w rękach oryginał dzienni-
ka podczas pracy nad drugim polskim 
wydaniem i to, że w dzieciństwie miesz-
kałam na terenie dawnego getta w Bę-
dzinie powoduje, że Rutka jest mi nie-
zwykle bliska. Dlatego ze szczególnym 
zaangażowaniem wciąż przybliżam jej 
historię kolejnym rocznikom w szkole 
podstawowej.

Wykłady o Rutce i spacery jej śladami 
organizują działające w Będzinie Funda-
cja Centrum Kultury Żydowskiej im. Rut-

ki Laskier oraz Fundacja Brama Cuker-
mana, lekcję o historii Rutki ma w stałej 
ofercie dla szkół m.in. Pedagogiczna Bi-
blioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 
w Katowicach – Filia w Będzinie.

Po publikacji w Polsce Pamiętnik Rutki 
przez jakiś czas był sensacją. Wycieczki 
podążające śladami jego autorki tra�ały 
oczywiście przed dom przy ul. 1 Maja 13  
w Będzinie, gdzie powstawał dziennik. 
W końcu właściciel zdjął z budynku 
numer, który ułatwiał identy�kację, bo 
dość miał już dzwoniących co rusz do 
drzwi gości. To właśnie przed tym bu-
dynkiem stała ławka, na której siadywa-
ły Rutka ze Stanisławą Sapińską. Gawę-
dziły o życiu, o Janku, w którym zako-
chała się Rutka, i innych codziennych 
sprawach, które na chwilkę pozwalały 
odegnać myśli o wojnie.

Podsunęłam kiedyś Urzędowi Miej-
skiemu w Będzinie pomysł postawienia 
w okolicach dawnego Rynku ławeczki 
Rutki – na wzór podobnych tego typu. 
To byłoby godne upamiętnienie dziew-
czyny, a jednocześnie niewątpliwa atrak-
cja turystyczna. 

Mam przed oczami niewielki pomnik 
Anny Frank stojący w pobliżu amster-
damskiej kryjówki jej rodziny. Anna stoi 
prawie na baczność, jedną rękę trzy-
ma z tyłu chwytając za przegub dru-
giej opuszczonej wzdłuż tułowia. Moż-
na koło niej stanąć, ale jej zamknięta 
postawa powoduje, że wydaje się nie-
dostępna i na zawsze już odległa. Kon-
cepcja ławeczki Rutki pozwoliłaby na-
tomiast na to, żeby przysiąść się do pi-
szącej, zajrzeć jej przez ramię, odczy-
tać w jej obecności fragmenty zapisków. 
Być może skłonić też do re�eksji, że woj-
na zabiera zawsze życie młodym i zdol-
nym, przed którymi przyszłość roztacza-
ła wspaniałe perspektywy, a my zosta-
jemy pozbawieni możliwości poznania 
owoców ich talentów. 

Przyrodnia siostra Rutki – Zahava Laskier–Scherz wraz ze Stanisławą Sapińską podczas jej setnych 
urodzin. Będzin, Cafe Jerozolima, 2018. Fot. Izabela Tumas–Matuszewska. 

Zdjęcia rodziny Laskierów na okładce wydawane-
go przez Muzeum Auschwitz Miesięcznika  

„Memoria” 3/2020. Dostęp online na stronie: 
http://memoria.auschwitz.org/.  
Fot. www.auschwitz.org.
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Radzieckość mojego miasta zmazała 
gniewna ręka ludu, burząc pomniki 

i zmieniając nazwy ulic. Rosyjskość po-
dobnie wygasła po 1918 r.; obalono po-
mnik cara Aleksandra II, na cerkwi za-
montowano katolicki krzyż. Była w tym 
pewna magia, zaklinanie rzeczywistości, 
przekonywanie samych siebie, że Mia-
sto z Jasną Górą nigdy ani ruskie, ani 
sowieckie nie było.

Mieszkałem naprzeciw eks-cerkwi, 
z okna widziałem pomnik „Wańki” (ra-
dzieckiego żołnierza), w drodze do szkoły, 
mieszczącej się przy al. Lenina, mijałem, 
czynną do końca lat 80. XX w., kaplicz-
kę-cerkiewkę. Przestrzeń i pamięć bro-
nią się przed rewolucyjnymi przeobra-
żeniami; rzeczy niechciane nie znikają, 
lecz powoli, gnijąc, obumierają.

Jest więc, a może był, w Częstocho-
wie „Dom Księcia”, niegdyś największa 
i najpiękniejsza kamienica z mieszka-
niami na wynajem; taki apartamento-
wiec, wybudowany przed I wojną świa-
tową. Po „wybuchu” niepodległości stał 
się ten dom własnością wojskową, miesz-
kał w nim płk. Maczek i szereg innych 
o�cerów, uznawanych za elitę przedwo-
jennej Częstochowy. W PRL, gdy, z bra-
ku środków na remont, kamienica za-
częła się sypać, zmieniło się to miejsce 
w slumsy. Dziś stoi pusta ruina, z okna-
mi i drzwiami zabitymi deskami, ocze-
kując w pokorze na inwestora gotowego 
wydać kilkadziesiąt milionów złotych na 
odrestaurowanie i przywrócenie świet-
ności. Z tyłu „Domu Księcia”, budyn-
ki współczesnej przychodni, mieszczą 
się w zabudowaniach dawnego Dwor-
ca Herbskiego. W miejscu dawnej linii 
kolejowej, powstała rekreacyjna „pro-
menada śródmiejska”.

Nim wyjaśnię jaki książę, co za dwo-
rzec herbski itd., muszę wyobraźnię Czy-
telnika przenieść kilkanaście kilometrów 
dalej, w kierunku północno-zachodnim, 
do innego miasta, nazwanego Kłobuck. 
Kłobuck dla Częstochowy jest tym, czym 
Wąchock dla Kielc, a Radom dla War-
szawy. Gdy tylko na ulicach Częstocho-
wy pojawia się pojazd z rejestracją „SKL”, 
od razu rodzą się komentarze adresowa-
ne do „słonecznej Kalifornii”, sugerują-

ce wrodzony, mieszkańcom Kłobucka, 
brak kultury motoryzacyjnej. Zresztą 
Kłobuck, to zdaniem „wsioków-czensto-
chowioków”, to najdalej na zachód wy-
sunięte rosyjskie miasteczko. Radom-
sko (dawny Noworadomsk) potra�ło 
się spolszczyć przyjmując właściwa koń-
cówkę w nazwie; Kłobuck, jak Wąchock, 
Serock, Pułtusk, trzyma się ruszczyzny 
jako Białorus płota. Choć to naciągana 
historia, ten nasz częstochowski kom-
pleks „wielkomiejski”, być może, zrodził 
się, gdy z Kłobucka dobre wiatry przy-
wiały modernizację naszego Stradomia. 
Istniało bowiem w końcu XIX w. „pań-
stwo kłobuckie”, zamiennie nazywane 

„zagórskim”, albo „dobrami ostrowski-
mi”; część Stradomia, z północnej stro-
ny rzeki, do owego „państwa” przyna-
leżała. A władcą tegoż państwa był Car.

Stare zasady rozróżniały własność 
Rosji „samodzierżawionej” przez Cara, 
od własności prywatnej dynastii Ro-
manowów. Imperium rosyjskie przyłą-
czało krwią i żelazem rozmaite krainy: 
od Mandżurii po Kielecczyznę; Car, jak 
przyzwoity kapitalista, mógł swoje do-
bra prywatne powiększać drogą pokojo-
wą: kupnem lub zamianą. Potężny Alek-
sander III, po długich negocjacjach ku-
pił w 1891 r. od Pana Bytomskiego Gui-

do Henckela von Donnersmarcka, dobra 
znajdujące się na obszarze imperium 
rosyjskiego. Majątek liczył 12 271 ha, 
w tym 10 861 ha lasów. W skład wcho-
dziły cztery folwarki o powierzchni łącz-
nej 5959 morg: Zagórze, Łobodno, Za-
krzew, Nowa Wieś. Folwark Zagórze to 
496 morgi gruntów ornych, 52 – łąk, 863 

– lasów; 12 budynków murowanych i 16 
drewnianych. Łobodno – 323 morgi grun-
tów rolnych, 26 – łąk, 311 – lasów, 5 bu-
dynków murowanych i 8 drewnianych; 
Zakrzew – 310 morg gruntów rolnych, 
146 łąk, 2629 lasów, 5 budynków muro-
wanych i 18 drewnianych. Nowa Wieś – 
189 morg gruntów rolnych, 17 łąk 232 la-
sów, 4 budynki murowane i 11 drewnia-
nych. Dodatkowo częścią podległą ma-
jątkowi był Kłobuck (do 1864 r. miasto) 
z 342 domami (4377 morgi) oraz wsie 
Zakrzew, Zagórze, Wręczyca, Łobodno 
i Nowa Wieś – 553 domy – 7614 mórg. 
Dochód przynosiło gospodarstwo leśne, 
gorzelnia, tartak, młyn parowy, dwa mły-
ny wodne, młyn do kości, piec wapienny, 
pokłady rudy żelaza i wapna. Z prawem 
wydobycia rud żelaza w Szarlejce i Gna-
szynie łączyło się także nabycie udzia-
łów spółki, posiadającej hutę „Blachow-
nia”, zatrudniającej 560 robotników; na-
leżący do Romanowów zakład wydzier-

JAROSłAW KAPSA

Po Rosji zostały ruiny...

Pałac w Zagórzu (Kłobucku) po 1927 roku. (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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żawiono Towarzystwu Akcyjnemu hut 
Królewska i Laura z siedzibą w Berlinie. 
Centrum tych włości był pałac w Zagó-
rzu (dziś to część Kłobucka), wybudo-
wany w latach 1795–1800 przez pruskie-
go ministra spraw zagranicznych Chri-
stiana von Haugwitza. 

Aleksander III nie zdążył wizytować 
nowych dóbr; zmarł w 1894 r. w Liwa-
dii na Krymie, następcą został najstarszy 
syn, nieszczęsny Mikołaj II. Porządku-
jąc sprawy spadkowe Car w 1896 r. zde-
cydował o dokupieniu, dla majątku za-
górskiego, niezabudowanych nierucho-
mości w Częstochowie, na Stradomiu, 
w sąsiedztwie fabryk włókienniczych. 
Ostatecznie, dobra zagórskie otrzymał 
w 1899 r. młodszy syn Aleksandra, Mi-
chał. Dziesięć lat młodszy od Mikoła-
ja, nazywany w kręgu rodzinnym Flop-
py, uchodził za rozkosznego birbanta. 
Chcąc nie chcąc, nawet birbant musiał 
spełnić obowiązki właścicielskie, więc we 
wrześniu 1900 r., z myśliwskiego dwor-
ku Cara w Spale, wyruszył koleją, w spe-
cjalnie doczepionej salonce, do Radom-
ska, stamtąd karetą do swych dóbr pod 
Kłobuckiem. Zatrzymał się w pałacyku 
myśliwskim w Ostrowach, zorganizo-
wane specjalnie polowanie pozwoliło 
mu poznać miejscową elitę ziemiańską. 

Po rozrywkach przyszedł czas na obo-
wiązki; odwiedził więc Jasną Górę, spo-
tkał się z władzami Częstochowy, obda-
rzył datkami szpital i ochronkę. I na tym 
się jego osobiste kontakty z Częstocho-
wą zakończyły. „Państwem kłobuckim” 
zarządzał w jego imieniu polski szlach-
cic W. Szacki, trzeba przyznać, że był to 
zarządca mądry i gospodarny.

Wielki Książę z zaufaniem akcepto-
wał wszelkie inicjatywy Szackiego, gdy 
było trzeba angażował się w przekony-
wanie do nich administracji rządowych. 
W 1902 r. zrodziła się w Częstochowie, 
w gronie producentów tkanin, inicjaty-
wa połączenia miasta z siecią niemiec-
kich kolei. Setki ton juty z Indii, przeła-
dowanych w porcie Hamburga na wa-
gony kolejowe, od herbskiej granicy je-
chało do miasta nad Wartą taborami 
furmanek. Przerzucenie tego transpor-
tu na szyny było pożądanym rozwiąza-
niem. Inicjatywę kupiecką wsparł Szacki, 
dostrzegając dodatkowe korzyści w sko-
munikowaniu huty „Blachownia”. Zapro-
jektowano, na wzór łódzkich tramwa-
jów, „elektryczną kolej dojazdową” Her-
by-Częstochowa z bocznicami do huty 

„Blachownia” i kopalni w Łojkach. Linia 
miała być wąskotorowa, ale na gruntach 
stradomskich, należących do Wielkiego 

Księcia zaprojektowano dworzec z ram-
pami przeładunkowymi nie mniejszy niż 
dworzec główny kolei warszawsko-wie-
deńskiej. I słusznie, bo „lobbysta” z dy-
nastii Romanowów przekonał Stołypi-
na do dalszych inwestycji, uwypuklając 
strategiczne znaczenie linii. Po wojnie ja-
pońskiej i rewolucji 1905 r. linię herbską 
zmieniono na szerokotorową i przedłu-
żono do Kielc, włączając w system głów-
nych linii rosyjskiego imperium. Dzię-
ki temu nie tylko juta z Hamburga tra-
�ała do Częstochowy, ale i częstochow-
skie wyroby do Kijowa. Moskwy, Kazania, 
Irkucka itd.

Ponieważ dzięki przemysłowi Często-
chowa rosła demogra�cznie, zdecydowa-
no, by pustkowia należące do „państwa 
kłobuckiego” przy nowym dworcu herb-
skim zabudować kamienicami czynszo-
wymi. Koncepcja stworzona w 1912 r. 
zakładała budowę 40 domów. Zreali-
zowano jeden, za to imponującej wiel-
kości, zaprojektowany przez warszaw-
skiego architekta Adama Paprockiego. 
Wojna zniweczyła dalsze plany. Dopie-
ro w latach 30., ponownie, zaczęto ulicy 
Sobieskiego nadawać wielkomiejskość, 
budując urząd Starostwa, szkołę, pły-
walnie i kamienice czynszowe. 

Budowie „Domu Księcia” towarzy-
szyła atmosfera skandalu, omawianego 
z wypiekami na twarzy we wszystkich 
salonach i kawiarniach Imperium. Wiel-
ki Książę Michał Aleksandrowicz był do 
czasu narodzin syna Mikołaja II, Alek-
sego, formalnym Następcą Tronu; cho-
roba cesarzewicza powodowała, że na-
dal były realne nadzieje na panowanie 
Michała. Oczekiwano więc, że birbant 
Floppy spoważnieje, ożeni się z niemiec-
ką księżniczką, odpowiedzialnie spłodzi 
kilku kolejnych Romanowów; pokazu-
jąc, że po 300 latach panowania dyna-
stia ta nadal jest w pełni sił. A tu zamiast 
kremlowskiej powagi wybuchł petersbur-
ski skandal. Zaczęło się od porzucenia 
osobistego adiutanta W. Księcia, porucz-
nika kirasjerów Włodzimierza Wulfer-
ta, przez piękną żonę Natalię. 30-letnia 
żona adiutanta, była nie tylko piękna, ale 
i „romantyczna”, jak to delikatnie okre-
ślano w sferach dworskich. Córka mo-
skiewskiego kupca Siergieja Szeremietie-
wa, w wieku 16 lat uciekła z domu roz-
poczynając karierę jako aktorka; kariery 
większej nie zrobiła mimo ślubu z wła-
ścicielem moskiewskiego teatru Siergie-
jem Mamotowem. Podstarzałego dyrek-
tora rzuciła dla młodego kirasjera i tak 
stała się Wulfertową. Po uwolnieniu się 
od kolejnego męża, w lipcu 1910 r. uro-
dziła chłopczyka, do ojcostwa przyznał 
się Wielki Książę Michał Aleksandro-
wicz, nadał dziecku imię swojego zmar-
łego brata, Jerzego. 

Był to szok w rodzinie Romanowów, 
ale dekadencja przełomu XIX/XX w., nie 
takie skandale trawiła. Mikołaj II wezwał 
młodszego brata na rozmowę dyscypli-

Reprezentacyjna kamienica Dom Księcia w roku 1920. (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Dom Księcia – widok współczesny. Fot. Tomasz Bienek
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nującą, wyrzucił z dworu, nakazał „przy-
zwoite załatwienie” sprawy z kochanką 
i znalezienie odpowiedniej żony z ka-
talogu gothajskiego. Michał wysłuchał 
pokornie, po czym z kochanką i dziec-
kiem wyjechał na Lazurowe Wybrze-
że. Co gorsze dla dynastii, we wrześniu 
1912 r. w cerkwi prawosławnej w Wied-
niu zawarł ślub z Natalią; tym samym, 
z miłości, zrezygnował z aspirowania do 
roli Następcy Tronu. Ukarano go bani-
cją z państwa rosyjskiego, utratą przy-
sługującej każdemu Wielkiemu Księ-
ciu rocznej pensji w wysokości 100 tys. 
rubli, a także ubezwłasnowolnieniem 
w zarządzaniu posiadanym majątkiem. 
To ostatnie, na szczęście, nic w Często-
chowie nie zmieniło, państwem kłobuc-
kim zarządzał nadal mądrze i roztrop-
nie pan Szacki. 

Historia dopisała dalszy scenariusz 
romansu z najwyższych sfer. Gdy wy-
buchła wojna Michał przybył do Peters-
burga, by – nawet jako prosty żołnierz – 
bronić Dynastii i Ojczyzny. Brat wyba-
czył, przywrócił Michałowi tytuł Wiel-
kiego Księcia, Natalię także wywyższył 
czyniąc z niej hrabinę Brassow. Odpła-
cił się za to książę bohatersko walcząc na 
froncie jako dowódca stworzonej z górali 
kaukaskich „Dzikiej dywizji”. W scena-
riuszu pisanym przez historię dobrego 
zakończenia dla Romanowów nie prze-
widziano. W dramatycznych okolicz-
nościach rewolucji lutowej 1917 r. ab-
dykujący Mikołaj II przekazał władzę 
bratu; Michał nie podniósł korony, nie 
próbował utrzymać imperium carskie-
go. W sierpniu 1917 r. został aresztowa-
ny na podstawie decyzji Rządu Tymcza-
sowego. Borys Sawinkow, dawny terro-
rysta, a po rewolucji reprezentant rządu, 
sugerował wyjazd, na co Michał z dumą 
odparł, że mężczyzna nie ucieka z „Ti-
tanica”. Drugie aresztowanie, już przez 
władzę bolszewicką, nastąpiło w marcu 

1918 r. Obywatela Michała Aleksandro-
wicza Romanowa wywieziono do Permu 
i ulokowano pod strażą, w hotelu gorszej 
kategorii. Jego żonie Natalii wraz z dziec-
kiem pozwolono zostać w pomieszcze-
niach dawnego carskiego pałacu w Gat-
czynie. W nocy z 12 na 13 czerwca 1918 r. 

„niezidenty�kowane” osoby wyprowadzi-
ły byłego następcę tronu z pokoju hote-
lowego. Po zajęciu Permu przez wojska 
Kołczaka odnaleziono zwłoki, śledztwo 
jako przyczynę zgonu wskazało strzał 
z nagana w tył głowy. 

Los rodziny carskiej niespecjalnie 
wzruszał Częstochowę, bo w pierwszych 
dniach odzyskiwanej niepodległości do-
minowała antyrosyjskość. Reakcje czę-
sto bywały krzywdzące, zwłaszcza pe-
peesowcy mnożyli interpelacje, inter-
wencje, ostre reakcje na wieść, że ja-
kiś rosyjski niedobitek znajdował pracę 
w administracji lub w instytucji nowego 
państwa. Nie rozróżniano, czy to „biała” 
Rosja czy „czerwona”, Moskal był wro-
giem „odwiecznym”. Z czasem emocje 
wygasały. Spory tłumek częstochowian 
żegnał w 1932 r. Leona Bałabanowa, któ-
ry przed wojną był administratorem ko-
lei herbskiej, po wojnie zdobył uznanie 
jako znawca muzyki i organizator wielu 
koncertów. Podobnie wspominano z sza-
cunkiem byłego pułkownika armii car-
skiej Mikołaja Parnasowa, który, przy-
bywszy do Częstochowy, z wojskami Pe-
tlury, stworzył popularną szkołę tańca. 
Czytelników miejscowej prasy zasmu-
cano sensacyjnymi notkami o deklasa-
cji dawnych carskich dostojników. Pisa-
no o synu byłego ministra wojny Sucho-
mlinowa, który zmarł w 1937 r. z głodu, 
żyjąc jak pustelnik w szałasie pod War-
szawą. W Częstochowie w czerwcu 1930 
r. na Nowym Rynku samobójstwo, przez 
wypicie esencji octowej, popełnił Izma-
ił Uzbekow, trudniący się handlem ob-
nośnym. Ten biedny człowiek, tułający 

się od baraków na Stradomskiej, do kąta 
we wspólnej klitce na zapleczu staro-
miejskich kamienic, utracił wiarę w sens 
swojej egzystencji. Dopiero po śmierci 
przypomniano, że był on kiedyś boga-
tym księciem z kaukaskiego rodu, jed-
nym z rosyjskich arystokratów brylują-
cych na francuskiej Riwierze. 

Wśród takich historyjek, ukazujących 
jak się zmieniała postać tego świata, dużo 
miejsca w prasie zajęły informacje o pro-
cesie wdowy po Wielkim Księciu, Nata-
lii Brassow, z państwem polskim, o zwrot 
majątku kłobuckiego. Kilkuletni proces 
w latach 30. toczył się przed sądami czę-
stochowskimi i warszawskimi; przypomi-
nał „paradę duchów”, bo w obronie praw 
Brassowej zeznawali wydobyci z nicości 
bywalcy i bywalczynie carskiego dworu. 
Syn Michała Jerzy, zginął w wypadku sa-
mochodowym w 1931 r., wdowa miesz-
kała w Londynie, potem w Paryżu, utrzy-
mując się z krawiectwa. Przedmiot spo-
ru – dobra kłobuckie – oszacowano na 
ponad 1 milion ówczesnych dolarów; 
na szczęście sąd, na mocy przepisów 
o ubóstwie, zrezygnował z domaga-
nia się opłaty od zubożałej arystokrat-
ki. Sąd okręgowy w Piotrkowie, oddział 
zamiejscowy w Częstochowie, w 1932 r. 
oddalił roszczenia, kolejne apelacje nie 
przyniosły zmiany werdyktu, ostatecz-
nie w 1937 r. sprawa została zamknięta 
uznaniem prawomocności nacjonaliza-
cji „państwa kłobuckiego”.

W 1933 r. toczyła się też w Częstocho-
wie inna sprawa „reprywatyzacyjna”; ko-
ściół prawosławny upominał się o zwrot 
nieruchomości, w szczególności kamieni-
cy „popówki” Al. NMP 47, przejętej pra-
wem „kaduka” przez wojsko. Podobnie 
jak roszczenia wdowy po Romanowie, 
tak i pretensje cerkwi zostały uznane za 
bezpodstawne. Sądy nie mogły zmienić 
decyzji rodzonych przez historię, a ta nie 
zawsze bywa sprawiedliwa. 

Panowanie Rosjan w Częstochowie 
trwało 101 lat, od zajęcia twierdzy ja-
snogórskiej w 1813 r., do wejścia Niem-
ców w sierpniu 1914 r. Sto ważnych lat. 
W tym czasie małe miasta – Częstocho-
wę i Częstochówkę – połączono Ale-
jami, tworząc jeden organizm miejski. 
W tym okresie małe miasto pielgrzym-
kowe przekształciło się w czwarte pod 
względem liczby mieszkańców miasto 
Królestwa Kongresowego, w silny ośro-
dek przemysłu. Trudno więc rosyjskość 
wyprzeć z pamięci i z przestrzeni. Ale się 
udaje... Pałac w Zagórzu i Dom Księcia 
w podobnym stopniu niszczeją. Nielito-
ściwy czas zniszczył nagrobki na prawo-
sławnym cmentarzu. Jest jak jest, prawie 
tak, jak być powinno. 

PS Dane o dobrach zagórskich za 
D. Złotkowski, „Gospodarka w domi-
nium kłobuckim w XIX i na początku 
XX wieku”, Częstochowa 2018.

Przemysłowa zabudowa z czasów zaborów w Częstochowie. Fot. Tomasz Bienek
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Pasyjny charakter ostatnich dni wy-
przedzających Wielkanoc skłania do 

re�eksji pod Krzyżem. Doświadczenie 
Krzyża w kaplicy Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach niesie ze sobą równie emo-
cjonalne przeżycie, jak równie emocjo-
nalną jest sztuka Stanisława Wyspiań-
skiego. Tu, w tej kaplicy artysta zostawił 
swój ślad, choć kaplica powstała na wie-
le lat po jego śmierci. Tym śladem jest 
witraż, wykonany podług kartonu Wy-
spiańskiego. Przedstawia Ukrzyżowa-
nego Chrystusa unoszonego na skrzy-
dłach Sera�na. Jest to wizja mistyczna 
wpisana w duchowość franciszkańską. 
Artysta przedstawił Ukrzyżowanego bez 
krzyża. Nagą postać mężczyzny z roz-
łożonymi rękami, otaczają ze wszyst-
kich stron skrzydła amarantowego ko-
loru, stanowiąc dominantę kolorystycz-
ną całej kompozycji. Skrzydła osłania-
ją postać i unoszą ją. Jedno ze skrzydeł 
okręcając się w miejscu bioder stanowi 
rodzaj perizonium. 

Chrystus zawieszony jest ponad cierni-
stym krzewem. Splątane jego wicie uno-
sząc się w kierunku umęczonego ciała 
splatają je ze sobą. Dolna część kompo-
zycji posiada wyraźnie charakter orna-
mentacyjny podkreślony linią rysunku. 
Jest to krzew róży. Okazałe kwiaty i pąki 
wprowadzają w tę gra�czną linię, którą 
posługuje się artysta kompozycję typo-
wą dla malarstwa Młodej Polski. 

Wizję Chrystusa potęguje świetli-
sty nimb okalający unoszące się ciało. 
Światło tego nimbu zdaje się mieć swoje 
źródło w samej postaci. Delikatna siat-
ka łusek połyskująca złocistymi barwa-
mi szarzejącymi w miarę oddalania się 
od centrum przedstawionego zjawiska 
wzmacnia wizyjny charakter plastycznej 
realizacji. Jest on tym bardziej intensyw-
ny im bardziej intensywnie przenika wi-
traż światło, które dociera do kaplicy od 
strony południowej, na którą otwierają 
się wszystkie jej okna.

Przejmująca w tej wizji jest twarz 
Ukrzyżowanego naznaczona cierpieniem 
i ostateczną rezygnacją. Głowę podkre-

śloną aureolą artysta pozbawił tradycyj-
nej cierniowej korony. Wzmocnił jed-
nak dramat cierpienia ukazany na twa-
rzy, rozrzuconymi kosmykami włosów 
przedstawionymi falującą linią, typo-
wą dla Art Nouveau, modnego kierun-
ku artystycznego w czasie kiedy witraż 
projektowano.

Witraż osadzony jest w oknie o póź-
nogotyckim charakterze, podzielonym 
laskowaniem na trzy pionowe przeźro-
cza. Pseudogotyckie laskowanie wspo-
maga wertykalne, wznoszące się struk-
tury kompozycyjne witraża, podzielone-
go szczeblinkami na dwanaście kwater. 
Funkcjonuje on na osi kaplicy stano-
wiąc jej zasadniczą dominantę. W kla-
sycyzującym wnętrzu, w którym został 
zainstalowany w roku 1935, centralne 
okno kaplicy biskupiej stanowi odręb-
ny cytat, wyjęty z innej stylistyki. Mimo 
tej odrębności, wyjątkowe walory arty-
styczne tego dzieła powodują, że sku-
pia ono na sobie całą uwagę, nie prze-
szkadzając swojemu otoczeniu, w któ-
rym funkcjonuje.

Witraż, jak czytamy u jego podsta-
wy, wykonały Krakowskie Zakłady Wi-
trażów Stanisława Gabriela Żeleńskie-
go w roku 1929 według projektu Stani-
sława Wyspiańskiego. Jest to realizacja 

o rozmiarach 340 x 165 cm wykonana 
na podstawie kartonu artysty przecho-
wywanego w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Krakowie i datowanego na 
rok 1897. Karton ten zakupiony przez 
Muzeum Narodowe w Krakowie ze 
spuścizny po artyście, przechowywa-
ny jest w zbiorach muzealnych od roku 
1910. Podług karty katalogowej opra-
cowanej w roku 1987 przez Wiesławę 
Kozłowską, ma to być niezrealizowany 
wariant fragmentu witraża przedstawia-
jący stygmatyzację świętego Francisz-
ka w kościele Franciszkanów w Krako-
wie. Pogląd utrzymujący związek kar-
tonu „Ukrzyżowania” z projektami na 
rzecz krakowskich franciszkanów wy-
raził w roku 1925 dr Stanisław Świerz 
w swoim opracowaniu „Stanisław Wy-
spiański – dzieła malarskie” wydanym 
staraniem Biblioteki Polskiej. Podtrzy-
mują go autorzy katalogu towarzyszące-
go wystawie monumentalnych projek-
tów Stanisława Wyspiańskiego „Stani-
sław Wyspiański – Opus magnum”, jaką 
zorganizowano w roku 2000 przez Mu-
zeum Narodowe w Krakowie. Na tej wy-
stawie karton był prezentowany. 

W okresie międzywojnia po ukazaniu 
się w roku 1929 trzeciego tomu „Dzie-
jów Malarstwa Polskiego” Felixa Ko-
pery, dyrektora Muzeum Narodowe-
go w Krakowie przyjęło się uważać, że 
projekt „Ukrzyżowania” zrealizowany 
w formie witrażowej w roku 1929 przez 
Żeleńskich powstał w związku z projek-
tami Wyspiańskiego dla kościoła farne-
go w Bieczu. Pogląd zawarty w tym pod-
ręczniku odzwierciedlał treść katalogów 
Galerii Współczesnej Muzeum Narodo-
wego w Krakowie z r. 1920 i 1921. Au-
torytet Kopery zaważył na tym, że pod-
czas kolejnych prezentacji „Ukrzyżo-
wania” wiązano go z Bieczem. Było tak 
zarówno podczas wystawy twórczości 
Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym 
w Krakowie w roku 1932, jak i podczas 
prezentacji witraża podług tego projek-
tu w westybulu Sejmu Śląskiego na Wy-
stawie Sztuki Religijnej w Katowicach 

KS. HeNRYK PYKA

„Ukrzyżowany” 
Wyspiańskiego 

Stanisław Wyspiański. Fot. Wikipedia
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w roku 1931, gdzie obok siebie pojawiły 
się dwie paralelne opinie. Pogląd Świe-
ża reprezentowała Helena d´Abrancourt 
de Franqueville pisząc w katalogu wy-
stawy o „Witrażach w sztuce religijnej”, 
pogląd Kopery prezentował „Gość Nie-
dzielny”. Badania archiwalne profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka 
sztuki Wojciecha Bałusa ostatecznie za-
mknęły spór wiążąc ostatecznie witraż 
z realizacjami dla kościoła franciszka-
nów w Krakowie.

Łączenie kartonu „Ukrzyżowania” 
z  witrażami projektowanymi przez 
Wyspiańskiego dla franciszkanów 
krakowskich wynika z bliskich analogii 
dwu wizerunków: „Chrystusa Sera�ckiego” 
przedstawionego w witrażu wizji świętego 
Franciszka w Krakowie i „Ukrzyżowanego 
na skrzydłach Sera�na” znanego z kartonu 
w  zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie i  jego realizacji w Kurii 
Archidiecezjalnej w Katowicach. To są 
dwie wersje projektowe, które Wyspiański 
wykonał projektując kartony witraży dla 
prezbiterium krakowskich franciszkanów. 

Wyspiański choć jak pisze „nie dla 
franciszkany malował kościół”, realizo-
wał zlecenie prowincjała i gwardiana 
krakowskich franciszkanów. Zlecenie 
na witraże otrzymał w roku 1896 od O. 
Samuela Rajssa, po realizacji polichro-
mii dla tamtejszego kościoła. Za wyko-
nanie kartonów witrażowych do prezbi-
terium odbierał też artysta honorarium 
od październiku 1897 roku do grudnia 
1898 roku, realizując prace nad „wykoń-
czeniem wszystkich rysunków do wi-
trażów prezbiterium”. Kon�ikt związa-
ny z realizacją witraży do prezbiterium 
pojawił się po przekazaniu projektów 
błogosławionych postaci Jolanty, Kingi 
i Salomei, którym zleceniodawca zarzu-
cał „trupie kształty”. Witraż bł. Salomei 
został zrealizowany dopiero po śmier-
ci artysty, który obraził się na francisz-
kanów krakowskich pisząc do gwardia-
na klasztoru „pod żadnym pozorem ni-
komu nie wolno wykończać pracę prze-
zemnie rozpoczętą. Nie może być mowy, 
aby tego ktoś dokonywał”. Karton prze-
kazał rodzinie lekarza, profesora Stani-
sława Pareńskiego, u którego się leczył. 
Artysta nie miał zewnętrznych powo-
dów, by zmieniać cokolwiek przy reali-
zacji kartonu świętego Franciszka. Jeśli 
artysta cokolwiek zmieniał i przeprojek-
tował, to w wyniku zmagania się ze sobą. 
Istnieje zasadnicza różnica w sposobie 
przedstawienia Chrystusa Sera�ckiego 
w dwu wersjach projektowych. Pierw-
sza, zrealizowana w Krakowie, posiada 
charakter dynamiczny. Uzyskał ją arty-
sta poprzez „skręcenie” postaci Chrystu-
sa, która zwraca się do Świętego, by po-
zostawić na jego ciele święte znamiona 
swojej męki. Chrystus Sera�cki lecący 
jak błyskawica na skrzydłach płomien-
nego anioła jest Chrystusem Zmartwych-
wstałym. Święty Franciszek, który przyj-

muje znamiona Łaski spogląda w kie-
runku nadlatującego Chrystusa pośród 
ciernistych krzewów symbolizujących 
jego własne zmaganie z ciałem dotknię-
tym cierpieniem. Inny zupełnie charak-
ter posiada karton „Chrystusa na skrzy-
dłach sera�na” stanowiący pierwowzór 
dla katowickiego witraża. Przede wszyst-
kim jest to dzieło autonomiczne, które 
nie potrzebuje jakiegokolwiek kontek-
stu kompozycyjnego. Pisał o nim Win-
centy Trojanowski w roku 1927 na dwa 
lata przed jego realizacją w formie wi-
trażowej przez �rmę Żeleńskiego: „Ża-
łować należy, że ten wspaniały kolory-
stycznie i głęboki w wyrazie Chrystus 
nie został wykonany jako witraż. Pięk-
nością pojęcia równa się on wszystkim 
witrażom franciszkanów i byłby wielką 
ozdobą tego kościoła... To Ukrzyżowa-
nie mogłoby być perłą w wieńcu twór-
czości malarskiej Wyspiańskiego. Perła 
ta dzięki biskupowi Arkadiuszowi Li-
sieckiemu znalazła się w Katowicach. 

O Wyspiańskim pisał Eligiusz Nie-
wiadomski: „Był to geniusz, skojarzony 
z olbrzymią siłą uczuć, i to uczuć wiel-
kich, obejmujących rozległe i różnorodne 
dziedziny życia...Witraż świętego Fran-
ciszka – utrzymany w gorących tonach 
czerwonych, rdzawych i żółtych – wy-
gląda jak krzak gorejący”. Przygotowując 
tekst do katalogu „Zbiory Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Katowicach”, w któ-
rym witraż „Ukrzyżowania” został za-
mieszczony pisałem: „Chrystus zawie-
szony nad różanym krzewem, jak pło-
mień Jahwe nad Krzakiem Ognistym / 
por. Wj. 3,2/, jest objawieniem się Boga 
w przejmującym bólu ostatecznego za-
milknięcia człowieka. „Skrzydła Izaja-
szowe” nie niosą tu Syna Człowieczego, 
lecz okrywają Jego nagie ciało rozpię-
te w krańcowej bezradności. Wyraża ją 
pełna bolesnej rezygnacji twarz Chry-
stusa. Chrystus oddający siebie w ręce 
Ojca Niebieskiego jest znakiem rozsta-
nia się człowieka w godzinie śmierci ze 
wszystkim co doczesne”. Śmierć jest miej-
scem teofani, zrozumienia, przejmują-
cym źródłem doświadczenia Boga, ale 
i siebie samego zdaje się mówić artysta, 
którego lata najbardziej żarliwej twór-

czości naznaczone były chorobą zwia-
stującą nieuchronne odejście. „Chory 
jestem” pisze Wyspiański w roku 1901 
do gwardiana krakowskich Franciszka-
nów, domagając się zwrotu kartonów wi-
trażowych”. Chorobę tę widać na „wy-
jedzonej” przez Wenerę twarzy artysty, 
co odważnie przedstawił on na swoim 
ostatnim rysunkowym autoportrecie. 
Olbrzymia siła uczuć” jak pisze Niewia-
domski wyrażona w katowickim witra-
żu zwraca się w kierunku Tajemnicy ży-
cia i śmierci. W tragedii Wyspiańskiego 

„Meleager” wydanej przez autora w Kra-
kowie w roku 1897, w roku powstania 
kartonu „Ukrzyżowania” znajdujemy 
dramatyczne wyznanie Meleagera:

Każde włókno z osobna dowiaduje 
się o swym istnieniu

I ginie zżarte gorącem jadu płomiennego
Już cała przepalona na wskróś...
To jednak dziwno jest patrzeć na 

śmierć przedmiotu martwego pozornie
– a przecież my oboje czujemy, że ten 

przedmiot martwy kona.
I odpowiada Atlanta:
Każda chwila przynosi jakieś nowe 

skonanie i co chwila czuję, że coś zamie-
ra i ginie, i żal mi jest tych wszystkich pę-
dów życia, co znikają gdzieś w mgłach. 

W psychice artysty pisze Tadeusz Ma-
kowiecki w studium poświęconym Wy-
spiańskiemu „życie związało się z obra-
zem płomienia i z pojęciem spalania się”. 
Życie tożsame jest z ogniem, który zże-
ra głownie wszystkie soki i miąższ po 
kawale, pali, dając nam blask i ciepło 
przez chwilę przemijającą, dodaje ma-
larz-poeta. Chrystus jako o�ara „cało-
palna”, w którym „Życie śmiercią kona”, 
aby dać nam blask i ciepło wyrażać może 
najgłębsze odczucia jakich doświadcza 
człowiek od swego zarania. Tragedia na-
pisana przez Wyspiańskiego dzieje się 
u zarania ludzkich dziejów, w antyku. 
Dramat ten wraca na scenę w każdym 
pokoleniu i w każdym ludzkim istnieniu.

Witraż Stanisława Wyspiańskiego 
został zakupiony w roku 1929 przez bi-
skupa katowickiego Arkadiusza Lisiec-
kiego na Powszechnej Wystawie Krajo-
wej w Poznaniu, gdzie zdobił pawilon 
Żeleńskich. Biskup Lisiecki miał upodo-
banie do sztuki i nie tylko, o czym pisa-
ła złośliwie Maria Dąbrowska w swoich 
pamiętnikach. Do zwiedzenia poznań-
skiej wystawy zachęcała katolickie spo-
łeczeństwo prasa katolicka i Wiadomo-
ści Diecezjalne. Do czasu zainstalowa-
nia go w kaplicy kurii diecezjalnej znaj-
dował się on w rezydencji biskupa, czyli 
w katowickiej willi Grundmanna, skąd 
został wypożyczony na Wystawę Polskiej 
Sztuki Religijnej zorganizowanej przez 
Związek Artystów Śląskich w Katowi-
cach w pomieszczeniach Sejmu Śląskie-
go. Była to jego jedyna prezentacja po 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Po-
znaniu zanim został osadzony w oknie 
kaplicy Kurii Diecezjalnej. 

Róże – karton do polichromii w kościele 
Franciszkanów w Krakowie, 1895. Fot. Wikipedia
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NIKOłAJ GRONSKI
Przełożył Marian Kisiel

Wiersze
Rzymianie

multos castra iuvant et lituo tubae
permixtus sonitus, bellaque matribus
detestata […]
Horacy

Do cna się pychą zatrułem Latynów, 
Tak bardzo kocham płynny rytm ich wierszy,
Oczy bezdusznych, pro�l mądrych Rzymian, 
Te ich mowy, ich tuniki, ich grzechy. 

Kocham  jak oni — dźwięk trąb, a nie struny,
Orlich legionów szereg, ich blask i błysk,
I kocham, kiedy wojskowi trybuni
Swoje mowy głoszą przed obliczem wojsk.

Stopy żołnierzy w stopach ciężkiego spondeja,
Tryumf legionów w marszu przez wszystkie stulecia…

Bellevue, 1928

***
  Poświęcam M.[arynie] C.[wietajewej]

Drzwi odemknąłem: dwa niebieskie skrzydła.
Na krok odstąpiła, lecz przecież weszła.

„Mój przyjacielu” (jej dwie poły płaszcza),
„Ja nie przez drzwi, przez twoje życie przeszłam”.

X, 1928

rys. Agata Gromada
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rys. Agata Gromada

Liczba

Obcy dla tego świata:
W czterech ścianach — ja,
Siedmiogwiezdna mi harfa
Na wysokości gra.

Po wsze czasu wrzeciona
Mleczna Droga, gwiezdny most.
Hieroglify, imiona,
Bezimiennych gwiazd.

Bellevue, 1928

Wspomnienie

Rosję pamiętam tak słabo,
Lecz nie zapomnę mej Rosji.
Te stacje, mijane stacje,
Dokądś pędzące pociągi.

Pamiętam taką: wagony
(Zimny kulomiot pod głową),
Naboje, kartusze, miny…
Który to rok? Kto spał obok? 

Przez jakie mosty i miejsca, 
Przez ile wiorst nas tak gna?
Krzyże, las krzyży, cmentarz.  
Jaka to droga? Ostatnia.

Pamiętam inną: tak ostro
Nie palą się żagwie, świece.
Ostatnie wieczorne słowo:

„Z dala od domu? Wejdźcie”.

Historia początku, końca.
Dziecięce lata, terminy.
Rosję pamiętam tak słabo
I nie zapamiętam innej.

Bellevue, 1928

Orzeł

I

Pewnie stąpa kohorta 
Jej marsz, twój lot — na wprost!
Wojska idą przez błota,

— Po czystym niebie twój lot. 

Idą przez dolin wiele,
Lot twój ponad górami.
Krokami liczą mile,

— A lot twój  zwycięstwami. 

II

W krainę wieczną odszedł Rzym,
A wraz z nim i wiara w bogów,
I blask stuleci przykrył dym,
I zasnął orzeł Latynów.

I niemy, w śnie nieprzespanym, 
Swe oczy i skrzydła przymknął,
Nie zbudzi go dźwięk buciny.

— Kości legionów pod trawą. 

I tak przemijał już legion, 
Mijały kohorty, wieki.
Gdy przez sen usłyszał: „Tulon”.

— Orzeł odemknął powieki. 

Z oddali gdzieś bębnów dźwięki…
— Skrzydła rozwinął swe orzeł. 
Z otchłani — zew Marsylianki,
Nad pustką — komendy wodza. 

To korsykańska, rzymska krew, 
I w orła objęciach — cesarz.
I niezliczonych kohort stęp
Legionów kołysze rzesza.

Ostatni legion w polu legł,
Bellona obu zabrała.
Sława legionów jest jak sen,

— Sława cesarza jak skała.

Obaj zaklęci w kamień śpią.

Bellevue, 1928
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Teatr Safo powstał 10 lat temu w Ry-
dułtowach. Jeżeli dobrze policzyłem, 

ma już na swoim koncie blisko 20 spek-
takli. Jak wszystko się zaczęło?

W tym roku będziemy obchodzić 
dwunastolecie. Zaczęło się, jak zawsze, 
od ogromnej pasji i trochę naiwności, 
że bez odpowiedniego wykształcenia 
(Akademię Sztuk Teatralnych skończy-
łam dopiero w 2019 roku) i doświadcze-
nia mogę stworzyć grupę teatralną. Całe 
szczęście, że na swojej drodze spotkałam 
odpowiednich ludzi, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i pozwolili na spełnie-
nie tej fantazji. Początki były trudne. Na 
pierwszym spotkaniu zjawiła się jedna 
osoba (zresztą gra do dzisiaj), więc my-
ślałam, że nic z tego nie wyjdzie. Z cza-
sem ludzi przybywało, ale szybko się wy-
kruszali, bo teatr kojarzył się młodym 
z klepaniem tekstu na scenie, a ja godzi-
nami robiłam ćwiczenia aktorskie i gło-
sówki, a na pierwszym miejscu stawia-
łam obraz i eksperymentowanie z cia-
łem, jako głównym narzędziem pracy 
aktora. Słyszałam wtedy od młodzieży, 
że oni z siebie idiotów robić nie będą. 
Prawdziwe zwątpienie w sens mojej pra-
cy przyszło jednak dopiero wtedy, kiedy 
po zajęciach, w trakcie których pracowa-
liśmy nad oddechem ćwiczeniami z pra-
najamy, z grupy odeszło kilka osób, bo 
ksiądz proboszcz powiedział im, że joga 
to wyznawanie szatana. Przełom nastą-
pił po premierze 92 dni – bardzo trud-
nego aktorsko spektaklu, który opowia-
dał historię �lii obozu koncentracyjne-
go Auschwitz w Rydułtowach i odbił się 
szerokim echem w mediach. Ale praw-
dziwym ukoronowaniem naszej wielo-
letniej pracy było zaproszenie spektaklu 
Jo był ukradziony do programu Instytu-
tu Teatralnego „Teatr Polska”.

Z pierwszego wykształcenia jest Pani 
�lozo�ą? Jaka myśl stanęła u podstaw 
zainteresowań teatralnych?

O ironio, trzecia zasada dynamiki 
Newtona, dotycząca oddziaływania ciał. 
Jeżeli jest jakaś akcja – w tym przypad-
ku działanie aktorów, reżysera i innych 
twórców – to musi być również reakcja 
publiczności, a im spektakl lepszy, tym 

reakcja jest intensywniejsza. Innymi sło-
wy, każde działanie sceniczne pociąga za 
sobą nieodwracalne skutki w świadomo-
ści widzów, ich światopoglądach i pozio-
mie wiedzy o otaczającym ich świecie. 

Sporo w Pani spektaklach historii. 
Dlaczego instynkt teatralny wiedzie 
Panią w tym kierunku?

O tym zdecydował w sumie przypa-
dek. Pierwszy spektakl historyczny te-
atru SAFO zrobiłam na zaproszenie 
Stowarzyszenia Działań Lokalnych 

„Spichlerz” i Agnieszki Pytlik, z którą 
nadal zresztą współpracujemy. Spektakl 
Opowieści czernickie opowiadał bar-
dzo lokalną historię wsi Czernica i te-
raz mogę powiedzieć, że pod względem 
reżyserskim popełniłam chyba wszyst-
kie możliwe błędy. Niemniej w trakcie 
pracy nad nim, stał się prawdziwy cud, 
bo w tworzenie spektaklu zaangażowała 
się cała lokalna społeczność: jedni grali, 
inni pomagali w pracy nad scenariuszem, 
dzieląc się historiami swoich przodków, 
jeszcze inni pomagali tworzyć kostiumy 
i rekwizyty. Ten sposób robienia teatru, 
czyli praca nad lokalnym dziedzictwem 
i teatralna aktywizacja lokalnej społecz-
ności, na długie lata stały się naszym wy-
znacznikiem. Takie spektakle miały więk-

szą moc rażenia, gdyż na scenie można 
było zobaczyć swojego przodka, nieży-
jącego już sąsiada, czy postać, o której 
opowiadał nam dziadek, a dodatkowo 
edukowały skuteczniej niż podręczni-
ki historyczne. 

Sto lat temu również był bardzo 
popularny amatorski ruch teatralny 
i w ogóle ferment kulturalny na Gór-
nym Śląsku. Wówczas określał on świa-
domość, pomagał budować tożsamość, 
a obecnie? 

Obecnie robi to samo. Teatr dla lokal-
nych społeczności jest lustrem, w którym 
mogą się przejrzeć. Zobaczą w nim nie 
tylko to, kim są i skąd pochodzą, ale też 

– być może – dokąd zmierzają. 
Skąd bierze Pani pomysły na sce-

nariusze? Wydaje się, że sporo w nich 
historii najbliższej (Czernica, trage-
dia górnośląska, pacy�kacja Kopal-
ni „Wujek”), ale zawsze „zuniwersa-
lizowanej”?

Przychodzą wraz z ludźmi, którzy je 
przynoszą i mówią: „Musicie o tym zro-
bić spektakl”. U podstaw większości reali-
zacji zwłaszcza 92 dni, Jo był ukradziony 
czy Gehinomu legło również przekona-
nie, że jeśli my nie opowiemy tej histo-
rii, to zniknie ona na zawsze w odmę-
tach ludzkiej niepamięci. Jednak mię-
dzy czyjąś opowieścią, a premierą są za-
wsze godziny spędzone nad książkami, 
w Internecie, na rozmowach ze świad-
kami historii, w archiwach czy muzeach.

Kogo zaprasza Pani do swoich spek-
takli? Mam na myśli nie tylko aktorów, 
ale także widzów…

Od wielu lat jest to stała grupa akto-
rów, osób technicznych i merytorycz-
nych, z którymi łączy mnie wieloletnia 
współpraca i przyjaźń. Większość z nich 
dorastała w SAFO. To oni zawsze stano-
wią trzon projektu. Do wielu projektów 
zapraszam jednak artystów z okolicznych 
grup teatralnych, grupy rekonstrukcyj-
ne oraz mieszkańców miejsc, w których 
robię spektakl. Teatr SAFO to jednak 
przede wszystkim teatr robiony przez 
pasjonatów i dla pasjonatów.

Dba Pani bardzo o niekonwencjo-
nalne formy przedstawień. „Papiero-

Z KATARZYNĄ CHWAłeK-BeDNARCZYK ROZMAWIA PIOTR SKOWRONeK

„Teatr dla lokalnych  
społeczności jest lustrem” 

Fot. Jarosław
 Lasota
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wy teatr na byfyju”, realizacje plene-
rowe w miejscach historycznie uwi-
kłanych. Czy teatr może dziać się 
wszędzie?

Teatr jest niezwykle elastyczną sztu-
ką – zmieści się wszędzie i pomieści 
wszystko. Bardzo lubimy plenerowe wi-
dowiska historyczne, zwłaszcza w miej-
scach związanych z opowiadaną przez 
nas historią, bo to możliwość bliższego 
kontaktu z publicznością, wyjście na-
przeciw widza, dla którego jest to czę-
sto pierwszy kontakt z teatrem. Jednak 
oprócz niewątpliwych korzyści plener 
ma kilka mankamentów. Jednym z nich 
jest jednorazowość tego typu działań, 
związana z ogromem zaangażowanych 
zasobów, m.in. ludzi i techniki. Dlate-
go zaczęłam w pewnym momencie szu-
kać nowej formy, która pozwoliłaby mi 
na większą elastyczność i mobilność. 
Stąd powstał pomysł na teatr papiero-
wy, a z racji tego, że bardzo mi było po 
drodze ze śląską kulturą, sceną uczyni-
łam stary, śląski, kuchenny „byfyj”, na 
którym wspólnie z Patrycją Tomiczek 
animowałam stare zdjęcia. 

Czy współczesny, młody ruch te-
atralny ma ambicję budowania wspól-
noty, bliskości, którą próbuje nam za-
brać współczesny świat?

Stan pandemii odcisnął ogromne pięt-
no na teatrze. W ciągu jednego dnia ży-
cie teatralne przeniosło się do sieci. Te-
atry zarówno oowe jak i głównego nur-
tu odgrzebywały swoje archiwa i wrzuca-
ły setki nagrań, często bardzo kiepskiej 
jakości, tylko po to, by nie zerwać kon-
taktu z widzem. Jednak to źródło szyb-
ko wyschło i kontakt z publicznością się 
urwał. Ludzie chodzą do teatru, żeby 
przeżyć razem emocje, współdzielić je 
z innymi. Odbiory on-line i w realu za-
sadniczo się różnią, dlatego stworzenie 
dzieła w sieci, które wywoływałyby tak 
intensywne emocje jak podczas wyda-
rzenia na żywo, to ogromne wyzwanie. 
Wyzwanie, które właśnie stoi przed mło-
dymi twórcami: jak za pomocą nowych 

technologii utrzymać bliskość i budować 
poczucie wspólnoty.

W wywiadzie na temat spektaklu 
zrealizowanego na temat kinderla-
gru w Pogrzebieniu, Uciekaj myszko, 
już jako dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kornowacu, powiedzia-
ła Pani: „Nie potra�łam się powstrzy-
mać”. Dlaczego?

Bo machiny opresji, stworzone przez 
systemy totalitarne, na czele których stoi 
jeden człowiek, zawsze mnie fascyno-
wały. Zawsze dziwiło mnie, jak można 
było dopuścić do powstawania obozów 
koncentracyjnych, ludobójstwa, wyna-
radawiania, prześladowań. Skąd ta obo-
jętność lub wręcz ciche przyzwolenie… 
Ale od agresji Rosji na Ukrainę już mnie 
to nie dziwi. 

Czy uważa Pani, że teatr powinien 
być inkluzywny? Zarówno w sensie wy-
boru tematu, formy jak i „zaproszenia” 
widza? Czy ludzie z małych miejsco-
wości mogą „wrócić” do teatru, wpi-
sać do stałych form repertuaru obco-
wania z kulturą?

Teatr taki właśnie jest, bo to jedna 
z najbardziej demokratycznych sztuk. Na-

wet niewprawiony widz intuicyjnie wy-
czuje jakość spektaklu, więc jeśli mamy 
wrażenie, że zobaczyliśmy spektakl, któ-
rego nie zrozumieliśmy, albo który nas 
śmiertelnie zmęczył, nie znaczy to, że 
jesteśmy kiepską publicznością, ale że 
mamy do czynienia z kiepskim teatrem.

Plany na przyszłość?
Spektakl o heksach. 

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk 
– absolwentka filozofii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Reżyse-
rii Teatru Dzieci i Młodzieży na Aka-
demii Sztuk Teatralnych we Wrocła-
wiu. Założycielka teatru SAFO i re-
żyserka wszystkich jego spektakli, 
w tym nagradzanego spektaklu Ge-
hinom, który można było zobaczyć 
m.in. podczas „ARA ART – z miło-
ści do teatru”, konferencji Amator-
skiego Ruchu Artystycznego w Cho-
rzowie. Współzałożycielka TeATRU 
PeTI, gdzie wspólnie z Kariną Abra-
hamczyk-Zator tworzy spektakle 
dla „najnajów” (Miromagia, Baba-
loon, Sploty). Założycielka jedyne-
go w Polsce „Teatru papierowego 
na byfyju”. Redaktor naczelna Kre-
atywnika kulturalno-imprezowego 

„FISHka” wydawanego w Rybniku. 
Od lat zgłębia historię naszego re-
gionu i pokazuje ją na deskach sce-
ny. Wystawiła: Szczeliny (2011), Hi-
storie Czernickie oraz Wilki w ścia-
nach (2012), Miłość uspokaja, Krze-
siwo, Był pierwszy piątek miesiąca, 
Za mało na wojnę, za dużo na po-
kój (2013), Prawiek (2014), 92 dni, 
R-218, Od dawna Czernica wiedzia-
ła (2016), Jo był ukradziony, Wese-
le, Polska przez wszystkie przypad-
ki, Zabiliście mi syna (2017), Święci 
Osiedlowi, Panie, Panowie urato-
wać Nas może jedna rzecz (2018), 
Gehinom (2019), Uciekaj muszko 
(2021). Informacja o reżyserce za: 
rck.rydultowy.pl 

Fot. Rafał Bednarczyk

Fot. Rafał Bednarczyk
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Gdy zacząłem rozważać możliwość napisania o polskiej 
obecności gospodarczej w Niemczech, zauważyłem coś 

niepokojącego i jednocześnie charakterystycznego. My Po-
lacy nie potra�my doceniać własnych osiągnięć: szczególnie 
tych gospodarczych. Trudno nam uwierzyć, że produkt �r-
mowany polską marką może innym się podobać, może za-
wojować świat, stać się uniwersalny i przydatny powszechnie. 
Ponieważ sytuacja taka jest bezprecedensowa, wobec przed-
siębiorczego i �nansowego sukcesu stajemy się podejrzliwi 
i wietrzymy podstęp. 

A polski sukces gospodarczy stał się faktem – czy tego 
chcemy, czy nie. Wystarczy spojrzeć na ekonomiczne fak-
ty i liczby, jakie Polska ma do zaprezentowania i do zaofe-
rowania od upadku „żelaznej kurtyny”. Osiągnięcia nie-
bywałe, fundamentalne przeobrażenia w gospodarczej 
strukturze oraz funkcjonowaniu, zaskakujące siłą, głębo-
kością i skalą przemian; przeobrażenia dokonane, co wy-
pada podkreślić, w pokojowym demokratycznym duchu 
porozumienia i kompromisu „Okrągłego Stołu” – określe-
nia, które na trwałe przeszło do ogólnoświatowego słow-
nika politycznych pojęć. 

Autorzy niemieccy piszą o polskiej drodze rozwoju, o nie-
spotykanym tempie wzrostu PKB, o dywersy�kacji gospo-
darki, o przedsiębiorczych, nowych osobowościach. O wła-
ścicielskiej działalności biznesowej rozpoczętej najczęściej 
w symbolicznym „garażu” bądź o małej, niewymagającej 
dużego nakładu kapitału �rmie, która dokonała legendar-
nej ekspansji poza Polską. Wprowadziła „siebie” na salony 
kilkudziesięciu państw i różnych kontynentów, z produk-
tami i usługami znajdującymi tam odbiorców i duże ryn-
kowe uznanie. Odnosząc europejski i pozaeuropejski suk-
ces, �rmy takie jak LPP (odzież), Getin Holding (�nanse), 
Radwag (wagi), HTL Strefa (systemy nakłuwające), Maspex 
(żywność), Vigo System (detektory podczerwieni), Solaris 
(autobusy), Selena (chemia budowlana), Comarch i Asse-
co (oprogramowania), Techland i CD Projekt (gry kompu-
terowe), by wymienić te najbardziej głośne, ukonstytuowa-
ły nowy obraz kraju, który w rankingu gospodarek naro-

dowych osiągnął niespotykany wcześniej prestiż i rozwo-
jowe wyżyny.

Ten stan głębokiej, jakościowej przemiany polskiej go-
spodarki najwyraźniej uwidacznia i potwierdza unijna sta-
tystyka, wskazująca na wzrost liczby polskich prywatnych 
�rm. Według szacunków Komisji Europejskiej, na koniec 
2013 r. w Polsce działało 1,54 mln małych i średnich �rm 
zatrudniających maksymalnie 9 osób, które stały się naj-
ważniejszym motorem napędowym narodowej gospodar-
ki. Zajmujemy pod tym względem piąte miejsce w Unii Eu-
ropejskiej, po Włochach, Hiszpanii, Francji i Niemczech. 
Liczby te z pewnością zaskakują i  jednocześnie uzmysła-
wiają nam, jak dużo osób w Polsce od początku transfor-
macji zaryzykowało własne oszczędności; osób, które za 
swoje rezerwy dolarowe trzymane w skarpetach sprowa-
dziło pierwsze towary, wierząc, że rachunek ekonomiczny 
się ziści, że przedsięwzięcie się urzeczywistni i przyniesie 
poprawę sytuacji �nansowej. Liczby te pokazują, jak bar-
dzo wiele ludzi w tym czasie, inwestując czas i pieniądze, 
energię i wiedzę, zgromadziło pierwszy potrzebny kapitał, 
w oparciu o który zakładali skromny, ale własny, rodzinny 
interes: handlowy czy produkcyjny. Liczby te wreszcie do-
wodzą, jak szybko zrodził się w potransformacyjnej rze-
czywistości duch przedsiębiorczy; dokumentują, że „polski 
cud gospodarczy” nie byłby możliwy bez tych urodzonych 
jeszcze w PRL–u, ale i tych nowych, młodych, znających 
języki i wykształconych w Nowej Polsce, gotowych do ry-
zyka, kreatywnych oraz przedsiębiorczych ludzi, o których 
współtwórczyni europejskiego potentata wśród producen-
tów autobusów i tramwajów Solarisa – Solange Olszewska 
powie, że „przedsiębiorczy” to taki człowiek, który „coś 
przed się bierze”, który „patrzy do przodu, planuje i marzy”. 

Niemiecki rynek uważany jest powszechnie za wymaga-
jący i uregulowany, skonsolidowany i zamknięty dla �rm 
spoza tego kraju, szczególnie w sektorze technologicznym, 
w branży chemicznej, samochodowej czy budowlanej. Ale 
i tu – pomimo typowej nieufności i sceptycyzmu – doko-
nują się pierwsze zmiany. W roku 2021 warszawski Budi-
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mex wygrał pierwszy przetarg jako generalny wykonawca 
na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w Brandenbur-
gii. Towarzyszyła temu – przyznaje prezes Budimexu, Artur 
Popko – ogromna ilość korespondencji wymienianej mię-
dzy inwestorem i wykonawcą. „Cztery miesiące tłumaczy-
liśmy inwestorowi w Niemczech, jak zrealizujemy projekt, 
jakie mamy doświadczenie i że potra�my to zrobić” – za-
uważył. I udało się! 

*

Co się w stosunkach polsko–niemieckich wydarzyło? Co 
konkretnie spowodowało, że doszło do wypowiedzenia ni-
gdy nie wypowiadanych przez produktywnych i roztropnych 
Niemców, których gospodarka zaliczana jest do najwięk-
szych, najnowocześniejszych i najprężniej rozwijających 
się na świecie, niezwykłych słów o Polsce, mianowicie że 

„Polska potra� inaczej” (Polen kann es anders, „Tagesspie-
gel”, 2013). Co sprawiło, że  przestaliśmy  być  postrzegani 
jako państwo wypełnione ekonomicznymi nieudacznika-
mi i złodziejami intelektualnych pomysłów oraz dóbr ma-
terialnych? Jakie magnum opus przekazał nasz kraj światu? 

Trzeba zaznaczyć, że nikt nie oczekiwał od Polski i Po-
laków wyjątkowych innowacyjnych tryumfów i herkuleso-
wych wyczynów i nie zanosiło się na to, by takie oczekiwa-
nia i taka potrzeba w ogóle się pojawiły. Wiadomo było, że 
jesteśmy jako społeczeństwo i państwo dopiero w procesie 
samostanowienia i poszukiwania własnej tożsamości: psy-
chologicznej, politycznej i gospodarczej. Aby istotowo od-
mienić ów zakorzeniony w świadomości niemieckojęzycz-
nych społeczeństw negatyw „polnische Wirtscha�”, potrze-
ba było czegoś zaskakującego. Czegoś nieprawdopodobnego. 
Czegoś, co mogłoby w sposób radykalny, ale i spektakular-
ny przemienić i przeorać od podstaw ugruntowane o Polsce 
ujemne myślenie i artykułowanie. Na chwilę zaintrygować 
swoją wyjątkowością, podsycić uwagę mediów oraz zorien-
towanych konsumpcyjnie i zachwyconych sobą zachodnich 
społeczeństw. Słowem: potrzeba było jakiegoś bezprzykład-
nego wydarzenia, aby Niemcy mogli zobaczyć inną, „lep-
szą” twarz Polski, postrzeganej przez ponad dwa wieki jako 
anomalię, wcielenie zacofania i dekadencji. 

To skuteczne zarządzanie przez Polaków sytuacją kryzy-
sową w 2009 roku uruchomiło nieznaną wcześniej w ob-
szarze niemieckojęzycznym semantykę, nieprzypominającą 
pod żadnym względem dawnych przedstawieniowych prak-
tyk i ujęć polskiej gospodarczej rzeczywistości i aktywno-
ści. To ono okazało się być tym przełomowym i wysuwają-
cym się na czoło a�rmatywnym znakiem, ustanawiającym 
nową autoteliczną jakość wśród europejskich gospodar-
czych nacji. Rewelatorskie przesłanie płynące z ogólnoświa-
towego kryzysu przekazało światu nieznany i prawdziwie 
zaskakujący oraz nowy sens słowa „polnische Witrscha�”: 
bo to ona właśnie, a nie żadna inna, włącznie z niemiecką 

– pozostała w czasie powszechnego załamania �nansowego 
jedyną nierecesyjną i progresywną gospodarką.

Eksperci gospodarczych cyklicznych felietonów i blogów, 
poszukując odpowiedzi na ów „polski fenomen”, zauważają, 
że to „anachroniczny” przemysł oraz jego „zdywersy�ko-
wany” charakter, a nie tylko usługi, uratowały Polskę przed 
pogrążeniem się w powszechnym kryzysie. Globalne prze-
silenie pokazało, że właśnie polski system �nansowy, jego 
konsekwentna i akomodacyjna polityka monetarna, po-
mogła państwu w tym czasie ograniczyć wstrząsy i wpły-
wy ekonomicznych perypetii, którym uległy systemy bar-
dziej rozwinięte. Państwa uważane dotąd za stabilne, sym-
bolizujące przemysłową zamożność i technologiczną potę-
gę, takie jak Hiszpania, Włochy bądź Francja, okazały się 
gospodarkami niezdolnymi do skutecznych reform i ustaw. 
Z mentalnością zachowawczą i przedsiębiorczą inercją wła-
snych �rm i rządów oraz skłonnością do roszczeniowych 

zachowań społeczeństwa – mogły już tylko funkcjonować 
dzięki unijnym pożyczkom, stając się jedynie uzurpatora-
mi dawnej własnej świetności. 

 „Ambitny naród” – „Die ehrgeizige Nation“, tak brzmi 
tytuł odnoszący się do Polski w jednym z najważniejszych 
niemieckich społeczno–politycznych tygodników „Der 
Spiegel” z roku 2011. W tym samym roku tygodnik „Die 
Welt” określa  wschodniego sąsiada Niemiec jako „silne-
go” („Starker Nachbar”) i „Sąsiada sukcesu” („Erfolgre-
icher Nachbar“). „Europa będzie potrzebowała polskich 
cnót” – tytułuje artykuł o Polsce „Die Welt“ w 2013. Tytu-
ły gospodarczych publikacji wskazują na cechy nowej pol-
skiej przedsiębiorczości i gospodarności: „5 cech, których 
nauczyć mogą się Niemcy od Polaków: pragmatyzm, opty-
mizm, solidarność, miłość wolności i ukierunkowanie na 
przyszłość (5 Dinge die Deutschland von Polen lernen kann, 

„�e Hu
ngton Post”, 2015).  W miejsce rozpowszechnio-
nej kliszy Polski jako kraju organizacyjnego zamętu oraz 
�nansowego ubóstwa i dyletanctwa pojawia się nowa wła-
ściwość: „Polska: bezpieczny port” (Polen: sicherer Hafen, 

„Wirtscha� Woche”, 2013). 
 „Polski fenomen” z okresu światowej recesji stał się dla 

artykułów komentujących stan gospodarki i jej prognozy 
rozwojowe kraju tą nową orientacyjną i przywoływaną chęt-
nie w Niemczech semantyczną busolą – tą oryginalną, dys-
kursywną mocą torującą gospodarce drogę na olimp unij-
nej wspólnoty. Autorzy artykułów rysują przed niemieckim 
inwestorem, przedsiębiorcą i czytelnikiem kraj „na wscho-
dzie”, który okazał się profesjonalnie przygotowanym – in-
frastrukturalnie i organizacyjnie, jak i pracobiorczo – god-
nym zaufania, bezpiecznym prawnie i inwestycyjnym por-
tem. Zaczynają pojawiać się na obszarze „niemieckoję-
zycznej semantyki” niestosowane wcześniej dystynktywne 
asocjacje i wyróżniające cechy: gospodarka proeksportowa 
i prokonsumerska, gospodarka wzorcowo zdywersy�kowa-
na i oparta na silnym sektorze bankowym oraz nowocze-
snej nauce i technologicznej innowacyjności. 

Niemieccy autorzy, biorąc za punkt wyjścia globalny 
kryzys, wskazują na prężnie działającą Warszawską Giełdę, 
której strategia rozwojowa, kapitałowa dynamika i możli-
wości �nansowania projektów oraz inwestycyjnych planów 
wzbudzały przez wiele lat legendarny podziw wśród krajo-
wych i zachodnich inwestorów. Przez kilka lat, prawie do 
końca 2012 roku, Warszawska Giełda mogła się poszczy-
cić tym, że była europejskim liderem pod względem licz-
by debiutów: ponad 300. GPW miała ok. 65%  udziałów 
w obrocie akcjami w regionie Europy Centralnej i ponad 
80% obrotu instrumentami pochodnymi. Nie omieszku-
ją autorzy przypominać sytuacji polskich papierów warto-
ściowych, rankingu, z którego wynika, że od 2008 do 2013 
wśród 200 papierów wartościowych nasze papiery i dery-
waty skarbowe okazały się należeć do najlepszych inwestycji 
na świecie. Stąd pokusy przejęcia i nieukrywana zazdrość 
zagranicznych właścicieli giełd. Nota bene, to nie kto inny, 
jak Deutsche Börse próbowało przejąć, bez sukcesu, War-
szawską Giełdę, licząc na synergetyczne korzyści i posze-
rzenie swojego port folio. 

Polska gospodarka wypiękniała, stała się dla zachodnich 
inwestorów „sexy” – jak powie Sławomir Majman. Służące 
od wieków gospodarczemu stygmatyzowaniu pojęcie „po-
lnische Wirtscha�” okazało się od światowego kryzysu no-
wym sensotwórczym i opiniotwórczym czynnikiem, który 
istotowo odmienił losy odbioru naszego kraju i jego osła-
wionej niegospodarności. 

*

Wyjątkowo dobra i utrzymująca się w Polsce gospodar-
cza koniunktura spowodowała, że polskim handlowym 
i produkcyjnym przedsiębiorstwom i spółkom krajowy ry-
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nek nie zapewniał już wystarczającej skali sprzedaży i wy-
generowania środków na dalszy rozwój i badania. Aby nie 
popaść w zastój, aby dalej się rozwijać, powiększając kon-
kurencyjność i pozyskując nowe rynki zbytu – zmuszone 
były wyjść poza bezpieczne państwowe granice – urzeczy-
wistniać się w działaniach ekspansjonistycznych i ekspor-
towych. Korzystając z światowego kryzysu polskie �rmy 
przejmują na rynku niemieckim wielu konkuretów popa-
dających w kłopoty �nasowe bądź ogłoszających upadłość, 
a którzy w swoim porto folio mieli zachęcające do prze-
jęć  rentowne cash �ow i solidne branżowe aktywa. Przy-
jęcia zapewniły spółkom z Polski nie tylko wzrost poprzez 
dodanie przejęć do własnego organicznego rozwoju, lecz 
umożliwiły wymienić know–how, pozwoliły poprawić wła-
sną produkcyjną organizację i jakość pracy zapewniającą 
stabilny i scharmonizowany rozwój oraz stały przychód.

Myślę, że mało osób w Niemczech wie, poza specjalista-
mi z dziedziny ekonomii gospodarczej, iż od dawna do-
jeżdżają na zakupy czy do pracy komfortowymi, o nowo-
czesnym wyglądzie i napędzie elektrycznym, hybrydowym 
czy wodorowym autobusami, tramwajami czy trolejbusami 
�rmy Solaris z Bolechowa, która obecna jest w ponad 100 
miastach niemieckich i w 28 państwach świata.. Do nie-
dużej jeszcze liczby niemieckich obywateli dotarł fakt, że 
swoje samochody od dłuższego czasu zaopatrują w paliwo 
na stacji benzynowej �rmy „Star”, a jest ich 520 w całych 
Niemczech, której właścicielem jest polski koncern pali-
wowy Orlen; że kupując „u siebie” buty, gry komputerowe, 
napoje, nakłuwacze medyczne, materiały budowlane, ba-
terie samochodowe, wagi, ubrania czy perfumy, kupują już 

„u Polaka”: spotykają się, chcąc nie chcąc, z polskimi produ-
centami w produktowej formie o nazwie CCC, HTL–Stre-
fa, Techland, CD–Projekt, Nowy Styl, Maspex, Comarch, 
Asseco, Radwag, Selena, LPP, Wojas, Wójcik, Inglot, Eris, 
4K, Sznajder i wiele, wiele innych, których jedynym man-
kamentem jest nieatrakcyjne i nierzadko ukryte pod na-
zwą (ciągle, niestety) innego wytwórcy – „made in Poland”.

Również właściciele mieszkań i domów nie są świado-
mi faktu, że wchodząc do własnych czterech ścian, otwie-
rają za każdym razem „polskie” drzwi, a spoglądając przez 
okno, patrzą „na świat” przez „polskie” okna �rmy Fakro, 
Drutex czy Oknoplast; że wreszcie, organizując swój czas 
pracy i czas wolny, czas snu i czas kulinarny, robią to w oto-
czeniu mebli wrocławskiego Forte czy krośnieńskiego No-
wego Stylu, dobrodzeńskiego Kleru, jasienicowej Page-
dy, biskupskiego Telmexu, biłgorajskiego Black Red Whi-
te, goszczańskiego Bodzio czy też lubawskiej Szynaki – by 
wymienić tylko kilka z obecnych na rynku niemieckim pol-
skich producentów mebli, których jest w kraju około 25 ty-
sięcy. W tym około 90 �rm meblarskich aktywnych jest na 
rynku niemieckim, sprzedając tam swój własny towar bez-
pośrednio bądź pośrednio.

*

Być może czytającego zaskoczy fakt,  podany przez głów-
ny urząd statyczny z Wiesbaden w roku 2009, iż Polska zaj-
muje wśród Niemców wysokie, trzecie miejsce (po Szwaj-
carii i USA) jako państwo docelowej emigracji. Do Polski 
wyruszyło 12 tysięcy obywateli niemieckich: od managerów, 
marketingowych specjalistów, inżynierów i wszelkiej ma-
ści biznesmenów począwszy, a na prawnikach, gospodar-
czych koordynatorach i tłumaczach kończąc; wszyscy oni 
wybierają Polskę jako miejsce swojej dobrowolnej emigra-
cji i przyszłego zawodowego rozwoju.  W ostatnich latach 
boom wyjazdowy do Polski znacznie osłabł, ale nie zmie-
nia to faktu, że trwała zmiana w postrzeganiu wschodnie-
go sąsiada dokonała się na wielu poziomach transgospo-
darczego życia. Ponad 6 tysięcy �rm niemieckich (dodajmy 
do tego około 180 szwajcarskich przedsiębiorstw produk-

cyjno–handlowych i 550 austriackich �rm) znalazło od po-
czątku transformacji swoje miejsce nad Wisłą, dając krajo-
wi nie tylko zatrudnienie i szansę technologicznego i kwa-
li�kacyjnego rozwoju, ale i z każdym kolejnym miesiącem 
zwiększenie naszego narodowego dochodu brutto. Mówi 
się o biznesowych przeprowadzkach niemieckich �rm do 
Polski, o przenosinach – części bądź całej – produkcji do 
wolnych stref ekonomicznych, usytuowanych w okolicach 
Wrocławia, Wałbrzycha, Katowic czy Rzeszowa.     

*

Z kilku tysięcy przykładów polskiej gospodarczej ak-
tywności w Niemczech pozwolę sobie przywołać trzy, któ-
rym nie zbywa na sensacyjności i zaskakujących cechach. 
Historia Boryszewa to jedna z tych nieprawdopodobnych 
biznesowych historii, które omijały do tej pory nasz kraj. 
Boryszew – znany głównie z kultowego płynu do chłodze-
nia Borygo – której właściciel, Roman Karkosik, miliarder 
i kierowca rajdowy, skorzystał z załamania się na rynku 
niemieckim w branży dostawców części samochodowych 

– kupił, nie wahając się, w miarę tanio ich cenne produk-
cyjne aktywa, przejmując fabryki z pełnymi nowiutkiego 
sprzętu parkami maszynowymi. Za około 10 milionów euro 
w 2012 r. nabył od syndyka �rmę Ymos Prenzlau GmbH, 
która produkuje elementy wyposażenia samochodów oraz 
klamki do produkowanego w Europie Volkswagena Gol-
fa. W 2013 Spółka Akcyjna Boryszew przejęła niemiec-
kie zakłady „Altmärker Kunststo–Technik GmbH, które 
wytwarzają części samochodowe dla Volkswagena, BMW, 
Mercedesa i Opla. W tym też roku koncern wszedł w po-
siadanie grupy przedsiębiorstw �eysohn, które w Langen-
hagen koło Hannoveru  i  Salzgitter budują maszyny i czę-
ści dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych. Dzię-
ki zakupowi włoskiej �rmy Ma�ow, dostawcy przewodów 
do klimatyzacji i wspomagania kierownicy, wraz ze spół-
kami w Brazylii, Chinach i Japonii, Boryszew S.A. stał się 
międzynarodowym gospodarczym graczem. Karkosik, któ-
ry współpracuje od lat z Volkswagenem, wytwarzając dla 
producenta samochodów w Kraśniku łożyska toczne, po-
przez zakupienie zachodnich �rm umocnił swoją pozycję 
wobec niemieckiego koncernu, który zaproponował pol-
skiemu właścicielowi wieloletnią współpracę. 

Grupa Nowy Styl z Krosna przejęła w 2011 roku niemiec-
ką markę Grammer O
ce, producenta krzeseł do biur, kin 
i  teatrów, z opatentowanym mechanizmem GLIDE–TEC. 
W 2013 r. kupiła drugą niemiecką markę – Rohde&Grahl. 
W roku 2019 do Nowego Stylu dołączyła spółka Kusch+-
Co – niemiecka marka z 80–letnią tradycją, słynąca z pro-
duktów zaawansowanych designersko i szybko rozpozna-
walnych wśród klientów i projektantów mebli. Fakt prze-
jęcia kilku �rm niemieckich nie tylko wzmocnił obecność 
Nowego Stylu w Niemczech, Szwajcarii i krajach Bene-
luxu, ale także powiększył sieć dystrybucji polskiej spół-
ki m.in. o rynek amerykański, australijski i kraje Bliskie-
go Wschodu; umożliwił też – co najważniejsze – jako jedy-
nej z �rm polskich promowanie na Zachodzie Europy pro-
duktów pod własną marką: Nowy Styl. Silna pozycja �rmy 
wynika (podkreśla się w opiniach niemieckich komenta-
torów) ze spójnej, kooperatywnej i konstruktywnej bizne-
sowej i prorozwojowej strategii: w przejmowanych zakła-
dach niemieckich produkcja została utrzymana – w efek-
cie przyjętej strategi wzrostowej 25 % przychodów w pol-
skiej �rmie generuje obecnie  rynek niemiecki.       

Ten gospodarczy przykład najsilniej, jak się zdaje, skru-
szył zaśniedziałą, twardą, negatywną powłokę „polnische 
Wirtscha�”. Potwierdza dokonujące się paradygmatyczne 
przeobrażenie w polskiej gospodarce, wzrost jej znaczenia 
oraz rosnącą moc technologiczną i innowacyjną. Identy�-
kowana do tej pory głównie z węglem, wódką i szynką Kra-
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kus w puszkach, nasza gospodarka wykreowała nieistnieją-
cą w tradycji państwa elektroniczno–rozrywkową branżę, 
stając się jednym z  jej liderów. Jeszcze do niedawna sier-
miężna i przaśna w przejawach i produktach gospodarka, 
postrzegana raczej jako z ta ,,od pługa”, skazana na rolni-
cze zbiory, uzależniona od kaprysów pogody – ukazała oto 
zachodnim sąsiadom swoje nowe produktowe oblicze oraz 
domenę  techniczną, która nie była kojarzona w żadnym 
przypadku z naszym krajem. Polska gospodarka wystąpi-
ła na światowym rynku w elektronicznej formie i rozryw-
kowej branży – w grach komputerowych. To właśnie pol-
scy producenci komputerowych gier, konsoli i urządzeń 
do gier wideo zaliczani są obecnie do europejskich liderów 
eksportowych. Jak podał Eurostat w roku 2018, polski eks-
port konsoli i aparatów do gier wideo stanowił 20% ogółu 
eksportu Unii Europejskiej tego typu wyrobów.

Ale nie łudźmy się: przeciętnemu obywatelowi mieszka-
jącemu w Berlinie czy szwarzwaldzkim Schwenningen do 
głowy nie przyjdzie (chyba tylko z wyjątkiem fachowców), 
że za wysmakowanymi estetycznie i wysubtelnionymi tech-
nicznie grami, pełnymi „elektronicznych” wyzwań narra-
cji survivalowych, rozwijającymi przerażająco wiarygod-
ne scenariusze przygodowych horrorów, kryją się cenione 
i znajdujące uznanie wśród nabywców na całym świecie 
polskie producenckie �rmy: warszawski CD–Projekt, CI 
Games, 11 bit studios, wrocławski Techland bądź Bloober 
Team. Gry komputerowe z Polski o nazwie „�e Witcher 3 – 
Wild Hunt 3”, „Lords of the Fallen”, „Sniper: Ghost Warrior”, 

„Dead Island i Dying Light”, „Shadow Warrior 2”, „�is War 
of Mine”, „Observer” – by wymienić tylko niektóre, obec-
ne od lat na globalnym rynku –  jak napisał „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” – „zachwycają świat”.

PKB 331 polskich producentów gier komputerowych wy-
niósł w 2017 1,14 mld zł, z czego 95% pochodziło z ekspor-
tu. Dla przykładu wrocławskiemu Techlandowi udało się 
w ciągu czterech lat (2011–2014)  sprzedać około 7,5 mln 
kopii „Dead Island”. Lepszymi wynikami poszczycić się 
mogła tylko seria „Wiedźmin” warszawskiego CD–Projekt 
Red, który do września 2014 sprzedał łącznie ponad 8 mln 
kopii dwóch pierwszych odsłon. Fakty te świadczą o roz-
woju nowej polskiej tożsamości gospodarczej – tożsamo-
ści młodej i skłonnej  do kreowania oryginalnej, reprezen-
tującej codzienne, wolne od ideologii życie – użytkowej, 
rozrywkowej elektroniki. Znaczenie  polskich producen-
tów w europejskim gamingowym eksporcie potwierdziła 
pozycja tej informacyjno–technicznej branży na targach 
przemysłu elektronicznego Cebit w 2013 roku w Hanno-
verze. Dostrzeżeni  zostaliśmy przez tradycyjnie gospo-
darczych i innowacyjnych Niemców jako promotorzy roz-
rywkowego i technologicznego rozwoju. Polska branża IT 
stała się partnerem strategicznym największego na świe-
cie elektronicznego wystawcy;  liczbę firm branży szacu-
je się w kraju na 50 tysięcy, a łączną wartość rynkową na 
39 miliardów euro.

*

Przykłady udanej, dokonanej przez polskie koncerny 
i �rmy produkcyjne oraz usługowe ekspansji gospodar-
czej i współdziałania, o których wspomina niemiecka prasa, 
można by mnożyć (na całe szczęście) bez końca. Co miesiąc 
informuje się w prasie fachowej o pozyskaniu jakiejś �rmy 
przez polskie czy niemieckie korporacje. Co jakiś czas �r-
ma niemiecka czy polska decyduje się na przejęcie czy za-
łożenie od podstaw biznesu u „sąsiada”. Nic nie wskazuje 
na to, aby rozkwit produkcyjny i handlowy, podobnie jak 
eksport własnych produktów przez �rmy polskie do Nie-
miec osiągnęła swój zenit. 

„Żegnaj mamo! Jadę do Wrocławia” (Ciao, Mamma – und 
ab nach Breslau) – pisze jedna z osób z migrujących do Pol-

ski. Nie zawsze musi być Berlin: Wrocław, młoda, otwarta, 
dynamicznie rozwijająca się metropolia, jest tym przyszło-
ściowym miejscem zawodowego startu. Dolnośląska stoli-
ca przyciąga liczne start–upy z Europy Zachodniej, przede 
wszystkim z Włoch i Hiszpanii, a także z Francji i Niemiec. 

„Ta droga nie zawsze jest łatwa – pisze w „�e Gu
ngton 
Post” (2015) Sebastian Christ. – Ale opłaca się. Dla ludzi, 
którzy wierzą, że lepsze czasy jeszcze nadejdą, że Warszawa, 
Gdańsk i Kraków są lepszymi miejscami zawodowego urze-
czywistnienia niż Stuttgart, Drezno czy Düsseldorf, miej-
scami, w których własne myśli można prawdziwie uskrzy-
dlić i uruchomić do lotu. Przepraszam Niemcy”. Rok póź-
niej Gerhard Gnauck, zawołał w emocjonalnym uniesieniu: 

„Zapomnij o Francji. Silnym sąsiadem jest Polska (Vergesst 
Frankreich! Der starke Nachbar ist Polen, „Die Welt“ 2014). 
Mądra, proeuropejska rządząca elita;  efektywnie gospo-
darczo  wykorzystane sąsiedztwo z Niemcami; silna i nie-
ustająca wewnętrzna konsumpcja; otwarta i prężnie roz-
wijająca wytwórcze i usługowe branże, uniezależniająca 
od eksportu i ratująca przed kryzysem silna waluta i zdy-
wersy�kowana gospodarka – to od XVIII wieku najszczę-
śliwszy gospodarczy okres, sięgając do słów autora, najko-
rzystniejsza dekada  rozwojowa Polski, kraju przedsiębior-
czego i pełnego możliwości, którego obywatele najczęściej 
nie zdają sobie z tego sprawy.  

Gerhard Rodler („Immobilien Online” 2013) idzie jesz-
cze dalej, mówiąc wprost: „Polska z wschodnią Europą ma 
już niewiele wspólnego, Polska jest bardziej zachodnia niż 
Zachód. Główne miasta Polski, w szczególności Warsza-
wa, zalicza się od kilkunastu lat do podstawowego ryn-
ku nieruchomości w Europie – do tzw. Core Markt. Po-
nadprzeciętna rentowność, kapitałowa płynność i wyso-
ki standard budownictwa nieruchomościowego stworzyły 
atrakcyjny, konkurencyjny i wysoko ceniony wśród świato-
wych biznesmenów inwestycyjny obszar”. Aby nie być go-
łosłownym, autor przypomina opinię, którą opublikowa-
ła renomowana, notowana na giełdzie, mająca swoją sie-
dzibę w Bonn Spółka Akcyjna: IVG Immobilien – koncern 
specjalizujący się w śledzeniu inwestycyjnych możliwości 
i europejskich trendów w branży nieruchomości. Okazuje 
się, że średni zysk z transakcji powierzchnią biurową, mie-
rzony relacją obrotów do wskaźnika pustostanów,  w latach 
2000–2012 wyniósł w Warszawie w stosunku do innych lo-
kalizacji biurowych 11%. Wynik taki pozostaje nieporów-
nywalny z sytuacją na zachodzie Europy, obrazuje ponad-
przeciętną dochodowość i wartość potencjałową polskie-
go rynku nieruchomości.

*

Polak i Niemiec, żyjący od wieków obok siebie – pomi-
mo trwających prób zrozumienia i zacieśniającej się po-
litycznej, społecznej i kulturalnej współpracy – pozostali 
dla siebie zagadką. Mglistym, pozbawionym wyraźnej toż-
samości i semantycznej epistemologicznej jakości Obcym. 
Ale, podkreślmy mocno, w ostatnich dwudziestu latach ten 
groźny, niepokojący, niejasny historyczny i kon�iktogen-
ny Obcy występuje na międzysąsiedzkim rynku coraz rza-
dziej jako wróg czy arogancki krezus, bądź roszczeniowy, 
niedomyty, pijany i kradnącym polski migrant, a coraz czę-
ściej ukazuje się w roli empatycznej, spokojnej i znającej 
język „opiekunki”; pojawia się bądź w postaci uniwersal-
nej i przystępnej cenowo, solidnej polskiej „złotej rączki”, 
bądź w roli rzutkiego handlowca i producenta, mającego 
własny kapitał, produkcyjne środki i innowacyjną kulturę 
organizacyjną. Tomasz Szarota, historyk, analizując gene-
zę i  losy „polnische Wirtscha�”, powiedział, iż od nas sa-
mych zależy, żeby to stare porzekadło jak najszybciej stało 
się zupełnie nieaktualne, a może nawet przekształciło się 
w komplement.  



22
Śląsk 4/2022

Poniedziałek, 27 kwietnia [1936].
Z „Bartka” mam jeszcze jeden rozdział. Zjadę z nim do ko-

palni na pierwszą i ostatnią szychtę. Zaprowadzi go tam jego 
los. Los, który jest konsekwencją jego pariasowego życia, dą-
żącego ku szczęściu. A wielkie szczęście przyspiesza nieszczę-
ście. A więc Bartek musi umrzeć. Nie wolno jego życiu prze-
kwiść marnie[1] jak leśnemu głogowi, ale musi być zniszczo-
ne w okresie swego rozkwitu – brutalnie, jak róża w grubych 
rękach robotnika.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kto chce zwyciężyć, musi cierpieć. Kto chce cierpieć, musi 

umieć kochać. Kto chce kochać, musi być prawdziwym czło-
wiekiem. 

Wtorek, 12 maja. 
Była msza. Uroczysta, poświęcona Jego pamięci. — To było 

rok temu[2]. Wtedy zamknął oczy na wieki i zostawił nas sieroty. 
Marszałku, Marszałku! Nie masz Cię już między żyjący-

mi. Łzy się cisną do oczu, gdy się pomyśli, że to już na pew-
no, wszak już rok upłynął.

Kocham Cię!
A tych, którzy śmią źle o Tobie myśleć i tych, którzy w czci 

dla Ciebie kierują się hipokryzją, nienawidzę. 
To było rok temu…
Do gimnazjum pojechałem trochę później, mianowicie 

o pół do dziewiątej. Nie wiem już z jakiego powodu. A dzień 
był słoneczny, śpiewny, cudny, rozsłoneczniony. — Tym sa-
mym pociągiem jechał uczeń Handlowej – Fudala z Chudo-
wa. Spotkałem go po wyjściu z pociągu na peronie. Zoba-
czywszy mnie, od razu mówi:

— Podobno Marszałek umarł… 
— Co?! – prawie krzyknąłem, ale potem spojrzawszy na 

jego spokojną twarz, dodałem – Nie bujaj…!
Nie wierzyłem. Przecież o Jego chorobie nie podawano żad-

nych komunikatów, przecież dzięki Swej idei stał się dla nas 
wcieleniem nieśmiertelności. Więc jakże mógłby umrzeć. On 

– Wódz! On – Wielki Duch! Niemożliwe. A jednak, a jednak 
On to był Wielki Człowiek, ale tylko człowiek.

Wychodziliśmy właśnie z westybulu dworca. Uwagę na-
szą zajęła spora grupa ludzi, tłoczących się koło jakiegoś ga-
zeciarza. Sztubak z natury jest ciekawy. Musi wszędzie być, 
wszystko wiedzieć.

Przepycham się między ludźmi. Staję. 
I płyną słowa…

…Nadzwyczajny dodatek… Marszałek zakończył życie… 
Wczoraj o godz.[inie] 8.45.

Dość. A słowo stało się ciałem (Polska), a ciało stało się 
słowem (Piłsudski). 

—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ten kawałek gazety odczytuję w każde święto narodowe.

—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
Marszałku, Marszałku, my nie płaczemy.

Środa, 13 maja.
A jednak czasem człowiek czuje się dobrze. Taka prosta, 

a  jednak zupełnie podświadoma radość rozpływa się we 
mnie i coś tak bardzo nieuchwytnego zaprząta mój umysł, 
coś, w czym tkwi wielki urok.

Żyję. Cieszę się z tego, że żyję.
Za oknem słońce. Parno. Kasztany nachylają się do mego 

okna i szepcą coś, szepcą. Świecą mi tysiącem świeczników 
swych rozkwitłych kwiatów.

Cieszę się z tego, że żyję.
Pisząc to, uśmiecham się. I to jest właśnie szczęście. Śmiać 

się nie wiadomo do kogo, błądzić myślą między byle czym. 
Tak to ujęła Irena Górska[3]:

Nakryłam głowę słońcem nie wiem komu,
pewno drodze!
Nakryłam głowę słońcem. Najgłupiej koło domu chodzę.
no? chodzę.

Cudownie!
Kury gdakają opętale[4] już od samego rana. Ale jeszcze nie 

dosłyszałem piania koguta. Może zapomniał. Zwykle prze-
cież przed południem wydziera się na całe gardło z[e] swo-
im kukuryku.

Na so�e siedzi się miękko i cieniście[5]. Plusz gładzi dło-
nie. Zielony obrus stołu mami czymś bliskim! Aha. Kartka 
papieru i pióro. Pióro sunące po papierze. I atrament. Czar-
ny, zabrudzony atrament.

W pokoju jest dobrze. Firanka chwiejnie oznajmia lekki 
przypływ wiatru. I jest odpływ myśli. W dalekie obce kraje, 
w gąszcze leśne, w góry, między łąki kwiatowe i zmotylowane[6]. 

Boże! Wielka jest Twoja moc. Moc, która daje radość życia.

Radość życia!!!
_________________

Z rękopisu opracował MARIAN KISIeL

WILHeLM SZeWCZYK

Pamiętnik (2)



23
Śląsk 4/2022

Czwartek, dnia 21 maja. 
Kartka na kalendarzu jest co dzień inna, co dzień nowa. 

Kalejdoskop życia znaczy się ciągle zmienianymi zestawie-
niami liczb. 

Słońce jest wciąż to samo. Świetliste, napęczniałe. A ży-
cie, obojętnie jakie, ma swój urok. Ma swój specy�czny czar, 
który jednakowoż przeciętnemu człowiekowi, skrępowane-
mu głupotą form wyżycia się, trudno jest odkryć. 

Mam dziwne przyzwyczajenie siedzenia w domu. Nawet 
w dnie słoneczne wolę siedzieć i czytać w pokoju. Na wolnym 
powietrzu nie mogę skupić myśli nad książką. Przed moimi 
oczami rozpościera się wtedy żywa księga natury i na jej treść 
mam zwróconą uwagę. 

Jest święto. Głuchy szum kopalni aż tu dochodzi. Prze-
kwitłe kasztanowce zacieniają okno. Zegar tyka mi nie wia-
domo którą już godzinę życia. — — —

Wtorek, 26 maja.
— Stanowczo za dużo spacerujemy – powiedziałem Władkowi.
Chodziliśmy tak już od piątej. A była dziewiąta. Nogi z trud-

nością wybijały ociężałe kroki po bruku Czerwionki. Cho-
dziliśmy bez celu.

 — Kiedy ja muszę ciągle chodzić. Taka moja natura – od-
parł mi. 

Wzruszyłem ramionami. Ale że naprawdę byłem zmęczony, 
więc oparłem się o stojący  przy drodze hydrant. Ostatecznie 
Władek, a raczej jego natura, ustąpiła na rzecz mojego uporu.

Chwilę staliśmy w tej oryginalnej pozie cicho. Każdy zagrze-
bał się w swoich tak bardzo odrębnych myślach. Przerywam ja:

— A jednak ty jesteś bez idei.
Oczywiście dałem tym hasło do rozpoczęcia zaciętej dyskusji.

— Mylisz się – perorował Władek. – Wprawdzie moja idea 
nie ma wyraźnego zabarwienia czysto narodowo-społeczne-
go, czy też naukowo-religijnego, jednakowoż jest skrojona na 
miarę ogólnoludzką. Jest nią osiągnięcie pełni prawdziwego 
człowieczeństwa.

— Ja bym tego nie zaliczył do idej – zacząłem swoje. – Uwa-
żam, że wyznając jakąś ideę, żeby osiągnąć maksimum zado-
wolenia i moc sukcesów w swej pracy, zawsze i wszędzie (co 
podkreślam) trzeba wykładać swoją ideę w zrozumieniu za-
sad prawdziwego człowieczeństwa. Innymi słowy: Człowiek 
idealny i „wyznawca” jakiejś idei to są dwa nierozłączne po-
jęcia. Jedno drugie uzupełnia. Prawdziwy bowiem człowiek 
zawsze ma jakąś ideę, według której postępuje, i odwrotnie, 
każdy gorliwy apostoł jakiejś idei potra� i dopełnia rzeczy-
wiście miary prawdziwego człowieczeństwa. 

Władek tak łatwo nie chciał mi przyznać racji. W każdym 
razie dyskusja zboczyła trochę z tematu.

Powiedział mi tak:
— Ty masz ideę. Jesteś apostołem słowianizmu. A mimo to 

do ideału człowieka dużo ci brakuje.
Cóż miałem odpowiedzieć? Chyba to:

— A w jaki sposób ty to chcesz osiągnąć, skoro nie masz idei?
Urwaliśmy.
Powietrze było czyste po popołudniowej burzy z gradobi-

ciem. Kasztany zacieniły niebo.
Myśli napływały cichutko jak fale morskie na miękki brzeg. 

Chybotały równo i spokojnie jak morze podczas spokojne-
go południa.

A myśleliśmy o tym samym. Żeby być lepszym. Potem Wła-
dek podał mi rękę i rzekł:

— Zacznę racjonalnie żyć. Przyrzekam. Nie zmarnuję już ani 
chwili życia. Nie wydam ani grosza nadaremno. Przyrzekam. 

— Wierzę!…
Tyle tylko zdołałem powiedzieć. Zacząłem się prędko że-

gnać. Księżyc ze zdziwieniem zaglądał w moje oczy przez ra-
miona kasztanów. 

I rozsnuł się we mnie smutek. Smętek ścisnął mi serce. Uczu-
łem ból. Ból, że mi tak trudno dojść do prawdziwego człowie-
czeństwa, bo mnie prześladuje nieszczęście. Bo torem mego 

życia są same klęski, same klęski… Jak sępy pragnące padli-
ny. A ja na pustyni, bez drogowskazów, obijam się, ja błędny 
rycerz Prawdy, Piękna i Wolności. Co chwilę zwodzi mnie 
fatamorgana, coraz częściej piasek zasypuje mi oczy. I wte-
dy widzę wszystko na czarno, bez nadziei. Czekam zagłady, 
śmierci, ale też bez nadziei.

Czwartek, 9 lipca.
Nie wiedziałem, że można tak łatwo zdziczeć. A jednak…
Od półtora miesiąca nie pisałem nic w pamiętniku. Nie 

dlatego, żeby nie było o czym pisać, ale odczuwałem jakiś 
wstręt do wszelkiej codzienności, do każdej powszedniości. 
Teraz dopiero zrozumiałem, że cała ta „fobia” była nieuza-
sadniona. No i głupia.

Odgrodziłem się od świata chińskim murem. Po całych 
dniach siadywałem w ciemnym pokoju i przeglądałem róż-
ne papierowe szpargały. Za oknem słonecznił się świat, a ja 
powoli dziczałem w cienistym pokoju. W cienistym pokoju 

— tak! to nawet ładnie brzmi. Zalatuje staroświeckością, ale 
i dziko brzmi.

Nie kontynuowałem nadal pamiętnika, gdyż samo siedze-
nie w pokoju dawało za mało zewnętrznych wrażeń, a za dużo 
mądrych formułek, wynikłych z dociekań nad dolą w ogóle. 

Ale cały ten misternie budowany gmach moich głupich te-
oryj został zburzony za jednym zamachem.

A było tak:
Przyjechał do mnie Pyzik pożegnać się przed wyjazdem na 

pewien obóz. Potem miałem go kawałek odprowadzić. Pech 
chciał, że spotkaliśmy jego koleżankę, będącą na przechadzce. 
Oczywiście zapoznał mnie z nią i zaczęła się rozmowa. Ale 
tu właśnie przekonałem się, że jestem za mało do tego świata 
podobny. Nieogolony, niedbale ubrany, małomówny i w ogó-
le sprawiający niesympatyczne wrażenie.

— Jestem odludek – powiedziałem w pewnym momen-
cie, jakby chcąc usprawiedliwić tym moją oryginalność za-
chowania się. 

A potem prędko i trochę niezdarnie pożegnałem ich i gna-
ny jakimś głupim wstydem pośpieszyłem do domu.

I oto jestem znów w domu i zaczynam pisać po przerwie 
zdziczenia pamiętnik. Bo on jest mego charakteru jedyną 
miarą (przynajmniej powinien tym być!). Każdą moją wadę 
odkryję w nim, jak w zwierciadle. No i naturalnie łatwiej zło 
naprawić, jeżeli zdajemy sobie sprawę z jego wymiaru.

—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
W czerwcu rozpocząłem korespondencję z jednym har-

cerzem węgierskim Alföldy’m László z Budapesztu. Wymie-
niamy sobie książki oraz czasopisma i widokówki. On zna ję-
zyk polski, a ja zamierzam uczyć się węgierskiego. Korespon-
dencja ta daje mi dużo radości i wewnętrznego zadowolenia. 
Gdybym miał pieniądze mógłbym korespondować również 
z harcerzami z innych krajów. 

Piątek, 10 lipca.
Przechodzi lekkie drżenie. Skóra rozdyma się, potem cierp-

nie. Na piersi coś naciska.
Ulica przysiadła pod frontem rozsypanych w tyralierce do-

mów. Wysokie kasztany potrząsają liśćmi, wydając przy tym 
dźwięki podobne do szumu wartkiej rzeczki.

Mrok nadciąga szeroką falangą.
Na ulicy biją się wiatry. Na ulicy wyrastają bukiety wiru-

jących traw i liści. Kozy (uciekają z pól) biegną jak konie na 
paradzie. Chłopcy z prętami w ręku uganiają się za koźlęta-
mi. Kobiety z koszami pełnymi jagód wybębniają po bruku 
ulicznym małe, prawie dziecinne kroki. Wiatr podgarnia im 
spódnice jakoś śmiesznie wysoko. Rękom daremnie przygła-
dzić falujący perkal wzdłuż obszernych ud.

 Tętni ławica burzy. Mrok przyżeglował niespodziewanie 
prędko i rozwiesił nad ulicą czarną płachtę. — Trzy grube 
krople ciężko wżłobiły się w kurz uliczny. 

Kasztany ułożyły gałęzie wzdłuż pnia.
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— — Niebo wygarnęło z ciemnych powijaków krótki, żrą-
cy grzmot. Kasztany na moment spłonęły jasnym ogniem.

I znów: — — Grrruchoot — — —
Woda przelewa się na ulicę monotonnie, z obowiązku. 

Układa się w rowach przydrożnych lśniącą blachą.
Ulicą przemyka niezdarnie jakiś człowiek. Daremnie 

omija kałuże. Woda przylega do jego skurczonych nogawic 
błotnistym strupem.

Błyskawice rozświetlają niebo jak re�ektory. Zajaśnieją 
raz po raz niebieskie dekoracje ścian.

Grzmoty przejeżdżają bokami motocyklowym rechotem. 
Coś podobnego jak próbowanie maszyn przed wyścigiem.

Wiatr wplata się w szelest deszczu jak dźwięczny refren. 
Wszystko ocieka wodą. — — —

Przytulić się do wilgotnych murów jakiegoś domu i współ-
czuć z drzewami. Przytulić się do oślizgłej kory kasztanów 
i płakać. Rozpłynąć się w melancholii i pomyśleć, że albo 
świat jest jedną wielką niewiadomą, albo też bladym re�ek-
sem jakiejś odwiecznej Smutnej Doli.

Smutna dola!?
_________________
_________________

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Skończyłem właśnie czytać zaczętych wczoraj Dekabry-

stów Mereżkowskiego[7].
Cudowna książka!
Spiskowcy na cara są kamiennymi posągami, wykutymi 

na tle rosyjskiej szarzyzny życia. Wieje od nich ta wielka 
szlachetność, która każe czynić coś w imieniu Boga z całą 
pewnością, że się nie popełnia bluźnierstwa.

Rylejew[8], fanatyk może trochę, ale człowiek prawdziwie 
ideowy. Gdy zaczyna mówić, wszyscy go słuchają. Upajają 
się jego głosem, prawie ojcowskim. Raz tylko Rylejew staje 
się pełnym realistą w znaczeniu ludzkim – wtedy, gdy daje 
Kachowskiemu[9] sztylet i mówi: „zabij cara”.

To było w przeddzień rewolucji. A na drugi dzień, 14 grud-
nia, nastąpił wybuch. Golicyn[10] siedział właśnie w kawiarni, 
której okna były położone niżej poziomu chodnika. Nagle 
ulica zaczęła przelatywać wichura tysięcy nóg. „Ura! Ura! 
Konstanty!” – krzyczano. Golicyn wypadł z kawiarni. Dał się 
porwać biegnącym tłumom. I tak dostał się w wir tej krót-
kiej rewolucji. Trwał na posterunku aż do końca. Aż do cza-
su, gdy tłum i wojsko, dziesiątkowane przez będącą po stro-
nie cara artylerię, rozpoczęły tragiczną ucieczkę. Śmieszną 
gonitwę po wąskich ulicach miasta i wtedy to Golicyn padł. 
Przywarł ciałem, omdlały, do upstrzonego krwią śniegu. 

A rewolucja byłaby się na pewno udała, gdyby nie to nie-
zdecydowanie. I również, gdyby car nie poddał się temu sa-
memu stanowi, byłaby prędzej upadła. 

Ale pozostaliby na zawsze: Rylejew, Bestużew[11] i inni. Albo 
taki Kachowski – sam idzie i sam chce zwyciężać. Dziwak, 
a jednak mądrze myśli. Widząc stojące na mrozie wojsko, 
dziwi się, dlaczego go nie prowadzą do ofensywy. Rewolucja 
na stojąco – mówi wtedy i to jest jego najtrafniejsze zdanie. 

Kocham cię Golicynie. Kocham Cię, Ty szlachetny typie 
„wyfraczkowanego cywila”. Kocham Cię tak, jak Ty ukocha-
łeś Marynkę. Marynkę – Mateńkę, tak – to jest ważne. Pa-
mięta się dokładnie ten szept gotującego się na śmierć Mu-
rawiewa[12]. Przesączał się przez szczelinę między przegro-
dą z belek sosnowych jak żywica. Upajał się nim siedzący 
w sąsiedniej celi Golicyn i zapamiętał doskonale.

Powiedział wtedy Murawiew:
— Nie zginie Rosja. Zbawi Chrystus i jeszcze ktoś.
Ktoś?! – Golicyn mógł na to niedomówienie dopiero 

później odpowiedzieć. Wtedy, gdy przeczytał list Maryn-
ki i gdy wspomniał sobie, z jaką czułością, wypuszczony na 
przechadzkę więzienną, całował ziemię. Zrozumiał, że Ro-
sję zbawi Matka. Matka–Ziemia. Ta ojczyzna, na której wy-

obrażenie nie ma nawet język rosyjski określenia, ta ziemia, 
do której naród rosyjski ma tylko przywiązanie „formalne”. 
Trzeba tylko wpoić w lud rosyjski zasady prawdziwej miło-
ści ku ojczyźnie. To jedynie Rosję uratuje. 

A jednak Murawiew to jest prorok. Twierdził, że strasz-
niejszym od „Cara-zwierza” jest „Naród-zwierz”. Pisze da-
lej: „Słyszę już ciężkie stąpania. Zwierz idzie”. I przyszedł, 
Oto nastąpiła rewolucja bolszewicka i przyszedł „Naród

-zwierz”. A to jest straszniejsze niż największy car – król 
despota. „Rosja nie zbawi się, dopóki z łona jej nie wyrwie 
się głos bólu i skruchy, którego echo wypełni cały świat” – 
mówi Murawiew. I ma rację. 

Piękni są ci dekabryści. Od najważniejszego do najmniej-
szego. Nawet Trubecki[13] jest wyniosły; z początku wzbudza 
litość przez swą naturalną tchórzliwość, ale potem mężnie-
je. A Pestel[14] do końca pozostał wojskowym. 

Ich męka – męką Rosji. Prawdę mówi Kachowski: „Pod-
ły to kraj, podły naród i z tego Rosja ginie”. Oni chcieli ją 
uszlachetnić. Oni to byli o�arą za prawdziwą wolność, której 
w Rosji jeszcze nie było. Ale snuje się ta idea, snuje się ten 
dym o�arny i kiedyś nastąpi jeszcze jedna rewolucja, z któ-
rej wyłoni się prawdziwa, słowiańska Rosja. Rosja, której na-
wet Polska będzie mogła podać rękę bez obrazy dla siebie. 

I  teraz dopiero rozumiem Mickiewicza w wierszu do 
„przyjaciół Moskali”:

Kto z was podniesie skargę, dla mnie jego skarga
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży
Do cierpliwie i długo noszonej obroży,
Że w końcu gotów kąsać — rękę, co ją targa.[15]

Zaprawdę niegodni są słuchać szubrawcy skarg tych szla-
chetnych ludzi.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jedna z najpiękniejszych książek jakie czytałem.
Niech żyje prawdziwie słowiańska Rosja!!!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Coraz częściej, coraz mocniej odczuwam tęsknotę za wier-

szami. Przed rokiem właściwie napisałem ostatnie wier-
sze. Miałem łatwość rymowania, miałem poetyczne spoj-
rzenie na świat. Potem zaniedbałem się. Cały ten misternie 
ostrzony zmysł „poetyckiej spostrzegawczości” tępiał po-
woli. I podczas gdy Pyzik doskonalił się w poezji, gdy świat 
coraz piękniej powinien mi się był przedstawiać, ja usuną-
łem się z zaczarowanego koła natchnienia.

I oto teraz, i oto dzisiaj wyczułem, że mogę, że powinie-
nem pisać. Prawda, że trzeba się będzie przyzwyczaić do 
form wiązanych, ale to jest właściwie niczym w obliczu ra-
dości, jaką się odczuwa po napisaniu wiersza. — Nie mam 
żadnych pretensyj do stworzenia czegoś wielkiego. Będę śpie-
wał „sobie a Muzom”; będę sobie pisywał małe, bezpreten-
sjonalne, może nawet niezaradne wierszyki po prostu dla 
wytworzenia jakiegoś zadowolenia z[e] swojej młodości. 

Napisałem przed chwilą wiersz, który jest niejako „pro-
gramowym”, który wprowadza mnie w ten cudny, ociekają-
cy zewsząd czarem, pałac poezji.

Oto on:

Wiedziałem, że nastanie, że będzie taki lipiec,
w którym człowiek grzybem utkwi zapomnianym,
(w którym cichą melodią, upojnym tonem skrzypiec,
zwykły poszum wiatru znaczy się nad ranem).

Wiedziałem, że nastanie, że wybrzmi się ta chwila,
gdy się wplotę znowu w koło cudnych wrażeń.
Wiedziałem, że mi dusza powoli się opyla
i że trzeba serce ku słońcu obnażyć. 

I oto jestem znowu i oto czekam siły,
która mi pomoże wysysać naturę.
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– Wszak już się ponad brzozy, wszak już się w słońce wzbiłem,
już mi chłonąć radość każdą porą skóry!

Naprawdę. Byłem zapomniany wśród tej świętości parne-
go lipca. Rozrosłem się w głąb wielkiego nieporozumienia. 
Stałem się jemiołą, niepotrzebnie pasożytującą na Pięknie 
tego świata. I oto zaczynam żyć. Byłem łajdakiem, a mo-
głem być aniołem. Byłem nierozumnie butnym, a oto wo-
łam „mea culpa”. Byłem bez wiary, a obecnie wierzę. Wie-
rzę, że Ty, o Boże, jesteś Wielki. Że Ty nie stworzyłeś mnie 
po to, abym stał się zwykłym zjadaczem chleba. Że Tyś 
mi przeznaczył misję do spełnienia. Jak każdemu innemu 
człowiekowi, dałeś mi do wypełnienia wielkie zadanie. Za-
czynam rozumieć, zaczynam odczuwać świętość mej mi-
sji. Moja pycha skurczyła się niepomiernie od tej święto-
ści. I oto staję biedny, chcący na nowo poznać wielkość 
Twych dzieł, o Boże! 

Sobota, 11 lipca. 
Lato. To jest nawet ciekawa pora roku. A szczególnie tu, 

w Czerwionce. Ciekawa, nieciekawa ale nudna. Ja się przy-
najmniej przez większość dnia nudzę.

Czytam mało i przeważnie książki nieciekawe. Lepszych 
nie mogę znikąd dostać. Tyle się mówi o tej kwestii „biblio-
tecznej” na wsi, ale przecież nie trzeba wiele dyskusyj, wy-
starczy zaopatrzyć biblioteki w nowe książki. Przynajmniej 
po wielu, wielu latach czytelnicy wyczekają coś nowego. 

Zamierzam pojechać do wujka Teodora do Świerklań-
ca[16]. Może wyjadę już w przyszłym tygodniu. Potrzeba mi 
nowych wrażeń i  innej atmosfery. To podobno nawet do-
brze wpływa na pisanie wierszy. Zobaczymy.

Władek zaczyna mi się nie podobać. Z trudem udało mi 
się go cośkolwiek „sprostować”, a tymczasem powoli zna-
lazł się znowu w nieodpowiednim towarzystwie. Przycho-
dzi o godzinie dziesiątej i mówi:

— Chodź na przechadzkę.
Naturalnie ja leżę już w łóżku, więc mówię:

— Zwariowałeś, czy co? Lepiej byś się uczył niż włóczył 
się cały wieczór.

Zdaje się, że się nawet trochę obraził, gdy mu to wczo-
raj powiedziałem.

Ale Lena to jest w każdym razie wariatka. Od chwili, gdy 
ją pocałowałem w altanie ogrodowej, wydaje jej się, że się 
w niej bujam. Nic podobnego. Wprost przeciwnie, zamiast 
spodziewanego zadowolenia odczułem wielki niesmak.

Wieczorami siaduję przed domem na ławce. Ona przy-
siada się zwykle. Ja jednak, zamiast ją zabawiać, wpatruję 
się w gwiazdy. Bawię się w astronoma. Bo to jest nawet cie-
kawa rzecz. Na przykład taka Gwiazda Polarna, której ni-
gdy nie mogę odnaleźć. Może to skutek mojego kiepskie-
go wzroku, a może wprost skutek nieznajomości położenia 
gwiazd na �rmamencie.

Ilekroć patrzę na gwiazdy, przypomina mi się pewien mo-
ment, pełen uroku i swoistego czaru. 

Było to w r. 1934. Bawiłem na obozie w lesie szczygłowic-
kim[17]. Już po zgaszeniu wieczornego ogniska i po zmówie-
niu modlitw, komendant obozu, zwykle morowy służbista, 
ominął „surowość” regulaminu i pozwolił nam na pięciomi-
nutowe szwędanie się po obozie. Potem mieliśmy udać się 
bezwzględnie na spoczynek. Ja z jakimś kolegą o podobnym 
usposobieniu, co moje, usiadłem pod baldachimem z oki-
ści świerkowych i patrzałem się w niebo. A na niebie było 
pełno gwiazd. Badałem je i porównywałem jedne do dru-
gich. Obserwacja ta odbywała [się] zupełnie cicho. Po pro-
stu oczy moje piły złoto gwiazd i jeżeliby ktoś w nie wtedy 
spojrzał, na pewno by zobaczył w nich samo złoto. 

Nagle spod kopuły niebios urwała się jakaś mała, niepo-
zorna gwiazdeczka. Wyglądało to tak, jakby kto iskrę wy-
krzesał kamieniem. Parę sekund pruła ciemność nocy, po 
czym znikła.

I wtedy zrobiło mi się niewypowiedzianie smutno. Nie 
wiedziałem, co ta gwiazda oznaczała, nie mogłem określić 
uczucia, jakie mnie przy tym ogarnęło, inaczej niż smut-
kiem. I dlatego często patrzę na niebo, chcąc wskrzesić tam-
ten moment, aby zde�niować to uczucie; jestem bowiem pe-
wien, że musi to być coś wzniosłego, coś cudownego. Nie-
stety, od tamtego czasu nie było mi dane ani raz powtórnie 
oglądać coś podobnego.

A dzisiaj było stanowczo za parno. Właściwie niczego nie 
zrobiłem, a jednak cały dzień chodziłem zmęczony, jak po 
spełnieniu czegoś wyczerpującego.

Przypisy
* Pamiętnik Wilhelma Szewczyka z lat młodości zachował 

się w czterech zeszytach i został udostępniony redakcji przez 
córkę pisarza – prof. Grażyną Barbarę Szewczyk. Redakcja 
serdecznie dziękuje Pani Profesor. Na łamach miesięcznika 

„Śląsk” (2021, nr 6) zostały już opublikowane strony 1-15 ze-
szytu pierwszego. Kontynuując druk Pamiętnika, w obecnym 
numerze przedstawiamy strony 15-35.

[1] Przekwiść marnie – tu w znaczeniu: ‘przekwitnąć’, ‘zmarnieć’.
[2] 12 maja 1935 r. zmarł marszałek Józef Piłsudski.
[3] Nie udało się odnaleźć źródła cytatu.
[4] Opętale – tu w znaczeniu: ‘jak opętane’.
[5] Cieniście – tu w znaczeniu ‘osłonięty od słońca i światła’. 
[6] Zmotylowane – tu w znaczeniu: ‘pełne motyli’.
[7] Dmitrij Mereżkowski (1865-1941), poeta, pisarz, eseista, 

�lozof Srebrnego Wieku, jeden z głównych twórców symbo-
lizmu rosyjskiego. Jego powieść 14 diekabria (1918) stała się 
trzecią, kończącą częścią trylogii Królestwo Zwierza (Carstwo 
Zwierja), rozpoczętej dramatem Paweł I oraz kontynuowanej 
powieścią Aleksander I. Wilhelm Szewczyk korzystał z pol-
skiego tłumaczenia Barbary Beaupré (Dekabryści. Powieść, 
Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1922), stąd spolsz-
czenia nazwisk dekabrystów.

[8] Kondratij Rylejew (1795-1826), poeta rosyjski, jeden 
z organizatorów i przywódców powstania dekabrystów. Po-
wieszony w Twierdzy Pietropawłowskiej. 

[9] Piotr Kachowskij (1797-1826), szlachcic rosyjski, deka-
brysta, zabójca gen. Michaiła Miłoradowicza i płk. Ludwi-
ga Niklausa von Stürlera. Powieszony w Twierdzy Pietro-
pawłowskiej.

[10] Walerian Golicyn (1804-1859), książę rosyjski, jedyny 
dekabrysta z rodu o korzeniach litewskich, skazany na do-
żywotnią katorgę, którą później zamieniono mu na dwadzie-
ścia lat zsyłki.

[11] Aleksandr Bestużew (1797-1837), poeta, prozaik, kry-
tyk rosyjski, dekabrysta. Po niepowodzeniu spisku oddał się 
do dyspozycji cara Mikołaja I. Zesłany na dwudziestoletnią 
katorgę na Syberię, zdegradowany ze stopnia sztabskapitana 
do szeregowca, wcielony karnie do armii rosyjskiej, zginął za-
bity przez powstańców czeczeńskich.

[12] Siergiej Murawjow-Apostoł (1797-1826), podpułkownik 
rosyjski, dekabrysta. Powieszony w Twierdzy Pietropawłowskiej.

[13] Siergiej Trubieckoj (1790-1860), książę, pułkownik, de-
kabrysta. Po klęsce powstania pozbawiony tytułu książęce-
go, najpierw skazany na śmierć, a potem w drodze łaski na 
dożywotnią katorgę. 

[14] Paweł Pestel (1793-1826), pułkownik rosyjski, jeden 
z głównych ideologów i przywódców dekabrystów. Powie-
szony w Twierdzy Pietropawłowskiej. 

[15] A. Mickiewicz, Do przyjaciół Moskali, w: Dzieła, t. 3: 
Utwory dramatyczne, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 308 (wy-
danie jubileuszowe).

[16] Teodor Szewczyk, brat Hieronima – ojca Wilhelma 
Szewczyka, powstaniec śląski, po 1922 r. wstąpił do poli-
cji, mieszkał w przyległym do Świerklańca Starym Chechle. 
Zob. W. Szewczyk, Wspomnienia, Śląsk, Katowice 2001, s. 64.

[17] Lasy szczygłowickie – lasy opodal wsi Szczygłowice, dzi-
siaj jednej z dzielnic Knurowa.
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Sto czterdzieści dziewięć lat temu, 20 
kwietnia w osadzie Sadzawka (dzisiej-

sze Siemianowice Śląskie) urodził się Woj-
ciech Korfanty. Przyszedł na świat w górni-
czej rodzinie Karoliny i Józefa Korfantych 
jako jedno z kilkorga dzieci. Nie jest praw-
dą, że zachował się dom rodzinny Korfan-
tego, znajdujący się przy dzisiejszej ulicy 
Mysłowickiej. Świadectwem miała być pa-
miątkowa tablica. W rzeczywistości upa-
miętnienie miejsca narodzin Wojciecha 
Korfantego zostało umieszczone na są-
siednim budynku.

Młody Korfanty podstawy edukacji 
otrzymał w Siemianowicach Śląskich, gdzie 
uczęszczał do szkoły ludowej. Edukację kon-
tynuował w katowickim gimnazjum. Gmach 
szkoły istnieje do dziś i obecnie znajduje się 
w nim liceum im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie (ulica 3 maja). Wedle wspomnień Kor-
fantego opublikowanych w głośnym tek-
ście „Odezwy do ludu śląskiego”, nauczy-
ciele w trakcie zajęć edukacyjnych starali 
się młodzieży szkolnej zohydzić wszyst-
ko, co polskie. Jedynym efektem tych sta-
rań było rozbudzenie ciekawości młode-
go Korfantego, który zastanawiał się, dla-
czego z tak wielkim zaangażowaniem lu-
minarze nauki zwalczali wszelkie przejawy 
polskości i czym jest sama polskość. Zacie-
kawienie sprawiło, że dołączył do tajnych 
zgromadzeń uczniów i poznawał historię 
oraz kulturę Polski. Propolskość, przeja-
wiająca się już na wczesnym etapie eduka-
cji, miała poważne konsekwencje. Czterna-
stego sierpnia 1895 roku, na trzy miesiące 
przed odpowiednikiem współczesnej ma-
tury, został wydalony przez władze ze szko-
ły. Miała być to dotkliwa kara i przestro-
ga dla każdego, kto miał odwagę w swoich 
poszukiwaniach intelektualnych sprzeci-
wić się woli grona pedagogicznego. Dzię-
ki bezpośredniemu wstawiennictwu Jó-
zefa Kościelskiego był w stanie ukończyć 
szkołę w grudniu.

Studia Wojciech Korfanty rozpoczął 
na politechnice w Charlotteburgu, jed-
nakże później w 1896 roku przeniósł się 
na Uniwersytet Królewski we Wrocławiu, 

gdzie studiował ekonomię, �lozo�ę i pra-
wo. Ostatni semestr studiów, w 1901 roku 
zaliczył w Berlinie. W trakcie studiów nie 
zapomniał o idei Polski i niepodległości. 
Spotykał się z polskimi działaczami nie-
podległościowymi, myślicielami oraz ak-
tywnie się uczył. Działał w Towarzystwie 
Akademików Górnoślązaków (rozwiązanym 
w 1899 roku z polecenia władz pruskich).

W 1901 roku Korfanty został redakto-
rem naczelnym czasopisma „Górnoślązak”, 
które szybko stało się ośrodkiem polskiego 
ruchu niepodległościowego. Już rok później 
23 stycznia został aresztowany i osadzony 
na cztery miesiące we Wronkach za publi-
kację rzekomo antyniemieckich artykułów.

Już na wczesnym etapie swojego doro-
słego życia Wojciech Korfanty musiał się 
mierzyć z niechęcią władz niemieckich 
względem jakiejkolwiek działalności pro-
polskiej, przejawiającej się czy to w admi-
nistracyjnym obstrukcjonizmie, czy przez 
różne złośliwości. W 1903 roku metropoli-
ta wrocławski Georg Kopp odmówił ślubu 
Korfantemu z narzeczoną Elżbietą Szprot 
licząc, że zmusi go w ten sposób do ule-
głości i odstąpienia od walki politycznej. 
Metropolita nie odniósł sukcesu, Korfan-
ty udał się do Krakowa, gdzie 5 paździer-
nika 1903 roku udzielono mu ślubu. Spo-
tkało się to z ostrą reakcją strony kościoła 
niemieckiego. Kopp wniósł bezskuteczną 
skargę w Watykanie przeciwko biskupowi 
krakowskiemu.

Poseł Korfanty
Rok 1903 był istotny dla Korfantego też 
z innych względów – został wybrany do 
Reichstagu, gdzie jako pierwszy polityk 
z Górnego Śląska dołączył do Koła Pol-
skiego. Już w trakcie swojego pierwszego 
wystąpienia 28 stycznia 1904 opowiedział 
się przeciwko polityce germanizacji. Był to 
początek jego politycznej kariery. Sama 
kampania wyborcza Korfantego zaskaki-
wała nowoczesnym podejściem. W trakcie 
wieców wyborczych rozdawano specjalnie 
przygotowane pocztówki z jego podobiz-
ną oraz papierosy „Korfanty”. Współcze-

śni Korfantemu komentatorzy, w uznaniu 
kunsztu zręcznej walki politycznej mówi-
li, że prowadził walkę w iście amerykań-
skim stylu. 

Korfanty w Reichstagu działał w latach 
1903–1912 (oraz 1918 kiedy wygrał wybo-
ry uzupełniające). Przerwa (pomimo sto-
sunkowej popularności Korfantego mię-
dzy Górnoślązakami) spowodowana była 
ostrością walki politycznej – ze względu 
na nasilające się szykany, powodowane 
regularnymi wystąpieniami skierowany-
mi przeciwko antypolskiemu ustawodaw-
stwu, zrezygnował z kandydowania. Pozo-
stał natomiast aktywny w Landtagu, gdzie 
kandydował w 1904 roku z okręgu wybor-
czego Środa – Śrem w Wielkopolsce. Był 
pierwszym politykiem z Górnego Śląska, 
który zamiast do partii Centrum dołączył 
do Koła Polskiego. 

Koniec wojny – rok 1918 zastał Korfan-
tego jako polityka znanego i rozpoznawal-
nego. Dnia 25 października tego roku Kor-
fanty wygłosił mowę, która odbiła się sze-
rokim echem po Niemczech. Wysunął (ku 
oburzeniu pruskich posłów) postulat połą-
czenia z Polską wszystkich etnicznie pol-
skich ziem zaboru pruskiego, w tym Gór-
nego Śląska. W latach 1918–1919 Woj-
ciech Korfanty był członkiem Naczelnej 
Rady Ludowej.

Komisarz plebiscytowy
Odrodzenie państwa polskiego w listopa-
dzie 1918 roku dało impuls do wzmożo-
nych działań emancypacyjnych na Górnym 
Śląsku. Społeczność górnośląskich Polaków 
wyrażała wolę przyłączenia do Polski, od-
wołując się do orędzia prezydenta Stanów 
Zjednoczonych �omasa Woodrowa Wil-
sona z 8 stycznia 1918 roku, w tekście któ-
rego została poruszona sprawa przyszłych 
granic państwa polskiego wyznaczanych 
poprzez ziemie zamieszkane w większości 
przez ludność polską. Początkowo sprawy 
zdawały się iść po ich myśli. Zwycięskie 
mocarstwa wobec klęski Niemiec wstępnie 
optowały za możliwością przekazania Pol-
sce całego Górnego Śląska. Spotkało się to 

MICHAł SPURGIASZ

Wojciech Korfanty  
(w rocznicę 149 urodzin)

Tekst chciałbym zadedykować pamięci znakomitego śląskiego badacza spuścizny 
po Wojciechu Korfantym - profesorowi Zygmuntowi Woźniczce. Był on dla mnie 
mentorem i przyjacielem.

Fot. W
ikipedia
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z protestami ze strony niemieckiej i osta-
tecznie dzięki proniemiecko zorientowa-
nej Wielkiej Brytanii (której władze z jed-
nej strony obawiały się zbytniego wzrostu 
potęgi Francji na kontynencie, a z drugiej 
kierowały się własnym interesem i chę-
cią zabezpieczenia wypłat reparacji wo-
jennych). 28 czerwca 1919 roku wszyst-
kie mocarstwa przyjęły traktat pokojowy, 
który przewidywał przeprowadzenie ple-
biscytu na Górnym Śląsku. Strona polska 
potrzebowała wyrazistego, charyzmatycz-
nego polityka, który byłby w stanie pokie-
rować kampanią na jej rzecz. Tym człowie-
kiem okazał się Wojciech Korfanty. 20 lute-
go 1920 roku otrzymał nominację na pol-
skiego komisarza plebiscytowego.

W czasie plebiscytu Korfanty był podporą 
Polaków walczących o połączenie z Polską. 
Wygłaszał płomienne mowy oraz niejed-
nokrotnie wykazywał się odwagą, przycho-
dząc na wiece wyborcze do miejsc, w któ-
rych istniało ryzyko bezpośredniego za-
grożenia jego bezpieczeństwa. Zręcznie 
prowadził także politykę wewnętrzną. Od 
lutego 1920 roku na Górnym Śląsku obec-
ne były siły sojusznicze – angielskie, fran-
cuskie, włoskie, których zadaniem było 
zapewnić spokój w trakcie trwania plebi-
scytu. Na czele wojsk mocarstw – Między-
sojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscy-
towej stało trzech ludzi. Przewodniczący 
generał Henri Le Rond, generał Armando 
de Maurinis oraz pułkownik Henry Perci-
val. Korfantemu udało się nawiązać osobi-
stą znajomość z generałem Le Ronem, co 
stanowiło dowód jego umiejętności dy-
plomatycznych. Okazało się to przydatne – 
strona niemiecka, mając na względzie dzia-
łalność Korfantego wielokrotnie zabiegała 
u Anglików o wydalenie Korfantego z tere-
nu plebiscytowego. Wszelkie starania oka-
zały się nieskuteczne i Korfanty dalej prze-
wodził polskiej akcji plebiscytowej. 19–20 
sierpnia Wojciech Korfanty dał się poznać 
z innej strony – wezwał do walki górno-
śląskich Polaków i ogłosił strajk generalny, 
dając tym samym początek krótkiemu, bo 
zakończonemu już 25 sierpnia, drugiemu 
powstaniu śląskiemu, które miało na celu 
przede wszystkim przeciwstawić się nie-
mieckim nadużyciom skierowanym prze-
ciwko ludności polskiej na Górnym Śląsku. 

Dwudziestego drugiego marca po za-
kończonym plebiscycie Korfanty wyszedł 
z propozycją korzystnego dla Polski po-
działu Górnego Śląska wedle tak zwanej 

„linii Korfantego”, która obejmowała oko-
ło 60% terenu plebiscytowego i zawierały 
się w niej ziemie zamieszkane w większo-
ści przez ludność polską.

Noc z 2 na 3 maja była szczególnym wy-
darzeniem w życiu Korfantego. Niechętny 
stosowaniu przemocy i wprost podkre-
ślający swoje zapatrywania na rozwiązy-
wanie kryzysów i sporów międzynarodo-
wych nie orężem a za pomocą dyplomacji 
Wojciech Korfanty staje wraz z Maciejem 
Mielżyńskim (później zastąpionym Kazi-
mierzem Zenktellerem) na czele trzeciego, 

również zakończonego sukcesem, powsta-
nia śląskiego. W trakcie walk zręczne przy-
wództwo polityczne Korfantego pomogło 
zapobiec gospodarczej katastro�e przemy-
słu na Górnym Śląsku. Był w stanie utrzy-
mać drożność szlaków kolejowych. Przez 
cały okres trwania walk istniały (co naj-
mniej poprawne) kontakty z siłami sojusz-
niczymi, co przełożyło się na zdecydowa-
nie niewielką ilość walk, które powstańcy 
stoczyli z aliantami.

Pan Korfanty w II RP
Okres popowstańczy dla Korfantego roz-
poczyna się dobrze. Ze względu na dotych-
czasowe sukcesy należy do najbardziej roz-
poznawalnych polityków w Polsce. W okre-
sie od 1922 do 1930 roku sprawuje mandat 
posła na sejm I i II kadencji. Co więcej 14 
lipca 1922 roku Korfanty zostaje desygno-
wany na premiera rządu RP przez Komisję 
Główną Sejmu Ustawodawczego. Niestety, 
teki premiera nigdy nie otrzymuje. Powo-
dem jest przeciągający się osobisty kon�ikt 
z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który 
zagroził, że w przypadku otrzymania sta-
nowiska przez Korfantego odejdzie z rządu 
i polityki. Dalsze lata upływają Korfantemu 
na pogłębiającym się kon�ikcie z sanacyjną 
władzą. Nakład wydawanej przez Korfan-
tego od 1924 roku gazety „Polonia” bywa 
rekwirowany, a sam pada o�arą rządowych 
prowokacji oraz wrogich artykułów publi-
kowanych w prasie rządowej (w publikacji 
artykułów atakujących Korfantego przodu-
je „Ilustrowany Kurier Codzienny”). Prze-
łomem jest 26 września 1930 roku, kiedy 
po rozwiązaniu Sejmu Śląskiego Korfan-
ty zostaje zaaresztowany przez specjalnie 
przysłanych funkcjonariuszy i osadzony 
w Twierdzy Brzeskiej. Wywołuje to wiel-
kie oburzenie społeczne i w efekcie prowa-
dzi do zwolnienia Wojciecha Korfantego 
po kilku miesiącach. Na peronie w Kato-
wicach był witany przez tłumy zwolenni-
ków. Jednak po opuszczeniu Brześcia wedle 
relacji przyjaciół przypomina cień dawne-
go siebie – miał znacznie stracić na wadze, 
stać się bardziej ponury, a czasem nawet 
wspominać o maltretowaniu, którego do-
świadczył w trakcie uwięzienia. 

W 1935 ze względu na obawy przed dal-
szym prześladowaniem ze strony władz 
sanacji Korfanty nielegalnie przechodzi 
przez granicę polsko-czeską. Stanowi to 
początek jego lat tułaczki. Ze względu na 
sytuację nie może uczestniczyć w wyda-
rzeniach z życia rodzinnego, które było 
dla niego niezwykle istotne: ślubie syna 
Zbigniewa, ani w późniejszym pogrzebie 
drugiego syna Witolda. Zgodnie z zacho-
wanym przekazem Korfanty miał stać na 
cieszyńskim moście do samego końca, li-
cząc na pojawienie się adwokata z listem 
żelaznym, umożliwiającym mu bezpieczne 
pożegnanie syna. List nigdy nie nadszedł. 
W 1938 po wchłonięciu Czechosłowacji 
przez Niemcy Korfanty emigruje do Fran-
cji. Ze względu na nienawiść, jaką darzyli 
go naziści odbywa się to w przewrotnym, 

iście szpiegowskim stylu – Korfanty zosta-
je wywieziony z terenu czechosłowackiej 
ambasady Francji szczelnie zamkniętym 
samochodem dyplomatycznym.

Śmierć Korfantego
W kwietniu 1939 roku w obliczu bezpo-
średniego zagrożenia kraju po wypowie-
dzeniu układu o nieagresji przez Niem-
cy Korfanty podjął decyzję godną każde-
go męża stanu – nie licząc się z osobistym 
zagrożeniem postanowił powrócić do Pol-
ski. Był przekonany, że w obliczu kryzysu 
władze sanacyjne zapomną o przeszłych 
kon�iktach, kierując się przede wszyst-
kim dobrem ojczyzny. Przeliczył się. Kor-
fanty został zatrzymany w 24 godziny po 
przekroczeniu granicy z Polską i osadzo-
ny na warszawskim Pawiaku. Spędził tam 
trzy miesiące, w których trakcie drama-
tycznie podupadł na zdrowiu. Z więzienia 
ze względu na stan zwolniono go 20 lip-
ca. Korfanty nie był w stanie poruszać się 
o własnych siłach, wyprowadzono go na 
noszach. Ostatecznie umiera niecały mie-
siąc później – 17 sierpnia w szpitalu św. Jó-
zefa przy ul. Hożej w Warszawie. Między 
medykami jeszcze długo krążyły plotki, 
że powodem nagłego podupadnięcia na 
zdrowiu zaledwie 66-letniego Korfantego 
w trakcie pobytu w więzieniu mogło być 
otrucie. Śmierć Korfantego została odno-
towana przez wszystkie najważniejsze eu-
ropejskie gazety, w tym brytyjski „�e Ti-
mes”, który pomimo historii publikowania 
nieprzychylnych Korfantemu artykułów 
przedstawił go jako wielkiego polskiego 
bohatera i wojownika o wolność.

Pogrzeb Wojciecha Korfantego miał 
miejsce zaledwie trzy dni po śmierci – 
20 sierpnia. Był on wielką demonstra-
cją polskości, która zgromadziła tłumy 
i najznamienitsze postaci ze świata kul-
tury i polityki. Stojąc nad trumną Ignacy 
Paderewski wspominając Korfantego wy-
głosił słowa „wielki obywatel, rycerz Rze-
czypospolitej”. Niecałe dwa tygodnie póź-
niej Polska została najechana przez nazi-
stowskie Niemcy. 

Fot. W
ikipedia
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Stało się to w ostatnich chwilach premierowania Piotra Ja-
roszewicza. Jak niepokojące znaki w „Ogniem i mieczem” za-
powiadały, że stanie się coś złego, tak i teraz można było mieć 
przeczucie, że nadejdzie wkrótce jakiś dziejowy przełom. Pre-
mier zdążył jeszcze przyjechać na miejsce, zorientować się w sy-
tuacji, wydać polecenia. Sztab akcji został zapewniony, że ma do 
dyspozycji wszelki potrzebny sprzęt, jaki tylko znajduje się na 
terenie Polski. Nie okazało się to w końcu konieczne, ale dobrze 
mieć zabezpieczenie, gdyby pojawiły się „obiektywne trudności”. 

Znano w mieście baśnie o zapadających się skarbach. Bo tyl-
ko w bajkach było to słyszane. Opowiadano od dawna dzieciom 
o gra�e Zabrzeskim z Gogolina, który pod ziemią pilnuje jako 
Skarbnik podziemnych skarbów, co jest karą za złe traktowanie 
córki – Barbórki. Nie należy wiązać dziewczyny ze świętą Bar-
barą, na co zwracało uwagę TKKŚ z kopalni „Pstrowski”. Ale to 
nie takie pewne. Czy bowiem i przed świętą Barbarą nie rozstą-
piła się skała, gdy tylko „ta święta frela tąpła w ziemia”? 

Ileż tu podobnych legend, baśni, w których zapadały się pod 
ziemię zamki, karczmy, nawet całe miasta. Jeśli nie wierzycie 
sprawdźcie u Doroty Simonides (Śląski horror. O diabłach, skarb-
nikach i utopcach, 1974). Oto, co już się zdążyło zapaść, nim przy-
szła nasza kolej: miasto Koło w Kolonowskiem i miasto leżące na 
miejscu dzisiejszej Nowej Wsi Królewskiej nad Odrą, trzy zamki: 
ten koło Murowa, ten między Otmętem i Odrowążem i pierwszy 
zamek w Głogówku, nie ten obecny, karczmy w Ciskach, Koźlu 
i Kędzierzynie. Pani Profesor odnotowała, że były to kary za bez-
bożność, bluźnierstwa, skąpstwo i tańcowanie w Wielki Piątek.

W wiele lat później, gdy żyło się już w innym świecie, choć 
substancja materialna miasta, zwłaszcza zabudowa nie zmieni-
ła się, gdy nic nie przybyło nowego, a jeszcze ubywało, bo nie od 
razu w miejsce wyburzeń wstawiano „plomby”, w miesięczniku 
dominikanów „W drodze” poświęconym życiu chrześcijańskie-
mu, a wydawanym w Poznaniu, ukazał się mój tekst „Paszczę-
ka ziemi” (nr 11/1994).

  – To już nie miałeś gdzie drukować, tylko w piśmie, o którym 
może tylko księża u nas słyszeli?

– Widocznie nie miałem lub nie próbowałem gdzie indziej. Co 
wam się nie podoba w tym piśmie, przecież jedno z najlepszych.

Tak, w baśniach ziemia rozstępowała się często. Motyw spo-
spoliciał.

„Ziemia jednak rozstępowała się nadal – pisałem. – Zjawisko 
związało się z górnictwem, które podlega racjonalnym prawom. 
Do potocznego języka wszedł wyraz ‘zapadlina’, oznaczający za-
głębienie w terenie spowodowane zapadnięciem się warstw w głąb 
ziemi. Ziemia po prostu żyje. Żyje również w języku, w powie-
dzeniach używanych w całej Polsce. Jako dowód prawdomów-
ności używane jest często powiedzenie »Niech mnie ziemia po-
chłonie«. Gdy trudno kogoś odnaleźć, używa się zwrotów »Jak-
by się pod ziemię zapadł« lub »Rozstąp się ziemio«. Czasem 
komuś »ziemia usuwa się spod nóg«, czyli »traci grunt pod no-
gami«. Jednakże na Śląsku te idiomy w każdej chwili mogą stać 
się rzeczywistością”. 

To w tamtym tekście, w miesięczniku poświęconym życiu 
chrześcijańskiemu opisana została katastrofa, do której w te 

JACeK OKOń

Szyb „Zbyszek”
(opowiadanie)

Gdyby potrzebne było raczej epita�um 
niż motto, znajdziecie je łatwo u Staa:

Budowałem na piasku
I zwaliło się.
Budowałem na skale 
I zwaliło się. 
Teraz budując zacznę
Od dymu z komina.

(Leopold Sta, Podwaliny)

Bernard Smyczek, Zorza nad 100-letnią kopalnią, olej, płótno, 1983. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego
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pędy przyjechał Jaroszewicz, oddając do dyspozycji sztabu ak-
cji wszystko w kraju, co tylko mogło się przydać.

Niczego już w tamtym miejscu nie było, gdy jeden z uczest-
ników zespołu plastyków-amatorów namalował z pamięci szyb 

„Zbyszek” i zakrzaczenia ulic Hagera i Karłowicza z nieodległymi 
bateriami koksowni „Concordia” w tle. Obraz należał do land-
sza�ów, które nazywano „zachodami słońca”. Wielu z zespołu 
plastyków-amatorów lubiło malować zachody. 

– Co to jest? Gdzie to taka kopalnia? – instruktorka nieraz już 
włóczyła się z mężem po mieście, poznając topogra�ę i punk-
ty orientacyjne. Szyb, widoczny na płótnie, niczego znajomego 
jej nie przypominał.

– Tego już niy ma. Utopióło się w maślonce – objaśnił pan 
Manfred.

– ?
– Obalóło się.
– Zawaliło się?
– Ja. Zawalóne.
– A gdzie stało?
– Na Hagera, jak jedzie 147 z Biskupic abo do Biskupic, zależy 

jak patrzeć. Wiycie, kaj je Kasprowicza? To tam.
To właśnie tam stał szyb „Zbyszek”, już wtedy wyłączony z ru-

chu. Dowożono nim kiedyś górników kopalni „Concordia” na 
poziom 590 metrów, potem używano go już tylko w funkcji po-
mocniczej. Na dole była hala pomp, obsługiwana przez jedne-
go tylko człowieka, pompkarza, ale i ten do pracy zjeżdżał in-
nym, czynnym szybem. Szyb „Zbyszek” wraz z przyległymi ce-
glastymi zabudowaniami miał może jeszcze jakieś znaczenie 
dla krajobrazu, podkreślając jego typowość, tutejszą odrębność, 
śląskość. Za jego plecami stała koksownia „Concordia”, w któ-
rej wytwarzano pak dla przemysłu obronnego, co – jak mówio-
no – było przyczyną szybkiej reakcji Jaroszewicza, starego wo-
jaka, jakby nie patrzeć – czy aby dostawy nie są znów zagrożo-
ne (dopiero co był w tej koksowni pożar, a teraz takie coś). Tak-
że tym razem o wydarzeniu zaraportowała mu telefonogramem 
katowicka bezpieka. 

Kiedy paliła się koksownia, gaszono ją wodą. Wtedy nazwa 
„Concordia” musiała pojawić się w raportach po raz pierwszy. 
Strażacy wylali morze wody, nawet już dmuchając na zimne, a ta 
częściowo wsiąkła na miejscu, potem spłynęła w kierunku szy-
bu „Zbyszek” i nasączyła kurzawkę. Szyb został bowiem prze-
prowadzony, gdy go drążono, przez warstwę kurzawki. SB nadal 
szukała sprawcy tamtego pożaru, bo szeptano o sabotażu, woda 
nie miała jeszcze z niczym nic wspólnego, a kurzawka tym bar-
dziej, dobrze ukryta pod ziemią. 

Teraz znów w niemal tym samym miejscu i niemal w tym sa-
mym czasie coś się dzieje. Może nie przypadek? Obecność sa-
mego premiera oznaczać będzie, że władze przyglądają się spra-
wie z najwyższą uwagą, że teren jest obserwowany i strzeżony, 

„by nie przeszkodził wróg”.    
Z końcem stycznia zima skończyła się. Luty przyniósł tempe-

ratury powyżej zera, sięgające dziesięciu stopni Celsjusza. Śnieg 
stajał, odsłaniając brudną, błotnistą ziemię. Nad ziemią unosiły 
się mgły. 11 lutego 1980 roku, kiedy to się stało, niebo zasunięte 
było szarą, jednolitą pokrywą chmur. Kolejny mglisty, smutny 
dzień stworzył dla wydarzenia scenerię jakby z „Psa Barskervil-
le’ów”. W Warszawie rozpoczął się tego dnia VIII Zjazd Partii.

Mówiono, że kurzawka przebiła cembrowinę szybu na głę-
bokości dwudziestu metrów. Jasno jeszcze było, po piętnastej.

 W Słowniku Górniczym Stanisława Gismana napisane jest 
o kurzawce, że to „warstwa piaszczysto-ilasta, przepojona wodą, 
tworząca ciekłą masę nadzwyczaj trudną do ujęcia”. Zwykle za-
chowuje się jak ciało stałe, wytrzymuje w tym stanie nawet sil-
ne naciski i naprężenia warstw wierzchnich, ale gdy znajdzie uj-
ście, gdy kto naruszy jej spokój, gdy jakiś bodziec zbudzi ją ze 
snu, ta nieruchoma masa zamienia się w płyn, w rzadkie błotko, 
zdolne zatopić kopalnię. W tym przypadku pękła cembrowina.  
Niszczący żywioł, zwany w kopalniach „wrogiem górnika”, zaczął 
wyciekać przez otwór. Ciśnienie, jeszcze niewidzialne, napierało. 

Początkowo kurzawka lała się łagodnym strumieniem, jakby 

ziemia siusiała. Trzaskały brzegi poszerzanego otworu, chlupotało 
głośno w rząpiu (dnie szybu), gdzie zawsze stoi spokojna woda.

Pompkarz wybiegł ze swego kantorka w pompowni. Kto tu, 
co tu? Zobaczył strumień brudnej wody. To nie brudna woda, 
szyb siusiał kurzawką. Uciekł w stronę szybu zjazdowego, nim 
byłoby dla niego za późno.

Wkrótce runęła obudowa szybu i strumień zmienił się w wo-
dospad, a pokład kurzawki powoli wypróżniał się. Pod ziemią, 
w miejscu pokładu, tworzyła się pieczara. Jej strop począł się 
wkrótce uginać pod ciężarem nadkładu.

Metalowa konstrukcja szybu zatrzeszczała, zarysowały się ścia-
ny towarzyszących budynków, teren zaczął się obniżać. Przyje-
chały zastępy ratowników. W sąsiedztwie znajdowała się tamta 
koksownia, pracowały baterie koksownicze. Nikt nie wiedział, 
jaki apetyt będzie miała ziemia.

Lutowy zmierzch zapadał szybko.  
W dużej odległości, dopokąd milicja pozwalała, zebrał się tłum 

gapiów. Nie skutkowało zwykłe w takich razach „Tu nie ma nic 
do oglądania!”. W świetle re�ektorów, które sprowadzono z ko-
palni „Pstrowski”, wiele było bowiem do oglądania.

Lej powiększał się, pękały ściany budynków. Konstrukcja szybu 
zanurzała się w ziemi, która święciła tego dnia swój wielki tryumf.

 Widowisko trwało szesnaście godzin. Budynki zawaliły się, 
a szyb pogrążył się w czeluści. Dopiero następnego dnia o po-
ranku, połknąwszy i strawiwszy budynki jak rosiczka połyka 
i strawia muchę, ziemia uspokoiła się. Na miejscu szybu „Zby-
szek” pozostał lej, jakby po bombie.

W miesięczniku „W drodze” podsumowywałem to, nie szczę-
dząc efektu literackiego.

Najstarsi ratownicy mówili potem, że podobny wypadek ma 
miejsce raz na kilkaset lat. Ale najstarsi Ślązacy znali przecież ta-
kie wypadki. Zapadły szyb dołączył do śląskich miast, zamków 
i karczm, które połknęła paszczęka ziemi.

Było to już po zakończeniu procesu scaleniowego w tutejszym 
górnictwie, przez co szyb „Zbyszek” wraz z kopalnią „Concor-
dia” był własnością kopalni „Pstrowski”. To ta kopalnia musia-
ła poradzić sobie z problemem. Cóż tam było do poradzenia? 
Gdy likwiduje się szyb, sypie się do niego gruz i wszelakie śmie-
ci. Tutaj szybu już nie było, pozostał lej, do którego strach było 
się zbliżać.  Przyjechały wywrotki z gruzem, ale zatrzymano je 
z dala od krawędzi i kazano zrzucić balast, gdzie stały. Stert gru-
zu przybywało. Ktoś wpadł na pomysł, by ubezpieczyć spycha-
cze stalowymi linami i niech to zepchną w czeluść. Sprowadzo-
no więc z kopalni spychacze i zepchnęły. Już było wiadomo, że 
potrzeba będzie setek ciężarówek, by zapełnić zapadlisko.

Na tę chwilę, już swoją w polityce ostatnią, przybył Jaroszewicz. 
Może to tu natra� na okazję, by jakimś żołnierskim poświę-

ceniem, jakimś Kmicicowym rzutem na taśmę mety, zatrzeć 
złe wrażenie, wywołane nieudaną „operacją cenową” z czerwca 
1976? Tak na niego wciąż patrzą, jakby oczekiwali wytłumacze-
nia się. Niemal cudem wydostał się dziś z Warszawy. To drugi 
dzień VIII Zjazdu Partii, dzień już plenarny. Wczoraj wszystko 
jeszcze było sztampowe, według scenariusza, jak na akademii pie-
wszomajowej. Wszyscy dla wszystkich dobrzy. Ale dziś zacznie 
się dyskusja, rozwiążą się gęby. Będą go krytykowali, nagle od-
ważni, będą szukać kozła o�arnego za „tamto”. A wówczas Gie-
rek nie odważy się wypowiedzieć owego zaklęcia, jakże w prze-
szłości skutecznego: „My, z towarzyszem Piotrem…”. I Breżniew 
nie kiwnie palcem, by ratować starego wiarusa-politruka. Dla-
tego telefon z Katowic wydał mu się od razu brzytwą rzuconą 
tonącemu. Powiedzieli, że na razie „nie stwierdzono działania 
osób trzecich”, ale też, że „nie można wykluczyć sabotażu”, bo 
to w sąsiedztwie „tamtej” koksowni. Gdyby teraz zaniedbał sta-
nowczych działań, gdyby nie zadziałał z całą surowością, tylko 
sobie zawdzięczałby odstawkę, jeśli rzeczywiście mu ją na Zjeź-
dzie szykowano. Trzeba mu tu na miejscu od razu wejść w jądro 
sprawy, stanąć na pierwszej linii, ratować honor i opinię, przy-
najmniej tę żołnierską, ZBoWiD-ową.

Dyrektor dał mu hełm ochronny. Zobaczył więc lej, jaki wi-
dywał tylko w czasie wojny, w której brał udział. Te spychacze 
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też nie były bezpieczne, balansując tak na skraju przepaści. Do-
brze, że chociaż każdy ubezpieczony stalową liną. Zapytał, czy 
nie mają na kopalni taśmociągu. Zrozumieli, o co mu chodzi. 
Co głowa, to głowa. Był jeszcze na miejscu, gdy przywieźli z ko-
palni części i zamontowali dwa przenośniki zgrzebłowe. Teraz 
już było bezpieczniej. Dziwili się ludzie, skąd tyle gruzu wzięto 
wtedy, bo teren został wyrównany w kilka dni.

Działało wtedy w Zabrzu Robotnicze Forum Literackie, plat-
forma spotkaniowa i warsztatowa dla pisarzy-amatorów. Wy-
darzenie powinno było zainspirować uczestników do napisania 
czegoś. Nie natra�łem jednak na jakiś inny tekst, niż ten mój, 
w „miesięczniku poświęconym życiu chrześcijańskiemu”. Na 
kolejnym spotkaniu nie mówiło się o tym. Inne tematy zdomi-
nowały wypowiedzi i dyskusję. 2 marca umarł Jarosław Iwasz-
kiewicz. Komentowano fakt, że kazał się pochować w mundu-
rze górniczym, który dostał od górników kopalni „Staszic”. Cze-
mu się było dziwić? Był przecież Honorowym Górnikiem PRL. 
Mógł więc mieć taką fantazję. Na pewno będzie to pamiętane 
i przywoływane. Górnictwo wydobywało wtedy już 200 milio-
nów ton węgla; Gierek chciał jeszcze więcej (temu też zostało tyl-
ko kilka miesięcy władzy). Mundur dodawał splendoru i nawet 
staremu Mistrzowi mogło w nim być do twarzy także w trum-
nie. Teraz już dotarło do wszystkich, że kiedy pół roku wcześniej 
Niemen dostał Grand Prix w Sopocie za „Nim przyjdzie wiosna” 
(wiersz Iwaszkiewicza), to w mniejszym stopniu był to jego oso-
bisty sukces, a w większym jego trybut dla Mistrza.

– Pozostaje wdzięczność, chociażby za „Mapę pogody” – po-
wiedział prelegent, gdy przeminęła minuta ciszy. Wcześniej i póź-
niej czciło się w tym towarzystwie tylko górników, którzy zginę-
li w katastrofach pod ziemią.

W sprawach ściśle organizacyjnych skomentowano też wte-
dy fakt otwarcia w mieście muzeum górniczego i zastanawiano 
się, czy może to okazać się jakoś przydatne dla robotników pi-
szących. Kopalnia „Makoszowy” uczestniczyła wraz z innymi 
kopalniami w pracach przystosowawczych (wcześniej było tam 
technikum budowlane) i czuła się poniekąd współgospodarzem. 
Na razie nikt nie miał pomysłu na zagospodarowanie miejsca. 
Użytkowana dotychczas kawiarenka w piwniczce kopalniane-
go Domu Kultury „na Guido” była wygodna, ciepła i przytulna. 
Nie należy poprawiać dobrego.

Jaroszewicz nie ostał się na stołku premiera. Stało się, jak prze-
widywał. Jego odejście poczytywano za sukces VIII Zjazdu, suk-
ces dołów partyjnych, potwierdzenie zasady „centralizmu demo-
kratycznego”. Oto znalazł się winny „przejściowych trudności”. 

Teren nad miejscem zapadliska został zasklepiony, wyrów-
nany. Nic tam już nie kusiło do nieprzemyślanych wypowiedzi 
o stanie naszej gospodarki.

Ale nasz pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego nadal miał 
powody do dumy. Nie tylko to kolejne, drugie muzeum (było 
już w mieście jedno, założone jeszcze za Niemca) pomnoży do-
robek jego ponty�katu, że się tak wyrazimy na fali furory, jaką 
robi polski Papież. Także to Robotnicze Forum Literackie idzie 
na konto sekretarza. Pamiętacie? „Bo my, towarzysze, stawia-
my teraz na kulturę. Na kulturę i na rodziny”. „Górnik” powró-
cił przed rokiem do I ligi (rok tylko zimowali w niższej klasie), 
chłopcy rwą się do sezonu wiosennego. Za cechownią kopalni 

„Zabrze” spychacze niwelują hałdę. To tam stanie pomnik Wła-
dysława Broniewskiego. Płyta na nim ma być odlana w metalu, 
na płycie wiekopomne słowa: „Zabrze na przedzie, prowadzi 
Zabrze, w socjalistyczną dal”. Jakiś światły górnik, z tych, o któ-
rych historia nie pamięta, zaproponował, żeby może wybudo-
wać tam okrężną linię wąskotorówki, nawet nie linię, bo to ino 
w kółko jak w NRD–owskich kolejkach dla dzieci, i żeby tym wo-
zić dzieciaki. „Jak już robimy, to róbmy z głową” – dodał niepo-
trzebnie, a wielce ryzykownie. Jednak Komitet Miejski udzielił 
pomysłowi błogosławieństwa, jako „inicjatywie oddolnej, głoso-
wi autentycznie robotniczemu”. Lokomotywka będzie tam mia-
ła zajezdnię, oczywiście chodzi o pojedynczy hangar. Kopalnia 
sprawowała patronat nad szkołą „szesnastą”, a w okolicy jeszcze 
trzy inne szkoły. Frekwencja zapewniona, a frajda wielka. Doda 
się ławki i całość nazwie się Parkiem Broniewskiego.  

Instruktorka zespołu plastyków-amatorów podjęła się zorga-
nizowania w nowo otwartym muzeum działu plastycznego. Nie 
zrezygnowała jednak z prowadzenia zespołu. Do zbioru muze-
alnego o�arowała obrazy, zalegające dotychczas w pomieszcze-
niach pracowni. Tą drogą tra�ł tam też ten zachód słońca, na 
którym szyb „Zbyszek” został odtworzony z pamięci, niejako 
wskrzeszony z martwych, odrestaurowany od fundamentów, czy 
też – jak to będzie się w przyszłości mówiło – zrewitalizowany. 

Tekst jest fragmentem większej całości powieściowej. 

Kopalnia „Concordia” w Zabrzu, pocztówka, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego 
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Znani i cenieni artyści, społecznicy 
i arystokraci zasiadają na pomniko-

wych ławeczkach w różnych zakątkach 
województwa śląskiego. Nie żyją od lat, 
ale uwieczniono ich w brązie (a niekie-
dy w innej formie) dla upamiętnienia 
życiowych dokonań. Najstarsza z 14 ślą-
skich ławeczek z wyrzeźbionymi posta-
ciami liczy sobie 17 lat, a najmłodsza – 
trzy lata. Ciągle jednak rodzą się pomy-
sły tworzenia następnych.

Park z zakochanymi
Zaczęło się to w 2005 roku. Prezyden-
ci trzech górnośląskich miast – Kato-
wic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich 

– odsłonili wspólnie w piątkowe popołu-
dnie, 16 września, uroczą ławeczkę Ka-
rolinki i Karlika w Wojewódzkim Par-
ku Kultury i Wypoczynku (dziś jest to 
Park Śląski). Dzieło poznańskiego rzeź-
biarza Roberta Sobocińskiego przedsta-
wia popularną pa rę Ślązaków, rozsławio-
nych m.in. wpadającą w ucho piosenką, 
wylansowaną przez Zespół Pieśni i Tań-
ca „ŚLĄSK”. 

Usytuowana na terenie parkowego 
rosarium ławeczka z zakochaną parą 
i wyrzeźbionym gołębiem na jej opar-
ciu jest od lat charakterystycznym zna-
kiem rozpoznawczym całego komplek-
su przyrodniczego o powierzchni ponad 
500 ha, nazywanego zwyczajowo „zie-
lonymi płucami” Górnego Śląska. Park 
to rekreacyjna perła GOP.

Hadyna w trzech wersjach
Karolinka i Karlik dali początek sympa-
tycznemu przedsięwzięciu rzeźbiarskie-
mu w całym województwie. W 2006 roku 
utworzono ławeczkę Stanisława Hady-
ny w Koszęcinie, upamiętniając w ten 
sposób postać zasłużonego kompozyto-
ra, dyrygenta i twórcy zespołu „ŚLĄSK”. 
Pomnik wybitnego artysty stanął przed 
siedzibą wokalno-tanecznego ansam-
blu, uznawanego za dzieło życia Hady-
ny (1919-1999). 

Warto dodać, że wieś w powiecie lu-
blinieckim nie jest bynajmniej jedynym 
miej scem słynącym z takiej ławeczki. 
Podobne rzeźby znajdują się na widow-
ni am�teatru w Wiśle (od 2010 roku) 
oraz na rynku w Siewierzu (od 2019 
roku). Ostatnia z nich przedstawia Ha-
dynę w towarzystwie poety Zdzisława 
Pyzika (1917-2000), autora tekstów pio-
senek pisanych dla „ŚLĄSKA”, w tym 
m.in. popularnego utworu „Od Siewie-
rza jechał wóz”.

Wszystkie ławeczki z Hadyną powstały 
na podstawie osobistych projektów kra-
kowskiego rzeźbiarza Marka Maślańca 
(Koszęcin, Wisła) lub koncepcji duetu 
rzeźbiarskiego Agnieszki i Marka Ma-
ślańców (Siewierz). Twórca spod Wawelu 
dał się też poznać na Śląsku Cieszyńskim. 

Medyczni zapaleńcy
Od 11 lat stoi w Jaworzu, turystycznej 
wsi w powiecie bielskim, stworzona 
przez niego ławeczka hrabiego Maury-
cego z rodu Saint Genois d’Anneauco-
urt. Ten francuski arystokrata, żyjący 
w latach 1816-1886, zasłynął ze swo-
ich działań na rzecz przekształcenia Ja-
worza w cenne uzdrowisko. Stało się to 
w roku 1862.

Od tamtego czasu miejscowe solan-
ki są zalecane kuracjuszom z dolegliwo-
ściami dróg oddechowych oraz schorze-
niami reumatycznymi i dermatologicz-
nymi. Mało kto wie, że maleńka wieś 

u stóp Błatniej była w drugiej połowie 
XIX wieku pierwszym w Beskidzie Ślą-
skim naturalnym kurortem klimatycz-
nym, w którym leczono m.in. choroby 
układu nerwowego i schorzenia ukła-
du krążenia. 

W północnej części województwa ist-
nieje natomiast ławeczka zasłużonego 
lekarza, który był ponadto, co niezbyt 
często się zdarza, kreatywnym naukow-
cem i �lozofem. Przy reprezentacyjnej 
ulicy Częstochowy znajduje się rzeź-
ba Władysława Biegańskiego (1857-
1917), niestrudzonego popularyzato-
ra zasad higieny i zdrowego stylu życia, 
autora interesujących książek i podręcz-
ników, dotyczących m.in. chorób zakaź-
nych i diagnostyki rozmaitych schorzeń. 
Siedzi on na ławeczce z książką i steto-
skopem. Autorem odsłoniętego przed 
14 laty monumentu jest krakowski rzeź-
biarz Wojciech Pondel.

Mistrzowie słowa
Temu samemu twórcy możemy zawdzię-
czać częstochowski pomnik aktora Mar-
ka Perepeczki (1945-2005), odtwórcy 
pamiętnej roli herszta zbójników w te-
lewizyjnym serialu „Janosik”. Artysta 
zapisał się w lokalnych kronikach jako 
operatywny dyrektor miejscowego Te-
atru im. Adama Mickiewicza. Kierował 
tą placówką w latach 1997-2003. 

Ławeczkę z popularnym „Janosikiem” 
ustawiono w ścisłym śródmieściu Czę-
stochowy, podobnie jak rzeźbę Haliny 
Poświatowskiej (1935-1967). To wyjąt-
kowo naturalistyczny pomnik poetki na 
zaniedbanej ławce parkowej z oparciem 
składającym się z wykrzywionych desek. 
U jej stóp tkwi kot. 

Poświatowska, obarczona poważną 
wadą serca, zaistniała w świadomości 
wielu Polaków jako autorka sugestyw-
nych wierszy o tematyce egzystencjal-
nej. Krytycy literaccy odnajdywali w jej 
twórczości przeplatające się wzajemnie 
wątki miłości i śmierci. Kształt często-
chowskiego dzieła rzeźbiarskiego Ro-
berta Sobocińskiego nie powinien więc 
nikogo dziwić.

Arystokratki
Zupełnie inny charakter ma – dla od-
miany – ławeczka pszczyńskiej księżnej 
Daisy Hochberg von Pless (1873-1943), 
angielskiej arystokratki z rodu Cornwal-Karolinka i Karlik – wizerunkowy symbol Parku Śląskiego, fot. FOTOPOLSKA

ZBIGNIeW LUBOWSKI

Pomnikowe ławeczki 
na Śląsku
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lis-West. Monument odsłonięto w 2009 
roku na Rynku w Pszczynie. Powstał na 
podstawie projektu pszczyńskiego rzeź-
biarza Joachima Krakowczyka. 

Najsłynniejsza mieszkanka pszczyń-
skiego zamku, wytworna dama o pogod-
nej twarzy, siedzi na eleganckiej ławce, 
przy której są cyklicznie organizowane 
imprezy wiosenne pod chwytliwym ha-
słem: DAISY DAYS. Wystawcy z oko-
licznych miejscowości prezentują tam 
efektowne kwiaty i rośliny, a uczestni-
cy imprez chętnie fotografują się u boku 
księżnej, która za swojego życia była nie-
zmordowaną �lantropką, uwielbianą do-
słownie przez jej poddanych.

W Żywcu można zaś napotkać w tam-
tejszym parku rzeźbę arcyksiężnej Alicji 
Habsburg (1889-1985), szwedzkiej ary-
stokratki z rodu Ankarcrona, małżonki 
austriackiego arcyksięcia Karola Olbrach-
ta Habsburga, ostatniego z prywatnych 
właścicieli dóbr żywieckich. W latach 
1920-1945 mieszkała w Żywcu, a w okre-
sie II wojny światowej współpracowała 
konspiracyjnie z Armią Krajową.  

Z ustaleń kompetentnych historyków 
wynika jasno, że w niemieckich rapor-
tach Gestapo �gurowała jako „fanatycz-
na Polka”, która „mimo szwedzkiego po-
chodzenia jest Polką do szpiku kości”. 
Ławeczka arcyksiężnej powstała w 2012 
roku. Jej twórcą jest rzeźbiarz Bronisław 
Krzysztof, wywodzący się z Mszany Gór-
nej w powiecie limanowskim. 

Wzbudzali społeczne fascynacje 
W tym samym roku odsłonięto rów-
nież pomnik Stanisława Ligonia (1879-
1954), pisarza, malarza, reżysera i ak-
tora, który w latach poprzedzających 
wybuch II wojny światowej kierował 
rozgłośnią Polskiego Radia w Katowi-
cach, Jego ławeczka stoi przed siedzi-
bą rozgłośni. Ligoń posługiwał się cha-
rakterystycznym pseudonimem „Kar-
lik z Kocyndra”. 

Po wojnie słynął m.in. z prowadzo-
nych przez siebie audycji radiowych: 

„U Karliczka brzmi pieśniczka” oraz 
„Przy sobocie po robocie”. Rozbrzmie-
wały one na antenie Radia Katowice 
i cieszyły się ogromną popularnością 
wśród słuchaczy. Monument na chod-
niku przy ul. Juliusza Ligonia (dziad-
ka radiowca Stanisława Ligonia) jest 
dziełem nyskiego rzeźbiarza Maria-
na Molendy. 

Przed 5 laty powstała w Bystrej, be-
skidzkiej wsi w powiecie bielskim, ła-
weczka malarza Juliana Fałata (1853-
1929), jednego z najwybitniejszych pol-
skich akwarelistów, który przez 14 lat był 
rektorem prestiżowej Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (1895-1909). Fa-
łat jest uznawany za reprezentanta nur-
tu określanego często mianem „impre-
sjonistycznego pejzażu”. W swojej ka-
rierze otarł się trochę o politykę, peł-
niąc funkcję dyrektora Departamentu 

Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztu-
ki, kierowanym przez Antoniego Poni-
kowskiego (1921-1922).

Jego akwarele wzbudzały ogromne za-
interesowanie społeczne. W pejzażach 
z Bystrej wykorzystywał zasadę tzw. ar-
tystycznego niedopowiedzenia. Znaw-
cy malarstwa przekonywali, że osiągał 
prawdziwe mistrzostwo w „syntetyzo-
waniu form natury, w tworzeniu subtel-
nych niuansów różów, błękitów i złama-
nych bieli”. Bystrzański pomnik został 
zaprojektowany przez kieleckiego rzeź-
biarza – Sławomira Micka.

Rockowy wirtuoz
Od 10 lat w ścisłym śródmieściu Dą-
browy Górniczej stoi ławeczka Jimie-
go Hendrixa (1942-1970), znanego gi-
tarzysty rockowego, uznawanego przez 
autorów licznych encyklopedii muzycz-
nych na całym świecie za niezwykle kre-
atywnego instrumentalistę. – Hendrix to 
bardzo twórczy artysta, zręczny kompozy-
tor, niespokojny wykonawca i pełen fan-
tazji aranżer. Wciąż utrzymuje się jego 
mit niezwykłego herosa gitary – napisał 
Chris Gill, autor książki „Legendy gita-
ry – kompendium wiedzy o najlepszych 
gitarzystach świata”. 

Zagłębiowski pomnik muzyka z USA 
jest dziełem miejscowego rzeźbiarza – 
Andrzeja Szczepańskiego. Miejsce, w któ-
rym znajduje się ławeczka, stanowi że-
lazny punkt programu licznych wycie-
czek odwiedzających Dąbrowę Górniczą, 
czego nie ukrywają przedstawiciele lo-
kalnych biur podróży. 

Śląska rodzina
W opowieści o pomnikowych ławecz-
kach na Śląsku nie mogłoby zabraknąć 
wzmianki o wzruszającej rzeźbie ślą-
skiej rodziny w Żorach. Pomnik autor-
stwa Jacka Smolarczyka odsłonięto tam 
przed 9 laty nieopodal jednego z kościo-
łów w mieście. Rzeźbiarz zaprezento-

wał czteroosobową familię – rodziców 
i dwoje dzieci.

– Dla podkreślenia śląskiego charakte-
ru rodziny stworzyłem �gury trzech go-
łąbków. Jeden z nich znajduje się na kola-
nach chłopca. Jest też piesek, który siedzi 
obok dziewczynki. Starałem się pokazać 
typową śląską rodzinę z początków XX 
wieku. Każda z postaci ma strój ludowy. 
Mama ma chustkę i korale, a dziewczyn-
ka – warkoczyki i fartuszek. Mama i dzie-
ci siedzą na ławce, a za nimi stoi „głowa 
rodziny”. Swoje wsparcie ojciec wyraża 
przez ułożenie rąk – dłonie trzyma na 
ramieniu córki i żony. Widać, że rodzi-
na jest bardzo zżyta ze sobą – objaśniał 
Smolarczyk symbolikę swojej rzeźby.

Żorska ławeczka nie jest z pewno-
ścią ostatnim tego typu monumentem 
w województwie. Trwają zaawansowa-
ne prace nad kolejnymi rzeźbami – ła-
weczkami Marii Koterbskiej w Bielsku

-Białej i Wiesława Dymnego w Jaworzu 
k. Bielska. Bez obawy o popełnienie błę-
du można już teraz zaryzykować opinię, 
że będzie to „neverending story”.  

Żory – ławeczka śląskiej rodziny, fot. FOTOPOLSKA

Dąbrowa Górnicza – autor przy ławeczce  
J. Hendrixa (fot. Z. Lubowski)
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Siewierz – Zdzisław Pyzik i Stanisław Hadyna, fot. FOTOPOLSKA

Pszczyna – księżna Daisy, fot. FOTOPOLSKA Bystra – Julian Fałat, fot. Z. Lubowski
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Svitlana Bartoshchuk - kolaż
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Svitlana Bartoshchuk jest stu-
dentką pierwszego roku na kie-
runku Projektowanie Graficzne 
ASP w Katowicach. Jest rów-
nież absolwentką Uniwersyte-
tu Śląskiego, gdzie studiowała 
filologię słowiańską. Pochodzi 
z zachodniej Ukrainy, a w Pol-
sce mieszka od 7 lat. Inspiru-
je się suprematyzmem i sur-
realizmem, szczególnie praca-
mi Billa Noira, Ale Casanovy i 
Rity Maikovej. W swoich pra-
cach najczęściej stosuje takie 
techniki, jak kolaż analogowy, 
rysunek akwarelą i pastelą.
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Pa r mie si cy te mu pi sa em o od ru chu
swe go zdzi wie nia, kie dy z ust me go

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

smówiny
JAN MIODeK

Przed paroma dniami w jednym z re-
portaży prasowych znalazłem frag-

ment: „To jego swatka – matka zięcia. 
Gdy opowiada o swatce, musi robić dłuż-
sze przerwy, bo tak mu skacze ciśnienie”. 
Owa zacytowana swatka „matka zięcia” 
przylega do utrwalającego się w polsz-
czyźnie ogólnej zwyczaju takiego wła-
śnie określania rodziców zięcia czy sy-
nowej: swat to „ojciec zięcia lub synowej” 
(albo – jeszcze inaczej – „teść syna lub 
córki”), a swatka – powtórzmy za cyta-
tem z reportażu – „matka zięcia lub sy-
nowej” (albo „teściowa syna lub córki”). 
Rodzice pary małżeńskiej z obu stron 
to dla siebie nawzajem swatowie – po-
wiedzmy podsumowująco.

Określenie to wypełniło w języku 
ogólnym (standardowym, literackim) 
lukę po swatach przez wieki funkcjonu-
jących w polszczyźnie w znaczeniu „ci, 
którzy swatają kogoś z kimś, pośredni-
czą w zawieraniu małżeństwa”. Skoro wy-
cofują się oni z codziennego obiegu ko-
munikacyjnego, bo ludzie się dobiera-
ją na ogół sami, spontanicznie, bez po-
średników, to sięgnięto po swatów, by 
zaczęli obsługiwać inną relację rodzin-
ną! Tradycyjne słowniki (papierowe, jak 
się mówi) tego nowego znaczenia jesz-
cze nie rejestrują, ale ja je słyszę wokoło, 
a i sam się nim posługuję w odniesieniu 
do teściów syna. Przychodzi mi to łatwo, 
tym bardziej że w gwarach śląskich swa-
towie to właśnie „teściowie syna, córki”, 
o czym informuje na str. 237  „Mały 
słownik gwary Górnego Śląska” z roku 
2000 Bożeny Cząstki-Szymon, Jerzego 
Ludwiga i Heleny Synowiec.

Potwierdzają to słowniki interneto-
we, które hasło swatowie opatrują na-
stępującymi znaczeniami: 1. „ci, któ-
rzy swatają”, 2. „dawniej: osoby koja-
rzące małżeństwa”, 3. „regionalnie: ro-
dzice zięcia lub synowej”. Droga swatów 

„rodziców zięcia lub synowej” wiedzie 
więc z pewnością od odmian regional-
nych języka do polszczyzny standar-
dowej (ogólnej).  

Gwarom śląskim znane są także rze-
czowniki swak i swok. Pierwszy z nich 

de�niowany jest jako „szwagier, powi-
nowaty” („Słownik gwary śląskiej” Ilo-
ny i Andrzeja Czajkowskich oraz Doroty 
i Andrzeja Klukowskich, Katowice 1996, 
str. 68), drugi natomiast – jako „stryjek” 
(tamże, a także w „Małym słowniku gwa-
ry śląskiej” na str. 237). W „Podręcznym 
słowniku dawnej polszczyzny” Stefana 
Reczka z roku 1968 przy haśle swak zna-
leźć można na str. 478 dwa znaczenia: 1. 

„mąż siostry, szwagier”, 2. „rywal”.
Swat i swak, swok należą do tej samej 

rodziny wyrazowej, są spokrewnione ety-
mologicznie, a mianowicie pochodzą od 
formy swój (tak jak i słowa swojski, swo-
isty, oswoić, przyswoić).

Od zaimka dzierżawczego swój po-
chodzi jeszcze jedno piękne śląskie sło-
wo, a mianowicie swaczyna – „podwie-
czorek”, czasem też zwany w naszym re-
gionie, jak informuje słownik Cząstki-
Szymon, Ludwiga i Synowiec  na str. 237, 
jużyną albo – z niemiecka – fesperem 
(niem. das Vesperbrot).

Warto wiedzieć, że swaczyna była daw-
niej także określeniem „uczty wstępnej 
w przyjmowaniu do cechu”, o czym in-
formuje na str. 527 swego „Słownika ety-
mologicznego języka polskiego” z roku 
1927 Aleksander Brueckner. O jużynie 
natomiast tak pisał Brueckner na str. 210:  
jużyna – „podwieczorek”, w 16. i 17. wie-
ku jużynować; jedyny ślad prasłowiań-
skiej nazwy „południa”; jużyna, niby 

„południk”, od jug „południe”, u wszyst-
kich Słowian nie o czasie, lecz o „stronie 
i wiatrach południowych”; cerk. jug, rus. 
jug i ug; na całym południu jug; rus. jak 
zawsze bez j-: użin, użinat’ „wieczerzać”, 
tak samo bułg. i serb. użina, słoweń. jużi-
na; z tego pożyczyli Niemcy swoje Jau-
se, Jausen „podwieczorek”.

Wracając zaś do swoka, de�niowa-
nego w przywołanych słownikach jako 

„stryjek”, uściślijmy, że morfologicznym 
wariantem stryja, stryjka jest w gwarach 
śląskich stryk, tak w ogóle jednak rzad-
ko używany; na ogół i brat ojca, i brat 
matki to uja, ujek, ujec, wuja.

Śląskim archaizmem morfologicz-
nym są smówiny, smowy będące okre-

śleniem „zaręczyn” (znane są też na Ślą-
sku namówiny oraz zrękowiny). Czyta-
my w „Małym słowniku gwary Górne-
go Śląska”: „W niydziela były smówiny 
łod Brygidy”. „Czy óni już sóm po smó-
winach?” (str. 228).        

W czym tkwi archaiczność morfolo-
giczna owych smówin, smów? – Wyczu-
wamy, że we współczesnej polszczyźnie 
przylegają do nich formy typu zmówić 
się, zmowa (byłyby to również zmówiny, 
gdyby funkcjonowały w języku ogólnym) 

– z dźwięcznym nagłosowym „z-”, gwa-
ry śląskie natomiast zachowały do dziś 
pierwotną bezdźwięczność przedrostka 

„s-”:  smówiny, smowy – jak sjechać, sle-
cieć (ślecieć), slatować sie (ślatować sie), 
slazować (ślazować), smietka (śmietka), 
swijać, swalić („zjechać, zlecieć, zlaty-
wać się, złazić, zmiatka, zmiotka, zwi-
jać, zwalić”).

Po smówinach przychodził czas wese-
la, które na Śląsku południowym funk-
cjonuje w postaci wiesieli: „Byliście to 
na Hanczynym wiesieli?”, „Było szum-
ne (= piękne, wystawne, bogate, wspa-
niale) wiesieli u naszych sómsiadów” 
(„Mały słownik...”, str. 282). Do rodzi-
ny wchodziła wtedy niewiastka – do dziś 
funkcjonująca w języku starych Śląza-
ków jako „synowa”. Niewiastka, oczywi-
ście, utworzona jest od niewiasty – pier-
wotnej niewiesty. A dlaczego niewiastka, 
dawniej niewiestka, to pierwotnie „sy-
nowa”? – Bo się nic o niej nie wie, bo 
dopiero do rodziny wchodzi! Etymo-
logia jest aż nadto wyrazista. W języku 
ogólnym niewiasta – najpierw „syno-
wa” – stała się nazwaniem „osoby płci 
żeńskiej”, ale dziś jest to już tylko leksy-
kalny archaizm.

Do niewiastki „synowej” mam prze-
ogromną słabość, nie zapomnę bowiem, 
jak ponad pięćdziesiąt lat temu przy-
jechaliśmy z żoną z Wrocławia do ro-
dziców, do Tarnowskich Gór, a malarz 

– kończący w naszym mieszkaniu swą 
pracę – zlustrowawszy wzrokiem moją 
towarzyszkę życia, powiedział mamie: 

„Gryfno niewiastka mocie, pani Miod-
kowo!”. 
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Pojawienie się COVID-19 gdzieś w od-
ległych Chinach, a potem wszechogar-

niająca pandemia były dla nas zaskocze-
niem. Dlaczego? Bo byliśmy pewni, że 
nie może nas dotknąć taki kataklizm. By-
liśmy przekonani, że dokonania współ-
czesnej nauki poradzą sobie ze wszyst-
kim – w tym z takim zagrożeniem. A jed-
nak szybko przekonaliśmy się, że jednak 
jest inaczej. W marcu 2020 roku Świa-
towa Organizacja Zdrowia uznała cho-
robę COVID-19 za pandemię.

Powstały też różne teorie spiskowe. 
Ponadto zapomnieliśmy, że ludzkość od 
wieków była atakowana przez różne za-
razy. Zapomnieliśmy o dżumie, czarnej 
ospie, morowym powietrzu i innych prze-
kleństwach przeszłości. Zapomnieliśmy 
nawet o hiszpance z okresu po I wojnie 
światowej, która według szacunków po-
chłonęła ok. 50 mln istnień ludzkich. No 
cóż, owa nasza globalna wioska nabrała 
nowych kontekstów. Ale zapomnieliśmy 
także o tym, że ludzkość w czasie tego 
typu zagrożeń silnie się aktywizowała. 
Poodejmowała różne działania, z regu-
ły nieracjonalne, zwłaszcza magiczne. 
Odwoływała się do sprawdzonych stan-
dardów kulturowych, do usankcjono-
wanych tradycją wzorów zachowań, do 
zwyczajów i obrzędów. Ale najsilniej do 
wiary, do utrwalonych wzorów poboż-
ności. W tym wszystkim ludzie odnaj-
dowali szansę na przetrwanie, odnajdo-
wali nadzieję. Te zachowania poświad-
czają prace mediewistów – ludzie wie-
rzyli w ostateczne zwycięstwo Dobra 
nad Złem, życia nad śmiercią.

Szczególną rolę w tej walce odgry-
wała wiara, religijność, utrwalone spo-
soby walki z zagrożeniem „co idzie od 
Diobła”, głównego antagonisty Boga. 
Dobrotliwego Jezusiczka, Pon Boczka 
i Maryi. Pomocna była zwłaszcza Mat-
ka Boska. I przypomnijmy, że to wła-

śnie obraz Piekarskiej Pani ponoć urato-
wał przed dżumą czeską Pragę w owym 
strasznym 1680 roku – wszak wtedy pe-
regrynowała od kolegiaty św. Klemensa 
do katedry św. Wita. I o dziwo w zlaicy-
zowanych Czechach pamięć o tym wy-
darzeniu zachowała się śladowo w folk-
lorze mieszkańców ich stolicy jeszcze 
w początkach XX wieku. Wspominał 
mi o tym w 1988 roku – a jakże, w ulu-
bionej knajpie dobrego wojaka Szwejka 

– czeski etnograf prof. Antonin Robek, 
erudyta i zarazem dogmatyczny komu-
nista. I zauważmy, że tak jak w odległej 
przeszłości, tak i w realiach współcze-
snej pandemii ludzie zwracają się do 
wiary, do o�cjalnych i nieo�cjalnych 
praktyk religijnych, do kultu świętych 
obrazów. Jakże cennym jest, że to zja-
wisko jest obiektem badań – i to inten-
sywnych – Roberta Garstki i Aleksan-
dra Lyski, pracowników Instytutu My-
śli Polskiej im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach. Przypomnijmy, że są to 
także autorzy cennej i bez wątpienia wy-
jątkowej w skali Polski pracy „Czas nie-
zwykły. Obrzędowość doroczna na Gór-
nym Śląsku”, wydanej w 2018. I oto te-
raz obaj zajmują się miejscem oraz rolą 
kultury i tradycji w czasie pandemii– 
zwłaszcza w naszej górnośląskiej prze-
strzeni. Pojawiły się zakazy, nakazano 
dystans społeczny, noszenie maseczek 
etc. Zamknięte kościoły; ograniczenie 
praktyk religijnych było szokiem i wy-
zwaniem dla wiernych. Początek ogra-
niczeń nastąpił w czasie świąt wielka-
nocnych owego 2020 roku. Jednak oka-
zało się, że społeczeństwo, respektując 
zakazy, chciało być blisko zachowań 
i tradycji religijnych, być blisko Boga. 
Podajmy kilka przykładów z ziemi ślą-
skiej odwoływania się do tradycyjnych 
zachowań religijnych i obrzędowych, 
które funkcjonowały w czasach, kiedy 

pandemii nie było. Dziś nawiązanie do 
nich świadczy o sile i potrzebie prze-
trwania. O sile życia i nadziei. To nowy 
kontekst triady: wiary, nadziei i miło-
ści. Wspomniany Robert Garstka pisze 
przykładowo: „Jeźdźcy z Ostropy (dziel-
nica Gliwic) nie ruszyli wspólnie na ob-
jazd pól, jednakże niektórzy w nich nie 
wyobrażali sobie świat bez tego wyda-
rzenia, dlatego też jechali osobno lub 
w towarzystwie swoich dzieci. Większa 
grupa ruszyła na objazd pól we wrze-
śniu poza wyznaczonym tradycją termi-
nem”. W tym samym 2020 roku w wie-
lu miejscach nie odbyły się już tradycyj-
ne procesje wiernych w okresie Bożego 
Ciała. Jakże zaś symptomatycznym jest 
to, że w wielu para�ach księża jeździli 
w otwartych samochodach i błogosławili 
zgromadzonych na ulicach, oczywiście 
przy zachowaniu dystansu i w masecz-
kach. Znamienne było również odwie-
dzanie grobów w październiku przed 
zamknięciem cmentarzy. W niektó-
rych miejscowościach kontynuowano 
również tradycje związane z obchoda-
mi babskiego combra, pogrzebem basa 
czy wodzeniem niedźwiedzia. A w roku 
kolejnym, przykładowo w Goczałkowi-
cach czy Kobiórze na ziemi pszczyńskiej, 
odbywały się procesje z palmami – na 
pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy. To dodawało siły wiernym. 
Z pobożnością chodzono też do kościo-
ła, gdzie liczba wiernych była ograniczo-
na, i przyjmowano Komunię Świętą na 
rękę. Natomiast z moich badań przyto-
czę zdanie sędziwej mieszkanki Katowic: 

„Najbardziej to teraz widać, że trza być 
blisko Boga. Znaczy w takim czasie, jak 
momy terozki. Trza być z nim i matkom 
jego. Coby wiedzieli, że z nimi chcemy 
być. I wom powiym, że bydymy zawsze, 
znaczy, aż się to skończy, i dalej (…). Bo 
zawsze pieroństwo się kończy”. 

MARIAN GRZeGORZ GeRLICH

Pandemia i tradycje  
kulturowe

MIęDZY CISZĄ A HAłASeM
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Stanisław Ligoń urodził się w Królew-
skiej Hucie w 1879 roku. Znany był 

jako pisarz, radiowiec i rysownik saty-
rycznego pisma „Kocynder”, wychodzą-
cego na Śląsku w okresie plebiscytu, au-
tor słynnej książki „Bery i bojki śląskie”. 
Pierwszy raz przed mikrofonem stanął 
w roku 1927, prowadząc audycję „Bery 
i bojki”, a także „Przy sobocie po robo-
cie”. Jego audycje regionalne i satyryczno-
poli tycz ne skierowane były przeciwko hi-
tlerowskiej propagandzie. W roku 1934 
został dyrektorem Polskiego Radia Ka-
towice, a w roku następnym wybrano go 
posłem na sejm RP IV kadencji.

 Stanisław Ligoń jest mniej znany jako 
znakomity artysta malarz. Studia ma-
larskie rozpoczął w roku 1900 w Berli-
nie. Po powrocie na Śląsk w latach 1904 

– 1911 pracował jako malarz – ilustrator 
w wydawnictwie Karola Miarki w Mi-
kołowie. W 1911 roku przeniósł się do 
Krakowa, gdzie studiował na Akade-
mii Sztuk Pięknych. Był między innymi 
uczniem Jacka Malczewskiego oraz Jó-
zefa Meho era. W latach 1914-17 prze-
bywał w Truskolasach, gdzie w koście-
le św. Mikołaja na sklepieniu prezbite-
rium namalował polichromię przedsta-
wiającą świętych. 

Wraz z wybuchem II wojny światowej 
musiał uchodzić z Polski. Po długiej tu-
łaczce zamieszkał w Jerozolimie, gdzie 
został członkiem delegatury Rządu RP 
na ds. opieki nad uchodźcami. Mimo 
swoich obowiązków pisał oraz prowa-
dził audycje radiowe. Właśnie w Jero-
zolimie pod ko niec wojny w 1945 roku 
przyjął zlecenie namalowania obrazu 
Matki Boskiej Piekarskiej jako patronki 
formującego się w Afryce 3 Pułku Uła-
nów Śląskich. 

3 Pułk Ułanów Śląskich

W latach 1922-1939 w Tarnowskich 
Górach stacjonował 3 Pułk Ułanów, któ-
ry na wniosek Sejmu Śląskiego w 1938 
roku otrzymał nazwę „Śląskich”. 

Tradycje pułku sięgają roku 1817, 
czyli czasów Księstwa Warszawskie-

go. Pułk walczył w Powstaniu Listo-
padowym a w roku 1917 został od-
tworzony w I Korpusie Polskim w Ro-
sji. Barwą pułku był kolor żółto-bia-
ły. Jego losy nie skończyły się w roku 
1939. Ponownie został odtworzony 
pod koniec II wojny światowej, kiedy 
to na stronę aliantów przedostały się 
tysiące Ślązaków, przymusowo wcie-
lonych do Wehrmachtu.

Na początku roku 1945 generał Wła-
dysław Anders postanowił formować 
w Afryce III Korpus Polski. W skład tej 
for macji wchodziła 14 Wielkopolska 
Brygada Pancerna, utworzona przez 
3 Pułk Uła nów Śląskich wraz z regi-
mentami: 10 Hu zarów i 15 Ułanów 
Poznańskich, a miejscem ich postoju 
i  szkolenia pancerniaków wyznaczo-
no afrykańskie Quassasin.

W tym czasie kapelani: huzarów ks. 
Józef Grochot oraz ułanów śląskich 
ks. Roman Duda udali się do Jerozo-
limy, gdzie przebywał Stanisław Ligoń, 
z prośbą, aby namalował on obraz Ma-
ryjny na ołtarz pułkowy ułanów.

Ułański Wizerunek Maryjny w Egipcie

W marcu 1945 roku Stanisław Ligoń 
rozpoczął malować swój obraz, opar-
ty na podobiźnie słynącego z łask ob-
razu Matki Boskiej Piekarskiej. Ob-
raz Ligonia o wy miarach 55 na 70 cm 
był jaśniejszy i po godniejszy od ory-
ginału, posiada jasne tło, a twarze Ma-
ryi i Dzieciątka Jezus uśmiechają się.

25 kwietnia 1945 roku wieczorem 
zorganizowano w obozie 3 Pułku Uła-
nów Śląskich uroczysty apel, w czasie 
którego nastąpiło odsłonięcie obra-
zu, a dowódca pułku – płk Eugeniusz 
Święcicki:

W krótkim przemówieniu podkreślił 
nierozerwalne więzy łączące Ziemię 
Śląską z Macierzą, wskazał na głęboki 
kult jaki żywią Ślązacy do Matki Bo-
skiej Piekarskiej oraz dał wyraz przeko-
naniu, że Pułk Ułanów Śląskich wróci 
do naprawdę wolnej Polski, gdzie od-
prawi dziękczynne modły przed cudow-

nym obrazem w Piekarach. (Relacja inż. 
arch. H. Lipińskiego z 5 IV 1992. Ar-
chiwum Instytutu Tarnogórskiego, t. 3). 

Następnego dnia na pustynnych pias-
kach Egiptu, w kaplicy polowej, zbudo-
wanej z namiotów, odbyło się poświę-
cenie obrazu, którego dokonał ks. Jan 
Brandys szef duszpasterstwa Jednostek 
Wojskowych na Środkowym Wscho-
dzie. Po tej uroczystości wyprowadzo-
no obraz z ka plicy w uroczystej pro-
cesji. Kiedy po nownie został złożony 
na polowym ołtarzu ozdobionym lan-
cami z żółto-białymi proporczykami 
i szarfami, odbyła się przy nim pierw-
sza msza polowa.

Z okazji tej uroczystości do Księgi 
Pamiątkowej Gości, założonej rozka-
zem do wódcy pułku wpisali się wszy-
scy goście, zaproszeni przez żółto-bia-
łych ułanów. Wpisał się również ks. 
Jan Brandys: 

Matka Boska Piekarska Patronka Ślą-
skiego Pułku Ułanów! 

Działo się to 26 kwietnia 1945 r. na 
pustyni egipskiej w obozie Quassasin. 
Poświęciłem Obraz Matki Boskiej Pie-
karskiej dla Ołtarza Śląskiego Pułku 
Ułanów i oddałem pułk pod Jej opiekę. 
Od tego czasu będzie Wam – Ułanom 
Śl. Pułku – hetmaniła, jak to od wie-
ków czyni na Śląsku Matka Boska Pie-
karska, szczególnie w ciężkich czasach 
walk o polski charakter wiernego ludu 
śląskiego, ciągle walczącego o przyłą-
czenie do Polski. 

Będzie Wam hetmaniła aż do zwycię-
stwa i powrotu na Śląsk i to na Śląsk cały, 
zjednoczony z naszą Ojczyzną – Polską.

Panu Pułkownikowi Święcickiemu 
dziękuję za piękną myśl wyboru M.B. 
Piekarskiej za patronkę pułku. Jemu, 
Korpusowi Oficerskiemu i Żołnierzom 
dziękuję za pro cesję na pustyni i całą 
uroczystość. Je stem szczęśliwy, że jako 
najstarszy Ślązak, powstaniec śląski, 
mogłem brać udział.

M.p. 26 kwietnia 1945 r.
Ks. Jan Brandys, dziekan W.P.
Szef. Duszp. J.W.Ś.W.

TADeUSZ LOSTeR

Andersowska 
Matka Boska 

Piekarska
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Powojenne losy obrazu i jego twórcy
Brakowało kilku dni do zakończenia 

wojny. Po wojnie ks. Jan Brandys, Ślązak 
urodzony na ziemi pszczyńskiej, nie po-
wrócił na swój Śląsk. Powstaniec śląski, 
działacz plebiscytowy, współorganizator 
Związku Powstańców Śląskich pozostał 
na emigracji. W 1964 roku Prezydent RP 
na Uchodźstwie mianował go dziekanem 
generalnym. Zmarł w Londynie w r. 1970.

Stanisław Ligoń powrócił na Śląsk. Od 
września 1946 rozpoczął pracę w Radiu 
Katowice, prowadząc ze swoją „Radio-
wą Czelodką” regionalne audycje. Zmarł 
w Katowicach w roku 1954.

Po rozformowaniu pułku większość 
jego żołnierzy powróciła do kraju. Ci, 
którzy pozostali na emigracji, założy-
li Koło Pułkowe 3 Pułku Ułanów Ślą-
skich. Obraz Andersowskiej Matki Bo-
skiej Piekarskiej został oddany na prze-
chowanie do Muzeum Wojska Polskiego 
przy Instytucie im. Generała Sikorskie-
go w Londynie. W październiku 1958, 
w czterdziestą rocz nicę odtworzenia 
w niepodległej Polsce kawalerii i arty-
lerii konnej, zorganizowano w muzeum 
wystawę. Na wyróżniającej się ekspozy-
cji 3 Pułku Ułanów Śląskich wystawio-
no obraz ich patronki.

Drugim miejscem gdzie zdepono-
wano obraz Matki Boskiej Piekarskiej 
było kierowane przez księży Marianów 
muzeum w Fawley Court w Anglii. Ku-
stoszem tej placówki był o�cer żółto

-białych ułanów rtm. Henryk Lipiński. 
W 1999 roku księża Marianie rozpoczę-
li likwidację muzeum. Decyzją żyjących 
członków Koła Pułkowego 3 Pułku Uła-
nów Śląskich obraz został przekazany 
do Muze um Instytutu Tarnogórskiego 
w Tarnowskich Górach. Obraz Ander-
sowskiej Matki Boskiej Piekarskiej zawisł 
w sali poświęconej pamięci żółto-bia-
łych ułanów, w mieście, gdzie w okre-
sie międzywojennym stacjonował pułk, 
przy ulicy imienia twórcy obrazu Stani-
sława Ligonia pod numerem 7, oddany 
pod opiekę kustosza muzeum, dra hab. 
Marka Wrońskiego.

Wraz z obrazem do zbiorów muze-
alnych Pana Marka tra�ły również dwa 
oprawione w skórę albumy, wypełnione 
zdjęciami ilustrującymi historię 3 Pułku 
Ułanów Śląskich od roku 1944 do 1947. 
Album pierwszy otwierają zdjęcia wy-
konane w San Basilio (1944) kiedy to 
jeszcze żółto-biali ułani nosili nazwę 
Zmotoryzowany Pułk Ułanów. Później-
sze zdjęcia wykonane zostały w Egipcie, 
a os tat nie w okresie pełnienia  służby we 
Włoszech oraz na Wyspach Brytyjskich, 
razem 435 fotogra�i.

Zdjęcia te nigdy nie były publikowa-
ne! Wśród nich zachowało się 29 foto-
gra�i, wykonanych 26 kwietnia 1945 
w Egipcie, ilustrujących poświęcenie ob-
razu Andersowskiej Matki Boskiej Pie-
karskiej. Trzy zdjęcia z tej kolekcji po-
kazujemy w niniejszej publikacji. 
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Pierwszy mały jubileusz „Dziennika 
Zachodniego” miał miejsce z chwi-

lą ukazania się jej setnego numeru 
w 1945 roku.

Oto przy suto zastawionym stole – na 
tle dekoracji z godłem państwowym, ty-
tułem gazety „Dziennik Zachodni” z set-
nym numerem w wieńcu laurowym – sie-
dzą zasłuchani bohaterowie. Przemawia 
tylko jeden, który stoi – generał Aleksan-
der Zawadzki. Prezes „Czytelnika”, Je-
rzy Borejsza, wymownie podpiera gło-
wę ręką. Z drugiej strony siedzi pierw-
szy naczelny DZ, Stanisław Ziemba, ze 
wzrokiem utkwionym w stole, wspar-
ty na rękach – pewno myśli, co odpo-
wie generałowi albo jaki będzie następ-
ny toast. Za Ziembą widzimy dwóch in-
nych członków kolegium redakcyjnego.

„26 maja wydaliśmy setny numer DZ – 
pisał niezapomniany S. Ziemba – z datą 
27 maja 1945. Był to sukces, który trze-
ba było uczcić… Wciąż piło się jeszcze 
bimber z ohydnym zapachem, ale jakoś 
nikt na to nie zwracał uwagi. Przyjęcie 
odbyło się już w nowym lokalu redakcji 
przy ul. 3 Maja, do którego mieliśmy się 
niebawem przeprowadzić, na dawnych 
śmieciach „Kattowitzer Zeitung”, nad 
księgarnią „Czytelnika”. Zawadzkiego 
poinformowaliśmy o planach budowy 
własnej drukarni. Przyklasnął. Przyję-
cie przeciągnęło się do późnych godzin 
nocnych, a brali w nim udział nie tylko 
członkowie redakcji, administracji, ale 
i drukarze oraz kolporterzy”.

A oto, jak relacjonował tą skromną – 
w porównaniu z następnymi – uroczy-
stość Marek Wydra, który zapamiętał 
ją z autopsji: 

„26 maja 1945 roku wyszedł setny 
numer DZ z datą 27 maja. Ten pierw-
szy skromny jubileusz uczciło przyjęcie 
urządzone przez „Czytelnika” – na któ-
re przybyli gen. A. Zawadzki, płk J. Zię-
tek i mjr Wł. Stahl, prezes «Czytelnika » 
J. Borejsza, ze swoim zastępcą Z. Dem-
bińską. Introligatornia wręczyła gościom 
oprawne komplety DZ, a drukarze bie-
żący, setny numer dla wybranych wy-
drukowali z winietą w złotym kolorze…”.

Snuto plany, dalekosiężne… i chyba 
mało realne. Dowiadujemy się u niezrów-

nanego Ziemby: „Po rozejściu się gości 
pozostali z nami jeszcze Borejsza i Dem-
bińska. Snuliśmy z nimi plany rozwoju 
DZ i «Czytelnika », przy czym Borejsza 
był chwilowo większym fantastą niż my. 
Według mojego projektu mieliśmy na 3 
Maja przejąć kamienicę naprzeciw i wy-
budować nad nią łączący pomost. Z jed-
nej strony byłaby drukarnia i księgarnia 
z własnym wydawnictwem, z drugiej re-
dakcja jak najnowocześniej wyposażona. 
Borejszy bardzo się to spodobało i tak 
jakby już zatwierdził mój projekt, do-
dał tylko, że przewiduje dla każdej dele-
gatury i większej redakcji własne awio-
netki i helikoptery, które z jednej stro-
ny usprawniłyby służbę informacyjną 
redakcji z terenów o trudnym połącze-
niu komunikacyjnym, a z drugiej przy-
śpieszyłyby kolportaż”.

Dodam od siebie, że mimo wielolet-
nich poszukiwań, nie udało mi się od-
naleźć – przynajmniej w zbiorach DZ – 
gdzie jestem archiwistą – w jego spuściź-
nie historycznej, owej legendarnej gaze-
ty ze złotą winietą...

Oto, jak wspominana już red. Halina 
Markiewiczowa, już po niemal pół wie-
ku postrzegała naczelnego, który zakła-
dał DZ rozpoczynając : 

„Staszek Ziemba był rasowym dzien-
nikarzem, wspaniale łączył w sobie ce-
chy wymagającego szefa i dobrego ko-
legi. Umiał nie tylko stworzyć w redak-

cji niepowtarzalny klimat koleżeńskiego 
współżycia i scementować nas w oddany 
pismu zespół. Wiedział też, że nie tylko 
tempo i operatywność, ale przede wszyst-
kim rzetelne reagowanie na zachodzące 
wydarzenia, to walory które będą zdoby-
wać nam zarówno uznanie, jak i zaufa-
nie szerokich rzesz czytelników”.

O pracy w redakcji: „Pracowaliśmy 
też jak opętani, nie liczyły się godziny 
i pory dnia, poza pracą nic nie było waż-
ne. A tu pracy przybywało coraz więcej 
i coraz trudniejszej, wymagającej spe-
cjalizacji. Zarówno w tym pierwszym 
roku, jak i w tych już po nim następują-
cych, gdy „Dziennik” rósł coraz bardziej 
w strony i znaczenie”.

Dodatki, mutacje: „Już w połowie lu-
tego [1945 r.] ukazał się pierwszy zada-
tek przyszłych opracowań monogra�cz-
nych – kolumna przedstawiająca «Życie 
Literackie Nowej Polski» przedruk wier-
szy znanych poetów, pisanych w latach 
okupacji. Dała ona początek nie tylko 
powstaniu dodatku społeczno-kultu-
ralnego «Świat i życie», kontynuowa-
nego z czasem przez dodatek «Perspek-
tywy», a obecnie [pani Halina miała 
na myśli lata 80.] «Zbliżenia», ale i co-
raz śmielszym zamierzeniom. Wyrosło 
z tych śmiałych dążeń również i popo-
łudniowe wydanie «Dziennika Zachod-
niego» – «Wieczór», a później – «Nasz 
Dzienniczek» – dodatek do «Dziennika 
Zachodniego» wyd. «Wieczór», prze-
znaczony dla dzieci. Kto dziś pamięta tę 
krótkotrwałą stronicę, złożoną na czwo-
ro w kształt książeczki?”.

Grodzicki dodaje, że Dziennik cecho-
wał w tym czasie – za kadencji Ziemby, 
w pierwszych powojennych latach – nie-
samowity dynamizm: „Pismo rozrasta-
ło się szybko z początkowych 4 stron na 
6, potem na 8, w niedzielę na 10. Co ty-
dzień dodatki «Wiadomości Sportowe» 
(na Śląsku koniecznie, a Ziembie szcze-
gólnie miłe) i «Świat i Życie»” [wspo-
mniany przez Markiewiczową]. Specjal-
ne, monogra�czne numery świąteczne 
miały 16 stron – na Boże Narodzenie – 
numer poświęcony polskiemu ruchowi 
oporu w czasie okupacji z opowiadaniem 
Żukrowskiego o zamachu na Kutscherę. 

GRZeGORZ SZTOLeR

Dwie kosy DZiennika. 
Gazeta ze złotą winietą

Rok 1945: uroczyste spotkanie z okazji wydania 
100. numeru Dziennika Zachodniego. Przema-
wia gen. Aleksander Zawadzki. Z prawej strony 
wydawca gazety, prezes Spółdzielni Wydawniczej 
Czytelnik, Jerzy Borejsza, z lewej twórca naszej 
gazety, redaktor naczelny Stanisław Ziemba. Po 
minie Ziemby widać, że obecność tylu munduro-
wych nie cieszyła go zbytnio. Dziennik od począt-
ku był pismem dla wszystkich, niezależnym.
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20 stron na pierwszą rocznicę oswobo-
dzenia Katowic, a nawet 28 (!) na Wiel-
kanoc, zaś numer poświęcony emigracji 
wojennej i polskim walkom na Wscho-
dzie i Zachodzie, z całą kolumną wier-
szy powstałych za granicą”. Imponujące.

I to zresztą nie wszystko. Skrupulat-
ny Marek Wydra uzupełnia tę wyliczan-
kę specjalnych mutacji DZ: „25 marca 
1945 roku wydaliśmy specjalny numer 
poświęcony Ziemi Opolskiej. Miał 10 
stron i 100 tysięcy nakładu”. W ślad za 
tym poszło utworzenie oddziału opol-
skiego DZ pod kierownictwem Jana Łan-
gowskiego, przedwojennego naczelnego 

„Nowin Opolskich”. Opolski oddział re-
gionalny, precyzuje Wydra, powstał na 
końcu, jako siódmy z kolei: „Po Sosnow-
cu z Ludwikiem Wieczorkiem, Bytomiu 
z Eugeniuszem Łomozikiem, Gliwicach 
z Franciszkiem Niedzielskim, Bielsku 
z Leonem Kaźmierczakiem, następnie 
Marianem Saramą, Rybniku z Rudolfem 
Koziołem, Chorzowie ze Zdzisławem 
Sierpińskim”. Już po zakończeniu dzia-
łań wojennych, a więc de facto w drugiej 
połowie 1945 r. powołano także oddzia-
ły redakcji DZ w Cieszynie, Wrocławiu, 
Wałbrzychu i Kłodzku.

Koperta, szara koperta, jaką pozosta-
wił dla potomności pierwszy archiwi-
sta DZ Stanisław Czech, ukonkretnia te 
wspomnieniowe dywagacje. Mianowicie, 
z kilku kartek sporządzonych w 1962 r. 
dowiadujemy się, że w całym 1945 r. DZ 
nie posiadał żadnych mutacji regional-
nych [choć redakcje lokalne i korespon-
denci działali, jak widać to na przykładzie 
Opolszczyzny], te zaczęły ukazywać się 
dopiero od 1946 r. włącznie, i przykła-

dowo: wydanie A to Katowice, AB Ryb-
nik, ABC Wrocław, Jelenia Góra. Ale już 
w pierwszym półroczu 1948 r. wydania 
regionalne DZ przedstawiały się nastę-
pująco: O Katowice, A Zagłębie, AB By-
tom, ABC Częstochowa, ABCD Dolny 
Śląsk, ABCDE Opole, ABCDEF Rybnik, 
ABCDEFG Wrocław, ABCDEFGH mie-
szana. Jeszcze w 1952 r. DZ zasięgiem 
obejmuje Dolny Śląsk. Opolszczyzna 
pozostaje w zasięgu jego „rażenia” przez 
całe lata 50. Ale to nie wszystko. Dzięki 
sporządzonej, konkretnej informacji bi-
bliogra�cznej sporządzonej, zdaje się jak 
wynika z końcowej adnotacji, na potrze-
by Instytutu Prasoznawczego z Krakowa, 
wiemy, że wspomniany wcześniej „Wie-
czór” ukazywał się jako mutacja DZ [tzw. 
wydanie południowe] od 18.07.1946 do 
31.12.1956, natomiast jako gazeta samo-
dzielna rozpoczął swój niezależny byt od 
1.01.1957. Dodatek „Świat i Życie” uka-
zywał się od 1.01.1947 do 30.11.1955. 
A dodatek „Perspektywy” od 4.12.1955 
do 24/25.02.1957. 

Augustyn Grodzicki podkreśla, że Sta-
szek Ziemba, pierwszy naczelny: „Miał 
też ambicję ekspansji DZ przede wszyst-
kim na Dolny Śląsk, co przychodziło nie-
trudno, ale hamowała ją centrala «Czytel-
nika» [do którego Dziennik przynależał] 
obawiając się o konkurencję dla o wiele 
słabszej prasy wrocławskiej”. 

Wydra uzupełnia: „Szczególnie wie-
le materiałów ukazywało się [w 1945 r.] 
z Opolszczyzny, nasze pismo było też 
pierwszym, które dotarło do polskiej lud-
ności autochtonicznej w wyzwolonej czę-
ści Śląska. Dzięki powołanym oddziałom 
redakcji, na czele których stali zawodo-
wi dziennikarze, prawie wszyscy z dłu-
goletnią praktyką, DZ stawał się pręż-
nym organem prasowym południowo 
zachodniej części Ziem Odzyskanych”.

Dziennik rósł i rósł… i prawie nie miał 
sobie równych. Jak pisze dalej Grodzicki, 
DZ „stał się największym dziennikiem 
w Polsce”, co nie przeszkadzało w zdro-
wej konkurencji i współpracy np. mię-
dzy DZ a krakowskim „Dziennikiem 
Polskim”, który przewyższał – trudno 
się temu dziwić – „Dziennik” katowic-
ki „potencjałem literackim, a może ra-
czej, jak ujmuje to Grodzicki „mnogo-
ścią piór literackich”, ale nie „żywością 
dziennikarską”.

Jak przystało na następcę „Polonii”, DZ 
rozumiał i bronił swoich czytelników od-
powiedzialną publicystyką:

Grodzicki: „Poza problematyką ogól-
nokrajową i światową DZ ze szczególną 
pasją podejmował akcje o dużej wadze 
dla Śląska i całych Ziem Zachodnich. Tak 
było z tzw. Volkslistą, która przyniosła 
krzywdzące skutki dla Śląska, gdzie sy-
tuacja ludności w czasie okupacji była 
inna niż na pozostałym terenie Polski. 
Wiele trzeba było perswazji i dyskusji 
aby te fatalne poczynania odwrócić lub 
bodaj złagodzić...”.

Ponownie Grodzicki: „Inną nabrzmia-
łą sprawą był dawny antagonizm Śląza-
ków i Zagłębiaków, którzy teraz wymie-
szali się ze sobą, ale w maszynce mie-
szającej raz po raz odzywały się zgrzy-
ty [dobre porównanie]. Prasa [czyli DZ 
zwłaszcza] musiała te zgrzyty zacierać, 
temperamenty uspokajać”.

No i jak trzeba było, Ziemba bywał 
niepokorny, i to zdaje się stało się głów-
ną przyczyną jego wyrzucenia z gaze-
ty: „Ziemba był zadziorny w kontaktach 
z władzami, spierał się, walczył z niedo-
łęstwem biurokracji i tępotą propagan-
dy [a na krytykę każda „młoda” władza 
jest szczególnie wyczulona] – a okazji do 
tego nigdy nie brakowało – bronił swe-
go stanowiska i nieraz nawet z rezulta-
tem. Zadziorność ta zresztą niebawem 
nie wyszła mu na dobre”. Czyż moż-
na lepiej rzecz ująć, jak zrobił to Gro-
dzicki w odniesieniu do Ziemby? Pro-
sto i konkretnie. Ziemba po prostu się 
doigrał. Niestety. 

Pierwsza siedziba redakcji DZ mie-
ściła się przy ul. Sobieskiego, tam gdzie 
przed wojną rezydowała „Polonia” wy-
dawana przez Wojciecha Korfantego. 
W 1946 roku redakcja przeniosła się 
wreszcie do lokalu przy ul. 3 Maja zaj-
mowanego wcześniej przez „Kattowitzer 
Zeitung” (tam gdzie fetowano ów setny 
numer DZ) . Jedno z pism red. Surówki 
z 1947 roku zostało sporządzone na pa-
pierze �rmowym: „Redakcja Dziennika 
Zachodniego w Katowicach, 3-go Maja 
12, Telefony: 309-73, 355-82, 355-83, 
311-84”. Skądinąd wiadomo, że już pod 
koniec 1947 roku przeniesiono redakcję 

„Dziennika Zachodniego” na ul. Młyńską 
9, bo taki adres widnieje w stopce redak-
cyjnej DZ z dnia 12 listopada tegoż roku.

Te lokalizacje potwierdza August Gro-
dzicki: „Redakcja mieściła się wtedy 
[w 1945 r.] na Sobieskiego w jednym 
pokoju dawnej «Polonii», dopiero od 
nowego roku 1946 ustępując miejsca 
«Trybunie Robotniczej» przeniosła się 
na 3-go Maja do lokalu opuszczonego  

Tak wyglądał kolportaż DZ w powojennych la-
tach. Gazeta redaktora Ziemby przejęta zosta-
ła przez Śląską Delegaturę „Czytelnika” od chwi-
li wydania 31 numeru. Dla DZ zaowocowało to 
popularnością i dobrym odbiorem wśród czytel-
ników. Powodzenie to korzystnie odbiło się na na-
kładzie „Dziennika Zachodniego”, który systema-
tycznie rósł i w 1947 roku osiągnął 100 tysięcy eg-
zemplarzy.

Siłą DZ było zawsze bycie blisko ludzi i ich spraw.
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przez «Kattowitzer Zeitung». Trzeba 
więc było dotrzeć nocą przez pogrążo-
ne w ciemnościach miasto z przepustką 
upoważniającą do poruszania się po go-
dzinie policyjnej…”. 

I barwnie wspomina pionierskie cza-
sy redaktorowania Ziemby: „Codzien-
nie ustalał tematy, jakie mają być poru-
szane w numerze. Puszczał w ruch mło-
dych reporterów, a potem beształ ich za 
niemrawość i wymyślając pouczał jak pi-
sać. Wieczorem, a nieraz w nocy wpa-
dał do redakcji i gruntownie wywracał 
już złamane kolumny przy westchnie-
niach Mojkowskiego, który jako sekre-
tarz redakcji musiał cierpliwie czekać 
na przyjście szefa i wyrozumiale znosić 
jego szaleństwa”.

Czasy powojenne były trudne, ale jak 
każde pionierskie czasy, miały swój nie-
odparty urok. Na czym on polegał? Gro-
dzicki, podkreśla że „…pracy nie uby-
wało, [ale] cały zespół działał w zażyłej, 
przyjacielskiej atmosferze, elastycznie 
i bez rutyniarstwa. Pracowało się bez 
wytchnienia, nie bacząc na godziny dnia 
ani nocy. Do tego mnóstwo zajęć poza 
redakcyjnych, społecznych. Wreszcie 

kiedy się już naprawdę poprawiło i po-
otwierały się lokale, nie gardziło się za-
bawą. Mury restauracji i baru «Mono-
pol» mogłyby wiele opowiedzieć o spę-
dzonych tam nocach…”.

Redagowana przez Ziembę i zespół 
dziennik od początku drukowany był 
w Zakładach Gra�cznych „Polonia” przy 
ul. Sobieskiego 11. Po przeniesieniu re-
dakcji do budynku przy ul. 3 Maja po-
stanowiono wykorzystać stojące obok 
puste hale po drukarni zlikwidowanej 
w 1940 roku i tu drukować gazetę. Uzy-
skano odpowiednie zezwolenie od władz 
miejskich na usunięcie gruzu ze zburzo-
nej drukarni w Raciborzu i wydobycie 
maszyny rotacyjnej. Była w fatalnym sta-
nie technicznym, połamana i zardzewia-
ła. Ziemba opisuje, że

„...eksperci mieli podzielone zdania, 
czy da się z tego brudnego żelastwa coś 
zrobić. Przeważył jednak zapał. Poroz-
kręcano maszynę i nawet najdrobniejsze 
jej części przewieziono do Katowic. Tu 
zakupiono duże wanny i przez trzy mie-
siące kąpano pieczołowicie poszczegól-
ne części w nafcie, aż rdza i inne przy-
czepione do nich osady puściły. Potem 
je dokładnie czyszczono. (…) W kilka 
miesięcy później maszyna została zmon-
towana. (…) Kiedy rotacja ruszyła, nie 
wszystko poszło od razu gładko; rwała 
papier, niejednakowo rozkładała farbę, 
to znów zacinała się. Pierwszy numer 
«Dziennika Zachodniego» (23 grudnia 
1945) na niej drukowany nie należał też 
do najpiękniejszych. Grunt jednak, że by-
liśmy już we własnej drukarni. Stworzy-
liśmy ja zapałem techników i drukarzy. 
«Czytelnik» otrzymał do swego mająt-
ku cenny zakład, ale w żadnym ze spra-
wozdań centralnych nigdy nie podawał, 
jak ta drukarnia powstała”.

Redaktorem naczelnym gazety, któ-
rą zakładał Ziemba przestał być w 1948 
roku, dokładnie do 1 stycznia tegoż roku, 
taką datę podaje w swoich aktach perso-
nalnych. A za początek swojego redak-
torowania, zakładania Dziennika przy-
jął datę 2 lutego 1945 roku.

Co działo się z Ziembą dalej? Otóż od 1 
stycznia 1948, czyli dokładnie wtedy, kie-
dy formalnie przestał być naczelnym DZ, 
zostaje naczelnym pisma „Sport i Wcza-
sy”, którą to funkcję sprawuje do 1950 r. 
I przypomnijmy, w latach trzydziestych 
związany był z tytułami koncernu Polo-
nia, Wojciecha Korfantego, a więc „Sied-
miu groszy” (1932–36), gdzie pracował 
jako reporter i „Kuriera Wieczornego” 
(1936–39), gdzie był adiustatorem i re-
daktorem technicznym. 

Mało jednak znany jest epizod Ziem-
by z konkurencyjną jakby nie było wów-
czas „Trybuną Robotniczą”. Dowiaduje-
my się o nim z opinii zamieszczonej 10 
grudnia 1954 roku w aktach personal-
nych. Pisze się w niej, że towarzysz Ziem-
ba, „bezpartyjny, przedwojenny dzien-
nikarz zna doskonale swój zawód i poj-

muje go trochę po dawnemu, ale w toku 
swej pracy w «Trybunie Robotniczej» /
od roku 1950/ zrobił ogromny krok na-
przód w kierunku upolitycznienia swo-
ich publikacji i powiązania ich z ideolo-
gią Partii. Zdolny i wyjątkowo pracowity, 
szybki w pracy, rzutki i energiczny. Po-
wierzono mu zadanie redagowania stron 
gazety przeznaczonych dla Gliwic, Zabrza 
i Bytomia [co] wykonuje bardzo dobrze, 
potra�ł ożywić te mutacje i pod wzglę-
dem gra�cznym i treściwym, redagując 
je w duchu walki z nastrojami i propa-
gandą proniemiecką. Zna dobrze historię, 
bardzo dużo czyta, wiadomości ma sze-
rokie z różnych dziedzin. Pisze artyku-
ły, broszury i książki publicystyczno-hi-
storyczne…”. Słowem, nawet z tej bełko-
tliwej ilustracji widać, że Dziennik utra-
cił osobę rzutką i kompetentną, na rzecz 
miernych nieco i bezbarwnych następ-
ców, która mogła jeszcze większych suk-
cesów i chwały przysporzyć Dzienniko-
wi. Dlaczego się tak nie stało?

Ziembę na stanowisku redaktora na-
czelnego DZ zastąpił Stanisław Mojkowski. 
A. Grodzicki pisze o nim, że „był spokoj-
ny i �egmatyczny”. Pojawił się w zespole 
dziennikarskim po powrocie z obozu je-
nieckiego i szybko został sekretarzem re-
dakcji, a wkrótce potem – jej naczelnym.

Tu przerywamy naszą opowieść o po-
czątkach DZ.

W jakich czasach przyszło żyć i two-
rzyć gazetę codzienną zespołowi daw-
nej „Polonii”? Pionierskich, jak już po-
wiedziano, trudnych, ale ciekawych. Peł-
nych wezwań i przeciwności. I zapału, 
bo ludzie budowali w miarę normalną, 
już nie wojenną rzeczywistość. Choć nie 
w pełni wolną...

Grodzicki wspomina: „Pracowało się 
z zapałem i zaangażowaniem – te słowa 
nie straciły jeszcze wtedy swego sensu. 
Każdy dzień tworzył coś nowego w po-
rządkującym się życiu tu na miejscu, we 
Wrocławiu, na Ziemiach Zachodnich, 
w Warszawie, w całym kraju. Świado-
mość czynnego uczestnictwa w tym 
tworzeniu z widocznymi na oko rezul-
tatami wyzwalała energię. To było jed-
no oblicze tamtych czasów, ale ich obraz 
kształtuje się także w innych wymiarach, 
w wizji dramatycznej. Walki bratobójcze, 
zabójstwa, plugawy plakat o AK zaplu-
tym karle reakcji, represje, aresztowania. 
Z drugiej strony – aferzyści i spekulanci 
przylepiający się także do władz, rozsza-
lałe szabrownictwo, demoralizacja spo-
łeczeństwa, hańba kieleckich ekscesów 
antyżydowskich prowokowanych wśród 
kołtunów i szumowin, których niczego 
nie nauczyły zbrodnie hitleryzmu”.

Więc jakie były to czasy? Czy można 
oddać krótko ich klimat? Można, najtraf-
niej ujął ich istotę cytowany po wielekroć 
August Grodzicki: „…z chaosu formo-
wało się życie, otwierały się nadzieje…”.

To było pokolenie niespełnionych na-
dziei. 

Sztandarowa pozycja o historii DZ, jego barw-
nych początkach. „Czasy przełomu” i ich autor – 
redaktor Stanisław Ziemba. Kawał dobrej, choć 
trudnej historii...
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W lutowym numerze (2/2022) „Ślą-
ska” Tadeusz Loster w artykule 

„Pęknięta struna” pisze o poetach swoją 
poezją i pieśnią podtrzymujących mo-
rale osób internowanych, osadzonych 
w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu 
Zaborzu. Konkretnie przedstawia twór-
czość dwóch autorów – Mirosława Kań-
tora i Jacka Okonia.

Gdy z początkiem czerwca 1982 roku 
po odsiadce w areszcie Komendy Woje-
wódzkiej w Katowicach przetransporto-
wano mnie do tego, jak wówczas popu-
larnie mówiono „internatu”, obaj mło-
dzi poeci, studenci katowickich uczelni 
już tam od maja przebywali.

Wcześniejsze zabrzańskie więzienie, 
w swej głównej zabudowie składało się 
z  trzech parterowych baraków, zwa-
nych pawilonami i kilku pomniejszych 
zabudowań; np. aresztu z tzw. klatka-
mi tygrysa, pojedynczych, bardzo wą-
skich cel, w których była tylko prycza, 
miska i wiadro WC na czynności �zjo-
logiczne. W jednym z tych dużych ba-
raków pozostawiono pospolitych więź-
niów, pozostałe dwa baraki były zapeł-
nione internowanymi.

Nie mam zamiaru tworzyć martyrolo-
gii, a opowiedzieć jedynie o działaniach 
osadzonych wynikających z podszeptu 
muz różnorakich; poezji, muzyki, pla-
styki, a nawet handlu. Bo pisano wier-
sze, piosenki, malowano chusty i ko-
szulki wyhandlowane od więźniów za 
papierosy, odbijano „pieczęcie interno-
wanych”, ba, były nawet próby kabaretu. 

Internowanych, po wprowadzonym 
13 grudnia 1981 roku stanie wojennym, 
w lecie 1982 roku w tym zabrzańskim 
ośrodku mogło być około 350–360. To 
dane przypuszczalne, bo przez kołchoź-
niki (prymitywne głośniki w salach-ce-
lach) każdego dnia wyczytywano kilka 
nazwisk osadzonych, wzywając ich do 
administracji. Czasami na przesłuchanie, 
czasami by wręczyć przepustkę na wol-
ność. Kiedy w ramach amnestii z oka-

zji 22 lipca (było takie święto państwo-
we upamiętniające zredagowany w Mo-
skwie manifest pierwszych władz powo-
jennej Polski Ludowej) w dniach 23 i 24 
lipca zwalniano ponad trzystu interno-
wanych, pozostała za kratami garstka 
największych aktywistów; nazywanych 
przez media i strażników – Ekstremą, 
wśród nich, przewodniczący Solidar-
ności Śląsko-Dąbrowskiej Leszek Wa-
liszewski i poprzedni, były przewodni-
czący związku Andrzej Rozpłochowski.

Internowani byli umieszczeni w dwóch 
barakach, a wewnątrz baraków, w któ-
rych było około dziesięciu sal-celi, prze-
bywali w otwartych pomieszczeniach, 
wówczas w lecie już o mniejszym obło-
żeniu po 10–12 osadzonych. Wewnątrz 
baraków można było się swobodnie po-
ruszać, jedno z pomieszczeń służyło za 
kaplicę, inne było świetlicą, salą telewi-
zyjną. Także tylko internowanym, w od-
różnieniu od odgrodzonych siatką płotu 
więźniów, przysługiwały dwie godziny 
dziennie przebywania na zewnątrz, na 
łące między barakami. Nie był to typowy 
więzienny spacernik jak wcześniej kwa-
drans chodzenia wkoło na betonowym 
placu między murami Komendy Wo-
jewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Mie-
liśmy swobodę poruszania się i w czasie 
tej spacerowej przerwy, możliwość kon-
taktowania się z internowanymi z dru-
giego baraku. Dwie godziny „spaceru” 
były wspólne, od 11:00 do 13:00 dla obu 
bloków. W „moim” baraku był osadzony 
Andrzej Rozpłochowski i także jeden ze 
wspomnianych wyżej studentów – Mirek 
Kańtor. Natomiast z przewodniczącym 
Związku Leszkiem Waliszewskim spo-
tykaliśmy się dziennie w czasie owych 

„spacerowych” dwóch godzin.
Każdego wieczoru, już w zamkniętych 

barakach, do otwartych okien poprzez 
kraty śpiewaliśmy obozowe pieśni, wła-
ściwie wykrzykiwaliśmy, tak, byśmy byli 
słyszani na nieodległym osiedlu. Zawszeć 
była to na melodię legionowej „Pierw-

szej Brygady” Piłsudskiego pieśń „Za-
borze to skazańców nuta...” z refrenem:

„My internowani, w Zabrzu zatrzymani
na stos rzuciliśmy swój życia los,
na stos, na stos”.
Także prawie codziennie śpiewaliśmy 

„Mury” Jacka Kaczmarskiego z rytmicz-
nym, melodyjnym refrenem:

„Wyrwij murom zęby krat,
zerwij kajdany, połam bat.
A mury runą, runą, runą
i pogrzebią stary świat”.
Inne pieśni się zmieniały i poza nielicz-

nymi, nieznany nam był autor. W tam-
tych czasach nawet w ośrodku odosob-
nienia nie zadawaliśmy zbyt wiele pytań 
osobistych. Bliskość przebywania w „in-
ternacie” sprawiała, że twórczością wy-
mienialiśmy się z Mirkiem Kańtorem. 
Mirek tworzył poważną, powiedziałbym 
skłonną do martyrologi poezję liryczną. 
Ja układałem fraszki lub wiersze epickie, 
bywało buntownicze. Mirek miał prze-
wagę artysty, nie tylko pisał, ale kom-
ponował melodię. Brzdękanie jego gi-
tary… Usłyszawszy podszept Kalliope, 
pisałem o nim:

„POETA
Śpiewa, choć śpiewać mu nie kazano,
bo śpiewem walczy, idzie na całość.
Idyllę stworzyć, szczęście dać, 
a tu mu wrzeszczą: Sowa, spać!
Brzdękaniem struny sumienia budzi
i wierszem tworzy pięknych ludzi.
A ludzie nocą pragną spać,
nie rozumieją go, psia mać”.

Udało mi się wynieść ukryte we wnę-
trzu elektrycznej kuchenki oraz za pod-
szewką kurtki dość sporo notatek, także 
wierszy, przy czym, jak już wspominałem, 
nie są mi znani autorzy obozowej poezji. 
Przedstawię zatem tylko kilka wybranych 
własnych utworów. Dzisiaj, po czterdzie-
stu latach zajrzawszy do zakamu�owa-
nej teczki, zauważyłem, że niektóre sfor-
mułowania trzeba opatrzyć przypisami.  

JANUSZ PLeWNIAK

Muzy 
za kratami
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Np. we fraszce poniższej, wypada wy-
jaśnić, że Wrona, to WRON – komuni-
styczna organizacja w stanie wojennym 

– Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, 
a ormowiec, to członek formacji Ochot-
nicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, zaś 
zomowiec, to zbrojne ramię partii – czy-
li jednostki specjalnej do tłumienia roz-
ruchów ZOMO.

CO IM GRA?
Gliniarzu, ormowcu, SB’eku, zomowcu,
PAP-owski birbancie, ich kolaborancie,
dziwkarzu, kretynie, krasny sukinsynie,
krzykaczu, złodzieju, reżimu nadziejo!
Skąd ta wiara w tobie, w siłę i potęgę,
że w tym Wrony szambie, czujesz się tak 
pewnie?
Nocą zgadłem kwestię z łaski Morfeusza;
tobie nikt nie kazał, ciebie nikt nie zmuszał,
ty to masz już w genach, tak gra twoja dusza.

TO MY
Krata oddziela nas od świata,
lecz nie podzieli nas ta krata.
Krata osłania okna, drzwi,
ale nasz człowiek z kraty kpi;
bo gdy nadejdzie odlotów czas,
Wrona poleci – zostawi nas.
Klucz obrócimy, zwalimy kratę.
Zapanujemy znów nad światem.

Inna fraszka i znów potrzebne wyja-
śnienie: Loranz był w owym czasie pre-
zesem TVP. 

PANU LORANZOWI DEDYKUJĘ
Wolnym być,
wódę pić,
baby rżnąć,
głośno kląć.
Hulać nocą,
dniami spać,
na komunę z góry srać.
Taki chcą, gnojąc nas,
w TV obraz
dać dla mas.

POROZUMIENIE
Dogadywał się Polak z Polakiem,
po bratersku jak brat z bratem?
Tutaj naszym głosem zza krat,
tam, porozumienia kręcąc bat.
Jeden krzyczał do krat co wieczora,
drugi zaś właził do telewizora.
Tak sobie gadali, jak dwaj głuchoniemi,
jakby nie mieszkali na tej samej ziemi.

W innych epickich wierszach niczego wy-
jaśniać nie ma potrzeby:

NASZE CIENIE
Znaczki, malowanki,
kartki, wyszywanki,
koperty, koszulki
radio i pigułki,
zeszyty, adresy,
źle tajone stressy,
czaj, głupie żarty,
kostka i karty,

piosenki, liryki
i po nocach krzyki,
gimnastyka z rana,
koszula nie prana,
książek zaczytanie
i tajne zebranie,
pętanie po celach,
gadanie bez celu,
brydż, skat, kierki,
śpiewy, gierki,
marago, makao,
ze zrzutów kakao,
zadyma dla jaja
i każdy się szlaja...

Wszystko to w obozie,
wiele po kryjomu,
wszystko by opędzić
myśli swe o domu.

Ale, że w obozie,
chociaż po kryjomu,
myśli o rodzinie
są z nami jak cienie.

Swoje wiersze zawsze czytałem kole-
gom w celi, pokazywałem także prze-
wodniczącym Związku, Leszkowi Wali-
szewskiemu i Andrzejowi Rozpłochow-
skiemu, zazwyczaj aprobowali, raz tyl-
ko Andrzej okazał dezaprobatę, gdy po 
powrocie ze „spaceru” napisałem wiersz 

„Proszę wchodzić do pawilonu...” , skry-
tykował mnie, tu żeś przegrzał, zacho-
waj dla siebie:

„Proszę wchodzić do pawilonu”.
Klatka czeka, krata zapadła.

Zegar wybił trzynastą.
Snują się cienie,
toczą dysputy.
Ludzi wspomnienie – 
żywe trupy.
Budują Polskę
równym człapem.
Pacnięcia mocne
palcem w mapę.
Wciąż uzdrawiają
za kratami.
Hasła padają:

My nie sami!
Co zrobią oni?
A co my?
Soczku dodoni
jeszcze ci?
Brakło kakao,
krzyczą apel,
i masła mało
krótki spacer.
Tłum konowałów
politycznych,
recept, banałów
pakiet liczny;
wydają, liczą
podsuwają.
Tylko apteki
wciąż nie mają.

„Proszę wchodzić do pawilonu...”
Klatka czeka, krata zapadła.
Zegar wybił trzynastą.

Nie zawsze byłem tak zasadniczo poważ-
ny, sporo częściej niefrasobliwy:

PLECIUGA
Pytała się jedna pani,
kto to są internowani?
Podobno sami brodacze,
ojczyzny podpalacze?
Czy to jest, aby pewne,
że mają gęby gniewne,
całymi dniami ryczą,
w przerwach leżą, się byczą
i obiecali, że nam tu,
po wyjściu sprawią manto?
Ach, zapomniałbym, a jakże,
że pani tak pytająca
była żoną, bodajże
towarzysza Zająca
  –  – -

PEDANCIK
Niejeden z nas klnie na dyżurze,
spłukując czyjeś gówno w dziurze,
ale gdy sam znad dziury wstanięty
ciężko mu chlusnąć wodą w ekskrementy.

 –  – -
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Z GŁOŚNIKA
Spiker na chwilę przerwał program stacji,
zapodał: zgłoszą się do administracji...
I cisza na sali rozsadzała głowy,
przy swoim tobołku każdy już gotowy
skoczyć ku drzwiom, pobiec do markowni
po oddech wolności. Czy aby jej godni?
A spiker odchrząknął i dodaje dali
... ci, co się do lekarza rano zapisali.

SAMO ŻYCIE
Pragnienie wolności męczy go szalenie,
choć mówi – idea, to myśli – walenie.
O nowy ład walczyć musi,
myśli te toną w oparach chuci.
Ja go rozumiem i cenię, 
bo na cóż ład, gdy bez bab?

PUNKT WIDZENIA
Pokłócił z żoną się na widzeniu;
ona o dzieciach, on o tworzeniu,
ona, że była u adwokata,
on, że nastąpi katom zapłata,
ona, że płacze i dziecko czeka,
on, że nowego trzeba człowieka…
Tak by to trwało, się kotłowało,
gdyby widzenie się przeciągało.
Lecz sierżant przerwał w godzinę, równo
i ze spotkania mieli… nici.

DZIAŁACZ
Pan znowu dzisiaj walczy z reżimem,
maluje chustę, odbija znaczek – 
celę posprząta kto inny,
kto nie jest takim wielkim działaczem.

O JÓZKU BOCIANIE
Bocian – nie wrona,
ze śmiechu kona,
gdy może wronie,
pluć przy ogonie.
Nie widzi wcale,
w śmiechu nawale,
choć żarci z wrony,
przez nią zamkniąny.

WIE/TRZ/NE NADZIEJE.
„Jutro pracuje administracja...”
plotka ruszyła, zatem kolacja
znów dzisiaj będzie pożegnalna
i bal, że hej! – odbija palma.
Jeśli klawisze w święto pracują,
zatem zwolnienia przygotowują.
Więc jeszcze jedna noc zielona,
jeden drugiego chce przekonać,
że jedną nogą już na wolności.
Słuchałem radia, premier obwieścił,
że będzie zwalniał internowanych,
bo takie wrona przyjęła plany
i ma je do zrealizowania – o ku…
do końca bieżącego roku.

ROZTERKI
Złudzenia prysły po przemówieniu.
Co teraz powiesz na widzeniu?
Że słabo jakoś świeci słońce,
że teraz to już znów miesiące?
Że tęsknisz, w przerwach się opalasz,
klawiszom klucze podpierdalasz.
Nigdy nie wstąpisz do Okonu*,

że owszem, chciałbyś być już w domu…
Może łeb spuścisz? Cichym głosem
poprosisz o paszport pogodzony z losem?

*) – Obywatelskie Komitety Ocalenia Na-
rodowego (OKON) – komitety popar-
cia dla WRON tworzone w okresie sta-
nu wojennego. 

Na �nał tej poetyckiej relacji podaję wiersz 
napisany krótko po opuszczeniu obozu 
internowanych.

PIERWSZE DNI WOLNOŚCI
Jesz. Pijesz. Śpisz. Myślisz.
Chodzisz po trotuarze.
Siedzisz przy stole. Kreślisz.
Otwierasz okno. Spotykasz ludzi.
Idziesz do kina. Witasz gości.
Jesteś sobą. WOLNY.
Jesteś wolny, bo cię wypuścili.
Wolny – tak ci powiedzieli.
Możesz wracać do pracy na swe daw-
ne miejsce.

Możesz jechać na wczasy, w każdym 
razie jeszcze...
Tankujesz paliwo. Facet wlewa więcej.
Pogoda się poprawiła. Auto w dal cię niesie.
I wiesz, że jesteś wolny.
Tak ci powiedzieli, gdy otwierali kratę.
Cieszysz się zewnętrznym światem, a ra-
dość wypełnia wnętrze.
Umawiasz się z dziewczętami. Hałas cię 
nie męczy.
Jesz. Pijesz. Zasypiasz.
I wtedy – ciebie, wolnego człowieka,
niespodziewanie zupełnie odwiedza SB’ ek.
Panie X, pan pozwoli, jeszcze jedno 
przesłuchanie.
To nie będzie areszt, gwałt, internowanie.
Na wszelki wypadek, znów skujemy ręce...
Krzyczysz – NIE! Ja nie chcę!
Krzyk ten sen przerywa.
Przez chwilą przytomniejesz, do momentu,
gdy sobie uświadamiasz:
JESTEM WOLNYM CZŁOWIEKIEM.

(C) Janusz Plewniak
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BIAłe KRUKI 

31 sierpnia 1939 roku, godz. 19. Spo-
kojny głos spikerki radiowej: „Tu 

Polskie Radio Katowice oraz wszystkie 
rozgłośnie polskie. Nadajemy słucho-
wisko Jana Kazimierza Zaremby zaty-
tułowane « Larum w obozie». Reżyse-
ria Zbigniewa Lipczyńskiego, muzy-
ka Jarosława Leszczyńskiego”. Ocze-
kiwanie, cisza, pierwsze takty muzyki: 

„w oddali cichnie śpiew rycerski i echa 
bitwy”. Głos gawędziarza: „Posłuchaj-
my opowieści o bohaterskiej załodze 
zamku w Olsztynie koło Częstocho-
wy, która cztery wieki temu, pod wo-
dzą Kaspra Karlińskiego, dzielnie sta-
wiła czoła najeźdźczym wojskom au-
striackiego arcyksięcia Maksymiliana. 
Jest rok 1587…”. Tak rozpoczęło się to 
słuchowisko w wieczór poprzedzają-
cy wybuch II wojny światowej. Ale raz 
jeszcze słuchacze mogli go wysłuchać 
wiele lat później, bo 31 sierpnia 1977 
roku o godz. 17.20 w ramach obchodów 
jubileuszowych katowickiego radia. Co 
ciekawe, również  w reżyserii Zbignie-
wa Lipczyńskiego. Pierwotne nagranie 
oczywiście się nie zachowało, zachował 
się jedynie maszynopis wraz odręczny-
mi notatkami realizatorów.

Ale nie sam moment emisji radio-
wej sprawił, że „Larum w obozie” było 
słuchowiskiem niezwykłym. Kontekst 
historyczny jedynie wzmagał napięcie, 
jak u 9-letniego wówczas Mieczysława 
Skinderowicza, który po latach wspomi-
nał: „W ten wieczór każdy z nas chciał 
być żołnierzem, myśmy się chcieli bić 
z Niemcami. Byłem harcerzem, każdy 

JAN MALICKI

Ostatnie 
przedwojenne 

słuchowisko radiowe
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był pełen animuszu, atmosfera pod-
niosła… Byliśmy przeświadczeni, że 
jeśli wojna wybuchnie, to my ją musi-
my wygrać. Z takim przeświadczeniem 
wszyscy, i  ja też, wstawaliśmy z krze-
seł od radioodbiornika”. Wzmacnia-
ło więc ono uczucia wzniosłe, roman-
tyczne, gotowości do poświęceń,  pie-
lęgnowane w domach rodzinnych, ale 
i utrwalane w szkołach poprzez dobór 
odpowiednich lektur. A jednak audy-
cja ta również prowokowała.

Słuchowisko przywołano bowiem ob-
razy, które w dziejach naszej narodowej 
kultury, ale i kultury lokalnej, śląskiej, zaj-
mowały pozycję szczególną, choć skrajnie 
od siebie odległą, przeciwstawną w sfe-
rze interpretacji i symboliki; dla jednej 
strony, polskiej, to triumf; dla drugiej 
(myślę o Ślązakach) – pożoga i zgliszcza. 
A jednak razem współtworzące wielką le-
gendę szesnastowiecznej Polski; dla Ślą-
ska  zaś – pamięć zniszczonego miasta 
z jej codziennością i kulturą. Dopełni ją, 
choć nie do końca, zbliżająca się wojna 
30-letnia. Dla kultury literackiej sarmac-
kiej Polski – będzie to obraz skupiony 
i przysłowie przywołane w „Moraliach” 
przez Wacława Potockiego: „Więcej 
Maksymilian stracił pod Byczyną”, 
dokładnie w sto lat po tych wydarzeniach.

Przypomnijmy zatem pokrótce fakty 
współtworzące osnowę fabularną słucho-
wiska. Były to bowiem czasy – jak wte-
dy mawiano – „gonitwy po koronę” po 
śmierci Stefana Batorego (otrutego po-
noć jak niosła wieść gminna, a uprawdo-
podobniały spory medyków i ich publi-
kacje ukazujące się na Śląsku), ale i za-
żartych sporów między zwolennikami 
Zygmunta Wazy, Jagiellona po kądzieli, 
i arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, 
raz po raz wyciągającego rękę po „dzie-
dzinę Lechową”. Niezwykle bogata i cie-
kawa jest dokumentacja z owych lat. Dla 
mnie najciekawsza jest jednak lista do-
stojników polskich popierających Habs-
burga a sporządzona przez krakowskie-
go rezydenta. Obecnie znajduje się ona 
w Pradze wraz z raportami o postawach 
polskich osobistości wobec nadchodzą-
cej elekcji. Jednak gdy zabrakło argumen-
tów rzeczowych do głosu doszedł oręż. 
Arcyksiążę przekroczył granicę i skiero-
wał się na Kraków. Upadek stolicy był-
by równy upadkowi Rzeczypospolitej. 
Na jego drodze stanęła załoga zamku 
olsztyńskiego i Rabsztyna. Obroną do-
wodził Kacper Karliński, szlachcic, któ-
ry w sposób przemyślny i niekonwencjo-
nalny dokonał rzeczy niemożliwej, tra-
cąc jednak syna pędzonego przed nacie-

rającymi żołdakami. Drugim bohaterem 
reduty był rotmistrz Gabriel Hołubek. 
Obaj weszli do literatury dawnej Polski. 
Będą przypominani i to znacznie póź-
niej, bo jeszcze w XIX wieku, przez ślą-
skich twórców, jak: Józef Lompa i Kon-
stanty Damrot. 

Nie powiodło się i oblężenie Krakowa. 
Arcyksiążę Maksymilian wycofał się na 
Śląsk. Za nim wyruszył hetman Jan Za-
moyski. 24 stycznia 1588 roku hetman  
zaatakował Rakuszan, wojska rozpro-
szył i zmusił do ucieczki. Siedzący na 
drzewach obserwatorzy (sic!) widzieli 
jak wzięto arcyksięcia do niewoli, a źró-
dła dopełniają, iż w złotych kajdanach 
wędrował do Krasnegostawu. Gniew 
polskiego wojska skoncentrował się na 
mieszkańcach Byczyny. Mimo próśb ar-
cyksięcia – co potwierdza w swoich dia-
riuszach Bartłomiej Benckius, pastor 
tamtejszego kościoła ewangelickiego – 
wojska dokonały okrutnej rzezi wśród 
mieszkańców miasta. Byczyna stała się 
symbolem zatracenia, unicestwienia, be-
stialstwa i rozpasania zwycięzców. I tak 
też będzie przedstawiana. 

Do wydarzeń z lat 1587–1588 wra-
cano wielokrotnie. Nic dziwnego, że 
latem 1939 roku skromny sosnowiec-
ki nauczyciel Jan Kazimierz Zaremba 
(wybierający się do pracy na Zaolzie, 
gdzie się wszak urodził), znany poeta 
i autor ukończonego właśnie poema-
tu o Krzyszto�e Arciszewskim, holen-
derskim wicegubernatorze w Brazylii, 
postaci niezwykle barwnej, tym razem 
sięgnął po temat silnie osadzony w pa-
mięci kulturowej Śląska. Jak mi mówił 

– świadomie, choć samego słuchowiska 
jednak nie usłyszał. Był już wtedy zmo-
bilizowany do wojska. Wysłuchał je do-
piero w roku 1977. Ale też inny był już 
wtedy bilans Jego dokonań życiowych. 
Był profesorem Uniwersytetu Śląskie-
go, autorem wielu cenionych publikacji 
naukowych, miał grono wychowanków, 
którzy jak On poznawali tajniki i zaka-
marki „domu Historii” (to słowa Cze-
sława Miłosza), rozstrzygając tajemnice 
i zawiłości dokonań twórczych Wacła-
wa Potockiego, Jana Kochanowskiego, 
Walentego Roździeńskiego, śląskich ry-
mopisów i rymodziejów. Z nazwiskiem 
Profesora łączyć się będzie nade wszyst-
ko powstanie śląskiej polonistyki i Ko-
misji Historycznoliterackiej Oddziału 
PAN w Katowicach.

31 sierpnia 1977 roku o godz. 17.20 
Profesor usłyszał: „Tu Polskie Radio Ka-
towice i wszystkie rozgłośnie polskie. 
Przedstawiamy słuchowisko Jana Ka-
zimierza Zaremby zatytułowane «La-
rum w obozie», nadane po raz pierwszy 
31 sierpnia 1939 roku w reżyserii Zbi-
gniewa Lipczyńskiego, a teraz – z oka-
zji jubileuszu 50-lecia katowickiej roz-
głośni Polskiego Radia – pieczołowicie 
przez tegoż samego reżysera odtworzo-
ne i zrealizowane”.  
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Zanim jeszcze powstało mnóstwo nie-
dokończonych autostrad i zlikwi-

dowanych już linii kolejowych, trans-
port – zwłaszcza towarów masowych 

– oparto o drogi wodne. Jedną z nich 
był Kanał Kłodnicki między Koźlem 
a Zabrzem, wykopany w latach 1792-
1822, a zastąpiony w latach 30. XX 
wieku Kanałem Gliwickim. I o nim 
dziś słów kilka.

Navigare necesse est
Żegluga śródlądowa znana była już w sta-
rożytności, a w średniowieczu – także 
na Śląsku – zaczęto ją usprawniać bu-
dową różnorodnych kanałów, przepu-
stów, śluz i pochylni. Jednak dopiero 
w XVIII w. transport wodny – za spra-
wą Anglii – stał się powszechnym spo-
sobem przewozu towarów. 

Ponieważ rozwój górnośląskiego 
przemysłu oparto o wiele nowator-
skich rozwiązań wzorowanych właśnie 
na przodującej wówczas w świecie An-
glii, także transport surowców i pro-
duktów oparto o jej wzorce. W tym celu 
dyrektor Urzędu Górniczego, hr. Fry-
deryk Wilhelm Reden, udał się wraz 
z inspektorem budowlanym Frydery-
kiem Weddingiem do Anglii. Tu zoba-
czyli kanały wraz z pochylniami słu-
żącymi do transportu łodzi przy du-
żych różnicach poziomów, bez użycia 
śluz wodnych. 

Na wzór angielski w 1789 r. królew-
ski nadinspektor grobli W. Geschke wy-
konał projekt kanału łączącego zagłę-
bie górnośląskie z Odrą, którego budo-
wę rozpoczęto w 1792 r.

Z przerwami spowodowanymi bra-
kiem płynności �nansowej, powodzią 
w 1803 r. oraz wojną Prus z napoleoń-
ską Francją, kanał od Koźla do Gliwic 
oddano do użytku w 1806 r. kontynu-
ując prace do roku 1822. Wówczas Ka-
nał Kłodnicki liczył 45,7 km długości 
i 4 m szerokości. Dzielił się też na trzy 
odcinki nawigacyjne: Główną Kluczo-
wą Sztolnię Dziedziczną, którą pod zie-
mią transportowano urobek z kopal-
ni węgla kamiennego „Królowa Lu-
iza” do wylotu sztolni w Zabrzu; Kanał 

Sztolniowy na odcinku Zabrze-Gliwice, 
gdzie barki pokonywały dwie pochyl-
nie o różnicy 11,5 m i 5 m, oraz kanał 
właściwy od huty w Gliwicach do Odry  
w Koźlu.

Na kanale powstały dwa porty: gli-
wicki – pomiędzy dzisiejszymi ulicami 
Dworcową i Zwycięstwa – i kozielski, 
u ujścia kanału do Odry, który wkrót-
ce stał się największym śródlądowym 
portem w Europie.

W okresie rozkwitu kanału, w latach 
1843-1855, spławiano nim ok. 50 tys. 
ton towarów rocznie, m.in. żeliwne 
mosty dla Poczdamu, Berlina i Wro-
cławia, wykonane w hucie w Gliwicach. 
Po uruchomieniu linii Kolei Górnoślą-
skiej w 1846 r., łączącej m.in. Zabrze 
z Gliwicami, zrezygnowano z odcin-
ka kanału Zabrze-Gliwice, traktując  
go jako kanał zrzutowy wód pod-
ziemnych.

Śląscy „burłacy”
Z „górki”, czyli od Gliwic w kierunku 
Koźla barki spływały z nurtem. Go-
rzej było z ich transportem pod prąd. 
Tym zajmowali się śląscy „burłacy” (jak 

podaje Wikipedia: w Rosji byli to ro-
botnicy rzeczni, pracujący przy wio-
słach bądź holowaniu statków na li-
nie, zaś pojęcie to stało się powszech-
ne dla określenia tego typu pracy po 
namalowaniu przez Ilię Riepina obra-
zu „Burłacy na Wołdze”). Na potrzeby 
holowania barek w górę kanału, były 
na jego brzegu wytyczone ścieżki. Od 
połowy XIX w. barki „pod górę” cią-
gnęły konie. Cały ten ambaras wyni-
kał z faktu, iż dla ochrony brzegów ka-
nału przed podmywaniem przez wodę 
(i tym samym zamulaniu dna) nie chcia-
no stosować ciągu parowego (choć ten 
przecież funkcjonował już od połowy 
XIX w.). Dopiero na początku XX w. 
pojawił się ciąg parowy, a potem spali-
nowy, zaś konie znad kanału zniknęły 
ostatecznie w latach 20. XX w.

Wypieranie transportu wodnego 
przez kolej, starzenie się drogi wod-
nej i  jej zamulanie, a przede wszyst-
kim – podział Górnego Śląska w 1922 
r., wywołały dyskusję nad celowością 
dalszego utrzymywania Kanału Kłod-
nickiego. I choć zwyciężyły argumenty 
zwolenników transportu wodnego, po-

eDWARD WIeCZOReK

Wpuszczeni w Kanał

Ujście Kanału Kłodnickiego do Odry, foto Edward Wieczorek
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stanowiono zastąpić Kanał Kłodnicki 
nową budowlą.

Kanał Adolfa Hitlera
W 1933 r. tysiące robotników rozpoczę-
ło karczowanie lasów pod trasę nowe-
go kanału, któremu nadano imię wodza 
III Rzeszy – Adolfa Hitlera, a w 1934 r. 
położono kamień węgielny pod kanał, 
którego projektantem został architekt 
inż. Artur Albrecht. 

Powstaniu kanału towarzyszyła re-
gulacja rzeki Kłodnicy oraz budowa 
w Dzierżnie dwóch zbiorników wod-
nych, zasilających kanał przy niskim 
stanie wód. Zbudowano też 20 mostów 
drogowych i 3 kolejowe. Kanał Gliwicki 
(bo dziś taką nazwę nosi następca Ka-
nału Kłodnickiego) ma 41 km długości 
i 44-metrową różnicę poziomów między 
portem zbudowanym w dzielnicy Gliwic 

– Łabędach – a Odrą w Koźlu pokonu-
je przy pomocy 6 śluz: Kłodnica, Stara 
Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno 
i Łabędy. Śluzy zbudowano dwukomo-
rowe, długości ok. 72 m i szer. 12 m, co 
umożliwiało przechodzenie holownika 
wraz z barką o ładowności 1000 t i dłu-
gości zestawu 70 m.

Komory śluz wykonano z brusów sta-
lowych typu Painer i Larsena, głowice 
śluz zbudowano z betonu. System za-
mknięć zastosowano w zależności od 
wysokości piętrzenia: dla różnicy 4-6 m 
użyto wrót wspornych z zasuwami seg-
mentowymi, zaś dla różnicy 10 m za-
stosowano w głowie dolnej wrota pod-
noszone z zasuwą Stoneya, a w głowie 
górnej – wrota segmentowe opuszczane 
w dół, osadzone mimośrodowo.

8 grudnia 1939 r. Rudolf Hess do-
konał otwarcia tej najnowocześniej-
szej wówczas w Europie drogi wodnej, 
choć prace zakończono ostatecznie do-
piero w 1941 r.

Nie obyło się też bez wpadek. W 1941 r. 
na śluzie Dzierżno doszło do katastro-
fy budowlanej: posadowiony na niezbyt 
stabilnym gruncie peron, zbudowany 
z  litego betonu, oddzielający bliźnia-
cze komory śluzowe, spowodował osu-
nięcie podłoża i uszkodzenie całej kon-
strukcji. Na wieść o tym główny projek-
tant inż. Artur Albrecht zmarł na zawał 
serca. Peron musiano rozebrać i zbudo-
wać od nowa jako lekką, pustą w środku 
konstrukcję. Śmierć A. Albrechta upa-
miętnia zachowana do dziś w budynku 
maszynowni śluzy tablica pamiątkowa.

Śluzy
Najbardziej imponującymi budowlami 
Kanału Gliwickiego są śluzy Kłodnica 
(w woj. opolskim) i Dzierżno (w woj. 
śląskim), w których wysokość piętrze-
nia dochodzi do 10,6 m. Sercem śluzy 
jest sterownia z przeszklonym most-
kiem, architektonicznie nawiązująca 
do funkcjonalizmu okresu międzywo-
jennego. Załoga z wysokości owego 

Kanał Gliwicki Adolfa Hitlera (Gliwicki) w końcu lat 30. XX wieku, foto Paul Rother, zbiory Waldemara Żyły

Zestaw na Kanale Gliwickim, foto Edward Wieczorek

Dalby, foto Edward Wieczorek
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„kapitańskiego mostka” uruchamia za-
wieszone na linach 60-tonowe wrota 
zamykające śluzę i podnosi lub opusz-
cza śluzowane zestawy. Śluza „Dzier-
żno” posiada napęd elektryczny, a silni-
ki z lat 1938-1939 (m.in. �rmy Brown- 
Boveri) zachowały się w doskonałym 
stanie do dnia dzisiejszego. 

Przed każdą śluzą na dolnej i górnej 
wodzie, po obu stronach kanału zamon-
towanych jest kilkadziesiąt dalb. To słup-
ki do cumowania barek, bowiem dno 
kanału zostało uszczelnione iłem i obo-
wiązuje na nim zakaz używania kotwic, 
by nie uszkodzić warstwy iłu i prze-
dziurawić dna. W szczytowym okre-
sie eksploatacji kanału do śluzy usta-
wiały się długie kolejki załadowanych 
barek, cumując przy dalbach. Prowa-
dzono tu w tym okresie do 120 śluzo-
wań na dobę w obydwu komorach, co 
daje 5 śluzowań na godzinę. Dziś dal-
by stoją osamotnione. 

W Unii Europejskiej żegluga śródlą-
dowa stanowi ok. 6,3 proc. całości 
transportu lądowego. Zatem koniecz-
ne jest przywrócenie kanałowi miej-
sca łącznika z systemami żeglugi kra-
jów Unii Europejskiej. 6 marca 2017 r. 
Prezydent RP podpisał akt raty�kacyj-
ny dotyczący „Europejskiego porozu-
mienia o głównych śródlądowych dro-
gach wodnych o znaczeniu międzyna-
rodowym” (tzw. porozumienie AGN). 
Wcześniej, w czerwcu 2016 r. Rada Mi-
nistrów przyjęła „Założenia do planów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce na lata 2016-2020 z perspek-
tywą do roku 2030”, w którym ujęto 
m.in. inwestycje zlokalizowane w wo-
jewództwie śląskim. Ten utopijny pro-
gram zakłada budowę Kanału Śląskie-
go, łączącego Odrzańską Drogę Wodną 
z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz bu-
dowę kanału Koźle-Ostrawa, będące-
go polskim odcinkiem szlaku wodne-
go Dunaj-Odra-Łaba. Póki co mamy 

problem z udrożnieniem już istnieją-
cych dróg wodnych. 

Choć na Kanale Gliwickim, cudzie 
techniki lat trzydziestych XX wieku, 
ruch towarowy jest niewielki, a osobo-
wy prawie zanikł – trwa remont śluz. 
To pierwsza jaskółka życzliwego spoj-
rzenia na kanał. Czy jest zatem szansa, 
by Kanał Gliwicki – zamiast na listę za-
bytków techniki – tra�ł na listę priory-
tetowych inwestycji transportowych?

Goniąc kormorany, czyli rejsy Kanałem
Jaskółkami turystycznego udostępnienia 
Kanału Gliwickiego są rejsy organizo-
wane z Koźla statkiem „Silesia”, czy też 
z Mariny Gliwickiej statkiem „Foxtrot”. 
Te ostatnie mają swój klimat, bowiem 
oferują na pokładzie różnego rodza-
ju dodatkowe atrakcje – żywą muzykę 
(w czwartki) czy kulinaria (w piątki). 
Największym zainteresowaniem cie-

szą się jednak niedzielne dwuipółgo-
dzinne rejsy z Gliwic do śluzy Dzier-
żno, w rejon kolonii kormoranów. Jak 
w piosence Piotra Szczepanika może-
my oglądać latające i siedzące na drze-
wach ptaki, których kolonia nad jezio-
rem Dzierżno Duże obejmuje ok. 900 
osobników. 

 „Foxtrot” wypływając z mariny za-
tacza łuk po porcie w Łabędach i rusza 
z biegiem Kanału Gliwickiego, pokonu-
jąc „na dzień dobry” na śluzie „Łabędy” 
niewysoką (4,20 m) różnicę poziomów 
wody. W porównaniu z opisywanymi 
wyżej śluzami „Dzierżno” czy „Kłod-
nica” rzeczywiście to niewiele, ale pa-
sażerom pozwala uzmysłowić na czym 
polega śluzowanie. 

Statek mija zakłady „Bumar” Łabędy 
(dawną hutę „Hermina”), kilka mostów 
(m.in. na linii kolejowej Gliwice – Kę-
dzierzyn-Koźle i tuż przed śluzą „Dzier-
żno” zawraca. Na pokładzie czynny jest 
bufet, oferujący m.in. specjalnie produ-
kowane dla gliwickiej Mariny nie�ltro-
wane piwo „Gleiwitzer Kanal Wasser 
Bier” co dosłownie tłumaczy się jako 
piwo z wody Kanału Gliwickiego.

Z kolei oferta „Canal Transu” z Koź-
la obejmuje rejsy w rejon zdewastowa-
nego Portu koźle, do stopnia wodne-
go Koźle (ze śluzowaniem na jednej 
ze starszych śluz odrzańskich – ślu-
zie Koźle z 1875 r.) oraz rejs Kanałem 
Gliwickim do syfonu Kłodnicy w oko-
licy Lenartowic. W trakcie tego rejsu 
uczestnicy doświadczają dwukrotne-
go śluzowania (w górę, a potem w dół) 
na najwyższej na Kanale śluzie „Kłod-
nica”. Statek jest także zaopatrzony 
w bufet i grilla.

Szczegóły dotyczące turystycznych 
rejsów Kanałem znajdą Czytelnicy 
w Internecie (http://marinagliwice.pl/ 
i http://www.rejsykozle.pl/ ) 

Pozostałości Nabrzeża Węglowego w porcie kozielskim, foto Edward Wieczorek

Śluza Rudziniec, foto Edward Wieczorek
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Pozostałości Nabrzeża Węglowego w porcie kozielskim, foto Edward Wieczorek

Śluza Rudziniec, foto Edward Wieczorek
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Kolonia kormoranów nad jeziorem Dzierżno Duże, foto Edward Wieczorek

Statek „Foxtrot” w Marinie Gliwice, foto Edward Wieczorek
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W Zabrzu i w innych miastach nasze-
go regionu trwają właśnie przygo-

towania do XV Metropolitalnego Świę-
ta Rodziny, któremu w tym roku towa-
rzyszy myśl „Rodzina – źródło poko-
ju”. Tegoroczne obchody rozpoczną się 
22 maja, a zakończą 5 czerwca.

Idea Metropolitalnego Święta Rodzi-
ny zrodziła się w 2007 roku podczas ślą-
skiej pielgrzymki samorządowców i par-
lamentarzystów z ówczesnym arcybisku-
pem Damianem Zimoniem do Rzymu 
w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona 
Śląska. To właśnie wtedy Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wraz 
ze śp. Krystyną Bochenek zainauguro-
wały Metropolitalne Święto Rodziny, 
które dzięki współpracy śląskich miast, 
organizacji oraz stowarzyszeń rozwija 
się i trwa do dziś.

– Przed nami rocznicowa, bo już piętna-
sta edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. 
Przygotowania do rodzinnego świętowania 
naznaczone są dramatycznymi informa-
cjami i obrazami, które docierają do nas 
z rozpętanej przez rosyjskiego dyktatora 
wojny na Ukrainie. Cierpienie setek tysię-
cy niewinnych osób, a szczególnie dzieci, 
ludzi młodych i rodzin rozdziera nasze 
serca – czytamy w Liście Intencyjnym ar-
cybiskupa Wiktora Skworca oraz prezy-
dent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. – 
(…) Wobec naszego wspólnego obowiąz-
ku za to dobro wspólne jakim jest pokój, 
proponujemy promocję rodziny i warto-
ści z nią związanych: macierzyństwa, oj-
costwa, wychowania młodego pokolenia, 
braterstwa, społecznej sprawiedliwości 
i wzajemnej miłości, a tegoroczne MŚR 
wpisujemy w hasło: „Rodzina – źródło 
pokoju”. (…) Miłość rodzinna uczy peł-
nej akceptacji drugiego człowieka, a gdy 

zachodzi taka potrzeba również bezwa-
runkowego przebaczenia. Dlatego rodzi-
na jest pierwszą i niezastąpioną wycho-
wawczynią do życia w pokoju.

Na program Metropolitalnego Święta 
Rodziny każdego roku składają się licz-

ne wykłady naukowe, wystawy, spekta-
kle, koncerty, kiermasze, festyny, pikni-
ki rodzinne, konkursy, imprezy sporto-
we i wydarzenia religijne.

Tegoroczne świętowanie rozpocznie 
się w niedzielę, 22 maja. O godz. 14.00, 
w katowickiej Katedrze p.w. Chrystusa 
Króla odbędzie się liturgiczna inaugu-
racja MŚR. Msze św. w intencji rodziny 
będą celebrowane także w innych kate-
drach Metropolii Górnośląskiej, m.in. 
o godz. 12.15 w Katedrze p.w. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

Natomiast o godz. 17.00, w Domu Mu-
zyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się kon-
cert inaugurujący tegoroczne XV Metro-
politalne Święto Rodziny. Gwiazdami 
wieczoru będą: Natalia Kukulska, a tak-
że gościnnie: Kuba Badach i Katarzyna 
Moś. Całość koncertu wykonana zosta-
nie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmo-
nii Zabrzańskiej z Sławomirem Chrza-
nowskim, Nikolą Kołodziejczyk, Ada-
mem Sztabą i Pawłem Tomaszewskim.

Ważnym wydarzeniem będzie też 
z pewnością pielgrzymka mężczyzn 
i młodzieńców do sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich (29 maja, Wzgó-
rze Kalwarii) gromadząca od kilkudzie-
sięciu lat wielotysięczny tłum pątników: 
mężów, ojców i synów. 5 czerwca o godz. 
18.00 odbędzie się natomiast Koncert �-
nałowy Metropolitalnego Święta Rodzi-
ny, na który zaprasza Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucja Kultury im. Kry-
styny Bochenek.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce 15. edycji Metropolitalnego Świę-
ta Rodziny znajdują się na stronie in-
ternetowej www.swieto-rodziny.pl 

  

Przed nami jubileuszowa XV edycja Metropolitalnego Święta Rodziny

W centrum uwagi  
– rodzina!

Prezydent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik:

– Od dwóch lat udaje nam się po-
dejmować działania w ramach Me-
tropolitalnego Święta Rodziny pomi-
mo trwającej pandemii i nie inaczej 
będzie tym razem, chociaż nikt z nas 
nie spodziewał się, że przyjdzie nam 
przygotowywać się do tegorocznej edy-
cji w obliczu wojny, która toczy się za 
naszą wschodnią granicą. Wiele razy 
udowodniliśmy, że potra�my wspól-
nie działać. Warto budować życie na 
prawdziwych wartościach i pamiętać, 
że naprawdę wiele od nas samych zale-
ży. Wierzę, że będziemy odmieniać sło-
wo „pokój” przez wszystkie przypadki.

Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny  
w roku 2008

Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny  
w roku 2010

Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny  
w roku 2011
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Międzynarodowy Dzień Teatru świę-
towałem w tym roku podwójnie: 

26 marca w Teatrze Muzycznym w Lu-
blinie, a 27 marca – w Bytomskim Cen-
trum Kultury. Na lubelskiej scenie Ar-
tur Barciś wyreżyserował „Zemstę nie-
toperza” Johanna Straussa czyli arcydzie-
ło gatunku operetkowego, wystawiane 
również w najwspanialszych teatrach 
operowych świata, łącznie z nowojor-
ską Metropolitan Opera, londyńskim 
Royal Opera House czy wiedeńską Sta-
atsoper. Za czasów mojej dyrekcji arty-
stycznej w Gliwickim Teatrze Muzycz-
nym „Zemstę nietoperza” wyreżysero-
wał Jacek Chmielnik, a dyrygował m.in. 
znakomity boliwijski dyrygent Ruben 
Silva, obecnie dyrektor Filharmonii Ka-
liskiej. W obsadzie mieliśmy: Małgorza-
tę Długosz, Wiolettę Białk, Anitę Masz-
czyk, Janusza Ratajczaka, Adama Zdu-
nikowskiego, Michała Musioła, Leszka 

Świdzińskiego, Adama Sobierajskiego... 
Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem Silvę 

w orkiestronie Teatru Muzycznego w Lu-
blinie, ponieważ szanuje gatunek operet-
kowy i zawsze stara się o najwyższy po-
ziom. Podobnie jest z Kamilą Lendzion, 
którą poznałem wcześniej pod nazwi-
skiem Cholewińska – była gwiazdą Te-
atru Muzycznego w Łodzi i pokochała 
gatunek operetki. Wcielała się w Han-
nę Glawari w „Wesołej wdówce” i Lizę 
w „Krainie uśmiechu”, a na scenach ope-
rowych – w Halkę (Warszawska Opera 
Kameralna) czy Tatianę (Opera Bałtycka). 
Od kilku lat wspaniale zarządza lubelską 
sceną, która wyrasta na jeden z najlep-
szych teatrów muzycznych, a w gatunku 
operetkowym staje na podium. 

Na premierze w  Teatrze Muzycz-
nym w Lublinie zachwyciła mnie Edy-
ta Piasecka, dysponująca dramatycznym 
sopranem koloraturowym. Stworzy-

ła wspaniałe partie w Operze Krakow-
skiej i Teatrze Wielkim – Operze Naro-
dowej. Była gwiazdą festiwali muzycz-
nych, między innymi w Krynicy-Zdro-
ju za dyrekcji Bogusława Kaczyńskiego. 
W „Zemście nietoperza” można podzi-
wiać nie tylko jej wyjątkowy głos, ale 
również duży talent aktorski i dystans 
do odgrywanej roli hrabiny Rozalindy, 
zdradzającej męża, również marzącego 
o zdradzie. W II akcie największe wra-
żenie wywarł na mnie wybitny kontra-
tenor Jan Jakub Monowid, który wcielił 
się w Księcia Orłowskiego z niezwykłym 
talentem aktorskim. Pełna temperamen-
tu Paulina Janczaruk precyzyjnie śpie-
wała wszystkie koloratury w partii Adeli. 
Mile zaskoczyła mnie obecność w spek-
taklu Patryka Pawlaka, dla którego rola 
doktora Falke była debiutem operetko-
wym. Zachwyt wzbudził Łukasz Rataj-
czak w zabawnej roli kochanka Rozalin-
dy – śpiewaka Alfreda, dla którego dba-
nie o głos, dobra kolacja i wino są naj-
ważniejsze. Tomasz Rak jako zdradzany 
mąż zaprezentował wachlarz swoich wo-
kalnych i aktorskich możliwości, zwłasz-
cza w więziennej scenie, podczas której 
przebrał się za notariusza (warto przypo-
mnieć, że ten wyjątkowy artysta niedaw-
no wystąpił w „�aïs” Masseneta na sce-
nie mediolańskiej La Scali). W trzecim 
akcie mistrzowska była rola aktorska pi-
janego Froscha w wykonaniu Zbigniewa 
Maciasa, któremu dzielnie towarzyszył 
Paweł Wrona w roli dyrektora Franka. 
Pocieszny był też Jarosław Cisowski jako 
jąkający się mecenas Blind, któremu ni-
gdy nie dają skończyć... W drugim akcie 
zachwyciły mnie kostiumy podczas balu 
u księcia Orłowskiego zaprojektowane 
z elegancją przez Tatianę Kwiatkowską, 
jednak dekoracje mnie nie przekonały, 
zwłaszcza czarna metalowa konstrukcja 

MUZYKA MOJA MIłOŚĆ

Od „Zemsty nietoperza”  
do gali Wiesława Ochmana

KRZYSZTOF KORWIN-PIOTROWSKI
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fot. Wiesław Ciecieręga

ze schodami i kratami. Wizualnie było to 
słabe, natomiast od strony funkcjonal-
ności spełniało swoją rolę: zdynamizo-
wana akcja rozgrywała się na kilku po-
ziomach. Przedstawienie ogląda się jak 
dobrą komedię, a od strony muzycznej 
jest wyjątkowo udane. 

Natomiast 27 marca pojechałem do 
Bytomskiego Centrum Kultury na zapro-
szenie nowej dyrektorki Małgorzaty Ka-
mińskiej, która była do niedawna kierow-
niczką do spraw marketingu i rzecznicz-
ką prasową tej instytucji, a ja poznałem 
ją jako bardzo dobrą dziennikarkę Ra-
dia Plus (często bywała na spektaklach 
i koncertach w GTM). Gala w reżyserii 
Jarosława Świtały, zatytułowana „Wie-
sław Ochman i jego goście”, została zor-
ganizowana na �nał 5. Śląskiego Festi-
walu Operetki przez Fundację Operetka 
Śląska, Orkiestrę im. Arcyksiężnej Ma-
rii Krystyny Habsburg, Bytomskie Cen-
trum Kultury i Miasto Bytom. Pierwszą 
część poprowadził z ikrą Oskar Świtała, 
a drugą – sam mistrz Wiesław Ochman, 
który słynie ze swady i dużego poczucia 
humoru. Dyrygowali: Przemysław Fiu-
gajski i Sylwester Targosz-Szalonek (pre-
zes Fundacji Operetka Śląska i dyrektor 
Śląskiego Festiwalu Operetki). 

Maestro, obchodzący w tym roku 85. 
urodziny, jest Honorowym Obywate-
lem Bytomia. Debiutował w 1960 roku 
na deskach Opery Śląskiej, a następnie 
otworzyły się dla niego najważniejsze 
sceny świata w Mediolanie, Nowym Jor-
ku, Wiedniu, Berlinie, Barcelonie czy Pa-
ryżu. Miłym akcentem był występ wnu-
ka – Krystiana Ochmana, który repre-
zentuje w tym roku Polskę w Konkur-
sie Piosenki Eurowizji. Duże wrażenie 
zrobiły śpiewaczki: Ewa Biegas, Renata 
Dobosz, Leokadia Duży, Anita Masz-
czyk i Aleksandra Stokłosa. Wśród pa-
nów brylowali: Sylwester Targosz-Sza-
lonek i Adam Szerszeń. Śpiewali też za-
służeni artyści: Włodzimierz Skalski, 
Piotr Pastuszka, Feliks Widera i oczy-
wiście sam Jubilat. Ciekawe były multi-
media, dobrze połączone z grą świateł. 

Miłym akcentem były gratulacje i kwia-
ty dla Maestra. Ja również miałem za-
szczyt złożenia życzeń Jubilatowi od 
Fundacji ORFEO im. Bogusława Ka-
czyńskiego w Warszawie (w imieniu 
Zbigniewa Napierały, Anny Habrewicz 
i swoim). Publiczność wzruszała się, słu-
chając „Gira con me”, „Z potrzeby duszy 
i serca” oraz arii Toski, Dalili czy Tasilla, 
natomiast bawiła się świetnie podczas 
brawurowych wykonań: „Gdybym był 
bogaczem”, „Lat dwadzieścia miał mój 
dziad”, Habanery, arii Toreadora, „Bar-
celony” czy „Libiamo”. Urozmaicony re-
pertuar, składający się z arii operowych 
i operetkowych, pieśni i piosenek spra-
wił, że prawie cztery godziny gali z jed-
ną przerwą minęły wyjątkowo szybko 
i miałem wrażenie, że wszyscy widzo-
wie byli usatysfakcjonowani.  

fot. Wiesław Ciecieręga

fot. Wiesław Ciecieręga
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Gdy siedział w swojej cudownej gra-
ciarni pośród przedmiotów pamię-

tających dawne, lepsze czasy przypomi-
nał człowieka silnego, pewnego dotych-
czasowych poczynań. Okazało się, że to 
tylko złudzenie, wyćwiczona poza cele-
bryty, szybko ustępujące miejsca smutko-
wi, rozpaczy, beznadziei. Tak naprawdę 
zdradziły go oczy, działające jak zasło-
na, za którą płyną myśli trudne do ogar-
nięcia i zrozumienia. Po dłuższym cza-
sie można było poznać, że to wszystko 
było tylko grą, co prawda kontrolowaną, 
jednak wypełnioną tęsknotą za utraco-
nym czasem, pytaniami o sens, wreszcie 
zwykłym ludzkim strachem. I choć poza, 
słowa, gesty, często prowokujące, wul-
garne, czasem zabawne przykryły nie-
co jego dramat, to jednak szybko wszy-
scy zrozumieli, że tak naprawdę spo-
wiedź, której stali się świadkami prowa-
dzić ma nie tylko do poznania prawdy 
o nim, jego śląskim świecie, ale także do 
uwolnienia się od niepokoju.

Nienazwanego jeszcze bohatera powyż-
szych dylematów odnajdziemy w najnow-
szym, wędrującym po Polsce, teatralnym 
utworze artystycznego duetu, jaki two-

rzą Szczepan Twardoch i Robert Talar-
czyk. Monodram Byk, bo o nim mowa, 
specjalnie napisany dla aktora, to nie 
tylko debiut dramatopisarski autora Po-
kory niedawno oglądanej w Teatrze Ślą-
skim, ale także reżyserski, bowiem znany 
prozaik podjął się tego zadania wespół 
z Robertem Talarczykiem, który także 
występuje na scenie. Dodajmy, że całość 
jest koprodukcją kilku ośrodków teatral-
nych: warszawskiego STUDIO teatrgale-
rii, katowickiej Fundacji Teatru Śląskie-
go „Wyspiański”, krakowskiego Teatru 
Łaźnia Nowa, wrocławskiego Instytutu 
im. Jerzego Grotowskiego zaś partnerem 
projektu został Teatr Korez, gdzie odby-
ła się katowicka premiera Byka.

Spektakl jest kontynuacją problematyki 
śląskiej, której obaj poświęcają swoje ko-
lejne dokonania artystyczne. Robert Ta-
larczyk od wielu lat konsekwentnie wy-
korzystuje możliwości inscenizacyjne 
utworów Twardocha, widzowie już trzy 
razy w Teatrze Śląskim oglądali adapta-
cje jego powieści. W 2014 roku Mor�nę 
w reż. Eweliny Marciniak, w 2018 Dracha 
natomiast w roku ubiegłym głośną Pokorę, 
oba spektakle w reż. dyrektora tej sceny.

Tym razem otrzymujemy nową, za-
mkniętą w formie monodramu, wersję 
zapoznanych wcześniej problemów za-
czerpniętych z historii prywatnej czło-
wieka stąd, Ślązaka, dla którego pocho-
dzenie, nieco uwierająca tożsamość, stają 
się trwałą barierą, oddzielającą – w jego 
doświadczeniu – od spraw ogólnych, 
rzeczy ważnych, gdzie dostępu strze-
że lęk, obawa przed akceptacją innych, 
spotkaniem ludzi żyjących poza Ślą-
skiem. Bohaterem Twardocha i Talar-
czyka jest tym razem człowiek kiedyś 
spełniony zawodowo, jak to się mówi 
sukcesu, znający dobrze jego smak tak-
że poza własną małą ojczyzną, pełen dy-
stansu do spraw wielkiego świata, któ-
ry dla niego jest po prostu tam, co już 
stwarza granicę, punkt odniesienia do 
lokalnego, swojskiego tutaj. Można by 
więc spytać, czy ktoś taki jak Robert 
Mamok, pięćdziesięcioletni celebryta 
kultury, rodowity Ślązak, który po gło-
śnym i sprośnym skandalu obyczajo-
wym, ukrywa się w wypełnionym histo-
rią, wspomnieniami mieszkaniu dziad-
ka; dotyka, cumuje w śląskiej rzeczywi-
stości, żyje w niej, czy raczej jest mu to 
potrzebne, by pozostawać jednocze-
śnie w rzeczywistości o�cjalnej, w tak 
nielubianym przez niego świecie pro-
fanum? W zasadzie, gdy patrzymy jak 
pije swoją whisky, wciąga – jak na ce-
lebrytę przystało – biały proszek i gada 
nieustannie przez telefon, mamy prze-
konanie, że cała bardzo sprawna kon-
strukcja dramaturgiczna tekstu Twar-
docha ma pokazać człowieka w sytuacji 
wyboru, chociaż już dawno podjętego, 
to jednak wiadomo, że istnieć napraw-
dę można tylko w jednym ze światów. 

Mamok, ukryty w pokoju, w zasadzie 
od początku ma świadomość zmierzchu 
kariery zawodowej, ale też za sprawą 
rozmów, jakie prowadzi z różnymi oso-
bami, także nieodwracalnej destrukcji 
spraw osobistych, rodzinnych. To wła-
śnie w tym życiowym schronisku swe-
go dziadka, zresztą w stronę jego puste-
go łóżka kieruje gros rozpaczy, odnaj-
dzie przestrzeń do wielkiej spowiedzi, 
artykulacji antycypującej nadchodzący, 
nieubłagalny upadek. I w efekcie to nie 
mieszkanie, gdzie przebywa okaże się 
puste, lecz poczucie nieuleczalnej pustki 
towarzyszyć będzie już ciągle jego prze-
granemu życiu. Pojawią się oczywiście 
próby usprawiedliwienia takiej sytuacji, 
pretensje kierowane w stronę nieobec-
nego już dziadka, innych ludzi, próby 
wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazł się po 
skandalu, ale opary pychy, które go ota-
czają, błazenady, wulgarności, jaką chce 
sobie dodać animuszu na niewiele się już 
zdają, raczej akcentując brak wiarygod-
ności. Gdy wykrzykuje zdanie: „Nikt mi 
nie podskoczy, jestem byk” jest po pro-
stu śmieszny a jednocześnie przejmują-
cy w tym wszystkim jak każdy, kto gło-
śno wzywa pomocy.

WOJCIeCH LIPOWSKI

Sprowadzić świat  
do siebie
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Złość, pewność siebie, sprośność, 
żonglowanie na przemian językiem 
śląskim i literacką polszczyzną, balan-
sowanie nieustannie na rzekomym an-
tagonizmie między kulturą śląską a o�-
cjalną należącą do sfer establishmentu 
reszty kraju, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tzw. warszawskich elit, dla któ-
rych Mamok zarezerwował całe partie 
swoich pretensji rozłożonych na różne 
tony ironii, nienawiści, odrazy – budują 
obraz ignoranta a nawet szowinisty czy-
niącego się zasadą wszystkiego, co na-
pędza świat. My widzimy raczej w Ma-
moku – szczególnie oddaje to scena, gdy 
parodiuje intelektualistę dyskutującego 
o jego twórczości artystycznej, czy ana-
lizującego relacje z dziadkiem w opar-
ciu o teorię psychoanalityczną Jacquesa 
Lacana w kontekście motywu edypalne-
go – człowieka, którego cechuje wielkie 
niezrozumienie mechanizmów rzeczy-
wistości do tego stopnia, że powoduje 
stwarzanie świata iluzji i umieszczenie 
się w jego centrum. 

Manifestacja śląskości, jaka dokonuje 
się w Byku Twardocha zawiera rzecz ja-
sna cały katalog spraw, zaszłości, treści 
historycznych, politycznych, rodzinnych, 
jakie zachodzą na linii Śląsk reszta kraju, 
Ślązacy pozostali Polacy, określani cza-
sem mianem innych, gorszych. Śledząc 
te swoiste wynurzenia Roberta czasem 
jesteśmy zmuszeni przyznać, oczywiście 
w stereotypowym ujęciu, że Mamok to 
jeden z tych wiecznie cierpiących boha-
terów tej ziemi, pełnych zaściankowo-
ści, niepotra�ących przedrzeć się przez 
labirynt własnej tożsamości, pozbyć się 
kompleksu pochodzenia, szukających 
nieustannie różnic, obarczając własny-
mi porażkami innych, także za brak ak-
tywności i usunięcie się poza główny 
nurt szeroko pojmowanych spraw poli-
tyczno-społecznych. I choć czasem jego 
opowieść o tym, co już niemożliwie do 
naprawienia w życiu tryska humorem, 
atrakcyjnym dowcipem, śmiech dziw-
nie gaśnie, a publiczność chyba rozu-
mie, że niekiedy śmieje się sama z sie-
bie. Twardoch w tyradach bohatera mo-
nodramu odcisnął po raz kolejny zawi-
łe tematy górnośląskiej historii zarówno 
w perspektywie prywatnej, jak i szerszej: 

historycznej, politycznej, kulturowej re-
gionu. Jak różnorodna, mieniąca się zna-
czeniami jest przywołana w tekście pro-
blematyka, jak będzie postrzegany ten 
specy�czny, mówiący gwarą facet, któ-
rego doświadczenia wypełnią teatralne 
spotkanie, ocenić muszą nie tylko widzo-
wie Katowic, ale także Warszawy, Krako-
wa. Osobną, niezwykle ciekawą kwestią 
stanie się recepcja spektaklu wędrujące-
go pomiędzy tymi miastami.

Robert Talarczyk, który podjął się 
trudnego zadania, przed jakim staje każ-
dy aktor występujący w monodramie, 
w sposób udany i przekonujący zbudo-
wał trudną, niejednoznaczną postać Ma-
moka. Tekst, który dla niego przygoto-
wał Twardoch, jest napisany sprawnie, 
ma swój dramaturgiczny rytm, dobrze 
funkcjonuje w przestrzeni teatru. Nie-
mniej aktor, mimo że jest blisko swoje-
go bohatera, zachowuje należyty dystans, 
co pozwala na swobodne wygrywanie 
wszelkich tonów z jakich składa się ta 
postać. Bardzo udanie wypadło poka-
zanie całej złożoności etnicznej, języko-
wej, społecznej bohatera w zasadzie bez 
nachalności, fałszywych tonów. A prze-
cież nieokrzesanie, brutalność czy gwał-
towność charakteru łatwo przerysować 
i zepsuć. Niezwykła swoboda, stopnio-
wanie napięcia, zawieszanie akcji, ale 
także mistrzowskie pokazanie komicz-
nych fragmentów z pewnością staną się 

atrakcją, ale też znakiem wysokiej próby 
Byka. Przy tym wszystkim artysta dobrze 
zagospodarował, zadomowił się w prze-
strzeni sceny, jaką stworzył i zaplanował 
scenograf Marcel Sławiński. 

Co pozostanie po Byku wszędzie tam, 
gdzie dotrze? Jakie pytania zrodzi, ja-
kie niepokoje wznieci? Kogo uspokoi, 
a kogo zwyczajnie zdenerwuje? Rzecz 
w tym, że wszelkie pytania o znacze-
nie najczęściej wymykają się nam i nie 
potra�ą stać przekonującą �gurą sensu. 
Pozostaje wierzyć, iż bohater Szczepa-
na Twardocha i Roberta Talarczyka swą 
ostateczną rację istnienia powierzy nam, 
widzom, którzy zajrzą któregoś wieczoru 
do jego pokoju, by wysłuchać największej 
spowiedzi życia człowieka, który nicze-
go do końca nie wyjaśni, nie doprowa-
dzi, w końcu pozostawiając nas pośród 
ciemności, jakie zapanują, gdy zniknie 
ostatecznie i nieodwołalnie. I stanie się 
tak, jakby wszystko, co zostało pokaza-
ne, wypowiedziane, wygrane w jednej 
chwili obróciło się w proch. 

Szczepan Twardoch
Byk
reż. Sz. Twardoch, R. Talarczyk
gra Robert Talarczyk
Premiera śląska w Teatrze Korez
26 marca 2022
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Prof. Marek Piechota pracuje od 44 lat 
w gronie �lologów Uniwersytetu Ślą-

skiego. Swoje książki uczone, popular-
nonaukowe i literackie ogłasza od roku 
1992. Romantyzmowi były poświęcone 
tomy z lat: 1992 (rozprawa habilitacyj-
na o tytułach dzieł literackich w pierw-
szej połowie XIX wieku); 1993 (dyser-
tacja doktorska o „żywiole epopeicz-
nym” w poezji Słowackiego); 1995 (tom 
komparatystyczny, dotyczący Pana Ta-
deusza i Króla-Ducha); 2000 (studia 
o epopei Mickiewicza), w tymże roku – 
razem z Jackiem Lyszczyną – opubliko-
wał Słownik Mickiewiczowski; 2005 (stu-
dia o twórczości Słowackiego, poświę-
cone pierwszemu Mistrzowi, prof. Ire-
neuszowi Opackiemu); 2011 (rozprawy 
o Mickiewiczu); 2016 (eseje o poliglo-
tyzmie trzech wieszczów), 2021 [2022] 

– tom o długim tytule: Dośpiew o twór-
czości wielkich romantyków polskich 
(Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sę-
dziwym klasykiem (Koźmian) w tle. Wy-
branej przez siebie (i okoliczności dzie-
jowe, a w tym sugestie jego Mistrzów, 
czyli prof. Opackiego i prof. Zbigniewa 
Jerzego Nowaka) epoce literackiej był 
wierny również w popularyzacji arcy-
dzieł romantycznych: rok 1996 przyniósł 
bowiem opracowanie szkolne Dziadów. 
Części III, a lata 1997 i 1999 wchodzą-
ce do tej samej serii „Lektury Szkolne” 
Wydawnictwa „Książnica” opracowanie 
Pana Tadeusza.  Swojemu  drugiemu Mi-
strzowi poświęcił (wraz z Krystyną He-
ską-Kwaśniewicz) tomik z serii „Menti-
bus Memoratis” (2006); zredagował też 
księgę pamiątkową pt. Warsztat badaw-
czy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. 
Charakterystyki, wspomnienia, bibliogra-
�a (Katowice 2004). Muszę wspomnieć 
jeszcze o pięknie ilustrowanej libelli pt. 

„Pieśni ogromnych dwanaście…”. Studia 
i szkice o „Panu Tadeuszu”, wydanej pod 
redakcją Piechoty w roku 2000. 

Żmudne te wyliczenia książek i enumeracje 
ich tytułów (lub tematyki) przekonują 
cierpliwego czytelnika o zdecydowanej 
i konsekwentnej strategii badawczej Pie-
choty. Bo poza wymienionymi 14 toma-
mi (a pominąłem 6-tomową serię „Od 
Oświecenia ku Romantyzmowi i dalej…” 
(2004, 2007, 2009, 2012, 2014 i 2016, któ-
rą redagował on, prof. Janusz Ryba i dr 
Maria Janoszek) wydał jeszcze profesor-
�lolog wierszyki satyryczne, nawiązują-
ce do podobnych konceptów Barańczaka 
(Zoo�oły, 1997) oraz wziął udział w żar-
tobliwej trylogii: Wielkiej rewii satyrycz-
nej (2007), Rewii na wodzie (2008) i Re-
wii Cudzo-Ziemskiej (2009; autorami byli: 
profesor, Izabela Mikrut, Rafał Wielicz-
ko i Kamila Czaja); pewnie najbardziej 
dumny bywa ze współpracy – jako twór-
ca ok. 40 piosenek – z kabaretem Olgi 
Lipińskiej (1993-2005). Czyli summa su-
mmarum – w trakcie 30 lat (1992-2022) 
napisał obywatel Grodu Gwarków (na-
groda „Srebrne skrzydło”, 2013) prawie 
mendel własnych książek, a tylko jedna 
z nich – (Nie)zapomniany czar arcydzieł. 
Anonim, Barańczak, Camus… (Katowi-
ce 2019) – wyłamuje się z tej muzycznej 
dominanty lub Wagnerowskiego leitmoti-
vu, czyli wyrywa się z macek romanty-
zmu! Ale i to wyrywanie się czy też wy-
płynięcie na szersze wody oceanu Erudy-
cji nie zrywa alonży (wedle skrablistów 

– ‘przedłużek’) romantycznych – wystar-
czy przeczytać dedykację „Przyjaciołom 
domowym i dalekim”, przypominającą 
tytuł, jaki Stefan Treugutt (za sugestią 
Z.J. Nowaka zresztą) nadał wstępowi 
do Dzieł wieszcza: Mickiewicz – domo-
wy i daleki. Są w tym tomie analizowane 

utwory Jana Potockiego, Camusa, Nabo-
kova, Tołstoja, Bułhakowa, Feuchtwan-
gera, Zanussiego, Fredry, Miłaszewskiej, 
Myśliwskiego i Kijonki (jego sonety). Ale 
jest i odważne pytanie:  Czy w inwokacji 

„Pana Tadeusza” Mickiewicz użył rymów 
częstochowskich? (s. 86-108). W dodat-
ku z zaskoczeniem i podziwem wczytu-
ję się tu w wywody profesora o ukrytych 
rytmach trzynastozgłoskowca w poezji 
Szymborskiej, czyli nieoczekiwanej alu-
zji do dystychów 13-zgłoskowych (7 + 
6) epopei narodowej (s. 159-179). Prze-
to: od romantyzmu nie ma dlań uciecz-
ki? Gdybym odważył się aludować do 
tytułu tomu Pigonia (Zawsze o Nim), 
to mógłbym rzec o Marku Piechocie, iż 
nagłówkiem wszystkich jego uczonych 
ksiąg powinna stać się fraza – Zawsze 
o Niej (ma się rozumieć: Epoce Roman-
tycznej; bo nie idzie śladem Naboko-
va, który dedykował wszystkie swe po-
wieści żonie – Marek czyni to otwarcie 
w tomie podoktoratowym [„Tobie Mał-
goś / I Twojej świętej cierpliwości”], po-
nownie w monogra�i z roku 2021-2022, 
a skrycie w libelli poprzedniej, gdzie po-
szczególne rozdziały zaczynają się od li-
ter, składających się na apostrofę czy me-
tabazę: MAŁGORZACIE!). 

Najnowsza księga romantologiczna 
– jako się rzekło – nosi tytuł Dośpiew.  
W poprzednim tomie o „czarze arcy-
dzieł” (zapewne maleńka aluzja do mo-
jego cyklu „Blask Arcydzieł” z lat 2017-
2018 w „Śląsku”) pojawił się tajemniczy 
wers: „Spóźniony dośpiew – wiedział 
o tym Dante” (s. 218), kontynuowany 
przez linijkę: „Już znudzonego dopada 
słuchacza” oraz jakże dowcipny przypis: 

„Erudycyjna fanfaronada, licentia poetica: 
cóż dziś możemy wiedzieć o tym, co wie-
dział Dante?” (ib.). W wymyślnym sone-

JeRZY PASZeK

Książki Marka Piechoty. 
Azymut: romantyzm

PO-GWARKI PROFeSORA
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cie Piechoty o strukturze sonetowej po-
inta pojawia się istotnie w trzech końco-
wych wersach, które pobudzają czytel-
nika do re�eksji genologicznej, a nie są 
wcale jakimś niekoniecznie uzasadnio-
nym dośpiewem-wypełniaczem 14-li-
nijkowego liryku: 

„Nie jest rodzajem szachowej rozgrywki”
Sonet, to bodaj jedna z najtrudniejszych 
Form, ustępuje tylko villanelli. (s. 218-
219) 

Nie biorę też na serio wzmianki 
o zmęczeniu profesora 44-letnią dydak-
tyką (nb. kierowaną z pokoju 404, czyli 
40 + 4!), czyli o jego „łabędzim śpiewie” 
(ib., s. 165). Wiem, iż w następnych la-
tach należy się spodziewać libelli saty-
rycznych (wierszyki i piosenki), a może 
także wychyli �lolog jeszcze jakowyś 
nektar z „czary arcydzieł”? Tak więc 
tytułowy „dośpiew” traktuję jako de-
klarację-sygnał, zamknięcie konkret-
nego okresu biogra�i uczonego (poże-
gnania z dydaktyką „na żywo” lub też 

„zdalną”), co wcale nie musi być rów-
noznaczne z ulokowaniem pióra (lap-
topa) na kołku! 

Bo wszak wiele z tekstów, zaprezen-
towanych w Dośpiewie,  może znaleźć 
swoje własne i bardzo interesujące czy-
telnika kontynuacje. Rozdział VI (O Sło-
wackim ponowocześnie), będący w istocie 
recenzją dysertacji Marka Troszyńskie-
go pt. Słowacki. Poza kanonem (Gdańsk 
2014), pewnie bez kłopotu dla Piecho-
ty powinien być początkiem następnych 
krytycznych recenzji nowości �lologicz-
nych. Uważam, iż do czasu publikacji 

„Słownika języka Juliusza Słowackiego” 
studia podobne do rozdziału II (Łzy 
Słowackiego w formie synekdochy [pars 
pro toto] zaledwie) mają bardzo ważną 
funkcję przypominania o potrzebie lek-
sykonu konkurującego ze Słownikiem ję-
zyka Adma Mickiewicza pod red. Konra-
da Górskiego i Stefana Hrabca (Wrocław 
1962-1983, 11 t.). Analogicznie rozdzia-
ły III i IV – dotyczące listów Zygmunta 
Krasińskiego – mogą być kontynuowa-
ne, gdyż ma profesor Piechota w swojej 
domowej bibliotece (co w czasach pan-
demii, przechodzącej w istne pandemo-
nium, jest istotne!) wspaniały zbiór ko-
respondencji trzeciego wieszcza. 

Recenzentka Dośpiewu – prof. Uniwer-
sytetu Warszawskiego Ewa Homann-Pio-
trowska – zauważa w ocenianym tomie, 
iż „cechą tego pisarstwa jest pierwszoo-
sobowa narracja, angażująca także pry-
watną sferę Badacza” (z notki na okład-
ce książki). Trzeba bowiem wiedzieć, iż 
nasz �lolog był u zarania swej kariery 
studenckiej adeptem �zyki, a to zosta-
wiło wyraźne ślady w jego biogra�i po-
lonistycznej. Oto Piechota – moim zda-
niem – trafnie wyzyskuje przeświadcze-
nia współczesnych badaczy z terytorium 
nauk przyrodniczych, iż w doświadcze-

niach i eksperymentach scjenty�cznych 
ważne jest również miejsce obserwato-
ra i uczonego! Stąd opisuje �lolog swój 
warsztat pisarski (skąd pozyskał cenne 
manuskrypty czy woluminy, jak dotarł 
do istotnych obiektów i stwierdzeń itp.), 
nie zapominając o erudycyjnych ozdob-
nikach, czerpanych z �zyki, np. tytuł roz-
działu VII: Metaforyczna „boska cząst-
ka” Higgsa w badaniach neokomparaty-
styki mitologicznej (rzecz dotyczy mo-
nogra�i Dariusza Seweryna: Prehistoria 

– średniowiecze – romantyzm. W kręgu in-
doeuropejskich tematów mitologicznych: 
od Dumézila do Słowackiego, Warszawa 
2014). Jako gracz w scrabble ten kolega 
z Tarnowskich Gór do mojego słówka 
na planszy (OZONIE) bez chwili wa-
hania dałby alonż BOZONIE! Podob-
nie jak niegdyś do słówka ZMIEŃ do-
łożył na drogocennych, premiowanych 
potrójnym mnożnikiem, polach literki 
JĘC [powstał więc JĘCZMIEŃ!]. A gdy 
jesteśmy przy jawnym i wytrawnym mi-
łośniku kotów, to i o kotku – wzorem Ju-
liusza Wiktora Gomulickiego i jego ba-
rona Maurycego von Murra – niekiedy 
ciepło wspomina, a nawet pisuje wier-
szyki o tych przymilnych zwierzątkach! 
Może więc Poecie starczy zapału na stwo-
rzenie antologii liryków o mrukliwych 
ssakach (tym razem naśladując �o-
masa Stearnsa Eliota!). Nb., otrzyma-
łem Dośpiew z dedykacją datowaną na 

„2022. 02. 02.”, czyli w dniu setnej rocz-
nicy ukazania się Ulissesa Jamesa Joy-
ce’a, powieści, o której wspomniał nasz 
neokomparatysta w swoje poprzedniej 
libelli o „czarze arcydzieł”.

Tom z roku 2021-2022 ma piękną 
okładkę z rzucającą się w oko kostką 
Rubika, opartą na inicjałach AM, JS 

oraz ZK, która powinna w ręku oma-
wianego Autora przechodzić takie zja-
wiskowe i nieoczekiwane metamorfozy 
(z dodatkiem CN lub CKN), by c.d.n. 
niezawodnie! 

Bibliografia uczonych tomów 
prof. Piechoty

O tytułach dzieł literackich w pierw-
szej połowie XIX wieku. Katowice 
1992, 133 s. – Żywioł epopeiczny 
w twórczości Juliusza Słowackiego. 
Katowice 1993, 140 s. – „Pan Tade-
usz” i „Król-Duch” – dwie koncepcje 
romantycznej epopei. Kielce 1995, 
45 s. – Od tytułu do Epilogu. Studia 
i szkice o „Panu Tadeuszu”. Katowi-
ce 2000, 167 s. – Słownik Mickie-
wiczowski. Współautor: J. Lyszczy-
na. Katowice 2000, 421 s. – „Chcesz 
ty, jak widzę, być dawnym Pola-
kiem”. Studia i szkice o twórczości 
Słowackiego. Katowice 2005, 183 s. 

– Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993). 
Współautorka: K. Heska-Kwaśnie-
wicz. Katowice 2006, 102 s. – „Sło-
wo to cały człowiek”. Studia i szkice 
o twórczości Mickiewicza. Katowi-
ce 2011, 263 s. – Poliglotyzm wiel-
kich romantyków polskich (Mickie-
wicz, Słowacki, Krasiński). Katowi-
ce 2016,  200 s. – (Nie)zapomniany 
czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, 
Camus… Katowice 2019,  267 s. – 
Dośpiew o twórczości wielkich ro-
mantyków polskich (Mickiewicz, 
Słowacki, Krasiński) z sędziwym 
klasykiem (Koźmian) w tle. Kato-
wice 2021 [2022], 228 s.  

rys. Agata Grom
ada
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Opisany przez Magdalenę Grochow-
ską w opowieści Jerzy Giedroyc. Do 

Polski ze snu, to (w myśleniu o Polsce) 
Cyprian Kamil Norwid drugiej połowy 
XX wieku. Giedroyc tym się różnił od 
Norwida, że wierszy ani dramatów nie 
pisał. I tym, że poeta umierał w samot-
ności i zapomnieniu, tymczasem Redak-
tor już za życia doświadczył sławy po-
przez różne formy oddawania mu sza-
cunku, począwszy od medali, dyplomów, 
honorów. A przecież – jak pisze autor-
ka biogra�i – doświadczył rozczarowań 
i samotności wśród tłumów wielbicie-
li, szczególnie pod koniec życia, które 
zbiegło się z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości.

Norwid nie doczekał niepodległej 
Polski, był rozczarowany polskim spo-
łeczeństwem i elitami, które wtedy two-
rzyła arystokracja i artyści. Jego poglą-
dy o polskości, Polsce, Polakach zdumie-
wają do dzisiaj, a jego słowa są cytowa-
ne przez wszystkich. Giedroyc rozumiał, 
jak ważna jest wierność sobie i oddanie 
sprawie, której się podjął zaraz po wojnie. 
Miał odwagę przeciwstawić się emigran-
tom z Londynu, którzy utworzyli rząd 
na uchodźstwie i kontynuowali władzę 
II Rzeczpospolitej aż do roku 1990.

Emigracja nie pozbawiła Redaktora 
realistycznego spojrzenia na Polskę, nie 
oślepiła go też nostalgia. Szybko odizo-
lował się od ludzi, który nie mogli pogo-
dzić się z przegraną, cierpiącymi i ide-
alizującymi przeszłość. Zdał sobie spra-
wę z tego, że emigracja, dla wszystkich 
emigrantów z każdego zakątka ziemi, 
to nic innego, jak przebywanie w tym 
samym kręgu, wzajemne pocieszanie 
się i wspominanie przeszłości, słowem 

– zamykanie się w swojej społeczności. 
Stwarzało to niebezpieczeństwo trwa-
nia w tęsknocie, a co najgorsze – w my-
śleniu o Polsce w kategoriach emigran-
ta, czyli człowieka przegranego. 

Norwid chciał, żeby Polacy pozbyli 
się mentalności niewolnika, a Redaktor, 

żeby Polacy nie czuli się w ojczyźnie jak 
w kolonii sowieckiej. Norwid spierają-
cy się z emigracją w Paryżu, zmagający 
się z Polakami pod zaborami, jest tak 
samo aktualny, jak pierwszy emigrant 
sprzed dwóch tysięcy lat, Owidiusz. Pol-
ski Londyn, Chicago czy Nowy Jork róż-
niły poglądy na emigrację spod Paryża. 
Powstał spór o to, kto powinien repre-
zentować emigrantów rozsianych po 
całym świecie. Czy ci, którzy wyjecha-
li/pozostali po wojnie za granicą i two-
rzyli struktury polskiego państwa, od-
gradzając się od ojczyzny? Czy ci z krę-
gów paryskiej „Kultury”, burzący mury, 
które miały bronić Londyn, Chicago, 
Nowy Jork przed krajem, a także od-
gradzać ich od ojczyzny? 

Redaktor i emigracja

Jaka była emigracja polska po zakończe-
niu II wojny światowej, jak wyglądała sy-
tuacja Polaków, pokolenia żołnierskiego, 
które wygrało wojnę, ale przegrało ojczy-
znę i pozostali poza jej granicami na Za-
chodzie? Z książki Magdaleny Grochow-
skiej, o najważniejszym emigrancie dru-

giej połowy XX wieku, Jerzym Giedroy-
ciu, dowiemy się przez jego pisarzy. Jego 
planem było – pisze biogra	a – „sku-
pić wokół Kultury całą lewicową opo-
zycję krajową, wszystkich rewizjoni-
stów”. Mieć ich pod ręką i wykorzystać, 
gdy nadejdzie taka okazja. Tak on, Re-
daktor, wykorzystywał ludzi do swoich 
celów i wcale tego się nie wstydził. Na 
każdego poznanego literata patrzył jak 
na „narzędzie”, które mógłby w przy-
szłości wykorzystać: „Kultura nie jest 
zwolennikiem poglądu, któremu hoł-
duje wielu polityków na emigracji, że 
im gorzej tym lepiej. Kultura opowiada 
się za – choćby niewielkim – poszerze-
niem szczeliny wolności”.

 „Szczelinę wolności” poszerzał przez 
pięć dekad, był na oczach wielu, był też 
solą w oku wielu. Nie pisze o emigran-
tach w Ameryce, którzy organizowali 
parady Kościuszki i Puławskiego, bu-
dowali kościoły i polskie szkoły, po-
dobnie zresztą jak w Kanadzie, Anglii 
czy Australii, powołali do życia setki or-
ganizacji polonijnych, które miały pre-
zesów i dyrektorów przeważnie malo-
wanych, ale byli też dyrektorzy i preze-
si, którzy odważnie walczyli z komuni-
zmem tysiące kilometrów od ojczyzny. 
Często ci najaktywniejsi, którzy robi-
li najwięcej, byli nazywani wtyczkami 
komunistycznymi (rodacy utrudniali 
im życie). Ci, którzy na nich głosowali, 
później w ostrych słowach krytykowa-
li, bezlitośnie z nich szydzili. 

Redaktor promotor

On – Redaktor słońce – wokół którego 
niego krążyli politycy, pisarze i artyści 
był promotorem wielu twórców, których 
nazwiska można byłoby wymieniać przez 
wiele stron. Wystarczy wspomnieć tyl-
ko tych najbardziej znanych i uznanych, 
np. noblistę Czesława Miłosza.
Kim byłby poeta Miłosz bez Redakto-
ra Giedroycia, trudno jest to sobie dzi-

Giedroyc  
– Norwidem?

KSIĄŻKI                                        ADAM L IZAKOWSKI
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siaj wyobrazić. Nie potrzeba wielu słów, 
aby powiedzieć, że poeta na emigracji, 
i nie tylko na emigracji, bez wydawcy 
nie istnieje. Zresztą sam poeta wielo-
krotnie mówił i pisał, że gdyby nie moż-
liwość publikowania swojej twórczości 
po polsku, to piłby whisky w samotno-
ści do lustra.  

Witold Gombrowicz wzbudzał na emi-
gracji bardzo dużo emocji – na swojej 
drodze życia spotkałem wiele osób, któ-
re pisarza poznały osobiście w Argenty-
nie, jedną z nich był Kazimierz Koszy-
ca, żołnierz generała Andersa. Opowia-
dał „niestworzone rzeczy” o Gombro-
wiczu, czego on tam w tej Argentynie 
nie robił i jak Polacy go wiedzieli na co 
dzień. A widzieli go jako jakiegoś dzi-
waka, udającego arystokratę, hrabiego, 
który nawet „groszem nie śmierdział”, 
który uprawiał �lozo�ę na własny uży-
tek, mamiąc słowami co zamożniejsze 
Polki, aby zapraszały go do swoich do-
mów i częstowały obiadem. A on w za-
mian za to „odpłacał się im” rozprawa-
mi �lozo�cznymi, które bardzo je bawi-
ły, był takim „kolorowym ptakiem” do 
ich codziennego szarego życia. 

Gombrowicz miał własne poglądy 
i styl, wielki talent, niesamowity ob-
serwator i komentator życia Polaków 
nie tylko na emigracji. Dlatego nie ma 
co się dziwić, że jego wizje polskości, 
rozumienie przez Redaktora i jego ze-
spół, nie był akceptowany przez roda-
ków w Londynie i Chicago. Redaktor 
tracił pieniądze na promocję pisarza 
Witolda Gombrowicza, stracił czytel-
ników i zyskał złą sławę wśród Polo-
nii rozsianej po całym świecie. Zresztą 
nie po raz pierwszy tracił czytelników, 
z Czesławem Miłoszem była podobna 
sytuacja, gdy mu pomógł, czytelnicy od-
wracali się od niego. Tak było i później 
w latach przełomowych w październi-
ku 1956, gdy Redaktor poparł Gomuł-
kę, tak było w 1968 roku, gdy zaczął 
zarzucać kościołowi małe zaangażo-
wanie i przeciwstawienie się nagonce 
na Żydów, sugerując nawet antysemi-
tyzm wśród polskiego duchowieństwa.

Redaktor nie kupczył swoimi ideami, 
ani nie szukał sprzymierzeńców wśród 
tych, którzy mogliby sypnąć groszem, 
szkodząc jemu i jego ideom na temat 
Polski i Europy Wschodniej. Dla niego 
takie myślenie, jak dla Norwida, było 
niedopuszczalne, on nie szczędził cio-
sów wymierzonych w mentalnych nie-
wolników, w tych dla których myślenie 
postkolonialne było normą. Giedroyć 
widział komunizm w Polsce i Europie 
Środkowej znacznie szerzej niż inni, 
stąd też fenomen „Solidarności” nie był 
aż takim fenomen dla niego jak dla in-
nych. Uważał, że położenie geogra�cz-
ne państw blisko Rosji jest takie, a nie 
inne, ich mieszkańcy sami są odpowie-
dzialni za wyzwolenie się spod pano-
wania i wpływów Rosji. Uważał, że ni-

gdy nie ma takiej niewoli, w której nie 
można by znaleźć nawet najmniejszą 
przestrzeń do działań wolnościowych, 
aby nie było garstki ludzi inspirujących 
do ruchów wyzwoleńczych.

Zakończenie 

Grochowska napisała książkę nie tylko 
o Redaktorze, ale także o Gustawie Her-
lingu Gruzińskim, Czesławie Miłoszu 
i Konstantym Jeleńskim. Pisząc o nich 
rozświetliła mroki ogromnego kosmo-
su tym wszystkim, którzy nigdy nie po-
deszli bliżej „tej jasności”. Niemniej po-
dróż z Grochowską po tych galaktykach 
nie jest łatwa, bo główny bohater to czło-
wiek-hybryda, połączenie polityka i me-
cenasa kultury, dyktatora i opiekuńcze-
go ojca. Mieszkał w swoim biurze-ga-
binecie, można powiedzieć: w bunkrze, 
z którego wydawał rozkazy. Był zamknię-
ty w sobie, jak szwajcarskie skarbce, i je-
dynie jego korespondencja rzuca światło 
na to, kim naprawdę był. Zaczynając od 
samego początku, czyli od „Buntu Mło-
dych”, który przekształcił się w „Polity-
kę”, a skończywszy na ostatnim nume-
rze „Kultury” z października 2000 roku, 
nie będziemy w stanie stwierdzić, jakim 
człowiekiem był Redaktor. 

Czy poniósł klęskę człowiek, który 
całe życie walczył o Polskę swoich ma-
rzeń? Na to pytanie nikt nie odpowie. 
Giedroyc zapewne zdawał sobie spra-
wę z tego, że myślenie polskich elit jest 
postkolonialne; tożsamości postkolo-
nialnej, ukształtowanej przez lata nie-
woli, nie będzie łatwo się pozbyć. W Pol-
sce, o którą walczył, siebie nie widział, 
nawet nie chciał do niej przyjechać, ze 
zwykłej ludzkiej ciekawości zobaczyć, 
choćby jak wygląda jego  Warszawa, uli-
ca, na której mieszkał, ulice, po których 
chodził. – „I ostatnia samotność, naj-
boleśniejsza: Polska niepodległa, której 
wizja niosła go przez pół wieku. To, co 
stało się wielkim osiągnięciem Polski 
przyniesie Giedroyciowi poczucie nie-
spełnienia, detronizacji, zmarginalizo-
wania, osobistej klęski”. 

Redaktor umarł w roku 2000, teraz 
można zapytać, czy odniósł sukces, czy 
czegoś nauczył tysiące ludzi, którzy na 
niego się powoływali i nadal powołują. 
Wiemy na pewno, że pomógł wielu. Jego 

„Kulturę” czytała garstka ludzi, w najlep-
szym okresie miesięcznik osiągał nakład 
6-7 tysięcy, a średnia przez dekady nie 
była większa niż 4-5 tysięcy egzempla-
rzy. W Ameryce, w której mieszka około 
10 milionów Polaków lub osób polskie-
go pochodzenia, znałem tylko 5-8 osób 
w San Francisco, Kalifornii, które (wiem 
na pewno) czytały i prenumerowały jego 
czasopismo. Byli to żołnierze, poeci ge-
nerała Andersa – biograf Jan Kowalik; 
poeta Wiktor Londzin; poeta (fundator 
nagrody Pen Clubu w Warszawie) Cze-
sław Seifert; profesor historii, cichociem-

ny, lwowiak Jerzy Lerski; przedwojenny 
działacz śląski Wilhelm Wolny. Z nimi 
się przyjaźniłem, z nimi rozmawiałem 
o najnowszych numerach pisma. Straci-
li ojczyznę po II wojnie światowej, swo-
je miasta Lwów i Wilno, to było pokole-
nie moich rodziców. 

W polskim Chicago, w którym prak-
tycznie nikt nie czekał na numer „Kul-
tury”, wybitni publicyści miesięcznika 
byli tak samo nieznani, jak smak praw-
dziwej czekolady dzieciom w PRL-u. 
W Chicago mieszkałem ćwierć wie-
ku, niestety nikogo nie poznałem, kto 
by regularnie czytał „Kulturę”. Czyta-
nie książek, pisanie wierszy, uczestni-
czenie w życiu Polonii to był i jest luk-
sus, na który stać niewiele osób. Był 
tutaj poeta, uczestnik Powstania War-
szawskiego Zbigniew Chałko; był au-
tor Czerwonych maków Feliks Konar-
ski (słynny Ref-Ren), który w latach 60. 
z Londynu przybył do Chicago; oni in-
teresowali się najnowszym numerem 

„Kultury”. W Autobiogra�i na cztery ręce 
Redaktor wspomina polonijną organi-
zację Legion Młodych Polek w Chica-
go, który ufundował trzy numery pi-
sma. Wiem, że czasopismo było sprze-
dawane w księgarni „Polonia” państwa 
Edwarda i Miry Puacz, na ulicy o in-
diańskiej nazwie Milwaukee.

 Można powiedzieć za Grochowską: 
„Totalnych zwycięstw nie ma. Przestrze-
gają, więc, by nie robić z Giedroycia pro-
roka. Nie znajdzie się u niego odpowie-
dzi na wszystkie pytania współczesności. 
Jego przesłanie nie jest ani dogmatem, 
ani sztywnym zadaniem matematycz-
nym. Bo świat jest płynny”. On, Gie-
droyc – jak pisze Grochowska – nie do-
znał koszmaru okupacji, był żołnierzem, 
dziennikarzem i walczył z hitleryzmem, 
a nie z Niemcami, chciał widzieć Polskę 
w powojennej Europie wolną od kom-
pleksu o�ary. Nie stracił własnej auten-
tyczności, indywidualności, zaakcep-
tował nowy stan rzeczy, uciekł od prze-
ciętności szarego emigranta, który z każ-
dy rokiem gorzkniał, stawał się bardziej 
i bardziej konserwatywny. 

Ten konserwatyzm „jego pisarze” na-
zwą z czasem głupotą, kołtuństwem, za-
ściankiem, wreszcie stracą sens i wiarę 
w lepszą przyszłość, poddadzą się. Ataki 
na obcość ludzi z kręgu „Kultury” wła-
ściwie nigdy nie ustaną, nazwą ich Eu-
ropejczykami, zarzucą im, że czują bar-
dziej europejskość niż polskość, że stra-
cili „czucie polskości”. Będą domagać się 

„swojskości” a nie „obcości”, ich „zacofa-
nie” przekładać się będzie na ideę walki 
o Polskę jaką znali. Ale takiej Polski już 
nie było.  

Magdalena Grochowska: Jerzy 
Giedroyc. Do Polski ze snu. Świat 
Książki, Warszawa 2009, s. 685. 
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Miniatury nieobecności Piotra Zaczkow-
skiego zostały poświęcone pamięci 

Leonarda Neugera. To zbiór krótkich utwo-
rów autora, który po latach powraca z no-
wym tomem poetyckim. Słowo poetycki 
należy wziąć w nawias, gdyż Zaczkowski 
świadomie bawi się formą oddając czy-
telnikom tom „niby” wierszy. Marian Ki-
siel w posłowiu do zbioru zastanawia się, 
czy są to „miniatury? A może: fragmen-
ty, urywki, sentencje, migawki, zarysy, 
obrazki, szkice, punkty nieukończonych 
utworów”. Krytyk słusznie stwierdza, że 

„nie mamy dobrej nazwy na oznaczenie 
krótkiej formy, bo każda do niej ideal-
nie przylega”. 

Nieokreśloność, albo raczej: „otwartość” 
formy, odpowiada zamysłowi twórczemu. 
Miniatury nieobecności wyrastają z buntu 
przed zaszu�adkowaniem. Bohater lirycz-
ny tych utworów przejawia ambiwalentny 
stosunek do wszelkich zasad konstruują-
cych współczesny świat. Jednym ze stale 
przewijających się motywów w tomie jest, 
by tak rzec, „widmo szkoły”. „Przed szko-
łą zaparkował duży czerwony samochód. 
Na jego platformie umieszczono szpulkę 
nici lub kabli, lub wysuszonych jelit, je-
dynej pamiątki po baranach, które nie 
chciały się uczyć” – pisze poeta ironicz-
nie w Szpulce nici. Szkoła jest symbolem 
wszelkich instytucji państwowych, a Za-
czkowski nie ufa instytucjom, dostrzega 
w nich zagrożenie dla jednostki. Dlacze-
go? Dlatego, że – jak przekonująco dowo-
dził Louis Althusser – są one „aparatami 
ideologicznymi państwa”. 

Człowiek – zdaniem poety – podda-
wany jest ciągłej tresurze, ma być ule-
gły. Autor w ironiczny sposób odsłania 
metody jakimi można stosować kontro-
lę nad jednostką. „W pewnych okolicz-
nościach towarzyszących życiu innych 
ssaków, wskazane jest odbywanie tresu-
ry w towarzystwie dziennika” – zauważa 
w Sekretach, natomiast w Gimnastyce ar-
tystycznej cynicznie twierdzi, że w proce-
sie nauki dochodzi do „właściwego po-
chylania głowy” i przystosowywania się 
do „kolejnego wielkiego marszu. Zabro-
nione jest zakładanie skakanki na szyję”. 

Użyte przez autora poetyckie imagina-
rium – wzmianki o dzienniku, marszach 

– uruchamia skojarzenia z latami wszech-
obecnego w Polsce socjalizmu, a jednak 
nie tracą na aktualności. Dla współcze-
snego, młodego czytelnika mogą być po-
uczające i ważne. Zaczkowski ostrzega od-
biorcę przed zbyt dużą ufnością wobec 
ludzkich skłonności do romantycznych 
podrywów, składania patetycznych de-
klaracji, wiary w wzniosłe ideały. 

Życie różni się znacząco od świata 
prozy i poezji. Ideały skonfrontowane 
z rzeczywistością są nie do zniesienia: 

„Wiedział, że zaraz wybuchnie wojna i szybko, 
w łatwo zawiązanej konspiracji, podzieli 
się butelką z żołnierzami batalionu na 
Westerplatte. Wódki było niewiele, a w ślad 
za smutkiem z powodu odchodzenia 

alkoholu przychodzi strach, że nie zdąży 
opuścić fabuły, która za chwilę będzie 
nazbyt heroiczna i na pewno nie na 
jego nerwy”. 

Podmiot liryczny  Miniatur nieobecno-
ści drażnią wzniosłe opowieści o bohater-
stwie wojennym, rozumie on, że „nie war-
to wzruszać się losem dzieci rzucających 
butelki z benzyną na czołgi”. Zdobywa tę 
wiedzę od jedynej nauczycielki, której ufa 

– jest nią śmierć. Ona wery�kuje wszystkie 
ideały, wpływa nieodwracalnie na kształt 
ludzkiej egzystencji. I choć – jak zauwa-
ża Zaczkowski w Śmierci w kulturze – 

„Może tańczyć na linie, śpiewać w operze, 
pływać na desce lub rysować węglem na 
trumnie. Może także być modelką na wy-
biegu lub wybiegać z krzakiem ze szko-
ły, do której zapisali ją rodzice chrzestni, 
ludzie”, to jednak dla autora Ulicy Wolno-
ści jest ona najpoważniejszą wery�kator-
ką wszelkich marzeń  i ideałów. 

Tylko uświadomienie sobie, że kie-
dyś każdy człowiek „zamieszka w stan-
cji w głębi ziemi” pozwala zdaniem po-
ety lepiej zrozumieć i docenić egzysten-
cję. Paradoksalnie, to właśnie śmierć spra-
wia, że życie nabiera smaku, a człowiek 
zwraca uwagę na to, co jest dla niego na-
prawdę ważne: 

„Dzieci spacerują parami, pod okiem 
nauczycieli, potem trzymając inne dzieci 
za rękę, jeszcze później samotnie, w koń-
cu nie chodzą wcale. Dopiero wtedy uli-
ca je widzi”. 

Dopiero pustka, nadejście śmierci, cho-
roby sprawia, że człowiek zaczyna smako-
wać i cenić życie. Dowiadują się tego w ob-
liczu własnej choroby, zderzenia z kosz-
marem pobytu w szpitalu. Zaczkowski 
nie daje czytelnikowi taryfy ulgowej i od-
słania absurdalność ludzkiego istnienia, 
które zawsze jest niegotowe na śmierć: 

„Chciałbym biegać po szpitalu, chciał-
bym wyrywać się siostrom miłosierdzia, 
przychodzącym do dzieci nieprzygoto-
wanych, niegotowych, do wcześniaków 
śmierci”. 

Człowiek w wizji pisarza jest wiecz-
nie niegotowy, rozdarty pomiędzy pra-
gnieniem życia, kaprysem śmierci, przy-
pomina „mrówek w mundurkach, z tor-
nistrami za dużymi na życie i wciąż zbyt 
małymi, aby umrzeć”. Paradoksalność 
ludzkiej egzystencji szczególnie intere-
suje poetę. Jest on świadomy, że „z cza-
sem ulegnie zmianie tylko kąt padania 
światła na domy, szubienice i groby […] 
że Bóg prowadzi wypożyczalnię ciał do 
eksperymentów i na chwilę”. 

Miniatury nieobecności odnoszą się bez-
pośrednio do ludzkiej egzystencji, któ-
ra jest wprawdzie znikoma, ale właśnie 
przez swoją znikomość niezwykle inte-
resująca i kusząca.  

epifanie 
codzienności

KSIĄŻKI                                        eWA BARTOS

Piotr Zaczkowski: Miniatury nie-
obecności. Chorzowskie Centrum 
Kultury, Chorzów 2021, s. 72. 
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Przekształcenia gatunkowe są nieodłącz-
nym elementem rozwoju teorii i prak-

tyki literackiej, który z kolei w XXI wieku 
wiąże się bezpośrednio ze społeczną oraz 

– w równym stopniu – ludyczną funkcją 
sztuki poetyckiej, praktykowanej często 
przez osoby spoza środowiska artystycz-
nego, a przynajmniej – spoza środowiska 
literackiego. Poezja coraz częściej służy 
do komentowania rzeczywistości, po-
dejmuje próbę unaocznienia wad syste-
mów politycznych i gospodarczych oraz 
w sposób krytyczny komentuje postawy 
społeczne – na czele z konformizmem, 
oportunizmem, konsumpcjonizmem 
i przede wszystkim silnie ekspansywną, 
skrajną oraz bezre�eksyjną kapitalizacją 
każdego aspektu życia człowieka. Anali-
zując zjawiska literackie ostatnich lat, ła-
two odnaleźć ów szczególny sposób ko-
mentowania rzeczywistości i uznać go za 
pewną tendencję spajającą poetykę XXI

-wiecznych twórców. Poezja zaangażowa-
na – taka, która powstaje pod wpływem 
wnikliwego obserwowania i analizowa-
nia świata – ma przede wszystkim wpły-
nąć na świadomość społeczno-polityczną 
odbiorcy, wykorzystując przy tym różne 
metody oddziaływania, do których często 
nie potrzeba patetycznych słów, klasycz-
nych kontekstów, bogatej symboliki oraz 
sumiennego trzymania się granic wyzna-
czonych przez genologię. Poetyckie zaan-
gażowanie, mające swój związek z prze-
kształceniem genologicznym, szczegól-
nie uwydatnia się w Haiku z fabryki Ka-
rola Izydorka i Rafała Kwiatkowskiego. 
W jaki konkretnie sposób?

Podążając za tezą Arkadiusza Kalina, 
„gatunek literacki to wynajdywanie sta-
łości pośród żywiołu literatury, poszuki-
wanie inwariantów wśród zmienności li-
terackiej: cech wspólnych, stałych, inter-
subiektywnych – swego rodzaju wzorca 
będącego idealizacją realności, momen-
talności, pojedynczego dzieła literackie-
go”. W przypadku Haiku z fabryki Karola 
Izydorka i Rafała Kwiatkowskiego infor-
macja gatunkowa została podana na kar-
cie tytułowej tomu, jednakże sama reali-
zacja poetycka jest swego rodzaju reinter-
pretacją wzorca, próbą nagięcia ram geno-
logicznych, aby ująć przedmiot rozważań 
w styl eliptyczny, nie rezygnując z re�ek-
syjnego charakteru wiersza. Poeci serwują 
odbiorcy serię miniatur, będących próbą 
uchwycenia rzeczywistości w jak najbar-
dziej lapidarnej postaci. Te miniaturowe 
ekspresje poetyckie są istotnym zjawiskiem 
w wymiarze społecznym – o czym w la-
tach 90. pisała Aleksandra Olędzka-Fry-
besowa: „Haiku – i to nie tyle jako sama 
forma literacka, ale raczej jako pewien fakt 
psycho-socjologiczny […] są protestem, 
lub – łagodniej mówiąc – reakcją na pe-
wien zespół cech charakteryzujących na-
szą dzisiejszość. Przede wszystkim stawia-
ją opór swoistemu nadmiarowi informa-
cji […] wyrażanych słowem, dźwiękiem, 
a przede wszystkim – obrazem. Musi ich 

być dużo. Obrazy muszą bez reszty wy-
pełniać przestrzeń”.

Haiku jako zjawisko psychologiczno-
socjologiczne wyraża sprzeciw wobec 
przebodźcowaniu obrazami, dźwięka-
mi, słowami. Szczególna zasada haiku – 

„minimum słów, maksimum treści” stoi 
w opozycji do realiów dzisiejszego świa-
ta, w którym panuje odwrotna reguła – 
atak znaków i znaczeń napierający ze 
wszystkich stron. Próba imitacji haiku 
przez Izydorka i Kwiatkowskiego wyra-
ża więc sprzeciw wobec językowego beł-
kotu – społecznego, medialnego, poli-
tycznego; bełkotu wielowymiarowego. 
Jednak w próbie tej autorzy biorą na ce-
lownik nie tylko przytłaczający nadmiar 
wszelkiego rodzaju przekazów, ale przede 
wszystkim inne charakterystyczne dla sys-
temu, w którym funkcjonujemy, zjawisko 

– wyzysk pracowniczy. Poeci podejmują 
w tomie również tematykę egzystencjal-
ną, poruszają problem naturalistycznego, 
brudnego obrazu rzeczywistości, serwując 
obrazy (i zapachy) charakterystyczne dla 
krajobrazu współczesnego miasta. Trze-
cia część książki (wydzielić można trzy: 
haiku autorstwa Karola Izydorka, haiku 
autorstwa Rafała Kwiatkowskiego oraz 
część prozatorską, również autorstwa 
Kwiatkowskiego) poświęcona jest kry-
tyce agencji pracy, zatrudniających pra-
cowników na pozbawiających stabilizacji 
warunkach i z korzyścią jedynie dla pra-
codawców, w oczach których ludzie po-
dejmujący pracę są maszynami powoła-
nymi do życia w celu produkowania ka-
pitału: „Maszyno! / uważaj na operatora / 
on też jest maszyną” – pisze Rafał Kwiat-
kowski. Pracownik nie ma wyboru i go-
dzi się na warunki pozbawiające rozwo-
ju, które są �nansowo najkorzystniejsze 
dla �rm. Pracodawcy proponują absur-
dalne, niestabilne warunki, a pracownicy, 
pozbawieni innej opcji, godzą się na nie: 

„świat został stworzony / a jak się nie po-
doba / to wypierdalać”.

Poezja ta jest ważnym głosem społe-
czeństwa w sprawie nierówności syste-
mu gospodarczego: „Nazwa Work Servi-
ce mówi sama za siebie. Oto mamy do 

czynienia z serwisem dostarczającym wy-
emancypowanych niewolników na usługi 
szefów przedsiębiorstw, którzy w zamian 
nic nie dają, oczywiście, poza minimal-
nym wynagrodzeniem, co stanowi dziś 
podstawę stosunków w zakładach pra-
cy, gdzie rośnie liczba zatrudnionych na 
przywołanych, jak wyżej zasadach”. Ale 
problem ten nie dotyczy jedynie agencji 
pracy i sektora przemysłowego – obejmu-
je swoim zasięgiem również gałęzie ga-
stronomii, usług, handlu, gdzie pracow-
nicy pełnią obowiązki nieproporcjonal-
ne do zarobków, gdzie nie ma znaczenia 
ani wykształcenie, ani doświadczenie. Tak 
brutalna prawda uwydatnia się dobitnie 
w Haiku o nieprzemijalności prawd uni-
wersalnych: „to się nie zmieni / oszczęd-
nością i pracą / człowieka szmacą”. 

Utwory Izydorka i Kwiatkowskiego są 
zwarte, esencjonalne, ale nie aforystyczne 

– pozbawione czułości i subtelności. Prze-
ciwnie: ukazują rzeczywistość w pigułce, 
rzeczywistość ubraną w szatę kolokwiali-
zmów, języka codziennego – języka, któ-
rym myślimy i w którym funkcjonujemy. 
Operują słowem najbardziej bliskim od-
biorcy – dosadnym, jednoznacznym, na-
stawionym na przekazanie prawdy. Z utwo-
rów wybrzmiewa tragiczny obraz współ-
czesności, w której życie zostaje sprowa-
dzone do „seryjnej rezurekcji”: „wyjdźcie 
Łazarze / by oddychać żyć i śnić / aż do 
wieczora”. Eliptyczna forma wierszy sprzy-
ja poetyckiemu mówieniu wprost. Haiku 
ludowe przedstawia ostatecznie brak per-
spektyw na zmianę opisywanego przez po-
etów stanu rzeczy: „w uszach ludu / gro-
madzi się / woskowina” – wiersz ten uka-
zuje obłudę tłumu, masy, w której przy-
szło nam funkcjonować. Owi głusi ludzie 
dzielą się na dwa obozy: osoby, które nie 
dostrzegają wad systemu oraz osoby, któ-
re zostały zmuszone do życia w nim i nie 
widzą szansy na ucieczkę – być może dla-
tego, że jej nie ma?  

Haiku  
z fabryki 

czy fabryka 
haiku?

KSIĄŻKI                                        ALICJA WOSIK

Karol Izydorek, Rafał Kwiatkowski: 
Haiku z fabryki. Wydawnictwo pa-
pierwdole, Wrocław 2021, s. 50.
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„Jestem tu potrzebny – można by tak po-
wiedzieć – żeby dawać świadectwo praw-

dzie” – w ten sposób słowami Jerzego Ada-
ma Brandhubera podsumowuje jego życie 
Andrzej Linert. Autor monogra�i dostar-
cza czytelnikowi informacji o życiu oraz 
twórczości artysty. Publikacja składa się 
z kilku części. W pierwszej Linert nakreśla 
życie malarza, swojego przyjaciela, opisu-
je jego malarstwo. Relacja autora z przyja-
cielem jest pełna wzruszeń i ciepła. Jest to 
wywiad narracyjny, biogra�czny. Kolejna 
część to wspomnienia oraz relacje boha-
tera. Tekst przeplatają reprodukcje malar-
stwa olejnego oraz obrazy z cyklu Oświę-
cim, przedstawiające obóz koncentracyjny. 

Jerzy Adam Brandhuber (1897-1981) 
należał do czołowych malarzy lagrowych. 
Jego twórczość obejmowała malarstwo ry-
sunkowe oraz olejne skoncentrowane wo-
kół tematyki życia więziennego w obozie 
KL Auschwitz. Za pomocą rysunku arty-
sta przedstawia codzienne życie więźniów 
oraz daje świadectwo kolejnym pokole-
niom. Malarz poprzez swoje obrazy chciał 
przekazać pamięć o więźniach, którzy nie 
byli w stanie opowiedzieć o swoim cier-
pieniu i tragicznym losie. 

Autor książki podaje szczegóły z ży-
cia Brandhubera zaczynając od najmłod-
szych lat i nauki w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, małżeństwa, przecho-
dzi przez życie więzienne w obozie KL 
Auschwitz-Birkenau oraz losy powojen-
ne, kończąc na ostatnich latach egzysten-
cji artysty. Z lektury można dowiedzieć się 
o zainteresowaniach Brandhubera malar-
stwem od wczesnych lat młodzieńczych. 
Nauka malarstwa pod kierunkiem czoło-
wych malarzy XX wieku wpłynęła na jego 
późniejszą karierę. Wspomnienia artysty 
skłaniają do re�eksji nad własnym życiem, 
w którym zawarte jest szczęście i cierpienie. 
Książka wywarła na mnie ogromne wra-
żenie; myślę, że na pewno zaciekawi także 
osoby zainteresowane historią. Ze wspo-
mnień Brandhubera czytelnik dowiadu-
je się o traktowaniu więźniów przez wła-
dze hitlerowskie. 

Książka przedstawia Brandbhubera nie 
tylko jako artystę, lecz także jako czło-
wieka poświęcającego się dla innych lu-
dzi, nieobawiającego się skutków swoich 
niebezpiecznych działań. Bohater udzie-
lał pomocy Żydom przez dostarczanie im 
aryjskich Kenkart (dokumentu tożsamo-
ści wydawanego przez okupacyjne władze 
niemieckie wszystkim pełnoletnim miesz-
kańcom Generalnego Gubernatorstwa), co 
spowodowało jego aresztowanie i później-
szą wywózkę do obozu. Wielu z nich dzię-
ki tej pomocy przeżyło wojnę.

Poprzez ukazanie kontekstu psycho-
logicznego artysty lektura może zachęcić 
czytelnika do rozważań dotyczących wpły-
wu instytucji obozu na życie ludzkie. Co-
dzienna walka o przetrwanie, zdobywanie 
jedzenia, wykańczająca praca oraz dosto-
sowywanie się do zasad panujących, mia-
ły wpływ na psychikę więźniów. Więźnio-

wie starali się żyć w taki sposób, jakby każ-
dy dzień miał być tym ostatnim. Stali się 
oni naocznymi świadkami śmierci współ-
towarzyszy. W relacji Brandhubera moż-
na wyczytać strach przed śmiercią. Poja-
wia się także nadzieja na uwolnienie z la-
gru. Jedyną ucieczką od myśli o tragicz-
nym życiu stawała się praca. Brandhuber 
podjął decyzję o swoim zaangażowaniu 
w obozie, tworząc rysunki między inny-
mi dla więźniów.

Tęsknota za wolnością, do żony, osamot-
nienie bohatera monogra�i oraz jego pry-
watna tragedia związana z odejściem żony, 
spowodowały, że zdecydował się w 1947 r. 
na powrót do obozu już nie jako więzień, 
lecz jako współtwórca Muzeum Auschwitz, 
zamieszkując na jego terenie. 

Według mnie książka porusza tragizm 
artysty ukazującego załamanie, mierzenie 
się z rzeczywistością powojenną, walkę ze 
swoimi niepokojącymi przeżyciami. Wielu 
więźniów nie było w stanie wrócić do obozu 
po latach wojny. Musiał minąć dość długi 
czas, aby umieli ponownie przejść bramę 
z napisem „Arbeit macht frei”. Byli więź-
niowie musieli przeżyć osobistą traumę po-
obozową. Często milczeli przez wiele lat, 
nie opowiadając nikomu o czasach prze-
szłych. Część z nich starała się dać świa-
dectwo o tym, co wydarzyło się w lagrze. 
Jednak była też taka grupa, która załama-
ła się psychicznie i nie umiała pogodzić 
się z własnym losem. Brandhuber nale-
żał do osób, które chciały zrelacjonować 
następnym pokoleniom ogrom własnego 
traumatycznego doświadczenia. 

Andrzej Linert ukazuje malarza jako 
człowieka, dla którego działalność kul-
turalna miała ogromne znaczenie. Doty-
czy to nie tylko jego aktywności w obo-
zie, gdzie rysował m.in. dla więźniów, lecz 
także okresu powojennego. Można stwier-
dzić na podstawie biogra�i Brandhubera, 
że w surowym życiu w obozie wartością 
nadrzędną była kultura. To ona sprawiała, 
że ludzie czuli się przydatni i dawała na-
dzieję na przetrwanie lagru.

Istotnym elementem książki jest do-
kumentacja w postaci obrazów zebrana 
przez autora. Wszystkie obrazy z czasów 
lagrowych robią na widzu ogromne wra-
żenie. Artysta eksponował w nich zagad-
nienia związane z przetrwaniem, choro-
bami, wyniszczającą pracą czy śmiercią. 
Jego zadaniem było szczegółowe zapre-
zentowanie wspomnień z życia obozo-
wego. Większość jego rysunków powsta-
ła po wojnie, dlatego zmuszony był odwo-
łać się do swojej pamięci. Jednak ta prze-
szłość nie była odległa w czasie, łatwiej mu 
było przywołać odpowiednie fragmenty ze 
swojej historii. Brandhuber miał potrze-
bę utrwalania traumatycznych doświad-
czeń za pomocą obrazów. Tworząc, sta-
rał się wrócić do minionych lat. Zapisy-
wał przeszłość za pomocą węgla i pędz-
la. Recenzowany tom pokazuje odbiorcy, 
jak ważna jest pamięć o przeszłości oraz 
czym były obozy koncentracyjne.

Andrzej Linert dokładnie opisał życie 
i twórczość Jerzego Adama Brandhubera 

–  mieszkańca obozu Auschwitz. Koledzy 
utrzymywali kontakt ze sobą po wojnie, 
spotykając się często ze sobą. Autor re-
cenzowanego tomu podejmuje próbę od-
zwierciedlenia przeszłości przytaczając 
fragmenty rozmowy ze swoim kolegą na 
temat wojny. Nie komentuje relacji i wspo-
mnień bohatera, pozostawia re�eksję czy-
telnikowi. W ten sposób odbiorca otrzy-
muje materiał o życiu w obozie z perspek-
tywy innego więźnia. Nie ulega wątpliwo-
ści, że artysta malarz wpisał się na trwałe 
w krąg twórców obozowych, którzy za po-
średnictwem własnego talentu starali się 
przybliżyć ludziom to tragiczne doświad-
czenie. I dlatego właśnie warto sięgnąć po 
tę pozycję literacką, która ubogaca czytel-
nika, skłania do re�eksji i pozwala poznać 
niezwykłego człowieka-artystę. 

Węglem  
i pędzlem

KSIĄŻKI                                       ARKADIUSZ KUReK

Andrzej Linert: Jerzego Adama Bran-
dhubera obrazy Auschwitz. Państwo-
we Muzeum Auschwitz Birkenau, 
Oświęcim 2021, s. 208.
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Najnowszy zbiór wierszy Marka Rap-
nickiego Nieświęta ziemia serwuje 

poezję słów ostatecznych. Jest to liryka, 
która próbuje zdążyć przed nieuchron-
nym i chce wypowiedzieć to, co jest naj-
ważniejsze w chwili ostatniego kontaktu 
z drugim. Raciborski twórca sprawnie po-
rusza się na krawędzi sytuacji egzysten-
cjalnej, chcąc zatrzymać w utworach myśl, 
która czekała na wybicie w punkcie kul-
minacyjnym. 

W związku z tym mamy do czynienia 
z poezją, która długo dojrzewała, jest to 
twórczość wyrosła z pnia życiowego do-
świadczenia, z korzeni kultury śródziem-
nomorskiej oraz z historii i sztuki Polski. 
Odbiorca z pewnością wyczuje, że zanu-
rza się w lirykę głęboko przemyślaną i so-
lidnie przepracowaną. Pobrzmiewa w niej 
przesłanie Pana Amo, bliskiego kuzyna 
Pana Cogito, symbolicznej postaci, którą 
poznaliśmy w poprzednim tomiku po-
ety z 2020 roku zatytułowanym Pan Amo 
prosi o głos. Rapnicki użycza zatem głosu 
wykreowanemu przez siebie bohaterowi 
lirycznemu, by synonimicznie opowie-
dzieć o potrzebie miłości, o zrozumieniu 
znaczenia sensu tak niezbędnego do uję-
cia życia w pełnię mającą absolutny punkt 
odniesienia. Nawiązuję tu do fragmentu 
Traktatu teologicznego Czesława Miłosza, 
który w funkcji motta promieniuje na cały 
zbiór swym marzeniem o ponownym od-
kryciu i przyswojeniu sensu w przestrze-
ni słowa oraz w całej kulturze. 

Przyjęcie tak wysokich zobowiązań wy-
maga odpowiedniego przygotowania, które 
umożliwia wieloletnie wrastanie w sztukę 
i w historię (Jestem stamtąd). Potrzeba tu 
wewnętrznej dyscypliny, właściwego syste-
mu wartości oraz sprawnego operowania 
liryczną frazą. Poezja Marka Rapnickiego 
nas nie zawiedzie, gdyż spełnia wszystkie 
kryteria. Szczerość przekazu połączona 
z jakością formy wpływa na moc kształto-
wania postaw. Twórczość ta powołuje się 
na autorytety, a ich duchy owijają litery 
wierszy jakby czuły, że mówi w nich głos 
czysty, głos mocny. „– Uniesiesz wszyst-
ko, tylko daj imię, uderz słowem, / które 
oswoi dal. Użyj głoski, od której będzie 
zależało wszystko [...]” – tak zapisuje au-
tor w dedykowanym pamięci Stanisława 
Barańczaka utworze Ten facet z gołębiem 
na ramieniu. 

Artystyczny poryw na pełne zrozumie-
nie i opisanie świata widzimy już w ini-
cjalnym wierszu zbioru, w liryku o tytu-
le Mów do mnie. Ma to być poezja „jak się 
mówi do śmiertelnie rannego żołnierza”, 
w ostatniej minucie życia, kiedy wypowia-
da się treści niewyrażone w zwykłym cza-
sie. Dociera do nas zatem poezja granicz-
na, która słowami rzeźbi w materii sensu, 
a pył i wióry twórczej pracy ob�cie sypią 
się w strofy. „I wiersz to wchłania i oddy-
cha świadczy o komunii / Młodego ciała 
i sparciałej kości / Zabiera ból wygnania 
patos ściele się pomiędzy jamami // Woła 
nie gaśnie” – czytamy w utworze On, ona, 

ono, któremu patronuje motto Zbignie-
wa Herberta nawiązujące do tragicznych 
losów żołnierzy wyklętych. Rola poezji 
jako twórczości ocalającej od zapomnie-
nia, utrzymującej płomień pamięci, wy-
bija się w tej ostatniej frazie celowo ode-
rwanej od struktury wiersza, aby jeszcze 
bardziej wykrzyczeć, aby dać świadectwo 
kontynuacji i przetrwania tych wartości, 
za które inni zginęli. Równie poruszający 
w tym temacie jest wiersz Geny z bezkom-
promisowym mottem Teodora Parnickie-
go i z gorzkimi wyliczeniami krzywd, ja-
kich doznali niezłomni. 

Liryka zapisana w zbiorze Nieświęta 
ziemia podejmuje także „ofensywę nie-
bieską”, będącą pokłosiem wewnętrznego 

„Tak”. Jej cel został wyraźnie sformułowany 
w Rozmowie ze świętym. Jest ona służbą 

„na odsiecz na zbawienie na znak że w ob-
jęciach Jego / nam żyć”. W związku z tym 
interesującą kategorią w twórczości Mar-
ka Rapnickiego jest obecność Innego, któ-
ry sakralnie daje o sobie znać w wierszu 
Przed San Nicola in Carcere. Osoba mó-
wiąca obcuje ze sztuką, poprzez kontem-
plację wnika w nią aż do scalenia i dialo-
gu z bytem po drugiej stronie. Dzieje się 
to w kolejnej Rozmowie, w liryku, w któ-
rym „Klęka niebo, kruszy się wąska ce-
gła”. Balans ziemskiego z nieziemskim, re-
alnego z zaświatowym, zatrzymuje uwa-
gę czytelnika, gdyż naprowadza na to, co 
jest obecne, lecz niezauważalne. 

W wierszu Książęta smaku spojrzenie 
podmiotu podąża za myślą ukrytą w rzeź-
bach i budowlach sakralnych, a �nał utwo-
ru wprowadza meta�zyczne ożywienie: 

„Cicho i bezimiennie / oddech bez ust pie-
częć bez inicjałów [...] idę w waszą stronę 
/ biją zegary i ptak przysiada w transep-
cie // duch kamiennie milczy / zerka przez 
rozety”. Doświadczane epifanie prowadzą 
do osiągnięcia „[...] szczęścia w którym 
mieszka / oddanie i spokój” (Objawy), co 
przekłada się z kolei na płynące z ufności 
poczucie spełnienia, wyrażone w tercynie 
zamykającej utwór Tu: „i wszędzie jestem 

i nigdzie być nie chcę / bo mam drzewo 
i łoże i furtkę i stół / wewnątrz twego nie-
złomnego cienia”. Podmiot poznający zna-
lazł wszystko, niczego już nie potrzebu-
je. Przestrzeń jego życia wypełniają sym-
boliczne rekwizyty, a całość opiera się na 
duchowym zanurzeniu w cieniu liryczne-
go „Ty”. Kim jest ten Inny? 

Znajdziemy go w lirycznym pejzażu na-
malowanym słowami, które formułowały 
myśl zachwytu płynącą z oglądania obra-
zów takich mistrzów jak Veronese, Giot-
to, Rouault, Piero della Francesca, a teraz, 
w kluczowym, bo oddającym tytuł całe-
mu zbiorowi utworze Nieświęta ziemia, 
służą opisowi objawienia w bliskich ser-
cu okolicznościach przyrody: „góra Ta-
bor urośnie w błogosławieństwie poran-
ka / w Beskidzie Niskim”. Dystych koń-
czący wiersz („tylko zdążyć się przyznać 
/ tylko zdążyć”) mówi o duchowym pra-
gnieniu stojącym w opozycji do postawy 
Piotra Apostoła po aresztowaniu Chry-
stusa. I nie jest to tylko myśl monologu 
wewnętrznego, ale przede wszystkim ra-
tująca życie duchowe podpowiedź skiero-
wana do czytelnika, który bezre�eksyjnie 
ulega „mirażom wolności” (Psalm próby).

Cały zbiór wierszy Nieświęta ziemia 
trzeba także odczytać przez pryzmat utwo-
ru Świadectwo. Mamy zatem do czynie-
nia z liryczną odpowiedzią na wezwanie, 
o którym czytamy w ostatniej stro�e rze-
czonego wiersza: „jakże się mógłbym za-
wahać / nie przyjąć wezwania / nie odpła-
cić Miłości”. Twórczość poetycka Marka 
Rapnickiego dzięki osadzeniu na funda-
mencie Miłości Boga jest ekspresją rze-
czywistości duchowej, w której „wyższy 
głos się rodzi” (Święto poezji), w której 
jest „słodki oddech przestworu” (Ravello). 

To liryka meta�zycznych olśnień. To 
mimesis Prawdy.  

Mimesis 
Prawdy

KSIĄŻKI                                        TOMASZ PYZIK

Marek Rapnicki, Nieświęta ziemia, 
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, So-
pot 2021, s. 88. Biblioteka „Topo-
su”, t. 202.
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Próżno by szukać tytułowego Milcze-
nia wśród imion wierszy z ostatniego 

tomu poetyckiego Jana Strządały. Autor 
o wyrobionym piórze, tworzący swój świat 
poetycki od ponad pięciu dekad wpisał je 
bowiem w tkankę swoich utworów i to na 
dwa sposoby. Po pierwsze expressis verbis, 
operując wielokrotnie samym słowem lub 
jego synonimami: „wyjdź i milcz”, „zlewają 
się w milczenie”, „Jej światło płacze / w sercu / 
oniemiałym”, by podać tylko kilka przykładów 
lub, co bardziej znamienne w antropologii 
milczenia, poprzez nakłanianie nas do niego, 
najogólniej mówiąc przez kształt poetyckiej 
rozmowy, a ta z natury rzeczy odbywa się 
poprzez milczenie/słuchanie interlokutorów. 
Zresztą można nawet zaryzykować tezę, że 
lektura poezji zazwyczaj ma to do siebie, 
iż po raz pierwszy odbywa się właśnie 
w milczeniu. 

Otwierający tom liryk Okna jest w tym 
względzie rodzajem intymnego, bo oparte-
go na bliskości ja i ty lirycznego zaprosze-
nia: „zobaczysz / gdzieś tam jest wszyst-
ko / wycofaj się // wyjdź mi milcz / spójrz 
wstecz odwróć twarz / wtedy zmieni się 
punkt / sprawy się wyprostują / zło się 
oddali // będziesz stąpał lekko / otwierał 
okno za oknem // wszystko można napra-
wić / każde zło (…) proste / za każdym ra-
zem / kiedy zamykasz oczy / otwierasz / 
żeby powstać z martwych”. 

Powyższa deklaracja ma w sobie co-
raz rzadszy w poezji współczesnej, aspekt 
etyczny, co staje się rękojmią budującego 
milczenia, a nie destrukcyjnego prze-mil-
czania. „Poezja Jana Strządały – jak zauwa-
ża Katarzyna Niesporek – stoi po stronie 
wartości. Autor od wielu lat koncentruje 
się na tym co dla niego, dla innych, rzec 
można dla wszystkich, najistotniejsze – 
na prawdach moralnych, zagadnieniach 
elementarnych”. 

Autor sięga również po „milczenie” lo-
kując je w strukturze tekstu, kiedy two-
rzy lapidarne utwory re�eksyjne związane 
z relacyjnością i naturą oglądaną czasem 
epifanicznie jak w wierszu W słońcu, kie-
dy górska wędrówka po Tatrach jest a�r-
macją uroku napotkanej przyrody, mie-
sza się ciągle pogodnie z delikatnie zary-
sowaną z myślą o przemijaniu, także tym 
egzystencjalnym, osobistym: „kaczyńce 
nad potokiem / cienie / Kościelca rozzła-
cają w nich / ukryte lata // droga / kończy 
się górą / u jej stóp / podejmę pierwszy 
krok / gdzie // pszczoły i trzmiele / z mil-
czenia zerwane // nad omdlałymi kroku-
sami / muzykę rozwieszają / słodką// nad 
Czarnym Stawem // dzikie kaczki przy-
tuliły się / w liściach / do rosy porannej 
// przymknęły powieki / żeby nie odlaty-
wać / z ciepłego miejsca / w niewiadomy/ 
chłód // ten // nie ominie nikogo // w od-
dechu / tej wiosny”.

Metaforykę pauzy, milczenia, bezgłosu 
wzmacniają przerzutnie, rytm wiersza i wer-
sy zaledwie jednowyrazowe, które wymaga-
ją przystanięcia. Strządała ma jeszcze inny 
sposób na swoiste interwały. Otóż nazywa 

wiersze w ten sposób, że tytuł przynależy 
składniowo do pierwszego wersu np. Mo-
tyl – „błękitem / przywarł do kamienia / 
w milczeniu”. Ów zabieg sprawia, że poeta 
unika incipitów, wydobywając z nich słowo-
imię, a jednocześnie daje czytelnikowi już 
na wstępie czas do namysłu i skupienia. 
Wróćmy jednak do słów kluczy poetyckiego 
świata autora Z ciemności ciała. Są nimi 
z pewnością opozycje milczenie – słowo, 
światłość – ciemność, noc – dzień, sen – 
jawa. Wśród leksemów o dużej frekwen-
cji znajdziemy powiekę, oczy, krew, ciało, 
sen ale także korony drzew, linie horyzon-
tu, potoki, rzeki, góry i doliny, charaktery-
styczne znaki topogra�czne górskiego kra-
jobrazu wraz z charakterystyczną dla nie-
go �orą i fauną (poeta urodził się w Wi-
śle), krótko mówiąc naturę… A wszystko 
to po to, by wsłuchać się w siebie i poszu-
kać Absolutu, bo: „Dusza to myśl Boga / 
na nasz temat / przed poczęciem”. 

Podmiot liryczny nie kryje swojej reli-
gijności, po epifanicznym synestezyjnym 
obrazie z wiersza „Usłyszałem // strumień 
motyli / płynący nad majem // u stóp góry 
/ milczące błękitem światło / i / śpiew do-
liny” – wyznaje – „ja usłyszałem psalmy”. 
Nie ma jednak ten aspekt twórczości Strzą-
dały wad poezji kapłańskiej przesyconej 
często elementami liturgicznymi czy nie-
ustannym, często apostro�cznym przywo-
ływaniem Stwórczy. �eatrum naturea do 
poszukiwania spraw transcendencji zupeł-
nie wystarcza, a wyrażone w bezpośred-
nich aluzjach literackich tropy są bardzo 
czytelne, jak w wierszu Zamknij, kiedy 
podmiot liryczny prosi: „pozwól mi zo-
baczyć to / co widzisz // a ja omijam / już 
kolejny raz // usłyszeć / to czego nie ro-
zumiem // wejść / jeszcze raz do tej samej 
rzeki / znikającej dramatycznie // w ziemi 
nieobiecanej / dodaj mi skrzydeł / przed 
górą zbyt wysoką // nie jest taki jak myślę 
/ nie chcę być / inny”. Owo wahanie i nie-
pewność sprawiają, że poezja Jana Strzą-
dały – jak pisał pisał Michał Piętniewicz – 

„jest bardzo delikatna, eteryczna, zwiewna 

jak kobieta, a przy tym konkretna, męska”. 
Męskość owej poezji bierze się paradok-

salnie z braku „opisania” szczegółów, detali. 
Obraz tworzą w głównej mierze nienace-
chowane rzeczowniki lub zaimki, przez co 
staje się w jakiś sposób uniwersalny i prze-
źroczysty, i podatny na wyobrażenie. Przyj-
rzyjmy się pod tym kontem wierszowi za-
tytułowanemu Świat, w którym tak otwie-
ra się sytuacja liryczna: „Świat // opowia-
da nam siebie / prawdą i pięknem // ptaka 
/ opowiada jego lotem i śpiewem // trawę 
łagodnością i chodem // odległość / opo-
wiada nam czarną kreską lasu / a bliskość 
/ dotknięciem czyli sobą”. Widać, że wy-
chodzenie „od szczegółu” nie jest wpisa-
ne w poetykę Strządały. Raczej obserwacja, 
namysł i konstatacja są jej o wiele bliższe, 
co często powoduje u czytelnika uczucie 
jakiejś wymuszonej, upraszczającej zgody 
w zetknięciu z niezniuansowaną „męską” 
opinią jak w wierszu „Myśl, kiedy czytamy 
Myśl // to wszystko / co jest // jest myślą // 
tam gdzie kończy się myśl / kończy się ży-
cie // to nie śmierć jest granicą / ciemność 
/ przepaścią / ciszą // to nieobecność my-
śli / jest przeciwieństwem życia”.

Jan Strządała pyta więc klasycznie, za 
�lozofami i Paulem Gauguinem: D’où ve-
nons nous? Que sommes nous? Où allons 
nous? – i na niektóre z tych pytań daje 
swoje, poetyckie odpowiedzi. Owe roz-
ważania doskonale dopełniają akwafor-
ty wewnętrznego napięcia, pochodzące 
głównie z cyklu Kalendarz śląski autor-
stwa Jana Szmatlocha, profesora katowic-
kiej ASP. Pozwalają one milczeniu współ-
pracować z obrazem. Na podkreślenia za-
sługuje edytorska staranność i wysmako-
wanie, które serii Ut Pictura Bibliotheca 

– wydawanej przez Bibliotekę Śląską przy 
wsparciu �nansowemu Instytutu literatu-
ry w ramach Tarczy dla literatów – przy-
daje estetycznej jakości. 

Milczenie 
budujące

KSIĄŻKI                                        PIOTR SKOWRONeK

Jan Strządała: Milczenie. Biblioteka 
Śląska, Katowice 2021 s. 68.
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Pypeć

Skulili się przy ogniu, okutani w kłaki,
orkan nie chciał się nim dzielić, kamieniem podchodziło runo. 
Z nikim nie było mowy o sojuszach, choć od szadzi pękały usta, 
buchało parą spod chrapy, pęciny skrzypiały mosiężną kołatką. 

Opakowali resztki tego, co mieli, w płomień, 
choć jego koniec już wcześniej widzieli w popiele. 
Pogrzebali w spiekach, kiedy już ruszyli, wrócił się pod wiatr,
i cisnął kijem w rzekę, i splunął w zgliszcza. 

Patrząc na plecy, tych, co odchodzili, pomyślał, 
że dalecy od siebie, blisko zwarci bywają, w szeregu.
Choć od zimna odpadają od czucia ich szczęki,
nie wolno im dłużej zwlekać, śniegu natopić w puste bukłaki. 

W szuwarach szamocze się młyn z księżycem,
na wodzie załamał się lód po którym przebiegła sarna, 
ale do bulgotu wpadł ogar goniący za nią, szczeknięcie urwało się
i żaden głos już nie wypłynął. Trzciny stały nieruchomo. 

Z prochu w proch
  Bartoszowi Małczyńskiemu

Muzyka widm, które nie poznają swoich cieni. 
Nocy niezapadającej na świt.
Smutku liczonego morgami nieużytków. 
Rozbijających się o skały bryzgów. 
Znikających w zmierzchu  rąk, torujących sobie drogę w ciemności. 
Dymu gnanego wiatrem, z ostatniego paleniska, przy życiu. 
Niepokojącego pomieszania widoków. 
Muzyka skrybów, szukających swoich inkaustów.  
Rezonująca szaleństwo skrytości. 
Muzyka nocnego pokutnika, odpędzającego strzygi. 

Ciasnych pętli zawiązanych przez mgły.
Nocy wartych świtu, niepamiętających światła.  
Wbiegających w mrok, rysujących w powietrzu pętle. 
Syku ogarka, kiedy dopala się jasne. 
Psalmów, których smutek nigdy nie opuścił domu. 
Muzyka dróg donikąd, stających się przeznaczeniem. 
Prochu w proch. 
Muzyka na granicach pustki. 
Wody szukającej swojej topieli. 
Krawędzi o którą rozbił się krzyk. 

BARTOSZ SUWIńSKI
ry

s. 
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Pętla

Ciasna, zawiązana przez mgły;
maszerujące ciszą po słowie, wojsko.

Wrona dziobie czarne ziarno,
choć światła nie szuka. 

Rosa pod butem, z rozwiązanym 
ciężarem dążenia. 

Tlen nie jest od tych, 
ani od tamtych. 

Grawitacja wypisała się 
i przeszła do innej klasy.

Bez nauczycieli, bez uczniów, 
bez mroku, bez gwiazd. 

Bartosz Suwiński, ur. 1985 roku 
w Kępnie. Poeta, krytyk literacki, 
doktor nauk  humanistycznych. 
Adiunkt w Instytucie Nauk o Lite-
raturze Uniwersytetu Opolskie-
go. Poezję, prozę, szkice krytycz-
ne i artykuły naukowe drukował 
m.in. w „Twórczości”,„Odrze”, 

„Toposie”, „Frazie” i „Zeszytach 
Literackich”. W 2022 roku uka-
zał się jego debiut prozatorski 
pod tytułem _Terpentyna_ (wy-
dawnictwo j). Mieszka w Bystrzy-
cy Kłodzkiej.
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Jan Wołek to artysta wielu talentów 
i wielu możliwości, malarz, poeta, pi-

sarz, pieśniarz, a także karykaturzysta. 
Jest autorem około 3000 piosenek, kil-
ku książek, mnóstwa rysunków satyrycz-
nych i   ilustracji. Dzisiaj prezentujemy 
jego malarstwo sztalugowe, wędrują-
ce po kraju i po świecie, ale najpewniej 
dostępne w autorskiej galerii „Suszar-
nia” w Kazimierzu Dolnym, a ostatnio 
w Bonk Gallery w Opolu. Wołek upra-
wia malarstwo realistyczne, zajmuje go 
przede wszystkim pejzaż. Obrazy, swo-
bodnie malowane, z wyczuciem kolo-
ru i magii światła prowadzą odbiorców 
ku naturze, ku polom i łąkom, strumy-
kom i drzewom, i ku urokliwym ulicz-
kom starych miasteczek, głównie Ka-
zimierza Dolnego, które bywalcy z ła-
twością rozpoznają. Sam o swoim ma-
larstwie mówi tak:

Cieszy mnie, że ludzie cieszą się z mo-
ich obrazów. Cieszy mnie, gdy w  ich 
oczach zapala się to cudowne światło, 
które zapalało się pewnie w oczach Alvy 
Edisona, czy Newtona, a które da się 
zamknąć w słowie ROZUMIEM. […] 
Satysfakcjonuje mnie to, że ludzie wie-
dzą „o czym to jest”, że nie musimy po-
dejmować między sobą jakiejś gry, któ-
rej reguły ustala krytyk oczekując da-
leko posuniętej cnoty posłuszeństwa. 
Satysfakcjonuje mnie to, że wobec ma-
larstwa tak oczywistego jak moje, kry-
tyk musi odtworzyć sobie całą wiedzę 
o warsztacie malarskim, bo nie daję mu 
szans na żadną intelektualną woltyżer-
kę i naraz okazuje się że nie ma czego 
odtwarzać, bo tego nigdy nie było. Więc 
strasznie kocham tę swoją ‚normalkę’. 
Zapraszamy!

 Na pdst. http://www.janwolek.com/
paleta.html

  

Jan Wołek – pejzaże
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JęZYK W STRUNACH

Otrzymałem dobrą płytę. Potwierdza 
ona klasę polskich wytwórni nagra-

niowych, klasę polskich kompozytorów, 
klasę związanych z polską muzyką wy-
konawców, klasę (niektórych) polskich 
krytyków, klasę polskich nagraniowców/
inżynierów dźwięku, klasę polskich ar-
tystek i artystów wizualnych zajmują-
cych się gra�ką i składem typogra�cz-
nym, a także klasę organów administra-
cyjnych, rolą których jest wspieranie 
przedsięwzięć artystycznych i kultural-
nych. Żałować wypada, iż taki szczęśli-
wy zbieg okoliczności zdarza się rzad-
ko, bo albo muzyka odpychająca, albo 
wykonanie podrzędne, albo nagranie 
takie sobie, albo tekst nieprzemyślany 
(o tłumaczeniach nie chcę nawet mó-
wić), albo okładka brzydka, co od razu 
zniechęca kupujących – albo wszyst-
ko razem. Każda płyta powinna być – 
chociaż częstokroć nie jest – całościo-
wym dziełem sztuki: od strony wizual-
nej poczynając, na repertuarze kończąc. 
Takimi dziełami całościowymi są m.in. 
najlepsze, klasyczne już, albumy roc-
kowe w rodzaju Relayer (1974) grupy 
Yes, z piękną okładką, zajmującą mu-
zyką, która nadal brzmi świeżo: przy-
kład bezbłędnej produkcji od począt-
ku do końca (co jest marzeniem i ce-
lem każdego ambitnego a zarazem od-
powiedzialnego producenta rockowego 

– sporo się od rockowych producentów 
nauczyłem, głównie w zakresie „natręt-
nej” troski o jakość dźwięku). 

Czy warto jeszcze wydawać płyty? 
Przecież od dawna („od dawna” w na-
szym dzisiejszym pojmowaniu czasu 
wzorem dorosłej jętki jednodniówki) 
mówi się i pisze o nieuchronnym koń-
cu płyty cyfrowej jako nośniku infor-
macji. Rzeczywiście, krążek CD to taka 
na wpół żywa skamielina, co niemia-
ra muzyki można ściągnąć z Internetu, 
nawet nie ściągnąć, a po prostu zorga-
nizować w formie listy plików dźwięko-
wych czy oglądalnych. Wszak z tym wy-
rokiem śmierci dla optycznego medium 
nie należy się śpieszyć. Płyta cyfrowa to 
nadal przydatny środek rozpowszechnia-
nia słowa, muzycznego dźwięku wyso-
kiej jakości lub obrazu, szczególnie na 
ekstremalnych obszarach kultury takich 
jak różne przejawy (nisze) sztuki awan-

gardowej. Np. za pośrednictwem płyty 
(czyli gotowego produktu) znacznie ła-
twiej przekonać producentkę audycji 
poświęconej takiej twórczości do pre-
zentacji tejże, aniżeli wysyłać do niej li-
stę łączników (tzw. linków), które naj-
pewniej zignoruje, gdyż nie ma czasu na 
ściąganie muzyki oraz zbieranie infor-
macji dotyczących autorów i ich dzieł. 
Co zaś zrobić, jeśli z jakichś powodów 
nie ma dostępu do Internetu?

 Cała nadzieja w tej „starej” płycie cy-
frowej! Zresztą i medium winylowemu 
przepowiadano los ptaków dodo; dzi-
siaj obserwujemy wzrost zainteresowa-
nia longplayem i singlem, a to z powodu 
ciepłoty dźwięku czy też interesujących 
efektów brzmieniowych i agogicznych ta-
kich jak łatwe, manualne zmiany pręd-
kości odtwarzania, wielobarwne zgrzyty, 
tarcia, piski, różnorakie hałasy; wszyst-
kie one powstające podczas rytualnych 
tortur zadawanych winylowi w trakcie 
koncertów klubowych i masowych im-
prez tanecznych. 

Fakt, że do tych re�eksji pobudziła 
mnie polska płyta zawierające utwory 
współczesne potwierdza, myślę, jej waż-
ność. Prosty tytuł, który mówi wszyst-
ko: Mateusz Ryczek Cello Works. Pro-
sta, monochromatyczna okładka (tyl-
ko podtytuł Cello Works wydrukowano 
w kolorze pomarańczowo-żółtym, jeśli 
taki w ogóle istnieje), na której rzeczo-
ny Mateusz Ryczek, którego twarz sfo-
tografowano w trzech czwartych od 
dołu, w badawczym zamyśleniu wpatru-
je się w bezkresną przestrzeń przyszło-
ści. Wizualna prostota, lecz jakże efek-
towna i efektywna – gratulacje dla pro-
jektantki gra�cznej Agnieszki Zakrzew-
skiej. W książeczce znajdujemy bardzo 
ładne zdjęcia kompozytora i wykonaw-
ców autorstwa Sylwii Tracz. Precyzyjny, 
bogaty treściowo jest tekst Krzysztofa 
Kwiatkowskiego (bezkonkurencyjne-
go u nas krytyka zajmującego się Nową 
Muzyką), napisany z właściwą mu eru-
dycją i swadą. Wszystko to umiejętnie 
złożył Rafał Dymerski. Nagraniem zaję-
li się Wojciech Marzec, Piotr Grabowski, 
Kamil Biedrzycki – palce lizać!

Obok kompozytora bohaterami płyty 
są wykonawcy: w roli głównej występu-
je zachwycający wyobraźnią interpreta-

cyjną i techniką Tomasz Skweres, które-
go niekonwencjonalne utwory (jest też 
kompozytorem!) zasługują na podobne 
wydawnictwo. Towarzyszy mu małżonka, 
skrzypaczka Yui Iwata-Skweres, wyko-
nawczyni, której ze spokojem powierzać 
można najtrudniejsze dzieła. No i kato-
wicka Orkiestra Muzyki Nowej – zespół 
na światowym poziomie (wiem, pewnie 
ich już nudzą te ciągłe pochwały), któ-
ry prowadzi Szymon Bywalec, dyrygent

-wizjoner obdarzony jednym z najnatu-
ralniejszych talentów jakie znam, wiel-
ką wrażliwością, artystyczną mądrością 
oraz inteligencją niezbędną w pracy nad 
muzyką najnowszą – bestią chytrą, zło-
śliwą a niewdzięczną, bo „sama” się nie 
zagra, zaś wzorców interpretacyjnych – 
inaczej niźli w przypadku muzyki daw-
niejszej – ze świeczką szukać.

Urodzony w roku 1986 w Toruniu, 
z wyboru wrocławianin, Mateusz Ry-
czek solidnie zapracował na tę płytę 
monogra�czną (ukazała się nakładem 
�rmy Dux). Jak pisze Krzysztof Kwiat-
kowski, idolami kompozytora są twór-
cy związani z Francją: Iannis Xenakis 
(1922–2001), Gérard Grisey (1946–
1998), Tristan Murail (1947). Od Xe-
nakisa nauczył się komponowania mu-
zyki gwałtownej, powiedzieć można hi-
peremocjonalnej, bezwzględnej, nawet 
brutalnej, acz nie pozbawionej swo-
istej, szorstkiej liryki. Grisey i Mura-
il inspirują go do poszukiwań, które 
wiodą ku dźwiękowości interwałowo 
bogatej, mikrotonowej, a jednocześnie 
nie stroniącej od eterycznych, neoim-
presjonistycznych, „szklistych” barw 
i mikstur harmonicznych wywiedzio-
nych z najwyższych regionów słyszal-
nego spektrum. Ma dobre ucho, jego 
harmonie brzmią atrakcyjnie mimo ich 
kompleksowej chropowatości – twór-
ca świetnie sobie radzi z wyzwaniami, 
jakie narzuca mu wybrany materiał. 
Niełatwą wybrał drogę, czasem, jak my 
wszyscy, gubi się w gąszczu możliwo-
ści, zawsze jednak potra� uniknąć za-
sadzek. W sztuce tak to bywa, że pro-
stymi drogami chadzają beztalencia. 
Twórcy prawdziwi nie boją się wpa-
dać w przepaście, gdyż spadając do-
stają skrzydła. Takim twórcą prawdzi-
wym jest Mateusz Ryczek. 

PIOTR GReLLA-MOŻeJKO

Płyta jako dzieło sztuki
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DZIECIŃSTWO

Powraca znowu ukryty ogród
rozłożony niegdyś ponad kruszcowymi złożami
galmanu ołowiu i srebra
nękanymi przez nieustępliwą wodę
wyprowadzaną konnymi kieratami
i potem ogniową maszyną z podziemnych sztolni
do strumieni i rozlewisk
na łąki i poza przysiółki miasta

zrywam dla ciebie pierwsze żonkile
oblane słońcem wczesnej wiosny
pod bacznym spojrzeniem wyniosłych pagórków
porosłych krzakami tarniny i wysokimi trawami
które wyznaczały znojną pracę cierpliwych gwarków

wzbiera we mnie niepokój
drżą słowa wykrzesane z pamięci
przed spotkaniem na granicy zamyślenia i prawdy

czy starczy odwagi
by po tylu latach powstrzymać rozpędzony autobus
wybiec - jak wtedy - na umówionym przystanku
prosto w twoje ramiona i zawstydzony uśmiech

a może odjechać dalej
w okolice nieuchronnych zdarzeń
aby wyzbierać odłamki wspomnień
z których wypełniamy krajobraz dzieciństwa

13-15 II 2003

KRYSTIAN KRZeMIńSKI. WIeRSZe

PROMYK ŚWIATŁA

Przyjdziesz do mnie

kiedy wiosna sypnie ostatnią śnieżną zawieją
od krańca myśli po wschodzące słowa

kiedy późne lato ześle krótki cień południa
znacząc rozległe rżyska coraz dłuższymi nocami

kiedy jesień wyniesie kolory nieodkryte
za horyzont zadumy i wezbrane wiatry

kiedy zima srebrem pokryje najwyższe buki
u wejścia do lasu i marzeń zaprzeszłych

Potem odejdziesz z nocną gwiazdą
abym otworzył oczy
i rozpalił znowu promyk światła
przed świtem pory podniosłej
jedynej

3 V 2017

PRZED BRZASKIEM PORANKA

Wczoraj w nocy
po tylu latach
powróciła w moim śnie
który nie zawsze odmierza
spokojne bicie serca

zapytałem:
mamo
czy jest ci tam dobrze

uśmiechnęła się
i jej oczy radośnie zabłysły
jak wtedy
w tym upalnym lipcu
gdy pierwszy raz po wojnie
wysiadła ze mną z pociągu na stacji
w Stryju 
swoim rodzinnym mieście

miałem siedem lat
trzymałem torebkę z czerwonymi porzeczkami 
zerwanymi w naszym tarnogórskim ogródku
w drugiej zaś ręce siatkę z zabawkami
i pamiętam
byłem szczęśliwy jak mężczyzna

może kiedyś
przed brzaskiem poranka
pomilczymy jeszcze 
mamo

13 I 2020

rys. Agata Gromada
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SPEŁNIONA WIOSNA

Przed wzejściem słońca
z rozczesanych wiatrem chmur
spadły iskierki ognia
na złote kwiaty forsycji
rozsiadłe przed bramą domu

cóż oznacza ten krzak zapalony
kto go odczyta
zgasi
przeniesie na remizy bliskich pól
przywołując tam głosy z pięciolinii
roznoszące symfonię spełnionej wiosny
pośród chóru podniebnych solistów

22 IV 2004

rys. Agata Gromada

SEN

Tej nocy
sen przygniótł mnie do ziemi
pachnącej igliwiem i mokrą trawą

widziałem siebie z wysoka
znad strzelistych wierzchołków sosen
jasnowłosego chłopca
w marynarskiej bluzce
białych spodenkach
i zielonych sandałach

chłopiec leżał na plecach
wpatrzony w drzazgi słonecznego światła
opadające z najeżonych gałęzi

Wstań
powiedziałem do siebie dawnego
czas przebyć drogę czterech dziesięcioleci
i wymazać błędy w rachunkach gumką z piórnika

chłopiec usiadł
rozejrzał się wokół
szukając głosu który przerwał jego zamyślenie

nie poznał mnie
chociaż patrzyliśmy sobie w oczy

Po chwili wstał
odwrócił się
wchodząc w zarośla i krzewy
oplatane napływającymi zewsząd mgłami

Obudziło mnie pukanie do drzwi
jednak nikogo nie było

na progu leżały dwie czerwone róże
ścięte szronem jesiennego poranka

29 III 2004

TATRY WYSOKIE

Zapatrzyć się i zastygnąć
w pejzażu strzelistego pasma szczytów
zetkniętego z oceanem ciszy
u podnóża rozległej polany
w niespiesznym władaniu owiec
i bernardyna strzegącego ich runa
przed zejściem lawin

 18 VII 2019
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Po 6 latach od likwidacji Gliwickie-
go Teatru Muzycznego pojawiło się 

na scenie sześcioro znanych i popular-
nych artystów związanych w przeszłości 
z placówką, kultywującą wieloletnie tra-
dycje Operetki Śląskiej. Zdarzyło się to 
jednak nie w Gliwicach, ale w Zawierciu. 
W am�teatralnej sali Miejskiego Ośrod-
ka Kultury zaprezentowano tam w poło-
wie marca nie konwencjonalne widowisko 
pt. „Kobie ta w muzyce”. Zorganizowa-
no je na 25-lecie pracy artystycznej Ani-
ty MASZCZYK, rodowitej zawiercian-
ki, byłej solistki GTM z lat 2001-2016.

Dla niewielkiej grupy przyjezdnych 
widzów z Gliwic, którzy zgromadzili 
się w wypełnionej sali zawierciańskie-
go MOK (550 miejsc siedzących), była 
to niecodzienna okazja do nostalgicz-
nych wzruszeń artystycznych. Na sce-
nie wystąpili bowiem znakomici śpiewa-
cy – Wioletta Białk, Arkadiusz Dołęga, 
Jolanta Kremer, Michał Musioł, a także 
dyrygent Maciej Niesiołowski, należą-
cy do gro na ulubieńców gliwickiej pu-
bliczności. Ich wspólne uczestnictwo w 
jurajskim spektaklu musiało więc bu-
dzić miłe wspomnienia. 

Z batutą i humorem
Wykonawcy nie ukrywali swojego kry-
tycyzmu wobec unicestwienia w 2016 
roku Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Najbardziej dosadnie określił to mistrz 
batuty, Maciej Niesiołowski, który na-
zwał tę likwidację aktem nieprawdopo-
dobnej głupoty. Pełnił on podwójną rolę: 
dyrygenta Jurajskiej Orkiestry Kame-
ralnej oraz dowcipnego, a momentami 
nawet – szczerego aż do bólu konferan-
sjera zawierciańskiej imprezy. Jego za-
powiedzi i humorystyczne opowiast-
ki nadawały widowisku ciepły i fami-
lijny charakter.

Gorąco oklaskiwaną gwiazdą nie-
dzielnego wieczoru marcowego była so-
pranistka Anita Maszczyk, absolwentka 
studiów wokalno-aktorskich w Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Objawiła 
ona swój kunszt wokalny w całej oka-
załości. Śpiewała solo lub w duetach z 
innymi ar tystami, przypominając wi-
dzom nie tylko arie operetkowe i ope-
rowe, lecz również utwory z różnych 
gatunków muzyki. 

Rodzinne widowisko muzyczne
Szczególny aplauz wywołały trzy kom-
pozycje w jej wykonaniu: aria Olimpii 
z opery Oenbacha „Opowieści Hof-
fmanna” (rewelacyjnie wcieliła się w 
postać lalki nakręcanej specjalnym klu-
czem przez rozrywkowego dyrygenta), 
utwór „Piękne damy” z operetki Abra-
hama „Bal w Savoyu” (w wymagającym 
nie lada umiejętności lingwistycznych 
duecie z Michałem Musiołem) oraz aria 

„Tłumy fraków” z operetki Kalmana 
„Księżniczka czardasza” (w melancho-
lijnym duecie z Leopoldem Stawarzem).

Warto odnotować, że zawierciański 
spektakl przybrał rzadko spotykaną po-
stać widowiska rodzinnego. Publiczność 
miała sposobność obejrzeć na scenie 
m.in. męża i syna Anity Maszczyk i to 
bynajmniej nie z kumoterstwa, ale z po-
wodów czysto artystycznych.  Obaj są 

– jak można było z łatwością się prze-
konać w Zawierciu – niezłymi muzy-
kami, śpiewakami i dyrygentami. Or-
kiestra grała zarówno pod batutą Nie-
siołowskiego, jak i pod kierunkiem 
Stawarza-seniora. W pewnej chwili za 
pulpitem dyrygenckim stanął zaś Sta-
warz-junior (o równie poważnym, co 
jego ojciec, imieniu Bernard). Zapre-
zentował on skomponowany przez sie-
bie skoczny utwór pt. „Country Polka”.  

Klasyczne arie operetkowe zaśpie-
wali natomiast Jolanta Kremer i Ar-
kadiusz Dołęga. Nieśmiertelne melo-
die „Jak mam ci wytłumaczyć” Kalma-
na („Księżniczka czardasza”) i „Dziew-
częta z Barcelony” Dostala („Clivia”) 
wprawiały od razu widzów w dobry na-
strój. Wszystkim śpiewakom towarzy-
szył z powodzeniem chór Capella Var-
tiensis. Trzeba wyjaśnić, że jego nazwa 
ma naturalny rodowód geogra�czny – 
w pobliżu Zawiercia znajdują się źró-
dła Warty, trzeciej pod względem dłu-
gości rzeki w Polsce.

Publiczność nie chciała wypuścić ze 
sceny Anity Maszczyk. Długotrwała 
owacja na stojąco sprawiła, że artyst-
ka dwukrotnie bisowała. Na zakończe-
nie prawie trzygodzinnego spektaklu 
zabrzmiała w jej interpretacji słynna 
grecka pieśń ludowa „Zorba”. Widow-
nia trzęsła się dosłownie od braw. 

– Komu właściwie przeszkadzało 
funkcjonowanie Gliwickiego Teatru 
Muzycznego? – zastanawiali się widzo-
wie opuszczający zawierciańską salę. To 
pytanie powinno być jednak adresowa-
ne do śląskich samorządowców, którzy 
w 2016 roku postanowili nieoczekiwa-
nie uśmiercić scenę muzyczną w Gli-
wicach po 64 latach jej nieprzerwane-
go istnienia. 

ZBIGNIeW LUBOWSKI

Gliwice 
w… 
Zawierciu

Ćwierć wieku na scenie

Anita Maszczyk i Jolanta Kremer – niezapomniane gwiazdy dawnego Gliwickiego Teatru Muzycznego (fot. Z. Lubowski)

Kobieta w muzyce, Zawiercie 13.03.2022.
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14 marca zmarł Zygmunt Korus – za-
łożyciel i długoletni właściciel Ga-

lerii Plus w Chorzowie. Właściwie całe 
jego życie upływało pod znakiem plu-
sa, bo Zygmunt zawsze chciał więcej, 
nieustannie coś do swego życia doda-
wał. Dlatego był: poetą, opozycjonistą, 
dziennikarzem, krytykiem sztuki, ga-
lernikiem, marszandem, właścicielem 
biura podróży i przewodnikiem, tłuma-
czem, publicystą, blogerem.

Znaliśmy się z jednej strony dobrze, 
z drugiej strony – przelotnie. Bo oso-
biście spotkaliśmy się zaledwie kilka 
razy, nigdy nie piliśmy wspólnie wód-
ki, chyba jeden raz – symboliczne piwo. 
A równocześnie to właśnie Zygmunt 
zarekomendował mnie do w redakcji, 
dla której praca jest od dawna głów-
nym źródłem utrzymania mojej rodzi-
ny. Co jakiś czas dzwonił, albo przy-
syłał maile – z linkami do swoich tek-
stów, z pytaniami, z uwagami na temat 
tego, co napisałem. Kiedy po śmierci 
Zygmunta przeglądałem skrzynkę ma-
ilową, przypomniałem sobie, że 8 lat 
temu przysłał mi do lektury i oceny całą 
książkę zatytułowaną Guguś. Wiersze 
rodzicielskie. Bo w ramach „plusowa-
nia” swojego życia został ponownie oj-
cem: w 2013 roku urodził się syn Jaś, 
a w 2015 Filip.

Pierwszy raz Zygmunta zobaczyłem – 
raczej zobaczyłem niż poznałem – w cho-
rzowskim Kocyndrze, bodaj w roku 1988, 
podczas ogólnopolskiego seminarium 
poetyckiego „Porozmawiajmy o war-
tościach”. Ja byłem wówczas młodym, 
dwudziestoletnim zaledwie poetą – on 
Ważną Postacią, głównym organizato-
rem tego wydarzenia. Kiedy po latach 
nasze drogi znów się zetknęły, błyska-
wicznie przeszedł na ty, bo przecież – 
jak stwierdził – znamy się już ponad 20 
lat, jeszcze z seminarium w Kocyndrze.

Zygmunt urodził się w Zagnańsku na 
Kielecczyźnie, w notkach biograficz-
nych pisał o sobie, że pochodzi „spod 
Dębu Bartka”, bo tam właśnie owo drze-
wo rośnie. Na Górny Śląsk, do Chorzo-

wa, przyjechał na początku lat 70. XX 
wieku dzięki pierwszej żonie. Ale wcze-
śniej był Kraków i marzec 1968. Korus 
studiował historię sztuki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim i równocześnie na 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Został 
szefem Międzyuczelnianego Komitetu 
Strajkowego, był jednym z autentycz-
nych przywódców studenckiego buntu 
1968 roku. Skończyło się to aresztem 
i wyrokiem więzienia, którego osta-
tecznie nie odsiedział dzięki amnestii. 
Ale w pakiecie dostał również „wilczy 
bilet” – nie mógł znaleźć pracy etato-
wej, więc przez ponad dekadę pisał do 
różnych gazet (w tym krakowskiego 

„Studenta”) jako wolny strzelec, a przy 
okazji przez jakiś czas rozwoził warzy-
wa handlującym nimi „prywaciarzom”.

Po latach, już w wolnej Polsce, po-
zwał skarb państwa o zadośćuczynie-
nie; walczył o jawność tego procesu. 
Czy wypada żądać odszkodowania od 
niepodległej Polski za prześladowania 
doznane w czasach totalitaryzmu? Zyg-
munt wyliczył, że niemożność podję-
cia pracy etatowej – po latach zaowo-
cowała „głodową” emeryturą. A skoro 
III Rzeczpospolita uznała się spadko-
bierczynią PRL-u i wypłacała resorto-
we emerytury stalinowskim zbrodnia-
rzom i SB-ekom, to dlaczego nie mia-
łaby w materialny sposób zadośćuczy-
nić także ich ofiarom?

Ale nie wyprzedzajmy wydarzeń – 
w latach 70. pracował tylko jako wol-
ny strzelec. Był jednym ze współzało-
życieli miesięcznika „Integracje”, który 
historykom i praktykom literatury koja-
rzy się z duetem Jerzy Leszin-Koperski 

– Andrzej K. Waśkiewicz. W 1980 roku 
Zygmunt zaczął działać w „Solidarno-
ści”, został rzecznikiem prasowym re-
gionu śląsko-dąbrowskiego. Był rów-
nież kuratorem wystawionej w Spodku 
Tragedii romantycznej. Dzisiaj powie-
dzielibyśmy o tym przedsięwzięciu: su-
perprodukcja, bo to był wielki spektakl, 
oparty na największych polskich drama-
tach romantycznych: Dziadach i Kor-

dianie. Miałem wówczas 13 lat, nie wi-
działem tego widowiska, ale byli na nim 
w Spodku moi rodzice.

W stanie wojennym, w 1982 roku, 
Zygmunt Korus założył w Chorzowie 
galerię „Plus”. Można tam było nie tyl-
ko oglądać sztukę – wtajemniczeni za-
wsze wiedzieli, że Zygmunt ma dojścia 
do „bibuły”. A wówczas „bibułą” była 
także wielka literatura.

Po 1989 roku Zygmunt do swoich 
aktywności dorzucił kolejną – zało-
żył... biuro turystyczne. Chodziło o tu-
rystykę elitarną, na początku organi-
zował wyjazdy artystów na plenery do 
Włoch, potem doszło zwiedzanie tego 
kraju (raczej muzea niż „plażing”) dla 
małych grup. Wrócił też do poezji. Wy-
dał tomik Wiele po pierwsze z ilustracja-
mi Zygmunta Beksińskiego. To zaowo-
cowało znajomością z artystą, w efek-
cie Zygmunt był jednym z nielicznych 
marszandów, u którego dostępne były 
grafiki Beksińskiego sygnowane przez 
autora. Opublikował również książkę 
Symbole Dalego.

Wciąż angażował się w politykę – 
w 2008 roku założył w Chorzowie Klub 

„Gazety Polskiej” z siedzibą w jego gale-
rii. Potem ze środowiska niepokornych 
przeszedł w szeregi tzw. – to określe-
nie ukute przez Rafała A. Ziemkiewi-
cza – turboniepokornych. Został publi-
cystą tygodnika „Warszawska Gazeta”, 
współkreował jego efemeryczną lokalną 
mutację o tytule „Śląska Gazeta”. Da-
lej pisał publicystykę – przede wszyst-
kim jako autor tzw. blogosfery. Był ra-
dykalny. W 2008 roku, w 40. rocznicę 
studenckiej marcowej irredenty prezy-
dent Lech Kaczyński odznaczył Zyg-
munta Korusa Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Miał 74 lata. Pozostała po nim nie-
opublikowana książka, nad którą do 
końca pracował: Tego nie zobaczysz 
w filiżance kawy. Wdowa po Zygmun-
cie – Magdalena Korus chce ją wydać, 
jak swoisty „list do pozostałych”, testa-
ment, pożegnanie. 

Zygmunt Korus. 
Plus

MARCIN HAłAŚ
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Wiele lat temu rozmawiałem z pew-
nym księdzem o martyrologii Ży-

dów. Zapytałem, czy Janusz Korczak był-
by godny wyniesienia na ołtarze, gdyby 
był katolikiem. Ksiądz się zamyślił, po-
patrzył w moje oczy i powiedział: ON 
TAM JUŻ JEST.

Przyznam, że pytanie to wracało do 
mnie, ilekroć słyszałem i czytałem o pol-
skich świętych i błogosławionych. Od-
powiedź księdza wzruszyła mnie.

„W godzinach bezdomnego bólu, bez-
pańskiego opuszczenia – tulimy się do 
dziecka, kryjemy się bezradni” – pi-
sał Janusz Korczak (prawdziwe nazwi-
sko: Henryk Goldszmit), kiedy jeszcze 
nie nadszedł czas wojny, czas pogardy 
i nienawiści. Doktor, zwany Dobrym 
i Starym, odkrył, że dziecko jest źró-
dłem czystości i nadziei, że tak jak do-
rosły błądzi i dąży do poprawy. Wresz-
cie, że „nie ma dzieci, są ludzie, ale tyl-
ko o innej skali pojęć, innym zasobie 
doświadczenia, innych poglądach, in-
nej grze uczuć”.

80 lat temu, 6 sierpnia 1942 roku, Ja-
nusz Korczak szedł na śmierć wraz z wy-
chowankami Domu Dziecka z warszaw-
skiego getta przy ulicy Chłodnej. Dzie-
ci były przekonane, że jadą na wieś. Po-
eta getta, Władysław Szlenger, opisał ten 
wymarsz na Umschlagplatz w wierszu 

„Kartka z dziennika akcji”:
Dziś widziałem Janusza Korczaka,
Jak szedł z dziećmi w ostatnim  
pochodzie,
A dzieci były czyściutko ubrane,
Jak na spacer niedzielny w ogrodzie.
Janusz Korczak szedł prosto na 
przedzie
Z gołą głową, z oczami bez lęku,
Za kieszeń trzymało go dziecko,
Dwoje małych sam trzymał na ręku.

Przed wejściem do wagonów został 
rozpoznany przez Niemców. Propono-
wali mu ocalenie, jednak odmówił i nie 
zostawił swoich dzieci, którym poświęcił 
całe życie. Pozostanie dla nas tajemnicą, 
co było potem, co powiedział dzieciom, 
gdy zamknięto za nimi stalowe drzwi ko-
mory gazowej w Treblince. Co było po-
tem, gdy Pan Wszechmocny wyszedł im 
naprzeciw. Tajemnica, święta tajemnica.

Myślę, że kiedy rozmawiamy o Ja-
nuszu Korczaku, wtedy znowu powra-
camy do symbolu, któremu na imię DO-
BRO. Cokolwiek czynił, sprawiedliwe 
to było. A czynił wiele, starczyłoby bo-
wiem owego dobra i całej jego krzątani-
ny na niejedno życie człowiecze – god-
ne, mądre i piękne.

I drugi symbol, który można i nale-
ży przywołać. WIERNOŚĆ. Wierność 
ukochanej – jak pisał w „Pamiętniku” – 
Warszawie i Wiśle, jakkolwiek odwiedził 
dwukrotnie Palestynę i mógł tam pozo-
stać, kiedy groźny faszyzm zapowiadał 
już najgorsze. Wierność słowom, które 

„stawały się ciałem”. Wierność dzieciom, 
jakkolwiek oprawcy kusili szansą ocale-
nia. I trzeci symbol. MIŁOŚĆ. I wszyst-
kie pozostałe pisane wielkimi literami.

Jedno życie, które trwało niedługo, 
bo 64 lata. I we wszystkich dziedzinach 
działalności wyniku najwyższe. Przypo-
mnijmy. Był lekarzem pediatrą, dosko-
nalił swą wiedzę i umiejętności w kli-
nikach Berlina, Londynu i Paryża. Pro-
wadził własne badania, uzyskał prekur-
sorskie wyniki dotyczące rozwoju oraz 
potrzeb psychicznych niemowląt i dzie-
ci. Leczył za darmo biednych, opuszczo-
nych, niechcianych. Pedagog i wykładow-
ca. Założyciel zakładów wychowawczych, 
wzorowo prowadzonych, zgodnie z ide-
ami samorządu. Pisarz, autor radiowych 

„Gadaninek” dla dzieci, publicysta bro-
niący krzywdzonego dziecka.

Utkwiła mi w pamięci ostatnia scena 
�lmu Andrzeja Wajdy o Januszu Kor-
czaku. Wojciech Pszoniak, odtwarzają-
cy znakomicie tę rolę, wybiega z dziećmi 
z nagle otwartego wagonu towarowego. 
Dzieci biegną uśmiechnięte przez łąkę 
w stronę pól, lasu, w stronę mgły. Biegną 
na spotkanie ze „znanym i nieznanym”, 
biegną jednak radosne i ufne, bo Dobry 
Doktor jest z nimi – zawsze, do końca.

PS Autor owego przejmującego wier-
sza został rozstrzelany w czasie powsta-
nia w getcie warszawskim, 8 maja 1943 
roku, wraz z żoną i przeszło stuosobo-
wą grupą Żydów. 

KRYSTIAN KRZeMIńSKI

W godzinach  
bezdomnego bólu

Symboliczna mogiła Janusza Korczaka 
– Cmentarz Żydowski w Warszawie 
fot. Cezary Piwowarski, źródło wikipedia
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KSIĄŻKI  NADESŁANE

Emil Baron

To nie sztuka dać się zabić. 
Wspomnienia piekarskiego powstańca. 
Opracowanie i redakcja: Dariusz Pietrucha.
Wydawca: Gmina Piekary Śląskie i Miejski Dom Kultury w Piekarach 
Śląskich, Piekary Śląskie 2020.

Edward Przebieracz

Moja mała wiara. Wiersze.
Wydawca: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2022.

Rafał Jaworski

Aktywa, pasywa.
Wydawca: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2022.

Ks. Bartłomiej Kuźnik

Wiklina.
Wydawca: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2022.

Adam Lizakowski

Gdybym twą miłość miał Ameryka! 
Wybór wierszy.
Wydawca: Literary Waves Publishing, Londyn 2022.

Kontynenty. Tom drugi. Studia i szkice 
o twórczości Bogdana Czaykowskiego.
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice – Rzeszów 2021.
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Dalekie obserwacje to coraz bardziej 
po pularny rodzaj fo togra�i krajo-

brazowej. Fotograf celowo obserwuje 
i wykonuje zdjęcia obiektów lub szczy-
tów górskich, oddalonych o wiele kilo-
metrów, bez po średnio z powierzchni te-
renu lub z obiektów trwale związanych 
z ziemią, na przykład z wież widoko-
wych czy wysokich budynków. Zdjęcia 
z drona, motolotni czy samolotu nale-
żą do innej kategorii.

Uznanym rekordem świata w dziedzi-
nie dalekich obserwacji jest fotogra�a Pic 
Gaspard (Alpy, masyw Écrins), dokona-
na z Pic de Finestrelles (Pireneje) na dy-
stansie 443 km. Fotogra�ę wykonał Marc 
Bret 16 lipca 2016 roku.

Obecny rekord Polski w dalekich ob-
serwacjach został pobity 2 stycznia 2020 
i należy do Krzysztofa Strasburgera, któ-
ry po zachodzie słońca sfotografował ze 
szczytu Śnieżnika Kłodzkiego oddalo-
ny o 281 km alpejski masyw Schneeberg 
w Alpach Styryjsko-Dolno austriackich. 
Wyczyn ten został powtórzony 15 lute-
go 2021 przez Artura Robaka i Tobia-
sza Rangno. Natomiast aktualny rekord 
najdalszej udokumentowanej obser-
wacji Tatr z terenu Polski został pobity 
7 stycznia 2022 z miejscowości Polich-
na (Wzniesienia Urzędowskie) w woje-
wódz twie lubelskim i wynosi aż 236 km!

Początek na Górnym Śląsku
Zaczęło się to w roku 2006 w naszym re-
gionie, gdzie grupa miejscowych fotogra-
fów zaczęła celowo obserwować i wyko-
nywać zdjęcia Beskidów i Tatr z wysokich 
budynków, wzgórz lub hałd pokopalnia-
nych. W roku 2008 powstała strona www.
dalekieobserwacje.eu, gdzie prezento-
wane są obserwacje wykonane w Polsce 
i za granicą.

Ten rodzaj fotogra�i dotarł również do 
Gliwic, a pierwszą, przełomową obser-
wację Tatr z Gliwic, konkretnie z wieży 
Radiostacji, wykonali 14 listopada 2010 
Andrzej Jarczewski, który przed świtem 
wspiął się na wieżę i Patryk Bródka, któ-
ry kierował akcją z dołu („Śląsk” opubli-
kował materiał na ten temat w numerze 
7/2019). Na tle wschodzącego słońca, a ra-

czej kilka minut przed wschodem sfo-
tografowano Rysy i Gerlach (164 km!). 
Wieża radiostacji to niejedyne takie miej-
sce w Gliwicach. Trzeba tylko wiedzieć, 
gdzie patrzeć i czego szukać. 

Mieszkańcy wyższych bloków w Gliwi-
cach mogą obserwować pasma Beskidów, 
a także Tatry i Sudety. Widok na kierun-
ku zachodnim pokazuje wspaniałą pa-
noramę Sudetów Wschodnich z domi-
nującym szczytem Pradziada (na szczy-
cie znajduje się charakterystyczna wieża 
nadajnika telekomunikacyjnego). Naj-
dalszym widocz nym z Gliwic szczytem 
Sudetów jest Śnieżnik – 130 km! 

Wieża gliwickiego kościoła Wszyst-
kich Świętych to najwyższy ogólnodo-
stępny punkt widokowy dla mieszkań-
ców i turystów. Wejścia odbywają się od 
maja do końca września w każdą sobotę 
i nie dzielę o 16.00 i 17.00 (po dwa wej-
ścia). Na szczyt wchodzi się z przewod-
nikiem. a pobyt trwa ok. 1 godz. Bilety 
w cenie 7 zł (zakup przy wejściu na wie-
żę). Na razie nie trzeba się zapisywać, 
wystarczy przyjść na wybraną godzinę. 

Warto zaopatrzyć się w dobrą lornet-
kę, gdyż z tarasu na 57 metrze możemy 
podziwiać całą panoramę Gliwic i oko-
lic, Górę św. Anny, a także Babią Górę, 

Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Be-
skid Śląski, Beskid Śląsko-Morawski 
oraz Wschodnie Sudety z najwyższym 
szczytem Moraw, Pradziadem oddalo-
nym ponad 100 km od Gliwic. Na lewo 
od Babiej Góry przy dobrej widoczno-
ści można obserwować najwyższy szczyt 
Tatr, Gerlach. 

A może hałda?
W Gliwicach mamy kilka ogólnodostęp-
nych hałd górniczych; najlepsze pod wzglę-
dem widokowym znajdują się w Sośnicy 
oraz w Ostropie. Hałda w Sośnicy prezen-
tuje najlepszy widok na Sudety Wschod-
nie z Pradziadem – 110 km.

Wiosną 2-3 marca i jesienią 10-11 paź-
dziernika można sfotografować bardzo 
spektakularny widok, jakim jest zachód 
słońca za szczytem Pradziada (zdjęcie na 
sąsiedniej stronie). Ze względu na zmien-
ność pogody czasami na takie zdjęcie 
trzeba czekać nawet kilka lat!

Z kolei Hałda w Ostropie to jedno 
z nielicznych miejsc w Gliwicach, któ-
re z poziomu gruntu, pozwala obserwo-
wać Tatry (168 km) i Małą Fatrę (127 
km)! Pierwszej takiej obserwacji z hałdy 

„Enduro” dokonali 19 lutego 2022 roku 
Tadeusz Bieg i Patryk Bródka. Ponadto 
hałda oferuje świetny widok na Gliwice 
oraz industrial Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii z katowickimi wieżow-
cami na horyzoncie.

Okolice Gliwic również oferują świet-
ne widoki. Najlepszym miejscem do da-
lekich obserwacji z tych okolic są wzgó-
rza w miejscowościach Sarnów oraz Ga-
jowice (okolice Toszka). Tatry, które są 
widoczne w odległości 187 km można 
podziwiać zwykle parę razy w roku. Po-
nadto wspomniane punkty oferują atrak-
cyjny widok na Górę św. An ny, Sudety 
i Beskidy. Jeśli posiadacie dobry aparat 
z dużym zoomem lub dobrą lornetkę, to 
z polecanych miejsc sami możecie doko-
nać spektakularnych, baardzo dalekich 
obserwacji!  

Gliwice. Kościół pw. Wszystkich Świętych, fot. Patryk Bródka
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Zachód słońca za Pradziadem z hałdy w Sośnicy, fot. Patryk Bródka

Pierwsze zdjęcie Tatr z Gliwic, fot. Andrzej Jarczewski i symulacja komputerowa widoku ze strony www.udeuschle.de

Tatry obserwowane z hałdy „Enduro” w Ostropie, fot. Tadeusz Bieg.




