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Naszpartner

Ty dzie Kul tu ry 
Be skidz kiej 

– naj wik sze wi to folk lo ru

Po nad 70 grup folk lo ry stycz nych z Pol ski,
zwasz cza z te re nu Be ski du l skie go,

y wiec kie go, No wo s dec czy zny, Pod ha la, ale
tak e z Wiel ko pol ski i Ka szub oraz 20 ze spo -
ów za gra nicz nych wy st pi o pod czas te go rocz -
ne go, 51. Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej. Mo -
na je by o ogl da w dniach 26 lip ca – 3 sierp -
nia na es tra dach Wi sy, yw ca, Ustro nia,
Szczyr ku, Owi ci mia, Isteb nej, Uj so, Biel ska -
-Bia ej, Ma ko wa Pod ha la skie go i Ja bon ko wa.
W ra mach TKB po raz 45. od by wa si Fe sti -
wal Folk lo ru Gó ra li Pol skich, a po nad to Go rol -
skie wi to w Ja bon ko wie, Fe styn Isteb nia -
ski i Waw rzy co we Hu dy. Po raz 25. za pre zen -
to wa y si nie zwy kle barw ne Mi dzy na ro do we
Spo tka nia Folk lo ry stycz ne w yw cu z udzia em
ze spo ów i ka pel m.in. z Ar me nii, W gier,
Chor wa cji, z hisz pa skie go Kra ju Ba sków,

Ukra iny, Tur cji, Bu ga rii, Czech, Woch a tak e
z Mek sy ku. 

Tra dy cyj nie, od po nad 50 lat, Ty dzie Kul tu -
ry Be skidz kiej otwie ra ko ro wód w Wi le, któ re -
go uczest ni ka mi s ze spo y wy st pu j ce pod czas
te go naj wik sze go w kra ju i na wie cie wi ta
folk lo ru. 

Wszyst kie wy st py gro ma dz licz n pu blicz -
no, któ ra cz sto na kil ka go dzin przez roz po cz -
ciem kon cer tów zaj mu je miej sca na wi dow ni
am fi te atrów. W tym ro ku w yw cu, na mi o ni ków
folk lo ru cze ka no wo cze sny am fi te atr z za da szo -
n sce n i wi dow ni. 

Jak co ro ku, w par kach i na dep ta kach mo -
na by o za opa trzy si w wy ro by sztu ki lu do wej i rze -
mio sa ar ty stycz ne go, a tak e spró bo wa ró no -
rod nych po traw re gio nal nych. (wk)
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KAROLINAOPARA

Ka ro li na Opa ra – mo da po et ka z Pie -
kar l skich, ab sol went ka po lo ni sty ki
w Uni wer sy te cie l skim, jest lau re at k
kil ku kon kur sów po etyc kich. Swo je wier -
sze dru ko wa a w al ma na chu gru py li te -
rac kiej „Obok sce ny” i w pra sie, mi dzy
in ny mi w na szym mie sicz ni ku. Utwo ry,
któ re pre zen tu je my w nu me rze, po cho dz
z przy go to wy wa ne go do dru ku de biu -
tanc kie go to mi ku (Dwie po ów ki). 

Mio

za duo liter 
w tym litrze 
(dwie poówki)
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trwa j pra ce nad uru cho mie niem na szej no wej wi try ny in ter ne to wej. Jej in au -
gu ra cj za pla no wa li my na po cz tek wrze nia. Li cz, e po pra wi to nasz kon -
takt z Pa stwem, uczy ni go bar dziej dy na micz nym oraz in te rak tyw nym,
a tak e za ch ci do lek tu ry mie sicz ni ka na ró no rod nych no ni kach. 

W sierp niu nie mo gli my za po mnie o ogo szo nym i trwa j cym obecnie Ro -
ku Czy tel ni ka. Za pra szam do lek tu ry dwóch roz mów prze pro wa dzo nych
przed red. Ma ri Sztu k. Pierw sza – z prof. Te re s Wil ko, kie row ni kiem
Za ka du Czy tel nic twa w In sty tu cie Bi blio te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko -
wej Uni wer sy te te tu l skie go w Ka to wi cach, któ ra przy po mi na, e rocz ni co -
we ob cho dy od by wa j si w 650. rocz ni c po ja wie nia si w do ku men cie
usta na wia j cym Aka de mi Kra kow sk po j cia „sta cjo na riu sza” – ksi ga rza,
wy daw cy i bi blio te ka rza. Przy wo y wa ne wy ni ki ba da spo ecz nych prze pro -
wa dza nych przez In sty tut Ksi ki i Czy tel nic twa s za trwa a j ce: ci gle ro nie
licz ba osób, któ re w ogó le nie czy ta j (w wik szo ci s to oso by star sze,
rol ni cy, eme ry ci i ren ci ci, bez ro bot ni, oso by z wy kszta ce niem pod sta wo wym
i za wo do wym). Wzra sta te nie ste ty ci gle gru pa tych, któ rzy ma o czy ta j
(od jed nej do sze ciu ksi ek rocz nie). Prof. T. Wil ko ja ko przy czy ny spad -
ku za in te re so wa nia czy tel nic twem i ksi k wi dzi zwasz cza w kon sump cyj -
nym stylu y cia, braku wzor ców lek tu ro wych wy nie sio nych z ro dzin ne go do -
mu, a tak e ci gym re for mo wa niu sys te mu owia ty. Au to rzy re form co raz
cz ciej pro po nu j bo wiem je dy nie frag men ta rycz n lek tu r dzie li te rac kich,
po zba wio n kon tek stu tra dy cji li te rac kiej i gb szej ana li zy ko dów kul tu ro wych.
W tym miej scu za le d wie za sy gna li zu j – za ch ca jc do lek tu ry wrze nio we -
go nu me ru „l ska” – e po dej mie my w nim dys ku sj na te mat wspó cze snej
owia ty. 

W dru giej roz mo wie prof. Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi blio te ki l skiej, zwra ca
uwa g, e wszel kie sta ty sty ki czy tel nic twa s do wzgld ne i wy ma ga j cz -
sto szer sze go kon tek stu, przy wo u je na przy kad sze ro k me dial n ak cj wspie -
ra nia czy tel nic twa czy du y suk ces So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry, któ rych
ju bi le uszo w dzie si t edy cje oma wia li my w lip cu pió rem Mag da le ny Bocz kow -
skiej. Mo e war to po my le o re ak ty wo wa niu Ka to wic kich Dni Li te ra tu ry.
Bar dzo mi ich bra ku je w pej za u kul tu ral nym mia sta...

S te – na szcz cie – da ne bar dziej opty mi stycz ne: wzra sta licz ba osób, któ -
re czy ta j tek sty o ob j to ci po wy ej trzech stron, a tak e zwik sza si licz ba
wy po y cze w bi blio te kach pu blicz nych, cho oczy wi cie nie bra ku je pa ra dok -
sów – tu my na spo tka niach li te rac kich w Bi blio te ce l skiej, ale i ni ke za in -
te re so wa nie Tar ga mi Ksi ki w Ka to wi cach. 

Na a mach mie sicz ni ka „lsk” w sta ym dzia le „Z y cia bi blio tek” pre zen -
tu je my re gu lar nie nie zwy kle cen ne dzia a nia bi blio tek w re gio nie na rzecz kszta -
to wa nia kul tu ry czy tel ni czej oraz upo wszech nia nia czy tel nic twa (w tym
mie si cu jest to Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ja no wie). 

Od no to wa wy pa da po nad to obie cu j cy de biut po et ki Ka ro li ny Opa ry,
frag men ty no wej pro zy au tor stwa Mar ty Fox, po ko sie trze ciej edy cji kon kur -
su li te rac kie go „l ski Sha ke spe are”, a tak e tekst prof. Ada ma Re gie wi cza,
któ ry po dej mu je kwe stie kre owa nia prze strze ni Cz sto cho wy w po wie ciach
kry mi nal nych au to rów zwi za nych z tym mia stem. To cie ka we od kry cie li te -
rac kie, do td bo wiem po pu lar ny wród pol skich czy tel ni ków nurt kry mi na ów
miej skich ko ja rzy li my ra czej z Wro ca wiem, War sza w czy Lu bli nem. 

Za pra szam wic do lek tu ry na sze go mie sicz ni ka, któ ry mo e my pu bli ko wa
m.in. dzi ki do ta cji w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Pro mo cja Czy tel nic twa
re ali zo wa ne go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

DA RIUSZ ROTT

Dro dzy Czy tel ni cy



4

 GDY BY Cy -
bul ski prze y… Po -
cz tek czerw ca przy -
niós pre mie r no wej
sztu ki w Te atrze l -
skim kie ro wa nym
przez dy na micz ne go
Ro ber ta Ta lar czy ka.
Pre mie ra to nie zwy -
ka – bo co by by o
gdy by… Zby szek
Cy bul ski, cha ry zma -
tycz ny pol ski ak tor,
nie zgi n nie szcz -
li wie pod ko a mi
po ci gu na wro caw -
skim dwor cu? To
wa nie wy obra zi
so bie Wal de mar Pa -
tle wicz re y se ru jc
sztu k „W po piel -
nicz ce dia ment” au -
tor stwa Ja ku ba
Rosz kow skie go.
W ro li Cy bul skie -
go, tro ch si ju
sta rze j ce go gwiaz -
do ra, oczy wi cie
Ro bert Ta lar czyk.
 RZECZ NIK

Praw Oby wa tel ski
uwa a, e Kom pa nia
W glo wa bez praw -
nie ode bra a na po -
czt ku 2014 ro ku
na le n eme ry tom

gór ni czym cz z co rocz ne go de pu ta tu w glo -
we go – do kad nie cho dzi o to n. Rzecz nik wy -
sto so wa w tej spra wie list do wi ce pre mie ra
Ja nu sza Pie cho ci skie go.
 WY PA DEK lot ni czy w Biel sku -Bia ej,

gdzie z oka zji Dnia Dziec ka za pla no wa no zro -
bie nie z sa mo lo tu zdj bo iska Szko y In te gra -
cyj nej nr 6. Pod czas zdj awio net ka ru n a
na pry wat n po se sj obok bo iska pe ne go dzie -
ci. Dwaj pi lo ci zgi n li na miej scu. Przy czy n
tra ge dii by praw do po dob nie bd pi lo ta. 
 PRO TEST pra cow ni ków su by zdro wia

prze szed 2 czerw ca uli ca mi Ka to wic. Pro te -
sto wa no prze ciw pla nom po  cze nia czte -
rech szpi ta li wo je wódz kich z pla ców ka mi
l skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Pra cow -
ni cy bo j si po gor sze nia ofer ty le cze nia
i zwol nie.
 TY SKIE cen tra prze siad ko we zo sta n od -

da ne do uyt ku jesz cze w tym ro ku. Do kad -
nie cho dzi o dwa czte ro po zio mo we par kin gi
ka dy na 350 sa mo cho dów. Przy dwor cu
gów nym bu do wa ny jest par king na ziem ny,
a przy sta cji Ty chy Lo do wi sko – pod ziem ny.
Oby dwa b d bez pat ne je dy nie dla osób, któ -
re prze si d si do po ci gów. Po zo sta li kie row -
cy za par ko wa nie za pa c.
 SI LE SIA Press – w tym co rocz nym, re -

no mo wa nym i re gio nal nym kon kur sie dzien -
ni kar skim wy ró nio no w tym ro ku: pierw sz
na gro d Mar ci na Za sa d z „Dzien ni ka Za -
chod nie go” za wy wiad z Krzysz to fem Ko -
si skim, dru g przy zna no Vio let cie Rot ter -
-Ko ze rze i Zdzi sa wo wi So wi skie mu z TVP
Ka to wi ce za re por ta o Woj cie chu Ki la rze,
Mar ci no wi Pie tra szew skie mu i Mar ci no wi
Ko wal skie mu z „Ga ze ty Wy bor czej” za tekst
„Król chwi ló wek: umys wy  czam” oraz Mi -
cha o wi Fui z TVN za re por ta „Ska dy w -
gla.pl”. Trze cie miej sce w kon kur sie za j a
Mo ni ka Kr el z DZ za tekst „Za pi ski w so -
ikach – od PRL do wol no ci”, Ewa Nie wia -
dom ska z Ra dia Ka to wi ce za wy wiad ze
Szcze pa nem Twar do chem, a tak e Da riusz

Kmie cik z TVN -u za ma te ria „Bro ad Pe ak.
Zdo byw cy hi sto rii”.
 BEZ MYL NY, nie po trzeb ny wy pa dek

na Ju rze. W ja ski ni Stud ni sko ko o Olsz ty -
na zgi n a 16-lat ka ze wie ka to wa z woj. ku -
jaw sko -po mor skie go przy gnie cio na ga zem.
Sze cio ro po zo sta ych uczest ni ków nie for tun -
nej wy pra wy tra fi o do szpi ta la. Sied mio ro
uczniów w to wa rzy stwie trzech in struk to rów
wy bra o si ju pierw sze go dnia wy ciecz ki
do naj gb szej (ma po nad 70 me trów g bo -
ko ci) i naj nie bez piecz niej szej ja ski ni na Ju -
rze. Gu po ta in struk to rów jest po ra a j -
ca – nie do, e pro wa dzi li mo dzie
wie czo rem i w nie po go d (pa da deszcz), to
jesz cze zlek ce wa y li za kaz wej cia do ja ski -
ni, w któ rej znaj du je si ko lo nia roz rod cza nie -
to pe rzy.
 DA RY dla po szko do wa nych w wy ni ku

po wo dzi na Ba ka nach wy ru szy y z Cze la dzi,
spod Kon su la tu Ho no ro we go Re pu bli ki Ser -
bii. Naj bar dziej po trzeb ne by y ubra nia, kon -
ser wy, rod ki czy sto ci, a tak e ma te ra ce, po -
ciel, pie lu chy, skar pet ki, ba te rie, wo da,
rod ki hi gie nicz ne, gu mow ce, le ki. Ba ka ny
na wie dzi a naj wik sza od 120 lat kl ska po -
wo dzi. 
 CZOG pol sko -ko re a ski wy je dzie

z Gli wic. Oro dek Ba daw czo -Roz wo jo wy
Urz dze Me cha nicz nych w Gli wi cach roz po -
cz wspó pra c w ko re a skim Hy un da iem.
Obie fir my pod pi sa y do ku men ty o wza jem -
nej po mo cy. Wspó pra ca b dzie do ty czy
roz wo ju tech no lo gii w za kre sie bu do wy czo -
gów, sy mu la to rów i sprz tu tre nin go we go. Gli -
wic ki oro dek pra cu je obec nie nad lek kim czo -
giem naj now szej ge ne ra cji, któ ry ma by
go to wy do su by w ci gu kil ku lat.
 KLUB spor to wy Wi sa Ustro nian ka po -

wró ci do swo jej pier wot nej, hi sto rycz nej na -
zwy – Klub Spor to wy Wi sa z Wi sy. I szu ka
spon so rów. Wy cho wan kiem klu bu jest m.in.
Adam Ma ysz. Ak tu al nie w klu bie tre nu je 60
skocz ków i skocz ki, na stp ców Ma y sza.
 ZO FIA Ksi ek -Bre gu o wa, ak tor ka,

po et ka, któ ra wzrok stra ci a w po wsta niu
war szaw skim zmar a w wie ku 94 lat. Po cho -
wa na zo sta a 6 czerw ca na cmen ta rzu przy ul.
Fran cu skiej. „Wszyst ko ma ko lor smo y” – ma -
wia a, cho zda wa a si po strze ga wiat ze -
wntrz ny ocza mi du szy. Ser decz na, otwar ta
i wra li wa oso ba. Ta ka po zo sta nie w pa mi -
ci wie lu osób.
 GO TO WY jest ostat ni od ci nek Dro go -

wej Tra sy red ni co wej w Za brzu, trwa j je -
go od bio ry tech nicz ne. Pierw szy, o du go -
ci 4,7 km, od gra ni cy z Ru d l sk
do cen trum Za brza, zo sta od da ny do uyt -
ku w 2011. Obec ny li czy 2,9 km, je go bu do -
wa trwa a od 2012 ro ku, a na je go tra sie zna -
la zy si m.in. wia duk ty nad to ra mi
ko le jo wy mi i sa m DT, czy 140-me tro wa
es ta ka da nad ron dem de Gaul la’a. W bu do -
wie s jesz cze dwa gli wic kie od cin ki red -
ni ców ki – pierw szy, G1, bie gnie przez So -
ni c do cen trum – ma by go to wy
w sierp niu, dru gi to ród miej ski – tu za ko -
cze nie bu do wy prze wi du je si na 2015 rok.
Ich re ali za cja z po wo dów fi nan so wych si
jed nak opó nia.
 CZAR NE skrzyn ki ma j si po ja wi

w ko pal niach Sta szic, So ni ca, lsk i Zo fiów -
ka. S to urz dze nia mo ni to ru j ce bez pie cze -
stwo pod zie mi, nie za le ne od urz dze
i sys te mów bez pie cze stwa funk cjo nu j cych
na ko pal niach. Po my so daw c pro jek tu jest
Wy szy Urzd Gór ni czy. To tak e od po wied
na ka ta stro fy, ja kie wy da rzy y si w Ha lem -
bie, Wuj ku -lsk, któ re wy ka za y, e nie
mo na bez gra nicz nie ufa oso bom od po wie -

dzial nym w ko pal niach za bez pie cze stwo.
Nie ste ty.
 BY LI pre ze si Ko lei l skich i gór no l -

skich wo do ci gów oraz ich by li za stp cy zo -
sta li za trzy ma ni przez CB. Ak cja mia a
zwi zek z po dej rza ny mi za ku pa mi po ci gów
przez K, a tak e ope ra cja mi fi nan so wy mi,
w któ re za an ga o wa y si m.in. GPW.
 EKO LO DZY pro te stu j prze ciw bu do -

wie elek trow ni w glo wej „Cze czott” w Wo li
ko o Pszczy ny, któ r to in we sty cj Kom pa nia
W glo wa za mie rza prze pro wa dzi ra zem z ja -
po sk fir m. Apel po par o 17 or ga ni za cji po -
za rz do wych m.in. z Nie miec, Ukra iny, Bo -
ni i Her ce go wi ny, a tak e Ja po nii. In we sty cja
jest wy cze ki wa na przez miesz ka ców i wa -
dz gmi ny Mied na, bo prze cie mo e przy -
nie ko rzy ci fi nan so we dla bu de tu i pra c.
A za nie czysz cze nie po wie trza po wo do wa ne
jest przede wszyst kim przez tzw. ni sk emi sj.
Za ka dy prze my so we mu sz spe nia wy ru -
bo wa ne, eu ro pej skie nor my.
 KOM PA NIA W glo wa ge ne ru je

ogrom ne stra ty, a ry zy ko ogo sze nia upa do -
ci tej naj wik szej w Unii Eu ro pej skiej spó -
ki w glo wej jest re al ne. Zda niem jej no we -
go pre ze sa, Mi ro sa wa Ta ra sa, przy czy ni si
do tej sy tu acji spa dek cen w gla na wia to -
wych ryn kach ze 121 do la rów w 2011 ro -
ku do ok. 70-71 do la rów za to n obec nie.
W Spó ce spa da wy daj no – w 2011 ro ku
wy no si a ona 654,7 to ny na rok na oso b,
rok te mu ju tyl ko 604,9 to ny. W pi ciu ko -
pal niach zwa y w gla s pe ne, cz cian
w po zo sta ych stoi, na in nych wy do by cie
ogra ni czo ne jest do 1-2 zmian. Ze spó ki ma
w naj bli szych la tach odej dzie kil ka na cie
ty si cy osób. – Nie du go nie b dzie ani jed -
nej ko pal ni, któ ra przy no si zysk – stwier -
dzi M. Ta ras do da jc, e po dob nie jest
i w Ka to wic kim Hol din gu W glo wym, jak
i w Ja strzb skiej Spó ce W glo wej. – To jest
dra mat ca e go pol skie go gór nic twa – pod -
kre li.
 IN DU STRIA DA wy star to wa a ju

po raz ósmy 14 czerw ca. W ci gu jed ne go
dnia mo na by o zo ba czy 43 za byt ki tech -
ni ki w 24 miej sco wo ciach i spo dzie wa
si 300 atrak cji: spe cjal ne kon kur sy, kon cer -
ty, hap pe nin gi, wy sta wy, warsz ta ty. Kur so wa -
y tak e spe cjal ne au to bu sy do wo  ce za dar -
mo cht nych.
 POD SU MO WA NO od by wa j cy si ma -

ju w Ka to wi cach Eu ro pej ski Kon gres Go spo -
dar czy: 100 se sji i de bat, 700 pa ne li stów, 6100
go ci, 500 dzien ni ka rzy, bli sko 5500 pu bli ka -
cji – to efekt tej im pre zy. Jej bu det wy niós
ok. 6 mln z, na to miast „ekwi wa lent re kla mo -
wy”, czy li ko rzy ci – jak si sza cu je – pi cio -
krot nie prze wy szy y po nie sio ne na ka dy.
 NAJ NOW SZY film Le cha Ma jew skie -

go „Psie po le”, re ali zo wa ny i roz gry wa j cy si
cz cio wo w Ka to wi cach mia ju swo j pre -
mie r we Wo szech (pod ty tu em „Oni ri ca”)
i wzbu dzi za chwyt. Wo si do cie ka li, co to
za pik ne mia sto uwiecz ni ma estro Ma jew -
ski na ekra nie? Oczy wi cie, Ka to wi ce. Pol ska
pre mie ra w pa dzier ni ku.
 WNIO SEK o za rzd ko mi sa rycz ny dla

Ko niec po la zo y a do wo je wo dy Re gio nal -
na Izba Ob ra chun ko wa. Mia sto prze kro czy o
do pusz czal ny 60-pro cen to wy po ziom za du -
e nia i nie uchwa li o bu de tu. Zda niem wadz
mia sta, to przed wcze sne, bo re ali zo wa ny jest
pro gram na praw czy. A przy czy n za du e nia
s in we sty cje m.in. w ka na li za cj i no w ko -
tow ni, w wy so ko ci 6,5 mln z przy 23 mi -
lio no wym bu de cie.

KRONIKARZ

MIESIC
Zapis wydarze 

z miesica
poprzedzajcego

zamknicie 
numeru



5

– Rok 2014 zo sta ogo szo ny Ro kiem
Czy tel ni ka. Ho no ro wy pa tro nat nad ob-
cho da mi ob j pre zy dent Rze czy po spo-
li tej Pol skiej, Bro ni saw Ko mo row ski.
Dla cze go rok czy tel ni ka, a nie rok wy-
daw cy, ksi ga rza czy bi blio te ka rza, sko-
ro da t 12 ma ja 1364 ro ku (wpro wa dze-
nie za wo du sta cjo na riu sza) wspó cze sne
ro do wi sko uzna je za po cz tek dzi siej-
szych za wo dów?

– W do ku men cie z 12 ma ja 1364 ro ku
król Ka zi mierz Wiel ki usta no wi Stu dium
Ge ne ra le, pó niej sz Aka de mi Kra kow -
sk. Po ja wi si w nim ter min „sta cjo na-
riusz”, ozna cza j cy oso b pe ni c funk cj
wy daw cy, ksi ga rza i bi blio te ka rza, or ga-
ni zu j c wy twa rza nie, udo stp nia nie i roz-
pro wa dza nie ksig, wów czas jesz cze r ko-
pi mien nych. 650 lat pó niej, 12 ma ja 2014
ro ku Ko mi tet Po ro zu mie waw czy Bi blio te-
ka rzy, Ksi ga rzy i Wy daw ców ogo si po-
cz tek uro czy stych ob cho dów tej wa nej dla
na uki i kul tu ry pol skiej rocz ni cy uzna jc,
e na zwa nie jej „Ro kiem Czy tel ni ka” b-
dzie naj wa ciw szym spo so bem zwró ce nia
uwa gi na ko niecz no wzmo o nych i zin-
te gro wa nych dzia a na rzecz po pra wy sta-
nu czy tel nic twa i wia do mo ci kul tu ro wej,
po sze rze nia wie dzy spo ecz nej o ksi ce
i to wa rzy sz cym jej zja wi skom. Ksi ka
i jej za so by ist nie j do pó ty, do pó ki ist nie-
je czy tel nik a wic te raz naj wa niej sze jest
roz po zna nie je go po trzeb, nie za le nie
od te go, czy b dzie to czy tel nik ksi ek dru-
ko wa nych, czy od bior ca wy cho wa ny w rze-
czy wi sto ci zdo mi no wa nej przez no we
tech no lo gie. Spo dzie wam si – tak jak
wszy scy – e w kon se kwen cji ogo sze nia
ro ku 2014 ro kiem czy tel ni ka zo sta n uru-
cho mio ne mie dzy in ny mi ko lej ne pro gra-
my pro mo cyj no -fi nan so we, bez któ rych sa-
tys fak cjo nu j cy nas stan czy tel nic twa
w Pol sce b dzie nie mo li wy.

– Tak wic Po la cy, któ rzy nie czy ta j
wia do mie nie uczest ni cz w kul tu rze? 

– Uwa am, e ce chy okre la j ce czy tel-
ni ka – je go po sta w i za cho wa nia czy tel ni-
cze, funk cje lek tu ry w je go y ciu, ska da-
j si na po j cie kul tu ry czy tel ni czej.
Ozna cza to, e nie mo na uczest ni czy
w kul tu rze bez prze ko na nia o war to ci
upra wia nia lek tur, po trze by czy ta nia, po sia-
da nia kom pe ten cji czy tel ni czych w sen sie
wy bo ru, utrwa la nia tre ci lek tu ry, od po wied-
niej ak tyw no ci czy tel ni czej, kszta tu j cej
pre fe ren cje lek tu ro we oraz po strze ga nia
funk cji, ja kie spe nia lek tu ra w roz wo ju oso-
bo wo ci. Ta bar dzo ja sna i wy ra na wy kad-
nia wia do mo ci kul tu ro wej mó wi o tym,
jak wa ne w na szym y ciu s ksi ki.

– Ja kie tre ci za wie ra po stu lat bu do-
wa nia wia do mo ci kul tu ro wej i ja ki ma
on zwi zek z czy ta niem ksi ek?

– wia do mo kul tu ro wa to ina czej
wia do me uczest nic two w kul tu rze. Okre-
la je pe wien mo del, któ re go naj wa niej sze
ele men ty do ty cz po strze ga nia zja wisk
kul tu ry, ich ro zu mie nia i prze y wa nia.
Do te go nie zbd ne s kom pe ten cje, e by
móc bez tru du od czy ta zna ko wy i ko mu-
ni ka cyj ny cha rak ter „tek stów kul tu ry”, roz-
po zna wa tre ci wy two rów kul tu ry (dzie),
re la cje nadaw czo -od bior cze, funk cje, wza-
jem ne zwiz ki. To jed nak nie wy star czy

ROK CZYTELNIKA

O przy czy nach ab sen cji czy tel ni czej 
w roz mo wie z prof. TE RE S WIL KO, 

kie row ni kiem Za ka du Czy tel nic twa 
w In sty tu cie Bi blio te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej 

Uni wer sy te tu l skie go

Czy ta nie
kul tu ry
do pe nej wia do mo ci kul tu ro wej – wa -
ne jest, aby dzi ki prze y tym i zro zu mia nym
fak tom kul tu ro wym umie po ro zu mie si
z dru gim czo wie kiem, na uczy si em pa-
tii, po sta wy aser tyw nej a tak e czer pa nia
z lek tu ry oso bi stej sa tys fak cji. Naj pro ciej
uj mu jc, wia do me uczest nic two w kul tu-
rze to umie jt no „czy ta nia kul tu ry”, któ-

ra oprócz te go, e jest na rz dziem po zna-
nia wia ta i sa mych sie bie, wpy wa na ja-
ko y cia i okre la je go sens. Jest jesz cze
je den nie odzow ny ele ment mo de lu wia do-
me go uczest nic twa w kul tu rze: umie jt no
do ko ny wa nia wy bo rów, gdy to wa nie wy-
two ry kul tu ry (prze czy ta ne, zro zu mia ne
i „prze y te” ksi ki) po zwa la j na wy pro-
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wa dze nie wnio sków do ty cz cych za cho-
wa, war to ci oraz te go, co tzw. do bra kul-
tu ry, w tym dzie a li te rac kie, wno sz w y-
cie ich od bior ców. 

– Czy rze czy wi cie Po la cy mniej czy-
ta j?

– Da ne sta ty stycz ne s bez wzgld ne, cho
da le ka je stem od tak pe sy mi stycz nej oce-
ny. Za raz po wiem dla cze go? In sty tut Ksi-
ki i Czy tel nic twa Bi blio te ki Na ro do wej
w mar cu 2013 ro ku po da naj now sze wy-
ni ki ba da spo ecz ne go za si gu ksi ki
w Pol sce w 2012 ro ku, któ re – nie ste ty – po-
twier dza j te z, e Po la cy czy ta j ma o lub
nie czy ta j w ogó le. Ba da nie sta nu pol skie-
go czy tel nic twa od by wa si re gu lar nie co
dwa la ta i cho nie ma my jesz cze wy ni ków
z 2013 ro ku, wie my, e licz ba osób nie czy-
ta j cych ci gle ro nie. W 2002 ro ku obej-
mo wa a ona 44,4 pro cent, a w 2012 ro ku
wy no si a ju 60,8. Nie po ko j ce s te licz-
by wska zu j ce na ni ski pro cent lu dzi czy-
ta j cych tyl ko od jed nej do sze ciu ksi ek
rocz nie. W 2002 ro ku do tej gru py na le a-
o 32,1 pro cent Po la ków i ten po ziom
utrzy my wa si mniej wi cej do 2012 ro ku,
kie dy od no to wa no za le d wie 26,5 pro cent.
O po o w na to miast zmniej szy a si licz ba
Po la ków czy ta j cych po wy ej sied miu
ksi ek rocz nie. W 2012 ro ku wy no si a ona
oko o 11 pro cent. Stan ilo cio wy czy tel nic t-
wa w Pol sce trze ba uzna za alar mu j cy,
sko ro we dug In sty tu tu Ksi ki i Czy tel nic t-
wa z 2010 ro ku ani jed nej ksi ki w ci gu
ro ku nie prze czy ta o a 25 pro cent osób
z wy szym wy kszta ce niem. Gdzie jest za-
tem mój opty mizm? Wy ni ka on z fak tu, e
jed nak sys te ma tycz nie po wik sza si gru-
pa lu dzi czy ta j cych tek sty (pra sa, tek sty do-
stp ne w Sie ci) po wy ej trzech stron, a tak-
e od no to wu je si co raz wik sz licz b
wy po y cze w bi blio te kach pu blicz nych.
Na le y przy tym zwró ci uwa g na fakt, e
od lat 80. ubie ge go wie ku wy ra ne trans-
for ma cje spo ecz ne i kul tu ro we do ty cz tak-
e ksi ki i pro ble mów czy tel nic twa. Nie
omi n y te bi blio tek, któ re sta n y
przed wy zwa niem spro sta nia spo ecz ne mu
za po trze bo wa niu. Da o to no we szan se bi -
blio te ka rzom, by po przez zmia n swo je go
wi ze run ku zdo by za ufa nie czy tel ni ków
i uczy do strze ga nia zna cze nia ksi ki i bi -
blio te ki w y ciu czo wie ka. 

– Na pod sta wie pro wa dzo nych ba da
mo e my od po wie dzie na py ta nie – kto
nie czy ta?

– Nie czy ta j oso by z wy kszta ce niem
pod sta wo wym i za wo do wym,
miesz ka cy wsi, oso by star sze
(po wy ej 60 lat), rol ni cy, bez-
ro bot ni i co naj bar dziej za dzi-
wia – eme ry ci i ren ci ci. Je e-
li to b dzie dla nas
po cie sze niem, to po wiem, e
rów nie w Ame ry ce naj rza-
dziej za gl da j do ksi ek oso-
by star sze, po wy ej 65 ro ku
y cia, naj cz ciej za czy tel ni-
ka mi w Sta nach s ucznio wie
szkó red nich oraz lu dzie
mo dzi, w wie ku oko o 30 lat.
Na pierw szy rzut oka wy da wa-
o by si, e ma to zwi zek ze
zna jo mo ci i umie jt no ci

ob su gi me diów elek tro nicz nych. Naj now-
sze ba da nia opu bli ko wa ne w USA wy ka-
za y, e Ame ry ka nie o wie le cz ciej si-
ga j jed nak po ksi ki dru ko wa ne, ni
po e -bo oki (72 pro cent Ame ry ka nów
prze czy ta o w 2012 ro ku przy naj mniej
jed n tra dy cyj n ksi k). Po dob nie jest
u na szych s sia dów – 79 pro cent Cze chów
prze czy ta o co naj mniej jed n ksi k
w ci gu ostat nie go ro ku. Jed nak i tu te
wi dzi my nie znacz n ten den cj spad ko w
sta nu czy tel nic twa, po nie wa w 2007 ro -
ku wska nik ten by nie co wik szy (83 %).

– Czy da ne sta ty stycz ne s bez wzgld-
nie wia ry god ne?

– Co raz cz ciej po ja wia j si go sy pod-
wa a j ce wia ry god no upu blicz nia nych
da nych, jed nak ba da nie In sty tu tu Ksi ki
i Czy tel nic twa Bi blio te ki Na ro do wej prze-
pro wa dzo ne we wspó pra cy z TNS Pol ska
(daw ny Oro dek Ba da nia Opi nii Pu blicz-
nej) nie po zo sta wia j ad nych wt pli wo-
ci. Przy po mi nam, e wy ni ki ba da spo-
ecz ne go za si gu w Pol sce w 2012 ro ku
mó wi o 60,8 pro cen tach nie czy ta j cych
Po la ków. Wy nik jest tak po ra a j cy, e a
nie wia ry god ny, zwik szo no za tem pró b
re pre zen ta tyw n z 2000 do 3000 oby wa-
te li Pol ski w wie ku pit na stu i wi cej lat.
Nie ste ty, mak sy mal ny bd sta ty stycz ny dla
tej pró by wy no si tyl ko 1,8 pro cent.

– Ja kie s przy czy ny ten den cji spad-
ko wej sta nu czy tel nic twa w Pol sce i ja-
kie dzia a nia s po dej mo wa ne, aby ten
stan zmie ni?

– Trud no jest o jed no znacz n od po wied.
Jed no jest pew ne: mo bi li zu j one do wspól-

nych dzia a ba da czy oraz pra cow ni ków
in sty tu cji zaj mu j cych si za gad nie nia mi
zwi za ny mi z ksi k i jej uyt kow ni ka-
mi. Te mu su  te go rocz ne ob cho dy Ju bi-
le uszu, któ ry od by wa si pod ha sem
„650 lat w su bie ksi ki”. W wy ni ku prac
po wo a ne go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i DN Ze spo u ds. pro mo cji i upo wszech-
nia nia czy tel nic twa po wsta „Na ro do wy
Pro gram Roz wo ju Czy tel nic twa na la -
ta 2014 – 2020”. Re ali za cj te go pro gra-
mu za in te re so wa ne s nie tyl ko na ro do we
in sty tu cje kul tu ry, ale tak e orod ki na u-
ko we i ba daw cze, ro do wi ska edu ka cyj ne
oraz wszyst kie in ne in sty tu cje wspó pra-
cu j ce z owia t, na uk, kul tu r (ze rod-
ka mi ma so we go prze ka zu wcz nie). 

– Zna ne s tak e dzia a nia na rzecz
roz wo ju czy tel nic twa pra cow ni ków Za-
ka du Czy tel nic twa w In sty tu cie Bi blio-
te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej
l skiej Al ma Ma ter. 

– Nie daw no mó wi a o tym prof. An na To-
kar ska – dy rek tor In sty tu tu w wy wia dzie
dla Ga ze ty Uni wer sy tec kiej, zwra ca jc
uwa g na licz ne pu bli ka cje na szych pra cow-
ni ków z za kre su czy tel nic twa w kon tek cie
za gad nie kul tu ro wych i spo ecz nych na-
sze go re gio nu. Pod jej re dak cj uka za a si
syn te za na uko wa z za kre su bi blio te kar stwa,
w któ rej omó wio ne zo sta y za gad nie nia
zwi za ne z czy tel nic twem, pe da go gi k
bi blio tecz n oraz edu ka cj czy tel ni cz
i me dial n. Zresz t sta ra nia wszyst kich pra-
cow ni ków IBiIN id w tym sa mym kie run-
ku: w ob li czu na si la j cych si ne ga tyw nych
ten den cji i nie ko rzyst nych fak tów, do ty cz-

cych sta nu czy tel nic twa, wa-
na jest mo bi li za cja na rzecz
obro ny ksi ki, bi blio tek i do-
bre go imie nia ich uyt kow ni-
ków. Mó wi o tym naj le piej za-
kres wy zna czo nych przez
na szych pra cow ni ków pól ba-
daw czych, do ty cz cych pro-
ble mów m.in. me to dy ki pra cy
z czy tel ni kiem i uyt kow ni-
kiem in for ma cji sys te mów in-
for ma cji edu ka cyj nej, ró de
in for ma cji o pu bli ka cjach ad re-
so wa nych do mo de go od bior-
cy, dzia al no ci ró nych ty pów
bi blio tek, a tak e wspó cze sne-
go ryn ku ksi ek.
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Po nad to po dej mo wa ne s ró ne go ro dza-
ju ini cja ty wy, ma j ce na ce lu kon so li da cj
ro do wisk szkol nych, bi blio tecz nych i na -
uko wych w na szym re gio nie, ta kie jak
warsz ta ty bi blio te ra peu tycz ne, wspó udzia
w im pre zach z udzia em dzie ci i mo dzie-
y pod ha sem „Fe sti wal eks pre sji dzie ci-
cej i mo dzie o wej” (pod pa tro na tem J. M.
Rek to ra U), spo tka nia z pi sa rza mi oraz
wy st pie nia z re fe ra ta mi na ogól no pol skich
kon fe ren cjach i sym po zjach po wi co-
nych pro ble mom zwi za nym z kul tu r
ksi ki. 

– Po wró my jed nak do py ta nia o po-
wo dy spad ku czy tel nic twa. 

– Jed n z przy czyn do strze gam w dys-
funk cji szko y i to na ka dym eta pie na u-
cza nia, a tak e brak ko niecz no ci ci ge go
po sze rza nia wie dzy i wa ci we go wy ko rzy -
sta nia jej w pra cy za wo do wej. Nie mniej
wa n przy czy n spad ku za in te re so wa nia
ksi k, zwasz cza po 1989 ro ku, upa try-
wa a bym w kon sump cyj nym sty lu y cia,
b d cym kon se kwen cj prze mian go spo-
dar czych i spo ecz nych oraz szko dli wych
ste reo ty pach my le nia o kul tu rze czy tel ni-
czej, ma j cej spe nia funk cje roz ryw ko we,
a nie edu ka cyj ne. Tak e nie ustan na re for-
ma sys te mu owia ty z re duk cj lek tu ry spój-
nej, sys te ma tycz nej i ca o cio wej (w tej
chwi li jest ona frag men ta rycz na, cz sto pro-
po nu je ka no ny lek tu ro we mi nio nych po ko-
le) na sta wio na ra czej na zdo by wa nie
kon kret nych, po je dyn czych in for ma cji,
ni na roz wi ja nie wy obra ni i ucze nie
umie jt no ci ro zu mie nia wia ta. Do naj wa-
niej szych jed nak przy czyn ab sen cji czy tel-
ni czej na le y brak okre lo nych wzo rów za-
cho wa wy nie sio nych z ro dzin ne go do mu,
ucz cych od naj mod szych lat ob co wa nia
z ksi k.

–To py ta nie mu si pa – czy ksi-
ka – ja ko utrwa lo na myl ludz ka – mo -
e zgi n? Czy nad cho dzi zmierzch
ksi ki tra dy cyj nej?

– Od po wiem opty mi stycz nie: tak du-
go, jak du go z po ko le nia na po ko le nie
prze ka zy wa na b dzie po trze ba czy ta nia
oraz utrwa la nia wie dzy, do rob ku my li
i kul tu ry spo e cze stwa – ksi ka prze trwa.
By mo e nie tyl ko za spra w tra dy cji
i przy zwy cza je, lecz tak e dla te go, e ist-
nie je wy so ka ko re la cja do dat nia po mi dzy
czy ta niem ksi ek, a uyt ko wa niem tak
po wszech ne go obec nie In ter ne tu. Traf nie
to uj Mi ha Ko va z Uni wer sy te tu w Lju -
bl ja nie: „druk jest for m mi dzy ko mu ni-
ka cj za mkni t, a in ter ne to w otwar to ci
i to zró ni co wa nie sta no wi war to sa m
w so bie”. Nie unik nio ne s na to miast
zmia ny w za kre sie for my i tre ci ksi ki,
pra wa au tor skie go oraz bi blio tek i ryn ku
wy daw ni cze go. W wy ni ku no wych zja-
wisk kul tu ro wych zmie nia j si te ocze-
ki wa nia wo bec ksi ki. Za miast (lub ra-
czej obok) ksi ki tra dy cyj nej – po ja wi si
ksi ka  p o w s z e c h n i e do stp na
w for mie elek tro nicz nej, co do brze po win-
no su y ochro nie do rob ku kul tu ro we go
spo e cze stwa, ua twi do stp do tre ci 
i po sze rzy, miej my na dzie j, krg od-
bior ców.



O nie zbd nych zmia nach 
w roz mo wie z prof. JA NEM MA LIC KIM 

dy rek to rem Bi blio te ki l skiej 

Kl ska a mo e
re ne sans?

– Kie dy czy ta a wy cz nie eli ta, dzi -
siaj tak e mo na by tak po wie dzie,
po nie wa da ne sta ty stycz ne In sty tu tu
Ksi ki i Czy tel nic twa Bi blio te ki Na -
ro do wej stwier dza j, e ksi ki czy -
ta… 39, 8 proc. spo e cze stwa.

– Za wsze mó wi, e wszel kie go ty pu
ze sta wie nia sta ty stycz ne s nie zwy kle
mi go tli we i wzgld ne. Przy ka do wo pa -
trzc wy cz nie na licz b osób za pi sa nych
do bi blio tek pu blicz nych ró ne go szcze -
bla – od gmin nych po czw szy a sko -
czyw szy na Bi blio te ce Na ro do wej mo e
si wy da wa, e z kon dy cj w tej dzie dzi -
nie nie jest naj le piej a rze czy wi sto te -
mu prze czy. Trze ba pa mi ta o roz le gym
sys te mie, któ ry t licz b znacz nie wzbo -
ga ca po przez mi dzy in ny mi sie bi blio -
tek szkol nych, ka da prze cie jed nost ka
edu ka cyj na po sia da wa sn bi blio te k czy
bi blio te ki aka de mic kie, któ re ist nie j

na wszyst kich uczel niach za rów no pa -
stwo wych jak i nie pa stwo wych i ko rzy -
sta j z nich za rów no ka dra ucz ca jak
i stu den ci – sys tem ten sta no wi wie lo krot -
no licz by bi blio tek gmin nych. Do cho -
dz rów nie in ne me cha ni zmy, któ re
umy ka j sta ty stycz nym ze sta wie niom.
Bar dzo cz sto zda rza si i ma my na to do -
wo dy, e ksi ka wy po y czo na w bi blio -
te ce w dru je wród ro dzi ny, s sia dów,
zna jo mych. Ten ele ment zu pe nie nie
funk cjo nu je w owych ze sta wie niach sta -
ty stycz nych. Ba da nia z ostat nie go ro ku
od no to wu j nie wiel ki, bo za le d wie jed -
no pro cen to wy – ale jed nak – wzrost czy -
tel nic twa. Co wic drgn o. 

– Na prze strze ni ostat nich kil ku lat
znacz nie wzro sa licz ba wy da wa nych
ty tu ów.

– To jest bar dzo istot ny sy gna i nie na -
le y go ba ga te li zo wa. Wy daw nic twa nie
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tyl ko nie pa da j, ale wci ich przy by wa,
dzi mo e my ju mó wi o ogrom nym
ksi ko wym biz ne sie. I nie wa ne czy
mó wi my o wiel kich wy daw nic twach,
czy te o wy daw nic twach, któ re okre la -
li my kie dy ter mi nem – ga ra o we. 

– O czym to wiad czy?
– Je e li ty tu ów przy by wa, je e li znaj -

du j si ich od bior cy to zna czy, e ksi -
ka wci jest atrak cyj na. 

– W Ka to wi cach zli kwi do wa no wie -
le „ob ro sych” le gen d ksi gar…

– Bar dzo nad tym ubo le wam, ale to nie
jest trend ogól no pol ski. Prze ciw nie,
w wie lu mia stach zna ko mi cie funk cjo nu -
je ca y sys tem ksi gar i nie na pe ry fe -
riach, ale w atrak cyj nej cen tral nej
prze strze ni miej skiej. Nie mam tu na my -
li wiel kich sie ci, ale ksi gar nie, któ re
spe cja li zu j si w po szcze gól nych ty pach
li te ra tu ry. Fakt, e sta le znaj du j klien -
tów, wiad czy nie zbi cie o tym, e ksi -
ka nie stra ci a na atrak cyj no ci i na dal
jest po pu lar na.

– W 2002 r. osób nie czy ta j cych
w ogó le by o 44, 4 proc., w 2012 liczba
ta uro sa do 60, 8 pro cent. Co przy czy -
ni o si do tak znacz ne go spad ku czy -
tel nic twa?

– Przy czyn wiel kiej kl ski ksi ki
w la tach 90. by o wie le, jed n z nich, dla
mnie bar dzo istot n, a mo e i naj istot -
niej sz, by ro dzaj spo ecz ne go po t pie -
nia wszyst kie go, co wi za o si
z ksi k. Wsty dem wrcz by o po ka zy -
wa nie si na tle bi blio te ki. Ilu by o za -
cnych lu dzi, któ rzy sta wa li na tle
wa snych ksi go zbio rów? Nie bez wi ny
po zo sta j me dia. Ów cze sna te le wi zja, ra -
dio, pra sa zda wa y si nie do strze ga nic
atrak cyj ne go w ksi ce. Wrcz prze ciw -
nie, wie le z nich uzna no za szko dli we
i bez war to cio we, na to pie zna la zy si
to wa ry o wie le bar dziej – zda niem me -
diów – god ne za in te re so wa nia. Ksi ka
i wszyst ko, co z ni si wi za o zo sta y
po t pio ne w czam bu. A ja mam sta le
przed ocza mi ob raz pre zy den tów Sta nów
Zjed no czo nych, któ rzy nie tyl ko fun do -
wa li zbio ry bi blio tecz ne, ale wie lu z nich
po za ko czo nej ka den cji po zo sta wia o
tam wa sne zbio ry – dzi siaj Bi blio te ka
Kon gre su Sta nów Zjed no czo nych jest
naj wik sz bi blio te k wia ta. 

– Mo e tro ch pó no, ale pro mo cja
ksi ek, wy daw nictw i wszel kie go ty pu
ak cji wspie ra j cych czy tel nic two za -
wad n a nie mal wszyst ki mi me dia mi.

– To praw da. Te le wi zja, ra dio, pra sa
co dzien na, ty go dni ki, mie sicz ni ki…
wsz dzie mo na usy sze, zo ba czy prze -
czy ta o kon kur sach li te rac kich, ak cjach
pro mo cyj nych, pre sti o wych na gro dach.
Wresz cie ta at mos fe ra przy po mi na sy tu -
acj, któ rej za zdrosz cz nie Fran cji, czy
Wiel kiej Bry ta nii, ale na szym s sia dom
Cze chom. 

– To naj wy sza pó ka, przo du j
w Eu ro pie, 80 proc. Cze chów czy ta co
naj mniej jed n ksi k, ka dy z nich
ku pu je red nio 14 ksi ek rocz nie…
Da le ko nam do tej ich mi o ci.

– Mi mo wszyst ko prze strze gam
przed zbyt do sow nym trak to wa niem

liczb. Po la cy co raz cz ciej i cht niej,
szcze gól nie mo dzi, si ga j do elek tro -
nicz nych no ni ków. To jest no wa sfe ra
czy tel nic twa, któ re opa no wa o wpraw -
dzie tyl ko pew n gru p spo ecz n, ale nie
na le y te go zja wi ska po mi ja. Zmia ny
mu sz na st po wa i tak si wa nie dzie -
je. Z jed nej stro ny g bo kie przy wi za -
nie do ksi ki kla sycz nej, pa pie ro wej
star sze go po ko le nia, a z dru giej co raz sil -
niej sze za in te re so wa nie mo dych lu dzi e -
-bo oka mi wiad czy nie tyl ko o zmia nie
kul tu ry ksi ki, ale jed no cze nie po -
twier dza mo j te z, e wszy scy czy ta j.
Nie wy obra am so bie czo wie ka, któ ry
po czw szy od szko y pod sta wo wej, gim -
na zjum, czy szko y red niej nie ma kon -
tak tu ze so wem pi sa nym. 

– Czy rów nie wa ne jest py ta nie – co
czy ta my?

– Tu ju wkra cza my w ob szar seg men -
ta cji za in te re so wa. Ka da ksi ka i jej
ró no rod ny typ ad re so wa ny jest do okre -
lo ne go czy tel ni ka, po dob nie jak roz ma ite
ty tu y pra so we skie ro wa ne s do kon kret -
ne go tar ge tu. Nie ma w tym nic za ska ku j -
ce go. Trud no ocze ki wa, e na gle po t ne
kor po ra cje wy daw ni cze rzu c si na wiel -
kie ar cy dzie a. Ksi k, któ ra tra fia
do sprze da y, po prze dza skru pu lat nie
i szcze gó o wo za pro jek to wa na pro mo cja,
któ ra od po wied nio przy go to wu je ry nek
po ten cjal nych na byw ców. Wy daw nic twa
sku pia j wo kó sie bie wy bra nych twór ców
i to ich ksi ki gów nie s wy da wa ne i one
te s na gra dza ne. To spra wia, e sys tem
wy da wa nia ksi ek jest mo im zda niem za -
be to no wa ny. Ak cje pro mo cyj ne s dzi siaj
pod sta wo w si  na p do w sprze da y. To
nie jest przy pa dek, e po chleb ne re cen -
zje – na przy kad – ja kie go tu ma cze nia,
któ re po wiedz my szcze rze nie jest naj wy -
szych lo tów, uka zu j si jed no cze nie
w kil ku cza so pi smach, w te le wi zji, w ra -
diu. Trud no uwie rzy, e na gle kil ku na stu
dzien ni ka rzy z ró nych stron kra ju si ga
po t sa m po zy cj, po dob nie j oce nia
i po su gu je si iden tycz ny mi sfor mu o wa -
nia mi. Cze go bra ku je? Spon ta nicz no ci.
Tak jed nak dzia a sys tem i jest to zja wi sko
na tu ral ne. 

– Wie lu twór ców na rze ka na brak
me ce na tu. Sty pen diów mar sza kow -
skich jest nie wie le, mo dzi po eci gar n

si do In sty tu tu Mi ko ow skie go im.
Ra fa a Wo jacz ka, ale i tam mo li wo ci
s ogra ni czo ne. 

– To wbrew po zo rom bar dzo trud ny
pro blem. Po przed ni sys tem stwo rzy co
w ro dza ju klo sza, pod któ rym zna le li si
wy bra cy, po wiedz my so bie jed nak
szcze rze, nie za wsze by li to wiel cy pi sa -
rze. Mit twór cy two rzy a wów czas sie
ró no rod nych udo god nie, no bi li ta cji,
po byt w do mu pra cy twór czej itp. Wy -
star czy o wy da dwa to mi ki wier szy, aby
wst pi do eli tar ne go Zwiz ku Li te ra tów
i zna le si pod owym klo szem, któ ry
to ro wa dal sz dro g. Dzi twór c kreu -
je mi ster nie skon stru owa na pro mo cja,
któ ra jest w sta nie ogo si ge niu szem do -
brze, ale nie do sko na le pi sz ce go au to ra.
Ile ma my przy ka dów po etów, któ rzy
wy da li pi, sze to mi ków wier szy, czu -
j si w pe ni za su o ny mi twór ca mi,
szko da tyl ko e oce na ich do rob ku te go
nie po twier dza. Dla te go po wta rzam, e
to bar dzo skom pli ko wa ne za gad nie nie.
Wy jt ko wy ta lent, nie zwy ka oso bo wo
twór cza za pew ne po trze bu je me ce na sa,
pro mo to ra, któ ry cza sem wy star czy, aby
wska za wa ci w dro g. Trud no mi jed -
nak uwie rzy, e na za mó wie nie mo na
zo sta wiel kim twór c.

– Trze ba jed nak przy zna, e dro ga
do sa wy jest dzi wy jt ko wo wy bo ista.

– To za le y ja kie so bie kto sta wia ce -
le. By wa e dla jed nych jest to wy da nie
je go dzie a, by wa jed nak, e ce lem sta je
si tyl ko „wy ro bie nie” na zwi ska po przez
spo tka nia, wy st py w te le wi zji, wy wia -
dy w pra sie a co za tym idzie zdo by cie
sa wy i oczy wi cie pie ni dzy. Nie na le -
y do rzad ko ci, e to „za by ni cie”
w wie cie twór ców jest pre tek stem
do star tu w zu pe nie in nej dzia dzi nie. 

– Wró my mo e jed nak do bar -
dziej opty mi stycz nej rze czy wi sto ci.
Po wie dzia pan pro fe sor, e w kwe stii
czy tel nic twa co drgn o i mo e my
spo dzie wa si, e te raz b dzie ju
tyl ko le piej, skd ten opty mizm? 

– Z du ym uzna niem my l na przy -
kad o tym, co dzie je si w bi blio te ce
w So snow cu. Dzie si ta edy cja So sno -
wiec kich Dni Li te ra tu ry to nie tyl ko
triumf ksi ki, to ju wiel kie wi to kul -
tu ry w mie cie. A ta kich im prez, spo tka,
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ak cji nie bra ku je nam w wo je wódz twie.
Nie wy star czy sam po mys, naj wa niej -
sze jest zna le zie nie kr gu je go od bior ców.
Co de cy du je o suk ce sie przed si wzi cia?
My l, e w du ej mie rze nie kon wen cjo -
nal no kon cep cji, zna jo mo ro do wi ska
i je go upodo ba. Nie ma re cep ty na po -
wo dze nie. So sno wiec, Ja strz bie -Zdrój,
Cie szyn… to s przy ka dy zna ko mi cie
tra fio nych pro jek tów, ale za raz po ja wia
si py ta nie, sko ro tam si uda je, dla cze go
w Ka to wi cach – nie. To bar dzo mnie mar -
twi, po nie wa do ty czy wszyst kich im prez
w ca ym spek trum kul tu ry. Czym wy tu -
ma czy, e w czte ro i pó mi lio no wej
aglo me ra cji Tar gi Ksi ki nie cie sz si
za in te re so wa niem?

– Mo e za bra ko wik szej licz by
zna nych twór ców, za ma o by o im prez
to wa rzy sz cych, al bo rod ki fi nan so -
we by y zbyt ma e w po rów na niu
z Kra ko wem, gdzie zje cha y tu my. 

– Z do brych wzor ców trze ba czer pa
na uk. 

– Dla cze go w rocz ni cwpro wa dze nie
wspo mnia ne go ju za wo du sta cjo na -
riu sza ogo szo no rok nie np. bi blio te ka -
rza, ale… czy tel ni ka?

– To bar dzo traf na de cy zja. Ka da in -
sty tu cja jest tyl ko po red ni kiem, a efek -
tem jej dzia a nia jest do tar cie do tych,
któ rzy czy ta j, po tra fi mó wi, dys ku to -
wa o li te ra tu rze i wci chc po zna wa
co wi cej ni wiat co dzien no ci. Za -
wsze w cen trum uwa gi po zo sta je czy tel -
nik. A co do za wo du bi blio te ka rza, to
war to przy po mnie, e ju w X stu le ciu,
kie dy to ksi go zbio ry mie ci y si
w klasz to rach, obok opa ta i oso by za rz -
dza j cej opac twem, bi blio te karz by trze -
ci, co do wa no ci oso b w za ko nie. To
wiad czy o przede wszyst kim o ran dze
ksi ki. Na prze strze ni wie ków wie le si
zmie ni o, ale war to o tej ran dze pa mi -
ta. Ksi ka po zo sta je je dy nie seg men -
tem wiel kie go sys te mu, któ ry sta le
ewo lu uje a wszel kie mo dy fi ka cje s na -
tu ral n ko le j roz wo ju cy wi li za cji. Po -
dob nie dzie je si w ka dej dzie dzi nie.
Je stem prze ko na ny, e ope ra, któ ra zda -
wa by si mo go jest nie mier tel na, czy
ope ret ka w swej ba nio wo -mu zycz nej
for mie tak e mu sz szu ka no wych rod -
ków, któ re nie nisz czc ich ko rze ni po -

win ny zna le dro g do tar cia do no wych
po ko le, ich upodo ba i ocze ki wa. To
jest wal ka o od bior ców, któ rych krg co -
raz bar dziej si kur czy. Bi blio te ki tak e
sta j przed tym wy zwa niem. 

– Pan pro fe sor jest w kom for to wej
sy tu acji, nie przy po mi nam so bie spo -
tka nia w Bi blio te ce l skiej, na któ -
rym sa la nie by a by pe na.

– To na pew no cie szy, ale nie zwal nia
z my le nia o dal szej per spek ty wie. Nie
mo na po prze sta na sa mo za do wo le niu
i upa ja niu si tym co jest dzi, bd roz -
pa mi ty wa niu wie tla nej prze szo ci, to
po cz tek ko ca in sty tu cji. Mu sz wiec
prze wi dy wa co b dzie za dzie si, pit -
na cie lat, pra co wa i przy go to wy wa
wa run ki do po zy ski wa nia ko lej ne go po -
ko le nia. To do ty czy ka dej in sty tu cji kul -
tu ral nej, trze ba spró bo wa wy prze dzi
epo k, a przy naj mniej wska za kie ru nek
do kd na le y zmie rza. Ca ym ser cem je -
stem za tym, aby spo tka nia i im pre zy za -
ini cjo wa ne z oka zji Ro ku Czy tel ni ka by y
kon ty nu owa ne, po nie wa naj wa niej sze
jest to, co b dzie po nas. Kul tu ra czy ta nia
prze trwa na pew no, ale mu si my zda wa
so bie spra w ze zmian, któ re s nie -
uchron ne. Po ko le nie au dio bo oków mu si
zna le od po wied ni dla sie bie ofer t. 

– Nie prze ra a pa na pro fe so ra in for -
ma cja, e 35 proc. lu dzi ko cz cych
stu dia roz sta je si z ksi k?

– Je stem opty mi st. Mo dy czo wiek
z dy plo mem uko cze nia uczel ni ma
na go wie po szu ki wa nie pra cy, a kie dy
ju j znaj dzie mu si wal czy o jej utrzy -
ma nie, po tem przy cho dzi czas za ka da -
nia ro dzi ny i tak da lej. Tem po ich y cia
nie po zwa la na od ry wa nie si od rze czy -
wi sto ci, ale je stem spo koj ny, w doj rza -
ym wie ku nie tyl ko wra ca j do ksi ek,
ale chc tak e o nich roz ma wia. Od czu -
wam ogrom n sa tys fak cj su cha jc
na spo tka niach z ja k ar li wo ci i kom -
pe ten cj, god n nie raz kry ty ka li te rac kie -
go, bro ni swo ich wy bo rów i ocen. 

– Swo istym fe no me nem jest Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku, w Bi blio te ce
l skiej szcze gól nie mo na to za ob ser -
wo wa.

– Z ogrom nym sza cun kiem my l o po -
ko le niu, dla któ re go kul tu ra ksi ki sta no -
wi a war to nad rzd n. Oni by li nie ja ko

wto cze ni w wiat kr  cy mi dzy fil har -
mo ni, te atrem, ga le ri. Ci lu dzie po odej -
ciu na eme ry tu ry po czu li si nie tyl ko
po krzyw dze ni, ale przede wszyst kim nie -
po trzeb ni. UTW przy wró ci o wie lu z nich
ra do y cia, a by cie w gru pie po zwo li o
na od no wie nie ch ci dzia a nia. Za wsze
przy wo u j przy kad Spo ecz nej Pra cow -
ni Di gi ta li za cji, któ ra sku pia oso by wy jt -
ko we, spe cja list ki, gów nie su chacz ki
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, któ -
re – jak cz sto po wta rzam – nie jed no krot -
nie w dzie dzi nie di gi ta li za cji, s lep sze
od swo ich wnu ków. W na szym wo je -
wódz twie bar dzo du o bi blio tek or ga ni zu -
je UTW, przy ka dem mo e by Ryb nik,
My so wi ce, Cze lad. 

– Wie le bi blio tek prze szo grun tow -
ne re mon ty, wzbo ga ca j si nie tyl ko
ksi go zbio ry, ale i wn trza za ch ca j
do ko rzy sta nia z tych in sty tu cji.

– No wo cze sne bu dyn ki, es te tycz nie
za aran o wa ne wn trza, wy dzie lo ne po -
miesz cze nia, w któ rych od by wa j si
spo tka nia i in ne im pre zy – to dzi siaj ju
stan dard. Je stem go r cym or dow ni kiem
prze bu do wy wa nia sta rych czy za nie dba -
nych obiek tów. Po byt w bi blio te ce mu si
ko ja rzy si z kom for tem, to wpy wa
na at mos fe r spo tka, ale jest tak e wy -
ra zem sza cun ku dla od wie dza j cych j
go ci. 

– Du o mó wi si o za szcze pia niu
w dzie ciach mi o ci do ksi ek, sprzy -
ja te mu wie le ak cji, wspo mi na jc
cho by sztan da ro w: „Ca a Pol ska
czy ta dzie ciom”. Go ne czy ta nie wpy -
wa po zy tyw nie na roz wój j zy ko wy,
psy chicz ny i umy so wy dziec ka, to tak -
e pierw szy krok do za przy ja nie nia
si z ksi k. Nie co star si sa mi do ko -
nu j wy bo ru – co czy ta. Czy mo li wa
jest dro ga od Har ry Pot te ra do Gom -
bro wi cza?

– Nie tyl ko mo li wa, ale pro sta i na tu -
ral na. Na tej dro dze jed nak mu si po ja wi
si, mo im zda niem, naj wa niej szy ele -
ment – roz mo wa z dzie mi o tym, co czy -
ta j. So wo pi sa ne od dzia u j ce na
wy obra ni wy wo u je na tu ral n po trze b
zwer ba li zo wa nia uczu, po dzie le nia si
emo cja mi, snu cia do my sów na te mat dal -
szych lo sów bo ha te rów itp. Nic nie za st -
pi ta kich roz mów, po nie wa to wa nie one
s nie zbd nym do pe nie niem prze czy ta nej
lek tu ry. Ci mo dzi czy tel ni cy za kil ka, czy
kil ka na cie lat sta n przed ko niecz no ci
two rze nia ota cza j cej ich rze czy wi sto ci,
umie jt ne wic otwie ra nie ich wy obra ni
to nic in ne go jak przy go to wa nie do te go
za da nia. Aprzy oka zji te stu je ich spo strze -
gaw czo, wy ra bia umie jt no for mu o -
wa nia wa snych wy obra e, któ re by wa,
e pod da wa ne s kry ty ce ró wie ni ków.
Har ry Pot ter roz bu dzi ch czy ta nia, trze -
ba tak zna ko mi cie przy go to wa ny grunt
umie jt nie wy ko rzy sta. Je stem mi o ni -
kiem i zwo len ni kiem ak tyw ne go czy ta nia
i ko men to wa nia prze czy ta ne go tek stu,
pod wa run kiem, e uczest ni czc w ta kiej
de ba cie do ro sy po zo sta je wy cz nie w ro li
prze wod ni ka, ni gdy na to miast w ro li dyk -
ta to ra. 

Roz ma wia a MA RIA SZTU KA
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Be skid l ski, y wiec ki, Ma y, Ma -
kow ski. Daw nych wa ci cie li wy -

gna z la sów po woj nie de kret PKWN
z 12 grud nia 1944 ro ku. Ode szli. La sy
prze j o pa stwo. Po zmia nie ustro ju ich
po tom ko wie i spad ko bier cy upo mi na j
si o by e ma jt ki. Chc wró ci. 

– Bar dzo du go skar y li nas miesz ka -
j cy w Au strii spad ko bier cy Habs bur -
gów – opo wia da Bog dan Gie bu row ski,
za stp ca dy rek to ra do spraw go spo dar -
ki le nej Re gio nal nej Dy rek cji La sów
Pa stwo wych w Ka to wi cach. – Wy na -
j li re no mo wa n kan ce la ri praw n
z Kra ko wa. Do ma ga li si zwro tu la sów
na y wiec czy nie, któ re przed woj n by -
y ich wa sno ci. Prze gra li. Po tem za -
 da li le ni czó wek. Z ta kim sa mym
skut kiem.

– Ich praw ni cy za cho wa li si w po -
rzd ku, przy szli i po wie dzie li: – My ju
du ej nie b dzie my spra wy ci gn, bo
jak nie ma usta wy re pry wa ty za cyj nej, to
nic z te go nie b dzie. Mu si my wprost po -
wie dzie spad ko bier com, e nie wy gra -
my, a nie fu tro wa si ich pie nidz mi. 

Po tom ko wie Habs bur gów so lid nie
wzi li na wi de lec Skarb Pa stwa. Wnie -
li te bo wiem o zwrot pa a cu w yw -

cu (by a to naj po wa niej sza i naj go niej -
sza spra wa) i bro wa ru ksi  ce go. Mie li
pre ten sje, e y wiec zo sta spry wa ty zo -
wa ny. 

Su cha Be skidz ka. Po o o ny obok su -
skie go zam ku bu dy nek nad le nic twa
po cho dzi z 1875 ro ku. Od no wio ny,
prze bu do wa ny, ele ganc ki, z szy kow n
ele wa cj i sto lar k okien n z 2004 ro ku.
Cho nie znaj du je si w re je strze za byt -
ków, pra ce mo der ni za cyj ne prze pro -
wa dzo no pod nad zo rem kon ser wa to ra.
Po to, by z pie czo o wi to ci za cho wa
je go cha rak ter – wi lii se ce syj nej. 

Przed woj n mie ci sie dzi b za rzd -
cy dóbr le nych, któ ry mia tu taj swo je
kan ce la rie i miesz ka nie su bo we. Nie -
ru cho mo zwi za na wic by a bez po -
red nio z go spo dar k le n i de kret
PKWN po zwa la na jej prze j cie. Spad -
ko bier cy Tar now skich twier dz jed nak,
e sko ro dzia ka znaj du je si w mie cie,
to nie jest ona la sem. I do ma ga j si jej
zwro tu. Skar  te La sy Pa stwo we
(LP) o bez u mow ne uyt ko wa nie bu dyn -
ku od 1945 ro ku. Ape tyt mie li na du o
wi cej.

– W 1997 ro ku kan ce la ria ad wo kac -
ka z Kra ko wa wy st pi a w imie niu

miesz ka j cych w Szwaj ca rii i we Fran -
cji spad ko bier ców Tar now skich z  da -
niem zwro tu ich daw ne go ma jt ku le ne -
go – re la cjo nu je Ta de usz Ko sman,
nad le ni czy w Su chej. – Za mie rza li od -
zy ska oko o 600 ha. Spra wa tra fi a na -
wet do S du Naj wy sze go. Prze gra li ka -
sa cj i ma my spo kój, je li cho dzi o las.

Ci sza jed nak nie za pa da. W 2005 ro -
ku wnie sio no ko lej ny po zew, wa nie
o zwrot bu dyn ku nad le nic twa, któ rym
LP za rz dza j od 1946 ro ku, ma jc
w r ce ory gi nal ne pro to ko y prze j cia
nie ru cho mo ci. Spór o wil l trwa w naj -
lep sze i bie gnie te raz dwo ma to ra mi: ad -
mi ni stra cyj nym i s do wym. Sd cy -
wil ny za wie si po st po wa nie do cza su
roz strzy gni cia kon flik tu przez or ga -
na ad mi ni stra cji pa stwo wej. Pierw -
szym by wo je wo da ma o pol ski, któ ry
sta n po stro nie Tar now skich.

– W mo jej oce nie po pe ni bd, bo za -
miast od da li spra w uzna jc, e bu dy -
nek nad le nic twa zwi za ny jest z la sem,
w zwiz ku z czym urzd wo je wo dy nie
ma kom pe ten cji do roz pa try wa nia te go ty -
pu spraw, to wy da de cy zj, e nie zo sta
on prze j ty zgod nie z de kre tem o re for -
mie rol nej – mó wi T. Ko sman. – Idc tym

Po kró lew skie do la suTekst i zdj cia
WIE SAW

KO STER SKI

Ta de usz Ko sman, nad le ni czy w Su chej, po ka zu je se ce syj n wil l – bu dy nek su skie go nad le nic twa
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to kiem ro zu mo wa nia mo na rzec, e
sta o si to nie le gal nie i wo bec te go mu -
si my bu dy nek zwró ci. 

Le ni cy za skar y li nie ko rzyst ne orze -
cze nie wo je wo dy ar gu men tu jc, e zo -
sta o wy da ne bd nie w opar ciu o de kret
o re for mie rol nej, za miast o prze pi sy de -
kre tu o upa stwo wie niu la sów. Spra wa
prze nio sa si do wy szej in stan cji – re -
sor tu rol nic twa. Tam ugrz za przed czte -
re ma la ty. Mi ni ster stwo od po wia da, e
jest skom pli ko wa na, wic mu si po -
trwa.

Spad ko bier cy Tar now skich pa trz te
po  dli wym wzro kiem na mia sto.
Po cz ci do pi li swe go. Od zy ska li bu -
dy nek daw nej ochron ki dla sie rot. Po -
ech ta ni suk ce sem li cz na ko lej ne zwy -
ci stwa. A gra to czy si nie mal o pó
mia sta – o re ne san so wy za mek, te re ny
wzdu szo sy bie gn cej do yw ca, daw -
ny tar tak, by  elek trow ni, nie gdy siej -
sz od lew ni e li wa. To wszyst ko na le -
a o do nich przed 1939 ro kiem. Czas
po ka e, czy i co od zy ska j.

Prze szo, i to ta bar dzo od le ga, sku -
tecz nie do go ni a Nad le nic two w Su -
chej. Pl ta ni na hi sto rycz nych za le no -
ci spra wi a, e su scy le ni cy ma j
pod swo im nad zo rem 10,5 tys. ha la sów
pa stwo wych i a 13 tys. ha la sów pry -
wat nych. Jed ne po o o ne obok dru -
gich, gra ni ca przy gra ni cy. Gszcz dzia -
ek i ich po sia da czy – wspól not le nych
i osób pry wat nych. W su mie oko o 17
tys. wa ci cie li. 

I rzecz oso bli wa – ser wi tu ty, upraw -
nie nia nada ne cho pom do ko rzy sta nia
z kró lew skich i dwor skich la sów (tak e
k i pa stwisk), wy wo dz ce si jesz cze
z cza sów re dnio wie cza. Naj star sze,
da to wa ne na rok 1357, po cho dz z okre -
su rz dów Ka zi mie rza Wiel kie go. Jak las
prze trwa y dum nie wszyst kie epo ki:
Pol sk szla chec k, za bo ry, mi dzy woj -
nie, Hi tle ra, Sta li na, ko mu n. 

Feu dal ny przy wi lej po bo ru opa u
przy su gu je wy cz nie miesz ka com
gmi ny Za wo ja. Dla cze go aku rat tu taj za -
cho wa si do dzi siaj?

– Trud no usta li – od po wia da Ta de usz
Ju rzak, za stp ca nad le ni cze go w Nad -
le nic twie Su cha. – Ma my szczt ki do -
ku men tów. Wie my, e w 1958 ro ku
pod j to nie uda n pró b ure gu lo wa nia
ser wi tu tów. W ope ra tach le nych s
jed noz da nio we wzmian ki na ten te mat.
Chcia em wró ci do spra wy, ale na tra -
fi em ma sze reg prze szkód for mal nych.
Przede wszyst kim nie ma ró de hi sto -
rycz nych, któ re po zwo li y by od po wie -
dzie na py ta nie, jak ro zu mie za pi sy po -
cho dz ce z 1862 ro ku. 

Urz du j ca wów czas Kra kow ska ck.
Ko mi sja Kra jo wa do od ku pu i re gu la -
cji ci a rów grun to wych upo rzd ko wa -
a in sty tu cj ser wi tu tów, wpro wa dzi a
sto sow ne ogra ni cze nia i re gu la cje, po -
twier dza jc tym sa mym urz do wo ist -
nie nie upraw nie nia nada ne go za Ka zi -
mie rza Wiel kie go. Za pi sa a, e przy wi lej
przy su gu je tym osa dom, któ re fak -
tycz nie ist nie j. Dzi siaj li sta obej mu -
je 714 do mów. 

W y cie we sza za sa da, e zo bo wi za -
nie jest wa run ko we – do ty czy ko mi na,
czy li kon kret ne go do mu, któ re go miesz -
ka cy ma j pra wo gro ma dzi drew no
na opa. Nie ma do mu, nie ma ser wi tu -
tu. Spi sa no sta ran nie ad re sy i na zwi ska
go spo da rzy, za zna cza jc przy tym, e
pra wo to (czy li ser wi tut – przyp. red.) ma
by na przy szo ure gu lo wa ne. 

Nie spo sób dzi siaj do ciec, co mie li
na my li i czym kie ro wa li si czon ko -
wie ck. ko mi sji, do ko nu jc tak ma o
pre cy zyj ne go za pi su. Je go enig ma -
tycz no sta a si w ka dym ra zie fun -
da men tem trwa o ci praw nej kró lew -
skie go przy wi le ju opa o we go. 

W naj lep sze funk cjo nu je w Za woi,
bo – w prze ci wie stwie do oko licz nych
wsi, gdzie ju daw no o ca ej hi sto rii ser -
wi tu to wej za po mi na no – nie znio sa
go tam ck. ko mi sja. I tak zo sta o. A ob -
ci o ne s nim – nie za le nie od for my
wa sno ci – la sy pa stwo we, pry wat ne,
a na wet te ren par ku na ro do we go. 

Ile bra no kie dy chru stu – ku bik,
dwa ku bi ki? Ty le, ile kto po trze bo wa
do ce lów opa o wych. Ró nie za pi sa no
to upraw nie nie. Daw niej obo wi zy wa -
a za sa da, e uzbie ra ne drew no mo e by
wy wie zio ne na wo zach lub sa niach z za -
prz giem lub bez al bo wy no szo ne na ple -
cach. I ta kie sfor mu o wa nie za wie ra te
dzi siaj asy gna ta ser wi tu to wa. 

Ko lej ne dwa wa run ki rów nie po zo -
sta j nie zmien ne: drew no wol no zbie ra
tyl ko ta kie, któ re da si prze a ma o ko -
la no, bez uy cia sie kier, pi i in ne go
sprz tu, i wy cz nie do wa snych ce lów
opa o wych. Je go sprze da lub od st pie -
nie, po dob nie jak asy gna ty, za gro o ne
jest utra t upraw nie nia. 

Asy gna ty (wa no za cho wu j
do ko ca da ne go ro ku ka len da rzo we go)
wy da je Nad le nic two Su cha w opar ciu
o li st do mów po twier dzo n no ta rial nie
za zgod no z ory gi na em, czy li spi sem
za  czo nym do do ku men tu re gu la cyj ne -
go ck. ko mi sji z 1862 ro ku. Miej sce
zbiór ki wy zna cza le ni czy. S ta kie
go spo dar stwa, któ re co ro ku zwo 
drew no.

Do ory gi nal nie, jak na du cha i stan -
dar dy dzi siej szych do ku men tów urz do -
wych, brzmi zwasz cza wstp asy gna ty:
Na pod sta wie roz po rz dze nia Kra kow -
skiej ck. Ko mi sji Kra jo wej do od ku pu
i re gu la cji ci a rów grun to wych
z dnia 12 li sto pa da 1862 r z. L. 7360
i Pro to ko u Ko mi sji Lo kal nej w Wa do -
wi cach z 1866 ro ku usta la j cych pra wo
do po bo ru opa u dla miesz ka ców gmi -
ny Za wo ja, ze zwa la si na te re nie la sów
wa sno ci Skar bu Pa stwa w za rz dzie
PGL LP Nad le nic two Su cha Pa ni/Pa -
nu (…) na ze bra nie drew na na opa
na po ni szych za sa dach: tu punk ty od 1
do 9 okre la j ce, co, kie dy i w ja ki spo -
sób mo na w le sie zbie ra. 

Nie któ rym ser wi tu ty prze szy obok
no sa. Zgod nie z ko dek sem cy wil nym,
któ ry re gu lu je su eb no ci rze czo we, te -
go ro dza ju upraw nie nie po win no by
wy ko ny wa ne w ci gu 10 lat. Je li nie
jest, w je de na stym ro ku wy ga sa. I kil ku
go spo da rzy nie do sta o asy gna ty, bo
po zbyt du giej prze rwie przy po mnia o
so bie o przy su gu j cym im przy wi le ju.

– Gdy by LP chcia y gro ma dzi le a -
ni n – ze bra j, za a do wa, zwie
na dó i sprze da – kosz ty ta kie go
przed si wzi cia prze wy sza y by wie lo -
krot nie war to te go opa u – do da je 
T. Ko sman. – Ci lu dzie ro bi do br ro -
bo t. Sprz ta j las. Cza sem a za bar dzo,
bo zu ba a j ro do wi sko z roz ka da j ce -
go si drew na, któ re jest sie dli skiem ma -
ych or ga ni zmów. Ale ska la te go zja wi -
ska nie jest na szcz cie du a. 

Oprócz Za woi ser wi tu ty na te re nie ka -
to wic kiej RDLP prze trwa y jesz cze
w re jo nie Ko buc ka m.in. we wsi Bo ro -
we. Lu dzie cho dz tam wic na dal
do la su po swo je, czy li kró lew skie.

Gó ra Ja sie, 521 m. npm. Ka pli ca
Kon fe de ra tów Bar skich, wznie sio na,
jak go si ta bli ca, w 1773 ro ku dla upa -
mit nie nia po tycz ki, ja k sto czy y
w 1771 ro ku od dzia y kon fe de ra tów
z woj ska mi gen. Su wo ro wa. Po dob no tu -
taj do nie wo li ro syj skiej do sta si ran -
ny w bi twie hr. Mau ry cy Au gust Be -
niow ski. Za by tek utrzy mu je su skie

Spad ko bier cy Tar now skich chc od zy ska re ne san so wy za mek w Su chej Be skidz kiej
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nad le nic two, po dob nie jak cie k
przy rod ni cz pro wa dz c na szczyt Ja -
sie nia.

Za cza sów Tar now skich po u dnio wy
stok tej gó ry za mie nio no w te ren le no -
-par ko wy. Po wsta y cie ki, most ki,
a na wet dro gi, po któ rych je do no
brycz ka mi. Ale je ob sa dza no spro wa dzo -
ny mi przed woj n z Ame ry ki Pó noc nej,
nie zna ny mi tu wcze niej, ga tun ka mi
drzew – so sn wej mut k, d bem bur -
gundz kim i czer wo nym. Dzi siaj s przy -
rod ni cz cie ka wost k. 

Cen trum Biel ska, Za mek Ksi t
Su kow skich. Wy re mon to wa ny, za -
dba ny, do stoj ny. Te raz sie dzi ba Mu -
zeum Hi sto rycz ne go. Re zy den cja znaj -
do wa a si we wa da niu ro du
Su kow skich do 1945 ro ku. Po tem
upa stwo wio no j i od da no LP, by
pod ko niec lat 40. prze ka za re sor to -
wi kul tu ry. Spad ko bier cy po szli do s -
du. Na roz pra wy przy wo a no wszyst -
kich ko lej nych wa ci cie li.

– Je ste my w s dzie w Biel sku, pod -
cho dzi ad wo kat dru giej stro ny i mó -
wi: – Mo e pa no wie si po zna cie, jest
tu taj ksi , po to mek Su kow skich 
z Au strii – wspo mi na B. Gie bu row ski. 
– I pod szed wska za ny m czy zna,
przy wi ta si i py ta, jak b dzie my sta -
wia spra w? Mó wi: – Za mek sta no wi
wa sno Skar bu Pa stwa i jest te raz
w ge stii mi ni stra kul tu ry. I mi ni ster stwo
nie od da o go. Gdy by to za le a o od nas,
te ni gdy by my nie po szli na ugo d s -
do w.

In nym to rem po to czy y si lo sy Ze spo -
u Klasz tor no -Pa a co we go w Ru dach Ra -
ci bor skich, daw nej sie dzi by Opac twa
Cy ster sów. Znisz czo ny woj n i pod upa -
dy za by tek otrzy ma li naj pierw le ni cy,
któ rzy ja ki czas te mu prze ka za li go sta -
ro cie gli wic kie mu, a ten no wo po -
wsta ej die ce zji gli wic kiej. Ku ria nie
mar no wa a cza su, za a twi a do ta cje,
pod nio sa pa ac z ru in, sta ran nie wy re -
mon to wa a, urz dzi a w je go wn trzach
funk cjo nal ne cen trum edu ka cyj ne i mu -
zeum.

W rów nie in te re su j ce wt ki ob fi tu je
hi sto ria z la sem wo kó klasz to ru oo. Ber -
nar dy nów w Kal wa rii Ze brzy dow skiej.
To miej sce wiel ka noc nych in sce ni za cji
Mi ste rium M ki Pa skiej, z roz rzu co ny -
mi w te re nie sta cja mi dro gi krzy o wej.
Kie dy za rz dza o nim Nad le nic two
An dry chów, ma jc wy ni ka j cy z te go
fak tu nie ma y ko pot.

Co ro ku bo wiem oo. Ber nar dy ni wy -
sy a li do nad le nic twa mo ni ty in for mu -
j ce o zbli a j cym si cza sie pro ce sji
i za gro e niu, ja kie stwa rza mia y su che
ga  zie, któ re – w ich mnie ma niu 
– w ka dej chwi li mo gy ode rwa si
od drzew i spa uczest ni kom dro gi krzy -
o wej na go w. Gro zi to zra nie niem,
a na wet mier ci – alar mo wa li. 

– Wy naj mo wa li my lu dzi, któ rzy jak
al pi ni ci wspi na li si na li nach na drze -
wa i wy ci na li su che ga  zie – wspo mi -
na B. Gie bu row ski. – Po tem jak tyl ko oo.
Ber nar dy ni wy st pi li z wnio skiem, e -
by ten las prze ka za im po przez ko ciel -
n ko mi sj ma jt ko w, od ra zy zgo dzi -
li my si na to. I te raz oni od po wia da j
za bez pie cze stwo pt ni ków.

Be skid l ski. Bat nia, Klim czok,
Rów ni ca, Czan to ria. Naj bar dziej po -
ci ta szla ka mi tu ry stycz ny mi, za bu do -
wa na schro ni ska mi i pe ne tro wa na przez
tu ry stów cz pol skich gór. Las trze ba
lu dziom udo stp ni, stwo rzy wa run ki
do wy po czyn ku. Std no we dro gi, par -
kin gi, szla ki. In we stu j LP. Za ra bia j
schro ni ska, ho te le, knaj py, orod ki wy -
po czyn ko we, wa ci cie le kwa ter.

Klsk jest tu taj spo ro – tych y wio o -
wych: po wo dzi i po a rów, i tych cy wi -
li za cyj nych: za dep ta nia, nisz cze nia, za -
mie ca nia. Naj gor sze s po wo dzie,
trud no im za ra dzi i wal czy z ni mi
w gó rzy stym, nie do stp nym cz sto, te -
re nie. Po a ry zda rza j si, ale nie s ju
tak gro ne, jak kie dy. 

– To mi dzy in ny mi dzi ki roz bu do -
wie sie ci dróg le nych – po wia da Hu bert
Ko bar ski, nad le ni czy w Biel -
sku. – Do czerw ca te go ro ku mie li my
trzy przy pad ki – w le nic twie w Lip ni -

ku i Stra con ce. Ewi dent ne pod pa le nia.
Spraw ców nie za pa no. Stra ty nie wiel -
kie – po szo po szy cie i 20 arów upraw
i mod ni ków. Lu dzie szyb ko za uwa y li
ogie i za dzwo ni li gdzie trze ba. 

Jesz cze bar dziej wy mow ny jest przy -
kad y sej Gó ry. W 1979 ro ku wy buch
tam po ar w po bli u orod ka lecz ni cze -
go Sta low nik. Spa li o si du o – 9 ha.
Ogie pod o y o dwóch chop ców, któ -
rych za pa no. Po tem wy bu do wa no dro -
gi. Po oko o 10 la tach ko lej ny po ar
w tym sa mym miej scu, praw do po dob -
nie spraw ka pa cjen tów Sta low ni ka. y -
wio znisz czy 2 ha. Za trze cim ra zem
spo n o ju tyl ko 60 arów.

Sku tecz n re ak cj stra a ków umo li -
wi a od po wied nio zbu do wa na dro ga, co
w kon se kwen cji prze o y o si na zmi -
ni ma li zo wa nie strat. Ci ki wóz bo jo wy
wpraw dzie nie do je dzie do ka de go
ka wa ka la su ogar ni te go ogniem z ró -
nych po wo dów, cho by ukszta to wa nia
te re nu, ale do trze do bli sko. I jest do -
brze, je li po ar ma w za si gu kil ku set
me trów, bo po zwa la stra a kom na pro -
wa dze nie szyb kiej ak cji.

Cha rak te ry stycz ne, e na to, czym za -
rz dza RDLP w Ka to wi cach, ogrom -
ny – by nie po wie dzie de cy du j cy 
– wpyw ma j hi sto rycz ne za szo ci. Ob -
sza ry le ne w re jo nie Ka to wic, Biel ska -
-Bia ej, Cz sto cho wy i Opo la znaj do wa -
y si kie dy pod ju rys dyk cj trzech
za bor ców, po tem w cz ci (Opolsz czy -
zna) III Rze szy. Z te go fak tu wy ni ka j
okre lo ne kon se kwen cje.

Ta kie, e dzi siaj spo ro pry wat nych la -
sów znaj du je si w pa sie mi dzy Cz -
sto cho w a So snow cem, co jest spad -
kiem po za bo rze ro syj skim, gdzie
wa dze car skie ho no ro wa y pry wat n
wa sno grun tu i upraw nie nia ser wi tu -
to we. Po dob nie rzecz si ma w Be ski -
dzie l skim, y wiec kim i Ma kow skim,
któ re obej mo wa za bór au striac ki. Pry -
wat nych la sów nie znaj dzie si na to -
miast na Opolsz czy nie, po nie miec kie
te re ny upa stwo wio no bo wiem w ca o -
ci, nie za le nie od po wierzch ni ja k zaj -
mo wa y.

Cie za bo rów w po  cze niu z li te r de -
kre tu PKWN stwo rzy ar cy cie ka w sy -
tu acj w LP, cho cia by w Nad le nic twie
Ka to wi ce, któ re ma te raz w za rz dzie
oko o 14 tys. ha la sów pa stwo wych,
pod czas gdy przed woj n by o ich
na tym te re nie nie wie le po nad 200 ha.
Wik szo znaj do wa a si wów czas
w r kach pry wat nych, w tym m.in.
syn ne la sy pszczy skie i te re ny le ne
spó ki Gi sche.

Nie któ rzy daw ni wa ci cie le wy gry -
wa j spra wy s do we i od zy sku j le ne
ma jt ki. Dzie je si tak wte dy, kie dy ope -
ra cj upa stwo wie nia prze pro wa dzo -
no wbrew prze pi som, na cjo na li zu jc
las zaj mu j cy po wierzch ni po ni -
ej 25 ha. Kto mia wi cej, zgod nie z po -
sta no wie nia mi de kre tu PKWN, tra ci
grunt na rzecz Skar bu Pa stwa. I te raz
nie ma pod staw praw nych, by si o nie -
go upo mi na.



Hu bert Ko bar ski, nad le ni czy w Biel sku
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Cnota
lojalnoci (II)

• Lo jal no i za ufa nie
• Lo jal no wo bec sie bie, in ne go czo wie -

ka czy in sty tu cji jest obec na w y ciu spo ecz -
nym od za wsze. Cno ta lo jal no ci sil nie po -
wi za na jest mi dzy in ny mi z za ufa niem. Je -
li ko mu ufa my a ten kto nie za wie dzie na -
sze go za ufa nia, to sta ra my si by wo bec nie -
go lo jal ni. Za ufa nie wi e si wic z nie pew -
no ci wo bec przy szo ci – od da je my w wy -
bo rach gos na przed sta wi cie li kon kret nej par -
tii, po nie wa ufa my, e do ko na j zmian
na któ re cze ka my. Tak wic za ufa nie to szcze -
gól ny po most do nie zna ne go przy sze go
wia ta, w któ rym cen tral n ro l od gry wa j
lu dzie któ rzy s po trzeb ni. S to lu dzie, co
do któ rych ma my na dzie j, e dzi ki nim
osi gnie my za mie rzo ne ce le. Ufam im a wic
je stem lo jal ny i od da j na nich swój gos, np.
w wy bo rach. We wspó cze snym wie cie
pol skiej po li ty ki za le no ta jest ma o
obec na. Po la cy nie ob da rza j po li ty ków za -
ufa niem, a wic i nie po zo sta j wo bec nich
lo jal ni w ko lej nych wy bo rach. Std po raz
pierw szy od po czt ku pol skiej trans for ma cji
w pa dzier ni ku 2011 ro ku Po la cy wy ka za li
lo jal no wo bec do tych cza so wej wa dzy
i po now nie po wie rzy li jej man dat rz dze nia
Pol sk. Wcze niej sze wy bo ry za ka dym ra -
zem przy no si y zmia n eki py rz dz cej, co
mo na od czy ta ja ko za wie dzio ne za ufa nie
i brak lo jal no ci Po la ków wo bec spra wu j -
cych wa dz. Dzi siaj naj wik szym za ufa niem
Po la ków cie szy si pre zy dent RP Bro ni saw
Ko mo row ski (69% za ufa nia), co, we dug
wszel kich pro gnoz, prze o y si na lo jal no
Po la ków wo bec obec ne go Pre zy den ta w wy -
bo rach w ro ku 2015. Du o mniej szym za -
ufa niem cie szy si pre mier Do nald Tusk
(31%), któ re go re al ny wpyw na ja ko y -
cia Po la ków jest wy so ki. To ni skie za ufa nie
prze ka da si na ni ski po ziom de kla ra cji wy -
bor czych – lo jal no – Po la ków w kon tek -
cie wy bo rów par la men tar nych 2015 ro ku.
W oma wia nym aspek cie nie po wi nien wic
dzi wi wy so ki po ziom za ufa nia Po la ków
wo bec ro dzi ny, któ ry prze ka da si na bez -
wa run ko w lo jal no jej czon ków wo bec
sie bie.

• Lo jal no a uczci wo
Tak jak wa na i zna cz ca jest za le no

mi dzy za ufa niem a lo jal no ci, tak te
wa na jest re la cja mi dzy uczci wo ci a lo -
jal no ci. Nie wiem, czy a two jest by Bo -
giem, lecz wiad cz, e bar dzo trud no jest by
czo wie kiem, zwie rza si król Da wid, bo ha -
ter to mu Car lo Coc cio lie go. Istot nie, nie zwy -
kle opor nie przy cho dzi do cho wa nie stan dar -
dów ludz kiej przy zwo ito ci, i to za rów no
w y ciu co dzien nym, jak i od wit nym.
Uczci wo jest bo wiem sta nem du cha i umy -
su, wzmac nia nym in dy wi du al nym po czu -
ciem sma ku i ho no ru. Nie ma uczci wo ci po -
wszech nej czy pla ne tar nej. Na wet za pi sy de -
ka lo gu u wie lu lu dów wia ta nie znaj du j re -
spek tu i po su chu. Cza sa mi na ru sza j ich po -
czu cie god no ci i bu rz utrwa lo ne hi sto rycz -
nie tra dy cje kul tu ro we. Na przy kad de ka lo -
go wy na kaz: nie krad nij od rzu ca j licz ne ple -
mio na Afry ki Czar nej. Mo dy Ma saj mo e za -
o y ro dzi n wte dy, gdy spryt nie i bez kar -
nie okrad nie s sia da. To szcze gól ny znak je -
go doj rza o ci i gwa ran cja do bro sta nu do pie -
ro co za war te go ma e stwa. l ski zo dziej
w gla by wa roz grze sza ny przez lo kal n
spo ecz no bie d, nie do stat kiem czy wresz -
cie upad kiem ko pal ni. Je go co dzien ny up sta -

je si do wo dem y cio wej za rad no ci, prze -
wrot ne go spry tu i umie jt no ci do sto so -
waw czych. Co gor sza, bez wzgld na uczci -
wo mo e by ró dem cier pie i po wa nie
je po mna a. Do ta kich na le y pro sto myl -
na in for ma cja o mier tel nej cho ro bie naj bli -
szej nam oso by, ocze ku j cej na zgo a in ny typ
do nie sie, na wet z grun tu fa szy wych. Wów -
czas si ga my do bi blij ne go uspra wie dli -
wie nia i przy po mi na my, e spra wie dli we
war gi po do ba j si kró lo wi, ko cha on te go,
kto mó wi szcze rze.

• Po wszech na hi sto ria nik czem no ci
Jed nak so kra tej ska cno ta uczci wo ci, pra -

wo ci i lo jal no ci war ta jest naj wy szej po -
chwa y czy wrcz pie ni. Na wet, je li przy -
szo nam y w oto cze niu dwu znacz nym mo -
ral nie, sko rum po wa nym czy wrcz zde mo -
ra li zo wa nym. Ry ba nie tyl ko psu je si
od go wy, jak go si zna ne przy so wie, ale
i od ogo na rów nie. I my sa mi w tym pro -
ce sie uczest ni czy my, cz sto go przy pie sza -
jc. Po wszech nej nik czem no ci, uy wa jc ter -
mi nu Jor ge Lu is Bor ge sa, nie po wik sza j
prze cie je dy nie oso by bez wy zna nio we, ale
ma j w niej udzia de kla ru j cy bo go boj no
ka to li cy, pro te stan ci czy y dzi. War to za tem
za cz od ude rze nia si we wa sne, a nie cu -
dze, pier si, od na szej przy zwo ito ci, któ ra po -
win na by opar ta na przej rzy stych za sa dach
mo ral nych. Trze ba zro bi to tak e w oj czy -
znach pry wat nych ulo ko wa nych na przy kad
na Gór nym l sku, re gio nie przez dzie si cio -
le cia czy wrcz stu le cia opa try wa nym, pew -
nie na wy rost, ety kie ta mi uczci wo ci, so lid -

no ci i wresz cie pra co wi to ci. Dzi siaj i tu taj
de fi cyt tych war to ci jest na der oczy wi sty
i w ad nym przy pad ku nie zmie ni te go ogl -
du za kl cia sen ty men tal nych re gio na li stów.
Po ru sza j ce spek ta kle nie uczci wo ci, ero zji
pra wo ci, god no ci i ho no ru zna le mo na
w wie lu l skich mia stach, a gów ny mi
w nich ak to ra mi by wa j i go ro le, i ha ny sy.
Re gion nie jest wy izo lo wa n, a przy tym
zdro w en kla w w cho rym pa stwie Sta re -
go Kon ty nen tu. W po szu ki wa niu uczci wo -
ci prze sta my by ró dem nie po trzeb nych
cier pie in nych, w tym i bli skie go nam, i dal -
sze go oto cze nia spo ecz ne go. Nie któ rzy ju
to ude rzy li si we wa sne pier si lub usi u j
to ro bi, bu du jc y cio rys wart na la do wa -
nia. To wca le nie wy ma ga o wiel kie go cha -
rak te ru – pi sa cy to wa ny ju Zbi gniew Her -
bert, sam prze cie nie do sko na y – mie li my
odro bi n nie zbd nej od wa gi / lecz w grun -
cie rze czy by a to spra wa sma ku / Tak sma -
ku / któ ry ka e wyj skrzy wi si wy ce dzi
szy der stwo / cho by za to mia spa bez cen -
ny ka pi tel cia a / go wa.

• Lo jal no ka pi ta o wa i ko dek so wa
Za rów no za ufa nie, uczci wo, jak i lo jal -

no s wa ny mi ele men ta mi ka pi ta ów
ludz kie go, spo ecz ne go czy kul tu ro we go. Ka -
pi ta ludz ki (hu man ca pi tal) to wszel kie umie -
jt no ci po je dyn czych lu dzi, ich sku mu lo wa -
na wie dza, zdol no do po dej mo wa nia pra -
cy czy stan zdro wia i po ziom hi gie ny. Wród
tych war to ci, w któ re wy po sa o ny jest
czo wiek, wa n ro l od gry wa lo jal no, któ -
ra po zwa la har mo nij nie i do brze wspó y
z in ny mi lud mi, ale i in sty tu cja mi. Przy ka -
dem jest pra ca, któ rej pod j cie za wie ra
w so bie ele ment lo jal no ci wo bec fir my
i pra co daw cy. Ale rów no cze nie lo jal no ta
nie po win na by ko ja rzo na z wier no pod da -
czo ci, le pym po su sze stwem, bez re flek -
syj nym wy ko ny wa niem po le ce, któ rych
skut ki dla fir my mo g by ne ga tyw ne.
Wród naj wa niej szych cech lo jal no ci ze -
spo u mo na wy ró ni m.in. wspó pra c
we wntrz n, za an ga o wa nie w wy ko ny wa -
nie swo ich za da, wspól ne wy ci ga nie wnio -
sków z suk ce sów i po ra ek, wza jem ne za ufa -
nie do prze o o ne go i sie bie na wza jem pra -
cow ni ków, prze strze ga nie norm i za sad pra -
cy, a tak e wy so ki po ziom zdy scy pli no wa -
nia. Wa nym jest rów nie po czu cie du my
z pra cy i przy na le no ci do fir my, jak i do -
trzy my wa nie ta jem nic za wo do wych i dys kre -
cja. Zgod nie z art. 10 Ko dek su pra cy mó wi -
cym o za sa dzie wol no ci pra cy w Pol sce po -
dej mo wa na jest dys ku sja o lo jal no ci na de
wszyst ko me ne de rów wo bec pra co daw cy.
Po sia da j cy wy so kie kwa li fi ka cje me ne -
der mo e sta ra si o pra c w kon ku ren cyj -
nej fir mie. W ta kiej sy tu acji uak tyw nia si
pro blem lo jal no ci pra cow ni ka wo bec fir my
i mo li wo jej we ry fi ka cji przez pra co daw -
c. Le gal n for m dzia a nia w ta kich oko licz -
no ciach jest wy cz nie swo isty ra chu nek su -
mie nia i ra chu nek mo li wo ci, co mo na zro -
bi, aby za trzy ma pra cow ni ka. Spraw dza -
nie lo jal no ci przez pod stp ne wy sta wia nie
go na ró ne pró by jest dzia a niem bez praw -
nym i w rze czy wi sto ci nie przy no sz cym
ad nych po zy tyw nych re zul ta tów. 



Fe lie ton po wsta we wspó pra cy
z prof. UO dr hab. An n liz
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ladami rycerzy
i legionistów

Fran cu zi szczy c si zam ka mi w ma -
low ni czej Do li nie Lo ary, Bry tyj czy -

cy wa bi wi do ka mi w Par ku Na ro do wym
Pe ak Di strict, Wo si ku sz osza a mia j -
c uro d to ska skie go kra jo bra zu. Nie
ma my si cze go wsty dzi a tym bar dziej
na rze ka – miejsc, do któ rych mo na za -
pa a mi o ci od pierw sze go wej rze nia
w kra ju nad Wi s nie bra ku je. Wszyst -
kich nie do wiar ków za ch cam do sp dze -
nia cho by kil ku na stu go dzin w jed nym
z naj bar dziej ma gicz nych za kt ków Pol -
ski, w Ju rze Kra kow sko -Cz sto chow -
skiej, kra inie o urze ka j cej ro lin no ci
(o ka dej po rze ro ku), gdzie na tu ra z hi -
sto ri y j w nie by wa ej zgo dzie, chro -
nic si wza jem nie. Dwa ba jecz ne szla -
ki tu ry stycz ne: Wa row ni Ju raj skich
i Or lich Gniazd nie za wio d ni ko go, od lat
fa scy nu j ka de go, kto si tu po ja wi. Za -
chwy co ny ma low ni czy mi za kt ka mi Sta -
ni saw Lesz czyc ki w 1927 r. na a mach
Dwu ty go dni ka Kra jo znaw cze go Ilu stro -
wa ne go „Zie mia” za pro po no wa wy ty -
cze nie tra sy prze bie ga j cej z Kra ko wa po -
przez Pa sko wy Oj cow ski i Garb

Ten czy ski. Szlak w ko lo rze czer wo nym
wpraw dzie zo sta ozna ko wa ny, lecz za -
nie dba ny przez kon ser wa to rów, uleg
znisz cze niu. Upo mnia si o nie go do pie -
ro w 1948 r. na a mach te go sa me go cza -
so pi sma Ka zi mierz So snow ski, pro fe sor
Aka de mii Han dlo wej w Kra ko wie, wiel -
ce za su o ny dla roz wo ju pol skiej tu ryst -
ki kra jo znaw ca, au tor pierw sze go prze -
wod ni ka tu ry stycz ne go. 

Na zwa „Or le Gniaz da” po cho dzi
od usy tu owa nia wa row ni i zam ków
w miej scach, któ re mia y by nie do stp -
ne, ni czym gniaz da or ów. Szlak ochrzci
jed nak znacz nie wcze niej, gosz cz cy
na za pro sze nie Zyg mun ta Kra si skie go
w Zo tym Po to ku w 1857 ro ku, jak e tra -
gicz nym dla twór cy Nie -Bo skiej Ko me -
dii (je sie ni zmar a je go naj mod sza cór -
ka, 4-let nia El biet ka, jej pro chy
spo czy wa j w ko cie le w Zo tym Po to -
ku) – Wik to ryn Zie li ski, po eta i pó niej -
szy po wsta niec. W za in spi ro wa nym uro -
ka mi do li ny War ty i Wier ci cy po ema cie
„Dwie oj czy zny” z roz bra ja j c szcze ro -
ci przy zna wa:

Kra sna zie mia za dnie prza ska
noc n po r po ród gwiazd
Lecz pik niej sza nad war cia ska
ze swym szla kiem or lich gniazd...

Nie zwy ka przy ro da, ro man tycz ne wa -
pien ne osta ce, po sp ne ru iny wa row ni,
po t ne za mczy ska, ta jem ni cze ja ski nie
i nie zdo by te skal ne cze lu ci po bu dza y wy -
obra ni, bu dzi y sen ty men ty, wznie ca y
na mit no ci nie tyl ko ro man ty ków…
Do dzi s na tchnie niem dla po etów, ma -
la rzy, mu zy ków. 

Za pra szam na krót k prze jad k ju raj -
skim szla kiem, krót k – ina czej wszak nie
mo na – po nie wa we dug hi sto ry ków sa -
mych tyl ko wa row ni i zam ków na szla ku
jest bli sko czter dzie ci, po mni ków przy ro -
dy chy ba nikt nie li czy, po dob nie jak ba -
jecz nych osta ców czy ta jem ni czych ja ski.
Nie spo sób tak e wska za wszyst kich
nie zwy kle ukszta to wa nych ska wa pien -
nych, grze bie nic, iglic, bram, dziu raw ców,
czy pa mi tek wcze sno re dnio wiecz nych
gro dzisk skal nych… 

Na po cz tek jed nak nie co hi sto rii. Wie -
le na po tka nych po dro dze stra nic, wa row -
ni i zam ków ni gdy by nie po wsta o, gdy -
by nie za po bie gli wo kró la Ka zi mie rza
III Wiel kie go. Po utra cie w 1356 r. l ska,
Ju ra sta a si te re nem nad gra nicz nym, któ -
re go obro na by a gów nym ele men tem
stra te gii ów cze sne go pa stwa. Ob my lo -
ny przez mo nar ch sys tem za bez pie cza
nie tyl ko gra ni ce ale tak e wa ne szla ki
han dlo we wio d ce ze Lwo wa do Wro ca -
wia. Za pa no wa nia kró la Ka zi mie rza
ufor ty fi ko wa no 53 zam ki i umoc nio no
27 mu ro wa nych for ty fi ka cji miej skich. Hi -
sto ry cy ró nie oce nia j po li tycz ne po czy -
na nia sy na Wa dy sa wa Io kiet ka, nie pod -

Szlak warowni i zamków jurajskich 

Podnóe Góry Birów
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wa al nym po zo sta je jed nak fakt, e kro -
cie wy da ne wów czas ze skar bu pa stwa
nie po szy na mar ne. Do XVII wie ku li -
nia zam ków ju raj skich by a nie do zdo by -
cia. Okrut ne go znisz cze nia do ko na li do -
pie ro Szwe dzi. Wie le wa row ni i zam ków
ni gdy ju nie pod nio so si z tej po o gi.

Ru iny go tyc kie go zam ku 
w Smo le niu

Za mek wzno si si po nad nie wiel k
wsi Smo le, le  c na tra sie po mi -

dzy Pi li c a Wol bro miem, wie na zw sw
za wdzi cza si ga j cej XIV wie ku tra dy -
cji wy ra bia nia tu smo y. O miej sce na nie -
du ym par kin gu, gra ni cz cym z po lem bi -
wa ko wym nie mu si my si mar twi,
wiel kich tu mów ni gdy tu nie ma. Na zbu -
do wa ne z wa pie ni ju raj skich wzgó rze
zam ko we wie dzie ma low ni cza cie ka,
u pod nó a któ rej fa lu j ce, roz o y ste mo -
drze wie chro ni przed so cem, pró no go
ju szu ka w wy szych par tiach, gdzie kró -
lu j wie lo wie ko we gra by i po t ne, strze -
li ste bu ki. Wie le z nich ule go na wa ni com
i pio ru nom za sty ga jc w wy so kich na kil -
ka me trów fan ta stycz nie wy rze bio nych
przez na tu r ki ku tach. Do pod zam cza
wkra cza my zna ko mi cie za cho wa n go tyc -
k bra m, no sz c la dy me cha ni zmu
opusz cza j ce go kra ty, da lej dro g wio d -
c wzdu resz tek mu rów dwu me tro wej
gru bo ci wkra cza my na roz le gy dzie dzi -
niec. Nad go wa mi na ska le wzno si si
szes na sto me tro wej wy so ko ci okr ga
wie a z ka mie nia a ma ne go, gdzie nie gdzie
wid nie j w niej otwo ry. Chwi l za su o -
ne go od po czyn ku za pew nia j po zo sta o -
ci po ci tych po t nych bu kach, to
zna ko mi ty punkt ob ser wa cyj ny. 

Za mek jest naj praw do po dob niej dzie -
em Ot to na z Pil czy her bu To pór, któ ry
wzniós go na wzgó rzu w po o wie
XIV wie ku. Dwie cie lat pó niej ko lej ni
wa ci cie le Pad niew scy opu ci li Smo le
prze no szc si do znacz nie oka zal szej sie -
dzi by w Pi li cy a opu sto sza y za mek
w 1655 r. bez tru du zdo by li i znisz czy li
Szwe dzi. W po o wie XIX w. Smo le tra -
fi w r ce ama to ra hi sto ry ka i ar che olo ga
Ro ma na Hu bic kie go, któ ry uru cho mi
na te re nie zam ku fa bry k ru tu. 

Sie dzc na dzie dzi cu nie spo sób nie
za uwa y g bo kie go otwo ru w zie mi,
szczel nie po kry te go so lid n kra t. To
stud nia, któ r we dug nie po twier dzo nych
ró de wy ku li w ska le je cy ta tar scy, jej
le gen dar na g bo ko si ga mia a dwu -
stu me trów. We dug prze ka zy wa nych
z po ko le nia na po ko le nie po da, Ta ta rzy
dr c ow stud ni do tar li do pod ziem -
nych ko ry ta rzy, któ re wio dy do ja ski ni
(w oko li cy jest ich ok. 50.) Bi nik ko o
Gro dzi ska a w jed nym z za u ków, wy o -
bio nych przez wo d ukry li cen ne kosz -
tow no ci. Nic wic dziw ne go, e cze lu
wzbu dza a za in te re so wa nie po szu ki wa czy
skar bów. Aby za ko czy wic nie bez -
piecz ne eska pa dy, za sy pa no zna cz cz
stud ni, po zo sta wia jc za le d wie 26 me trów
a wej cie za bez pie czo no e liw n kon -
struk cj. 

W la tach 70. XX wie ku przy po mnia no
so bie o zam ku w Smo le niu i za spra w

PTTK w Ol ku szu prze pro wa dzo no w ru -
inach pra ce re mon to we i za bez pie cza j -
ce, roz po cz to tak e ba da nia ar che olo gicz -
ne. Kon ser wa cja wy trzy ma a jed nak tyl ko
do zi my 2010 r. – kie dy to po wa lo ne drze -
wa po wa nie uszko dzi y mu ry zam ku.
Obec nie obo wi zu je za kaz zwie dza nia
ru in, mo na jed nak po dzi wia je na dal,
spa ce ru jc cie ka mi oka la j cy mi bu -
dow l. Pra ce za bez pie cza j ce trwa j tam
na dal, w ma ju udo stp nio no wie , z któ -
rej mo na po dzi wia nie zwy ke wi do ki.
Za by tek wci cze ka na lep sze cza sy i…
spon so rów. 

Oso bli wo ci By dli na

War to, ja dc z Pi li cy do Wol bro mia
wpa do nie wiel kiej miej sco wo ci

By dlin. To jed no z naj rza dziej od wie dza -
nych miejsc na Szla ku Or lich Gniazd. 
Hi sto ria wsi si ga XII wie ku, roz sa wi j
jed nak do pie ro w XIV w. dzie dzic oko licz -
nych te re nów ry cerz Nie mie rza her bu
Strza a, wzno szc na tu tej szym ska li -

stym wzgó rzu za mek obron ny. Wie przez
pó to ra wie ku (1388–1540) szczy ci a si
na wet po sia da niem praw miej skich. Dziw -
ne by y lo sy zam ku, cz sto zmie nia li si
nie tyl ko wa ci cie le, ale i je go prze zna -
cze nie. Na po czt ku XVI wie ku Fir le jo -
wie prze bu do wa li za mek i prze isto czy li go
w ko ció ka to lic ki, nie wie le pó niej,
w 1570 r. Jan Fir lej od da go w r ce zbo -
ru aria skie go. Trwa o to jed nak za le d -
wie 24 la ta, po nie wa ko lej ny po to mek
Fir le jów – Mi ko aj przy wró ci wi ty ni
ka to lic k, od któ rej we zwa nia – wi te -
go Krzy a – wzgó rze no si do dzi na zw.
Nie oszcz dzi li ko cio a zmie rza j cy
do Cz sto cho wy Szwe dzi, po zo sta wia jc
na ska le zglisz cza. Wpraw dzie po kil ku -
dzie si ciu la tach ro dzi na M ci skich od -
bu do wa a za mek, ale ko lej ni je go wa ci -
cie le nie by li za in te re so wa ni sta ym
uyt ko wa niem i od ko ca XVIII wie ku bu -
dow la po pa da a w co raz wik sz ru in. 

Za nim jed nak uda my si do za cho wa -
nych resz tek wi ty ni, war to od wie dzi
cmen tarz znaj du j cy si u pod nó a wznie -

Dziedziniec zamku w Smoleniu

Grób Legionistów w Bydlinie
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sie nia. W cen tral nym miej scu ne kro po lii,
nad zbio ro w mo gi  le gio ni stów Jó ze fa
Pi sud skie go, po le gych 17–18 li sto pa -
da 1914 r. w bi twie pod Krzy wo po ta mi
(od da lo ny mi od By dli na o 3 km) wzno si
si 7-me tro wy krzy z ka mie nia cio sa ne -
go. 17 li sto pa da 1914 r. le gio ni ci pod do -
wódz twem ko men dan ta Mie czy sa wa Ry -
Tro ja now skie go za j li po zy cje wo kó
wzgó rza zam ko we go, na stp nie ru szy li
na sto j ce w Za  u woj ska ro syj skie,
roz po czy na jc bi tw. Tu prze bie ga a li nia
obro ny ar mii au stro w gier skiej, bie gn cej
od Ska y przez Jan grot, By dlin do Kro mo -
o wa. Ro syj skie ata ki po wstrzy my wa y:
4 i 6 ba ta lion 1 Pu ku Pie cho ty Le gio nów.
W trak cie walk zgi n o 46 le gio ni stów, po -
leg tu tak e brat przy rod ni Igna ce go
Pa de rew skie go – Sta ni saw – do wód ca
3 kom pa nii 6 ba ta lio nu. Sze lat pó niej
(1920 r.) mar sza ek Pi sud ski ufun do wa
krzy na by dli skim cmen ta rzu, od da jc
cze bo ha ter skim o nie rzom i chro nic
od za po mnie nia miej sce bi twy, któ r na zwa
„Krzy wo poc ki mi le gio no wy mi Ter mo pi -
la mi”.

Dro ga na wzgó rze zam ko we urze ka
szcze gól nie je sie ni, usa na jest wów czas dy -
wa nem li ci po t ne go la su, któ ry oka la
wzno sz ce si na szczy cie frag men ty mu -
rów zam ko wej ka mie ni cy, reszt ki fun da -
men tów i ro wy po fo sie. Za wa le nie si
w 2009 r. po u dnio wej cia ny bu dow li
zmo bi li zo wa o wo da rzy gmi ny do prze pro -
wa dze nia pod sta wo we go re mon tu. Umoc -
nio no ob lu zo wa ne ka mie nie, uzu pe nio no
spo iny, usu ni to wro ni te w mu ry drze wa
i krze wy. Dzi do ru in pro wa dz wy re mon -
to wa ne scho dy. Nie my wia dek po nad 600-
let niej hi sto rii b dzie za pew ne w li sto pa dzie
miej scem szcze gól nym pod czas ob cho -
dów 100-le cia bi twy pod Krzy wo po ta mi. 

la da mi Po wsta nia Stycz nio we go

Ina ko niec pro po zy cja dla wiel bi cie li
w dró wek la da mi hi sto rycz nych zry -

wów na ro do wo cio wych. Osa dzo ne
na wy so kich ska lach zam ki i wa row nie
sta no wi y zna ko mi t lo ka li za cj
dla prze miesz cza j cych si od -
dzia ów po wsta czych. Naj krót -
sza, ale pe na wy mow nych pa mi -
tek po Po wsta niu Stycz nio wym
lek cja hi sto rii wie dzie z Oj co wa,
gdzie sta cjo no wa od dzia Apo li -
na re go Ku row skie go, któ ry w lu -
tym 1863 ro ku wy ru szy w kie run -
ku Za g bia D brow skie go,
po bi twie pod Ma o gosz czem za -
trzy ma si tu rów nie, zmie rza -
jc do gra ni cy au striac kiej od dzia
Ma ria na Lan gie wi cza. Za sko czo -
ny w no cy 4 mar ca przez Ro sjan,
zdo a wy do sta si z za sta wio nej
za sadz ki. Dwóch po le gych w bi -
twie pod Pie sko w Ska  po -
wsta ców spo czy wa w mo gi le
pod zam ko wym wzgó rzem. Dzie
pó niej od dzia pod do wódz -
twem M. Lan gie wi cza i A. Je zio -
ra skie go sto czy bój pod Ska ,
wy par cie Ro sjan do Mie cho wa
kosz to wa o y cie kil ku dzie si ciu
po wsta ców. W 1953 r. prze nie -

sio no ich pro chy do wspól nej mo gi y, któ -
ra znaj du je si u pod nó a zam ku.
15 sierp nia 1863 r. Za mek w Pie sko wej
Ska le by rów nie wiad kiem przej cia od -
dzia ów hr. Alek san dra Kru ko wiec kie go,
któ re zmie rza y w kie run ku Im bra mo wic. 

Ko lej nym miej scem, któ re go omi n nie
spo sób jest ma a wie na dro dze do Ol ku -
sza, Krzy kaw ka, któ ra 5 ma ja 1863 r. sta -
a si po lem krwa wej bi twy. Kor pus do wo -
dzo ny przez ge ne ra a Jó ze fa Mi niew skie go
po  czo ny z wo skim le gio nem ga ri bald -
czy ków nie zdo a po ko na ro syj skie go na -
tar cia. W bi twie zgi n o wie lu po wsta ców,
po leg tu tak e wo ski ge ne ra Fran ce sco
Nul lo, któ re go grób znaj du je si na cmen -
ta rzu w Ol ku szu. 

Szlak Or lich Gniazd li czy bli sko 164 km.
Miejsc na zna czo nych he ro izmem pol -
skich pa trio tów nie spo sób po li czy. Pa -
mi o po wsta cach, uczest ni kach I woj -
ny wia to wej czy par ty zan tach AK, AL
i BCh prze cho wu j przy dro ne ka plicz ki,

ka mien ne i drew nia ne krzy e, obe li ski, po -
mni ki i ta bli ce wy ku te w ska ach i gro by
na miej sco wych cmen ta rzach. 

* * *

Losre dnio wiecz nych bu dow li by
tak ró ny, jak ró nie to czy y si

dzie je ich ko lej nych wa ci cie li. Po wie lu
ry cer skich zam kach czy wa row niach po -
zo sta y ka mien ne la dy i za pi ski w do ku -
men tach (np. Mstów, u to wiec, Prze wo dzi -
szo wi ce, Ostr nik), in ne opar y si
woj nom, na jaz dom, po a rom i krwa wym
ob l e niom a na wet hor dom sza bru j cych
je gra bie ców i prze trwa y do XXI wie ku
w po sta ci mniej (np. By dlin, Smo le, Mi -
rów, Oj ców) lub bar dziej oka za ych ru in
(np. Ogro dzie niec, Olsz tyn). Nie któ rym los
bar dziej sprzy ja i grun tow nie re mon to wa -
ne (np. Pie sko wa Ska a, B dzin), od re stau -
ro wa ne lub zre kon stru owa ne (np. Korz kiew,
Bo bo li ce, Sie wierz) prze y wa j swój re ne -

sans i przy ci ga j tu my tu ry stów. 
Po zo sta wi ru iny bie go wi dzie -

jów, czy re kon stru owa (na wet, je -
li nie za wsze s to wier ne ko pie
pier wo wzo rów) – to pro blem,
z któ rym zma ga j si kon ser wa to -
rzy za byt ków. Wo da rze gmin z za -
do wo le niem ob ser wu j sta le ro sn -
ce za in te re so wa nie ju raj ski mi
szla ka mi. Przy by wa ku sz cych
atrak cji – tur nie je ry cer skie, noc ne
po ka zy sztucz nych ogni, prze gl -
dy fil mo we, kon cer ty, re kon struk -
cje bi tew… ory gi nal nych po my -
sów nie bra ku je. Za pew ne to cz ce
si spo ry ni gdy si nie za ko cz, ale
sko ro ma gicz na Ju ra przy ci ga
rów nie sil nie mi o ni ków przy ro -
dy, wiel bi cie li ru in co en tu zja stów
re kon struk cji – Szlak Or lich Gniazd
po zo sta je nie zmien nie naj cie kaw -
sz lek cj hi sto rii. W do bie nisz cze -
nia wszyst kie go, co by o, jak e to
cen na i chwa leb na mi sja. 



Pieskowa Skaa, pocztek jurajskiego szlaku Powstania Styczniowego

Jurajska pera – Ogrodzieniec
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– Gdy kil ka lat te mu na fe sti wa lu
Ca me ri ma ge zor ga ni zo wa no z to b
spo tka nie przy szy na nie tyl ko czte -
ry oso by, w tym ja. By e wte dy
w Pol sce wa ci wie nie zna ny, po Idzie
ule go to jed nak zmia nie. Czy spo dzie -
wa e si, e wszy scy za ko cha j si
w tym fil mie? 

– Po raz pierw szy za iskrzy o chy ba
po Le cie mi o ci, ten film zo sta w Pol -
sce bar dzo do brze przy j ty. Praw da
jest ta ka, e je li cz sto nie ro bisz fil -
mów, to prze pa dasz w me diach. W przy -
pad ku Idy naj bar dziej za sko czy o mnie
to, e na film po szy ta kie ma sy! No
w Pol sce mo e by y to red nie ma sy, ale
we Fran cji film obej rza o po nad pó mi -
lio na wi dzów. W Sta nach te nie le so -
bie ra dzi. 

– Ida po ra dzi a so bie za gra ni c le -
piej ni no mi no wa ne do Osca ra dzie -
a Agniesz ki Hol land czy An drze ja
Waj dy.

– Je li cho dzi o Fran cj to jest to chy -
ba naj wik szy suk ces pol skie go ki na
w hi sto rii, mo e oprócz Ostat nie go eta -
pu Wan dy Ja ku bow skiej (miech). Ida mi
si po do ba, mia em wic na dzie j, e
spodo ba si te in nym, ale spo dzie wa -
em si jed no cze nie, e swo j for m od -
str czy du  cz wi dzów. Pierw sze re -
ak cje oka za y si jed nak po zy tyw ne.
Lu dzie bar dzo ten film prze y wa j. Po -
mi mo te go, e wy da je si ta ki for mal ny
i eu ro pej ski, na fe sti wa lu w Tel lu ri de wy -
cho dzi li z ki na strasz nie wstrz ni ci,
a mo wa tu o Ame ry ka nach. Chy ba wte -
dy po raz pierw szy za uwa y em, e
Ida ma w so bie si . Wbrew obo wi zu -
j cej dzi gra ma ty ce fil mu udo wad nia,
e emo cje mo na prze ka za tak e za po -
red nic twem sze ro kich ka drów i nie ru -
cho mej ka me ry, a nie tyl ko w zbli e niu
lub „z r ki”. Nie cho dzi o mi o to, e by
film by ad ny, ad ne ka dry od ra zu tra -
fi y do ko sza. Cho dzi o o to, e by po ru -
szy w wi dzach ja kie stru ny. 

– Chy ba si uda o.
– Za wsze znaj d si ja cy kry ty cy.

Naj gor si s ta cy pó in te li gen ci, któ rzy
za miast prze y film od ra zu co so bie
wy my la j. Sam kie dy ta ki by em, ja -
ko stu dent pi sa em re cen zje i gdy by kto
chcia mnie tor tu ro wa, to by mi je te -
raz prze czy ta. By em wte dy m drzej -
szy od sa mych bra ci Ta via ni (miech).
Wik szo kry ty ków ta ka po pro stu
jest, re cen zja o wie le wi cej mó wi o sa -
mym kry ty ku ni o fil mie. Cza sem te
w do brym te go so wa zna cze niu – ostat -
nio kto wy sa mi faj n re cen zj Da vi -
da Thomp so na. Nie cho dzi na wet o to,
e by a po zy tyw na, ale za sko czy a mnie
i na gle zna la zem si twa rz w twarz
z cie ka wym fa ce tem, któ ry zo ba czy
w fil mie co, cze go nie za uwa y em na -
wet ja sam. Ta kie spo tka nie z kry ty kiem,
któ ry nie jest bel frem, in kwi zy to rem czy
za kom plek sio nym m dra l mo e by
faj ne. 

– Za py tam brzyd ko: po co ci by ten
po wrót do Pol ski? Zde cy do wa e si
na to po ty lu la tach. 

– Nie mam na to ja kiej lo gicz nej od -
po wie dzi. Za wsze ro bi fil my o tym, co
cho dzi mi po go wie, tak sa mo by o
z Id. Na gle nad szed ta ki mo ment
w mo im y ciu, e za cz em spo gl da
za sie bie. Strasz nie du go od ka da em
po wrót do Pol ski, te raz jed n no g je -
stem jesz cze w An glii, ale miesz kam ju
na Mo ko to wie. Ten wiat wcze snych

lat 60. od daw na cho dzi mi po go wie,
te pio sen ki, te kli ma ty, ten jazz. Ida jest
li stem mi o snym do pew ne go ro dza ju
Pol ski, cho cia oskar o no mnie prze cie
o an ty pol sko. 

– Przy naj mniej nie mu sia e si
cho wa jak Pa si kow ski po Po ko siu.

– Mo e jesz cze b d si cho wa, zo -
ba czy my jak to si da lej po to czy. W Pol -

Jestem amatorem
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Z PAW EM PAW LI KOW SKIM o je go wcze snych 
do ku men tach, któ re nie by y do ku men ta mi, fe no me nie Idy

i po now nym wy na le zie niu ko a roz ma wia MAR TA BA A GA

Ze szy rok upy n w Pol sce pod zna kiem Gra wi ta cji, y cia Ade li i...
Idy – skrom ne go czar no -bia e go fil mu, któ ry nie ocze ki wa nie zgar n 
na gro dy na mi dzy na ro do wych fe sti wa lach od To ron to po Lon dyn 

i po mi mo te go, e je go re y ser wik sz cz y cia sp dzi 
w Wiel kiej Bry ta nii, oka za si naj wik szym suk ce sem pol skie go ki na 

od lat. A mo e wa nie dla te go?
„Lu bi w fil mach wie lo war stwo wo” – mó wi Pa we Paw li kow ski 

i trud no te mu za prze czy – uro dzo ny w War sza wie fil mo wiec przez ca  swo j
ka rie r wy my ka si kla sy fi ka cjom. Pró ba po piesz ne go scha rak te ry zo wa nia

je go twór czo ci mi ja si z ce lem – oprócz Idy na swo im kon cie 
ma do ku men ty, któ re pu ry ci od rzu ca li ja ko fa bu la ry zo wa ne, fil my fa bu lar ne

ucho dz ce za „do ku men ta li zu j ce”, zmy so w opo wie o ero tycz nej 
fa scy na cji dwóch dziew czt i thril ler psy cho lo gicz ny z Jo an n Ku lig 
de kla mu j c Nor wi da. Paw li kow ski sy nie z nie ch ci do wy wia dów, 

ale gdy spo ty ka my si w La po nii na Mid ni ght Sun Film Fe sti val oka zu je si 
za baw nym, zdy stan so wa nym do sie bie roz mów c. Pod czas na szej roz mo wy 

ner wo wo oka e tyl ko raz – gdy do sto li ka po dej dzie Aki Kau rismäki 
i spró bu je zmu si go do za gra nia z nim w pi k no n.
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sce nie wie dzie li za bar dzo co o tym fil -
mie my le, ale wy gra li my Or y, a to
w ko cu na gro da ro do wi sko wa. Ca a
ta de ba ta wo kó Idy jest dla mnie nie zro -
zu mia a i cie szy mnie to, e wie lu lu dzi
mó wi, e jest to film o hi sto rii, ale bez
na d cia i bez dy dak ty ki.

– Wa nie ta lek ko wszyst kich za -
sko czy a naj bar dziej. Nie jest to ko -
lej ny Wa  sa.

– Sam nie wie rzy em, e mi si to
uda. A Wa  sa aku rat mnie wzru szy
(miech). Za wsze uni ka em hi sto rii,
bo wy da wa o mi si, e jak ju po ru sz
ten te mat, to prze gram. Zwasz cza
pod wzgl dem ar ty stycz nym, bo trze -
ba wte dy strasz nie du o tu ma czy. Phi -
lip Kauf man zro bi kie dy ada pta cj
Nie zno nej lek ko ci by tu i wy szed
z te go sa by film, mi dzy in ny mi dla -
te go, e mu sia tu ma czy w nim na wet
to, kim s ko mu ni ci. Fil my hi sto -
rycz ne ro bi si za zwy czaj z ja k teo -
ri na te mat hi sto rii i po tem si t teo -
ri al bo ilu stru je, al bo prze a mu je. Ida
by a tro ch ta kim mo im Don Ki cho tem,
bo pró bo wa em w niej zba da, czy
mo na opo wie dzie o hi sto rii nie ro bic
jed no cze nie hi sto rycz ne go fil mu. Cho -
dzi o mi o to, e by zro bi film, któ ry jest
me dy ta cj, a nie „opo wia dac twem”.
Pew ne rze czy trze ba so bie sa me mu do -
po wie dzie. 

– W two jej ka rie rze mo na wpraw -
dzie zna le wt ki, któ re si po wta rza -
j, ale ka dy ko lej ny film bar dzo
ró ni si od po przed nich. 

– Nie ro bi fil mów cz sto i nie je stem
ja kim ar ty st rze miel ni kiem, któ ry ma
swo je po le i so bie na nim dr y. Za wsze
by em kul tu ro wo nie do ko ca zde fi nio -
wa ny. Emo cjo nal nie czu em si za -
wsze zwi za ny z Pol sk, ale po tem 
po ja wia y si ro ne fa scy na cje 
– uwiel bia em nie miec k po ezj, fran -
cu skie po wie ci Sten dha la, po tem du -
go miesz ka em w An glii. Dla mnie y -
cie by o tak sa mo wa ne jak ro bie nie
fil mów. le to za brzmi, ale by em ama -
to rem, któ ry mu si tro ch po y e by po -
tem ro bi fil my (miech). Nie je stem 
Ke nem Lo achem, któ ry ma swo je so cja -
li stycz ne teo rie i po tem je ilu stru je

za po mo c fil mów, ja je stem ama to -
rem – nie mó wi, e tak jest le piej, ale
tak mi si ja ko y cie uo y o. Ni gdy nie
mia em kon kret ne go po my su na ka rie -
r, w la tach 80. by em za fa scy no wa ny
rze cza mi, któ re by y mi bli skie, ale nie
do ko ca zro zu mia e i za cz em ro bi
o nich do ku men ty. 

– I ro bi e je po swo je mu. Z Mo skwy
do Pie tu szek z Wie nie dik tem Je ro fie je -
wem, Ser bian Epics, Do sto evsky’s Tra -
vels, Trip ping with Zi ri no vsky – gdy
ogl da si je po raz pierw szy, cza sem
nie wia do mo, co si wa ci wie dzie je. 

– No tak, mo men ty by y (miech). Te
mo je pierw sze fil my by y strasz nie nie -
rów ne, ale ja je lu bi, bo by o w nich co
ory gi nal ne go. Ni gdy nie cho dzi em
do szko y fil mo wej i za cz em kr ci nie
bar dzo wie dzc, jak to si ro bi. Tro ch
na wa ria ta. Je dy nym kry te rium by o dla
mnie to, e mu sia o mnie co strasz nie
za fa scy no wa, mu sia em wy czu w tym
ja k emo cj i wie lo wy mia ro wo. To
by o naj wa niej sze, dru g rze cz by o
to, e wie dzia em cze go nie lu bi i cze -
go wo l uni ka. Jak ro bi em Z Mo skwy
do Pie tu szek z Wie nie dik tem Je ro fie je -
wem to nie wie dzia em na wet, co to
cinéma -vérité.

– Do wie dzia e si wte dy, gdy wszy -
scy obej rze li film i za cz li si bul wer -
so wa. 

– Nikt nie wie dzia, czy ten film to do -
ku ment, czy mo e ra czej ja ki esej. Ma
swo j wa sn for m, wpraw dzie nie rów -
n, bo nie jest to ja ki wiel ki film, ale
on mi si ja ko tak wy klu i ro bi em go
uczc si na wa snych przy go dach i b -
dach. Tak sa mo by o, gdy ro bi em Ser -
bian Epics. To by ta ki film, e al bo
móg by o ni czym, al bo o wszyst kim.
Nie chcia em opie ra si na wy wia dach,
wic wy my la em ten do ku ment od po -
czt ku tak, jak bym pró bo wa od no wa
wy na le ko o. Po tem po dob nie by o
z mo j pierw sz fa bu , któ ra te by a
do dziw na. 

– Twoc kers o drob nych zo dzie -
jasz kach. Pra wie bry tyj ski re alizm
spo ecz ny, któ re go po dob no nie lu bisz.

– W Twoc kers nie by o ta kie go we ry -
zmu, jak w ty po wych bry tyj skich fil -
mach o kla sie ro bot ni czej. Ow szem,
w fil mie gra li wy na le zie ni przez nas
ama to rzy mó wi cy w swo im wa snym
slan gu, ale ja w tym, co oni mó wi przez
ca y czas szu ka em ja kiej li te rac ko ci.
Film by te kom plet nie nie an giel ski je -
li cho dzi o ka dro wa nie, w Twoc kers
trze ba si by o wczu i wszyst kie go sa -
mo dziel nie do pa trze. An gli cy i kry ty -
cy cz sto funk cjo nu j na au to pi lo cie
i jak w fil mie po ja wia si kla sa ro bot -
ni cza to od ra zu my l, e sta no wi on
ko men tarz spo ecz ny. W ogó le nie za -
uwa y li, e w Twoc kers cho dzi o o co
bar dziej eg zy sten cjal ne go. 

– O mi o. 
– Tak, o mi o. A e aku rat w ta kich

re aliach... W tych re aliach strasz nie
ma o jest mi o ci, to fakt, ni gdy nie
chcia em jed nak ro bi fil mu o so cjo lo -
gii, to mnie zu pe nie nie in te re su je. Po -
dob nie by o w przy pad ku Ostat nie go
wyj cia. Ow szem, cie ka wi y mnie miej -
sco wo ci, w któ rych y li uchod cy, bo
by to dziw ny, opusz czo ny wiat, ale
w fil mie tak na praw d cho dzi o o bli sk
mnie sa me mu hi sto ri mat ki -wa riat ki
i bar dziej doj rza e go, cy nicz ne go sy na,
nie o ja ki tam pro test. A i tak zno wu
mnie za szu flad ko wa li uzna jc, e je li
w fil mie po ja wia j si uj cia „z r ki”, to
mu si by on za an ga o wa ny (miech).
Mnie za an ga o wa ne fil my od str cza j

Kadr z filmu „Lato mioci”

Kadr z filmu „Ida”
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ju od cza su dzie ci stwa w so cre ali stycz -
nej Pol sce, jak kto pró bu je mnie cze go
uczy to od ra zu wie j, no gi w tro ki. 

– Te raz zro bi e ele ganc ki, czar no -
-bia y film o za kon ni cy i te usy sza -
e, e jest za an ga o wa ny.

– Ale przy naj mniej nie wia do mo
po czy jej stro nie si opo wia dam
(miech). W Sta nach ja cy dzien ni ka -
rze nie mo gli uwie rzy, e Ida nie
wra ca do „swo je go na ro du”, uzna li go
wic za an ty se mic ki, z ko lei w Pol -
sce – za an ty pol ski. No i te an ty ko -
bie cy, za to z ko lei za ata ko wa li mnie
we Fran cji. Wszy scy two rz wo kó fil -
mów swój wa sny sens, ale nie któ rzy
ro bi to ko lek tyw nie. Cz sto sy sza -
em opi nie, e mo je pierw sze fa bu y
by y utrzy ma ne w es te ty ce do ku -
men tu, bo by em do ku men ta li st.
A prze cie mo je do ku men ty wca le nie
by y kla sycz ny mi do ku men ta mi i wte -
dy wszy scy mi mó wi li, e po wi nie -
nem ro bi fil my fa bu lar ne! Nie daw -
no kto za py ta mnie jak pu blicz no
y dow ska po win na ode bra ten film.
Scho wa em si wte dy za cy ta tem
z Cze cho wa, któ ry po wie dzia, ze
za da niem ar ty sty jest sta wia nie pro -
ble mu, nie je go roz wi zy wa nie
(miech). Mnie na praw d nie in te re -
su je to, ja ka jest lek cja wy nie sio na
z fil mu. Na szcz cie nie li czc te go
ty pu lu dzi i ja ki tam „pa trio tów”
wik szo wi dzów o dzi wo re agu je
do do brze. 

– Ni gdy nie mó wi si o to bie ja ko
o twór cy ob da rzo nym po czu ciem hu -

mo ru, a two je do ku men ty by y prze -
cie bar dzo za baw ne. Szko da, e za -
po mi na si o tym po god niej szym ob -
li czu. Mo e dla te go e twój po przed ni
film, Ko bie ta z pi tej dziel ni cy, by 
ta kim...

– ... ha ra ki ri (miech). 
– Tak (miech). A te raz Ida, któ ra

opo wia da oy dach, wic wia do mo, e
nie wy pa da si mia. 

– Nie ro bi ko me dii, ale jak si da
gdzie ja ki ab surd wsta wi... W Idzie
te jest pa r do ab sur dal nych mo -
men tów. No i Wan da (po sta gra na
przez Aga t Ku le sz – przy pis au tor -
ki) ma wi siel cze po czu cie hu mo ru. Do -
sta a je po mo im oj cu, on te nie to -
le ro wa pa to su i sen ty men ta li zmu.
Ko bie t z pi tej dziel ni cy zro bi em we
Fran cji po du szej prze rwie, mu sia -
em wte dy za j si tro ch ro dzi n.
Nie zdo by roz go su, ale wszy scy
bd nie uzna li, e sta no wi on z mo jej
stro ny krok w kie run ku ko mer cyj ne -
go ki na. Trud no po wie dzie, czy by
on do bry, czy nie, bo to ta ki dzi wo lg,
ale na pew no jest to mój naj od wa niej -
szy film. By ta ki so lip sy stycz ny
i chy ba tro ch za bar dzo a ma re gu -
y gry, nie by ani thril le rem, bo wy -
rzu ci em pra wie wszyst kie wt ki zwi -
za ne ze ledz twem, ani czym
na ubo czu w sty lu Da vi da Lyn cha.
Mo e wic sta no wi do wód na to, e
trze ba usta li z wi dzem re gu y gry i si
ich trzy ma (miech). Sam nie wiem.
Ale na pew no opo wia da do kad nie
o tym, co mi wte dy cho dzi o po go -

wie – o sztu ce, y ciu, am bi cjach ar ty -
stycz nych, ro dzi nie, dzie ciach, schi -
zo fre nii, sa mo bój stwie. Po tem na wet
miesz ka em w Pa ry u. 

– Masz te raz na oku ja kie no we
pro jek ty? Czy wci jest szan sa na to,
e po wsta nie film o przy ja cie lu Sta -
li na?

– Jak to ja, za wsze mam ja kie trzy
pro jek ty na raz, ale jesz cze nie do ko -
ca wy pra co wa ne. Nie wiem jesz cze, któ -
ry z nich zre ali zu j ja ko pierw szy. 
Sta lin mia ta kie go kum pla wa ria ta 
– za bój c, brzmi to faj nie i a two to by -
o wszyst kim sprze da. Po ka dym fil -
mie czo wiek tro ch si zmie nia i kie -
dy po Idzie wró ci em do te go daw ne go
pro jek tu, za cz em go po now nie czy ta
i po czu em, e co jest nie tak. Za du -
a spra wa na du y po mys. Na chwi l
obec n nie wiem, po co ta ki film mia -
by po wsta. 

– Je li zro bisz te raz co o Sta li nie,
na wet nie o nim sa mym, to nie da dz
ci ju spo ko ju.

– Jesz cze zo sta n ta kim sta rze j cym
si en fant ter ri ble. Cho na by cie en fant
ter ri ble mo na so bie chy ba po zwo li
tyl ko wte dy, gdy jest si w tak sta bil -
nej sy tu acji jak Lars Von Trier. Nie lu -
bi je go fil mów, ale lu bi sa m ide
Lar sa Von Trie ra i w ta kim kra ju jak Da -
nia jest chy ba po trzeb ny, wia do mo, e
i tak go stam td nie wy rzu c. Ja nie
mam ta kie go po czu cia bez pie cze -
stwa. Ja la wi ru j.



Pawe Pawlikowski walczcy z komarami
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Mar ta od Smo ków

„Czy wiesz, Mar to, e Ko ció czci po nad dzie wi wi tych o imie niu
Mar ta? 

Naj bar dziej zna na wi ta to Mar ta z Be ta nii, mia stecz ka po o o ne go
na wschod nim zbo czu Gó ry Oliw nej, w po bli u wio ski Bet fa ge, od le ge go od Je -
ro zo li my oko o 3 ki lo me trów. By a star sz sio str w. a za rza, wskrze szo ne go
z mar twych przez Pa na Je zu sa (J 11, 1-44) oraz w. Ma rii z Be ta nii. Ca a trój ka
ro dze stwa by a ucznia mi oraz przy ja ció mi Je zu sa Pa na. Spo ty ka my j dwa ra -
zy w Ewan ge lii. 

W roz dzia le 10 Ewan ge lii w. u ka sza wi dzi my j pod czas od wie dzin Je zu -
sa w jej do mu. Ma ria sie dzi u je go stóp, jest sku pio na i za su cha na. Mar ta jest
po cho ni ta pra c, chce pod j wspa nia e go Go cia jak naj le piej. By mo e
przy go to wu je spe cjal ne da nia, po da wa ne tyl ko w wi tecz ne dni. Te chcia -
a by po su cha, ale kto mu si pra co wa, sko ro Ma ria su cha. Tu mi iry ta cj,
mo e zo. W ko cu wy bu cha: „Pa nie, czy Ci to obo jt ne, e mo ja sio stra
zo sta wi a mnie sa m przy usu gi wa niu? Po wiedz jej, e by mi po mo ga”.

Za gu bio na i wcie ka Mar ta za cho wu je si jak pra co ho licz ka, któ ra boi si,
e nie zre ali zu je swo ich pla nów. 

„Mar to, Mar to, trosz czysz si i nie po ko isz o wie le, a po trze ba ma o al bo tyl ko
jed ne go. Ma ria ob ra a naj lep sz czst k, któ rej nie b dzie po zba wio na”
(k 10, 42) – od po wia da Pan. Dwu krot ne we zwa nie imie nia po ja wia si w Bi blii,
gdy Bóg wzy wa do cze go wa ne go, wy ma ga j ce go. Bóg zna tro ski Mar ty, wi -
dzi jej prze m cze nie. „Po trze ba tyl ko jed ne go”? Czy bar dziej po trze ba su cha nia
Bo ga ni sie bie?
w. u kasz po ka zu je dwie re ak cje: po su g i mil cze nie.
Mar ta su y, Ma ria su cha.
Mar ta dzia a, Ma ria ocze ku je na so wo.
Mar ta do po mi na si po mo cy, Ma ria sie dzi nie ru cho mo.
Mar ta wzy wa sio str do pra cy, po wo u jc si na au to ry tet Mi strza.
Od po wied nie spe nia jej ocze ki wa, ale to nie zna czy, e to, co ro bi Mar ta,

nie ma zna cze nia. Mar ta zo sta a skar co na, cho chcia a do brze. Wpraw dzie Ma -
ria wy bra a „naj lep sz czst k”, ale prze cie w y ciu jed no po trze bu je dru gie go,
kto nie pi, by spa móg kto. 

W y ciu jest miej sce na su cha nie i mil cze nie, tak e na pra c. Trze ba za cho -
wa pro por cje. Mo e Mar ta i Ma ria pre zen tu j dwa ro dza je ak tyw no ci, któ re
mo na, a na wet trze ba po go dzi. Mo e sce na w do mu sióstr nie ozna cza, e
wa niej sza jest po sta wa kon tem pla cji od ak tyw no ci? Je zus so wa „Mar to,
Mar to” wy po wia da ycz li wie, z tro sk, a god nie. Mo e ka dy czyn po wi nien
po prze dzi na mys, za sta no wie nie? Módl si i pra cuj. Czy to tyl ko spra wa ko -
lej no ci?

Mar ta jest wa n oso b w do mu. Prze wo dzi dzi ki swo jej go ci nie i po su -
gom. W Ewan ge lii w. Ja na na pi sa ne jest, e „Je zus mi o wa Mar t, jej sio str
i bra ta (J, 11, 5). Mar ta jest na pierw szym miej scu, sio stra i brat po ja wia j si
na dru gim, ze wzgl du na re la cj z Mar t.

Mar ta po ja wia si raz jesz cze u w. Ja na, w sce nie wskrze sze nia a za rza. Z pre -
ten sj i bó lem mó wi do Je zu sa: „Pa nie, gdy by tu by, mój brat by nie umar”.
Bez rad no i ból mie sza j si z jej wia r. Mar ta jest ener gicz na i prag ma tycz na.
Po wie: „Pa nie, ju cuch nie. Le y bo wiem od czte rech dni w gro bie”. Ale te po -
wie: „Ja moc no wie rz, e ty jest Me sjasz, Syn Bo y”.

Ma ria po wskrze sze niu a za rza na ma ci a Pa na olej kiem i swo imi wo sa mi
otar a Je go no gi.

Le gen da pro wan sal ska go si, e po Wnie bo wst pie niu Je zu sa y dzi wpro -
wa dzi li a za rza, Ma ri i Mar t na sta tek bez ste ru i pu ci li ich na Mo rze
ród ziem ne. Dzi ki Opatrz no ci wszy scy oca le li, do py wa jc do wy brze y
Fran cji, ko o Mar sy lii. a zarz mia zo sta pierw szym bi sku pem te go mia sta,
Mar ta za o y a w po bli u e ski klasz tor, a Ma ria po ku to wa a w pu stel ni. 

W iko no gra fii Mar ta przed sta wia na jest w miej sco wo ci Ta ra scon w do li nie
Ro da nu, ze smo kiem uwi za nym na ob ro y. w. Mar ta mia a lu do er cze go
smo ka oswo i dzi ki wie rze w moc wo dy wi co nej. Na ob ra zach wi dzi my
Mar t w skrom nej suk ni, z p kiem klu czy za pa sem, drew nia n y k, sym bo -
la mi go spo dar stwa do mo we go, ró a cem, ksi g. Cza sa mi w bo ga tej suk ni
z ko ro n na go wie.

Mar ta jest imie niem po cho dze nia ara mej skie go, ozna cza pa ni do mu, go spo -
dy ni. W Pol sce imi po ja wi o si ju w XIII wie ku. Licz ba te go imie nia wy no -
si trzy. Trój ka w nu me ro lo gii ozna cza lu dzi za rad nych i przed si bior czych,
wie rz cych w swo je si y. Na wet je e li ma j ta lent ar ty stycz ny, wo l po sta wi
na bar dziej prak tycz ne umie jt no ci. 

Astro lo dzy przy pi su j Mar tom roz s dek, re ali zo wa nie pla nów krok po kro ku,
cz sto przez du gie la ta. Ty po wa Mar ta po tra fi so bie na rzu ci dys cy pli n, wsta -
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wa o wi cie, nie uy wa cu kru, sys te ma tycz nie si gim na -
sty ko wa, mi mo e nie prze pa da za ak tyw no ci fi zycz n.
Mar ty po tra fi sku tecz nie wal czy ze sa bo cia mi, ana li zo -
wa swo je za cho wa nia i dzi wi si, gdy in ni nie roz dzie la -
j wo sa na czwo ro i nie pra cu j nad cha rak te rem. Mar ta nie
roz czu la si nad so b. Nie cht nie po ka zu je za smu co n
twarz, jak by chcia a po wie dzie so wa mi po ety: „Dla ob -
cych lu dzi mam twarz jed na ko w, ci sz b ki tu”. 

Jest em pa tycz na, po tra fi wy su cha i zro zu mie, pod nie
na du chu. W mi o ci Mar ty s wier ne, te go sa me go wy ma -
ga j od swo je go m czy zny. Mar ta pa su je do zna ku Ko zio -
ro ca, Pan ny i Wod ni ka. wi ta Mar ta z Be ta nii jest
pa tron k y cia do mo we go, ku cha rek, go spo dy do mo wych,
ho te la rzy, sprz ta czek, rze bia rzy, ma la rzy, a tak e umie ra -
j cych. Wzy wa na jest w wy pad ku krwo to ku. 

Jej wspo mnie nie li tur gicz ne przy pa da 29 lip ca. 
Ty tu „Ho spi ta Chri sti” – tej któ ra go ci a Chry stu sa – by

gów nym za szczy tem jej chwa y. Le gen da przy pi su je jej za -
o e nie klasz to ru w Ta ra scon (la ta 1187-97), a tak e uzdro -
wie nie chop ca, któ ry uto n i ko bie ty cier pi cej na krwo tok.
Na rok przed mier ci Pan ob ja wi jej czas zgo nu. Du go
cier pia a, tra wio na go rcz k, a wresz cie usy sza a gos
Chry stu sa: Pójd, mi a go spo siu, i po zo sta ze mn w mo -
im kró le stwie. Ty po dej mo wa a mnie w swo im do mu, ja
przyj m cie bie do me go nie ba.

W Ta ra scon, we dle le gen dy, zo sta a po cho wa na. U gro bu
w. Mar ty zda rza y si licz ne cu da. Na przy kad król Fran -
ków, Klo dwig, któ ry przy j chrzest z rk w. Re mi giu sza,
ule czo ny zo sta przy gro bie Mar ty z bó lu ne rek i no gi. Od -
wdzi czy si, na da jc klasz to ro wi na wa sno zie mie
i wsie oko licz ne i uwal nia jc po sia do od da ni ny.

O w. Mar cie pi sa Jan z Ma il ly, fran cu ski do mi ni ka nin
(prze om XII i XIII wie ku), tak e w dzie le Le gen da au rea
(1260-1270) pi sa Ja kub de Vo ra gi ne, re dnio wiecz ny wo -
ski ha gio graf, ar cy bi skup Ge nui.

Ze bra em te wia do mo ci dla Cie bie, Mar to. 
I dla sie bie.

Czy Ty te oswa jasz smo ki i in ne po two ry, Mar to dro ga?
Czy od wie dzi a miej sca po mi dzy Ar les i Awi nio nem,

gdzie we dle le gen dy ten smok y? Ni to zwie rz, ni ry ba,
grub szy od wo u, du szy od ko nia. Mia ostre z by jak mie -
cze, ro gi, le a w rze ce i za bi ja wszyst kich, któ rzy chcie li
si przez ni prze pra wi. 

Czy ta kie smo ki oswa jasz, Mar to?

Mar to, Mar to, czy po dzi wia a wcie le nia wi tej na ob ra -
zach: 

Die go Rodrígu eza de Si lva y Velázqu eza Chry stus w do -
mu Ma rii i Mar ty, olej na pót nie, 1618–1620, Na tio nal Gal -
le ry w Lon dy nie? 

Jo han ne sa Ver me era van Delft Je zus w do mu Ma rii i Mar -
ty, olej na pót nie, 1654–1655, Na tio nal Gal le ry of Sco tland
w Edyn bur gu?

Jo achi ma Beuc ke la era Je zus w do mu Mar ty i Ma rii,
olej na de sce, 1568, Mu zeum Pra do w Ma dry cie?

Mar to, Mar to, czy wiesz, co w y ciu jest na praw d 
wa ne? 

Czy du cho wo scho dzi w Two im y ciu na da le ki plan? 
Czy trosz czysz si naj pierw o spra wy ma te rial ne? 
Czy pra ca wy pe nia ca e Two je dni? 
A mo e te Two je my li wy pe nia?
Mar to, Mar to, czy trosz czysz si o zbyt wie le? 
Czy bu du jesz prze strze dla my li i ci szy? 
Czy wy  czasz te le fon, Mar to? 
Przy tu lasz brzo zy?
Czy wiesz, e masz mia sto w Ko lum bii, Fran cji, a tak e

pla ne to id z pa sa gów ne go aste ro id, okr a j c So ce
w ci gu 4 lat i 230 dni, od kry t w 1879 ro ku?

Mar to, Mar to, Mar to od Smo ków, jak do brze, e mi si
przy ni a w kwie ci stej su kien ce i od na la zem Ci po la tach.

Nie du go dzie Two ich imie nin.
Pa mi tasz, jak go wi to wa li my w Or ne cie? 
W bra mie?”

Mar ta prze czy ta a list dwa ra zy, jak by chcia a po dwój nie
uwie rzy, e Da mian a ty le cza su jej prze zna czy. Tyl ko
po co? Ja ki w tym ma cel? Za cz a w szy so bie zna nym
spo so bem, co nie raz Ja nusz jej wy ty ka, mó wic, e za -
miast tra ci czas na snu cie po dej rze, wy star czy o by zo ba -
czy do br wo l i bez in te re sow no. Mar ta jed nak wo la a
ob ser wo wa, przy gl da si z bo ku, z dy stan sem, jak by
z gó ry za ka da a, e w lu dziach wi cej ma ni pu la cji i in te -
re sow no ci ni do bro ci. Zda rza o si po tem, e z sa tys fak -
cj po wta rza a: A nie mó wi am! Nie mó wi am?

Mar na to jed nak by a sa tys fak cja, bo od bie ra a jej ra do
z sy tu acji, kie dy nie czu a si za wie dzio na, a ra czej mi o
roz cza ro wa na.

– Ni czym nie ró nisz si od tych, któ rych po dej rze wasz
o pod stp – mó wi Ja nusz. – Tak sa mo jak oni masz ocze ki -
wa nia, chcia a by wi dzie wo kó sie bie nie ska zi tel ne anio -
y. Je li ci co nie pa su je, od ma wiaj, mów krót kie „nie”
i spra wa za a twio na. A ty wo lisz przy j, umiech n si,
cho czu jesz, e co tu nie tak, a po tem masz al, e kto
ci wy ko rzy sta. Sa ma sie bie wy ko rzy sta a, ko cha na.

Zo ci a si na Ja nu sza, ale w du chu przy zna wa a mu ra -
cj. Nie wy czy ty wa wska zó wek z ksi ek, a jed nak mia
swo j pro st fi lo zo fi. Po tra fi cie szy si tym, co ma i nie
za bie ga o nad miar. A nie mo li we, by ta ki czo wiek na -
praw d ist nia, by trzy ma si swe go, a jed no cze nie in nym
nie spra wia tym ko po tu. 

Ale ta ki wa nie by Ja nusz, co cz sto Mar ta so bie uzmy -
so wia a i to do da wa o jej si i po mna a o mi o. 

– Jak to ro bisz? – py ta a, cho zna a od po wied.
– Uwie rzy em w si  wy sz – od po wia da m.
Si a wy sza nie ko niecz nie ozna cza a bi blij ne go Bo ga. Ja -

nusz by wa re li gij ny oka zjo nal nie, na co dzie by ra czej udu -
cho wio ny, cho nie wska zy wa a te go ani je go twarz, ani
po stu ra, ani twar de r ce bu dow la ca, có z te go, e in y nie -
ra, pro wa dz ce go fir m wod no -ka na li za cyj n. Cza sa mi wi -
dzia a w je go oczach blask, któ ry jej pod po wia da, e i ona
po win na bar dziej si prze ko na do wy szej si y, czym kol -
wiek jest.
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Nie wspo mnia a m o wi o li cie, a wa ci wie li stach, któ -
re otrzy ma a. Da mian ci gle nie za ak cep to wa za pro sze nia
do zna jo mych, któ re wy sa a po otrzy ma niu pierw szej wia -
do mo ci. Dla cze go? O co mu cho dzi? Znów za da a so bie
py ta nia, na któ re oczy wi cie nie mia a od po wie dzi.

Dru gi list wzbu dzi w niej jesz cze wik szy nie po kój. Wie -
czo rem nie za gl da a do kom pu te ra, a dzi siaj to zro bi a, jak -
by ocze ki wa a od po wie dzi na swo je „Tak, to ja”. Nie od pi sa a.
Le piej si prze spa z tym dru gim li stem, po my la a.

Wie czo rem kul ty wo wa li zwy cza je sta re go, do bre go ma -
e stwa. Ka dli si do ó ka do sy wcze nie, ale nie od ra zu
ga si li wia to. Nie za wsze ko czy li dzie sek sem, ale nie
szcz dzi li so bie czu o ci. Wy a wia li z dnia, co do bre, pl ta li
no gi, czy ta li lub su cha li mu zy ki kla sycz nej, któ ra au to ma -
tycz nie w cza a si z za pro gra mo wa nej py ty. O zmia n re -
per tu aru dba Ja nusz. 

Mar ta od kil ku lat dba a o in ny ry tu a. Wziw szy so bie
do ser ca prze sa nie Nor wi da, we dle któ re go „z rze czy wia -
ta te go zo sta n tyl ko dwie, dwie tyl ko, po ezja i do bro”,
przed snem od czy ty wa a na gos wiersz, jak mo dli tw. 

Tym ra zem za po mnia a.
– Wier sza na do bra noc nie b dzie? – za py ta Ja nusz, kie -

dy uo y a si na je go ra mie niu, go to wa do snu.
Drgn a, spe szy a si, jak by Ja nusz od kry, e le c u je -

go bo ku, roz my la o bra mie w Or ne cie, w któ rej przy tu la j
Da mian.

„Nie trze ba by Kom na t – aby w nas stra szy o –
Lub na wie dzo nym Do mem –
Nie ma Wntrz strasz niej szych ni Mó zgu
Ko ry ta rze kry jo me – (…)” 
– wy re cy to wa a z pa mi ci.

(Emi ly Dic kin son, 670, tum. Sta ni saw Ba ra czak)

– Dla cze go ten? – za py ta Ja nusz.
– Nie wiem – od po wie dzia a – po pro stu, tak mi si przy -

po mnia o.
– Czy to zna czy, e wszyst ko dzie je si w na szej go wie?
– pij my, ju tro po roz ma wia my, prze czy tam ci ca y

wiersz, dzi siaj ty le si wy da rzy o, je stem zm czo na.
Ja nusz przy gar n o n moc niej, wic umo ci a si wy god -

nie. Ty le si wy da rzy o, po wtó rzy w my lach. Cie ka we, ile
mo go si wy da rzy w so necz ny dzie, w do mu z ogród kiem,
w kuch ni, na ta ra sie. Chy ba e Mar ta uru cho mi a wy obra ni
i wcie li a si w El bie t Ba to ry, o któ rej czy ta a, co pod gld -
n skry cie, bo lu bi wie dzie, gdzie b dz o ni ne my li.

Bra ma dro do we go cia sta

w. Ja na 10. 
Zna a t bra m. 
Tu obok, po pra wej, by o wej cie do Te atru Lal ki i Ak -

to ra Ate neum, gdzie przed la ty cz sto cho dzi a z sy nem.
Raz tyl ko zda rzy o jej si zaj rze na po dwór ko, kie dy po -
szu ki wa a biu ra or ga ni za cji wi dow ni. Z Pa try kiem wcho -
dzi a wprost do te atru, bo ogl da nie po dwó rek nie na le a o
do atrak cji. Ni ko mu wte dy nie przy cho dzi o do go wy, by
wy ko rzy sty wa ka dy cen ty metr miej skiej prze strze ni.

Pod cho dzi a do bra my po wo li, nie pew nie. 
Wa ci wie skra da a si na pal cach. 
Po czu a w niej kil ka za pa chów.
Naj pierw wie o, ja ka przy fru wa w kil ka mi nut po

ulew nym desz czu, wio sn, gdy drze wa s ju zie lo ne i cze -
ka j na wi cej so ca. 

Po tem odro bi n st chli zny, wy a  cej z brud nych za ka -
mar ków, wy mie sza nej z ko ci ury n. 

Kie dy we sza w gb, po czu a dro do we cia sto.
Do la ty wa z okna na pa tio, któ re przy po mi na o by praw -

dzi we pa tio, gdy by je wy szo ro wa, za zie le ni, a kon te ne ry
na mie ci umie ci w od po wied nio za aran o wa nym miej -
scu. Mo na ura to wa na wet naj brzyd sze po dwór ko. Pod gl -

da a po dwór ka we Fran cji, Niem czech, Da nii, bo jed nak tro -
ch zo ba czy a Eu ro py, tak e od stro ny za ka mar ków nie tyl -
ko mu ze ów, cho Pa tryk, syn, upie ra si, e to za ma o i jak
tak da lej pój dzie, to u sie bie w do mu do cze ka si tyl ko sta -
ro ci.

Za pach przy po mnia Or ne t, ale t z cza sów dzie ci stwa,
kie dy wa ka cyj na bez tro ska po le ga a tak e na nie piesz nym
ryt mie dnia, snu j ce go si po mi dzy wspól nie przy go to wa ny -
mi po si ka mi. Bab cia roz piesz cza a wnucz ki, po zwa la jc im
na po moc w wy ra bia niu cia sta dro do we go, z któ re go upla -
ta a cha k, du  na ca  bla ch. Do wnu czek na le a a ko -
sme ty ka, czy li ma lo wa nie cha y ku rzym bia kiem, by
po upie cze niu za cho wa a bysk

Mar ta sie dzia a z sio str przy pie cu i wpa try wa y si
w pie kar nik, jak po tem ich dzie ci w te le wi zyj ne do bra noc -
ki o wil ku i za j cu lub kre ci ku. Cze ka y na za pach, któ ry
wy do b dzie si z pie kar ni ka. Czym sta wa si in ten syw -
niej szy, tym cz ciej do py ty wa y: Bab ciu, ju? Ju? Kie dy
wresz cie bab cia Lu dwi ka wyj mo wa a cha k z pie ca i wy -
no si a j na stó pod gru sz, wy ko ny wa y ta niec ra do ci,
pod pie wu jc kom po zy cje wa sne, im pro wi zo wa ne na po -
cze ka niu. Znów si nie cier pli wi y i do py ty wa y, kie dy bab -
cia za cznie kro i gru be paj dy i uka da na drew nia nej ta cy. 

– Cha ka mu si prze sty gn – tu ma czy a bab cia, ma cha -
jc lnia n cie recz k – nie mo na je go r ce go dro do -
we go cia sta, bo was brzu chy b d bo le.

– Ja chc ju – upie ra a si Do rot ka, cze pia jc si bab ci -
nej za pa ski.

Bab cia wr cza a jej cier k i ka za a ma cha, aby by o
wi cej wia tru, któ ry scho dzi bu . Dru g cier k da wa a
Mar cie, a sa ma w tym cza sie scho dzi a do piw ni cy, wy ko -
pa nej w zie mi, za my ka nej na so lid n kód k i przy no si a
gli nia n cza r z ma sem, za nu rzo nym w wo dzie zim nej jak
lód. 

Wresz cie od wra ca a cha , stu ka a drew nia nym trzon -
kiem no a w spód, umie cha a si, co zna czy o, e jest do -
brze wy pie czo na. Na wy pu kej, po wierzch ni, tej ple cio nej,
ro bi a znak krzy a i do pie ro wte dy po zwa la a dziew czyn -
kom uca o wa wy piek, jed nej z jed ne go ko ca, dru giej
z dru gie go.

Kro ia gru be kro my i sma ro wa a ma sem. Dziew czyn ki
za ja da y, po pi ja jc mle kiem „od kro wy”, nie ze skle pu.

Mar ta po czu a, e dry.
Na gle ogar n a j sa bo.
Opar a si o zim ny mur. 
Dla cze go wpl ta am si w t gr? – za da a so bie py ta nie

po raz ko lej ny i po raz ko lej ny nie za trzy ma a si nad nim
du ej, jak by z oba wy, e od po wied wy gna j z bra my, ka -
e na tych miast wró ci do do mu i prze rwa zna jo mo z Da -
mia nem.

Z szyi zwi sa jej apa rat fo to gra ficz ny, Ca non 550D, ze
stan dar do wym obiek ty wem 18-55 mm oraz gri pem, do dat -
ko wym uchwy tem, przy mo co wa nym do spodniej cz ci
apa ra tu, ua twia j cym sta bil ne trzy ma nie go w pio nie, po -
sia da j cym te ze staw naj wa niej szych przy ci sków ste ru -
j cych. Po zwa la rów nie za mon to wa do dat ko we ba te rie. 

Nie daw no Ja nusz ku pi jej za ka da ne na ple cy, spe cjal ne
szel ki, do któ rych mo ga przy mo co wa do dat ko wy obiek -
tyw te le 55-250 mm. Ca o ekwi pun ku wa y a po nad pó -
to ra ki lo gra ma, wic szel ki prak tycz nie od ci a y szy j. 

– Fo to gra fo wa nie ma by dla cie bie przy jem no ci – po -
wie dzia – wic po win na mie pro fe sjo nal ne cho m to, któ -
re rów no mier nie roz o y ob ci e nie do oko a kar ku.

Roz czu li j po rów na niem sze lek do cho m ta. 
Zna a to so wo z dzie ci stwa, z Or ne ty. Je dzi a na targ

z dziad kiem Stasz kiem i ob ser wo wa a ko nie z wy cie a ny -
mi cho m ta mi, do pa so wa ny mi do na sa dy szyi, aby za po -
biec ka le cze niu skó ry. Ro ze mia a si prze kor nie, bo na gle
po czu a si jak klacz, o któ r si dba, by wy ko rzy sta jej si -
 i szyb ko, zwik sza jc jed no cze nie wy daj no.

– Masz ra cj, Ja nusz ku – po wie dzia a – pa sja nie po win -
na za pie ra tchu, ani za okr gla ple ców, do bra uprz to po -
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o wa suk ce su. Prze ci e nie mo go by
wpy n le na mo je szczu pe p ci ny,
któ re za wsze po dzi wia e.

Mia a na so bie zwiew n, du g su -
kien k na ra micz kach. San da ki na
pa skim ob ca sie za pew nia y jej sta bil -
no. Po czu a mi y chód na ple cach.
Po chwi li przy o y a do mu ru czo o.
Kie dy pod nio sa oczy, zo ba czy a
strza k, wy ra nie za ry so wa n bia 
kre d. Ser ce jej za o mo ta o. To by
znak dla niej. miesz ne i pra wie nie -
mo li we, ale na pew no dla niej. Zna la -
za na stp n, skr ca j c w pra wo.
Do tkn a wska zu j cym pal cem, kre da
by a wie a, po zo sta wi a sprosz ko wa -
ny lad. Pod ko lej n strza k, tym ra -
zem wska zu j c w dó, zna la za do ek
wy o bio ny cza sem, ale te i po g bio -
ny ostrym na rz dziem. W nim tkwi a
zru lo wa na kar tecz ka. Wy du ba a j,
wy pro sto wa a.

„Bra wo, by a har cer k, dasz so bie
ra d. Nie bie ski kon te ner z na pi sem
ma ku la tu ra. Pod spodem prze sy ka.
Od bierz. Po su chaj”.

Po jem nik na ma ku la tu r sta w pra -
wym ro gu po dwór ka, pod za da sze -
niem. Obok nie go dwa in ne z na pi sa mi
„szko” i „pla stik”. Nie po de sza od ra -
zu. Naj pierw spoj rza a w obiek tyw
i przy bli y a so bie nie bie ski po jem nik.
Nie do strze ga nic, co by wy sta wa o
z do u. Nie po zo sta wa o jej nic in ne go,
jak po dej, na chy li si, do tkn r k
dna i wy j to, co zo sta o pod nim za -
mo co wa ne.

By a sa ma. Nikt nie wy gl da
z okien. Z le wej cz ci po dwór ka ci -
gle pach nia o dro do wym cia stem,
z pra wej do cho dzi y dwi ki re kla my
ra dio wej. Wy gl da a na tu ryst k, któ ra
upodo ba a so bie sta re po dwór ka. Z ma ej to reb ki, prze wie -
szo nej na ukos, wy ci gn a chu s tecz k hi gie nicz n. Po de -
sza szyb kim kro kiem do miet ni ka. Schy li a si i trzy ma jc
chu s tecz k w do ni, do tkn a dna. Wy ma ca a pro sto kt ny
przed miot, przy mo co wa ny kle j c ta m. Mu sia a zre zy -
gno wa z chu s tecz ki i wy ma ca go go y mi pal ca mi. 

Ode rwa a bez tru du. By o to ma lut kie urz dze nie MP3
ze su chaw ka mi. Le w r k przy trzy my wa a apa rat, w pra -
wej trzy ma a od twa rzacz. Chu s tecz ka le a a na zie mi. Pod -
nio sa j i wrzu ci a do wa ci we go miet ni ka, przy oka zji
roz gl da jc si, czy kto j ob ser wu je. Na dal by a sa -
ma – al bo tak jej si wy da wa o. Wró ci a na daw ne miej sce,
przy mu rze ze strza ka mi. Wo y a su chaw ki do uszu, uru -
cho mi a od twa rzacz.

„Dzi ku j, e przy sza, Mar to” – usy sza a cie py, br -
zo wy gos.

Nie przy po mi na go su ni ko go ze zna jo mych. Mo e na le -
a do Da mia na, ale przez trzy dzie ci lat zd y a za po mnie,
jak Da mian brzmia. W tle s czy si smo oth jazz. Wy da -
wa o jej si, e roz po zna je sak so fon al to wy Da vi da San bor -
na z cza sów, kie dy wspó pra co wa z Eri kiem Clap to nem.
Za mkn a oczy. Ca y mi ple ca mi przy lgn a do zim ne go mu -
ru, bo po czu a ar, któ ry roz py n si po ca ym cie le.
Po kr go su pie spy wa y jej kro pel ki po tu i za trzy my wa y
si u na sa dy l d wi, przy ba we nia nych majt kach z de li kat -
n ko ron k z przo du i przy kró ciut kich no gaw kach.

– „Za mkn a oczy?”
– Za mkn am – od po wie dzia a bez go nie.
– „To do brze. Pod daj si przez chwi l dwi kom”.
– Wa nie to ro bi – po my la a – po zwa la j mi ocho n.

– „Nie po zwo l ci ocho n, chc ci
roz dy go ta. Od wró si twa rz do cia -
ny, r ce pod nie w gó r, roz szerz lek ko
no gi, nie otwie raj oczu”.

– O, Bo e, dla cze go ja to ro bi, jesz -
cze mnie kto zo ba czy – po my la a.

– „Nie bój si, nikt ci nie zo ba czy,
na to po dwór ko nikt nie za gl da o tej
po rze” – usy sza a i przy tak n a, jak by
za ufa a ko mu, kto wie le piej, bo tu
nie raz za gl da.

Prze su n a pal ce wy ej, jak by
chcia a si wdra pa na cia n, na ci -
gn r ce jak stru ny. Prze szka dza jej
apa rat, nie mo ga przy lgn brzu chem
do mu ru. Ale i bez ca ko wi te go przy -
kle je nia czu a je go chód. Mo e to
sen, po my la a, mo e le  na zim nej
po sadz ce ko cio a, przed o ta rzem,
gdzie za chwi l wy da rzy si se kret ne
wta jem ni cze nie, ob rz dek, po zwa la j -
cy od kry tu mio ne nur ty doj rza ej ko -
bie co ci.

– „Do ty kam two ich pal ców, le we go
ra mie nia, te raz pra we go, za trzy mu j
si we wg bie niu pod pra w pa -
ch” – usy sza a szept. 

Do pa do j po  da nie. Dzi kie. Jak by
cze ka a na nie ca e y cie.

Na pr y a si jesz cze moc niej, si -
gn a pal ca mi jesz cze wy ej. Pod nie -
ce nie scho dzi o po wo li od pla ców rk
ku szyi, ra mio nom, za trzy ma o si
na mi nu t w oko li cach pier si, przy pie -
szy o od dech.

To nie mo li we, nie mo li we, sy -
sza a gos w rod ku, któ ry praw do po -
dob nie by jej go sem. Nie je stem
roz pa sa na, skd przy py wa ta moc,
dzi wi a si. Po czu a jak wni ka w ni
wia to, jak wi bru je w pier siach i do -
ty ka brzu cha.

– „Pier si si na pr y y, sut ki ster cz,
nie bój si, nie do tkn ich”.

– Do tknij – po pro si a – nie bój si, do tknij.
– „Omi n pier si, do tkn tyl ko ko stek u nóg, tych szczu -

pych p cin, Mar to”.
ci sn a gwa tow nie po lad ki.
Po czu a mrów ki wspi na j ce si po udach, okr a j ce ko -

la na.
li ska wil go po ja wi a si mi dzy uda mi. 
To nie mo li we, nie mo li we, znów usy sza a gos w rod -

ku, ju nie mam w so bie wil go ci, daj mi swo j.
– „Nie dzi siaj”, nie od ra zu, nie piesz si”.
Wbi a pa znok cie w mur.
Za ci sn a uda. Pul su j ca roz kosz wy pe ni a j do kad -

nie, obez wad ni a, stu mi a krzyk, wy da jc je dy nie 
ci chu te ki wist god ne go pi skla ka, otwie ra j ce go sze ro -
ko dziób ze zdzi wie niem, e to, co do bre, tak szyb ko od -
fru wa.

Sta a nie ru cho mo, czu a su cho w ustach.
Sak so fon s czy ko lej ne dwi ki, do  czy a do nie go gi -

ta ra, po wta rza j ca t sa m me lo di.
Nie mia a od wa gi otwo rzy oczu, ani od wró ci si

od cia ny.
– „Nie dzi siaj”, nie od ra zu, nie piesz si” – usy sza a po -

now nie, spo mi dzy gi ta ry i sak so fo nu.
Ogar n a j wiel ka a o. 
Tak e zm cze nie. 
Jak by na gle wiat si sko czy w bra mie z za pa chem

dro do we go cia sta.
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Najstarsze
polskie 
zdanie

HENRYK
SZCZEPASKI 

„Ksi ga Hen ry kow ska” spi sa na w XIII
wie ku prze y a s dzi we d by z klasz -

tor ne go la su ota cza j ce go daw ne opac two
Cy ster sów nad pod su dec k Oa w. Star sz
me try k le gi ty mu j si tyl ko fun da men ty
i go tyc kie skle pie nia daw nej za kon nej wi -
ty ni. On gi przed jej o ta rza mi mo dli o si
po nad trzy stu mni chów y j cych we dug be -
ne dyk ty skiej re gu y zre for mo wa nej przez
w. Ro ber ta – opa ta klasz to ru w bur gundz -
kim Cî te aux, za o y cie la pio nier skie go ere -
mu tej wspól no ty. Obec nie o za mierz chej
prze szo ci ma low ni cze go za kt ka z Gó ra -
mi Zo ty mi, Bardz ki mi i So wi mi na ho ry zon -
cie, przy po mi na czte rech za kon ni ków w bia -
ych cy ster skich ha bi tach z czar ny mi
szka ple rza mi. Pe ni obo wiz ki dusz pa ste -
rzy miej sco wej pa ra fii. 

Gro mad ka pierw szych cy ster sów z opa -
tem Hen ry kiem na cze le, za miesz ka a tu
w ro ku 1227. Naj pierw wznie li drew nia -
ny erem na grun tach po da ro wa nych przez
ka no ni ka wro caw skie go Mi ko a ja, ksi  -
ce go no ta riu sza Hen ry ka Bro da te go, wad -
cy ów cze sne go l ska. Z bie giem lat
skrom n pu stel ni roz bu do wa li w ob szer -
ny ze spó klasz tor ny z kil ko ma skryp to ria -
mi. To tu taj przy pul pi tach l cze li pi sa rze
ko pi ci, któ rzy w 1270 r. utrwa li li na pi mie
saw ne, hi sto rycz ne zda nie w j zy ku pol -
skim: 

„Daj, a ja po bru cz, 
a ty po czy waj”

Chro no lo gicz nie – po „zo tej bul li”
gnie nie skiej z ro ku 1136, i po

„srebr nej bul li” l skiej z ro ku 1155 – cy -
ster skie za pi ski z Hen ry ko wa s trze cim
bez cen nym za byt kiem re dnio wiecz nej
pol sz czy zny. 

Z ca e go kra ju do sta re go klasz to ru
przy by wa j stu den ci i mo dzie szkol na,
aby w oto cze niu ba ro ko wej ar chi tek tu ry,
rzeb i ob ra zów mó wi na te mat pierw -
sze go zda nia za pi sa ne go w j zy ku pol -
skim. Na co dzie po ród do stoj nej sce -
ne rii i ory gi nal nych re kwi zy tów daw nych
epok kszta c si a cy ka to lic kie go li -
ceum. Bia e tu ni ki alum nów otrzy mu j tu -
taj kle ry cy wro caw skie go se mi na rium
du chow ne go spo so bi cy si do pra cy
w cha rak te rze ksi y die ce zjal nych.
Na po czt ku III ty sic le cia, go ciem 
ta kiej uro czy sto ci by kar dy na Jo seph
Rat zin ger, pó niej szy pa pie Be ne -
dykt XVI.

Klasz tor „Ksi gi Hen ry kow skiej” jest
re zy den cj do stoj ni ków wro caw skiej 
ku rii bi sku piej i ulu bio nym miej scem
wy po czyn ku ar cy bi sku pa se nio ra ar chi -
die ce zji, ks. kar dy na a Hen ry ka Gul bi no -
wi cza. 

Cystersi
na lsku

Nie w Czar no le sie Ja na Ko cha now skie go, nie w Na -
go wi cach Mi ko a ja Re ja ani na wet nie w Ostrej Bra -
mie Mic kie wi cza i Fi lo ma tów znad Wi lej ki ale w Hen -
ry ko wie na l sku za miesz ka a Mat ka J zy ka
Pol skie go – pa tron ka mo wy oj czy stej. 

Or dow nicz ka mów ców i li te ra tów

Tu tej szy ko ció pod we zwa niem Wnie bo -
wzi cia Naj wit szej Ma rii Pan ny chlu -

bi si o ta rzem w. Ber nar da – fi lo zo fa, kra -
so mów cy i pszcze la rza, syn ne go „dok to ra
mio do pyn ne go”, ob da rzo ne go nad zwy czaj -
nym da rem wy mo wy. By jed nym z naj wik -
szych piew ców Mat ki Bo ej. Zo sta wi wie -
le tek stów teo lo gicz nych, ho mi lii, mo dlitw
ku Jej czci. Wi dzi my go w bia ym cy ster skim
pasz czu po ród licz nych atry bu tów wród
któ rych od naj du je my m.in.: ksi g i pió -
ro – sym bo le twór czo ci pi sar skiej.

W tym wa nie o ta rzu – nie ja ko pod au -
spi cja mi wiel kie go ora to ra z da le kie go Cla -
irvaux w Szam pa nii – znaj du je si nie po zor -
na fi gur ka Mat ki Bo ej a ska mi sy n cej.
Otrzy ma a przy do mek „mat ki J zy ka Pol skie -
go”. W 1952 r. zo sta a ude ko ro wa na ko ro na -
mi bi sku pi mi. Wy obra a Ma don n z Dzie cit -
kiem. Ja ko rze ba lu do wa wy sza spod du ta
ano ni mo we go sny ce rza. Li czy ju po nad 400
lat; po cho dzi z XVI w. Jest opie kun k lu dzi
pió ra a tak e re cy ta to rów i mów ców. Or du -
je i wy pra sza a ski dla gu cho nie mych i osób
z dys funk cja mi lo go pe dycz ny mi. Mo dl si
do niej tu ry ci i pt ni cy ska da j cy dzik czyn -
ne wo ta. Cy ster skie sank tu arium od wie dzi
prof. Jan Mio dek, je den z naj po pu lar niej szych
w kra ju j zy ko znaw ców, dy rek tor In sty tu tu
Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te tu Wro caw skie -
go, au tor licz nych prac na uko wych i ksi ek
o po praw no ci j zy ko wej, zna ny wszyst kim
z przez po nad 20 lat pro wa dzo ne go po pu lar -
ne go pro gra mu te le wi zyj ne go „Oj czy zna
pol sz czy zna”.

wia to ze l ska

Wy ciu za kon nym cy ster si kie ru j si
de wi z w. Be ne dyk ta „Ora et la bo -

ra”, czy li „Módl si i pra cuj”. Oni tak e za -
sy n li z mrów czej, be ne dyk ty skiej so lid -
no ci. Spod ich pió ra wy szy set ki ksig
li tur gicz nych, dzie na uko wych i li te rac kich,
tek sty ka za i zbio ry praw. Stwo rzy li za sob -
n w zbio ry ksi ni c a ich opac two sta o
si ma tecz ni kiem roz wo ju my li re li gij nej
i na uko wej. W gów nej mie rze dzi ki cy -
ster som z Hen ry ko wa, Lu bi a i Krze szo -
wa ze re dnio wiecz nym l skiem zwy ko
si ko ja rzy okre le nie – Lux ex Si le sia.
Przy po mi na o o wie tle wie dzy pro mie niu -
j cej na wszyst kie dziel ni ce kró le stwa Pia -
stów i Ja giel lo nów.

Cy ster si by li pre kur so ra mi no wo cze sno -
ci w dzie dzi nie bu dow nic twa i w go spo da -
ro wa niu na ro li. Szcze gól nie na l sku
i w Ma o pol sce upo wszech ni li upra w nie -
zna nych do td ga tun ków ro lin i udo sko na -
li li ho dow l zwie rzt a przede wszyst kim
krów, kóz i owiec do star cza j cych su row ca
nie zbd ne go do wy ro bu per ga mi nu. Mie li te
ogrom ne za su gi dla pol skiej hi sto rio gra fii.
Do przy po mnie, e w mu rach cy ster skie -
go klasz to ru w J drze jo wie, w la tach 1190-
1208 zo sta a na pi sa na „Kro ni ka pol ska”, któ -
rej au to rem jest ci le z cy ster sa mi zwi za ny
je den z pierw szych pol skich dzie jo pi sów
Win cen ty Ka du bek a w Lu bi u nad Od r,
w la tach 1283-1285, spod pió ra cy ster skie -
go skryp to ra O. En gel ber ta wy sza ko lej na
„Kro ni ka pol ska” opi su j ca y wot w. Ja dwi -
gi. Nic wic dziw ne go, e po ród cy ster sów
zna la za swój o tarz pa tron ka j zy ka Re ja
i Szym bor skiej.

Kon fra trzy z Hen ry ko wa skom ple to wa li
im po nu j c bi blio te k. By a jed nym z naj oka -
zal szych ksi go zbio rów Eu ro py. Po woj nach„Ksiga Henrykowska” przed opactwem Cystersów
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na po le o skich, na prze strze ni
stu le cia pa ry i e la za zo sta a
roz pro szo na po wie lu ksi ni cach
kon ty nen tu – od Am ster da mu
do Wro ca wia. Sa wet na se ku la -
ry za cja dóbr ko ciel nych, w 1810
r. na ka za na przez kró la Fry de ry -
ka Wil hel ma III sta a si urz do -
wym bi czem, któ ry cy ster skie
ma jt no ci a tak e bez cen ne sta -
re ksi gi jed nym de spo tycz nym
sma gni ciem uczy ni wy cz n
wa sno ci skar bu pa stwa pru -
skich Ho hen zol ler nów. W dwa
la ta po ka sa cie za ko nu hen ry kow -
ski klasz tor ku pi a Fry de ry ka
Lu iza Wil hel mi na Ora ska – kró -
lo wa Ni der lan dów, sio stra kró la
Prus. A po tem je go wa ci cie la -
mi by li ksi  ta sa sko we imar scy.
Wspo mnie niem po tam tych cza -
sach jest do brze za cho wa na re -
pre zen ta cyj na sa la pur pu ro wa
z ob ra za mi Mi cha a Wil ma na
zwa ne go l skim Ra fa elem;
przy po mi na ostat nich go spo da -
rzy z ksi  ce go ro du Sach sen -
-Kle iner -Eise nach.

O Bru ka li cach i oko li cy

„Ksi g fun da cyj n klasz -
to ru NMP w Hen ry ko -

wie” spi sa no na po le ce nie opa -
ta Pio tra. Pia sto wa god no
pre po zy ta w la tach 1259-1269.
Pi sa o j wie lu skryp to rów a by mo e i sam
opat. Naj cen niej szy dla hi sto rii li te ra tu ry sta
si za pis do ty cz cy Bo gu chwa a osia de go
w Bru ka li cach, tu za opot ka mi Hen ry ko -
wa. Piel grzy mom i prze chod niom przy po -
mi na o tym przy dro ny ka mie pa mit ko -
wy usta wio ny w cen trum wsi. 

Uni ka to wy ma nu skrypt – nie po zor ny po -
szyt z per ga mi no w okad k – znaj du je si
we wro caw skim Mu zeum Ar chi die ce zjal -
nym a je go wier na ko pia tak e w cy ster skim
klasz to rze nad Oa w. Od kry cie po lo ni -
stycz nej pier wo ci ny na stro nach „Ksi gi
Hen ry kow skiej” za wdzi cza my l skie mu hi -
sto ry ko wi Wil hel mo wi Pfit zne ro wi, któ ry
w 1846 r., opu bli ko wa pierw sz wia do mo
o „Li ber Fun da tio nis Clau stri Sanc tae Ma -
riae Vir gi nis in He in ri chov”. W osiem lat pó -
niej (1854 r.) uka za si pier wo druk, wy da -
ny przez G. A. Sten zla. Po ó ke per ga mi ny
li cz po nad 7 stu le ci. S za pi sa ne dwu stron -
nie, czar nym i czer wo nym in kau stem. Na j -
zyk pol ski – ca  pi sa n po a ci nie „Ksi g” –
prze tu ma czy prof. Ro man Gro dec ki. 

Hi sto rycz ne zda nie po cho dzi z roz dzia -
u za ty tu o wa ne go: „O Bru ka li cach, z ja kie -
go po wo du i z ja kie go ty tu u klasz tor po -
sia da t wo, ni niej sze pi smo oka e
zgod nie z praw d wszyst kim, któ rzy je b -
d czy ta li”. Oto frag ment za wie ra j cy
syn ny cy tat: 

„Lecz trze ba wie dzie, e za owych dni
by y tu w oko li cy my ny wod ne ogrom nie
rzad kie, prze to o na te go Bo gu chwa a
Cze cha sta a bar dzo cz sto przy ar nach
mie lc. Li tu jc si nad ni m jej Bo gu -
chwa mó wi: „Daj, bym ja te me!” – to
jest po pol sku: „Daj, a ja po bru cz a ty po -
czy waj!”. Tak ów Czech na zmia n me
z o n i cz sto ob ra ca ka mie tak jak o -
na. Co wi dzc s sie dzi, cho cia wów czas
nie licz ni, na zy wa li go: „Bo gu chwa Bru ka”
i std po cho dzi, e je go ca e po tom stwo na -
zy wa si Bru ka li ce”. 

„Ksi ga Hen ry kow ska” b d ca sfa bu la ry -
zo wa nym zbio rem ak tów no ta rial nych opi su -
je dzie je ma jt ku klasz tor ne go. Ujaw nia jc
szcze gó y zwi za ne ze l sk oby cza jo wo ci,
go spo da ro wa niem i wa da niem do bra mi pry -
wat ny mi pe ni ro l swe go ro dza ju kro ni ki hi -
sto rycz no -go spo dar czej z cza sów wnu ków
i pra wnu ków Bo le sa wa Krzy wo uste go. „To
„hi sto rycz no -sta ty stycz ny ob raz jed nej kwa -
dra to wej mi li so wia skiej przed sze ciu stu -
le cia mi” – pi sa o tym dzie le Ka rol Szaj no cha,
lwow ski pi sarz i dzie jo pis. 

Li te rac ki wdzik te go wy jt ko we go utwo -
ru za wie ra si w ga w dziar skim opo wia da -
niu o rze czach i spra wach po wsze dnich.
Do sko na e tu ma cze nie Ro ma na Gro dec -
kie go, uczy ni o z niej zaj mu j c lek tu r, dzi -
ki któ rej po zna je my sce ny z y cia co dzien -
ne go miesz ka ców re dnio wiecz ne go l ska. 

Jed nym z ta kich ob raz ków s wa nie go -
spo dar skie za j cia Bo gu chwa a i je go o -
ny – naj wi docz niej zm czo nej mie le niem
ziar na. ycz li we i wspó czu j ce: Daj, a ja
po bru cz a ty po czy waj! – te go ksi  ce go
wo ja, któ ry w cza sie wy praw krzy o wych,
u bo ku Bo le sa wa Wy so kie go uczest ni -
czy w ob l e niu da le kie go Me dio la -
nu – wzbu dza sym pa ti i uzna nie.

„Wzru sza j cy to w swej pro sto cie do wód
go to wo ci dzie le nia tru dów pra co wi te go y -
wo ta, zgo a ry cer skie go sza cun ku dla wy -
si ku ko bie ty, ch ci przyj cia jej z po mo -
c.” – za uwa a Ja dwi ga Pie tra sie wi czo wa,
au tor ka po pu lar ne go pod rcz ni ka hi sto rii li -
te ra tu ry.

W tym ro ku me tro po li ta wro caw ski ar -
cy bi skup Jó zef Kup ny zo y wnio sek
o wpi sa nie „Ksi gi Hen ry kow skiej” na mi -
dzy na ro do w li st dzie wa nych dla ludz -
kiej cy wi li za cji. Po stu lat zo sta przy j ty
przez pol skie biu ro Pro gra mu „Pa mi
wia ta”, b d ce agen d UNE SCO – Ko mi -
te tu Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych
do Spraw Owia ty, Na uki i Kul tu ry.

I jesz cze co pro do mo sua.
W syn nych „Kro ni kach” Ja na
Du go sza od naj du je my wzmian -
ki przy da j ce splen do ru zo tej le -
gen dzie re gio nu, któ ry dzi siaj
no si na zw aglo me ra cji l sko -za -
g biow skiej. Przy po mi na j e
wschod nie ru bie e XIII -wiecz ne -
go l ska le a y w oko li cach
Owi ci mia. Wi  si z Mi lo wi -
ca mi nad Bry ni c – obec nie
w gra ni cach So snow ca. W ro -
ku 1228 zgod nie z wo l ksi cia
kra kow sko -san do mier skie go
Lesz ka Bia e go, zo sta y po da ro -
wa ne wspo mnia ne mu ju Mi ko -
a jo wi, na czel ne mu no ta riu szo wi
ksi cia Hen ry ka Bro da te go. By -
y da rem za do cho wa nie przy mie -
rza l sko -ma o pol skie go. Ze
spi sa ne go wte dy do ku men tu
owdo wia ej ksi nej kra kow -
skiej Grzy mi sa wy wy ni ka, e
Mi lo wi ce wraz z in ny mi do bra -
mi sta y si pod sta w fun da cji
mo de go i nie bo ga te go jesz cze
opac twa hen ry kow skie go. Dzi -
ki mni chom znad Oa wy wie
Mi le jo wi ce, wte dy przy na le na
do Zie mi Opol skiej, otrzy ma a
myn, a w ja ki czas po tem prze -
nie li si do niej po tom ko wie
Bru ka ów znad Oa wy; ich dziad
Bo gu chwa wy po wie dzia pierw -
sze za pi sa ne zda nie w j zy ku 
pol skim!



P.S. 
W dru giej po o wie ubie ge go wie ku hi sto -

ry cy po raz ko lej ny to czy li spór o wia ry god -
no do nie sie nia Ja na Du go sza, któ ry w „An -
na les seu cro ni cae in c li ti Re gni Po lo niae”
(„Rocz ni ki czy li kro ni ki saw ne go Kró le stwa
Pol skie go”) w usta Hen ry ka Po bo ne go szy -
ku j ce go si do roz pra wy z Ta ta ra mi pod Le -
gni c wo y pol skie zda nie o tre ci: „Gó rze
sz nam sta o”. Wie lu wy bit nych hi sto ry ków
i li te ra tu ro znaw ców z prof. Te re s Mi cha ow -
sk, au tor k „Wiel kiej hi sto rii li te ra tu ry pol -
skiej” przy j o, e po raz pierw szy te so wa
zo sta y za pi sa ne co naj mniej na kil ka na cie
lat przed po mni ko wym cy ta tem z „Ksi gi
Hen ry kow skiej”. Wte dy bo wiem – jak twier -
dzi Du gosz – mia y skry ba, z któ re go za -
pi sków nasz zna ko mi ty kro ni karz – au tor
pierw szej wy bit nej syn te zy w hi sto rio gra fii
pol skiej – wa nie ko rzy sta. Te z o au ten tycz -
no ci te go ró da i praw dzi wo ci do nie sie za -
cne go au to ra „Kro ni ki saw ne go Kró le stwa
Pol skie go” oraz wy cho waw cy sy nów kró lew -
skich osta tecz nie oba li prof. Jó zef Ma tu szew -
ski w dro bia zgo wym i rze tel nym do cho dze -
niu z 1980 r. opu bli ko wa nym pod ty tu em
„Re la cja Du go sza o na je dzie ta tar skim
w 1241 ro ku. Pol skie zda nia le gnic kie”: „S
one wy my sem Du go sza, jak ca a opo wie
o ba ta lii le gnic kiej wraz z hi sto ryj k o wa lecz -
nym ry ce rzu Iwa nie Iwa no wi czu, imien ni ku
Iwa na Iwa no wi cza Du go sza. Du gosz
za wzo rem sta ro yt nych ca e mo wy pi sa;
mia by si za tem wa ha w do rzu ce niu pa ru
zwro tów pol skich, któ re je go opo wie ci mia -
y do da zna mion au ten ty zmu? (…) W re zul -
ta cie nie zda nia le gnic kie s naj star szym zna -
nym zda niem pol skim. Za szczyt ten od da
na le y za pi so wi opa ta Pio tra.” – na pi sa wy -
bit ny me dia wi sta, hi sto ryk pa stwa i pra wa
cie sz cy si sa w mi strza kry ty ki na uko wej. 

Opactwo Cystersów w Henrykowie
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Ja je stem 
tu boss 

iw nicz na -Ko sa rzy ska. Kil -
ka na cie osób na stop niach
scho dów przed „Smre kiem”.

Spor to we ciu chy, gór skie bu ty, ple ca -
ki, ki je trek kin go we. Bo jo wy na strój. 

– Ja je stem tu boss. To zna czy ja je -
stem tem po, ja je stem od po czy nek,
ja je stem kie ru nek, a na wet wa sze si -
ka nie. 

Ta de usz jest po pi dzie sit ce. Gó -
ral z Ko sa rzysk. In struk tor w „Smre -
ku” i naj bar dziej roz po zna wal na
twarz orod ka, któ rym z Ty chów za -
rz dza Nad wi la ska Agen cja Tu ry -
stycz na. 

– O, pach nie PiS -em – rzu ca kto
z ty u.

– Nie, nie. Z tym si ka niem nie o po -
li ty k cho dzi, tyl ko o to, e jak kto
z was ze chce zo sta na stro nie, to ma
mi o tym za mel do wa, bo jak nie za -
mel du je i zo sta nie, a gó ry znam

wiet nie i cz sto cho dz bocz ny mi
cie ka mi, to si zgu bi. Ok?

Po tak ni cia go wa mi.
Mi ja jc prze om Po pra du i Ry nek

w Piw nicz nej, uda je my si w stro n
Ry tra. Mi kro bus skr ca w pra wo,
prze je da przez most i za trzy mu je
si na skra ju la su, u stóp Ma ko wi cy.
red niej trud no ci szla kiem gór skim
b dzie my wspi na si na wy so -
ko 844 m n.p.m. 

Ni by nic wiel kie go, ad ne tam Hi -
ma la je, ale dla przy wy ke go do co -
dzien nych wy gód miesz czu cha, to
nie za daw ka wy si ku. Pot, zm -
cze nie, ci ki od dech, ból w ko -
ciach. Ale po to w ko cu tu przy -
je cha li my, by zrzu ci z sie bie
cy wi li za cyj ny ba last. Wic na przód,
w gó r!

Idzie my i ga da my. Ta de usz, jak ma -
o kto, umie ga da. Gó ral z dzia da

pra dzia da. A gó ra le nie zwy kli trzy -
ma j zy ka za z ba mi, wie dz, ja ki
z nie go uy tek mo na zro bi.

– Syn jest czwar tym po ko le niem
w mo jej cha u pie, któ r jesz cze dzia -
dek po sta wi – po wia da. – Wy je cha,
pra cu je. Czy wró ci? Nie wiem. By
mo e b d ostat nim, któ ry lej ce tu
trzy ma.

Ka pi ta lizm wy gna mo dych lu dzi
z Ko sa rzysk i oko licz nych przy sió -
ków. Ucie kli do mia sta w po szu ki wa -
niu lep sze go y cia. Wie lu spa ko wa -
o ma rze nia do wa liz ki i wy je cha o
za Oce an, uda jc si tam tra dy cyj nym
szla kiem emi gran tów, wy tar tym przez
ich przod ków na wy spie El lis Is land
jesz cze na po czt ku ubie ge go stu le -
cia. Go spo dar stwa opu sto sza y, po zo -
sta li w nich w wik szo ci sa mi sta rzy,
scho ro wa ni lu dzie.

Piw nicz na zna la za si na pe ry fe riach
go spo dar ki ryn ko wej. No wa rze czy wi -
sto zre du ko wa a al ter na ty wy, nie
stwo rzy a do dat ko wych mo li wo ci,
ogra ni czy a te ist nie j ce. Zna cz cych
in we sty cji, tak e tych tu ry stycz nych,
zbyt ma o, prze strze ni do ich urze czy -
wist nie nia po nad mia r. 

Ta de usz te wy emi gro wa do Sta -
nów. Za nim si zde cy do wa na ten
krok, kil ka lat pra co wa w „Smre ku”.
Ale chcia mie co wa sne go. Po my -
la o knaj pie. Mia a na zy wa si „Po -
tar ga na Cha u pa”. 

Tekst i zdjcia:
WIE SAW 

KO STER SKI

P

Ta de usz jest po pi dzie sit ce. Gó ral z Ko sa rzysk – naj bar dziej roz po zna wal na twarz orod ka, któ rym z Ty chów za rz dza Nad wi la ska Agen cja Tu ry stycz na.
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– Uwie rzy em „Ga ze cie Wy bor -
czej”, któ ra na pi sa a, e kre dyt hi po -
tecz ny w PKO BP to naj bar dziej
przy ja zny kre dyt dla klien tów. Po tem
ju nie wie rzy em „Wy bor czej”
i ad ne mu ban ko wi, bo o ma o mnie
nie zli cy to wa li. Za sta wi em dwa
do my. Wa  sa mó wi – bierz cie
spra wy w swo je r ce. Wic wzi em.
By em mo dy, gu pi i na iw ny. Gdy -
by nie Sta ny, zna la z bym si pod mo -
stem. 

Za Oce an wy je cha, ja ko re pre zen -
tant Pol ski w ka ra te. I zo sta, by za -
ro bi i spa ci pol skie du gi. Je dzi
Truc ka mi. W week en dy sta na
bram ce, w Chi ca go w Ca pi tal Clu -
bie, pol skim klu bie z pol skim wa -
ci cie lem. 

– Przy cho dz ma o la ty, spraw -
dzasz do ku men ty, czy wol no im
wej do dys ko te ki w noc nym klu bie.
Od siew ju na bram ce, bo po tem jak
ta ki do sta nie drin ka i wpad nie po li -
cja, to cof nie po zwo le nie na lo kal.
Ame ry ka to kraj pa ra dok sów. Jak
masz szes na cie lat mo esz so bie
bro ku pi w skle pie, ale e by na pi
si wód ki w klu bie mu sisz mie
dwa dzie cia je den lat. 

By po imie niu ze wszyst ki mi
klien ta mi. W ko cu za cz li mó wi:
pro sz pa na. Co jest? 

– Od po wied zna la zem przy go le -
niu – prze cie masz ju cho pie si wi -
zn na skro niach. Po ra wra ca. 

Nie do sta zie lo nej kar ty. Ale nie by
to je dy ny po wód ska nia j cy do po -
wro tu.

– Tam zro zu mia em, kim je stem, co
chc ro bi, gdzie chc y, gdzie jest
mo je miej sce. 

Je go dzia dek by le ni czym w Ko -
sa rzy skach, pil no wa piw ni cza skich
la sów. W le ni czów ce, któ r ju daw -
no zdmuch n upyw cza su, po kój wy -
naj mo wa li Sza flar scy, ro dzi ce Da nu -
ty Sza far skiej. By li na uczy cie la mi,
uczy li w szko le w Ko sa rzy skach.
Da nu ta Sza flar ska tu si uro dzi a
i wy cho wy wa a na jed nym po dwór -
ku z je go ro dzi ca mi i ciot ka mi. Te raz
on opro wa dza tu ry stów po cie kach
dziad ka.

Le ny dukt. Prze rwa w mar szu. B -
dzie aneg do ta, oczy wi cie o gó ra lach.
Ta de usz zna ich bez li ku. T snu je,
sto jc na wy st pie skal nym. Gó ral
na mów ni cy, ro strze, ka te drze, am bo -
nie. Ka mie wy li zga ny od tych ga -
dek. So wa? Mniej wi cej ta kie: gdy -
by nie prze bie go i spryt gó ra li
Ja gie o ni gdy nie wy gra by pod
Grun wal dem. Cho le ra, mo e rze -
czy wi cie tak by o!

– Idzie my da lej – dy ry gu je. – Tam
wy ej skr ca my w le wo, to zna czy

w pra wo, bo w gó rach po win no si
cho dzi tyl ko w pra wo. Wie cie o tym.

Sy sza em to wie le ra zy. Brzmi
jak de kla ra cja po li tycz na o pra wi co -
wym za bar wie niu.

– Ta de usz, gdy by Ko lumb mia ta -
kie za sa dy na wi ga cji, nie od kry by
Ame ry ki do dzi siaj – wtr cam ar tem.

– Ale szyb ciej od kry by Au stra -
li – od bi ja.

Kil ka set me trów w stro n szczy -
tu i ko lej ny wy li zga ny ka mie
z no w opo wie ci o lu dziach gór.
Bi j si w pier – nie wie dzia em, e
wpyw gó ra li nad po pradz kich
na bieg hi sto rii Pol ski by tak wiel -
ki, in spi ru j cy, nie mal de cy du j cy.
Gdy by nie oni to…

Szczyt. Cha ta na Cyr li. Szcze ka nie
psa. Pic kup do brej kla sy na po dwór -
ku. Drew nia ny po dest. 

Sta ra na zwa po zo sta a, ale to ju nie
daw na cha ta, cia sna, dusz na, za to -
czo na, tyl ko wiet nie pro spe ru j cy
pen sjo nat z wy go da mi, zbu do wa ny
mo c ma rze kil ku lu dzi uwie dzio -
nych uro ka mi Be ski du S dec kie go,
któ rym znu dzi si miej ski pej za i ca -
a ta bie ga ni na za szcz ciem. Tu do -
go ni li wa sne wy obra e nia o suk ce -
sie. 

No we wn trza i sta ry kli mat go cin -
no ci. Do bre po  cze nie. Ku ku ka
sma ku je jak za wsze, i jak za wsze ma
wa ci w moc. Kuch nia? Na gro da
za trud wspi nacz ki. Pal li cho ka lo rie,
zgu bi si je na stro mych szla kach.
Wic za ma wiaj my. Bo ro wi ko wa,
sma o ne oscyp ki z u ra wi n, ru skie.
Od jazd, stan za chwy tu, ma rze nie.
N c cy wiat ku li nar nych eks ce sów
dla ga stro no micz nych lu bie ców.

Su cha Do li na. Tra sa na Obi dz.
Na tych sto kach mia si zma te ria li -
zo wa ko lo ro wy za wrót go wy. Wy -
ci gi o du go ci pa ru ki lo me trów
go to we do prze wie zie nia w ci gu go -
dzi ny kil ku ty si cy nar cia rzy – to in -
ter net. Suk ces w sie ci. W ana lo gu pu -
sto, gu cho, sza ro. 

Kto po rwa si na bu do w pen sjo -
na tu, tu przy dro dze, w rod ku do -
li ny. mia o ci po my su ar chi tek to -
nicz ne go za mie rza chy ba po ko na
wszyst kie orod ki nar ciar skie w oko -
li cy. Nie da ra dy. In we sty cja za mar -
a. Go e mu ry, su ro we drew no. Ba ner:
sprze dam. I nu mer ko mór ki. 

Su cha wy scha do szczt nie. Pu ste
sto ki, mar twe wy ci gi, rdze wie j cy
sprzt. Stan ma ra zmu, kl ski, za sto -
ju, upad ku. 

Kie dy znaj do wa a si tu jed na
z lep szych sta cji nar ciar skich w Pol -
sce, zbu do wa na jesz cze w la tach 60.
Ja ki czas te mu wszyst ko, ja ko ta ko
dzia a o.

Ja: – A mo e gó ra le nie po tra fi si
do ga da? Std ta bryn dza.

– Po tra fi, cho cia ci ko – mó wi
Ta de usz. 

– Co dzie li? 
– Hm, wa dza.
Oyw cz krew mia wpu ci

do Ko sa rzysk wy cig na Elia szów k.
Przy je cha przed sta wi ciel fran cu -
skiej fir my Po ma gal ski, zna nej z bu -
do wy sta cji nar ciar skich w Eu ro pie,
obej rza oko li c, wy ci gi, za ple cze
ho te lo we, po cig, dro gi. Wszyst ko
mu pa so wa o. Gó ra le zo bo wi za li si
wnie apor tem po la do spó ki, Fran -
cu zi mie li udzie li gwa ran cji na pa -
r mi lio nów do la rów kre dy tu. De al
na wzor co wy wy cig. 

– Przed sta wi ciel fir my Po ma gal -
ski po sta wi wa ru nek, e ani je den
wa ci ciel zie mi nie da kon -
try – opo wia da Ta de usz. – I nikt nie
da. Kontr po sta wi a gmi na, któ ra
nie zde cy do wa a si wnie swo jej
zie mi do spó ki. Spra w wy wró co -
no. Nic nie po wsta o, a pa pie ry
pod pi sa li wszy scy. Po wsta za to
kon ku ren cyj ny oro dek na Wier -
chom li.

Gó ra le z Ko sa rzysk zwar li szy ki
tak, jak ci z Bia ki Ta trza skiej, ale
nie zro bi li in te re su na tam t mia r.
Tam li cz pie ni dze, tu go spo da rze
mo g li czy na nie zro zu mie nie wa -
dzy. Mie dze nie mo no ci po dzie li y
lu dzi, od gro dzi y y zn gle b po ro -
zu mie nia i wspól ne go suk ce su ugo -
rem lo kal nej nie mo cy. 

– Jak w Bia ce je den chop nie
chcia wej do spó ki, a po le mia
aku rat na rod ku sto ku, gdzie chcia -
no zbu do wa wy cig, to mu po wie -
dzie li, e go spa l. I za raz po szed
po ro zum do go wy. Te raz sie dzi
w cha u pie i dut ków ma od cho le -
ry – sy sz.

A mo e to tyl ko aneg do ta o sku -
tecz no ci za rad nych gó ra li z Bia ki? 

– Ale skd! – ob ru sza si Ta de -
usz. – Tam ksidz kl tw gro zi.
Na po czt ku go spo da rze za sta wi li
w ban ku wszyst ko, co mie li: do my,
po la, e by ru szy. Czap ki z gów.
Pierw szy ra trak ku pi li w Su chej i ra -
zem z tym ra tra kiem za bra li nam chy -
ba ro zum. 

Su ch Do li n do bi a kon ku ren -
cja – Ry ter ski Raj w Ry trze, dzie si
ki lo me trów od Ko sa rzysk, Wier -
chom la, Ja wo rzy na Kry nic ka, Lit ma -
no wa na So wa cji. Wsz dzie bli sko
i no wo cze nie. 

– My nie ma my ni cze go – wy ci -
gu, nie e nia, krze sa ele ganc kie go.
Par king jest 700 me trów do wy ci gu.
A wsz dzie na wie cie z par kin gu
idziesz pro sto na stok.
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Pa r lat te mu trzej przed si bior cy
z War sza wy chcie li – la dem Fran cu -
zów – za in we sto wa w wy cig w Ko -
sa rzy skach. 

– Tak im bur mistrz kad ko dy
pod no gi, e zre zy gno wa li – po wia -
da krót ko Ta de usz. 

Ci z War sza wy pro po no wa li dzier -
a w zie mi na trzy dzie ci lat. Za hek -
tar da wa li 2 ty si ce zo tych. Zi ma, la -
to, jak le ci. Ide al na sy tu acja. 

– Wy obra asz so bie – gó ral sie dzi
w do mu i z nu dów zna czy se kre d
kre ski na sto do le, ilu nar cia rzy prze -
je cha o. I ju se prze li czy dut ki.
A te po kój wy naj mie, na lew k
sprze da, kie ba sk na ro nie zro bi,
pie ro gi z se rem i ja go da mi ugo tu je.
Ale nic z te go – ma cha r k Ta de usz.

Mni ek nad Po pra dem. So wac ki
s siad Piw nicz nej i Ko sa rzysk. Jesz -
cze nie daw no kwit n ca stre fa przy -
gra nicz ne go han dlu: al ko hol, cze ko -
la da, orzesz ki, war ko cze se rów.
Skle pi ki tu za szla ba nem. In te res si
kr ci. Miej sco wi mie li ro bo t i pie -
ni dze na utrzy ma nie ro dzi ny. 

Te raz nie my ka wa ek as fal tu. Sy tu -
acja si od wró ci a. So wa cy ma j eu -
ro, przy je da j do nas na za ku py. Hi -
per mar ke ty w No wych S czu bi j
po dob no re kor dy ob ro tów. W so bo -
ty i nie dzie le nie idzie za par ko wa,
bo pcha j si z przy czep ka mi. Ska -
dy bu dow la ne od y y. 

Mni ek za to za mar. Tyl ko knaj pa
u Di tri cha si tam trzy ma.

Za Piw nicz n, w kie run ku Kry ni -
cy, unij na ka sa bu du je most na Po pra -
dzie i dro g na So wa cj. Sta ra za wi -
sa w po wie trzu, na skar pach, ob su wa
si, gro zi ka ta stro f.

Ob ra zek z tam tych lat, au ten tyk:
do sto j ce go na gra ni cy pol skie go ci -
nqu ecen to z krat k pod cho dzi wku -
rzo ny czym, po nu ro wy gl da j cy

so wac ki cel nik, na chy la si nad kie -
row c i nie za gl da jc na wet w przy -
go to wa ne do kon tro li pa pie ry, po wia -
da: przej cie dla ci a ró wek jest
w Chy nem, pro sz std od je cha.

Ten z ci nqu ecen to nie w cie mi bi -
ty, sa mo chód zo sta wia przy dro dze
i pie szo prze kra cza gra ni c – po ko -
niak i stu denc k dla dzie ci.

W Piw nicz nej i oko li cy pra cy si
nie znaj dzie. Kil ka na cie firm i to
wszyst ko. Kto ma ro bo t w ho te lu czy
pen sjo na cie, trzy ma si jej kur czo wo.
Szan s po zo sta je tu ry sty ka, ale do -
brze zor ga ni zo wa na, atrak cyj na
w for mie, ci ga j ca wcza so wi czów
nie ba nal ny mi po my sa mi. 

Ka pi ta em s gó ry. Obi dza, Pi wo -
wa rów ka, Elia szów ka, Niem co wa,
Ro gacz, Ja wor ki, W wóz Cho mo le,
Ma ko wi ca. Szla ki, wspi nacz ki, wi -
do ki, wa tra, schro ni ska, cha ty
pod szczy ta mi. Jak tle nu po trze ba
no wo cze snych wy ci gów nar ciar -
skich, któ re wy pe ni y by lu k, 
obu dzi y upio n Piw nicz n i Ko sa -
rzy ska, oy wi y orod ki wy po czyn -
ko we. 

„Smrek”, bo daj naj wik szy pra co -
daw ca w Ko sa rzy skach, umia zna -
le si w tu ry stycz nym biz ne sie,
cho jesz cze na po czt ku lat 90. ze -
sze go stu le cia by w ob j ciach gór -
nic twa, ci lej ko pal ni „Pstrow ski”.
Kie dy w 1996 ro ku po wsta a w Ty -
chach Nad wi la ska Agen cja Tu ry -
stycz na, prze szed z ca ym do bro -
dziej stwem in wen ta rza pod jej
skrzy da, tak jak po zo sta e orod ki na -
le  ce do Kom pa nii W glo wej. 

Pod da wa ne za bie gom re struk tu ry -
za cyj nym gór nic two po zby wa o si
zbd ne go ma jt ku. Ho te le prze j y
trzy fir my: NAT (spó ka -cór ka KW),
Gli wic ka Agen cja Tu ry stycz na oraz
Ja strzb ska Agen cja Tu ry stycz na

(wcho ni ta przez Ja strzb sk Spó -
k Ubez pie cze nio w).

NAT zgar n naj wi cej, po sia da
osiem na cie ho te li w ca ej Pol sce
(dzie wi nad Ba ty kiem) oraz sta cj
nar ciar sk w Wi le. Wszyst kie wiet -
nie po o o ne, bo gór nic two, kie dy
po t ga, by o w sta nie za a twi naj lep -
sze lo ka li za cje. Cz wy re mon to wa -
no, dzi ki cze mu ma j 3-gwiazd ko -
wy sta tus. Kil ka sab szych pój dzie
pod mo tek. A „Smrek”? 

– „Smre ka” nie chce my sprze da,
on jest bez cen ny – oznaj mia Ane ta
Po ra niew ska, dy rek tor do spraw mar -
ke tin gu i wspar cia sprze da y NAT.

Ten oro dek ma swój cha rak ter,
styl, kli mat, zna laz ory gi nal ny po -
mys na or ga ni za cj wy po czyn ku.
Gó ry, ruch, wy si ek, za bie gi, die ta.
Zdro wie, uro da, kon dy cja. Li cze nie
ka lo rii. Ile spa do? I tym moc no wy -
ró nia si nie tyl ko spo ród po zo sta -
ych orod ków NAT -u, ale tak e in -
nych ho te li w Be ski dzie S dec kim. 

Wcza sy od chu dza j ce wy my li
Mie czy saw Hu le wicz, przed si bior -
ca z bran y tu ry stycz nej, któ ry naj -
pierw dzier a wi „Smre ka”, by po tem
pro wa dzi go pod szyl dem NAT -u.
Hu le wicz mia te in ne ho te -
le – „Ag” nad mo rzem i „Ko li b”
w Piw nicz nej. „Ko li b” sprze da.
No wy wa ci ciel nie udwi gn in te -
re su, spa so wa. Ho tel opu sto sza i za -
mie ni si w ru in.

– Hu le wicz wy je cha do Hisz pa -
nii – sy sz od Ta de usza. – W oko li -
cach Ali can te ku pi so bie apar ta -
ment. 

– Za je go cza sów wszyst ko hu la o.
On to roz kr ci, zwasz cza w la -
tach 90. Mie li my klient k z Ar gen -
ty ny, pa ni Ju li, któ ra przy je da a
w ma ju i by a do pa dzier ni ka. Pó ro -
ku wcza sów, bo tak si jej tu po do ba -
o. Cho dzi a w gó ry, na za j cia.

Rytm dnia wy zna cza po ran ny roz -
ruch nad Czer czem, przed po u dnio we
wyj cie w gó ry, po obied nie za bie gi,
wie czo rem py wa nie i obo wiz ko wo
dys ko te ka u Re ni. Wcza so wi cze i in -
struk to rzy s po imie niu. Ta ki zwy czaj
i wszy scy go sza nu j. 

Wcze niej, kie dy oro dek na le a
do gór nic twa i przyj mo wa zwy kle
wy sze szar e gór ni cze, pa no wa y
zgo a od mien ne zwy cza je: sztyw ny,
su bo wy dryl, czap ko wa nie, , , ru -
ki pa szwam, szty ga rze, pre ze sie,
dy rek to rze, dy rek to rze ge ne ral ny.
Te raz jest Zo sia, Ka zia, Jó zek, Wa -
dek. Ty tu y i sta no wi ska zo sta j
w do mu.

Dys tyn go wa na pro fe so ro wa z Ge -
ne wy, któ rej m, pol ski uczo ny zaj -
mu j cy si ja k wy szu ka n dzie dzi -
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n fi zy ki, pra co wa w Eu ro pej skim
Cen trum Ba da J dro wych (CERN)
pod Ge ne w, gdzie trwa j po szu ki wa -
nia bo skiej cz stecz ki Hig g sa (w syn -
nym CERN -ie Donn Brown umie ci
po cz tek swo ich Anio ów i de mo -
nów), spra wia a wra e nie ser decz nej
ku pe li z a wy szkol nej. Ma ja Ko mo -
row ska ni czym do bra zna jo ma.

Kto raz tu zaj rza, wra ca. Sta li by -
wal cy przy je da j z Au strii, Nie -
miec, Szwe cji, USA, Fran cji, Ar -
gen ty ny. Zy li si z tym miej scem.
Nie szu ka j luk su sów, bla sku hisz -
pa skich ka fe lek i roz ko szy fran cu -
skich wa nien, ale at mos fe ry, ja ka tu
pa nu je i ra do ci z cho dze nia po gó -
rach. Gó ry ucz po ko ry, sza cun ku
do sa me go sie bie, da j sa tys fak cj
z po ko na nia wa snych sa bo ci.

– Chcia bym kon ty nu owa smre ko -
we tra dy cje – mó wi Mar cin Bu czek,
no wy dy rek tor orod ka.

„Smre ko wi” przy by a kon ku ren cja,
otwar ty w ze szym ro ku w Piw nicz -
nej ho tel „Piw nicz na”, po o o ny tu
nad brze giem Po pra du, w któ ry za in -
we sto wa a ro dzi na Ole siów z Tar -
now skich Gór, wa ci cie li naj wik szej
w woj. l skim fir my han dlu j cej zo -
mem.

– Wcze niej by tu pen sjo nat „Li -
no dru tu” – opo wia da Ma rze na Ole,
me na der ho te lu „Piw nicz na”. – Po -
tem bu dy nek sta pu sty. Za in te re so -
wa si nim mój brat. Dla cze go gó -
ry? Dzia dek jest gó ra lem ze
Szczaw ni cy. Ro dzi ce uro dzi li si ju
jed nak na l sku.

„Piw nicz n” wy sty li zo wa no
w oksy mo ro nicz ny spo sób,  czc
tra dy cje i folk lor bied nych piw ni -
cza skich czar nych gó ra li z bo ga t
no wo cze sno ci. Re stau ra cja „Czar -
na Owca”, em kow skie mo ty wy
na cia nach, w me nu od grze ba ne
prze pi sy sta rych gó ra lek, ale te
blichtr, SPA i prze pych wntrz,
zwasz cza apar ta men tu ze szkla n
cia n. 

Hi sto ria ubo gich czar nych gó ra li
i wy staw ny, tro ch ce pe liow ski, 4-
gwiazd ko wy ho tel za pit na cie
mi lio nów zo tych pod jed nym da -
chem. Efekt na za sa dzie od wrot no -
ci zna cze. Ce na za stan dar do wy
po kój za czy na si od czte ry stu zo -
tych za do b.

– „Smrek” ma cho dze nie po gó -
rach, my ofe ru je my in ne atrak -
cje – qu ady, eks tre mal ne spor ty,
spy wy Po pra dem – do da je M. Ole.

Dro ga na Niem co w i Trze nio wy
Gro. Ostre po dej cie na 960 m
n.p.m. Pod szczy tem dwie drew nia -
ne cha ty na Ty mow skim, któ ry mi
wa da Ju rek, „Har ris”, jak go na zwa -

no, wy jt ko wa po sta i do bry duch
tych gór. Bro da, po chy lo na syl wet ka,
do bre so wo, ar sym pa tii w spoj rze -
niu. 

Miej sce te jest wy jt ko we. Po tro -
sze schro ni sko, po tro sze skan sen,
po tro sze izba tra dy cji. Nie ma bie -
 cej wo dy, ka na li za cji, pr du, jest
za to nie zwy ka at mos fe ra, cie pa stra -
wa na pie cu, po sa nie i kli mat ycz -
li wo ci. Mo na za po mnie o co -
dzien nej bie ga ni nie, ode tchn,
zrzu ci z sie bie kurz cy wi li za cji. Ju -
rek przy gar nie ka de go. Ugo ci, na -
kar mi, prze no cu je. 

Ja: – Wiesz Ta de usz, e wszy scy
cze ka j na to, co znów na ka mie niu
po wiesz?

– Ja sne. Przy je da j do nas ró ni
lu dzie, le ka rze, praw ni cy, przed si -
bior cy. I co ja im mo g da? Mo g im
da to, co mi dzia dek prze ka za, po -
dzie li si mo j mi o ci do tej ma -
ej oj czy zny. 

– Piw nicz na to kwit n ce miej sce?
– Tak by o w PRL -u. 
– Zie mia za po mnia na? 
– Nie, zie mia za nie dba na. Nie mo -

my r ki do do bre go gaz dy, czy li
bur mi strza. Te na sze cor ne gó ro le wy -
bie ra j tak, e niech krew za le je. Ni -
by si co u nas ro bi, co bu du je, ale
wi dzia e za be to no wa ne sza chy
w TVN -nie. Pol ska si z nas mie je.
Te sza chy to Piw nicz na w pi gu ce. In -
we sty cje nie przy no sz roz wo ju, tyl -
ko kosz ty, któ re mu si my z na szych
po dat ków po kry wa.

Gó ry si nie zmie ni y, zmie ni li si
lu dzie gór, zmie ni a si Piw nicz na
i ca y oko licz ny graj do. Na lep sze? 

– Piw nicz na, mo je ko cha ne Ko sa -
rzy ska i „Smrek”, w któ rym pra cu j
ty le lat, id chy ba w z stro n.
„Smrek” jest te raz in ny i chy ba nie
b dzie ta ki, jak daw niej.

– Kie dy wra ca em po dzie si ciu
la tach nie obec no ci, mia em oba wy.
Si wi zna na skro niach, a tu mo da
ka dra. Ale szyb ko si oka za o, e
ten wiek to nie wa da, ale atut, bo
wiek wik szo ci klien tów orod ka
jest ta ki, jak mój. Wy cho wa li my
si na tych sa mych au dy cjach, su -
cha li my Trój ki, mi ni ka su, na pry -
wat kach le cia y te sa me prze bo je
Uriah He ep, King Crim son, De ep
Pur ple, Led Zep pe lin. I na gle si
oka za o, e mo g sta n na naj wy -
szym schod ku i po wie dzie: Im
the boss.
uk szo sy, mo stek, za bu do wa nia.

„Po tar ga na Cha u pa” stoi od uli cy,
z mar twym gan kiem i okna mi bez fi -
ra nek. Po zo sta je ma rze niem, mi tem
nie spe nio nym Ta de usza. Za ni czte -
ro po ko le nio wa ta de uszo wa cha u -
pa. Do ro bo ty chcia cho dzi w kap -
ciach. I mo e kie dy pój dzie i po wie,
e jest tu sze fem.

* * *

Wo dzi mierz Gru ce la, se kre tarz
Urz du Mia sta i Gmi ny w Piw nicz -
nej Zdro ju, nie po tra fi sko men to wa
hi sto rii z pro po zy cj fran cu skiej fir -
my Po ma gal ski. Stwier dzi na to -
miast, e dla po trzeb pro jek tu war -
szaw skich przed si bior ców gmi na
wy dzier a wi a na le  ce do niej te re -
ny. Sta cja nie po wsta a, bo in we stor
nie przy st pi do bu do wy. Te raz pla -
no wa ny jest wy cig na gó rze Ki carz.
Prze ciw ko tej in we sty cji za pro te -
sto wa li eko lo dzy i geo lo dzy, ar gu -
men tu jc, e in ge ren cja w zbo cze
mo e znisz czy uj cia wo dy mi ne -
ral nej „Piw ni czan ki” i spo wo do wa
ru chy osu wi sko we na du  ska l. 



Tadeusz roznieca kolejne ognisko…
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I

od ma wiam ka wie cu kru 
ze msta jest sod ka
przy naj mniej umie ra 
b dziesz jak Po wia tow ska – od po wia da 
cwa na czar ny hu mor za wsze si jej trzy ma

II

od zwy cza jam si od pa le nia 
mo stów za so b 
jed nak id na przy sta nek 
wy ci gam r ka wicz ki bi let kil ka sów
li ta nia co dzien no ci
nie dba le e gnam sa mot no

III

po y ka mnie au to bus
nu da jak zwy kle przy sia da si
wa nie do mnie
pod jej ci sym nad zo rem
li cz drze wa dni mie si ce

IV

Dan te nie mia ra cji
pie ko jest pa skie
ma je den krg 
zna jo mych z wi dze nia 

* * *

Je e li Bóg jest przy pad kiem
to wo a czem
o Bo e!

noc nik

dzi 
nie b d pa ka 
nad roz la nym tusz czem sów
bia  pla m wie czo ru

bo dzi
roz o  wszyst kie zna ki rk i ust 
na pu stej uli cy two je go cia a

tyl ko dzi 
zie lo ne wia to dla zmy sów

tej no cy
zde rzysz si
z sa mym dnem 
ó ka

O re ty Yeti

nie pa mi tam
jak mia na imi
do któ rej kla sy cho dzi
ani ja kiej mu zy ki su cha
pa mi tam 
tyl ko je go wiel k czar n sto p
od bi t
na nie gu prze cie ra da

ten mo ty lek bo so la ta!

pan na mo da

zo to na pal cu
sre bro na po licz ku
oów spoj rze
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I

chciaabym by ruda
jak ania z zielonego wzgórza
wiersze wyczesywa z lasu

II

nie jestem ruda
a nuda i tak ze mn
zbyt czsto rymuje

III

ciemny blond
to zdaje si pleonazm
dysonans
– mysi feminizm

IV

w sumie czas
zmieni koloryt
ziemi nabra w usta

V

z ziemi mi do twarzy
dookoa gowy
krucza czer

Zota Praga

rzeki piwa
gubi si
w morzach odków
by za chwil wyla
ciepym prysznicem humoru

dzi wszyscy jestemy zotouci

Ptasie mleczko

wrona

kroczy w cikich butach 
i wieczorowym makijau 
rozkadajc czarne skrzyda paszcza 
straszy w okolicy

sroka

zawsze szczery 
zoty umiech
uwaaj
w z kieszeni jej ust 
wychodzi na owy

kura

krzta si i chrzka 
na gowie irokez
na rkach blady synek 
pozostaoci po winiowych sadach

papuga

obecnie 
artystka – feministka
z kilkoma kolorowymi cytatami 
przyklejonymi do twarzy 

jaskóka

wic obniam swe loty
moe dasz mi dzióbka 
a tym razem  
nie przejdzie obok
ten dreszcz

czy kobiety o ptasich módkach 
szybciej wzbijaj si w niebo

ars poetica 

jak pisa wiersze po pracy?
no jak odbi si 
od dna sowa
i butelki?

dramat rozgrywa si w jednym akcie 

soce ju zaszo powiekami
noc rozpala si 
zaglda w garda
prawda policzona dreniem

jak w starym filmie 
cinamy gos
puszczajc si z dymem

odtworzeni na potrzeby wiersza

Ry
s. 
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su do cza su kto ukrad nie co ze stra -
ga nu czy do pro wa dzi do wy pad ku ko -
mu ni ka cyj ne go, jed nak sa ma zbrod nia
w tych miej scach si nie po ja wia. Nie -
jed no krot nie mo na od nie wra e -
nie, e au to rzy z za zdro ci spo gl da -
j w stro n in nych me tro po lii, gdzie zo
i wy st pek dun gli miej skiej to ra czej
co dzien no, a po ziom zbrod ni jest nie -
co bar dziej wy ra fi no wa ny ni kra -
dzie 200 z z ka sy mo no po lo we go.

„Cz sto cho w nie mo na si za -
chwy ca” – mó wi usta mi bo ha te ra je -
den z au to rów, wy ra a jc tym sa mym
gn bi cy tu wszyst kich kom pleks by -
cia mia stem „po mi dzy”. Z jed nej
stro ny Cz sto cho wa ja wi si ja ko prze -
strze sy tu owa na na tra sie mi dzy Ka -
to wi ca mi a War sza w, do któ re go nikt
po za piel grzy ma mi i ofia ra mi wy pad -
ków dro go wych nie ma po wo du za gl -
da. To „mia sto po dro dze do in nych
miast: War sza wy, Ka to wic, Kra ko wa,
Wro ca wia”. Na wet na za ku py wy je -
da si tu do nie da le kiej o dzi czy sto -
li cy Gór ne go l ska. Z dru giej za to
mia sto z sil nie ukon sty tu owa nym cen -
trum wy zna czo nym przez dep tak wio -
d cy od ko cio a w. Zyg mun ta
do klasz to ru Ja snej Gó ry, prze ci na ny
licz ny mi ar te ria mi i szla ka mi ko mu ni -
ka cyj ny mi. Ka dy, kto cho raz piel -
grzy mo wa przed ob raz Mat ki Bo skiej
Cz sto chow skiej, pa mi ta ten „pas
star to wy” – ostat ni pro st, któ r zmie -
rza si do tak bli skie go ju ce lu. To za -
ra zem prze kle stwo sa mych miesz -
ka ców, któ rzy z nie ch ci pa trz
na przy by szów, prze cho dz cych, mi ja -
j cych sta re ka mie ni ce, nie zo sta wia -
j cych la du swo jej obec no ci. Ci in -
tru zi, roz sia da j cy si na miej skich
aw kach i zie le cach, dzie l cy si ka -
nap ka mi i ugo to wa ny mi na twar do
jaj ka mi, po pi ja j cy je her ba t z ter mo -
su, ma su j cy obo la e sto pu i prze ku -
wa j cy p che rze na sto pach wy da j si
sta ym kom po nen tem cz sto chow skie -
go sierp nio we go kra jo bra zu, a jed nak
bu dz uczu cia ne ga tyw ne: od chod nej
obo jt no ci po agre sj.

Nic za tem dziw ne go, e prze strze ni
sil nie na ce cho wa n zna cze nio wo, tak -
e emo cjo nal nie po zo sta je klasz tor
Pau li nów. Ja sna Gó ra ja wi si al bo ja -
ko od da lo ny od nor mal ne go co dzien -
ne go y cia miesz ka ców „in ny wiat”,
al bo wrcz ja ko miej sce za, skd roz -
le wa si ono na ca e mia sto. Sa ma wie -
a klasz to ru przy po mi na unie sio ny pa -
lec gro  cy swo im miesz ka com,
ka rz cy i wy mie rza j cy spra wie dli -
wo, na któ ry spo gl da si z l kiem.
To ar chi tek to nicz ny znak stra ni ka,
któ ry przy po mi na o s dzie i cze ka j cej
lu dzi ka rze, ni czym Mic kie wi czow ski
Cza tyr dah. Na strój gro zy pod kre la j
al bo uwa run ko wa nia me te oro lo gicz ne
(mga, chmu ry, za pa da j cy mrok), al -

Como e opo wie dzie o to sa mo ci
mia sta przy bysz? Ja kie pra wo

ma do snu cia re flek sji nad y w tkan -
k miej sk kto, kto raz na ja ki czas
prze cha dza si nie -swo imi uli ca mi, je -
dzie tram wa jem czy prze ci ska przez tar -
go wi sko, by po tem wsi do po ci gu
i od je cha? Czy ob co miej sca, któ re -
go do wiad cza in cy den tal nie, cho
w mia r re gu lar nie, sta wia go w sy tu acji
uprzy wi le jo wa nej czy wrcz prze ciw -
nie – na stra co nej po zy cji? Tych kil ka
py ta opi su je do sko na le per spek ty w,
w któ rej po wsta je ni niej szy szkic po -
wi co ny prze strze ni Cz sto cho wy.
Przyj mu jc na sie bie ro l przy by -
sza – ob ce go, cza sem flâneu ra, czy tam
to mia sto, nie tyl ko ob cu jc z je go uli -
ca mi, wy sta wa mi skle po wy mi, ale do -
ko nu jc lek tu ry po wie ci kry mi nal -
nych, zwi za nych z Cz sto cho w, czy
to po przez miej sce za miesz ka nia ich au -
to rów, czy te ze wzgl du na fakt kon -
stru owa nia fa bu y w tej wa nie miej skiej
prze strze ni. Tak zro dzi si po mys
„prze czy ta nia” mia sta, któ re prze wi tu -
je spod po rzd ku nar ra cyj ne go, in tryg,
ak cji, splo tu wy da rze.

Po czt ko wo po d a nie za bo ha te ra -
mi uli ca mi o ob co brzmi cych na -
zwach, wcho dze nie do bu dyn ków tak
cha rak te ry stycz nych dla prze strze ni
Cz sto cho wy, jak Sd czy Urzd Miej -
ski, wresz cie przy sia da nie na skwe rach
(jak skwer So li dar no ci) lub pla cach
(plac Bie ga skie go) zmu sza do swo iste -

go ma po wa nia mia sta, sy tu owa nia wy -
da rze w cz sto chow skiej to po gra fii.
Sta je si ona sce ne ri, ro zu mia n za ra -
zem ja ko po rz dek wia ta – te go lo kal -
ne go, cz sto chow skie go uni wer sum,
a tak e ja ko zbiór kon kret nych umiej -
sco wie – zda rze fa bu lar nych, scen,
sy tu acji, w ja kich uczest ni cz bo ha te -
ro wie rze czo nych kry mi na ów. W ten
po rz dek tak moc no wpi su j si prze -
strze nie uy tecz no ci pu blicz nej: bu -
dyn ki Po li cji, S du, Urz du – zwa ne
„trój k tem ber mudz kim”, ale tak e
szpi tal, prze strze nie uni wer sy tec kie
Aka de mii im. Ja na Du go sza, Po li -
tech ni ki czy wy da j cej swe ostat nie
tchnie nie Aka de mii Po lo nij nej. Po ru sza -
my si za tem ja ko czy tel ni cy po te ra -
niej szej Cz sto cho wie skon cen tro wa -
nej wo kó Alej Naj wit szej Ma rii
Pan ny i jej pro sto pa dych skrzy o -
wa, z rzad ka za pusz cza jc si w in ne
cz ci mia sta i nie mó wi tu o dziel ni -
cach (Ra ko wie czy Besz nie), bo te s
pra wie nie obec ne, ale mam na my li
oko li ce ka te dry, sta rej cz ci mia sta czy
Ryn ku wie lu skie go. Za dzi wia j cy
jest te ab so lut ny brak w wia do mo ci
bo ha te rów oko li cy Ga le rii Ju raj skiej
(du e go no wo cze sne go cen trum han -
dlo we go po sta wio ne go w miej scu jed -
nej z naj star szych cz ci mia sta), któ -
ra po zo sta je nie ja ko na ubo czu
wy da rze. Co cie ka we, prze strze
owe go cen trum jest nie mal wol na
od wt ków kry mi nal nych: mo e od cza -

Cz sto cho wa
do kry mi na u
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bo go tyc kie ob ra zo wa nie prze strze ni
klasz tor nych uka zu j ce mrocz ne ko ry -
ta rze, piw ni ce, su ro we cia ny, po któ -
rych spy wa krew itd. W in nych re ali -
za cjach gro za ust pu je miej sca
ta jem ni cy, któ rej au r bu du j pod -
ziem ne przej cia, ru cho me kon fe sjo na -
y, skry wa ne kom na ty czy la bi ryn to we
ko ry ta rze pro wa dz ce do zu pe nie nie -
spo dzie wa nych miejsc pod Cz sto -
cho w. Trud no wszak po mi n w tym
miej scu za rów no po znaw cz, jak i ide -
olo gicz n pasz czy zn tej prze strze ni
z jej hi sto ri, wpi sa niem w pa mi zbio -
ro w, od nie sie niem ma te rial nej obec -
no ci klasz to ru Pau li nów do men tal no -
ci tak lo kal nej, jak i przede wszyst kim
pol skiej. Nie dzi wi za tem fakt, e z t
wa nie prze strze ni sym bo licz n zwi -
za ne s zbrod nie lub wy da rze nia
do nich pro wa dz ce, in spi ro wa ne za -
rów no me dial ny mi ko no ta cja mi spod
zna ku Da na Brow na, jak i hi sto rycz ny -
mi za gad ka mi lo kal nej pro we nien cji jak
cho cia by le gen da o pod ziem nym po -
 cze niu klasz to ru z Olsz ty nem z cza -
sów „po to pu szwedz kie go”. Nie mo e
za tem dzi wi, e Ja sna Gó ra ja ko miej -
sce za ra zem na zna czo ne wi to ci, jak
i prze strze pa mi ci – prze strze hi sto -
rycz na, wy zna cza j ca mia stu swo ist
axis mun di, jest prze strze ni, w któ rej
prze ni ka j si za chwyt i gro za, a tym
sa mym to wa nie tu ku mu lu j si
wy da rze nia kry mi nal ne. 

Jak kol wiek au to rzy kry mi na ów sta -
ra j si mi ni ma li zo wa ro l Ja snej
Gó ry w kon stru owa niu to sa mo ci
miesz ka ców, to prze strze men tal na,
ja ka wy a nia si z po wie ci kry mi nal -
nych, nie po twier dza tych sta ra. To
przede wszyst kim Cz sto cho wa miesz -
cza ska, ce le bru j ca po sia da nie, ce ni -
ca so bie wy go d i pe ny port fel, ra czej
spo koj na, gdzie nie do ko nu je si wiel -
kich zbrod ni, a wy da rze niem jest kra -
dzie al ko ho lu w skle pie noc nym. Je -
li zbrod nia wkra cza na sce n, to
za zwy czaj w miej scach „nie po rzd -
nych”, do któ rych pra wy miesz ka -
niec Cz sto cho wy nie za gl da (al bo ro -
bi to rzad ko). Prze strze men tal na
wy ra a si przede wszyst kim w mo ral -
no ci miesz cza skiej, uto sa mia nej
cz sto myl nie z ety k ka to lic k. To
Cz sto cho wa „po rzd na”, gdzie zo za -
wsze jest uka ra ne (cza sem w prze sad -
ny spo sób), i ta nie wt pli wie ma naj -
wik szy wpyw na kon struk cj in try gi
kry mi nal nej. Wszyst kim to wa rzy szy
bo wiem prze ko na nie, e zo mu si zo -
sta uka ra ne, zbrod nia do ty ka lu dzi,
któ rzy w ja ki spo sób prze kro czy li na -
ka zy czy to pra wa, czy mo ral no ci,
w kon se kwen cji po no sz od po wie -
dzial no. Trud no za tem dzi wi si, e
wród ofiar znaj du j si: do roz wi -
za pie l gniar ka do ra bia j ca so bie
na wa ka cjach „to wa rzy sze niem” tu ry -

stom, sku pio na na swo jej uro dzie
dziew czy na nie do strze ga j ca ni ko go
po za so b, nar ko man, gej, ba rasz ku j -
cy z uczen ni ca mi na uczy ciel, a na wet
de wot ka. Bo ha te ro wie tro pi cy zbrod -
nie  czy to led czy, czy te de tek ty -
wi -ama to rzy  nie jed no krot nie da j
wy raz tej men tal no ci, wy ko nu jc
gest: „no, mo na by o si te go spo dzie -
wa”. 

Re wer sem opi sa nej po wy ej sy tu acji
jest prze strze skrzt nie przez miesz -
ka ców ukry wa na, usy tu owa na z da -
la od cie kaw skich oczu – na pe ry fe -
riach mia sta. Te re ny pod miej skie,
za sie dlo ne przez bo gat szych (mo e na -
wet no wo bo gac kich) miesz ka ców
Cz sto cho wy w do mach jed no ro dzin -
nych i wil lach, to nie jed no krot nie
miej sca za cho wu j ce po zór po rzd ku,
spod któ re go wy zie ra j sa bo ci, skon -
no ci i wi stwa. Wspo mnia ne wil le to
za zwy czaj miej sca, w któ rych spo ty -
ka j si lo kal ni swin ger si, od da jc
si ucie chom sek su al nym; to do my,
skry wa j ce po ko je przy go to wa ne
do za baw ero tycz nych, nie wol nych
od prze mo cy sek su al nej; to sa lo ny
od no wy bio lo gicz nej b d ce ukry ty mi
do ma mi pu blicz ny mi. To wa nie
na obrze ach mia sta, w pod cz sto -
chow skich gli nian kach czy na le nych
cie kach, do ko nu je si zbrod nia, któ -
r pró bu je si ukry w prze strze ni
oswo jo nej – do mo wej. In te re su j ce
wy da je si to, e wy da rze nia kry mi nal -
ne nie s kon se kwen cj „nie bez piecz -
nych miejsc” Cz sto cho wy, któ re
w po wie ciach s nie mal nie obec ne ani
w po sta ci blo ko wi sko wych dre sia rzy,
ani sta ro miej skich „lum pów”, pro sz -
cych o dwa zo te na bu k, ale wa nie
miejsc bli skich, an tro po lo gicz nych,
jak dom czy klasz tor, lub nie -miejsc,
jak po wie dzia by Marc Au ge, czy li ta -
kich prze strze ni, któ re sprzy ja j bez -
oso bo wym re la cjom mi dzy ludz kim,
jak: ho te le, si ow nie, dwor ce, McDo -

nald’sy itp. Te ostat nie wzma ga j po -
czu cie ob co ci, a za ra zem obo jt no ci
wo bec mia sta oraz w re la cjach mi dzy -
ludz kich, któ re prze sik ni te s fru stra -
cj czy cza sem nie na wi ci. 

Z ta ki mi od czu cia mi ko re spon du je
wi docz na w po wie ciach ten den cja
do za my ka nia si w prze strze ni swo ich
cia snych miesz ka, co wi e si za ra -
zem z men tal no ci miesz cza sk
i ch ci zbu do wa nia so bie prze strze ni
swoj skiej, przy ja znej, bez piecz nej, jak
i z cia sno for mo wa n prze strze ni
oso bi st. Prze strze oso bi sta to za -
zwy czaj miej sce ca ko wi cie za mkni -
te dla „dru gie go”, azyl bez pie cze stwa,
ba stion „ja”, przy po mi na j cy trum n
lub gro bo wiec. Za zwy czaj ciem ne po -
miesz cze nia wy wo u j uczu cie dusz no -
ci, w tych prze strze niach ra czej si nie
roz ma wia, bo wiem po szcze gól ne jej
ele men ty sta no wi pew n ba rie r ko -
mu ni ka cyj n: czy b dzie to cia na,
drzwi czy kac dnia po przed nie go.
W tym wie cie lu dzie cz ciej wy mie -
nia j in for ma cje za po mo c te le fo nu
czy ema ili ni twa rz w twarz. Do te -
go ty pu prze strze ni za mkni tych mo -
na za li czy tak e uka zy wa ne w po wie -
ciach miej sca ak cji w bu dyn kach
uy tecz no ci pu blicz nej (po ko je prze -
su cha, sa le klu bów czy ce le wi zien -
ne), oswa ja ne przez bo ha te rów po -
przez pra c czy in ne dzia a nia, któ re
ko re spon du j z at mos fe r po dej rze,
nie uf no ci, nad zo ru itp. Lk
przed wpy wem „dru gie go” jest tak sil -
ny, e spo tka niom to wa rzy szy za zwy -
czaj du e na pi cie emo cjo nal ne.
Z czym wi e si oba wa? Wy da je si,
e wa nie z os dem w klu czu men tal -
no ci miesz cza skiej, std uciecz ki, uni -
ki, uspra wie dli wie nia, któ re ma j po -
móc wy mkn si za sta wio nej
gom bro wi czow skiej pu ap ce „g by”.
A mo e to znak na szych cza sów, lk
przed „dru gim” jest w grun cie rze czy
l kiem eg zy sten cjal nym – przed mier -
ci on to lo gicz n, któ r mo e mi za da
„in ny”.

Kie dy mo wa o wpy wie, nie mo na
po mi n nie zwy kle istot nych prze -
strze ni in ter me dial nych, b d cych
efek tem wpy wu prze ka zów me dial -
nych na to sa mo au to ra, od bior cy,
wresz cie na sam ksztat tek stu li te rac -
kie go. Jak za uwa a j an tro po lo dzy,
wspó cze sny czo wiek kon sty tu uje
swo j to sa mo ina czej ni je go ro -
dzi ce czy dziad ko wie, bo wiem wpyw
na jej ksztat ma ju nie ty le oso bi ste
do wiad cze nie czy pa mi, ale obej rza -
ne pro gra my me dial ne. W te go ty pu
to sa mo ci za cie ra si gra ni ca mi dzy
do wiad cze niem prze y tym a do wiad -
cze niem me dial nym; rze czy wi sto
sta je si po j ciem nie jed no znacz nym,
bo wiem za po red nic twem me diów
czo wiek pro wa dzi po dwój n eg zy sten -
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cj, któ ra roz gry wa si „tu i te raz” oraz
„tam” – w wie cie re al nym i wie cie
me dial nym. To sa mo opar ta na te le -
obec no ci wy ka zu je struk tu r schi -
zo fre nicz n, któ ra uwol nio na od wi -
zi spo ecz nych po strze ga wiat
w spo sób ahi sto rycz ny i in dy wi du ali -
stycz ny, zde ter mi no wa ny chwi l obec -
n, pod le g dyk ta to wi zmien no ci.
Czo wiek zme dia li zo wa ny pod wpy -
wem na to ku, kon sump cyj ne go nad -
mia ru ob ra zów me dial nych sta je si
zbio rem ró no rod nych, nie zbor nych
i nie po wi za nych do wiad cze te le rze -
czy wi sto ci. Wo bec ta kiej to sa mo ci,
przy na le no ci spo ecz ne ty pu ra sa,
pe kul tu ro wa, kraj, miej sce uro dze -
nia, re li gia prze sta j dzi by istot ne,
zo sta j za st pio ne przez wia do mo
no wo ple mien n, opar t na wspól no to -
wo ci me dial nej: te le wi zyj nej czy in -
ter ne to wej. 

Zja wi sko to do sko na le wi docz ne
jest tak e w po wie ciach kry mi nal -
nych, w któ rych nar ra cja ko rzy sta
z roz wi za fil mo wych, se ria lo wych,
ko piu jc sce ny, ko rzy sta jc z klisz.
W tym sen sie nie któ re prze strze nie sta -
j si ro dza jem fo to ta pe ty czy swoj -
skie go mo ni da, w któ rych roz gry wa -
j si wy da rze nia. Do ty czy to
szcze gól nie tych miejsc, któ re nie s
zwi za ne z to po gra fi Cz sto cho wy.
Kon stru owa na w ten spo sób opo wie
za zwy czaj wpi su je si moc no w okre -
lo n z gó ry kon wen cj czy to ro man -
su (pla a, ba sen, jacht i drin ki z pa lem -
k), czy hor ro ru (go tyc kie ko ry ta rze,
ce le za kon ne, kon fe sjo na, pod ziem na
kryp ta), a na wet fil mu por no gra ficz ne -
go (po kój ho te lo wy, win da, si ow nia,
szat nia szkol na), co uwia da mia, jak
sil nie wspó cze sny od bior ca uwi ka ny
jest w wy obra ni z ser wi sów w sty -
lu YouPorn. Prze y wa ne przez bo ha -
te rów wy da rze nia nie do ko ca po zo -
sta j ich wa sno ci, s wa ci wie
ko la em in cy den tal nych sy tu acji ze
zna ny mi z pro duk cji me dial nych roz -
wi za nia mi fa bu lar ny mi.

Ju tyl ko kil ka tych re flek sji uwia -
da mia wspó cze sne mu czy tel ni ko wi,
jak wa nym na rz dziem po moc nym
w in ter pre ta cji tek stu sta je si prze -
strze, któ ra ja wi si ja ko klucz do ro -
zu mie nia in ten cji nadaw cy, a tak e 
for mo wa nia sen su – nie tyl ko te go do -
sow ne go, ale tak e ukry te go, uwi ka -
ne go w dys kur sy kul tu ro we ujaw nia -
j ce si po przez ró ne po rzd ki
nar ra cyj ne, co po ka zu je przy pa dek
cz sto chow skich kry mi na ów. Dzi
kry mi na nie jest tyl ko czy ta dem, li -
te ra tu r z po gra ni cza roz ryw ki, ale sta -
je si na rz dziem dia gno zy pro ble mów
spo ecz nych, co po ka zu je wi c ca
trium fy skan dy naw ska po wie kry mi -
nal na. Mo e tak e by ona prze strze -
ni gry in ter tek stu al nej czy roz ryw ki

in te lek tu al nej za re zer wo wa nej dla wy -
su bli mo wa ne go od bior cy, jak ma to
miej sce cho cia by w cy klu o ko mi sa -
rzu Mon tal ba no, sy cy lij skie go pi sa rza
An drea Ca mi lie ri. Z kry mi na em ma
si rzecz po dob nie jak z fan ta sty k 
li te rac k, je li ta ostat nia – jak do wo -
dzi nie gdy Ra fa Ziem kie wicz 
– jest dzi je dy n po wa n pasz czy -
zn roz wa a na te ma ty eg zy sten -
cjal ne, to po wie kry mi nal na sta je
si – mo e nie je dy n, ale z pew no ci
wa k  prze strze ni dys ku sji spo ecz -
nej, po dej mu j cej istot ne kwe stie,
zwi za ne z cz sto prze mil cza ny mi
przez de ba ty pu blicz ne te ma ta mi zwi -
za ny mi ze ste reo ty pa mi, to sa mo ci,
hi sto ri, pa mi ci itp. Przy kad oma -
wia nych kry mi na ów po ka zu je, e
wa nie dzi ki ich kon kret ne mu usy -
tu owa niu w to po gra fii, kon sty tu uje
si bar dzo cha rak te ry stycz ny za pis
men tal no ci, sta nu wia do mo ci wspó -
cze sne go miesz ka ca Cz sto cho wy,

któ ry da je wy obra e nie o to sa mo ci
lo kal nej. Czy praw dzi we? Na pew no
su biek tyw ne.



Pod sta w ni niej sze go tek stu sta y
si spo tka nia z au to ra mi kry mi na ów,
zwi za nych per so nal nie z Cz sto -
cho w czy to po przez miej sce za -
miesz ka nia, uro dze nia, czy te in ne re -
la cje, or ga ni zo wa ne przez Pra cow ni
Kom pa ra ty sty ki Kul tu ro wej AJD od
pa dzier ni ka 2013 do ma ja 2014 r.
W pro jek cie „Cz sto cho wa do kry mi -
na u” wzi li udzia: Alek san der Wier -
ny (wia to, Te raz), Ane ta Na wrot
(Czter na cie dni ty go dnia), Car la
Mo ri (Krew, pot i zy), To masz Jam -
ro zi ski (Scho dzc ze cie ki), Mar -
ta Obuch (Mi o, szkie let i spa ghet -
ti), Mar cin Wol ski (Skecz zwa ny
mor der stwem) i Ma rian Piotr Ra wi nis
(Mar twa na tu ra z ksi y cem).



35

o po ty z tym po j ciem za cz -
y si na tych miast po je go
od kry ciu. Naj t sze fi lo zo -
ficz ne go wy od naj daw -

niej szych cza sów sta ra j si od so ni je -
go wa ci we zna cze nie. Naj prost sza
de fi ni cja mo ga by brzmie tak: wol no
to ro bie nie te go, co si chce. Trze ba tu
za raz po wie dzie, e w nie któ rych umy -
sach prze trwa a ona do dzi i, co oczy -
wi ste, na dal jest ró dem wie lu pro ble -
mów i kon flik tów. G biej my l cy
uwa a li, e „mo ja wol no jest two j
nie wo l”. Ten ste reo typ tak e prze -
trwa tu i ów dzie do dzi. Nie mu sz do -
da wa, i oka za si le p ulicz k. Kie -
dy na de szy re wo lu cje i in ne gwa tow ne
prze mia ny, po pu lar ne sta o si ha so: nie
ma wol no ci dla wro gów wol no ci.
Brzmia o ono re we la cyj nie, ale bio rc
pod uwa g mgli sto te go po j cia,
w prak ty ce da o opa ka ne skut ki. Dzi
kto wy my li nie co in n de fi ni cj,
rów nie nie ostr jak po przed nie, ale ad -
n: gra ni c mo jej wol no ci jest two je do -
bro. Wy gl da na to, e wszyst kie te de -
fi ni cje -nie de fi ni cje zna la zy so bie
miej sce we wspó cze snym wie cie
i cho nie wie le wy ja nia j, cht nie si
do nich od wo u je my w za le no ci od te -
go, co chce my osi gn. 

War to pa mi ta, i wol no ma swój
wy miar eko no micz ny, po li tycz ny i spo -
ecz ny. Re zul ta tem wol no ci eko no -
micz nej jest z jed nej stro ny zysk,
a z dru giej za do wo le nie na byw cy.
Zysk bez za do wo le nia jest oczy wi stym
po gwa ce niem tej wol no ci. Nie mu sz
do da wa, i wiad ka mi bd uczest ni -
ka mi ta kiej sy tu acji je ste my nie mal co -
dzien nie. Wy miar po li tycz ny wol no ci
re ali zu je si w po dob ny spo sób – na za -
sa dzie trans ak cji. Cz na szej wol no -
ci od da je my w r ce, za zwy czaj do bro -
wol nie, lu dzi któ rych w de mo kra tycz ny
spo sób wy bie ra my ja ko spra wu j cych
wa dz. Ich zysk to kom pe ten cje, ja kie
w ta ki spo sób otrzy mu j, oraz, rzecz ja -
sna wy na gro dze nie. W ko cu po li ty cy
tak e mu sz z cze go y. Aby trans -
ak cja by a obu stron nie sa tys fak cjo nu -
j ca, kom pe ten cje mu sz za spo ko i ich
ego, któ re, jak ka dy z nas, po sia da j,
a nam przy nie za spo ko je nie na szych
po trzeb, w imi któ rych na te, a nie
na in ne oso by po sta wi li my. Je li ob -
ser wu je my stan rów no wa gi, na wet
wzgld nej, wszyst ko w po rzd ku. Go -
rzej, je li, co bo le nie cz ste, przy zna -
ne przez nas kom pe ten cje s uy wa ne
wy cz nie ja ko po karm i pa li wo dla na -
dy ma nia czy je go „ja” i re ali za cji 
ce lów, któ re nic do bre go nam nie przy -
no sz. Wte dy na sza wol no do re ali -
zo wa nia na szych oso bi stych czy wspól -
nych za mie rze cier pi. Cza sem
w mil cze niu, cza sem re agu je krzy -
kiem uli cy czy me diów. Z ró nym
skut kiem. 

Jak si wy da je, wol no spo ecz na to
po j cie naj bar dziej skom pli ko wa ne
i wie lo pasz czy zno we, ja ko e za ha cza
ono bar dzo moc no o wspo mnia ne ju
te ry to ria, a po nad to sa mo w so bie nie
jest czym, co a two uj w ra my. Te
dzie dzi ny, któ re wy da j si naj istot niej -
sze, to wol no na ro do wa i et nicz na,
wol no ró nych grup in te re su (wy zna -
nio wych, ide owych, za wo do wych a na -
wet hob by stycz nych), a wresz cie i na -
sza wol no oso bi sta. Ta ostat nia jest
szcze gól nie wra li wym po lem, po -
nie wa o ile cz sto je ste my skon ni
do kom pro mi su i ne go cjo wa nia za kre -
su wszyst kich in nych ro dza jów wol no -
ci, to jed nak uszczer bek na wol no ci
oso bi stej, czy te tyl ko je go po czu ciu,
bo li nas naj bar dziej. Uwa am to zja wi -
sko za jak naj bar dziej na tu ral ne. Tym
bar dziej, e jed nost ka jest na ra o na
na od dzia y wa nie gwa ce nia wspo -
mnia nych dzie dzin wol no ci jed no cze -
nie, a tak e na skut ki dzi wacz nych in -
ter pre ta cji wy mie nio nych na wst pie
de fi ni cji. 

Znie wo le nie mo e do ko ny wa si
w ro dzi nie, z uy ciem prze mo cy lub
bez. Wie lu z nas wie, e o na czy
dziec ko nie mu sz by bi te, by od rze -
czy, któ re lu bi od dzie li je nie prze -
kra czal n ba rie r. Po dob nie rzecz ma
si z ty mi, któ rzy ró ni si od nas po -
gl da mi. Po wie dze nie – o czym tu
z dur niem dys ku to wa, to nic in ne go,
jak tyl ko ogra ni cza nie wol no ci
w imi jej sa mej, ty le e ar bi tral nie po -
strze ga nej. In na sy tu acja, któ ra
w grun cie rze czy nie jest ni czym in -
nym, jak za ka mu flo wa nym za ma -
chem na na sz wol no, to upo rczy -
wa od mo wa ze stro ny np. fir my
te le ko mu ni ka cyj nej roz wi za nia z na -
mi umo wy, umo ty wo wa na tym, e na -
sze pi smo nie mia o cha rak te ru wy po -

wie dze nia bd szu ka nie pre tek stu
przez pro du cen ta do nie uzna nia re kla -
ma cji wa dli we go pro duk tu. Mo na
tak e do ko ny wa za ma chu na cu dz
wol no w spo sób „bez do ty ko wy”.
Kto, kto pa ra du je w pod ko szul ku
z na pi sem Obe rschle sien ogra ni cza
mo j wol no oso bi st, lek ce wa c
mo j wra li wo hi sto rycz n, któ ra
jest cz ci tej wol no ci, po dob nie jak
kto, kto pu bli ku je bzdu ry o y dach,
któ rzy sa mi pa ko wa li si do pie ców
w Au schwitz. Kto mó wi nam, co
wol no ogl da i czy ta, a cze go nie,
lek ce wa c na sze pra wo wy bo ru.
Do ko nu je ta kie go za ma chu po li tyk
wy po wia da j cy si, na wet w pry wat -
nej roz mo wie, o pa stwie i o oso bach
ze swo je go oto cze nia po li tycz ne go
w spo sób nie god ny. Prze cie nie
cham stwo i lek ce wa e nie by o kom -
pe ten cj, któ rej mu udzie li em (na wet
nie wspo mi nam o wy ko rzy sty wa niu
urz du do ce lów pry wat nych, czy
o ko rup cji). 

In na spra wa, e za wsze mó wi my
o tym, jak by tych za ma chów do ko ny -
wa wy cz nie kto in ny, jak by ogra ni -
cze nia przy cho dzi y za wsze z ze wntrz,
za po mi na jc tro ch, e i my bro nic
swej wol no ci, prze kra cza my cz sto t
nie wi dzial n gra ni c. To nie jest pot,
za któ rym miesz ka mój s siad. To nie
jest mie dza, za któ r roz ci ga si cu dze
po le. Pra gnie my si ga za ho ry zon ty,
od kry wa no we l dy po j i za cho wa
i ma my do te go pra wo. Na tym m.in. po -
le ga sens eg zy sten cji ludz kiej, zwasz -
cza eg zy sten cji od kryw cy – ar ty sty
czy na ukow ca. Jed nak nie wszy scy
chc za nim po d a. Mniej sza o to, czy
do brze ro bi, czy nie; ma j tak e do te -
go pra wo. Na to miast nikt nie ma pra wa
prze kra cza tej nie wi docz nej li nii. I tu
wszyst kie teo rie bio r w eb, zwasz cza
gdy ule ga my stad ne mu my le niu i na -
sze po j cie wol no ci ta kie mu my le niu
pod po rzd ko wu je my. Zdra dza my wte -
dy wol no cu dz i swo j. Ale czy wol -
no mo na zdra dzi? 

„Ma li berté…
Et je t’ai tra hi po ur
Une pri son d’amo ur
Et sa bel le geôlière...”

pie wa on gi Geo r ges Mo usta ki.
Za tem mo na. On jed nak zdra dzi
wol no dla mi o ci, co mo na uspra -
wie dli wi. Na to miast na sze co dzien ne
zdra dy s po pe nia ne dla ka rie ry, ma -
mo ny, po kla sku w me diach. I co z tym
zro bi? – za sta na wiam si, wi dzc
z mo je go okna pa no ra m Be ski du
l skie go.

Gó ry mil cz. Za gad ka nie roz wi -
za na. 



K



Z mo ich Gó rek
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Mgliste
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75. rocznica mierci Wojciecha Korfantego

Po sta Woj cie cha Kor fan te go po ja wi a
si w kil ku fil mach i se ria lach, lecz

gów nie epi zo dycz nie. Nie mal nie po zo -
sta y z prze szo ci ta my ar chi wal ne z je -
go oso b. Nie mia Kor fan ty szcz cia
na ekra nie.

Z pew no ci fil mo wa no go w la tach
dwu dzie stych i trzy dzie stych, lecz ra czej
rzad ko. Ope ra to rzy rz do wej Pol skiej
Agen cji Te le gra ficz nej nie na kr ca li
po li ty ków an ty sa na cyj nej opo zy cji, a je -
li na wet i na kr ca li, to ta kie frag men -
ty nie wcho dzi y do co ty go dnio wych
kro nik w ki nach. Je li ju, to Kor fan te -
go a twiej by o by zna le w kro ni kach
sprzed prze wro tu ma jo we go, a i to nie
jest pro stym za da niem, bo zbio ry ar chi -
wal ne nie s kom plet ne. Dla te go trud no
zna le Kor fan te go na ta mach z prze -
szo ci.

Dwa uj cia pre ze sa

Nieznaj dzie my Kor fan te go na wet
w zna nej kro ni ce „Przy  cze nie

Gór ne go l ska do Pol ski”, na kr co nej
w dniach czerw co wych 1922 ro ku przez
saw ne go ope ra to ra Ja na Skarb ka -Mal -
czew skie go, bo ta ma jest nie kom plet -
na, nie za cho wa a si w ca o ci.

Z te go po wo du ni gdy nie uda o mi si zo -
ba czy cha rak te ry stycz nej syl wet ki Kor fan -
te go w fil mach mon ta o wych o cza -
sach II Rze czy po spo li tej. Naj pew niej trze ba
by o by po szu ka w kro ni kach fran cu skich,
nie miec kich al bo bry tyj skich.

Je dy ny zna ny mi Kor fan ty na ta mie fil -
mo wej znaj du je si w Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic, na ta mie prze ka za nej do zbio rów
mu ze al nych w 1989 ro ku przez Ma ri Ul -
l man, cór k Woj cie cha Kor fan te go.

Opa trzo na na pi sem „Pre zes Ra dy Nad zor -
czej Spó ki p. po se Woj ciech Kor fan ty” ta -
ma jest kró ciut ka, za le d wie dwu dzie sto se -
kun do wa. Za wie ra wa ci wie dwa uj cia:
w pierw szym Kor fan ty wy cho dzi ze swe -
go do mu, a dru gie przy no si zbli e nie je go
twa rzy. Wy gl da na to, e uj cia po cho dz
z ko ca lat dwu dzie stych.

Z na pi su na ta mie mo na wnio sko wa,
e cho dzi o Kor fan te go praw do po dob nie
w ro li pre ze sa ra dy nad zor czej kon cer nu
wy daw ni cze go „Po lo nia” w Ka to wi cach.
Jest to je dy ny zna ny mi au ten tycz ny Kor -
fan ty na ta mie fil mo wej. Do brze si sta -
o, e do ko na no nie daw no prze ko pio wa nia
te go ka wa ka a two za pal ne go ce lu lo idu
do za pi su cy fro we go, a dzi ki te mu mo -
na ju dzi siaj po ka za y we go Kor fan te go
pu blicz no ci.

Przez wie le lat po wo jen nych, po dob nie
jak i przed woj n, Kor fan te go nie uwzgld -
nia no w fil mach do ku men tal nych, tym
bar dziej e nie znaj dy wa no go na ta mach
ar chi wal nych. Dla te go pierw szy te le wi zyj -
ny do ku ment o nim na kr co no do pie ro
w 1991 ro ku.

Pó go dzin n, te le wi zyj n „Ro dzin n opo -
wie o Woj cie chu Kor fan tym”, zre ali zo wa -
n przez do ku men ta li st Zyg mun ta Sko niecz -
ne go, trud no by o by na zwa kla sycz nym
do ku men tem, sko ro y we go Kor fan te go
w niej nie znaj dzie my. To sfil mo wa ny za pis
roz mo wy z je go sy no w, Eu ge ni Kor fan -
ty, któ ra po woj nie miesz ka a w Dal las
w Tek sa sie. W fil mie Sko niecz ne go opo wia -
da po pro stu o ro dzi nie, a jej zwie rze niom to -
wa rzy sz ma te ria y iko no gra ficz ne ze zbio -
rów Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.

Nie mniej do brze, e jej wspo mnie nia
za re je stro wa no, sko ro ad nych in nych z naj -
bli sze go kr gu Woj cie cha Kor fan te go ni -
gdy nie za pi sa no, a dzi siaj jest to ju nie mo -
li we. Te raz tam ta te le wi zyj na re la cja ma
nie wt pli wie ran g ró do w.

Kre acje ak tor skie

Pierw szy wcie li si w dyk ta to ra trze cie -
go po wsta nia wy bit ny ak tor te atral ny Jan

Krecz mar (1908–1972) w „Ro dzi nie Mil -
car ków” Je rze go Wy szo mir skie go z 1962 ro -
ku. W tym dra ma cie gór no l skiej ro dzi ny
na tle trze cie go po wsta nia w 1921 ro ku po -
zna je my Kor fan te go, gdy po dró u je sa mo -
cho dem w to wa rzy stwie fran cu skie go 
ge ne ra a Le Ron da, prze wod ni cz ce go
Mi dzy so jusz ni czej Ko mi sji Rz dz cej
i Ple bi scy to wej. Po tem sa mo chód psu je si
w pew nej gór ni czej osa dzie, dzi ki cze mu
mo e my pod su cha ich roz mo w. Wi da,
e pa no wie s w wiet nej ko mi ty wie, co po -
twier dza j prze ka zy ró do we. Roz ma wia -
j o pre mie rze bry tyj skim Lloy dzie Geo r -
ge’u i na wi zu j do je go syn ne go zda nia,
e przy zna Pol sce Gór ny lsk, to jak ma -
pie da ze ga rek. Jed nak Krecz mar gra dy -
plo ma t o nie na gan nych ma nie rach i w do -
brze skro jo nym gar ni tu rze. Dy plo ma ta
prze ma wia sta now czo, lecz nie na tu ral nie,
pe ny mi, po praw ny mi zda nia mi, jak by
z pod rcz ni ka. Je li kre acja Krecz ma ra nie
od bie ga ze wntrz nie od zna nych fo to gra fii
Kor fan te go z okre su ple bi scy to we go, to za -
bra ko je go po ryw czej na tu ry. W efek cie
Kor fan ty w tej in ter pre ta cji wy da je si
prze sad nie sa lo no wy. Zresz t nie uda na
„Ro dzi na Mil car ków” na le y dzi siaj do fil -
mów za po mnia nych.

Do pie ro po wie lu la tach Kor fan ty po ja wi
si po now nie na ekra nie, tym ra zem w ku -
lu arach Sej mu Rze czy po spo li tej w „mier -
ci pre zy den ta” Je rze go Ka wa le ro wi cza
z 1977 ro ku. Za gra go Hen ryk Du dzi ski
(1923–1995), ak tor przede wszyst kim te atral -
ny, zwi za ny ze sce na mi wo dzi. W re kon -
struk cji wy bo ru i za bój stwa pierw sze go pre -
zy den ta od ro dzo nej Pol ski Ga brie la
Na ru to wi cza w 1922 ro ku, Kor fan ty po ja wia
si w ro li jed ne go z li de rów par la men tar nej
pra wi cy. Na wet ze wntrz nie przy po mi na
je go syl wet k, lecz prze by wa na ekra nie tak
krót ko, e trud no o do gb niej sze spo strze -
e nia. Ty le tyl ko, e film pre zen tu je Kor fan -
te go w ro li par la men tar ne go gra cza.

Dwu krot nie za gra Kor fan te go czo o -
wy ak tor pol skiej szko y fil mo wej Ta de -
usz Jan czar (1926–1997), za pa mi ta ny

Korfanty 
na ekranie

Zbli e nie twa rzy Woj cie cha Kor fan te go (kadr z tej sa mej ta my), uj cie po cho dzi z ko ca lat dwu -
dzie stych.

JAN F. 
LE WAN DOW SKI
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szcze gól nie z „Po ko le nia” i „Ka na u” An -
drze ja Waj dy. Jed nak wcie li si w Kor -
fan te go w sa bych fil mach, któ re po zo sta -
j susz nie za po mnia ne.

Naj pierw w „Za ma chu sta nu” Ry szar da
Fi lip skie go z 1981 ro ku o prze wro cie ma -
jo wym mar sza ka Pi sud skie go, Jan czar
po ja wia si na chwi l, by wy go si prze mó -
wie nie, z ja kim Kor fan ty wy st pi w ro li
wiad ka pod czas pro ce su brze skie go przy -
wód ców opo zy cji an ty sa na cyj nej. So wa s
jak naj bar dziej praw dzi we, wzi te z pro to -
ko ów pro ce su w 1931 ro ku. Jed nak Jan czar
szar u je prze sad nie eks pre syj nie, za mie nia -
jc tra ge di gór no l skie go li de ra opo zy cji
nie mal w re ak cj fu ria ta.

Z ko lei w fil mie „Po lo nia Re sti tu ta”
Boh da na Po r by o na ro dzi nach II Rze czy -
po spo li tej (tak e z 1981 ro ku), Jan czar od -
twa rza Kor fan te go o de ka d mod sze go, tym
ra zem uni ka jc nad mier nej eks pre sji. Jest to
Kor fan ty w Po zna niu w okre sie 1918–
1919. Po ja wia si bo daj dwu krot nie, mo e
trzy ra zy. W dru gim epi zo dzie uczest ni czy
w od pra wie przy by ych do Po zna nia ofi ce -
rów POW Gór ne go l ska i roz ma wia nie -
co fi lu ter nie z przy szym ko men dan tem
pierw sze go po wsta nia, Jó ze fem Grze gorz -
kiem, ra dzc mu, by si ni ko go nie py ta,
a ro bi swo je. Ja ko nie czu je si je go
przy wód czej cha ry zmy, któ r wspó cze ni
mu od czu wa li.

Nic do bre go nie da si po wie dzie o roz -
bu do wa nej ro li Kor fan te go w te le wi zyj nym
fil mie fa bu la ry zo wa nym „Gdy nadAn n go -
rza o nie bo” Wo dzi mie rza Do brzy skie go
z 1981 ro ku. Za gra go w tej pró bie re kon -
struk cji trze cie go po wsta nia Zdzi saw Ku -
niar (ur. 1931), wy bit ny ak tor cha rak te ry -
stycz ny. Wy da je si po dob ny do Kor fan te go,
lecz nie wie le z te go wy ni ka, sko ro na ekra -
nie ogl da my ma ne ki na, bez tem pe ra men -
tu i ener gii. Zda je si, e by o to naj wi cej
wi n sce na riu sza.

Do te go do cho dzi Kor fan ty z se ria lu te -
le wi zyj ne go o wal ce Po zna nia ków z pa -
stwem pru skim „Naj du sza woj na no wo -
cze snej Eu ro py” w re y se rii Je rze go
Sztwiert ni (1981), gdzie wcie li si w nie -
go Woj ciech Ala bor ski (1941–2009). Je -
go Kor fan ty po ja wia si w ostat nim od cin -
ku, za ty tu o wa nym „Zwy ci stwo bez
wo dzów”, pod czas po sie dze nia po zna -
skiej Na czel nej Ra dy Lu do wej w ko -

cu 1918 ro ku. Po ja wia si epi zo dycz nie, wy -
ga sza kwe sti i zni ka za raz z ekra nu.

No i wresz cie Kor fan ty w se ria lu gór no -
l skim „Bli sko, co raz bli ej” z 1982 ro ku,
zre ali zo wa nym przez Zbi gnie wa Chmie lew -
skie go we dug sce na riu sza l skie go pi sa -
rza Al bi na Sie kier skie go. Po ja wia si w nim
w trzech od cin kach po wsta czych z okre -
su 1919–1921.

Za gra go sam Je rzy Tre la (ur. 1942), ak -
tor wy bit ny, o pre dys po zy cjach do kre acji
bo ha te rów su ro wych i tra gicz nych. Nie ste -
ty, jest to kre acja po wierz chow na. Kor fan -
ty wy pa da bez barw nie, a miej sca mi ka ry -
ka tu ral nie, co jest wi n sce na riu sza. Bo
Kor fan ty opo nu j cy nie ustan nie prze ciw ko
ru cho wi zbroj ne mu wy da je si kunk ta to rem,
któ ry wszyst kie go si boi, co nie by o ra czej
wia do mym za mie rze niem sce na rzy sty.
Zda je si, e Sie kier ski za su ge ro wa si prze -
sad nie wspo mnie nia mi je go wro ga Mi cha -
a Gra y skie go, skd po cho dz se ria lo we
dia lo gi Kor fan te go z Gra y skim przed wy -
bu chem trze cie go po wsta nia. Nie mniej
Tre la ja ko Kor fan ty to naj bar dziej za pa mi -
ta na kre acja.

Wspo mnie nie Kor fan te go znaj du je my
po nad to w ostat nim od cin ku „Bli sko, co raz
bli ej” roz gry wa j cym si w ro ku 1939, lecz
w for mie zu pe nie ju fan ta zyj nej. Bo ha te -
ro wie szy ku j si do po grze bu Kor fan te go
w sierp niu 1939 ro ku, a na zi stow skie bo jów -
ki za mie rza j do ko na na nich za ma chu.
Zde cy do wa nie fan ta zja po nio sa tu taj Sie -
kier skie go, bo ad nej pró by za ma chu ter ro -
ry stycz ne go na po grzeb Kor fan te go oczy -
wi cie nie by o.

Dwu krot nie za gra Woj cie cha Kor fan te -
go na ekra nie po pu lar ny ak tor fil mo wy
i te atral ny Zdzi saw War dejn (ur. 1940),
zna ny naj wi cej z kre acji ko me dio wych. Naj -
pierw w te le wi zyj nym fil mie fa bu lar nym
„Po wrót do Pol ski” Paw a Pi te ry w 1988 ro -
ku, opo wia da j cym o wy bu chu po wsta nia
wiel ko pol skie go w 1918 ro ku, a po dzie si -
ciu la tach raz jesz cze w in sce ni zo wa nym do -
ku men cie „Za po mnia ne po wsta nie” w re y -
se rii Krzysz to fa Ma gow skie go.

W pierw szym fil mie ak cja sku pia si
na po sta ci Igna ce go Pa de rew skie go i je go
po dró y z Gda ska do Po zna nia w grud -
niu 1918 ro ku, b d cej iskr za pal n po wsta -
nia. W po dró y to wa rzy szy mu wa nie Kor -
fan ty, któ ry z tej ra cji od gry wa w fil mie

znacz niej sz, pierw szo pla no w ro l. Na to -
miast w „Za po mnia nym po wsta niu” Kor fan -
ty w in ter pre ta cji War dej na po ja wia si ja -
ko jed na z po sta ci dru gie go pla nu.

Pró by ka to wic kie

Nagrun cie gór no l skim bo daj po raz
pierw szy po ka za no Woj cie cha Kor -

fan te go w la tach dzie wi dzie si tych w in -
sce ni zo wa nym fil mie do ku men tal nym Pio -
tra Sta rza ka, wy pro du ko wa nym przez
Ka me r 2000. Za gra go zna ny ak tor te atral -
ny Ber nard Kraw czyk (ur. 1931) zwi za -
ny przede wszyst kim z Te atrem l skim
w Ka to wi cach.

Pró b fil mo wej pre zen ta cji dyk ta to ra
trze cie go po wsta nia pod j li tak e re ali za -
to rzy Te le wi zji Ka to wi ce Alek san dra Fu -
da la i Woj ciech Mu zy czuk w in sce ni zo -
wa nym do ku men cie za ty tu o wa nym nie co
pa te tycz nie „W po gar dzie i chwa le. Woj -
ciech Kor fan ty” (w 2009 ro ku), co by o
zwi za ne z ogo szo nym Ro kiem Woj cie -
cha Kor fan te go. W ro l Kor fan te go wcie -
li si re y ser te atral ny Bog dan To sza
(ur. 1952), zwi za ny przez la ta z Te -
atrem l skim.

Za mie rze niem re ali za to rów by o po ka za -
nie Kor fan te go w kon wen cji  cz cej ar chi -
wa lia (to jed nak oczy wi cie nie mal wy cz -
nie fo to gra fie) ze scen ka mi in sce ni zo wa ny mi
i wy po wie dzia mi hi sto ry ków. Na to miast
w war stwie dwi ko wej au to rzy fil mu po -
su gu j si licz ny mi cy ta ta mi z „Ode zwy
do lu du l skie go” Kor fan te go z 1927 ro ku. 

Jed nak pró ba opo wie dze nia lo su Kor fan -
te go wy da a mi si na zbyt ilu stra cyj na
i po wierz chow na, szcze gól nie z po wo du na -
rzu ca j cej si prze wa gi „ga da j cych gów”.
Nie od czu wa si tra gicz no ci Kor fan te go.
Re ali za to rzy po mi ja j prze wa nie je go lo -
sy po prze wro cie ma jo wym 1926 ro ku, wa -
nie dla te go, e naj cht niej po su gu j si ja -
ko ró dem wspo mnia n ode zw Kor fan te go
z 1927 ro ku. Po zo sta je wra e nie nie do sy -
tu. Do brym po my sem by o na to miast 
za an ga o wa nie Bog da na To szy, któ ry wy -
da je si do Kor fan te go w si le wie ku nie sy -
cha nie po dob ny.

W rocz ni co wym 2009 ro ku po ja wi a si
jesz cze jed na ekra no wa wi zja lo su Kor fan -
te go, w fil mie Pio tra Szmit ke go „Zbrod nia
Ika ra”, sku pio na na mo ty wie m cze stwa
bo ha te ra. Sa me go Kor fan te go za gra li na -
tursz czy cy Ma ciej Bu ry an (w dzie ci -
stwie), Mi cha Bu ry an (w mo do ci) i An -
drzej Bu ry an (w wie ku doj rza ym).
Nie spe na pó go dzin ne dzie o wi zjo ne ra
Szmit ke go za pre zen to wa no pu blicz no ci
pod czas ple ne ro we go se an su na pla cu Sej -
mu l skie go w Ka to wi cach w sierp -
niu 2009 ro ku.

* * *

Mo na po wie dzie, e znaj du je my a kil -
ka na cie wcie le Kor fan te go na ekra nie,
lecz mi dzy ni mi nie ma kre acji na praw d
zna cz cej. Za ska ku j ce, bo Kor fan ty to po -
sta tak prze cie barw na i nie by wa le dra -
ma tycz na, a do te go tra gicz na. Przez je go
tra ge di prze ja wia si mo e naj le piej tra -
ge dia Gór ne go l ska w mi nio nym stu le -
ciu. Za tem Kor fan ty na dal cze ka na wiel -
k i dra ma tycz n kre acj fil mo w.


Kadr z ta my fil mo wej prze ka za nej Mu zeum Hi sto rii Ka to wic przez Ma ri Ul l man – Woj ciech Kor -

fan ty wy cho dzi ze swe go do mu.
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lski Shakespeare po raz trzeci

Krzyk modych twórców

PIOTR PRZY BY A

Oj co wi zna

brud pod pa znok cia mi oj ca. zie mia obie ca na dla je go
czy stych dzie ci. plam opa do wych na bio gra fii mia sta, 
gdzie nie zrcz na ci sza za miast mi nu ty. zgo rzel.

po óg trwa krót ko. jak sko wyt, gdy nie me dziew czyn ki
zo sta wia j po so bie pierw sze la dy na iko nach.
wpa da j w ra my pia skow ni cy. w imi oj ca i sy na.

na prze kór gry ce jak nieg bia ej wy dra pu jc czer.

Mi nu ta ci szy

a mo e tren. ko mu, ko mu, bo id do do mu.
i na nic po bi te ga ry ani in ne cza ry
ma ry. w sty lu: je ste u pa ni, a je ste my
w mar ke cie gdy o na przed cze rem ch 
wy zna je, e na stp nym ra zem chce
ne kro log w ga ze cie. to fakt. w tym ry mie
za bra ko ry mu, cho z kra nu w a zien ce 
ciek nie nam nie ustan nie ma in stre amo wy 
atra ment. nie ku kaj. w je go bla sku nie 
znaj dziesz so ca, ani pro ro ków po pkul tu ry.
czy taj: ni ci z fo to syn te zy. ale we jej to 
na ry suj na wi do ków ce Szcze ci na, gdy
do oko a go no o kl sce uro dza ju pa pry ki, 
a nas ota cza nie zno na ci sza. puk. puk.
wi cej grze chów nie pa mi tam. tyl ko to, 
e po ka em klep sy dr swej cór ki,
a ona wró ci a mi si jak ka wa ek
chle ba z kon fi tu r, któ ry jed nak nie
na le a ju do mnie. po zna em po
po rzecz kach. ta ka po cie cha.
bierz cie i jedz cie z te go wszy scy.

25kwiet nia w Bi blio te ce l skiej w Ka -
to wi cach ju po raz trze ci Fun da cja

„Mo dzi Twór cy” im. prof. Pio tra Do bro -
wol skie go na gro dzi a au to rów naj lep szych
utwo rów, któ re uczest ni czy y w III edy cji
kon kur su li te rac kie go „l ski Sha ke spe -
are”. Pra ce kon ku ro wa y w dwóch ka te go -
riach: sce na riusz i po ezja. Ju ry w ska dzie:
Fe liks Netz – prze wod ni cz cy ju ry, Ka ta -
rzy na My nar czyk, Mag da le na Pie korz,
Ma ciej Szcza wi ski i Mi cha Rol nic ki
przy zna o na st pu j ce na gro dy:

w ka te go rii sce na riusz:
• I na gro da – Mag da le na Dur da (War sza -

wa) za sce na riusz pt. „Gdy kró lew na
smo ka chcia a”

• II na gro da – Da riusz So bie ski (Gdask)
za sce na riusz pt. „Wszyst ko b dzie do brze”

• III na gro da – Ma te usz No glik (Gli wi -
ce) za sce na riusz pt. „Pa ra bel lum”

wy ró nie nia: 
• Piotr Tom czyk (Orze sze) za sce na riusz

pt. „Sprze daw cy” Zu zan na No wak (War -
sza wa) za sce na riusz pt. „Ko bie ta z lot -
ni ska”

• Do ro ta Ka mi ska (cz na) za sce na riusz
pt. „So necz na 11”

w ka te go rii po ezja:
• I na gro da – Piotr Przy by a (Kar pacz)

za wier sze pt. „Oj co wi zna. 10 wier szy
o stra cie”

• II na gro da – An na Ha asz (Gdy nia)
za wiersz pt. „Roz mo wa z Po ma ra czar -
k” III na gro da – Mar ta Ku bi czek (War -
sza wa) za wiersz pt. „O kan tow ni kach”

wy ró nie nia:
• Ka ro li na Sty pu a (Kra ków) za wiersz

pt. „Je ste my”
• Jan Hen zel (Gdask) za wiersz pt. „Lo -

fty”
• To masz Wit kow ski (Su le jó wek) za wiersz

pt. „Z bu ta…”
By y na gro dy, wiel kie bra wa i mi strzow -

skie re cy ta cje wy bra nych utwo rów w wy -
ko na niu An ny We so ow skiej, stu den ci
Stu dium Ak tor skie go przy Te atrze l skim
pre zen to wa li frag men ty zwy ci skie go sce -
na riu sza. By a te wspa nia a mu zy ka,
Kwar tet l ski: Ar ka diusz Ku bi ca, Szy mon
Krze szo wiec, u kasz Syr nic ki i Piotr Ja -
no sik wy ko na li VIII Kwar tet Smycz ko wy
op. 110 Dy mi tra Szo sta ko wi cza oraz
II Kwar tet Smycz ko wy op. 56 Ka ro la
Szy ma now skie go. 

Wier sze na gro dzo ne i wy ró nio ne

AN NA HA ASZ

Roz mo wa z Po ma ra czar k

gdzie by tam
mnie sta r
ko sze ta kie zwy czaj ne
ciem nia a wi kli na i kurz

kie dy trze ba tak sta i sta

za wi zu jc na su pe ki po ran ki i wie czo ry
jesz cze i jesz cze
dzier ga niem po mna am czas 
y cie prze cie nie mo e prze cie ka przez pal ce

cier pli wie cze ka nie
a oczy cie kaw skich na pa trz si do sy ta
cze gó by szu ka jesz cze
mie dzy Na lew ka mi a Bród nem
ta kie tam
cmen ta rzy sko co dzien no ci

w opusz czo nych ra mio nach
ukry ta pod we nia n chu s t 
cza sem trud na do udwi gni cia
rze czy wi sto
s cz ca po ko r i smu tek
ni czym ole ist sen no
zmierz cha j ce go dnia

od wi te go Krzy a sy cha dzwo ny
i mga idzie przez Wi s
gdzie by tam
mnie sta r
to ju le piej po ma ra cze
wy pe nio ne po brze gi so dy cz
ku sz ce
wie e
gdzie by tam
le piej ju ku pi po ma ra cze

z cy klu Za pa trze nia
– do ob ra zu Alek san dra Gie rym skie go Po ma ra czar ka
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MAR TA KU BI CZEK

O kan tow ni kach

M czy ni ziem scy pia sko wi
la men tu j nad lo sem swych
wca le -nie -pocz to wych go  bi

co mia y przy nie ty le a le d wie
wy le c nad ce giel ni nad szo s
z ga ra o we go da chu ze go s sia da
ju je przy kry wa ci ka po ciel
gra ni to we go po wie trza

M czy ni ziem scy pia sko wi
pa cz nad o na mi co im si nie chce
i pi wem co za wsze jest cie pe

i wy so ki mi opa ta mi za wy wóz

Gdy od je dam dzie l si na pó
a pa trzc za sie bie ob ser wu j:

Ukry ci w klat kach na kró li ki
mosz cz prze stra szo ne eb ki
wy kr ca j szy je do po ide
i to wca le nie by le do wio sny

lecz du go ter mi no wo
za po mi na j o wy my ciu sa mo cho dów
w nie dzie l przed ko cio em 

KA RO LI NA STY PU A

„Je ste my”

My po ko le nie 80
Je ste my
Jak ma rze nie o ka rie rze
I pra ca za ndz ne gro sze
Jak ró o we oku la ry
I dre dy na go wie
Jak ra ve’y, za po mnie nie sie bie
Lo ve Pa ra de w Ber li nie
I po ku ta, sku pie nie, ból roz sta nia
Z Oj cem wi tym
Je ste my
Jak krzyk pierw sze go czo wie ka na ksi y cu
I wzrok sza rej sta rusz ki w pat nej to a le cie
Jak cu dow ne tchnie nie po ran ka
Ka li ber 44
Nie ma my bomb
Eks plo du je my mi o ci 
I chy tr sztu k prze trwa nia
Wród blo ko wisk jak Sto ne hen ge
Je ste my
Jak pa pie rek po gu mie ba lo no wej
Jak per wer syj ne ru chy pio sen kar ki pop
Jak ma rze nie o po ran ku
Jak na dzie ja któ ra py nie w na szych y ach
Jak po ma ra czo wa okad ka py ty SI STARS
Jak bo o na ro dze nio wa cho in ka na pla cu
Jak ta chwi la
Je ste my
Na sza eg zy sten cja – kwin te sen cj sztu ki.

Spa ce ru j bu ty sze ro kie lub w skie, 
cz sto prze cho dzo ne, by wa j te mod ne.
Mi ja j ci gla ny, szpi lecz ki, san da y,
te ni sów ki, klap ki – cza sem nie do pa ry.

Sie dzisz nad sw czar k, 
któ ra brz czy z rzad ka
i pa trzy z wy rzu tem, 
e przy krót ka miar ka.

Ka wa ek tek tu ry wa bi, jak sie dzi sko
szko da, e po nu ro, tro ch wietrz nie, li sko.
Lu dzie cho dz wko o dwi ga jc swe tru dy, 
rzu c ja ki gro sik – ot tak, tro ch z nu dy.

Cza sem deszcz po kro pi,
pet nie kie dy spad nie
rza dziej wci sn bu k, 
kto god no ukrad nie.

Prze rzu casz ob o ki, cza sem so ce go nisz,
ty je ste tu bur kiem, co te re nu bro ni.

Ka dy ma swe miej sce na ro gu re jo nu, 
cho to ty ko ca un i atra pa do mu.

Sie dzisz tu co dzien nie,
jak na sta ym cza cie,
roz miar ez sor tu jesz
w co dzien nym kie ra cie.

Los prze ga nia szcz cie, uro ki i cza ry
jed ni do ko cio a – tam ci – kwiat zu chwa y
– co w cha i wci ga, cza sa mi za pa li
– by nie od pa ra dy, cho mó zgi zdr twia y.

Dzi wisz si im wszyst kim,
e tak ra no wsta j,
po no za grosz ro bi
i … wci na rze ka j.

Za ka da j ma ski przy cho dzc pod mu ry,
kry gu j si, mam ro cz wrzu ca jc co z ki ci,
jak zja w ob szy ci, pa trz na ci z gó ry,
za kli na jc ju tro, e by si nie przy ni. 

JAN HEN ZEL

Lo fty

je stem tu taj
w wiel kim ce gla nym lof cie
czu j si sa mot nie
z okna wi dz dy my fa brycz nej ka te dry
ma szy ny sta n y nie b dzie na stp nych
po wie trze jest czy ste
je dze nie jest zdro we
lu dzie nie cho ru j
bo w brzu chach ka mie nic
wy bi li okna do le pych a zie nek
dla swo ich sio strze nic
dla swo ich ta jem nic – –

tu taj je stem, Bo e
bez cie bie za sy piam w wiel kim pu stym lof cie
czu j si do ro lej ód, 03.12.2013

TO MASZ WIT KOW SKI

Z bu ta…
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– W lip co wym nu me rze „l ska”
w mo jej ru bry ce „Krót ko o ksi -
kach” mia em przy jem no od no to wa
al bum „Mo je ty skie nie bo” z pa ni
zdj cia mi. Od au tor ski tekst za ko -
czy a pa ni zda niem: Wy sta wa fo to gra -
fii zo sta a przy go to wa na ja ko sym bo licz -
ne za mkni cie dzie si ciu lat mo jej pra cy

w Mu zeum Miej skim w Ty chach.
W zwiz ku z tym za ko czy em swój
tekst so wa mi: Pa ni Dy rek tor, nie wie -
rz. Bo trud no uwie rzy, e by pa ni ca -
kiem po rzu ci a Mu zeum.

– Czy ca kiem, to si oka e. Wie le osób
uzna je, e dzie si lat to du o, ale jed nak
za ma o, e by i na eme ry tu r. Chc tu

przy po mnie, e ja jesz cze przed przyj -
ciem do Ty chów, do Mu zeum, trzy dzie -
ci lat wcze niej te pra co wa am, wic
uzbie ra o mi si jed nak tro ch tych lat pra -
cy. Dla te go pod j am de cy zj o przej ciu
na eme ry tu r, a chcia am si po e gna ja -
ko tak cie po z mo imi wspó pra cow ni -
ka mi, z ty sza na mi, któ rzy od wie dza j nas
w Mu zeum, std po mys na t bar dzo oso -
bi st wy sta w. Ja du o ro bi zdj i zna -
j mnie z fo to gra fii et no gra ficz nej, a tu
pro sz – nie bo! A to nie bo fo to gra fo wa -
am dla sie bie i ni gdy nie my la am, e
co z te go mo e si uro dzi.

– A uro dzi si pik ny al bum nie ba
ogl da ne go z je de na ste go pi tra. I jak
to jest? Ra no si pa ni bu dzi, wsta je, wy -
cho dzi na bal kon i fo to gra fu je?

– Nie za wsze to nie bo jest na ty le cie -
ka we, nie jest to do ku men ta cja dzie
w dzie.

– Ale za wsze ra no?
– Tak, ale ja je stem ran ny pta szek, dla

mnie wic to a den pro blem – na wet
o czwar tej la tem, a tym bar dziej zi m o szó -
stej. Fo to gra fu j ra no, bo ja mam wszyst -
kie okna na wschód, w zwiz ku z tym te
wszyst kie zo rze po ran ne… Do brze jest za -
czy na dzie, jak nie bo jest pik ne.

– Jest pa ni ty szan k z wy bo ru.
– Z wy bo ru ro dzi ców, bo osie dli li my

si w Ty chach jak mia am osiem lat. Uro -
dzi am si w Mi ko o wie, tam sp dzi am
osiem lat, to by a ta ka gra ni ca mi dzy
mia stem a wsi. Wo kó mia am wiat bar -
dzo przy ja zny dla dziec ka – po la, ogro -
dy, ko bie ty cho dz ce w kiec kach… No
ale ro dzi ce sta ra li si o miesz ka nie w Ty -
chach, trwa o to a trzy la ta (wte dy wy -
da wa o si, e „a”, a prze cie mo je po -
ko le nie na swo je cze ka o osiem, dzie si).
W 1958 ro ku, w sierp niu, w wa ka cje prze -
pro wa dzi li my si do Ty chów.

– Na osie dle?
– „C” – wa nie wte dy bu do wa ne.

Ale wte dy bu do wa no te osie dla w by ska -
wicz nym tem pie. A w ogó le to wpro wa -
dza li my si do bu dyn ku, któ ry mia tyl -
ko dwie klat ki za sie dlo ne, w resz cie
jesz cze trwa y ro bo ty, na po dwór ku wy -
ko py… Ta ka pio nier ska at mos fe ra.

– No i za ko cha a si pa ni w mie cie,
wiem, bo przy je da li my tu nie raz
z Be at To ma nek na gry wa au dy cje.

– Jak ju po nad pó wie ku tu miesz kam,
trud no nie by za ko cha nym.

– Ro zu miem to uczu cie, zwasz cza e
roz ma wia my w pik nej no wej sie dzi bie
Mu zeum. Nie al pa ni std od cho dzi?

– W no wej sie dzi bie, w pik nym ga bi -
ne cie, w któ rym sie dzi my, pra cu j dwa la -
ta. Wcze niej na sze Mu zeum Miej skie
mia o tyl ko jed n sa l wy sta wo w, prze -
pik n, przy Bro wa rze, ale tam by o
ma le kie za ple cze, ma le ki po ko ik, tak
e ja by am ogrom nie za do wo lo na, e
wa dze mia sta pod j y de cy zj o prze ka -
za niu Mu zeum obiek tu, w któ rym wa nie
je ste my. To zresz t bu dy nek hi sto rycz -
ny, bo kie dy mie ci si tu taj pierw szy
ty ski ma gi strat. Wy bu do wa no ten obiekt
w 1906 ro ku z prze zna cze niem na sie dzi -
b dla wadz gmi ny wte dy jesz cze wiej -
skiej Ty chy, jesz cze w pa stwie pru skim.

Z dugoletni dyrektork Muzeum Miejskiego w Tychach
MARI LIPOK-BIERWIACZONEK

rozmawia BOGDAN WIDERA

O tyskim niebie,
pierwszomajowym
krzyu i ksieczce
dla wnuczki
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Po woj nie mie ci a si tu pro ku ra tu ra,
a te raz my, Mu zeum. Na pew no trosz k
mi al od cho dzi, na to miast mam przede
wszyst kim sa tys fak cj, e zo sta wiam to
Mu zeum w mia r do brej kon dy cji, z do -
brym za ple czem, e jest ten bu dy nek…
Uwa am, e jest to wa ne do ko na nie…

– Na mia r – uwzgld nia jc wszel kie
pro por cje – Ka zi mie rza Wiel kie go.

– No, gdy by my mie li ta kie jak Mu -
zeum Gu gen he ima, to by mo na tak
mó wi, e na mia r kró lew sk.

– W cza sie na szych ra dio wych wi zyt
z re dak tor Be at To ma nek jesz cze
w sa li przy Bro wa rze ude rzy o nas, e
uda o si pa ni prze ko na do swo jej pla -
ców ki ty szan, któ rzy nie tyl ko od wie -
dza j Mu zeum, ale przy no sz tak e
eks po na ty do wa szych zbio rów, w tym
cen ne pa mit ki ro dzin ne.

– To praw da. Jak po da j, e po dzie si -
ciu la tach pra cy ma my w zbio rach oko -
o je de na stu ty si cy eks po na tów i e po -
o wa z nich to s da ry ty szan, bu dzi to
zdu mie nie, e to a ta ka pro por cja. Wie -
lu ty szan du go cze ka o na to Mu zeum.
Cze ka li, cze ka li, i kie dy pla ców ka po -
wsta a, by a wiel ka ra do, któ ra spo wo -
do wa a, e po tra fi li oka za nie by wa  hoj -
no. Ale my l, e przede wszyst kim
ty sza nie wi dz, e my z tych ich pa mi -
tek, któ re do nas przy no sz, któ re nam zo -
sta wia j, ro bi my zna ko mi ty uy tek. Te
rze czy po ja wia j si na na szych wy sta -
wach, ich zdj cia pu bli ko wa ne s w na -
szych ka ta lo gach, ma j wic wia do mo,
e ich da ry za czy na j y y ciem spo ecz -
nym, e two rz hi sto ri mia sta. I to
sprzy ja na szym do brym re la cjom, po ja -
wia j si ko lej ne da ry. Ale chc pod kre -
li, e to nie tyl ko mo ja za su ga, ja mam,
to zna czy: mia am zna ko mi ty ze spó
pra cow ni ków, któ rzy ma j wie le przy ja -
znych kon tak tów po na wi zy wa nych z ty -
sza na mi. Oni wszy scy si sta ra j. A ty -
sza nie zna j ca  eki p i lu bi.

– Ja jed nak my l, e to wa nie pa -
ni prze szko li a swój ze spó je e li cho -
dzi o dar per swa zji, no i dar za ufa nia.
Bo ty sza nie zo sta wia j w Mu zeum
nie tyl ko przed mio ty, ale i opo wie ci.

– Tak. Dwu krot nie ogo si li my kon kurs
na wspo mnie nia. Raz by y to „Ty chy
w cza sach mo jej mo do ci”, tu li czy li my,
e tra fi do nas tak e opo wie ci do ty ka -
j ce te go ju do od le ge go okre su,
czy li jesz cze cza sów przed wo jen nych.
Dru gi kon kurs do ty czy cza sów wiel kiej
bu do wy mia sta. Z naj lep szych ma te ria -
ów z obu kon kur sów zo y li my ksi -
k Dzie ci stwo, mo do i wiel ka bu do -
wa. Dzi ki te mu uda o nam si po ka za
lo sy ty szan, któ rzy tu si uro dzi li, y li tu -
taj „od za wsze” i tych, któ rzy do mia sta
przy je cha li. Tak po wsta a pu bli ka cja
opo wia da j ca hi sto ri Ty chów po przez hi -
sto rie lu dzi, to – mo im zda niem – bar dzo
cie ka wy ma te ria.

– Po twier dzam, czy ta em. Wzru -
szy o mnie na wet wspo mnie nie ja kiej
pa ni, któ ra opo wia da jc o wa nych
wy da rze niach w jej oso bi stej bio gra fii
przy po mi na przy jazd do Ty chów czo -
gu i… czte rech pan cer nych.

– A dzia o si to na pla cu Bie ru ta, któ -
re go ju dzi nie ma, nie dla te go, e go
za bu do wa no. Po pro stu zmie ni na zw
i dzi jest pla cem Ba czy skie go. No
tak, pó ne la ta sze dzie si te, fa scy na cja
no wym se ria lem, wic wi zy ty czte rech
pan cer nych i czo gu – to si za pi su je
w pa mi ci.

– Mu zeum – to nie tyl ko wy sta wy
i pu bli ka cje, ale na przy kad tak e wy -
ciecz ki.

– Pro wa dzi my dzia al no owia to w,
edu ka cyj n dla do ro sych. Cho jak oga -
sza my, e or ga ni zu je my wy ciecz k, zga -
sza j si star si i mo dzi, cz sto dziad ko -
wie z wnu ka mi, ro dzi ce z dzie mi, ro bi
si wic z te go ta kie wy pra wy ro dzin ne.

– Dzi wi si, e ma j ty le atrak cji
w Ty chach?

– W Ty chach, ale i w oko li cy. Bo opro -
wa dza my wy ciecz ki po mie cie, ma my
na przy kad ta ki szlak od so cre ali zmu
do post mo der ni zmu, ale or ga ni zu je my te
ta kie wy pra wy punk to we do po szcze gól -
nych ko cio ów i tam pro bosz czo wie,
cza sem ar chi tekt, któ ry wi ty ni pro jek -
to wa po ma ga j w ob ja nia niu ar chi tek -
tu ry, mó wi o hi sto rii bu do wy, o sztu ce.
Wy pra wia my si te po za Ty chy, to si
od by wa w pew nych cy klach, Czte ry la -
ta te mu mie li my ta k wy sta w Po ka 
ci Gór ny lsk, to by mój au tor ski pro -
jekt, pó niej je dzi li my po ró nych
„za ka mar kach” l ska, e by po ka za
to, co zna la zo si na eks po zy cji, ale
„na y wo”, w te re nie. Zwie dza li my
prze ró ne miej sca od Ni ki szow ca po -
czw szy a po pa ac w Mosz nej, Gó r w.
An ny, ko cio y Zie mi Pszczy skiej…
Wa nie po trze ba po zna nia bli szej oko -
li cy spo wo do wa a, e tych wy cie czek
po naj bli szym s siedz twie zor ga ni zo wa -
li my wie le. Ce lem by y na przy kad
drew nia ne ko ció ki, po tem Mi ko ów,
Mo kre… Ró ne miej sca. Orze sze, Gór -
ka w. Waw rzy ca… To by o rze czy wi -
cie praw dzi we od kry wa nie naj bli szych
miejsc, ale tak e uro dy ota cza j ce go
nas wia ta. By o tak, e jed na z ty sza nek
po wie dzia a, e wie le ra zy prze je da a
ob wod ni c wo kó Mi ko o wa w dro dze
do tam tej sze go hi per mar ke tu, ale ni gdy
nie by a w sa mym mie cie. Do pie ro ja -
dc z na mi na wy ciecz k od kry a dla sie -
bie mi ko ow ski ry nek, któ rym by a za -
chwy co na.

– Za byt ko we mia sto…
– Mia sto mo je go uro dze nia w do dat -

ku. Po je cha am tam z przy jem no ci, bo
aku rat ja opro wa dza am t wy ciecz k, ale
po ma ga li nam te ksi a z pa ra fii w.
Woj cie cha i Mat ki Bo skiej nie nej,
obej rze li my rów nie ko ció ewan ge lic -
ki. Co god ne w ogó le pod kre le nia – za -
wsze bar dzo ycz li wie przyj mu j nas pro -
bosz czo wie…

– Ma j po wód – mo g si swo j pa -
ra fi po chwa li.

– Z re gu y ma j czym, bo te ko cio y
s pik nie od no wio ne, spo ro si te
na przy kad dzie je przy re no wa cji cmen -
ta rzy, wi da jak oni wiet nie go spo da ru -
j. Ma j ogrom ne za su gi w dzie dzi nie
ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go, któ -

re prze cie w du ej mie rze wi e si ze
wi ty nia mi. 

– l skie du cho wie stwo jest go -
spo dar ne.

– Te tak my l. 
– Przy oka zji prac re mon to wych

od kry wa j praw dzi we skar by. Ja kie
za ma lo wa ne nie gdy po li chro mie…

– W Ty chach na przy kad ksidz pro -
boszcz Grze si ca zna laz na stry chu sta re
sta cje dro gi krzy o wej. Dzie wit na sto -
wiecz ne, bar dzo pik ne… I po kon ser wa -
cji te hi sto rycz ne wró ci y do ko cio a. Za -
st pi y pó niej sze, dwu dzie sto wiecz ne.

– Z ta kim oy wie niem so bie tu o Mu -
zeum, za byt kach, hi sto rii roz ma wia my,
a pa ni chce to wszyst ko rzu ci. Dla te -
go po wtó rz: nie wie rz.

– Z przy jem no ci bym pra co wa a
na dal, ale ju nie w pe nym wy mia rze.
Ad mi ni stra cja, za rz dza nie – to jest
strasz nie du o ro bo ty. A mnie po ci ga a
za wsze pra ca twór cza, wy sta wy, pu bli ka -
cje… Zre zy gno wa am wic z ad mi ni stro -
wa nia, ale mam na dzie j, e w ja kim
skrom nym wy mia rze jesz cze b d mo ga
ja kie swo je po my sy re ali zo wa. A mam
ich wie le. Na ca e la ta pra cy, ale ju ta -
kiej „na pó gwizd ka”.

– Mia em wic ra cj nie wie rzc, e
pa ni to wszyst ko de fi ni tyw nie zo sta wi.
Z mu ze ów do sta j pu bli ka cje za zwy czaj
to wa rzy sz ce wy sta wom. I z przy jem -
no ci od no to wu j, e co raz cz ciej s
czym wi cej ni ka ta lo ga mi. Pa stwo
wy da li cie spo ro ta kich roz bu do wa nych
ksi ek, w któ rych fo to gra fiom czy
re pro duk cjom to wa rzy szy in te re su j -
cy tekst. W do dat ku te pu bli ka cje s
na wy so kim po zio mie po li gra ficz nym,
po pro stu chce si je bra do r ki.

– Na sza bi blio tecz ka rze czy wi cie jest
spo ra, to jest kil ka dzie sit ty tu ów, po za
ka ta lo ga mi ma my tak e cykl Ze szy tów
Hi sto rycz nych, by o ich ju dzie si nu -
me rów. W cz ci s po ko siem sym po -
zjów hi sto rycz nych, któ re or ga ni zu je my
co ro ku w Mu zeum. Nie któ re z nich ma -
j cha rak ter mo no gra ficz ny, czy li do ty -
cz te ma tu, któ ry si przy oka zji tych na -
szych kon fe ren cji po ja wi. Ze szy tom
pa tro no wa te pro fe sor Ry szard Kacz -
ma rek – au to ry tet je e li cho dzi o hi sto -
ri l ska, zwasz cza XX wie ku. We
wspó pra cy z je go dok to ran ta mi uda o si
opu bli ko wa kil ka ta kich mo no gra ficz -
nych wy daw nictw. Cie ka we, e po te Ze -
szy ty zga sza j si lu dzie z ró nych stron
Pol ski. Do sta je my na nie za mó wie nia In -
ter ne tem, wie my wic, e chce je kto na -
by po za Ty cha mi. Ale rów nie wy -
daw nic twa ty po wo ty skie, jak na przy kad
ka ta log wy sta wy fo to gra ficz nej An drze -
ja Czy ew skie go po ka zu j cy bu do w
mia sta z ko ca lat pi dzie si tych, sze -
dzie si tych, sie dem dzie si tych cie szy si
ogrom nym za in te re so wa niem. Wie lu ty -
szan si roz pro szy o. Po Pol sce, po wie -
cie, oni do nas pi sa li i pro si li o mo li wo
za ku pu tej pu bli ka cji oraz jej prze sa nie.
Wy da na w na ka dzie ty si ca eg zem pla -
rzy ju si ro ze sza, ju jej nie ma my.

– Z te go na uka, e za wsze war to zo -
sta wi so bie przy naj mniej kil ka sztuk
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„na czar n go dzi n”. A wra ca jc do Ze -
szy tów – za wsze je czy tam, ale wy ni ka
to z fak tu, e je stem tro ch nie nor mal -
ny, dla te go…

– … e pan czy ta.
– Mnie in te re su j te ma ty tro ch

przy czyn kar skie.
– Bo to s ta kie in for ma cje, któ re dzia -

a j na wy obra ni. Cza sem mo na z nich
wy snu ca  hi sto ri, po nie wa po ka zu j
nam ja ki szcze gó y cia, od kry wa j ja ki
w tek, nie zna ny fakt, opo wia da j o kon -
kret nych lu dziach, czy gru pach lu dzi…

– … rze czach, na któ re nikt wcze -
niej nie zwró ci uwa gi, a s nie sy cha -
nie in te re su j ce.

– Kie dy Lu dwik Stom ma, któ re mu te
wy sy am na sze wy daw nic twa, zwró ci
uwa g na pu bli ka cj wspo mnie nio w
Dzie ci stwo, mo do i wiel ka bu do wa.
Jed nym z au to rów tych opo wie ci by Pa -
we Grych to lik (nie ste ty ju nie y je, ale
do cze ka wy da nia tej ksi ecz ki). Je go
wspo mnie nie do ty czy o ko ca lat czter -
dzie stych. I Stom ma zwró ci uwa g
na to, jak Grych to lik z jed nej stro ny opi -
su je jak to w szko le mia ra no do wy ko -
na nia ja kie tam za da nia o po li tycz nym
cha rak te rze (by y to cza sy, kie dy ko mu -
na za cz a si ja ko za ko rze nia, wpro -
wa dza no w y cie no we za sa dy), a za raz
po tem ja d na re ko lek cje z ksi mi,
z któ ry mi od daw na si zna, bo by mi -
ni stran tem. Obie te sfe ry y cia jesz cze
wte dy jak by obok sie bie ist nia y i do pie -
ro po tem po ja wi si na cisk, e by je roz -
dzie li.

– Aku rat pod tym wzgl dem Ty chy
ma j szcze gól ne do wiad cze nia.

– Na przy kad pro blem bu do wy ko cio -
ów. Nie wol no by o ich bu do wa.

– Syn na hi sto ria krzy a…
– … któ re go lo ka li za cja prze szka -

dza a pa nom, któ rzy na try bu nie ho no -
ro wej sta li w cza sie po cho dów pierw szo -
ma jo wych do kad nie na prze ciw ko. Ten
dzie wit na sto wiecz ny krzy sto j cy
wród czte rech kasz ta now ców w któ rym
mo men cie bar dzo to wa rzy szy zde ner wo -
wa  i na ka za no je go roz biór k, I zro bi -
a si ta ka wiel ka awan tu ra, e w no cy
po spiesz nie ten krzy sta wia no z po wro -
tem, a po tem przez kil ka dni od by wa y
si w tym miej scu ma ni fe sta cje. Dzia o
si to ostat nie go kwiet nia 1979 ro ku. To
jest istot na da ta, jesz cze przed wy da rze -
nia mi w stocz ni, ale ju wte dy mie li my
pol skie go pa pie a, co by mo e lu -
dziom do da o od wa gi. W obro nie te go
krzy a sta n li sta rzy ty sza nie, któ rych
przod ko wie go po sta wi li, ale te re pa -
trian ci i lu dzie tu z ró nych stron przy -
by li. My l, e wte dy po czu li si jed no -
ci.

– Spo e cze stwo ty skie jest spe cy ficz -
ne, zró ni co wa ne, i my l, e cho by ta
ch wspó pra co wa nia z Mu zeum bie -
rze si z po trze by wy pra co wa nia wa -
snej to sa mo ci, stwo rze nia po  czo nej
miej scem y cia wspól no ty.

– W Mu zeum sta ra li my si w tym sa -
mym stop niu uwzgld nia hi sto rie rdzen -
nych miesz ka ców „sta rych” Ty chów, jak
i tych, któ rzy tu taj przy je cha li i si osie -
dli li. Bo nie mo na cho wa go wy w pia -
sek i uda wa, e nie by o bu do wy so cja -
li stycz ne go z za o e nia mia sta. Ci, któ rzy
tu przy je cha li, zna le li tu taj miesz ka nia,
wa nie w tym miej scu do sta li swo j
szan s. By li za do wo le ni, miesz ka nia by -
y z a zien ka mi, w sta rych do mach ro bot -
ni czych nie by o tak do brze.

– Po ja kim cza sie „za ko rze nie nia
si” po wsta je co ta kie go jak po trze ba
wa snej hi sto rii.

– To jest cie ka we, e ty sza nie lu bi
swo je mia sto. To zna czy, cza sem na co
tam na rze ka j…

– … w Ka to wi cach te na rze ka j.
– Wsz dzie tak jest, ale ty sza nie do ce -

nia j, e tu si do brze y je, du o prze -
strze ni… W do dat ku ostat nio to mia sto
bar dzo ad nie je, pra ce re mon to we, od no -
wio ne ele wa cje, pla ce, to po wo du je, e
na wet ci, co na rze ka j, mu sz przy zna,
e co si ro bi i to ca kiem spo ro.

– No có, w ta kim ra zie po zo sta je mi
tyl ko y czy pa ni re ali za cji tych wszyst -
kich po my sów twór czych. No i za po -
wia dam, e te raz, kie dy ju pa ni prze -
cho dzi na eme ry tu r, ma wic wi cej
cza su, nie da ru je my – b dzie my cz sto
za pra sza do Ra dia Ka to wi ce i gn bi.

– Na ra zie wy je dam na wa ka cje, ale
jak wró c, b d do dys po zy cji. Ale
w ogó le to ju mam ta ki po mys, któ ry
mnie bar dzo gn bi. Mam omio let ni
wnucz k, pod pa tru j tro ch, co j in te re -
su je, a trze ba wie dzie, e ona to by wa -
lec mu ze al ny, cho dzi a tu ze swo j kla s
na wy sta wy, przy cho dzi a na wer ni sa -
e… I przy szo mi do go wy, e stoi
przede mn wy zwa nie: na pi sa nie ksi -
ecz ki dla dzie ci o Ty chach. Po pu lar no -
nau ko wej. Nie zo o nej z le gend, czy wy -
my lo nych opo wie ci. Nie, to ma by ta ka
no wo cze nie zro bio na, po pu lar no nau -
ko wa ksi ecz ka o Ty chach. Z ad ny mi
ilu stra cja mi, mam na dzie j, e na sza pla -
stycz ka mi po mo e. Mo e za rok uda mi
si t ksi k na pi sa.

– y cz po wo dze nia.


Nowa siedziba Muzeum Miejskiego w Tychach
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Od 18 do 21 ma ja 2014 ro ku w Ka to wi cach
ob cho dzo ne by y Dni Lwo wa. W ra mach te -
go wy da rze nia Mu zeum Hi sto rii Ka to wic po -
sta no wi o przy bli y szer szej pu blicz no ci
dzie je po nad stu let nich kon tak tów mi dzy
Kre sa mi Wschod ni mi a Ka to wi ca mi

Ob cho dy Dni Lwo wa zor ga ni zo wa ne zo sta -
y z oka zji ju bi le uszu 25-le cia od dzia u To -

wa rzy stwa Mi o ni ków Lwo wa i Kre sów Po -
u dnio wo -Wschod nich. Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic przy go to wa o wy sta w Kre so wia nie
w Ka to wi cach, ka to wi cza nie na Kre sach, któ -
ra pre zen to wa na by a naj pierw w sie dzi bie
MHK (od 21 ma ja do 2 czerw ca) a na stp nie
(od 15 lip ca do 26 wrze nia) w Cen trum In for -
ma cji Na uko wej i Bi blio te ce Aka de mic kiej
w Ka to wi cach.

Wer ni sa (21 ma ja), by oka zj do przed sta -
wie nia dzia al no ci To wa rzy stwa Mi o ni ków
Lwo wa i Kre sów Po u dnio wo -Wschod nich
w Ka to wi cach. Przy bli y j pre zes za rz du Sta -
ni saw Gros smann. O wza jem nych zwiz kach
Gór ne go l ska i Kre sów Po u dnio wo -Wschod -
nich mó wi Bog dan Ka spro wicz, a zna ko mi ci
ak to rzy Te atru l skie go, uro dzo ny we Lwo -
wie Je rzy Gy bin i je go o na Bo -
gu mi a Mu rzy ska, re cy to wa li
wier sze po wi co ne te mu mia stu.
Wy sta w za pre zen to wa jej ku ra -
tor An to ni Steu er.

Do roz wo ju kon tak tów mi dzy
Kre sa mi Wschod ni mi a Ka to wi ca -
mi przy czy ni si na po czt -
ku XX w. ruch spor to wy. W 1911
r. do Ka to wic przy je cha li pi ka rze
„Czar nych” Lwów, któ rzy ro ze gra li
mecz z Klu bem Spor to wym „Dia -
na” Ka to wi ce. Wspó pra ca klu bów
spor to wych („Czar nych” i „Po go -
ni” Lwów oraz „Dia ny” i „Po go -
ni” Ka to wi ce), a tak e gniazd so ko lich trwaa
przez ca y okres mi dzy wo jen ny. 

Ko lej ny etap w roz wo ju kon tak tów obu
miast na st pi w okre sie walk o przy  cze nie
Gór ne go l ska do Pol ski. W 1921 r., w wal -
kach II po wsta nia l skie go bra li udzia ka de -
ci lwow scy, w 1922 r. do Ka to wic na cze le wojsk
pol skich wkro czy li lwo wia nie – gen. Sta ni saw
Szep tyc ki i gen. Ka zi mierz Ho rosz kie wicz.

W la tach II Rze czy po spo li tej na Gór ny lsk
za cz li na py wa przed sta wi cie le kre so wych elit,
lu dzie wy kszta ce ni, wy cho wan ko wie re no mo -
wa nych uczel ni: Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza,
Po li tech ni ki Lwow skiej, Li ceum Krze mie niec -
kie go. Zaj mo wa li od po wie dzial ne sta no wi ska we
wa dzach wo je wódz twa l skie go, wnie li
ogrom ny wkad w roz wój na uki i kul tu ry w Ka -
to wi cach. Przy ka dem mo g by: Mi cha An to -
now, któ ry po o y pod wa li ny pod roz wój ka to -
wic kie go Ar chi wum Pa stwo we go; Ro man
Lut man, za o y ciel In sty tu tu l skie go; Ro man
Hra bar, twór ca pol skiej ad wo ka tu ry na l sku;
Pa we Ry bic ki, dy rek tor Bi blio te ki l skiej
(w la tach 1934 –1939 i 1945–1957). 

Szcze gól nie war to pod kre li ma te rial ny wy -
miar obec no ci lwo wia ków w prze strze ni miej -
skiej Ka to wic, któ ry by udzia em ar chi tek tów
i kon struk to rów – Ka ro la Schay era (au to ra
pro jek tu Mu zeum l skie go oraz wie lu ka to wic -
kich ka mie nic), czy Ste fa na Bry y (au to ra pro -
jek tu ka to wic kie go „dra pa cza chmur” oraz nie -
ist nie j cej ju Ha li Tar go wej przy ul. P. Skar gi). 

Gdy wy bu cha II woj na wia to wa, wie lu
miesz ka ców Ka to wic mu sia o opu ci mia -
sto. Nie któ rzy tra fi li do Lwo wa, gdzie zo sta
utwo rzo ny l ski Ko mi tet Uchod ców, któ re -
go wspó za o y cie lem by pierw szy mar sza ek
Sej mu l skie go Kon stan ty Wol ny. Wród
wrze nio wych obro ców Lwo wa by o wie lu
ka to wi czan. Po 23 wrze nia 1939 r. Lwów zna -
laz si pod oku pa cj so wiec k. Na st pi y
licz ne aresz to wa nia, któ rych nie unik n li na -
ukow cy wy wo dz cy si z Gór ne go l ska.
Wie lu z nich tra fi o do Ka ty nia, Mied no je czy
Bo o go je pod Char ko wem, a po za j ciu Kre -
sów Po u dnio wo -Wschod nich przez Niem ców
do szo do mor dów pol skich pro fe so rów we
Lwo wie (3–4 lip ca 1941 r.), wy mor do wa nia in -

te li gen cji pol skiej w Sta ni sa wo wie (12 lip -
ca 1941 r.) oraz rze zi wo y skiej (li piec 1942–
lu ty 1943). 

Po kon fe ren cji w Ja cie, we dug sza cun ków,
z Kre sów Wschod nich za anek to wa nych przez
Sta li na wy sie dlo no 1,7–1,9 mln pol skich oby -
wa te li. Du a cz z nich tra fi a do miast, któ -
re przed woj n znaj do wa y si w gra ni cach III
Rze szy – By to mia, Za brza i Gli wic. We dug
re dak to ra ksi ki Kre so wia nie na Gór nym l -
sku Bo gu sa wa Tra cza, ok. 300 tys. uchod ców
do ko ca 1947 r. osie dli o si w mia stach woj.
l skie go. 

Wa n ro l ode gra a sta cja ko le jo wa Ka to -
wi ce -Li go ta, gdzie przy by wa li uchod cy. Wród
nich by m.in. Alek san der Wil l ner, pre zy dent Ka -
to wic w la tach 1946–1950. Przy by o wie lu na -
ukow ców, li te ra tów i ar ty stów, któ rzy pó niej
za si li li ka dry Uni wer sy te tu l skie go, Po li tech -
ni ki l skiej w Gli wi cach, Te atru l skie go, Te -
atru Lal ko we go „Ate neum”, Aka de mii Sztuk
Pik nych, Ope ry l skiej w By to miu, l skiej
Aka de mii Me dycz nej, l skie go Kon ser wa to -
rium Mu zycz ne go, Ra dia Ka to wi ce (gdzie
do dzi nada wa na jest au dy cja Lwow ska Fa la),
a na wet ku rii ka to wic kiej. 

Mi mo ist nie nia na l sku tak
ogrom nej spo ecz no ci uchod -
ców ze Wscho du i ich po tom ków,
do pie ro pod ko niec lat 80. XX w.
wa dze PRL zgo dzi y si na po -
wsta nie or ga ni za cji Kre so wian.
W By to miu, Gli wi cach i in nych
gór no l skich mia stach po wsta y
od dzia y wro caw skie go To wa rzy -
stwa Mi o ni ków Lwo wa oraz
mniej sze or ga ni za cje, zrze sza j ce
wy sie dlo nych. Ka to wic ki od dzia
To wa rzy stwa Mi o ni ków Lwo wa
i Kre sów Po u dnio wo -Wschod -
nich po wsta w 1989 r. z ini cja ty -

wy Ro ma na Chrz stow skie go. To wa rzy stwo
Mi o ni ków Lwo wa i Kre sów Po u dnio wo -
-Wschod nich Od dzia w Ka to wi cach nie tyl -
ko gro ma dzi pa mit ki, po dej mu je tak e dzia -
a nia przy wra ca j ce pa mi ci zbio ro wej
kre so we tra dy cje oraz hi sto ri wza jem nych
kon tak tów Kre so wian i Gór no l za ków, or ga -
ni zu je od czy ty, wy ka dy, wy sta wy, wspie ra
dzia al no or ga ni za cji pol skich na Ukra inie.
By o tak e fun da to rem ta bli cy upa mit nia j -
cej tra gicz n mier pro fe so rów lwow skich
w okre sie II woj ny wia to wej, któ ra zo sta a
umiesz czo na w ar chi ka te drze Chry stu sa Kró -
la w Ka to wi cach.

Kre so wia cy przy by li do Ka to wic wro li
w t zie mi i to mia sto. Dzi mó wic o gór no -
l skiej to sa mo ci cz sto za po mi na si, e jest
ona wy pad ko w to sa mo ci rdzen nych miesz -
ka ców i miesz ka ców ziem po o o nych set -
ki ki lo me trów na Wschód. 

Opra co wa a na pod sta wie 
ma te ria ów MHK 

AGNIESZ KA SI KO RA

Kresowianie 
w Katowicach. 

Katowiczanie na Kresach
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Zdjcia z wystawy w Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ce Aka de mic kiej w Ka to wi cach
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Ge no we f Ja ku bow -
sk  -F i  j a   kow sk
wszy scy ma j ko -

pot. Or ga ni za to rzy spo tka au -
tor skich, bo przed od czy ta -
niem wier sza po tra fi rzu ci
so wem uzna nym za or dy nar -
n na zw naj star sze go za wo du
wia ta. Zda rza si jej te po wie -
dzie pro wa dz ce mu rów nie
szcze rze: „Co ty p...”. Ale to nie
je dy ny pro blem zwi za ny z t
po et k. W krop ce bo wiem s
tak e li te ra tu ro znaw cy, któ -
rym trud no po wi za jej twór -
czo z ja kim kol wiek po ko le -
niem li te rac kim. Wpraw dzie
uro dzo na w 1946 ro ku w Mi ko -
o wie i de biu tu j ca w „Od rze”
w 1972 ro ku, w okre sie szczy -
to we go roz kwi tu po ezji No wej
Fa li, po win na przy na le e wa -
nie do tej ge ne ra cji, jed nak
bio lo gicz ne uwa run ko wa nia
nie id w pa rze z tym, co po et ka pi sze. Tym
bar dziej e cho spo ro utwo rów opu bli ko -
wa a w pra sie li te rac kiej lat 80. XX wie -
ku, to jed nak de biu tanc k ksi k po etyc -
k wy da a do pie ro w okre sie trans for ma cji
ustro jo wej i li te rac kiej lat 90. 

Ta kie de biu ty, jak jej zbio rek wier szy
Do y wo cie, opu bli ko wa ny w Kra ko wie
w 1994 ro ku, zwy ko si na zy wa pó -
ny mi. Po et ka ry cho nad ro bi a jed nak
edy tor skie opó nie nia i w 1997 ro ku
w Byd gosz czy uka za a si jej ko lej na
ksi ka Pan Bóg wy je cha na Flo ry d.
W 2002 ro ku po now nie w mie cie
nad Brd wy da a Po chy le nie. Czte ry
la ta pó niej, ju w ro dzin nym Mi ko o -
wie, po ja wi si jej zbio rek wier szy
Czu y nó, a w 2009 ro ku Osta tecz ny
smak tru ska wek. W 2011 w Po zna niu
uka za si Per for man ce i w 2012 w Lon -
dy nie to mik Ze mnie ro ba ka i z ro ba ka
wier sze. Oprócz tych sze ciu ty tu ów
opu bli ko wa a dwa wy bo ry po ezji w Pol -
sce i Cze chach. Jej wier sze prze tu ma -
czo ne zo sta y na: an giel ski, cze ski, nie -
miec ki, ro syj ski, so we ski. W Pol skim
Ra diu wy emi to wa no pi su cho wisk
opar tych na jej po ezji. Dwu krot nie otrzy -
ma a sty pen dium twór cze Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Uczest -
ni czy a w fe sti wa lach po etyc kich
w Au strii, Cze chach i So we nii. Mo na
za tem uzna, e jest po et k spe nio n,
mi mo ró no ra kich ko po tów z ge ne ra cyj -
n kla sy fi ka cj jej twór czo ci.

Cho cia brak po ko le nio wej przy na le -
no ci wier szy wp dzi kry ty ków li te rac kich
do ko lej nej klat ki in ter pre ta cyj nej,  cz -
cej twór czo au tor ki z ge nius lo ci. Cho -
dzi oczy wi cie o Mi ko ów, mia sto na zna -
czo ne cha ry zm Ra fa a Wo jacz ka, któ r
umie jt nie wy ko rzy sta li tam tej si po eci
do stwo rze nia lo kal ne go orod ka po ezjo -
wa nia. Za szu flad ko wa niu w nur cie Wo -
jacz ko wym twór czo ci Ge no we fy Ja ku -
bow skiej -Fi ja kow skiej sprzy ja j zresz t
jej pra so we wy po wie dzi. „Mó wi, e Mi -
ko ów to mia sto po etów, e po wsta a
w tym mia stecz ku po Wo jacz ku ma gia
i zna cze nie” – opo wia da w jed nym z wy -
wia dów. Ta kie przy po rzd ko wa nie jest za -
bie giem wy god nym, bo w ten spo sób
mo na zin ter pre to wa wie le tro pów ukry -
tych w jej wier szach. Ty le e sa mej au tor -

do / co naj wy ej na ser ce (...) al -
bo w pie kar ni ku bar dziej dla
m czy zny ni wier sza”.

W tych dwóch wier szach
wy ra nie za ry so wu je si – b -
d ca ce ch cha rak te ry stycz n
jej twór czo ci  trwa a dy cho -
to mia wia ta przed sta wio ne go.
Z jed nej stro ny sza ra, wrcz
obrzy dli wa, na ma cal na fi zycz -
nie co dzien no, opi sy wa na
j zy kiem po tocz nym i try wial -
nym. Z dru giej wiat wznio -
sych idei. Tej dwu czo no wo -
ci sprzy ja przy j cie punk tu
wi dze nia ko bie ty. Ból ro dze nia,
cier pie nie ko chan ki, ra do
ma cie rzy stwa, przy pi sa ne wy -
cz nie ko bie tom, spra wia j, e
ma my do czy nie nia z po ezj,
w któ rej pier wia stek e ski
sta je po stro nie do bra. Ani ma
z wier szy Ja ku bow skiej -Fi ja -
kow skiej opo wia da si za y -

ciem, prze ciw znisz cze niu wy wo y wa ne -
mu przez m czyzn, ju w dzie ci stwie
ma rz cych o woj nie. „i tak bo li gdy
dziew czyn ka ssie / a chop czyk ba wi si
oo wia nym o nie rzy kiem / pa pie ro wym
sa mo lo tem / i ma schi zy o za ma chu ter ro -
ry stycz nym”.

Nie dzi wi za tem to, e au tor ki nie in -
te re su je wiat po li ty ki. Wpraw dzie obec -
ny jest w jej wier szach za zwy czaj po przez
przy wo a nie slo ga nów: „a ty po ka wa ku
w czwar t RP” al bo za cy to wa nie sów b -
d cych kal ka mi z pod rcz ni ka po li to lo -
gii: „b d pa ka z bó lu bo ma ci ca po ce -
sar skim ci ciu / po li tycz na de mo kra tycz na
de mo gra ficz na le wi co wa”. Ju sam kon -
tekst wy po wia da nia tych sów pod czas po -
ro du wy klu cza po wa ne za an ga o wa nie
pod mio tu li rycz ne go w po li tycz n esen -
cj. Zwasz cza e gó r jest iro nicz nie po -
trak to wa ne mi tycz ne i pa trio tycz ne ma -
cie rzy stwo: „po li ty kom Mat ki Po lki
ro dz ce b d wka da w usta na brzmia -
e sut ki”. 

Spo ro w wier szach Ja ku bow skiej -Fi ja -
kow skiej tak e bó lu eg zy sten cji. Sko -
wyt ist nie nia jest sil nie od czu wal ny
zwasz cza w tek stach wy ni ka j cych z oso -
bi stych prze y po et ki, któ ra bez skr po -
wa nia mó wi na a mach pra sy o swo ich
trud nych la tach upad ku: „Do pad mnie ból
ist nie nia, któ ry a go dzi am al ko ho lem, spa -
da jc co raz bar dziej na dno (...) w psy chia -
try ku za cz am wra ca do y cia i do so -
wa, któ re by o bar dziej kwi le niem ni
na zy wa niem”. Do pie ro w kon tek cie ta -
kich wy zna le piej zro zu mia ne mo e by
jej po ezjo wa nie pe ne wul ga ry zmów, fi -
zjo lo gii i psy chicz nych roz te rek, co szcze -
gól nie wi docz ne jest w wier szu Dia gno -
za, b d cym szcze rym mo no lo giem
ad re so wa nym do zna nej tyl ko au tor ce ad -
re sat ki. „Ty ko cha na nie sta wiaj mi dia gno -
zy / je stem naj lep szym te ra peu t dla sie -
bie wal si ma a (...) mam do ko pu la cji
pro kre acji / spusz cza nia w rcz ni ki pa pie -
ro we sper my (...) wy ka pi jak sy na po o -
 do po cie li by de li rium prze y w bie -
li / tyl ko nie ga w no cy wia ta”. I to
wia to, ni czym kwiat pa pro ci, jest jak naj -
bar dziej po trzeb ne mrocz nej li ry ce po et -
ki z Mi ko o wa.

RY SZARD BED NAR CZYK

ce – wpraw dzie ob ra ca j cej si w kr gu li -
te rac kie go mi tu po ezji wy kl tej  ra czej to
nie w smak, bo wie, e ja kie kol wiek za kla -
sy fi ko wa nie umniej sza nie ste ty war to jej
twór czo ci, któ ra  jak by na to nie spoj -
rze  jest zja wi skiem uni kal nym.

Dla te go po et ka po dej mu je swo ist wal -
k ze ste reo ty po wym ogl dem po ezji
w ogó le. Std tak du o w jej ksi kach
wier szy po le micz nych, w któ rych rzu ca r -
ka wi c po etyc kim mi to lo giom, na wet tym
 czo nym z na ro do w kla sy k. W wier szu
Ko chan ka po ety z iro ni pi sze o czar no le -
skiej tra dy cji frasz ko pi sar stwa i two rze niu
tre nów o wy my lo nej Ur szul ce oraz fau -
stycz nych mo ty wach w li te ra tu rze. Jed nak
naj istot niej sze jest ne go wa nie po sta wy
po ety od mie ca, twór cy wy kl te go, ska za -
ne go na fi zycz ne sa mo bój stwo. I za ob ce
so bie uzna je nie tyl ko po st po wa nie Ra fa -
a Wo jacz ka, ale w tle jej po le micz ne go
wier sza Dziew czy na w oknie po brzmie wa
na wet da le kie echo sa mo bój stwa Ta de usza
Bo row skie go. „(...) znów je ste w wo jacz -
ko wym oknie na pierw szym pi trze / nie
mia szans z te go miej sca si za bi / ma o
nas tra gicz nych po etek umie ra j cych mo -

Mroczne liryki

Z
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ho mi n o od te go cza su
co naj mniej pó wie ku, prze -
cho wu j w pa mi ci ar to -

bli wy wier szyk z „Try bu ny Ro bot ni -
czej”: „En tli czek, pen tli czek, zie lo ny
sto li czek, a przy tym sto licz ku Gaj, Ja -
nik, Ku bi czek”, w któ rym zna la zy
si trzy na zwi ska ów cze snych dzien ni -
ka rzy Te le wi zji Ka to wi ce. Z Ra diem
Ka to wi ce na to miast  cz cz sto we
wspo mnie niach po sta Sta ni sa wa Wa -
nicz ka, prze sym pa tycz ne go kie row -
cy, z któ rym od by em nie jed n gór no -
l sk tra s od czy to w. Zna la z szy si
za przed pa ro ma ty go dnia mi po raz ko -
lej ny na Za ol ziu, sty ka em si bez
prze rwy z na zwi ska mi struk tu ral nie to -
sa my mi z Ku bicz kiem i Wa nicz -
kiem – ty pu Sta si czek, Sta ni czek, Ja si -
czek, Ja ni czek, Wa li czek, Paw li czek.
Wszyst kie one s, oczy wi cie, for -
mal ny mi zdrob nie nia mi od po sta ci
imien nych Ku ba, Sta (Sta sik), Ja
(Ja sik), Jan (Ja nik), Wa lek (Wa lik), Pa -
we (Paw lik), a za ra zem ty po wy mi
na zwi ska mi l ska Cie szy skie go – tak
jak ty po wo wiel ko pol ski jest te od -
imien ny sze reg Maj chrzak, Ma ko -
wiak, Wal ko wiak, Wa cho wiak, Sta cho -
wiak, Bart ko wiak, Sob ko wiak (od
Maj chra „Mel chio ra”, Ma ka, Wal ka,
Wa cha „Wa ca wa”, Sta cha, Bart ka,
Sob ka „So bie sa wa”). Od rb ne go po -
trak to wa nia wy ma ga przy wo a ny wy -
ej Wa ni czek.
 cz go z na zwi skiem Wa nior, któ -

re no si je den z mo ich tar no gór skich ko -
le gów szkol nych. Obie za te for my, tj.
Wa nicz ka i Wa nio ra, ko ja rz z ta ki mi
wy st pu j cy mi na l sku na zwa mi miej -
sco wy mi, jak Ce re kwi ca, No wa Ce re -
kwia, Pol ska Cer kiew i Wy so ka Ce re kiew.
Aso cja cja ta oka e si za sad na, gdy
uwia do mi my so bie, e za rów no Wa ni -
czek, jak i Wa nior – wraz z na zwi ska mi
Wa nek, Wa nic, Wa niec, Wa niecz ko, Wa -
niek, Wa niel, Wa nie wicz, Wa nik, Wa ni -
o, Wa niuk, Wan ko, Wa czyk, Wa czu -
ra – two rz wiel k gru p de ry wa tów
wy wie dzio nych od pod sta wy Iwan, we
wspó cze snej wia do mo ci j zy ko wej
zro ni tej ze wschod ni So wiasz czy -
zn, tak jak cer kiew zwi za na jest
od wie ków ze wi ty ni ob rzd ku
wschod nie go.

W re dnio wie czu by o ina czej.
Iwan – jed na ze so wia skich po sta ci
przy swo jo ne go z j zy ka he braj skie go
imie nia Je ho ha nan „Jah we (Bóg) jest
a skaw” – wraz z Ja nem two rzy naj -
czst sz w j zy ku pol skim pa r na zew -
ni cz, a w tek stach sta ro pol skich a si
roi od za pi sów, w któ rych t sa m
oso b raz na zy wa si Ja nem, raz Iwa -
nem. Tak by o w Ma o pol sce, na l sku,
w Wiel ko pol sce. Do cz ste na l sku
na zwi ska Wa ni czek i Wa nior to za tem
ko lej ne przy ka dy – tak eks po no wa nych
w na szej ru bry ce – re lik tów sta ro pol -
skich.

Z ko lei na zwy miej sco we wy wo dz -
ce si od cer kwi po sta y we wcze snym

sze go zró ni co wa nia zna cze nio we go
rze czow ni ków cer kiew i ko ció (W. Ta -
szyc ki: Pier wia stek chrze ci ja ski w pol -
skich na zwach miej sco wych, Roz pra wy
i stu dia po lo ni stycz ne, Wro caw 1958,
t. I, str. 269-287). A nam trud no nie
uzna l skich Cer kwi za jesz cze jed n
ska mie li n daw nych sta nów j zy ko -
wych.

A sko ro za cz li my dzi siej szy od ci -
nek od ty po wo cie szy skich na zwisk,
do po wiedz my, e cha rak te ry stycz ny mi
l ski mi po sta cia mi na zwi sko wy mi s
rów nie, mi dzy in ny mi, for my Dam -
bo, Dam biec, Dam bik, Dam bich, Stan -
chy, San ka a, Man drak, Man dra la,
Pan chyrz, Gam biec, Gam bo, Kam pa,
Kamp ka, Kamp czyk, Gan si niec, Kan -
dzia, Kan dzio ra, Kan dzie la, Pan dzioch,
Kan sy, Nan dza, Ban das, Wan glorz,
Pam puch, Pan ka a, Pan czek (spi sa -
em je wszyst kie z ksiz ki te le fo nicz -
nej woj. l skie go). Kry j one w so bie
funk cjo nu j c w pol sz czy nie XIV -
-wiecz nej sa mo go sk „a no so we” (ta -
k jak w wy ra zach ty pu awans, pa sjans,
kwa drans, me za lians), w któ r zla y si
„e no so we” i „o no so we” i z któ rej po -
now nie „e no so we” i „o no so we” si
wy kszta ci y (na t ostat ni ma my jed -
nak znak gra ficz ny „a z ogon kiem” – te
po zo sta o owe go „a no so we go”!).
Wy czu wa my, e ogól no pol ski mi wa -
rian ta mi przy wo a nych na zwisk s
brzmie nia D bo, D biec, D bik, D -
bich, St chy, S ka a, M drak (M -
drak), M dra la, P cherz, G biec, G -
bo, K pa, Kp ka, Kp czyk, G si niec,
K dzia, K dzio ra, K dzie la, P dziach,
K sy, N dza, B das, W glarz, P puch,
P ka a, P czek (P czek).

Do przy to czo ne go wy ej na zwi ska
Wan glorz do  czy z ko lei mo na ca 
se ri form ty pu Bed norz, Le piorz, lu -
sorz, Ko mi niorz, Szklorz, a tak e Mu sio,
Mu sio ek, Mu sio lik, Ko wol, Ko wo lik,
Nie chcio, Nie wie dzio, Cier pio, Bóg do,
Bo gocz, Ko pocz, Tkocz, Ko ciok, Drew -
niok, Po lok, Da niel czok, Pa dzier niok,
pie wok, Nie dwo rok, b d cych na l -
sku w po wszech nym obie gu i za ak cep -
to wa nych przez urz dy sta nu cy wil ne -
go – z cha rak te ry stycz ny mi, od da j cy mi
gwa ro w wy mo w czst ka mi -orz, -o,
-ol, -ocz, -ok (z „a po chy lo nym” – kon -
ty nu an tem daw ne go „du gie go a”, któ -
re w pol sz czy nie li te rac kiej utrzy ma o
si do XVII w.).

Do po wiedz my, e gwa ro w, sta ro pol -
sk wy mo w „a” jak „o” sy szy si te
np. w na zwie miej sco wo ci Cia sna le -
 cej mi dzy Lu bli cem a Ole snem
(Cia sno – jak du go, czor no, w sko
„du ga, czar na, w ska”). Na wet w hi sto -
rycz nych za pi sach tej na zwy spo tka
mo na wy go so we „-o”: Cza sno (1687).

Urz do we za brzmie nie z „o” ma j
Two róg (od na zwi ska Twa róg) ko o
Tar now skich Gór i o ry (od ar) ko o
Ryb ni ka.



re dnio wie czu, kie dy wy ra zy po spo li te
cer kiew i ko ció by y sy no ni ma mi
ozna cza j cy mi bd zgro ma dze nie wier -
nych, bd sa m wi ty ni. Do pie ro
w ci gu wie ku XVI, w epo ce in ten syw -
ne go ju ob co wa nia y wio u pol skie go
z ru skim, oby dwa zna cze nia od no sz ce
si do cer kwi wy szy z uy cia, ust piw -
szy trze cie mu – „wi ty ni ob rzd ku
wschod nie go”.

Obec no nazw miej sco wych zwi -
za nych z cer kwi tyl ko na l sku i w za -
chod niej cz ci pol skie go te ry to rium j -
zy ko we go to we dug prof. Wi tol da
Ta szyc kie go tak e do wód du o pó niej -

Kubiczek,
Waniczek,
Stasiczek,
Jasiczek

C
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WIn ter ne cie wi dzia em ró ne spo -
so by za pi su an giel skie go so wa

ozna cza j ce go no wo po wsta e przed -
si bior stwa, spó ki czy dzia al no ci go -
spo dar cze: star tup i start -up. Jak 
za pi sa to so wo, aby brzmia o naj po -
praw niej: star tu pów, start -up’ów czy
mo e star tup’ów?

Spra wa jest nie co skom pli ko wa na. In -
te re su j cej Pa na na zwy nie od no to wu -
j jesz cze pol skie sow ni ki. Okre le nie
jest no we i dla te go by wa nie jed no li cie
za pi sy wa ne, po dob nie jak zna ne od daw -
na on li ne  ‘do ko ny wa ny za po red nic -
twem sie ci kom pu te ro wej, gów nie In -
ter ne tu”, któ re w sow ni kach jest
za miesz czo ne w ró nych wer sjach: np.
Wiel ki sow nik or to gra ficz ny PWN po -
da je, e mo na pi sa on li ne al bo on -li -
ne, Wiel ki sow nik wy ra zów ob cych
PWN do da je na to miast, e sto su je si
tak e za pis on li ne, jed nak zde cy do wa -
nie rza dziej. Wa ha nia te s wy ni kiem
ana lo gicz nych zmian or to gra ficz nych
w j zy ku za po y cze nia, w an gielsz -
czy nie bo wiem pro ces kszta to wa nia si
przy sów ka (i przy miot ni ka) on li ne
prze bie ga w kil ku eta pach: od wy ra e -
nia przy im ko we go (czy li po  cze nia
przy im ka z rze czow ni kiem) on li ne po -
przez pi sow ni z cz ni kiem on -li ne a
do sca le nia obu ele men tów.

Mer riam -We bster Dic tio na ry po da -
je pi sow ni for my an giel skiej start -up

i pew nie ta k mo na by przy j rów -
nie na grun cie pol skim. Oczy wi cie
zgod nie z ten den cj, ja k wi da w an -
gielsz czy nie, mo e si wkrót ce usta -
li w tym zna cze niu ja ko je dy na pi sow -
nia cz na star tup, któ r spo ty ka my ju
zresz t na an glo j zycz nych i pol skich
stro nach. Po dob nie by o z an giel skim
rze czow ni kiem ma keup, na zy wa j cym
pod kad pod ma ki ja, któ ry pol skie
sow ni ki od no to wu j na dal je dy nie
ja ko ma ke -up, pod czas gdy wspo mnia -
ny Mer riam -We bster Dic tio na ry no tu -
je ju tyl ko for m ma keup, b d c efek -
tem cz ste go w an gielsz czy nie
pro ce su sca la nia cza sow ni ka (tu: ma -
ke) z przy im kiem (tu: up) w ce lu
utwo rze nia rze czow ni ka; po dob ny pro -
ces wy wo a te zmia ny an giel skie go
cza sow ni ka pick up ‘pod nie” i po -
chod ne go od nie go rze czow ni ka pic kup
‘pó ci a rów ka”, któ ry w Uni wer sal -
nym sow ni ku j zy ka pol skie go wy st -
pu je ja ko pick -up oraz w wer sji spo lsz -
czo nej pi kap. 

Ma jc na uwa dze po wy sze ar gu -
men ty, pro po nu j pi sow ni star tup.

In n spra w jest za pis form od mia ny
te go rze czow ni ka. Apo strof nie jest
w nich po trzeb ny, po nie wa uy wa my
go do przed sta wia nia form od mia ny
wy ra zów ob cych je dy nie wte dy, gdy
ist nie je ró ni ca ilo cio wa po mi dzy pi -
sow ni a wy mo w, a kon kret nie wte -
dy, gdy na ko cu wy ra zu wy st pu je np.
sa mo go ska e, któ ra jest nie wy ma wia -
na, przy ka do wo w za po y czo nych
rze czow ni kach po spo li tych (spri te,
pen dri ve) czy w ob cych na zwach wa -
snych, ta kich jak imio na (Mi ke, Bru -
ce, Je ro me) czy na zwi ska (Doy le, La -
ro us se, Mo ore). Je li wy raz nie ma
na ko cu go ski nie mej, ko ców ki
do da je my bez po red nio do te ma tu.
Rze czow nik star tup przyj mo wa by
za tem w od mia nie przez przy pad ki for -
my na st pu j ce: w licz bie po je dyn czej:
DB. star tu pu, C. star tu po wi, N. star -
tu pem, Ms. star tu pie; w licz bie mno -
giej za: M. star tu py, DB. star tu -
pów, C. star tu pom, N. star tu pa mi,
Ms. star tu pach.

KA TA RZY NA WY RWAS

A trud no uwie rzy, ale 30 wrze -
nia mi nie ju dru ga rocz ni ca

mier ci pro fe so ra Wo dzi mie rza Wój -
ci ka, hi sto ry ka li te ra tu ry, kry ty ka, ese -
isty, au to ra prac o wspó cze snej li te ra tu -
rze pol skiej, ale przede wszyst kim
na uczy cie la aka de mic kie go, któ ry wy pro -
mo wa oko o 1000 ma gi strów fi lo lo gii
pol skiej i kil ku na stu dok to rów na uk 
hu ma ni stycz nych. By tak e pro mo to -
rem dok to ra tu ho no ris cau sa dla Ta de -
usza Ró e wi cza w Uni wer sy te cie 
l skim (1999). Piew ca, mi o nik i pro -
pa ga tor wie dzy o Za g biu D brow -
skim uro dzi si w a gi szy
(obec nie dziel ni ca B dzi na)
i cho stu dia i pierw sze la ta
po ich uko cze niu sp dzi
w Kra ko wie, nie zdra dzi swo -
ich ro dzin nych stron, jak sam
zresz t mó wi: ni gdy Za g bia
nie opu ci em, nie po tra fi bym
te go zro bi, cho cza sem miesz -
ka em da le ko, du chem i tak by -
em tu taj, bo mo je ser ce jest tu -
taj. Za pi sa si pro fe sor W.
Wój cik na kar tach hi sto rii Uni -
wer sy te tu l skie go, zwi za ny
z nim od 1973 r. or ga ni zo wa
no wo po wo a ny Wy dzia Fi lo -
lo gicz ny, by je go pro dzie ka -
nem (1973–1975, 1977–1978)
i dzie ka nem (1984–1987), dy -
rek to rem In sty tu tu Li te ra tu ry
i Kul tu ry Pol skiej (1987–
1991), twór c i kie row ni kiem
Za ka du Li te ra tu ry Wspó cze -

snej (1981–2002). Prze wod ni czy Ra -
dzie Na uko wej In sty tu tu Li te ra tu ry
i Kul tu ry Pol skiej (1987–1991). Ko or -
dy no wa ba da nia w Uni wer sy te cie l -
skim nad li te ra tu r pol sk XX w. By
czon kiem Ko mi sji Hi sto rycz no li te -
rac kiej PAN – od dzia ów w Kra ko wie
i Ka to wi cach, To wa rzy stwa Li te rac kie -
go im. Ada ma Mic kie wi cza, Zwiz ku
Li te ra tów Pol skich i Gór no l skie go To -
wa rzy stwa Li te rac kie go. Przez wie le lat
pe ni funk cj opie ku na na uko we go
Mu zeum Emi la Ze ga do wi cza w Go rze -
niu Gór nym.

De cy zj Ra dy Miej skiej
B dzi na, skwer przed sie dzi -
b Miej skiej i Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej zo sta
na zwa ny Pla cem prof. Wo -
dzi mie rza Wój ci ka. Jak za -
pew ni li po my so daw cy jest to
wy raz usza no wa nia pa mi ci
wy bit nej oso bo wo ci pro mu -
j cej mia sto B dzin oraz Za -
g bie. 

Mi o nam b dzie przy si
na a wecz ce przed b dzi sk
bi blio te k, z my l, e duch
Pro fe so ra kr y nad uko cha -
nym przez nie go miej scem 
– ksi ni c, gdzie na nie-
jed nej za pew ne pó ce cze ka -
j ksi ki, z któ rych mo e my
czer pa wie dz, któ r nam
zo sta wi. 

(MS)

Plac profesora Wójcika
przed bibliotek w Bdzinie
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dy by kto chcia zo ba czy od bi cie
rze czy wi sto ci, któ re jest czym
wi cej ni fo to gra fi, a jed no cze nie

nic nie tra ci z jej do kad no ci – to po le cam
ob raz Alek san dra J drze jew skie go „Pa ry”
(1932). 

Jest to wi dok z lo tu pta ka, a ra czej z wie -
y Eif fla. Przed sta wia sa mo cen trum Pa ry -
a – uk Trum fal ny i ron do wo kó nie go.
Dzie jest po chmur ny i desz czo wy, po jaz dy
i prze chod nie od bi ja j si w mo krej po -
wierzch ni as fal tu, któ ry z tej wy so ko ci wy -
gl da jak po li tu ra bysz cz ce go sto u, a po -
jaz dy i syl wet ki prze chod niów s jak
fi li gra no we fi gur ki uo o ne od nie chce nia. 

Wi dzi my la dy pdz la, a two so bie wy obra -
zi spraw n r k ma la rza sta wia j c te im pa -
sto we la dy na gad kiej po wierzch ni ob ra zu
i jed no cze nie wi dzi my jak by wiel kie zdj cie
mia sta, co w ro dza ju fo to ta pe ty. Te ma zy s
jak po wi do ki – ni by far ba, a jed nak rze czy wi -
sto. To jest to, z czym wal czy a awan gar da:
ob raz – bur u azyj ny wi do czek do sa lo nu, dziu -
ra w cia nie, okno, ilu zja, któ ra na rzu ca si na -
trt nie i cho z bli ska wi dzi my tyl ko la dy
pdz la, to jed no cze nie jest to prze strze.

Gdy nasz wzrok w dru je w gó r ob ra zu, re -
je stru je my co raz mniej szcze gó ów, mia sto roz -
py wa si w dy mach i mgle, ale re al no nie od -
pusz cza – mia sto jak byk, wi dzia ne z okna
ho te lu ra no. Za raz przy nio s nia da nie. Ten ob -
raz móg by zna le si w pro spek cie re kla mo -
wym biu ra po dró y, al bo na wet ja ko za staw ka
na sto isku te go biu ra na tar gach tu ry stycz nych.

Brac two w. u ka sza do któ re go na le a
Alek san der J drze jew ski, sku pia o ar ty stów in -
spi ru j cych si sta rym ma lar stwem. Oni chcie li
kunsz tu pdz la i ilu zji rze czy wi sto ci. To by
spo sób ma lo wa nia za o y cie la brac twa, cha ry -
zma tycz ne go Ta de usza Prusz kow skie go. Czy
by o to bar dzo za cho waw cze w tam tych cza -
sach jaz zu i Ein ste ina? Nie zu pe nie, bo ci
mo dzi ar ty ci by li wia do mi swo jej epo -
ki. I al bo szli w pe wien ro dzaj per sy fla u ho -
len der skie go ma lar stwa XVII -wiecz ne go, 
al bo ko rzy sta li z nie któ rych zdo by czy post im -
pre sjo ni zmu np. wra li wo ci na ko lor, przy za -
cho wa niu moc nej i wy ra zi stej bry y. T wa nie
dro g po d a J drze jew ski.

Czy „Pa ry” to kicz? Bli sko, ale jed nak nie.
Kie dy sie dzi si u den ty sty w po cze kal ni, to
na cia nie wi da prze wa nie po dob ne ob raz -

ki. Ale tam te ma j cha os ko lo ry stycz ny, s
pstre. A tu, mi mo in ten syw nych kar mi no wych
ak cen tów, wszyst ko sie dzi w ca o ci, jest ca -
o ci – ob ra zem. To jest do bry ob raz i jest
w nim epo ka jaz zu. Sa mo cho dy, mo to cy kle,
au to bu sy, lu dzi ki – me tro po lia. „Me tro po lis”
ale bez fan ta sty ki. 

War to ogl da ten ob raz z da le ka, ale war -
to te si stop nio wo zbli a – za nu rza si
w ten ruch. W pew nym mo men cie znaj dzie -
my si w fil mie Wo ody Al le na „O pó no cy
w Pa ry u”, pod je dzie przed po to po wy sa mo -
chód z czar ny mi bot ni ka mi i ko y sz cy mi si
fi ran ka mi, przez okien ko wy chy li si He min -
gway. Wo ody na sta ro nie boi si pro stych
roz wi za: bo ha ter fil mu wsia da do sta rej tak -
sów ki i co fa si do lat dwu dzie stych. 

To jed nak wy ma ga pew nej od wa gi – two -
rzy dla przy jem no ci i dzie li si t przy jem -
no ci z wi dza mi. Tak ma lo wa J drze jew ski
i in ni u ka szow cy. Re ali stycz nie, z ilu zyj ny -
mi smacz ka mi, cza sa mi z za wa diac kim mru -
gni ciem oka. Adzia o si to w cza sach po wa -
nej i nie zno sz cej sprze ci wu awan gar dy.

WOJCIECHGRA BOW SKI

Aleksander Jdrzejewski
Aleksander Jdrzejewski, „Pary”, 1932

KOLEKCJA 
MALARSTWA
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– Kie dy jest mi le i smut -
no, to za my kam si

w pra cow ni i ma lu j mo rze.
Na bie ram si, od po czy wam
i nie tra c na dziei, e wszyst -
ko si jesz cze na lep sze od mie -
ni. Mu si cie wpa i mo je mo -
rze zo ba czy – ta ki mi mniej
wi cej so wa mi przy wi ta nas
kie dy na uli cy Kry spian
Adam czyk. By po cz tek 1982
ro ku. Ga ze t, w któ rej pra co wa -
li my za mkni to – na wet rze -
czy oso bi stych nie mo gli my
za bra, nie mie li my pra cy,
nie wie dzie li my co przy nie sie
ju tro… Na dziei by o co raz
mniej, za to cza su wol ne go
co raz wi cej. Przy cho dzi li my
wic do Kry spia no wej pra -
cow ni na ostat nim pi trze
przy alei Zwy ci stwa 11 w So -
snow cu i… ga da jc bez ko ca
ga pi li my si na roz sza la e
na szta lu gach mo rze i ma y
ó ty ku ter… „On so bie po ra -
dzi, nie za to nie, nie za to nie…”.
Po ko cha li my ten ob raz. 

Kry spian Ry szard Adam -
czyk zmar 25 kwiet nia 2014 r.
Uro dzi si 1931 r. w Skar y -
sku Ka mien nej. Stu dio wa
w kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pik nych na Wy dzia le Gra fi ki Pro pa gan -
do wej w Ka to wi cach w pra cow niach:
gra fi ki u Alek san dra Ra ka, pla ka tu u Bo -
gu sa wa Gó rec kie go, ma lar stwa i ry sun -
ku – Le ona Do yc kie go i Ra fa a Po mor -
skie go. Pod okiem wiel kich mi strzów
sztu ki pol skiej szli fo wa swój ta lent. Dy -
plom otrzy ma w 1959 r. By ar ty st
wszech stron nym. Zaj mo wa si nie tyl ko
pro jek to wa niem pla ka tów, gra fi k ar ty -
stycz n, ma lar stwem i ry sun kiem ale by
tak e au to rem pro jek tów z dzie dzi ny wy -
sta wien nic twa i ar chi tek tu ry wntrz. Je go
pla ka ty wy gry wa y kon kur sy, m. in. zdo -
by I na gro d WAG w 1961 r. W ogól no -
pol skim kon kur sie na pro jekt zna ku i fla -
gi na wia to w Wy sta w EXPO w Osa ce
(1970) rów nie otrzy ma I na gro d.

Kry spian Adam czyk – jak pi sze Ilo -
na Gaj da w mi ni -ka ta lo gu do wy sta wy re -
tro spek tyw nej, pre zen to wa nej w so sno -
wiec kim Mu zeum – two rzy pla kat
spo ecz no -po li tycz ny. D y w nim do la -
pi dar ne go wy ra a nia tre ci sym bo lem
mo li wie naj bar dziej su ge styw nie dzia a -
j cym na wy obra ni od bior cy. Mo e my
obej rze przede wszyst kim pla ka ty za po -
wia da ja ce im pre zy i wy sta wy or ga ni zo wa -
ne przez Mu zeum, jak „Wiel kie pra nie”,
„Re li gie Da le kie go Wscho du”, „y cie
i wia ra y dów”. Ra ry ta sem jest zna ny pla -
kat wy da ny na 100-le cie So snow ca z wie -
a mi ko cio ów i… jed n wie  ko pal nia -
n – wy cho dz c z pla ka tu…

Zbyt ma o cza su mie li twór cy eks po zy -
cji na to, aby do trze do wik szej licz by
prac zmar e go ar ty sty, ale i tak zgro ma dzi li
spo ro in te re su j cych i bar dzo cha rak te ry -
stycz nych w je go do rob ku dzie, jak cho -
by pe en ru chu „Po cig” z 1985 r. Wiel k
umie jt no ci Adam czy ka by o za trzy ma -
nie na ob ra zie… wia tru, za „Ro bot ni cy”
z 1986 r. to prze wrot na me ta fo ra – pod trzy -
mu j po chy lo n, upa da j c… Pol sk?

cz o nie ogra ni czo nych warsz -
ta to wych mo li wo ciach ma la -
rza. No i wresz cie „Ko o brzeg”
z 1977 r. – naj bar dziej po dob -
ny do ko cha ne go przez nas ob -
ra zu, któ re go na ro dzi ny le -
dzi li my nie gdy z za par tym
tchem i któ re go tak bar dzo bra -
ko wa o nam na wy sta wie. Tak
jak na tam tym ob ra zie, tak i tu -
taj za chwy ca j mia e po ci -
gni cia pdz la, mo rze wzbu rzo -
ne, ale ra czej przy jem ne
i prze wi dy wal ne, ku try za ko -
twi czo ne w por cie… W po bli -
u wy eks po no wa no „Wia trak”
z 1975 r. – my l, e to ten syn -
ny ze wi no uj cia… i zno wu ta
ob se syj na ch za trzy ma nia
na ob ra zie ru chu. Ten okres
w pra cy sta le szu ka j ce go no -
wych roz wi za for mal nych ar -
ty sty lu bi naj bar dziej. Du ej
war to po du ma przy zna nej gra -
fi ce „Po sta” (1981 r.) z bia ym
piór kiem za miast ser ca. 

Nie mal ca e twór cze i za wo -
do we y cie sp dzi w So -

snow cu, miesz ka przy uli cy
So wia skiej w do mu z ogród -
kiem, któ ry uwiel bia. By em pe -
wien, e tu ju do y je swo ich
dni. Jed nak w 2002 r. prze niós

si do Pszczy ny i osie dli si w po bli u naj -
pik niej sze go na wie cie par ku. To zro zu -
mia e, e ar ty ci ko cha j to mia sto b d ce
wiel kim ma lar skim ple ne rem. Zresz t So -
sno wiec ma o so bie ce ni ar ty stów i szyb ko
o nich za po mi na. Có bo wiem ro bi dla przy -
po mi na nia do rob ku le gen dar nej Gru py Za -
g bie z Ma ria nem Ma li n, Eu ge niu szem
Chmie lem, Ro ma nem Chru cie lem, Pio trem
Ko wal skim (skan da licz nie wy gl da je go
grób na cmen ta rzu przy ul. Smut nej), Ste -
fa nem Cho rem bal skim, czy wresz cie Ja nem
wi der skim (o któ re go pa mi za dba B -
dzin i chwa a mu za to) – kom plet nie nic!
Jest du a ka sa na brzyd kie przed wy bor cze
bil bor dy, ale ma ej ka sy na upa mit nie nie
pik nym ka ta lo giem Kry spia na Ry szar da
Adam czy ka – twór cy tak moc no zwi za ne -
go z tym mia stem, w któ rym pe ni m.in.
obo wiz ki na czel ne go pla sty ka miej skie -
go – pie ni dzy nie ma! 

Po dob no od 2006 r. do ko ca swo ich
dni Kry spian spi sy wa wspo mnie nia.
We dug Ilo ny Gaj dy jest to nie zwy ky pa -
mit nik, z któ re go do wia du je my si nie
tyl ko o je go y ciu pry wat nym i za wo do -
wym ale rów nie o je go po gl dach i spo -
strze e niach na te mat y cia w Pol sce.
Mam na dzie j, e b dzie my mo gli go
prze czy ta. Wiel kie uzna nie i naj ni szy
ukon w stro n Mu zeum w So snow cu i je -
go sze fa Zbi gnie wa Stu denc kie go za to,
e ju trzy mie si ce po mier ci naj bar -
dziej so sno wiec kie go z so sno wiec kich ar -
ty stów – 24 lip ca otwar to wy sta w ze
zbio rów tej pla ców ki, ro dzi ny i zna jo -
mych, pre zen tu j c twór czo po pu lar -
ne go i lu bia ne go ar ty sty – po ka za no ry -
sun ki, pa ste le, ob ra zy olej ne oraz pla ka ty,
któ re ka dy ko cha j cy So sno wiec (a mi -
o to trud na i dla te go tak cen na) – zo -
ba czy po wi nien. 

WI TOLD KO CI SKI

Na de wszyst ko Kry spian Adam czyk
uko cha ry su nek – sta re, nie za wsze pik -
ne ka mie ni ce w je go pra cach za mie nia y
si w za gad ko we bu dow le kry j ce ty si -
ce nie od kry tych se kre tów. Na to miast je go
agre syw nie ko lo ro we pa ste le z do mi nu j -
cy mi czar ny mi li nia mi (cykl „Wiel ka mo -
der ni za cja So snow ca” z lat 1974, 1976,
1985) s za rów no krzy kiem sprze ci wu, jak
i pró b oswo je nia wspó cze snej, cz sto bru -
ta li stycz nej ar chi tek tu ry, wresz cie po go dze -
niem si i wrcz za chwy tem no wo cze sno -
ci. Te pro ste i czy ste kon struk cje
styg ma ty zo wa ne dzi siaj z sa w Pe ere -
lu zni ka j z na szych ulic, ry sun ki Kry spia -
na po zo sta n i sta n si bar dziej ta jem ni -
cze dla przy szych po ko le. Ar ty sta
oy wia sza ry be ton dro go wej p tli p dz -
cym, czer wo nym tram wa jem. W po wsta -
j cej hu cie „Ka to wi ce” nie wi dzia je dy -
nie brud nej sta li, be to nu i pia chu, ale
ca  pa le t barw znisz czo nej, ale bu dza cej
si do y cia przy ro dy w naj bar dziej eks -
tre mal nych wa run kach. 

Wma lar stwie Kry spian Adam czyk,
zwasz cza w po czt ko wym okre -

sie – jak uwa a Ilo na Gaj da, hi sto ryk
sztu ki – zbli a si do geo me try za cji kom -
po zy cji, w któ rym do mi no wa a li nia, zde -
cy do wa ny kon tur, któ ry wy zna cza gra ni -
ce pasz czyzn wy pe nio nych ko lo rem.
wiet nym przy ka dem jest pre zen to wa ny
na wy sta wie „Ko o brzeg”, olej z ro ku
1967 – do sko na le aka de mic ko za kom po -
no wa ne barw ne pasz czy zny po  czo ne
czar nym kon tu rem, po ry wa j co mo dzie -
czy, tu obok umiesz czo no pik ny ob raz re -
ali stycz ny „Ko o brzeg 1961” – ku try za trzy -
ma ne na noc w przy sta ni, roz ma wia j cy
lu dzie na drew nia nym mo lo, pew nie ostat -
ni po wra ca j cy z po o wu? Jak u daw nych
mi strzów pót no bysz czy ukry tym w swo -
im wn trzu wia tem. Ca kiem in na „ro bo -
ta”... Po ka za ne obok sie bie ob ra zy wiad -

Muzeum w Sosnowcu

Zatrzymywa
wiatr

Por tret K. Adam czy ka, pdz la S. Ma zu sia (frag ment).

Fo
t. 

W
i to

ld
 K

o c
i

 sk
i



49Z cyklu Wielka modernizacja Sosnowca, 1976, pastel

Koobrzeg, 1961, olej

Huta Katowice, 1978, olej 
Pszczyna, Park, 2008, sepia

Koobrzeg, 1977, olej 
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Dwa totemy, 1985, olej, pótno, 96x145 cm

Pejza z krzyem, 1984, olej, pótno, 143x210 cm

Portret dziewczynki, 1983, olej, pótno, 75x63 cm

Kobiety z psem, 1982, olej, pótno, 118x150 cm

EDWARD HANTULIK
Malarstwo i rzebaZe
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Edward Hantulik, 1993

„Dumna”, po 1987, gips, wys. 45 cm

W okrut nym ta cu
z y ciem
O ma lar stwie Edwar da Han tu li ka
(1949-1994)

Ja kim dzi siaj by by ar ty st, ja kie ob ra zy
wy cho dzi y by spod je go pdz la?…

Edward Han tu lik – ar ty sta zna ko mi cie si
za po wia da j cy, po szu ku j cy, nie po go dzo -
ny ze wia tem, z so b sa mym. W pew nym
sen sie ar ty sta tra gicz ny, nie tyl ko dla te go,
e od szed z te go wia ta w mo dym wie ku,
ma jc za le d wie 45 lat. Ogrom na wra li wo,
nie ustan ne po szu ki wa nie wa snej dro gi
i wiel ki ba ga fi lo zo ficz no -ar ty stycz ny wy -
nie sio ny z pra cow ni je go pro fe so ra w kra -
kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych – Je rze -
go No wo siel skie go. 

Je li y cie ma sens tyl ko wte dy, kie dy za -
my ka si w ma lo wa niu, w nie usta j cej
ana li zie wa snej pod wia do mo ci, du cho wo -
ci, kon fron ta cji i w do sko na le niu sie bie sa -
me go, przy tym pró bu jc do si gn mi strzo -
stwa swo je go ide au – Pa bla Pi cas so, to
mo e si oka za zbyt trud nym za da niem dla
mo de go ar ty sty. 
wiat ma lar ski i wiat wy obra ni oraz

oso bi ste w nim by to wa nie i ist nie nie two -
rzy y je dy n mo li w dla Edwar da Han tu -
li ka prze strze do y cia – jak si oka za o
zbyt cia sn, zbyt po gma twa n, bez wyj cia. 

Edward Han tu lik – dzi ar ty sta na no wo
po zna wa ny, dzi ki cho cia by ta kim wy sta -
wom, ja k w 20. rocz ni c mier ci ar ty sty
przy go to wa o Mu zeum Miej skie w Ty -
chach. Dla wie lu sztu ka Han tu li ka jest ob -

ja wie niem, po zna niem twór czo ci nie zwy -
kej, na ce cho wa nej ja kim we wntrz nym
dra ma tem, ale zna ko mi cie opi su j cej sta ny
we wntrz ne ar ty sty i je go spo sób wi dze nia
wia ta, ar ty sty, któ ry po przez ma lo wa nie
chcia zi n ter pre to wa wiat, w któ rym
przy szo mu to czy wal k ze sztu k i so b
sa mym. wiat – rzec mo na – pik ny, wy -
ra zi sty, agre syw ny – w for mie i tre ci,
ema nu j cy praw d o ar ty cie. 

Edward Han tu lik ma lo wa od za wsze
po kres swe go nie du gie go y cia. Naj pierw
by y to do tra dy cyj ne pej za e bli skich mu
miejsc – zwasz cza ro dzin ne go, pod ty skie -
go M ko ow ca i mar twe na tu ry. Do 
mo no ton ne ko lo ry stycz nie, ale bar dzo spraw -
ne, wiad cz ce o umie jt no ciach wro dzo -
nych i do brze ro ku j ce przy sze mu ar ty cie.
Mi mo i ima si ró nych za j, ma lo wa nie
by o tym je dy nym, któ re mu si po wi -
ci – nie dla by cia ar ty st, dla kon stru owa -
nia wy staw, by sprze da wa swo je pra ce, by
y po pro stu z te go ma lo wa nia, ale by po -
tra fi uze wntrz ni wszyst kie swo je roz ter -
ki we wntrz ne, by ko lor i p dzel by y po -
susz ne ge sto wi pro wa dz ce mu ku po wsta niu
ko lej ne go dzie a. Po czt ko wa kon wen cja re -
ali zmu prze sta a mu wy star cza. Do kszta -
ca si sam – prze gl da al bu mu naj wik -
szych mi strzów, ana li zo wa, wresz cie sam
pod j stu dia w kra kow skiej ASP. Do sko na -

e wy obra e nie ma lar stwa, wi dze nie prze -
strze ni, kszta tu wi dzia w dzie ach Pi cas sa.
Z cza sem ma lar stwo Han tu li ka za cz o te
sta wa si „prze strzen ne”. Za fa scy no wa ny
ku bi zmem, bry  (co zresz t za owo co wa o
wspó pra c w ka to wic kiej ASP ja ko asy stenta
prof. Sta ni sa wa Ha chu a w pra cow ni rze -
by), agre syw nym ko lo rem, eks pre sj, po tra -
fi wy do by ze swych pó cien ob ra zy wie -
lo wy mia ro we. Z ro ku na rok do sko na li si
w ta kim wa nie ma lo wa niu. Po wsta sze reg
fa scy nu j cych ob ra zów jak cho cia by Pej -
za z krzy em, Agre sja, Pej za z do mi nan t
czer wo n, Pej za po nu ry, Dwa to te my czy
Ty rol. Ze sta wia ko lo ry jak by ocze ku jc
na re ak cj – nie tyl ko tych, któ rzy je ogl -
da li, ale... ich sa mych. Na pr e nia i na pi -
cia ja kie po wo do wa y, od dzia y wa y na wy -
obra ni ar ty sty szu ka j ce go naj bar dziej
ade kwat nych wy obra e dla swo ich sta nów
we wntrz nych.

Te ma ta mi prac Han tu li ka sta y si doj mu -
j ce sta ny we wntrz ne czo wie ka jak cier -
pie nie, ból, roz pacz, ale te wia ra ro zu mia -
na ja ko roz mo wa z Bo giem o kon dy cji
ludz kiej (Ko bie ta opa ku j ca dziec ko czy
Mat ka opa ku j ca sy na).

Nie zwy ke s por tre ty, któ re wy szy spod
pdz la te go ar ty sty – jak Go wa ma ga czy
Por tret dziew czyn ki wy ci na j cy si swo j
kon tu ro wo ci z in ten syw ne go nie bie skie -
go ta, z pla m ja snej ó ci – jak wia to roz -
ja nia j c twarz, wiel ki mi ocza mi, smu k
szy j i... smut kiem oraz prze ni kli wo ci
spoj rze nia. 

Na swój spo sób „dzi kie” ma lar stwo Han -
tu li ka zdo mi no wa o ko ców k lat osiem -
dzie si tych je go twór czo ci. Ob ra zy za cz -
y na bie ra gi gan tycz nych roz mia rów, co
za cz o tak e spra wia au to ro wi trud no ci
tech nicz ne w ich wy ko ny wa niu. Po ja wi y si
po sta ci wtr co ne w ot cha, w pie kiel ne cze -
lu ci, sza lo ne (Po wy bu chu), al bo gro te sko -
we, po ru sza j ce si w dra ma tycz nym ta -
cu lub wy co fa ne, ob ser wu j ce (To wa rzy stwo
wer ni sa o we), pro wa dz ce do my li o ukry -
ciu sie bie sa me go przed rze czy wi sto ci,
z któ r nie po tra fi si zma ga. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA 

Pod pa tro na tem „l ska”
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Kie dy trwa wiecz nie. Dzi, osa czo -
ny cy wi li za cj, ro nie ina czej. Sta si
sab szy, mniej od por ny, bez sil ny. W star -
ciu z za nie czysz cze nia mi, szkod ni ka mi
i y wio a mi prze gry wa. Dla te go mu si
by m drze urz dza ny, prze bu do wy wa -
ny. Ten ostat ni ter min wtar gn na do -
bre do pol skie go le nic twa w la tach 60.
i 70. XX wie ku. Gdy la sy za cz y usy -
cha pod na po rem tok sycz nych za nie -
czysz cze z prze my su. Szcze gól nie
na Gór nym i Dol nym l sku.

Le ni cy l scy za re ago wa li pierw si.
In stynk tow nie za cz li cho re drze wo -
sta ny igla ste, któ re gi n y pierw sze, za -
st po wa bar dziej od por ny mi ga tun -
ka mi li cia sty mi. Nie za wsze by y to
za bie gi traf ne, ale... kie ru nek susz ny.

Dzi urz dza nie la su jest jesz cze
bar dziej wy ma ga j ce. Do ty czy przy sto -
so wa nia go spo dar ki le nej do zmie nia -
j cych si wa run ków kli ma tycz nych.
Dla te go je go prze bu do wa na bie ra dzi
do sow ne go zna cze nia.

Wi da to w Nad le nic twie Biel sko.

La sy biel skie, jak l skie, ma j sta tus
ochron nych. Bo i one s osa czo ne

uci li wym s siedz twem. G sto za lud nio -
ny mi, prze my so wy mi mia sta mi: Biel -
skiem -Bia  i Cze cho wi ca mi -Dzie dzi ca mi
oraz dzie sit ka mi ma ych miej sco wo ci.
Nie któ re le  do sow nie w prze strze ni
Nad le nic twa Biel sko. 

Nie przy pad ko wo te la sy, za rów no ze
stre fy Po gó rza l skie go i Do li ny Gór nej
Wi sy jak rów nie Be ski du l skie go i Be -

ski du Ma e go znaj du j si nie zmien nie
w dru giej czy li red niej stre fie uszko dze
prze my so wych. Mi mo oczy wi stej po pra -
wy czy sto ci po wie trza w ostat nich kil -
ku na stu la tach.

Dla te go na dal s prze bu do wy wa ne.
Z wy ko rzy sta niem daw nych do wiad cze,
ale i naj now szej wie dzy na uko wej.
W prak ty ce ozna cza to za st po wa nie
usu wa nych drzew tyl ko ga tun ka mi na tu -
ral ny mi dla da ne go sie dli ska przy rod ni -
cze go. 

I zgod nie z za sa d „m dry czo wiek
po szko dzie”. A ta k szko d, któ r ci -
gle na pra wia j le ni cy, by o wy sa dza nie
w la sach, pod le gych Habs bur gom, szyb -
ko ro sn cych wier ków na po trze by
prze my su. Na do da tek z na sion ob ce go
po cho dze nia. W miej scach, gdzie kie dy
na tu ral nie kró lo wa y be skidz kie bu ki, jo -
dy i wie le in nych od mian li cia stych. 

Ta ki mo no kul tu ro wy, nie zwy kle
wra li wy na stres cy wi li za cyj ny las
wier ko wy nie po tra fi si obro ni. Ani
przed za nie czysz cze nia mi, po a ra mi
czy ata ka mi szkod ni ków. Ani tym bar -
dziej przed, na si la j cy mi si wraz ze
zmia na mi kli ma tu, y wio a mi. Po wo -
dzia mi, su sza mi i po a ra mi, tr ba mi po -
wietrz ny mi, hu ra ga no wy mi wi chu ra mi,

a by wa o i po wa la j c drze wo sta ny
oki ci nie go w.

Wi cej li cia stych

WNad le nic twie Biel sko, po dob nie
jak i w in nych nad le nic twach

Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pa stwo -
wych w Ka to wi cach, prze bu do w drze -
wo sta nów wi e si z ich do pa so wa niem
do miej sco we go, na tu ral ne go sie dli -
ska. Sa dzo nek nie za brak nie. Tyl ko
w szkó kach ka to wic kiej Re gio nal nej
Dy rek cji... w ub. ro ku wy ho do wa -
no ich 71 mi lio nów! W tym, w szkó ce
kon te ne ro wej w biel skie go nad le nic twa
znacz nie po nad mi lion. Gów nie sa -
dzon ki bu ka i jo dy, ale te ol sze, so sny
ko so drze wi ny, ro dzi me go wier ka i mo -
drze wia. 

Tu taj rów nie sa dzi si do miesz ki in -
nych ga tun ków li cia stych drzew. Wród
nich d by, li py, brzo zy czy ja wo ry. Obo -
wiz ko wo pod oso n wcze niej prze rze -
dzo nych sku pisk sta rych, scho ro wa nych
so sen czy wier czyn. Le nej mo dzie y
po trzeb ne jest wia to. By ro sa.

Prze bu do wa drze wo sta nów jest tyl ko
jed nym z za da go spo dar ki le nej.
W nad le nic twach jest ich znacz nie

Las w prze bu do wie

Pod oka pa mi sta rych drzew ro nie mo de po ko le nie
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wi cej. Nie któ re trud no z so b po go -
dzi. Do ty czy to cho by utrzy ma nia
w naj lep szej kon dy cji re zer wa tów czy
uni ka to wych ob sza rów Na tu ra 2000
w kon fron ta cji z ma so wym ru chem tu -
ry stycz nym. Jesz cze trud niej zna le
ugo d po mi dzy za sa da mi urz dza nia
la su z rów no cze sny mi wy ma ga nia mi le -
nych gmin z te go te re nu, po sia da j cy -
mi wa sne pla ny roz wo jo we. Edu ka cja
eko lo gicz na, w ja kiej wy spe cja li zo wa -
li si le ni cy, te nie za wsze wy star cza,
by za po bie ga kon flik tom na sty ku
wy ma ga go spo dar ki le nej i otwar to -
ci la sów dla lu dzi. Oni te ma j pe ne
pra wo trosz czy si o wspól ny las,
wy ra a swo je zda nie.

Po czt ko wo w tym nad le nic twie emo -
cje wy wo y wa y obiek ty in y nie rii bu -
dow la nej, zwi za ne z ma  re ten cj wód
w le sie. Obec nie bu do wa dróg i par kin -
gów. (Kto ma na przy kad utrzy my wa
wy bu do wa ny przez La sy Pa stwo we ten
du y w Wa pie ni cy?)

Ma a re ten cja

Trud no si dzi wi miesz ka com Lip -
ni ka, któ rzy ostro za re ago wa li na wi -

dok drwa li i ci kie go sprz tu na ich wi -
do ko wym sto ku. Nie chcie li przy j
do wia do mo ci, e roz po czy na j ce si pra -
ce, zwi za ne z bu do w le nych zbior ni -
ków re ten cyj nych, nie znisz cz kra jo bra -
zu ich miej sco wo ci i zdro wych drzew
za unij ne pie ni dze.

La som Pa stwo wym uda o si je po zy -
ska (w wy so ko ci 85 proc. war to ci in -
we sty cji) na bar dzo po trzeb ny pro jekt pn.
„Prze ciw dzia a nie skut kom od py wu wód
opa do wych na te re nach gór skich. Zwik -
sze nie re ten cji i utrzy ma nie po to ków
oraz zwi za nej z ni mi in fra struk tu ry
w do brym sta nie”. 

Jest on re ali zo wa ny mi dzy in ny mi
w Nad le nic twie Biel sko, gdzie wy bu -
do wa no a 14 zbior ni ków re ten cyj -
nych oraz obiek ty spo wal nia j ce bieg
gór skich po to ków. Je den zbior nik po -
wsta w le nic twie Wiel ka  ka i trzy -
na cie w le nic twie Lip nik. (Je go gra -
ni ce obej mu j w cz ci gmi n o tej
sa mej na zwie).

Ma a re ten cja jest w la sach na wa g ich
trwa nia. Su y pod no sze niu po zio mu
wód grun to wych i po wierzch nio wych,
wy rów ny wa niu od py wu wód ze zlew ni
gór skich, ma ga zy no wa niu wo dy w sztucz -
nych i na tu ral nych zbior ni kach, jej spi -
trza niu w ko ry tach po to ków, ka na ów i ro -
wów. Po to, by ich wo dy nie od py wa y
zbyt gwa tow nie, nie pro wo ko wa y po wo -
dzi, nie po zo sta wia y po so bie nie wy obra -
al nych znisz cze. (Go to we ju obiek ty
ma ej re ten cji w Nad le nic twie Biel sko
spraw dzi y si do brze pod czas te go rocz -
nej, ma jo wej po wo dzi).

I do brze su  przy ro dzie. Za trzy mu j
wo d, po pra wia jc kon dy cj sie dlisk

pod mo kych, oy wia j sta wy i wy sy -
cha j ce mo kra da. Wy mu sza j te sa dze -
nie drzew, któ re w wil got nym ro do wi -
sku ro sn le piej. A wic wzbo ga ca j
bio ró no rod no na tu ry, ogra ni cza j skut -
ki su szy, co jest wa run kiem bez pie cze -
stwa la su. Po ma gaj two rzy jesz cze
buj niej szy kra jo braz.

Dzi wy star czy po pa trze z gó ry bd
z bli ska na ka ska d zbior ni ków re ten cyj -
nych w le nic twie Lip nik, by za po mnie
o drwa lach i bul do e rach na le nych
sto kach. Jest baj ko wo.

Nie ste ty znacz nie du ej trze ba b -
dzie cze ka, a ostat nio bu do wa ne,
przy wiel kim sprze ci wie spo ecz nym,
no we dro gi w Nad le nic twie Biel sko,
wto pi si ca ko wi cie w zdro w prze -
strze la su. Dzi cho ju z lek ka za zie -
le nio nym oto cze niem jeszcze szo ku j.

Dwie ra cje

Daw no mi n y cza sy, gdy le n sie
dróg two rzy y wy dep ta ne cie yn ki

i ko mu ni ka cyj ne duk ty, po któ rych su n -
y sa nie czy kon ne za prz gi. Za rów no go -
spo dar cze po zy ski wa nie drew na, jak
i ko niecz no szyb kie go wy wo e nia go
na wet z naj wy szych par tii gór, szcze gól -
nie po zda rze niach kl sko wych, nie mo -
e si ju oby bez ci kie go sprz tu. Ten
sprzt ja ko mu si tam do trze. 

Dla te go nie dzi wi, e na bu do wa n sie
dróg w aglo me ra cyj nych la sach, s dwa
spoj rze nia. I dwie ra cje, któ re trud no po -
go dzi. Pierw sz jest ra cja eko lo gów, mi -
o ni ków przy ro dy i wie lu tu ry stów.
W ich opi nii – za bu do wy wa nie la sów, sto -
ków gór skich dro ga mi dla ci kie go
sprz tu po win no by za ka za ne.

Las po gra da cji kor ni ka

Ko nie w le sie nie za st pi po jaz dów, mo g tyl ko po móc...
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Z dru giej stro ny le ni cy, go -
spo da rze Pa stwo we go Go -
spo dar stwa Le ne go „La sy
Pa stwo we” ma j obo wi zek
bu do wy ta kich dróg i utrzy ma -
nia ich w naj lep szym sta nie.
W wa run kach co raz trud niej -
szych do prze wi dy wal ne go
urz dza nia la su. Od po -
nad wier wie ku na ge, za wi -
nio ne i nie za wi nio ne przez
czo wie ka, po wta rza j ce si
kl ski w la sach, sta y si prze -
cie ich dru g na tu r! 

To praw da. Uda o si w Pol -
sce, na l sku moc no ogra ni -
czy za nie czysz cze nia po wie -
trza. Gów nie te z prze my su.
Ale dla osa bio nych la sów na -
wet ich mniej szy stru mie jest
gro ny. Drze wa da lej cho ru j.
S ata ko wa ne przez szkod ni ki.
Sab n. Nie wy trzy mu j ata ku
wi chur (y se szczy ty Gór Izer -
skich czy Be ski dów trud no
wy kre li z pa mi ci!). La sy
osa bio ne y wio a mi, po zba -
wio ne zdro wych drzew nie s
w sta nie cz sto wcho n wo -
dy po na wal nych desz czach.
Pod czas su szy po n jak za pa -
ki. W zde rze niu z tr b po -
wietrz n nie ma j ad nych
szans. Wy ro kiem mier ci dla
nich jest zja wi sko oki ci i ob lo dze nia.
W cza sie po t nych po wo dzi w la sach gór -
skich wy ry wa ne s nie tyl ko drze wa. Ze
sto ków spy wa j sta re, le za bez pie czo ne,
zu y te dro gi.

Dro gi

Lasnie mo e ju oby si bez
wspo ma ga j cej go in fra struk -

tu ry dro go wej i obiek tów re ten cji wód.
Po ka za to szcze gól nie naj wik szy w la -
tach po wo jen nych po ar w Ru dach Ra -
ci bor skich w 1992 ro ku. W osta tecz nym
roz ra chun ku oka za si kl sk „po y -

tecz n”. Bo do pie ro po tym zda rze niu
wpro wa dzo no w Pol sce no wo cze sny
sys tem ochro ny prze ciw po a ro wej. Jej
prze pi sy dzi eg ze kwo wa ne s ry go ry -
stycz nie. 

Rów nie wal ka z kor ni kiem w Be ski -
dach uwia do mi a, e dru gie go tak gi gan -
tycz ne go ata ku szkod ni ków las mo e
nie prze y. Prze cie set ki ty si cy za ata -
ko wa nych przez nie drzew trze ba by o nie
tyl ko skla sy fi ko wa, wy ci, ale i wy -
wie mo li wie naj szyb ciej z gór skie go,
za gro o ne go mier tel nie la su. 

W sy tu acjach za gro e nia, las po trze bu -
je dróg jak wo dy i czy ste go po wie trza.

Dla te go ich bu do wa, ob wa ro -
wa na prze pi sa mi prze ciw po a -
ro wy mi, ale i wy mo ga mi na -
tu ry, zo sta a wpi sa na w pla ny
urz dza nia la sów.

Mi mo to, dro gi, któ re po -
wsta y w ma sy wie biel skiej
Ma gur ki Wil ko wic kiej, wraz
z obiek ta mi in y nie rii wod nej,
znisz czo ny mi pod czas klsk
y wio o wych, wy wo a y wiel -
ki sprze ciw. To prze cie dro gi
jak by nie le ne. I ta kie mu sz
spe nia stan dar do we wy ma ga -
nia. To zna czy, wy trzy ma na -
pór ci kich, stra ac kich wo -
zów bo jo wych, do je cha bez
prze szkód do ognisk po a rów,
za wró ci na mi jan kach po jaz -
dem o no no ci co naj mniej 10
ton. Mu sz to by dro gi znacz -
nie szer sze ni do td. 

No wa in fra struk tu ra dro -
go wa le piej su y go spo da ro -
wa niu w la sach. Po zy ski wa ne
drew no czy to w pro ce sie
prze bu do wy drze wo sta nów,
pla no wa nych ci i czy po kl -
skach trze ba na ja ki czas
zgro ma dzi w jed nym miej scu
(do te go ce lu wy ko rzy sty wa -
ne s wa nie mi jan ki) lub
w ra zie ko niecz no ci  – wy -
wie szyb ko z la su. W przy -

pad ku wal ki z kor ni kiem po za stre f za -
gro e nia.

Na wet ta wie dza, nie zmie nia opi nii
eko lo gów, e w le sie bu do wa „au to strad”
nie wol no! Bo to nisz cze nie przy ro dy.
Zda niem le ni ków, tyl ko w cza sie trwa -
nia bu do wy. 

No có? Trze ba cze ka a ta ró ni ca
zda zma le je. A i otwar ty kon flikt w tej
kwe stii nie tyl ko na Ma gur ce Wil ko wic -
kiej, wraz z oto cze niem no wych dróg
w la sach, te a god nie si za zie le ni. Jest
ta ka na dzie ja.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Nadlenictwo Bielsko: zabudowa potoku Bia, spowalniajca spyw wód

Le na in we sty cja dro go wa na Ma gur ce

Jeden z trzech kaskadowych zbiorników retencyjnych w Lipniku
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Wiel cy, 
cho ma li 

Eko Ak tyw ni

Eko ak tyw nych oby wa te li, wia do mych
za gro e, wy ni ka j cych z roz wo ju kosz -
tem ro do wi ska na tu ral ne go, jest co raz
wi cej. Sku pie ni w du ych i ma ych, for -
mal nych i nie for mal nych po za rz do wych
or ga ni za cjach, fun da cjach czy gru pach
lo kal nych, sta ra j si y eko lo gicz nie
i za ch ca do ta kie go sty lu in nych. Naj -
szyb ciej te re agu j na pro eko lo gicz ne
wy zwa nia, in spi ru j po  da ne zmia ny
w swo im oto cze niu, ale przede wszyst -
kim... dzi ki swo jej pa sji i kre atyw no ci
two rz kli mat dla oby wa tel skiej czy li naj -
wa niej szej dla prak ty ki – in ter dy scy pli -
nar nej eko lo gii.

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny ro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach od lat w spo sób szcze gól ny do ce nia
ich dzia al no.

W2008 ro ku do l skie go sce na riu sza
czerw co wych ob cho dów wia to we -

go Dnia Ochro ny ro do wi ska zo sta wpi sa -
ny ko lej ny kon kurs ka to wic kie go Fun du -
szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej pn. „Eko Ak tyw ni”. 

Od sa me go po czt ku ad re so wa ny by
do or ga ni za cji po za rz do wych i grup nie -
for mal nych, któ rych po wszech ne dzia a nia
w sfe rze nie kon wen cjo nal nej edu ka cji eko -
lo gicz nej, ochro ny przy ro dy i ro do wi ska
oraz pro fi lak ty ki zdro wot nej wród dzie ci,
miesz ka j cych na te re nach naj bar dziej za nie -
czysz czo nych, przy no si y w wo je wódz twie
l skim wspa nia e re zul ta ty. Za rów no w kre -
owa niu spo e cze stwa oby wa tel skie go, jak
i pod no sze niu wia do mo ci eko lo gicz nej
dzie ci oraz do ro sych miesz ka ców. Przez
pierw sze la ta trwa nia kon kur su na gra dza ne
by y naj wik sze, za su o ne, po pu lar ne or -
ga ni za cje po za rz do we jak m.in. Pol ski Klub
Eko lo gicz ny – Okrg Gór no l ski, Klub Ga -
ja, Fun da cja na Rzecz Dzie ci Mia stecz ko
l skie czy ZHP Cho r giew l ska.

W tym ro ku uwa ga Ju ry Kon kur so we go
„Eko Ak tyw nych” z Wo je wódz kie go Fun -
du szu... zo sta a skie ro wa na na mniej sze,
cz sto nie for mal ne or ga ni za cje spo ecz ne
i gru py, do brze zna ne, ce nio ne i za su o ne
dla swo ich ro do wi sk lo kal nych. Dla te go
tym ra zem kan dy da tów do te go kon kur su
pro po no wa li pre zy den ci, bur mi strzo wie
i wój to wie miast i gmin wo je wódz twa l -
skie go. Ju ro rzy oce nia li ich dzia a nia me ry -

ba daw cza Pro jek tu „Eko od po wie dzial ni”
w Stru mie niu; Sto wa rzy sze nie Na sze Ka le -
ty w Ka le tach; Gru pa Eko lo gicz na -Proz dro -
wot na przy Miej skiej Szko le Pod sta wo wej
nr 5 w Pie ka rach l skich; Pol ski Klub Eko -
lo gicz ny – Ko o w Ty chach; Szkol na Gru pa
Eko lo gicz na przy Ze spo le Szko y Pod sta -
wo wej i Gim na zjum nr 1 w Szczyr ku;
Ustro ski Klub Eko lo gicz ny; Pa ra fial ne To -
wa rzy stwo Owia to we w Ga mo wie w gmi -
nie Rud nik oraz Sto wa rzy sze nie „Ma a
Szko a w Ro kit nie Szla chec kim”.

Wspól nie z sa mo rz da mi

Lau re aci kon kur su Eko Ak tyw ni w nie -
jed nym przy pad ku mo g za dzi wi.

Do nich z ca  pew no ci za li czy trze ba
Szkol ny Klub Eko lo gicz ny EKO GI M10
z Gim na zjum n r 10 im. I.J. Pa de rew skie go
w Gli wi cach, któ re go opie ku nem jest Ja ni -
na Czem piel. Je go czon ko wie nie bo j si
wy zwa. Na wet ta kich, któ rym nie za wsze
spro sta li by do ro li. Cz sto zresz t z ni mi
i dla nich pra cu j dla do bra wspól ne go. Tak
by o pod czas wie lo eta po we go, kon kur so -
we go pro jek tu Eu ro pej skiej Plat for my Re -
cy klin gu, za któ ry nie jed no krot nie otrzy -
my wa li naj wy sze lau ry czy w trak cie
ogól no pol skie go pro jek tu kon kur so we go
„Eko Aka de mia 1. i 3. wie ku”. Ce lem te go
ostat nie go by o pod nie sie nie wia do mo ci
eko lo gicz nej spo e cze stwa w gru pie 50+.
Re ali zo wa li, jak za wsze z suk ce sem pro -
jekt, wspó fi nan so wa ny z fun du szy eu ro -
pej skich, a ko or dy no wa ny przez Uni wer sy -
tet l ski pn. „Ak tyw ny w szko le, ak tyw ny
w y ciu”. Po to, by po zna wa wspó za le no -
ci po mi dzy czo wie kiem i ro do wi skiem
na tu ral nym, uczy si od po wie dzial no ci
za je go ja ko, a tak e zro zu mie za ska ku -
j ce cz sto zmiany, za cho dz ce w ota cza j -
cym nas wie cie. Po mo gy im w tym wi zy -
ty na Po li tech ni ce l skiej, m.in. pod czas
No cy Na ukow ców, gdy uczest ni czy li w eks -
pe ry men tach, po ka zu j cych ro l dwu tlen ku
w gla w przy ro dzie. Dla te go nie trud no im
by o pó niej pu blicz nie dys ku to wa o przy -
czy nach zmian kli ma tycz nych i za sta na wia
si – co z ni mi ro bi?

Cha rak ter i spo sób dzia a nia tej i po zo sta -
ych or ga ni za cji zmie nia si i wzbo ga ca
z ka dym ro kiem. Wik szo z nich za czy -
na z cza sem funk cjo no wa we wspó pra cy
z sa mo rz da mi, co jest naj lep sz oce n ich
oby wa tel skiej, spon ta nicz nej, dzia al no ci
na rzecz roz wo ju zrów no wa o ne go.

Tak dzie je si w przy pad ku wie lu lau re -
atów. Mi dzy in ny mi ty skie go Ko a Pol -
skie go Klu bu Eko lo gicz ne go, ani ma to ra
oby wa tel skich, naj bar dziej po trzeb nych dla
eko ro zwo ju, przed si wzi pro eko lo gicz -
nych w mie cie. To dla te go Urzd Mia sta
w Ty chach je od lat, w mia r swo ich mo li -
wo ci, wspie ra. 

Rów nie Sto wa rzy sze nie „Ra zem na Szy -
bi ku” z Wo dzi sa wia l skie go mo e li czy
na po moc fi nan so w in sty tu cji sa mo rz du
te ry to rial ne go dla swo jej bo ga tej dzia al no -
ci. Za rów no w sfe rze ochro ny ro do wi ska,
pro fi lak ty ki zdro wot nej, kul tu ral nej i spo -
ecz nej. 

JO LAN TA KAR MA SKA

to rycz ne, ory gi nal no przed si wzi, re -
zul ta ty edu ka cyj ne, a przede wszyst kim
udzia w nich lo kal nych spo ecz no ci.

Lau re aci

Natej pod sta wie, spo ród po nad pi -
dzie si ciu kan dy da tur, zgo szo nych

do kon kur su Eko Ak tyw ni, ju ro rzy wy bra li
trzy gru py lau re atów, cz nie 21. Wr czo no
im na gro dy w wy so ko ci dzie si ciu, sied miu
i pi ciu ty si cy zo tych. 

Wród uho no ro wa nych zna le li si:
W gru pie z na gro da mi po 10 tys. zo tych:

Szkol ny Klub Eko lo gicz ny EKO GI M10
w Gli wi cach; y wiec ka Fun da cja Roz wo ju
w yw cu; Ko o Przy rod ni czo-Eko lo gicz ne
w Szko le Pod sta wo wej nr 24 w Za brzu oraz
ko o Edu ka cji Eko lo gicz nej przy Gim na -
zjum Pu blicz nym nr 1w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach.

Po 7 tys. zo tych na kon ty nu owa nie swo -
jej dzia al no ci otrzy ma y: Sto wa rzy sze nie
Roz wo ju Spo ecz no ci Lo kal nej „Ci ci na
EU” w Ci ci nie; Ko o Przy rod ni czo -Eko lo -
gicz ne w Szko le Pod sta wo wej przy Ze spo -
le Szkó w Strze bi niu; Sto wa rzy sze nie
„Bd z na mi” w B dzi nie; Li ga Ochro ny
Przy ro dy przy Szko le Pod sta wo wej im. 
J. Brze chwy w Za jcz kach Pierw szych oraz
PTTK Od dzia Be skid l ski w Cie szy nie.

W gro nie lau re atów wy ró nio nych na -
gro da mi po 5 tys. zo tych zna le li si: 
Ko o Eko lo gicz ne ZSP w Kry rach; ZHP
Cho r giew l ska Hu fiec Cz sto cho wa;
Sto wa rzy sze nie dla Roz wo ju Ko cie rza
Mosz cza nic kie go i oko lic w  ka wi cy; Sto -
wa rzy sze nie „Ra zem na Szy bi ku”; Gru pa

Eko Ak tyw ni uho no ro wa ni sym bo licz ny mi cze ka mi pod czas uro czy sto ci w Par ku l skim
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El ling – we dug po wie ci In gva ra
Ambjørnse na, ada pta cja – Axel Hel l ste nius,
prze kad – Ha li na Thyl we, pre mie ra w ra mach
pro jek tu Ka to De biut, re y se ria – Mi cha
Waw rzec ki, sce no gra fia i ko stiu my – Na ta lia
Sie ra dzon, Ka mi la Strze szew ska, Ka ta rzy na
Wie czo rek, mu zy ka – The Dum plings (Ju sty -
na wis i Ja kub Ka ra). Opie ka ar ty stycz na
nad Ka to De biu tem: Be ata Dzia no wicz i Grze -
gorz Kem pin sky. Te atr l ski im. Sta ni sa wa
Wy spia skie go w Ka to wi cach, Sce na w Ma -
lar ni, pre mie ra – 30 ma ja 2014 r.

l ling” – to ty tu nor -
we skie go tra gi ko -
micz ne go fil mu na -

kr co ne go w 2001 r. przez
Pe te ra Næs sa. Jest on ada -
pta cj po wie ci In gva ra
Ambjørnse na „Bra cia krwi”.
Film zo sta no mi no wa ny
do Osca ra, zdo by te na gro -
d pu blicz no ci War szaw skie -
go Fe sti wa lu Fil mo we go. 
Ob raz ten pod bi ser ca wy ma -
ga j cej wi dow ni. Kto go obej -
rza – ni gdy nie za po mni.
Zmie rze nie si z dzie em tak
do sko na ym jest nie ma  od -
wa g i du ym ry zy kiem. Przy -
znam si od ra zu, e nie je stem
zwo len ni kiem prze pro wa dzek
ze srebr ne go ekra nu na sce -
nicz ne de ski. 

Ale có – do pol skich te atrów
tra fia nie mal wszyst ko, co kie -
dy pod bi o ser ca ki no ma nów
i te le wi dzów (ta ka mo da), za -
rów no Kon dria tu ko we „Dziew -
czy ny do wzi cia”, jak i „Mi o
blon dyn ki” – syn ny film, któ -
ry roz po cz wia to w sa w Mi loa For -
ma na. Nie s to, nie ste ty, uda ne spek ta kle.
Rzad ko zda rza si, e te atral na wer sja fil -
mu god na jest uwa gi. W Ka to wi cach ostat -
nio, za spra w dy rek to ra Ro ber ta Ta lar czy -
ka, uda o si a dwu krot nie oy wi
w spo sób cie ka wy i ory gi nal ny fil mo we
dzie a. Suk ce sem by o prze nie sie nie na l -
sk sce n przez sa me go sze fa kul to we go fil -
mu For ma na „Lot nad ku ku czym gniaz -
dem” i re we la cyj ny spek takl „Ska za ny
na blu esa” we dug fil mu Ja na Ki da wy -Bo -
skie go w re y se rii Ar ka diu sza Ja ku bi ka.

Kie row nic two Te atru l skie go im.
Sta ni sa wa Wy spia skie go po sta no wi o
udo stp ni mo dym ar ty stom prze strze
do pra cy twór czej (Sce na w Ma lar ni)
pod okiem do wiad czo nych men to rów,
w ra mach pro jek tu Ka to De biut. Efek tem
dzia a te go rocz nej gru py de biu tan tów
jest wa nie „El ling”, czy li za adap to wa -
na przez Axla Hel l ste niu sa na po trze by
sce ny po wie lub ra czej wspo mnia ny
wy ej, do sko na le zna ny sze ro kiej pu -
blicz no ci film.

Oba wy mia em du e. Nie po tra fi em
wy rzu ci z pa mi ci fil mo wych ka drów
a zwasz cza gry zna ko mi tych skan dy -
naw skich ak to rów. Re y ser przed sta -
wie nia Mi cha Waw rzec ki ni cze go nie
udziw ni (cho cza sa mi szko da), zro bi
spo koj ny, chwi la mi tro ch nud ny (nie ste -
ty) spek takl. Zwy kle mo dzi twór cy ma -
j ty si ce ró nych po my sów i for m za -
bi ja j tre. Tu taj nic z tych rze czy,
ad nych nie spo dzia nek nie by o. Wo la -
bym cza sem zde ner wo wa si nad mia -
rem re y ser skich fa jer wer ków ni wal -
czy z sen no ci. Ale po ko lei…

Bo ha te ra mi sztu ki jest dwóch y cio -
wych nie udacz ni ków. To ta kie du e dzie -
ci ukry te w cia ach doj rza ych m -
czyzn. Zu pe nie nie przy sto so wa ni
do y cia, izo lo wa ni od spo e cze stwa
w za ka dzie opie ku czym. Za mkni ci
w prze szo ci – je den by ko cha ny za bar -

w do brym przed sta wie niu, by
po wyj ciu z te atru kom bi no -
wa, a nie wy pi pi wo i za po -
mnie. wiet nym ak to rom
part ne ru j Na ta lia Je sio now ska
i Ka ri na Gra bow ska. Je sio -
now ska ja ko Gunn, Frank(a)
– to po zba wio na uczu pie l -
gniar ka z „ho te lu wy so ko gór -
skie go” (tak El ling na zy wa
za kad opie ku czy) a tak e
opie kun ka so cjal na, ma j ca
z za o e nia po ma ga ale zde -
cy do wa nie bar dziej wo li kon -
tro lo wa ich po czy na nia
na wol no ci... ad na ro la, kon -
se kwent nie w obu wcie le niach
ak tor ka nie bu dzi na szej sym -
pa tii i cho cia za pew ne ma
wa sne trud ne pro ble my
do roz wi za nia nie wspó czu -
je my jej. Strach si ba… Oj,
nie lu bi ona swo jej pra cy.
Skd my to zna my? Gra bow -
ska (Re idun, Kel ner ka) mniej
prze ko nu je do swo ich ra cji,
chy ba nie wie rzy w to, e po -
ko cha a al bo mo e ra czej po -

ko cha Kjel la i stwo rzy z nim praw dzi wy
dom. My l, e au tor po wie ci wie rzy
jed nak w prze mia n swo je go bo ha te ra.
Nie zno sz cym sprze ci wu, ale i nie bez -
piecz nie sek sow nym Go sem zza ku lis jest
Ewa Le niak. 

Szcze re gra tu la cje na le  si za sce no -
gra fi i ko stiu my. Mo de dziew czy ny:
Na ta lia Sie ra dzon, Ka mi la Strze szew ska
i Ka ta rzy na Wie czo rek wy wi za y si ze
swo jej pra cy na me dal. Pro sty mi (i jak sa -
dz nie dro gi mi) rod ka mi ge nial nie za -
go spo da ro wa y sce n, któ ra we dug po -
trzeb zmie nia a przed sta wia ny wiat
drob nymi prze su ni cia mi i wia -
tem – pla stycz nie bez za rzu tu. Wiel kie
bra wa dla Ju sty ny wis i Ja ku ba Ka ra -
sia (The Dum plings) za mu zy k. O tych
ar ty stach usy szy my jesz cze nie raz! 

Swo im me ce na tem pro jekt Te atru l -
skie go, o nie naj le piej brzmi cej na zwie
Ka to De biut, ob j je den z ban ków i chwa -
a mu za to. Mo dzi do sta li ka s na re ali -
za cje ma rze i ar ty stycz nych am bi cji, te -
atr uspo ko i swo je su mie nie wzgl dem
mo dych twór ców, wi dow nia zo sta a ob -
da ro wa na pik ny mi we nec ki mi ma ska mi,
a Sce na w Ma lar ni zy ska a szla chet n
w tre ci i for mie po zy cj w re per tu arze. 

Bd w na zwi sku au to ra wy dru ko wa -
ny w gra ficz nie wy bor nym pro gra mie nie
wiad czy naj le piej o je go re dak to rze, nie -
ste ty. 

WI TOLD KO CI SKI

dzo, za bor cza mi o mat ki nie po zwo -
li a mu do ro sn, dru gi mi o ci nie za zna
wca le. Tak le i tak nie do brze… Do sta -
j szan s w ra mach spe cjal ne go pro gra -
mu re so cja li za cyj ne go. Ina czej mó wic
mo g wró ci do nor mal no ci, po ko na l -
ki i za cz y na wa sny ra chu nek.
Otrzy mu j wy po sa o ne miesz ka nie
na start i opie k (dla jed ne go z nich to ba -
rie ra nie do po ko na nia, dla dru gie go ju
nie). My li my, e nic ich nie roz  czy,
a jed nak… Wal cz o swo je miej sce
w spo e cze stwie na ró ne spo so by, je -
den z nich wy gry wa – ale do ko ca nie
wia do mo czy na pew no? To, e gów ni
bo ha te ro wie sztu ki zdo by wa j na sz
sym pa ti jest za su g kon cer to wej gry ak -
to rów i te go, e cza sa mi od kry wa my
u nich na sze g bo ko skry wa ne kom plek -
sy, pra gnie nia, ma rze nia i l ki, do któ rych
ni gdy si nie przy zna my. Zna ko mi ty jak
za wsze An drzej War ca ba ja ko El ling
wszyst kie go si boi, na wet te le fo nu.
Strach go pa ra li u je i cho cia ma my wra -
e nie, e jest o nie bo spraw niej szy in te -
lek tu al nie od przy ja cie la, to jed nak tu ma -
no wa ty Kjell Bjar ne (rów nie do sko na y
Wie saw Kup czak) za opie ku je si jak
praw dzi wy m czy zna ci ar n dziew -
czy n: Zna le li my j na scho dach 
/ wo sy / Czar ne kru cze skrzy do ude rza -
o jak / po dmuch wia tru / o brud ne li no -
leum / Po o y li my j na ó ku / i zo ba -
czy li my, / e za spra w anio ów jest
brze mien na…

El ling tra fi do po etyc kie go klu bu, ale
czy zo sta nie po et? Ob ser wu je i opi su je
y cie, jed nak nor mal nie zmie rzy si
z nim ju nie umie, tkwi ce w nim dziec -
ko nie pod da je si… Kjell, cho tak e po -
twor nie si l ka, to tkwi ca w nim cie ka -
wo prze zwy ci y strach. Zdo by wa
szan s na po wrót do nor mal no ci – ale czy
wró ci ma jc obok sie bie nie od po wie dzial -
n i nie zrów no wa o n oso b? Mnó stwo
py ta, ma o od po wie dzi… I o to cho dzi

Walka 
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Zna ko mi ty jak za wsze An drzej War ca ba ja ko El ling i rów nie do sko na y Wie -
saw Kup czak w ro li Kjel la Bjar ne.
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Zor ba, mu si cal w 2 ak tach. Li bret to Jo seph
Ste in, we dug po wie ci Ni ko sa Ka zant za ki -
sa „Grek Zor ba”, mu zy ka John Kan der, tek -
sty pio se nek Fred Ebb, tu ma cze nie li bret ta
An to ni Ma ria no wicz, tu ma cze nie tek stów
pio se nek Ja nusz Min kie wicz. Re y se ria Wi -
told Ma zur kie wicz, cho re ogra fia Ja kub Le -
wan dow ski, sce no gra fia Grze gorz Po li ci ski,
ko stiu my Iza be la W do ow ska, kie row nik
mu zycz ny Krzysz tof Ma cie jow ski, re y se ria
wia ta Ma ciej Imiel ski, pro jek cja mul ti me -
dial na Bar to miej Ku bi ca i Ja nusz Le go.
Pre mie ra w Te atrze Pol skim w Biel sku -Bia -
ej 14 mar ca 2014 r. 

eatr Pol ski w Biel -
sku -Bia ej wy sta wi
pierw szy w swej 

hi sto rii mu si cal. „Zor b” 
z li bret tem Jo se pha Ste ina, 
mu zy k Joh na Kan de ra i pio -
sen ka mi Fre da Eb ba wy re y -
se ro wa dy rek tor tej sce ny
Wi told Ma zur kie wicz. Dla
bielsz czan wi do wi sko to jest
nie wt pli wie wy da rze niem
se zo nu. 

Czy prze bi je si na szer sze
wo dy? Czas po ka e. Nie
mam wt pli wo ci, e na pew -
no war to po je cha do gro du
nad rze k Bia  i zo ba czy t
pro duk cj. 

Wi told Ma zur kie wicz, re y -
se ru jc mu si cal „Zor ba”, po -
sta wi sil ny ak cent na jed -
nym z po bocz nych wt ków
po wie ci Ni ko sa Ka zant za -
ki sa „Grek Zor ba”, któ ra sta -
a si je go in spi ra cj. Uwy pu -
kli mia no wi cie kon flikt
mi dzy za mkni t spo ecz -
no ci kre te skie go mia stecz -
ka, a przy by sza mi z ze wntrz,
ja ki mi s Ni ko, Zor ba i Hor -
ten sja. Nie wt pli wie cie szy -
skie roz ró nie nie na tych „z te -
la” i „nie z te la”, l skie na ha ny sów
i go ro li czy biel skie pod kre la nie od rb -
nej to sa mo ci, od ci na j cej si od l skich
ko rze ni, wszyst ko to znaj du je do bry
pod kad do pod kre le nia te go kon flik tu.
Sce na, w któ rej do cho dzi do mor du nie -
ak cep to wa nej w spo ecz no ci Wdo wy,
w któ r wcie li a si Mar ta Gzow ska -Sa -
wic ka, jest jed n z naj bar dziej wstrz sa -
j cych scen te go przed sta wie nia, po -
dob nie jak sce na mier ci Hor ten sji (gra nej
przez Gra y n Bu k), na któ rej odej cie
cze ka j jak s py ko bie ty z mia stecz ka, by,
gdy tyl ko wy zio nie du cha, wy drze spod
jej go wy po dusz k i roz szar pa jej
skrom ny ma j tek. 

Mu si cal jest jed nak przede wszyst kim
hi sto ri spo tka nia Zor by – wó cz gi, po -
god ne go cwa niacz ka o buj nej prze szo -
ci, któ ry bez wzgl du na to, co nie sie
mu y cie, po tra fi cie szy si nim i czer -
pa przy jem no z ka dej, na wet trud -
nej chwi li – z Ni kiem – An gli kiem, pi -
sa rzem i wiel bi cie lem fi lo zo fii, któ ry
odzie dzi czy w spad ku sta r ko pal ni
w gla bru nat ne go na Kre cie i po sta na -
wia zmie rzy si z no wym wy zwa -
niem, ja kim jest jej po now ne uru cho mie -
nie. He do nizm sta re go, do wiad czo ne go
y ciem Zor by i je go wi tal no kon tra stu -
j z an giel sk fleg m Ni ka i je go – jak
si wy da je – nie wzru szo ny mi za sa da mi
mo ral ny mi. Zor ba sta je si prze wod ni -
kiem mo de go Ni ko, któ ry wpro wa dza
go w grec kie re alia, a jed no cze nie
uczy swe go pryn cy pa a (Zor ba zo sta je
nad zor c ko pal ni) sztu ki cie sze nia si y -
ciem. Nie ustan nie ma ni fe stu je sw wol -
no, nie okie zna ny in dy wi du alizm jest
je go wi zy tów k, a w mo men tach sil nych

Na sce nie po dzi wia my
uda ny ma ria gwiazd biel -
skie go te atru i mo dzie -
y – ab sol wen tów i stu den -
tów wy dzia u te atru ta ca
w By to miu. Je li cho dzi
o tych pierw szych, to a
trud no uwie rzy w to, e s
to ak to rzy, któ rzy do tej 
po ry spe cja li zo wa li si 
w ga tun kach wa ci wych
dla te atru dra ma tycz ne go 
– nie wt pli wie mu sie li wie -
le wy si ku wo y w przy go -
to wa nie ról, któ re wy ma -
ga j po nad prze cit nych
umie jt no ci wo kal nych i ta -
necz nych, ale efekt ich pra -
cy jest wiet ny. Ni czym nie
od bie ga j od Wio let ty Mal -
char – jak by nie by o mu si -
ca lo wej ak tor ki cho rzow -
skie go Te atru Roz ryw ki 
– któ ra w „Zor bie” pie wa
par ti Lo su. Mo dzi tan ce rze
udo wad nia j na to miast, e
ziar no nie gdy po sia ne
w By to miu przez Jac ka u -
mi skie go, pik nie wzro so
i ju wy da je zna ko mi te owo -
ce. Na szcze gól n po chwa -
 za su gu je cho re ogra fia

Ja ku ba Le wan dow skie go, dzi ki któ -
rej nie tyl ko ta niec zor ba nie sie w so -
bie ide „Car pe diem!”, ale i ka da ze
scen ma zna ko mi cie za pla no wa ny
ruch sce nicz ny. Urze ka te pla stycz na
wi zja spek ta klu – nie brak w nim
pik nie skom po no wa nych zbio ro wych
scen, roz gry wa j cych si na kil ku pla -
nach, nad któ ry mi gó ru je, w za le no -
ci od po ry dnia i no cy, wie c ca tar -
cza so ca lub ksi y ca. 

Wy sta wie nie „Zor by” w epo ce mo dy
na ta niec (za spra w te le wi zyj nych
pro gra mów, ty pu „Ta niec z gwiaz da -
mi”), ale te w cza sie, gdy nie prze -
brzmia y jesz cze echa kry zy su eko no -
micz ne go w Gre cji, któ rych po ko siem
s dow ci py o „pra co wi to ci” na cji
z Hel la dy i ra dy w sty lu „za adop tuj so -
bie Gre ka”, jest nie wt pli wie do brym
po my sem. Prze cie „Zor ba” to po -
chwa a ra do ci y cia, to przy po wie
o tym, e trze ba si cie szy y ciem, pó -
ki mo na, bo je go ni w ka dej chwi li
mo e prze rwa mier. 

DANUTA LUBINA-CIPISKA

wzru sze – cho jest nie spo y tym w si -
ach ga du  – nie po tra fic zna le od -
po wied nich do ta kiej sy tu acji sów, ta -
czy, wy ra a jc ru chem i ge stem swój
za chwyt, cier pie nie, ra do i ból. To masz
Lo rek ja ko Zor ba stwo rzy wspa nia 
kre acj. Cha rak te ry za cja nie co po sta rzy -
a te go ak to ra (zgod nie z po wie cio wym
opi sem bo ha te ra), ale nie za bra a mu y -
wio o wo ci, któ ra wrcz za wasz cza
sce n i przy ku wa od pierw szej do ostat -
niej chwi li uwa g wi dza. Nikt nie ma
wt pli wo ci, e je go Zor ba jest kró lem
y cia. W kon tra cie do nie go jest Ni ko
Ra fa a Sa wic kie go, któ ry wno si do tej
wy da wa o by si nie co sztyw nej i dys tyn -
go wa nej po sta ci wie le cie pa i li ry ki. Fan -
ta stycz n ro l za gra a Bo e na Bu ka ja -
ko Hor ten sja – Bu bu li na, spra gnio na
mi o ci sta ra ko ko ta, któ ra mi mo swej
pro fe sji za cho wa a dziew cz c na iw no
i ma rze nia – sce ny z jej udzia em na po -
czt ku skrz si od hu mo ru, by pod ko -
niec opo wie ci do tkn naj czul szych
strun tra gi zmu. 

Chwytaj dzie 
– ciesz si chwil!
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Urzeka plastyczna wizja spektaklu – nie brak w nim piknie
skomponowanych zbiorowych scen, rozgrywajcych si na kilku planach, nad
którymi góruje, w zalenoci od pory dnia i nocy, wiecca tarcza soca lub
ksiyca.

Tomasz Lorek stworzy wspania kreacj…
nikt nie ma wtpliwoci, e jego Zorba jest królem
ycia.

T
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24i 26 ma ja od by y si w By to miu
i Ka to wi cach pre mie ro we spek ta -

kle ba le tu Kop ciu szek z mu zy k Pro ko -
fie wa, przy go to wa ne go przez ze spó
Ope ry l skiej. To ju dru gi – po Ro meo
i Ju lii – ba let z mu zy k te go kom po zy -
to ra, któ ry tra fi do re per tu aru by tom skiej
sce ny – a po dwu dzie stu la tach nie obec -
no ci. Kie row nic two mu zycz ne pre -
mie ry spra wo wa Krzysz tof Dzie wic -
ki, nad stro n re y ser sk i cho re ogra fi
czu wa a An na Ma jer, sce no gra fi opra -
co wa a Ma go rza ta So niow ska. Ze spó
ba le to wy Ope ry l skiej pra co wa pod
kie row nic twem Ol gi Ko zi ma li -Kli.
Uro czy, barw ny spek takl sta no wi
od stro ny kon cep cji re y ser skiej po  cze -
nie tra dy cyj nej tre ci baj ki z dys kret nym
prze ka zem na te mat na szej wspó cze sno -
ci. Wród po sta ci za czerp ni tych z opo -
wie ci Char le sa Per raul ta zja wia j si za -
tem bo ha te ro wie wspó cze snej
po pkul tu ry i zwi za ne z ni re kwi zy -
ty – przy rod nie sio stry Kop ciusz ka Kla -
ra i Le na ko rzy sta j z te le fo nu i lap to -
pa, przy go to wa nie stro jów na bal
u Ksi cia przy bie ra for m po ka zu mo -
dy, z uro dzi no we go tor tu, któ rym ob da -
ro wa no na ba lu Mak sa (w tym spek ta -

klu nie jest on ksi ciem, tyl ko biz nes me -
nem), wy ska ku je sek sow ny ró o wy
kró li czek, a po szu ki wa nia ty tu o wej
bo ha ter ki od by wa j si w sce ne rii no wo -
cze snej me tro po lii oraz w eg zo tycz -
nym wy po czyn ko wym ku ror cie. Je dy nie
fi na od by wa si „tu i wsz dzie”, na wy -
ima gi no wa nej  ce, na któ rej sce no -
graf za sa dzi ol brzy mie pla sti ko we so -
necz ni ki. Te mu po li sty li stycz ne mu
uj ciu od po wia da cho re ogra fia,  cz ca
ele men ty ta ca kla sycz ne go i no wo cze -
sne go. Ten ostat ni by wa do dat kiem su -
 cym nada niu ak cji okre lo ne go ko lo -
ry tu (w pew nym mo men cie zja wia j si
np. na sce nie mo dzie cy ta cz cy hip -
-hop), ale za sad ni czo jest zin te gro wa ny
z kla sy k, co widz nie zna j cy za sad ta -
ca kla sycz ne go mo e po zna po tym, e
tan ce rze cz sto ta rza j si po pod o dze.
Twór com spek ta klu uda o si stwo rzy
po sta cie o czy tel nych, wy ostrzo nych
cha rak te rach. Ma co cha jest wrcz agre -
syw na, Kop ciu szek na le y cie zdo o wa -
ny, przy rod nie sio stry to wspó cze sne
wiel ko miej skie lal ki nie grze sz ce wy -

obra ni i in te li gen cj. Tyl ko Maks nie
otrzy ma oso bi stej cha rak te ry sty ki – je -
go ro l w tym ba le cie jest gów nie pod -
no sze nie czo o wej tan cer ki, co zresz t
ci le wspó gra z po ety k ro man tycz ne -
go ba le tu, w któ rym m czy zna, wbrew
naj wit szej ba le to wej tra dy cji wy wo -
dz cej si z ta ca dwor skie go, zo sta
wa nie zde gra do wa ny do ro li pod no sz -
ce go ci a ry – to ona, tan cer ka otrzy ma -
a po in ty i zwiew n tu tu, za po mo c któ -
rych wy wo u je wra e nie wzno sze nia si
po nad zie mi… 

Du o do bre go mo na po wie dzie
o stro nie mu zycz nej spek ta klu. Do brze
zgra na or kie stra wo y a w wy ko na nie
eks pre syj nych Pro ko fie wow skich me lo -
dii wie le ser ca. Kul mi na cyj ny walc za -
brzmia do praw dy im po nu j co. Na pre -
mie ro wym spek ta klu ka to wic kim by o
spo ro ro dzin z dzie mi. Ba wio no si
wiet nie, i na wi dow ni, i w te atral nym
bu fe cie, gdzie po da no w an trak cie wiet -
ne cia sto cze ko la do we z kre mem.
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Wkwiet niu te go ro ku mi n a 10. rocz -
ni ca mier ci wy bit ne go l skie go et -

no mu zy ko lo ga Adol fa Dy ga cza, a 23 lip -
ca upy n o rów ne sto lat od dnia je go
uro dzin. W ci gu swe go czyn ne go y cia
ze bra on im po nu j c licz b 16 ty si cy pie -
ni lu do wych z Gór ne go l ska i Za g -
bia (to wi cej, ni li cz so bie wszyst kie do -
td wy da ne to my Lu du Kol ber ga – tam jest
pie ni ok. 12 ty si cy!). Po wszech nie zna -
ne i ce nio ne s zbio ry Dy ga cza, za wie ra -
j ce pu bli ka cje tych pie ni: l skie pie ni
po wsta cze 1919–1921 (1958), Pie ni
gór ni cze (1960), Rze ka Od ra w pol skiej
pie ni lu do wej (1966), Pie ni lu do we
mia sta Ka to wic (1987) i in. a den re gion
w Pol sce nie mo e si po chwa li tak bo -
ga t do ku men ta cj, je li idzie o folk lor
wiej ski, a tak e miej ski – w tym przede
wszyst kim ro bot ni czy. Kie ru nek ba da
folk lo ry stycz nych Adol fa Dy ga cza spe nia
oczy wi cie okre lo ne ocze ki wa nia zwi -
za ne z at mos fe r po li tycz n po szcze gól -
nych de kad. Wszak ze bra ne przez nie go
pie ni su y y do ku men ta cji tak fun da men -
tal nych w Pol sce II po o wy XX wie ku
spraw, jak pol sko Gór ne go l ska, pia -
stow ski ro do wód Ziem Za chod nich, na ro -
do wa i ide olo gicz na wia do mo l skiej
i za g biow skiej kla sy ro bot ni czej. Do mo -
nu men tal ne go zbio ru folk lo ry stycz ne go
Dy ga cza sto su je si w pe ni a ci skie
przy so wie ha bent sua fa ta li bel li – ksi -
ki ma j swo je lo sy. Naj dziw niej szy by ten,
któ ry spo tka pie po wsta cz Kaj ze mi
si po dzio mój sy necz ku mi y. Na po czt -
ku lat 70. „opra wia a”, ja ko po pi so wa po -
zy cja Ze spo u Pie ni i Ta ca „lsk”,
ofi cjal ne l skie uro czy sto ci, w wy ko na -
niu An ny Ger man uwiet ni a otwar cie
ka to wic kie go Spodka, a w 1976 ro ku sta -
a si cz ci syn nej Sym fo nii pie ni a -
o snych Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go,
jed ne go z pierw szych dzie wpi su j cych si
w no wy ka non pol skiej mu zy ki na ro do wej,
któ ry w pe ni wy kszta ci si w okre sie
„So li dar no ci”. 

Gdy spoj rze wstecz na no wo yt ny eu -
ro pej ski folk lo ryzm, uwy dat nia si je go per -
ma nent ne upo li tycz nie nie. U ró de wy si -
ków po ko le zbie ra czy pie ni (a tak e tych,
któ rzy je… wy my la li, jak Vacláv Han ka,

au tor syn ne go apo kry fu R ko pis kró lo -
dwor ski) le a a wszak za wsze okre lo na wi -
zja lu do wej kul tu ry – w przy pad ku Eu ro -
py rod ko wej by a to oczy wi cie wi zja
kul tu ry na ro do wej, opie ra j cej si ger ma -
ni zmo wi, itd. A pro pos wy my la nia pie -
ni – dzi pa trzy my na ten pro ce der z re -
spek tem. Wszak „tra dy cja wy two rzo na” to
w na szych cza sach co naj mniej rów no wa -
nik tej „za cho wa nej”. 

Adolf Dy gacz by oczy wi cie nie tyl ko
folk lo ry st. Z wy kszta ce nia mu zyk i praw -

nik, wiet nie od naj dy wa si w pra cy pe -
da go gicz nej or ga ni za tor skiej. By zwi za -
ny z kil ko ma uczel nia mi mu zycz ny mi
(naj du ej – z ka to wic k PWSM oraz cie -
szy skim In sty tu tem Wy cho wa nia Mu zycz -
ne go U, gdzie m.in. sze fo wa Ka te drze
Teo rii i Folk lo ry sty ki Mu zycz nej). Wy cho -
wa ko lej ne po ko le nie l skich folk lo ry -
stów – pod je go kie run kiem obro ni y dok -
to ra ty m.in. Ja dwi ga Bo brow ska i Kry sty na
Tu rek, po dej mu jc da lej dzie o Pro fe so -
ra – pro wa dzc ba da nia nad l skim folk -
lo rem mu zycz nym (Kry sty na Tu rek) oraz
la da mi lu do wych prak tyk mu zycz nych
i re per tu aru w li te ra tu rze sta ro pol skiej
(Ja dwi ga Bo brow ska). W trak cie pó wie -
ko wej pra cy w uczel niach do pro wa dzi tak -
e Dy gacz do po wsta nia dzie si tek prac
ma gi ster skich, któ rych au to rzy po dej mo -
wa li cen ne te ma ty zwi za ne z do ku men to -
wa niem lo kal nych kul tur mu zycz nych,
nie tyl ko lu do wych. Ol brzy mi po pu lar no
przy nio sa Adol fo wi Dy ga czo wi cy klicz -
na au dy cja ra dio wa Z te ki folk lo ry stycz nej
Adol fa Dy ga cza, nada wa na na an te nie
ogól no pol skiej w la tach 1969-1976. Wcze -
niej, b dc jesz cze w trak cie stu diów
(1947) pod j dzia al no re cen zenc k
i pu bli cy stycz n. W „Try bu nie Ro bot ni -
czej” uka za o si w la tach 1947–1969
po nad 2000 re cen zji mu zycz nych je go
au tor stwa. Spu ci zna ta ocze ku je na upo -
rzd ko wa nie i wy da nie, po dob nie zresz t
jak ko re spon den cja i in ne do ku men ty,
w tym na gra nia ze bra nych pie ni, któ re
jesz cze, o ile mi wia do mo, nie opu ci y ro -
dzin ne go ar chi wum.

Adolf Dy gacz, ja kim go za pa mi ta -
am, ja ko po czt ku j cy pe da gog Fi lii U
w Cie szy nie, by nie zwy kle spraw ny i ru -
chli wy, a przy tym po god ny. Uwiel bia ar -
to wa, lu bi po ma ga lu dziom. Nas, mo -
dych wy ka dow ców za ch ca do pi sa nia,
wy szu ki wa te ma ty, pro po no wa ba da -
nia, or ga ni zo wa kon fe ren cje i prze ró ne
spo tka nia, do pro wa dza do wy da nia ka -
dej pra cy, w któ rej uj rza co war to cio we -
go. Two rze nie wie dzy o l sku by o je go
pa sj. I na szcz cie co w nas z tej pa sji
zo sta o.

MAG DA LE NA DZIA DEK

10. rocz ni ca
mier ci 
Adol fa 

Dy ga cza
Fo

t. 
Ar

ch
.
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z pó ne go de biu tu au to ra. Uro dzo ny
w 1939 ro ku w pra sie opu bli ko wa
pierw szy wiersz w wie ku 44 lat. Pierw -
szy zbio rek wy da, gdy mia 52 la ta.
Nie zna my za tem je go wier szy mo -
dzie czych, by mo e pe nych bun tu,
ale to tyl ko do mnie ma nie, bo nie ma re -
gu y  cz cej te dwie ce chy. Na pew -
no mo na stwier dzi, e po ecie ob ce
by o i jest po szu ki wa nie no wa tor skiej
for mu y. We wszyst kich utwo rach stro -
ni od lin gwi stycz nych gier, roz bi ja nia
struk tur j zy ka. Ra czej ak cep tu je tra -
dy cyj n wer sy fi ka cj wol ne go wier sza
sup ko we go, w któ rym wy znacz ni -
kiem po etyc ko ci s pul chry stycz ne
prze no nie czy  bu du j ce ory gi nal ne
pik no mo wy  po rów na nia. 

To wa rzy sz te mu gorz kie kon sta ta -
cje. Ju w wier szu Har to wa nie, po cho -
dz cym z de biu tanc kie go to mi ku, po -
ja wia si re flek sja, co na ksztat wy -
py wa j ce go z roz go ry cze nia pod su -
mo wa nia do tych cza so we go y cia, ale
prze zwy ci o ne go opty mi stycz nym
wy bo rem, któ ry na ka zy wa pod mio to -
wi li rycz ne mu m drzej y „na wet
w li sto pa do wy deszcz / znaj du jc ra -
do za oknem”.

Dla te go tak du o, zwasz cza w pierw -
szych zbio rach, afir ma cji ni ja kiej eg zy -
sten cji, któ r ubar wia po szu ki wa nie ko -
bie ce go ide au  wi da nie spe nio ne, bo
po eta pi sze: „pod czer wie ni mo je go ser -
ca / ja sno wo sa dziew czy na / ni gdy do -
td nie od na le zio na”. Ale ma my i opi -
sy fi zy kal ne go, psy chicz ne go oraz du -
cho we go za do wo le nia pod mio tu li rycz -
ne go (al ter ego po ety), wy ni ka j ce
z kon tak tu z ko bie t. Jed nak ju kil ka
wer sów da lej mo na na tkn si na stro -
fy za prze cza j ce mi o snej nir wa nie, mi -
mo to pe ne ak cep ta cji: „za mo je ko bie -
ty za pa ci em sa mot no ci / in ne wy so -
kie ce ny / ale to prze cie one przez wiat
mnie wio dy / pod nio sy do wia ta 
/ z nich pi em ra do i ró dla na wo d”.

Wa nie ów ujaw nio ny w wier szu
O mo ich ko bie tach mo tyw wia ta, ja -
sno ci to je den z bar dziej za uwa al -
nych wt ków prze wi ja j cych si przez
wik szo utwo rów Wo nia ka za -
miesz czo nych w re cen zo wa nym to mie.
wia to opi sy wa na jest nie tyl ko
w mi o snym kon tek cie. To byt
wszech obec ny w ka dym mo men cie
y cia, pod czas kon tak tu z przy ro d, po -
zna wa niu wa sne go cia a, roz wa a -
niach do ty cz cych prze mi ja j ce go
cza su. Ja sno nie ma cha rak te ru wy -
cz nie przy rod ni cze go, nie jest tyl ko
so necz nym pro mie nio wa niem, z któ -
rym pod miot li rycz ny spo ty ka si
na o nie na tu ry, na gór skich zbo czach
czy po ród le nych drzew. Po trak to wa -
na jest tak e ja ko byt z za wia tów,
duch spraw czy y cia, do któ re go ra do -
nie i z czci zmie rza czo wiek. Mo -
e by po ezj, któ ra „py nie we mnie
ka dej chwi li / ja kim y wym wia -

ie ma chy ba na wie cie po ety,
któ ry po wy da niu kil ku ksi ek
nie po ku si by si o opu bli ko -

wa nie zbio ru wier szy ze bra nych, trak -
tu jc ich edy cj ja ko pod su mo wa nie
wa sne go twór cze go y wo ta. Pra gnie -
nie to nie ob ce by o i Je rze mu Lu cja no -
wi Wo nia ko wi, bo wa nie otrzy ma li -
my wy bór je go wier szy Drze wa
przy dro dze, któ ry uka za si w So snow -
cu w 2014 ro ku na ka dem Fun da cji im.
Ja na Ko cha now skie go. W ksi ce zna -
la zo si po kil ka utwo rów z je go
omiu zbio rów, po czw szy od de biu -
tanc kie go Pod skó r (1991) po to mik
li mak na as fal cie (2009). Uzna ne
przez po et za naj bar dziej re pre zen ta -
tyw ne dla je go twór czo ci al bo cie sz -
ce si naj wik szym sen ty men tem au to -
ra i umiesz czo ne w wy bo rze wier sze si -
 rze czy sta y si ma te ria em do po szu -
ki wa nia cech cha rak te ry stycz nych po -
ezji Je rze go Lu cja na Wo nia ka.

Ude rza j ca mo e by doj rza o
tych tek stów, co wy ni ka za pew ne
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tem”, ale i trans cen dent nym by tem ist -
nie j cym po mier ci czo wie ka: „umie -
ra te nie ty po wo / z szep tem wcho dzi
w nie byt / du go trzy ma jc si wia ta”. 

Jak by dla rów no wa gi si ga po eta
tak e po de skryp cje so ma tycz ne. Nie
brak opi sów ko bie cych ud i ra mion, na -
ce cho wa nych ero tycz nie ob ra zów na -
go ci. Szcze gól nie du o – do od wa -
nych  sko ja rze cie le snych po ja wia
si w wier szach mi o snych, któ rych
ca kiem spo ro w wy bo rze wier szy
Wo nia ka, jak by au tor chcia po zo sta -
wi – ni czym od bi cie w ka mie niu 
 po etyc ki lad po licz nych tra fie niach
je go ser ca strza  Amo ra. Po ja wia j si
w je go stro fach py ny fi zjo lo gicz ne:
pot i zwasz cza krew – prze jaw y cia
i ob ja wie nie emo cji: „wtar gn w cie -
bie / przez wil got n ró  ud / roz ra ni
mi o nie cht ne wn trze / tak ci uza -
le ni / drc ogar niesz usta mi / go r -
ce i ró o we / mo je tt no”.

Rów no cze nie na trt na wia do mo
upy wa j ce go cza su, prze mi ja nia y -
cia, sta rze nia si cia a i umy su, obec -
na w wier szach, na rzu ca po ecie cz -
ciej pi sa nie o pa czu i cier pie niu, o po -
e gna niach osta tecz nych z bli ski mi mu
lud mi ni o ra do ci ob co wa nia z na -
tu r. Do ta kich li ry ków ra do snych, pe -
nych po krze pie nia na le  na pew no te
o gór skich wy pra wach. Al ter ego po -
ety w cy klu wier szy ta trza skich ra du -
je si z wi do ku szczy tów, ska, do lin.
Prze pe nio ny pan te istycz nym unie -
sie niem – i wspo mnia nym ju wia -
tem  na wet w prze mi ja niu wia ta do -
strze ga trwa o tur ni, po to ków i po -
wie trza. Ro dzi si w nim wia ra w prze -
trwa nie za chwy tu gó ra mi w ko lej -
nych po ko le niach, a tym sa mym oca -
le nie je go jed nost ko wych, eg zy sten -
cjal nych prze y:

ka de prze y cie
ma tu taj stu krot n war to
i syn
i wnuk
i pra wnuk –
po my l to sa mo
to jest rów nie
trwa o po ko le

War to po etyc k gór skich li ry ków
Wo nia ka do ce ni li ju zresz t au to rzy
ta trza skich an to lo gii, za miesz cza jc
nie któ re z nich w sztan da ro wym wy bo -
rze Ta try i po eci. Ma za tem au tor – pod -
su mo wu jc w oma wia nym to mie wa -
sny li rycz ny y wot – cho by tyl ko ten
je den po wód do za do wo le nia. Tra fi po -
mi dzy dzie a kla sy ków opie wa j cych
ta trza skie ot chan ne prze pa cie. Jed nak
my li by si ten, kto s dzi by, e twór ca
na tym po prze sta. Wkrót ce bo wiem
uka e si ko lej ny zbio rek je go wier szy
Ci ar cie nia, któ ry chy ba nie zmie ni
usta lo nej ju opi nii o je go po ezji. 

RY SZARD BED NAR CZYK

N

Je rzy Lu cjan Wo niak: Drze wa przy dro -
dze. Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go.
So sno wiec 2014, s. 118.
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kil ku la tach po etyc kie go wy ci -
sze nia ks. J. Szy mik pro po nu je
czy tel ni ko wi no we li rycz ne za -

my le nia nad ta jem ni c czo wie cze go y -
cia, je go ma rze, pra gnie, prze mi ja nia
i trwa nia w cza sie, ale tak e po chy la si wni -
kli wie, z ogrom n tro sk nad sta nem je go
kon dy cji eg zy sten cjal nej w skom pli ko wa -
nym wie cie wspó cze snej re al no ci.

Opu bli ko wa ny w ma ju to mik za wie ra
wier sze z lat 2009-2014. W kil ku cz ciach
po eta pro po nu je spo tka nie w so wie, in ten -
syw ny i nie zwy kle „moc ny” dia log o rze -
czach naj wa niej szych i osta tecz nych, któ -
re ob ser wu je i ro zu mie ja ko „wi dz cy”, czy li
ten, kto „w ka dej spra wie” po ka da uf no
w Nim, co do bit nie wy ra a w pu en cie wier -
sza ju to wiem; wiem to ju: „Bóg je dy nie
Bóg, nikt in ny, ja te nie. Wiem to ju”. Je -
dy nie Bóg ob da rza a sk wia ry i „wi dze nia”.
Po dob nie jak w po przed nich zbio rach au -
tor nie stro ni od sen su al ne go do wiad cza -
nia rze czy wi sto ci, kon se kwent nie jak to
czy ni do td po przez ob ra zy, za pa chy
i dwi ki. Ma lu je po strze ga ne wzro ko wo
ob ra zy (bar wy, oso by, sy tu acje, wiat fau -
ny i flo ry) ze skru pu lat no ci so czew ki re -
je stru je, za trzy mu je w cza sie i oy wia
prze szo i jej miesz ka ców: por tre ty,
wy da rze nia wa nie si dzie j ce oraz te daw -
no mi nio ne, któ re przy wo u je ocza mi wy -
obra ni, aby je po now nie przy wró ci pa mi -
ci, zro zu mie sens, by osta tecz nie uwia do -
mi so bie ich ci go, lo gicz ne trwa nie
i kon se kwen cje dla te ra niej szo ci. 

W wier szu Pra dzia dek Teo dor jest
wszyst ko, co naj lep sze w tej, po wiedz my,
ka te go rii wier szy, opo wia da j cych o re la -
cji mi dzy dzie ja mi a wspó cze sno ci, z sil -
nym od cie niem au ten tycz ne go pa trio ty -
zmu i cz no ci mi dzy po ko le nio wej, owe -
go „by cia z nich”. Naj pierw od by wa my
po dró w prze szo, znaj du jc si w kon -
kret nym miej scu geo gra ficz nym („To by -
o sto lat te mu./W Eigen, dziel ni cy
Bot trop”), na stp nie fil mo wa so czew ka
re je stru je: wy a nia si „tu i te raz” po sta
bo ha te ra („mój pra dzia dek Teo dor idzie”),
wresz cie w ko lej nym ka drze ujaw nia si
po wód przy wo a nia owe go wy da rze nia
 3 ma ja, bia o -czer wo na fla ga, „po chód -
-pro ce sja”, po to, by osta tecz nie ogar n
re flek sj (z nu t gorz kiej iro nii) ci go cza -
so w i pew n wspól no t trwa nia:

Tam te go 3 ma ja do Teo do ra nikt (…)
nie strze la, ale wia do mo, wte dy i
dzi, e i w pro ce sji Po la ków i
ka to li ków zna czy i dro g do ni kd (…)
Jed nak tym, co naj bar dziej  czy mi nio -

ne z te ra niej szym, jest tra dy cja wia ry, to
ona sta no wi me dium ko mu ni ka cji:

(…) Przy gl da my si so bie z
dwóch stron cza su, z ro sn cym 

zro zu mie niem.
Wie le ma my so bie do opo wie dze nia 

(…) 
Cza sem w li ry ce ks. Szy mi ka pró ba

zro zu mie nia wa snej hi sto rii, lo sów tych,
któ rzy by li przed na mi, by wa do brym
i sku tecz nym pre tek stem do te go, by mó -
wi o dniu dzi siej szym, o na szym cza sie.
Ma my do czy nie nia z cier pli wym i wier nym
po szu ki wa niem praw dy, opar tym na przej -
mu j cym do wiad cze niu wa sne go y cia,
wia ta i cza su hic et nunc. 

W wie lu utwo rach po eta od wo u je si
do me ta fo ry „pa trze nia”, „wi dze nia”, „ogl -
da nia” ja ko swe go ro dza ju „po sze rza nia du -

o ni czym jed no wiel kie i po jem ne mot -
to, ty tu mi ni -ese ju… Czym jest Hi la ste rion?
„Cu dow ne so wo – hi la ste rion – praw -
da?” – po wia da ks. Szy mik – „Prze czy taj -
cie pó go sem, po su chaj cie har mo nii tych
dwi ków: hi la ste rion. Ja ka w tym so wie
mu zy ka, ja kie pik no, ja ka si a” („GN”
2012). Hi la ste rion to po j cie bi blij ne i teo -
lo gicz ne, to „prze ba gal nia”, wie ko przy kry -
wa j ce Ar k Przy mie rza, ob rz do wo
skra pia ne krwi ofiar ni cz, to Syn – „jak
wdo wi grosz wo bec dzi kich for tun. Umi o -
wa ny Bo ga”, wresz cie to „punkt stycz no ci
Bo ga i czo wie ka”, „miej sce ta jem ni czej
obec no ci Naj wy sze go”, „rze czy wi sto
naj strasz li wiej okrut na i za ra zem Bo ska”.
Hi la ste rion de li kat n ni ci wi e i wa run -
ku je har mo ni wszyst kich po etyc kich ob ra -
zów, wy ra sta bo wiem z y wio u ta jem ni cy
Wcie lo ne go So wa. Nie mam wt pli wo ci,
e po da ro wa no nam wier sze pe ne y cia,
eks pre sji, wier sze dy na micz ne, moc ne i sil -
ne so wem, w któ rych tt ni y cie So wa. 

ALEK SAN DRA PE THE
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szy”. My li w. w. Be ne dyk ta i Grze go rza
oraz teo lo gicz na re flek sja J. Rat zin ge ra -Be -
ne dyk ta XVI zda j si tu po brzmie wa li -
te rac ko prze two rzo nym i po etyc ko wy su -
bli mo wa nym echem. Be ne dykt XVI owo
„wi dze nie wia ta ja ko ca o ci po sze rzo n
du sz” uza le nia od „od wa gi i po ko ry pa -
trze nia”, da lej „od cier pli wo ci i zgo dy
na g bi rze czy wik sz ni po zwa la do -
wiad czy po zna nie zre du ko wa ne do zwy -
klej em pi rii”. A Szy mik? 

W tym miej scu trze ba wska za na jesz -
cze jed n klu czo w kwe sti, jak e y wo
obec n w ca ym do rob ku ks. Szy mi ka, któ -
ra da je si sfor mu o wa w po sta ci pro ste -
go py ta nia: „czym jest i ja k ro l pe ni li -
te ra tu ra?”. 

W zbio rze Teo lo gia i my au tor z pe nym
prze ko na niem po wta rza: „Je stem zwo len -
ni kiem trak to wa nia li te ra tu ry ja ko sej smo -
gra fu, któ ry wiet nie po ka zu je drga nia
na szej wra li wo ci du cho wej, stan in te lek -
tu al ny, mo ral ny na sze go wia ta”. W po etyc -
kich po szu ki wa niach po d a Szy mik cie -
ka mi wy ty czo ny mi przez Cz. Mi o sza,
wsu chu jc si po dob nie jak on w dwi -
ki py n ce z po wierzch ni zie mi, zwasz cza
w te naj cich sze i naj sub tel niej sze, któ re
wy ma ga j sku pie nia, in tu icji i szcze gól ne -
go ro dza ju du cho wej i ar ty stycz nej wra -
li wo ci. W Ars po eti ca no va czy ta my:

Wier sze wol no pi sa rzad ko, nie cht nie,
z do bry mi du cha mi w tle i u ró da;
zna my ten tekst, po pie ra my Mi o sza,

je ste my za.

Ale te wol no je pi sa w cie pe 
wie czo ry

je dy nie; naj le piej za mo rzem, da le ko,
kie dy za chwyt i ból two rz rów no wa g,
któ ra sta je si prak tycz nie nie wy ra al na
a z któ r nasz wiersz mu si si zmie rzy

I cza sa mi zda rza si cud:
rów no wa ga si a mie
pod ci a rem so wa,
pod na mi,
jak lód. 
Przez ma te ri wier sza ob cu je my z ta jem -

ni c, w po bli u któ rej po win na sy tu owa si
sztu ka, o ile pra gnie unie ci ar so wa zbli -
a j ce go do ta jem ni cy nie wy ra al no ci,
do Lo go su. Na tu ral n kon se kwen cj jest
szcze gól na dba o o ga tu nek, o for m. Je -
e li bo wiem uom ne i kru che ludz kie so -
wo chce do ty ka ta jem ni cy Lo go su, to mu -
si wy ra sta z ci szy i har mo nii we wntrz nej,
a tak e z cze go „po nad to”, co tkwi ró do -
wo w rze czy wi sto ci trans cen dent nej:

(…) Milk n wic.
Szu kam je dy nie ry mu, ryt mu, pu en ty.
Resz t zo sta wiam mil cze niu i so wu 

Bo ga.
Ufam Mu.
e jest i jest Bo giem.
Wia ra jest szcze gól nym spo so bem do -

wiad cza nia sie bie i in nych na dro dze
dia lo gu. Si ga jc po Ti sch ne row sk me ta -
fo ry k fi lo zo fii dra ma tu, mo na po wie -
dzie, e Szy mik -po eta wi dzi i czu je sce -
n, na któ rej roz gry wa si dra mat co -
dzien no ci czo wie ka, do ty ka jej i sy szy
dwi ki, któ re do cho dz rów nie z od da -
li, z cza su mi nio ne go.

Na za ko cze nie po wi my uwa g ty tu -
o wi. Hi la ste rion. Po j cie o wiel kim ci a -
rze zna cze nia i ukry tych po ka dach tre ci.
Ty tu zbio ru, ty tu wier sza ini cju j ce go ca -

Po

Je rzy Szy mik: Hi la ste rion. Wier sze z lat
20092014. Ksi gar nia w. Jac ka. Ka to wi -
ce 2014, s. 104
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sta wi a za war t w nich PRL -owsk
kon cep cj Ziem Od zy ska nych, sta wia -
jc w ten spo sób naj go niej sze dzie a
Nie nac kie go w no wym wie tle. Ba -
dacz ka do strze ga w tej li te ra tu rze
przede wszyst kim wy po wie dzi o cha rak -
te rze per for ma tyw nym i per swa zyj -
nym. Zwró ci a uwa g na wy ko rzy sta nie
przez Nie nac kie go w hi sto riach o sza -
lo nym Pa nu Sa mo cho dzi ku wy ra e
ma j cych swo je ró do, nie ste ty, w j -
zy ku pro pa gan dy, pod po rzd ko wa nym
in te re som wa dzy ra dziec kiej, o czym
ów cze ni czy tel ni cy, wier ni fa ni tej
twór czo ci na wet nie po my le li. Po sta -
wi a te z, e pro za ik w swo ich ksi -
kach, któ rych na kad prze kra cza
nie raz 100 ty si cy eg zem pla rzy, kon stru -
ujc ide olo gicz ne wi zje, ma ni pu lo wa
od bior ca mi, wpy wa na to sa mo
na ro do w i jej prze mia ny. 

Mó wic o be st sel le rach, nie spo sób nie
wspo mnie, szcze gól nie w l skim ro -
do wi sku, o pi sar stwie dla mo dzie y
Al fre da Szklar skie go, któ ry za spra w
ar ty ku u El bie ty Dut ki rów nie zna laz
swo je miej sce w mo no gra fii. Ba dacz ka
w swo im tek cie po chy li a si nie tyl ko
nad po pu lar no ci do dzi siaj wzna wia -
nej pro zy po dró ni czo -przy go do wej,
przy po mi na jc cykl o przy go dach Tom -
ka Wil mow skie go, ale tak e do strze ga
w tej twór czo ci swo ist gr eg zo ty zmu
i swoj sko ci, kon se kwent nie sta no wic
j cha rak te ry stycz n ce ch twór czo ci
Szklar skie go.

In ne, bar dzo do brze zna ne czy tel ni kom
li te ra tu ry na zwi ska twór ców, któ re po -
ja wi y si w mo no gra fii, to An to ni So -
nim ski, Wal de mar y siak i Hen ryk
Sien kie wicz. Pi sar stwem Hen ry ka Sien -
kie wi cza za j a si An na Sza wer na -
-Dyrsz ka. Ba dacz ka spoj rza a na je go
twór czo ocza mi Cze sa wa Mi o sza,
Wi tol da Gom bro wi cza oraz Sta ni sa wa
Brzo zow skie go. Szkic roz po cz a so wa -
mi An to nie go So nim skie go: „Bar dzo
pro sz pa mi ta, e ja by em prze ciw”,
ukie run ko wu jc w ten spo sób cha rak ter
swo ich roz wa a. Prze czy ta my tu taj, e
„Sien kie wicz «nie osta je si ja ko au tor
zna cz cy», «nie by pi sa rzem wy so kiej
mia ry», mia wszyst ko – prócz wiel ko -
ci”. Au tor ka po stu lu je, by Za po mnie
o na uczy cie lu, mi strzu, „chle bie du -
cho wym dla po ko le”, a do strzec w Sien -
kie wi czu „po uf ne go ma rzy cie la” i „wsty -
dli we go opo wia da cza snów”, któ ry
od sa nia „mro ki na szej oso bo wo ci”
oraz „wy mi gi wa nie si w y ciu” […].
W efek cie szkic ten mo na za li czy
do jed ne go z naj bar dziej in te re su j cych
w mo no gra fii.

Utwo ry, któ rych omó wie nia zo sta y
umiesz czo ne w to mie, w wik szo ci na -
pi sa no bd opu bli ko wa no w okre sie
od 1918 do 1989 ro ku. Zwra ca j cym
uwa g wy jt kiem jest tu taj szkic Do mi -
ni ka Chwo li ka, któ ry nie tyl ko nie wpi -
su je si we wska za ne ra my cza so we, ale
tak e ja ko je dy ny zaj mu je si po ezj.
Mo wa o wzbu dza j cym wie le kon tro -
wer sji wier szu Ja ro sa wa Mar ka Rym -
kie wi cza Do Ja ro sa wa Ka czy skie go,

ierw szy tom se rii Li te ra tu ra
po pu lar na no si ty tu Dys kur -
sy wie lo ra kie i jest zbio rem

23 szki ców. Sta no wi bo ga ty prze gld
utwo rów, por tre tów au to rów oraz zja -
wisk li te rac kich. Re dak tor ki wy ja nia -
j: „Ba da czom, któ rych tek sty zna la zy
si w to mie, to wa rzy szy za mys sor to -
wa nia, uka da nia, po rzd ko wa nia,
po le ro wa nia i przy wra ca nia do y cia
zmur sza ych tek stów li te ra tu ry, po któ -
re dzi siaj si ga my mniej cht nie lub rza -
dziej ni czy tel ni cy, dzi ki któ rym pol -
skie po wie ci z mi dzy woj nia, PRL
i wspó cze sno ci otrzy ma y mia no be -
st sel le rów”.

W ksi ce znaj du je my m.in. szkic
Do ro ty Woj dy o kul to wych Przy go -
dach Pa na Sa mo cho dzi ka Zbi gnie wa
Nie nac kie go. Kry tycz ka nie do ko na a
w nim jed nak szer sze go omó wie nia
fe no me nu, po wo du j ce go tak wiel k po -
pu lar no se rii po wie ci, ale – spo gl -
da jc z nie co in nej per spek ty wy – przed -
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na wi zu j cym do tra ge dii w Smo le sku
z 10 kwiet nia 2010 ro ku. Au tor tek stu
nie tyl ko zwró ci uwa g na je go po pu -
lar no w me diach, ale przede wszyst -
kim pod j si pró by od czy ta nia za war -
tych w utwo rze, a nie zaj mu j cych
czy tel ni ków, za gad nie. Zwró ci
uwa g przede wszyst kim na na wi za nia
do tra dy cji ro man tycz nej – wi zji dwóch
Polsk Ada ma Mic kie wi cza, któ ra zo sta -
a przy so ni ta dzi ki do mi nu j cym
od czy ta niom wier sza przez pry zmat
po li ty ki.

Nie któ re dzie a i na zwi ska, po ja wia -
j ce si w to mie Li te ra tu ry po pu lar nej,
zgod nie z obiet ni c re dak to rek, zo sta y
przy po mnia ne i po now nie wy ci gni te
na wia to dzien ne, co czy ni ksi k
szcze gól nie war to cio w. Wspo mnie
wy pa da Ma ri Hor sk -Szpyr ków n,
któ r z nie pa mi ci wy do by Krzysz tof
Ja wor ski. Ba dacz po dzie li jej ar ty -
stycz ne ist nie nie na dwa okre sy: czas
mi dzy woj nia, w któ rym do wiad czy a
swo iste go uwiel bie nia przez czy tel ni ków
i kry ty ków; oraz okres po wo jen ny,
w któ rym zo sta a przez wszyst kich
od rzu co na. Przed ar ty ku em Ja wor skie -
go zo sta umiesz czo ny nie mniej wa ny
szkic El bie ty Hur ni ko wej, trak tu j cy
o ksi kach bio gra ficz nych Mag da le ny
Sa mo zwa niec.

We dug sów re dak to rek, Li te ra tu ra
po pu lar na mia a by rów nie opo wie -
ci „o kul tu rze po pu lar nej ja ko czym
od li te ra tu ry nie od cz nym i jed no -
cze nie ko niecz nym w ro zu mie niu po -
zo sta ych wy two rów spo ecz nych”.
Dla te go te w ksi ce nie zo sta y po mi -
ni te tek sty w t wa nie opo wie si
wpi su j ce. Jed nym z nich jest szkic
An ny Zda no wicz, pre zen tu j cy be le try -
sty k pu bli ko wa n w „Ostat nich Wia -
do mo ciach”. Sze rzej zo sta y tu taj
omó wio ne dwie po wie ci od cin ko we:
Szu ka my Anie li i Mor fi nist ka, wy ko rzy -
stu j ce for my re por ta o we i au to bio gra -
ficz ne, ma j ce w ten spo sób przy ci ga
tu my od bior ców oraz pe ni funk cj
roz ryw ko w. Zwró ci uwa g na le y
tak e na ar ty ku El bie ty Wró bel, po -
chy la j cej si nad li te ra tu r po pu lar n
dru ko wa n do 1930 ro ku w „Wia do mo -
ciach Li te rac kich”, jak rów nie
na szkic Pa try cji Ka le ty, za g bia j cej
si w ana li z istot nych dla po wie ci
ga ze to wej ka te go rii ma so wo ci i od cin -
ko wo ci.

Li te ra tu ra po pu lar na jest ob szer na.
Nie spo sób przy wo a tu taj wszyst kich
na zwisk pi sa rzy, utwo rów któ re si
na ni zo y y. Po ja wia j ce si w pu -
bli ka cji por tre ty twór ców i ich dzie a
nie tyl ko zo sta y przy po mnia ne,
ale tak e zre wi do wa ne, pod da ne nie -
raz no wa tor skie mu spoj rze niu
i wszech stron nie omó wio ne. Au to rzy
po szcze gól nych szki ców sku tecz nie
prze ko nu j o wpy wie oma wia nej
przez nich li te ra tu ry cza sów mi dzy -
wo jen nych czy PRL na dzi siej szy
ksztat li te ra tu ry po pu lar nej.

KA TA RZY NA NIE SPO REK

P

Li te ra tu ra po pu lar na. T. 1: Dys kur sy wie lo -
ra kie. Red. E. Bar tos, M. Tom czok. Wy daw -
nic two U. Ka to wi ce 2013, s. 484.
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Jo an na Jur ga a -Ju recz ka: Ta -
jem ni ce pro win cji. Wy daw nic -
two Zysk i s -ka. Po zna 2014,
s. 303, nlb.
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o an na Jur ga a -Ju recz ka,
znaw czy ni pi sar stwa
i bio gra fii Zo fii Kos sak,

za de biu to wa a ja ko po wie cio pi -
sar ka. Pierw szo pla no wa bo ha ter -
ka Ta jem nic pro win cji, Ju sty na
Skot nic ka, mo da hi sto rycz ka sztu -
ki, cze ka jc na etat w Kra ko wie,
po dej mu je za trud nie nie w ma ym
Mu zeum Do en ho fów w Brzo zo -
wie, a jed no cze nie spra wu je opie -
k nad swy mi sio strze ca mi Ku -
b i Ma cie jem, któ rych ro dzi ce
wy je cha li na za ro bek do Nie miec.
To wszyst ko ma by tyl ko chwi -
lo we, bo dziew czy na ma rzy o am -
bit nej pra cy w ga le rii sztu ki,
na pro win cj wra ca nie cht nie
i mi mo e to jej ro dzin ne ro do wi -
sko, ca a wy chy lo na jest w stro n
wiel kie go mia sta i pro ble mów,
któ re wy da j si jej naj wa niej sze.
Po wo li jed nak za cznie od kry wa
pik no swo jej zie mi, gór ry su j -
cych si na ho ry zon cie, do strze e
a god no Czan to rii i strze li sto
Rów ni cy, ma je sta tycz no wy so -
kich wier ków i sod k wo po -
wie trza. Ju ty le ra zy opi sy wa no
uro d l ska Cie szy skie go, kra -

iny z umie chu Bo ga stwo rzo nej,
ale Jur ga a -Ju recz ka opi su je to
na no wo, zwi le, sen su ali stycz -
nie, ze zdu mie wa j c wie o ci.

Wy pad ki po to cz si ina czej ni
my la a Ju sty na, za sko cz j, od -
mie ni jej y cie oso bi ste i za wo do -
we. B dzie tro ch tak jak w ba ni
o Kop ciusz ku, prze nie sio nej we
wspó cze sne re alia, bo w y ciu Ju -
sty ny po ja wi si hra bia Jan, m dry,
przy stoj ny i opie ku czy, któ ry po -
sta na wia wró ci do swej ro do wej
po sia do ci, od bu do wa j i przy -
wró ci jej daw n wiet no. Nie ma
jed nak w tym ni cze go ba nal ne go ani
sche ma tycz ne go, ow szem jest pew -
na gra z kon wen cj, w któ r czy tel -
nik szyb ko da je si wci gn.

Ak cja py nie w dwóch po rzd -
kach: re ali stycz nym, po ka zu j -
cym co dzien no, i fan ta stycz -
nym, zwi za nym z po ja wia j c si
i zni ka j c hra bi n, wa ci ciel k
po sia do ci, spo czy wa j c na miej -
sco wym cmen ta rzu, lecz cza sem
„scho dz c” z por tre tu, by in ge ro -
wa w roz wój wy pad ków. To
wszyst ko spla ta si z ryt mem pór
ro ku, na ka da si na czas przy ro -
dy i rok li tur gicz ny. Od mia ny cza -
su prze ni ka j si wza jem nie, uza -
le nia j czo wie ka od sie bie, a nie -
kie dy wza jem nie si prze ni ka j
i wi ka j. W gów ny tok nar ra cji
au tor ka wpla ta mi kro opo wie ci,
z wa sn dra ma tur gi i prze sa -
niem: o zdra dzie i mil cze niu
(s. 153-5, 299), o ta jem ni cy bi u -
te rii Ma rii La za ro wej (s. 180-
181), o po cho dze niu za ro zu mia ej
San dry (s. 210), oczy wi cie po ja -
wia si te w tek Kos sa kow ski.
Po zna je my pik n i au ten tycz n
po sta na uczy ciel ki -har cer ki, Jó -
ze fy Jab czy skiej. Au tor ka zna do -
sko na le ro do wi sko cie szy skie,
je go ma e i wiel kie spra wy, zna ko -
mi cie ma lu je po sta ci pierw szo pla -
no we i dru go pla no we. S tu na -
uczy cie le i ucznio wie, urzd ni cy
i skle pi ka rze, „nie bie skie pta ki”
i drob ni pi jacz ko wie, oczy wi cie
jest ksidz pro boszcz i ko ciel ny.
Jest ko cha j ca o na Ma ty sko wa,
co „… ku pi a po dob no swo je mu
m o wi miej sce na cmen ta rzu
z oka zji sze dzie si tych uro dzin.
Z mi o ci to zro bi a…” (s. 51).

Spo ro jest hu mo ru i ro dza jo wych
sce nek z y cia pro win cji, ale ma -
j cych w so bie co uni wer sal ne go,
bo ty py kom bi na to rów, awan tur ni -
ków i „wy so kich urzd ni ków” nie
ro zu mie j cych zna cze nia uy wa -
nych sów – na po tka mo na wsz -
dzie. Po zor nie jed no staj ny tryb
y cia zo sta nie ze lek try zo wa ny
znik ni ciem szki cu Wit ka ce go,
wcze niej od na le zio ne go na stry chu
w za ska ku j cych oko licz no ciach,
a po tem po ja wi si rów nie bul wer -
su j ca kra dzie bi u te rii z gro -
bow ców Do en ho fów i eks cen -
trycz ny de tek tyw. Wszyst ko opo -
wie dzia ne jest pik n pol sz czy -
zn: daw n i wspó cze sn, wzbo -
ga co n przez gwa r, j zyk mo dzie -
o wy, na stro jo we wier sze, a tak e
la pi dar ne ema ile i smsy.

To m dra, pik nie na pi sa na po -
wie, o wart kiej ak cji, po g bio -
nych psy cho lo gicz nie po sta ciach
i g bo kim prze sa niu. 

KRY STY NA 
HE SKA -KWA NIE WICZ 

Ber na de ta Nie spo rek -Szam -
bur ska: Ste reo typ „cza row ni cy”
i je go mo dy fi ko wa nie. Na przy ka -
dzie tek stów dla dzie ci i wy po wie -
dzi dzie ci cych. Wy daw nic two
U. Ka to wi ce 2013, s. 222.

Za
cz

yta
ni 

– z
ac

za
row

an
i

do rob ku na uko wym
Ber na de ty Nie spo rek -
-Szam bur skiej znaj du -

je si sze reg wa nych pu bli ka -
cji do ty cz cych j zy ka dziec -
ka, twór czo ci dzie ci i dla
dzie ci, utrwa lo ne go w wia do -
mo ci mo de go po ko le nia j zy -
ko wo -kul tu ro we go ob ra zu
wia ta. Ba dacz ka, po dej mu -
jc ko lej ne te ma ty, kon se -
kwent nie re ali zu je za mie rze nie,
by wy cho dzc od j zy ka, do -
cie ra do dziec ka, do je go spo -
so bu poj mo wa nia i war to cio -
wa nia wia ta, do je go prze y.
Dziec ko to dla niej za wsze
ho mo agens et in ter pre tans
(czo wiek dzia a j cy i in ter pre -
tu j cy). 

Naj now sza mo no gra fia 
B. Nie spo rek -Szam bur skiej:
Ste reo typ „cza row ni cy” i je -
go mo dy fi ko wa nie. Na przy -
ka dzie tek stów dla dzie ci
i wy po wie dzi dzie ci cych na -
wi zu je do wcze niej szych
stu diów Au tor ki. Ta ska da j -
ca si z pi ciu roz dzia ów
pu bli ka cja jest bez wt pie nia
opra co wa niem wa nym, któ -
re wno si istot ny wkad w ci -
gle jesz cze nie licz ne na grun -
cie pol skim ba da nia nad j zy -
kiem naj mod szych: dzie ci -
cym spo so bem po zna wa nia
rze czy wi sto ci i przy swa ja nia
tre ci kul tu ro wych (w tym

kry sta li zo wa niem si wy obra -
e mi to lo gicz nych u dzie ci),
spo so bach kon cep tu ali za cji
przez dzie ci rze czy wi sto ci,
wresz cie (jak wy ra nie zo sta -
o to za zna czo ne w ty tu le
oma wia nej pu bli ka cji) nad
utrwa lo ny mi w ich j zy ku
(umy le) ob ra za mi, któ re
wcho dz w roz ma ite in te rak -
cje z in ny mi ob ra za mi (ste reo -
ty pem kul tu ro wym wy obra e -
nia – cza row ni cy), zna ny mi
naj mod szym z li te ra tu ry (ba -
ni lu do wej, re gio nal nej i kla -
sycz nej, ba ni no wo cze snej,
ba jecz ki, opo wia da nia, po -
wie ci fan ta sy) oraz z fil -
mów, gier.

Au tor ka, sto su jc przede
wszyst kim na rz dzia ko gni -
ty wi zmu, wni kli wie prze ana li -
zo wa a ze bra ne wród uczniów
z dwóch grup wie ko wych wy -
po wie dzi na te mat cza row ni cy.
Do pe nie niem te go in te re su j -
ce go ma te ria u j zy ko we go
sta y si pra ce pla stycz ne dzie -
ci (w czo ne w tok wy wo du
pe ni nie tyl ko funk cj es te -
tycz n, ale i po znaw cz).
W nich to ucznio wie mie li
mo li wo od zwier cie dli to,
cze go nie po tra fi li wy ra zi
so wa mi, da wy raz swo im
do wiad cze niom, a tak e emo -
cjom i in dy wi du al nym spo -
strze e niom. 

Ana li za zgro ma dzo ne go ma -
te ria u do wio da, e obec ny
w wia do mo ci dzie ci i prze -
ka za ny za po mo c ró nych
ko dów ste reo typ cza row ni cy
ma wie le cech j dro wych kul -
tu ro we go ste reo ty pu, a tyl ko
w nie wiel kim stop niu pod le ga
mo dy fi ka cjom pod wpy wem
kul tu ry ma so wej. Jak czy ta my,
„we dug dzie ci, praw dzi wa
cza row ni ca mu si by za
i brzyd ka, a ka da cza row ni ca
cza ru je i la ta na mio tle”
(s. 182).

Im po nu j ca roz le go wie -
dzy Au tor ki, swo bo da w  cze -
niu tre ci z ró nych ob sza rów
na uki, rze tel ne ana li zy, po par -
te bo ga t i prze ko nu j c eg -
zem pli fi ka cj, czy ni z oma -
wia nej pu bli ka cji lek tu r zaj -
mu j c. Oprócz wa lo rów po -
znaw czych na le y tak e zwró -
ci uwa g na kul tu r j zy ka
Au tor ki. Po tra fi ona o spa -
wach trud nych pi sa w spo sób
przej rzy sty i atrak cyj ny, nie tra -
cc nic z na uko wo ci wy wo du.
To cie ka we opra co wa nie
z pew no ci za in te re su je za -
rów no j zy ko znaw ców, jak
i dy dak ty ków, ale tak e psy -
cho lin gwi stów, so cjo lo gów,
pe da go gów, et no lo gów, ba da -
czy li te ra tu ry dla dzie ci i mo -
dzie y. 

DA NU TA KRZY YK

W

J
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Ten du y al bum war to po ka za mal kon ten tom, któ -
rzy po wta rza j, e w Pol sce si nic nie zmie ni o,
bo za po mnie li ju o upo ka rza j cych ko lej kach
„za wszyst kim”, o tym jak brzyd kie by o na sze oto -
cze nie, jak sier mi na rze czy wi sto. A prze cie za -
miesz czo ne w pu bli ka cji fo to gra fie po cho dz z „epo ki
Gier ka” zwa nej de ka d suk ce su. Au to rzy, po za zdj -
cia mi z pra so wych ar chi wów (gów nie „Dzien ni ka
Za chod nie go”), wy bra li frag men ty z pra sy oraz do -
ku men tów nie prze zna czo nych do szer sze go roz po -
wszech nia nia. Pik ny przy kad – in for ma cja dla
wa dzy przed 1 ma ja 1975: Do sta wy pót na fla go we -
go na de ko ra cje zwi za ne ze wi tem 1 Ma ja b d
ni sze o ok. 50% od do staw ubie ge go ro ku, z po wo -
du ogól nych trud no ci i bra ku na ryn ku ba we ny. Dla -
te go sprze da tych ma te ria ów od by wa a si we dug
roz dziel ni ka uzgod nio ne go z Wy dzia em Pro pa gan dy
KW PZPR. By y cy try ny, a po ma ra cze mia no „rzu -
ci” w przed dzie wi ta. Za baw ne i po ucza j ce.

Ro bert Ciu pa, Bo gu saw Tracz: Ma rze nia z be to -
nu. Co dzien no na Gór nym l sku w la tach sie -
dem dzie si tych XX wie ku. Wyd. In sty tut Pa mi ci
Na ro do wej, Ka to wi ce 2014, s. 220.

Krzy ow scy to rze czy wi cie ro dzi na nie zwy ka.
Do Ty chów przy by li (ja ko Krzy a now scy) z War sza -
wy po upad ku po wsta nia ko ciusz kow skie go. Od po -
czt ku an ga o wa li si w dzia al no pa trio tycz n,
kul tu ral n, spo ecz n. By y oczy wi cie po wsta nia l -
skie, ple bi scyt, bu do wa Od ro dzo nej, II woj na wia to -
wa itd. Wspó two rzy li hi sto ri Ty chów, ma j w tym
mie cie swo j uli c. My l, e na l sku zna la zo by
si wi cej ro dzin za an ga o wa nych w dzie je swo jej
ma ej oj czy zny. Krzy ow scy jed nak wy ró nia li si
jesz cze czym – pi sa li wspo mnie nia, gro ma dzi li do -
ku men ty i zdj cia. Ostat nio ar chi wum ro dzin ne pro -
wa dzi a Ste fa nia Urba nek, cór ka Fran cisz ka
Krzy ow skie go. Prze ka za a je Mu zeum Miej skie mu
w Ty chach. To dar cen ny, bo to prak tycz nie zbiór ró -
de dla hi sto ry ków. Z a lem my l o swo jej (i lu dziach
z mo jej ge ne ra cji) bez tro sce, któ ra po wo do wa a, e
nie przy wi zy wa o si wa gi do do ku men tów, któ re za -
miast do ar chi wów tra fia y na miet nik. 

Agniesz ka Ocie pa: Krzy ow scy z Ty chów. Por tret
nie zwy kej ro dzi ny. [Red. Ma ria Li pok -Bier wia czo -
nek]. Wyd. Mu zeum Miej skie w Ty chach, Ty -
chy 2014, s. 40.

Po zo sta my w cza sach PRL. Klub stu denc ki, któ re -
mu au tor ka po wi ci a swo j pra c, ist nia w la -
tach 1974-1986. Nie mój czas, my my si zbie ra li
w „Ciap ku” znacz nie wcze niej, ale i tu kró lo wa a
mu zy ka. PULS to ju in na epo ka, ale jak e od „tu
i te raz” od le ga. Ba det ko, ja ko na uko wiec, pre cy zyj -
nie za zna czy a w ty tu le, e to „pró ba mo no gra fii”,
po nie wa wie, e nie da si od two rzy pe nych dzie -
jów. Do ku men ty prze pa dy, lu dzie po mar li al bo nie -
wie le pa mi ta j. Do brze, e uda o si oca li
przy naj mniej te okru chy, któ re da j wy obra e nie
o miej scu, gdzie spo ty ka li si nie tyl ko stu den ci
z Ka to wic. Ksi ka ska da si z dwóch cz ci.
W pierw szej au tor ka na pod sta wie ró de pró bu je
zre kon stru owa dzia al no klu bu. Dru g sta no wi
wia dec twa by wal ców -twór ców. A s wród nich m.
in. Jo an na Bar tel, Sta ni saw Soy ka, Jó zef Skrzek,
Mi ro saw Ne inert. W tych re la cjach po ja wia si te
„wiel ki nie obec ny” – Ry szard Rie del. Do brze, e ta
ksi ka po wsta a. 

Ali cja Ba det ko: Tam kró lo wa blu es… Pró ba mo no -
gra fii Klu bu „PULS” w Ka to wi cach. Wy daw nic two
Na uko we SCRIP TO RIUM, Opo le 2014, s. 132.

W la tach dzie wi dzie si tych do sta em od au tor ki jej
de biu tanc ki to mik Na pi si pierw szej wo dy. Po lek -
tu rze po czu em, e mam do czy nie nia z ta len tem nie -
prze cit nym. Po twier dze niem tej mo jej „m skiej”
in tu icji by o kil ka na cie ko lej nych ksi e czek po etyc -
kich (wszyst kie prze czy ta em kil ka ra zy), prze ka dy
wier szy Grusz ki -Zych na j zy ki ob ce, przy j cie tych
utwo rów przez kry ty k, no i, oczy wi cie, Do wo dy
na ist nie nie ciem ni. To ju dru gi wy bór jej po ezji pi -
sa nej w la tach 1989-2013. My l, e do brze ilu stru je
jej dro g twór cz, po ka zu je ob szar jej za in te re so wa,
wresz cie – roz wój. O czym pi sze? Oczy wi cie o mi -
o ci i mier ci, bo to naj wa niej sze te ma ty sztu ki
w ogó le. Ale na wet w utwo rach z wt ka mi au to bio -
gra ficz ny mi (mo e przez ich szcze ro) od naj du je my
po le do oso bi stych sko ja rze. Wy bór jest prze gl dem
wszyst kich to mi ków po et ki, nie wt pli wie re pre zen ta -
tyw nym. Jed nak mi oso bi cie za wsze któ re go
z utwo rów bra ku je, no có – ksi ka „nie jest z gu -
my”. I tak go r co po le cam. 

Bar ba ra Grusz ka -Zych: Do wo dy na ist nie nie ciem ni.
Wier sze wy bra ne. Wyd. ASTRUM, Wro caw 2013,
s. 184.

Ar ty ci (przy naj mniej ich wik szo) od zna cza j si
swe go ro dza ju de zyn wol tu r, przez co trud no pó niej
kry ty kom, hi sto ry kom sztu ki, czy bio gra fom opra co -
wy wa w pe ni ich y cie i dzie o. Tak te jest w przy -
pad ku Ha li ny Ler man. Dla te go je stem pe en uzna nia
dla Na ta lii Kru szy ny, któ ra w ka ta lo gu wy sta wy po -
ku si a si o od two rze nie dzie jów ro dzin nych ar tyst ki,
jej dro gi y cio wej i dzia al no ci twór czej. S w tym
opra co wa niu a tak e w do ku men ta cji twór czo ci Ler -
man lu ki, ale wy ni ka j one wa nie ze wspo mnia nej
ju de zyn wol tu ry. Dla te go np. za cho wa y si tyl ko
nie licz ne przy ka dy gra fik – na zwij my to – uyt ko -
wych, po nie wa ma lar ka nie przy wi zy wa a do tych
dru ków ad nej wa gi. Po dob nie do ro dzin nych pa pie -
rów. Do brze, e przy naj mniej na wy sta wie jej prac
w Mu zeum Hi sto rii Ka to wic uda o si po ka za rze -
czy naj bar dziej cha rak te ry stycz ne dla jej twór czo ci.
Ler man jest ko lo ryst k. Nic dziw ne go, sko ro pierw -
szym rek to rem uczel ni, do któ rej tra fi a, by Eu ge -
niusz Gep pert. 

Na ta lia Kru szy na: To tyl ko ko lor. Ha li na Ler man
(1928-2013). Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka -
to wi ce 2o14, s. 68.

Au tor ka na czwar tej stro nie okad ki oznaj mia: Ni ma
to wiel ko po ezy jo jak pi szom rych ty ko we po ety/ Yno
klech ty pi sa ne od Ni kel Ma riet ty. To praw da. Ni kel
po pro stu opo wie ciom wy su cha nym po dob no
w dzie ci stwie od star ki nada a for m ry mo wa n,
czy li po pro stu ta kim za bie giem wzbo ga ci a po pu lar -
n nie gdy ga w d. Ksi k swo j de dy ku je do ro -
sym z prze sa niem, aby czy ta li j go no swo jej
pro ge ni tu rze, cho by po to, aby prze a ma w ich edu -
ka cji mo no pol te le wi zyj no -kom pu te ro wy (sa ma, s -
dzc z jed nej z „go dek”, nie bar dzo wie rzy, e to si
uda). Hi sto rie, któ re au tor ka opo wia da, si ga j
do zna nych mo ty wów lu do wych, ko cz si te za -
wsze mo ra em (np. go rzo ka jest z za, nie na le y
krzyw dzi bli nie go itd.). Dla mnie po nad to ta ksi -
ecz ka jest jesz cze jed nym ar gu men tem prze ciw ko j -
zy ko wi l skie mu. Do do brze znam gwa r
gór no l sk i cie szy sk, wic wi dz, e ta z oko lic
Wo dzi sa wia te ma swo j spe cy fi k i s w niej so wa,
któ rych nie znam i nie ro zu miem. 

Ma riet ta Ni kel: Be ry o Ant ku i Franc ku, utop ku,
djo bach i cwer gach. Wyd. – brak da nych, Wo dzi -
saw 2013, s. 236.
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Miaa maa uro cza Pszczy na ta ki czas, kie dy yo tam
okoo 10 pla styków.

By li Sta szek i Ali na Ra ba szow scy pro jek tujcy wntrza, by
Grze gorz Ko zik rzebiarz, bya Jan ka i An drzej Cze czot (jesz -
cze jej m), by przede wszyst kim Alek san der Le szek Spy ra,
mo tor mo vens wie lu wy da rze w miecie...

O nim wkrótce na pisz znacz nie wicej. 
Po ka zy wa no nam „Klub pla styków” w piw ni cach pew nej

sta rej ka mie ni cy, bya ga le ria u Elia sza i Pi stuki, a w niej wy -
sta wa pa ste li Zyg mun ta Stu chli ka z Orze sza.

By i me ta lo pla styk Schulz, który pó mia sta w mie dzia nych
szyl dach wy kle pa i byy ple ne ry ko wal skie i ma lar skie. 

Na ko wal skie przy jedali za gra nicz ni „he fa isto si”, naj lep si
by li z Buga rii, na ma lar skie pla sty cy ze Slska i oko lic. 

Byem i ja, nie raz...
Jesz cze w sta nie wo jen nym spo tkaem tam Ro ma na Herck,

który pra wie co wróci z Ko lo nii, aowa: ma lo waem por tre -
ty, miaem tam klientów, le, e wróciem... 

Póniej udao mu si po now nie wy je cha... 
Na ko lej nym ple ne rze by i Sta nisaw Ma zu, wyjtko wo

uzdol nio ny ar ty sta, ma larz pen gb z Tych, za miesz ka limy
ra zem. 

Sta szek wy bie ra si na po ran ne ma lo wa nie mgie, czy ra -
czej oparów nad sta wa mi, byo w tym troch ma lo wa nia wo -
dy ale i po wie trza i tu przy po mi na mi si film – peno me -
traowy de biut Jiríego Men ze la i sce na, w której ma szy ni sta
in stru uje jak ma lo wa mo rze: po ka zy wa ta kie szlacz ki
vvvvvvvvvv wy ko nujc je w ko lej nych po zio mach za ma szy -
stym ru chem rki. 

Wie czo rem umówie ni, o wi cie wy szlimy nad wod.
Na sza wo da bya ci cha z lekk zmarszczkwy zwo lon przez

zbu dzon ryb.
Za nim ja si roz pa ko waem, ka se ta szta lu ga – blejt ram 

– pdzle, Ma zu swy mi duymi jak do dziec ka pdzla mi
usta wi ju wod na pótnie... niedugo po tem by
gotów a opa ry wraz ze wschodzcym socem ule ciay
do góry.

To zja wi sko szyb kie go wzno sze nia si mgie byo dla mnie fa -
scy nujcym spek ta klem, naj waniejsz ob ser wacj te go po ran -
ka i jak wi da do dzi za pa mitan.



Wcze snym wie czo rem a mo e pó nym po po u dniem, na uli -
cy War szaw skiej 37 w Piw ni cy „Mar chot” pra wie wszyst -

kie sto li ki by y jesz cze wol ne, przy ba rze te by o pu sta wo, ani
klien tów ani bar ma na.

Za gsz cza o si wie czo rem, pó nym wie czo rem, kie dy jed ni
przy szli, by po sie dzie, a in ni, ci pó niej si, by si do pi.

Te raz by tu wszak e To masz Ju ra, jesz cze mo dy a ju zdol -
ny gra fik i nie za cho wa ni w pa mi ci ko le dzy. 

Sie dzie li, cze ka li i nic si nie dzia o. 
Jak po wie dzia no w pol skim fil mie „Rejs”...
Pod szed wic To mek do ba ru, po chy li si i wy ci gni t r k

(wszak du gi by) si gn bu tel k z pó ki i za mar z ko la wym
umie chem na twa rzy... wszed bar man. To masz Ju ra – pla styk, sa -
mo wol nie za gar n bu tel k wód ki „Czy sta wy bo ro wa” 1/2 l, 45%
w ce lu przy wasz cze nia jej, tak po dob no zo sta o za pi sa ne w pro -
to ko le. 

Nie wane co si po tem dziao, bo dzia si mu siao, w ta kie
pe cho we po poudnie w tym mao cno tli wym lo ka lu.

Fak tem jest, e spra wa bez praw ne go zawasz cze nia czy je go
mie nia, zo staa po trak to wa na bez par do nu i prze ka za na do Ko -
le gium Orze kajce go.

W tyme ko le gium za sia da mój i wie lu ar tystów przy ja -
ciel – me ce nas Sta nisaw Li zer.
al mu byo mode go zdol ne go gra fi ka, o którym ju sysza,

to te do spra wy chcia po dej rze czo wo i ze zro zu mie niem, bez
nad mia ru emo cji. 

Za siga wie dzy o Tom ku by jak naj wicej wie dzie o nim
i wy pro wa dzi z tej wie dzy moli wie do bre pod sta wy do uzy -
ska nia agod ne go wy ro ku.

Ten mody wy bit ny gra fik, jest wie lo krot nie na gra dza nym lau -
re atem wie lu kon kursów na pla kat, zdo bywc licz nych nagród
za ry sun ki pu bli ko wa ne w pra sie, pitnujce na sze wa dy i wy -
kro cze nia.

Pra cujc ja ko asy stent w Aka de mii Sztuk Piknych jest wy cho -
wujcym ale i wzo rem dla po ko le nia modych ar tystów, nie
moe za tem by po trak to wa ny ja ko przysowio wy zodziej, wszak
sta go na to, by nie jedn takmarn bu tel czyn na by w le gal -
ny sposób ze rodków ja kie ma, bo uczci wie je za ra bia. 

Po mimy za tem mnie ma nie, e stojcy tu przed na mi ar ty sta
To masz Ju ra ukrad wódk, oskarony chcia j pew nie tyl ko
obej rze przy sto li ku i póniej za ni zapaci...

Ta kie czy po dob ne przemówie nie ob rocze przy go to wa me -
ce nas Li zer, wicej w nim byo po dzi wu i sym pa tii dla
oskarone go ni potpie nia.

Tych sów byo wie le, wicej ni tu przy to czyem, byy i bar -
dziej kwie ci ste, bo gat sze, ale daw no mi opo wie dzia ne zda rze -
nie sprzed wie lu lat ulego za tar ciu.

Wane, e cay ten wywód mia po prze dzi su ge styw nie py -
ta nie, które miao by ko ron ne w dro dze do unie win nie nia,
a brzmiao ono by moe tak: 

Czy oskarony przy zna je, e nie chcia wzi bu tel ki „Czy stej
Wy bo ro wej” o po jem noci pó li tra w ce lu przywasz cze nia,
a je dy nie po to, by za ni zapaci kel ne ro wi przy sto li ku?

Pra wie na tych miast, jak by nie suchajc py ta nia oskarony To -
masz Ju ra od po wie dzia:

Nie. Wziem, bo chcie limy si na pi.
Mi ster nie uoona kon struk cja me ce na sa Li ze ra lega w gru -

zach. 
To bya pikna ka ta stro fa jak ta z fil mu „Grek Zor ba”...



Aneg
doty

HENRYKBZDOK
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 czy my po ko le nia, 
pie l gnu je my lo kal ne 
dzie dzic two kul tu ro we 

i wspó two rzy my przy szo.

Gmi na Ja nów, po o o na w ma -
low ni czym za kt ku Ju ry

Kra kow sko -Cz sto chow skiej, na -
zy wa na jest przez wie lu „per 
w ko ro nie”. Na jej te re nie znaj -
du j si a 4 re zer wa ty przy ro dy
oraz Osto ja Zo to po toc ka – Na -
tu ra 2000. W 22 so ec twach
miesz ka nie spe na 6000 miesz -
ka ców. I to wa nie w tej ma low -
ni czej kra inie swo j sie dzi b ma
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na
w Ja no wie. 

Sie bi blio tecz n w gmi nie two -
rz: cen tra la w Ja no wie oraz fi lie
w Lgo czan ce i w u ra wiu. Gów -
nym ce lem bi blio te ki jest za spo ka -
ja nie po trzeb czy tel ni czych i edu -
ka cyj nych na szych miesz ka ców. 

Bi blio te ka w Ja no wie jest no wo -
cze sna, po sia da atrak cyj ny ksi go -
zbiór, czy tel ni cy we wszyst kich
pla ców kach bi blio tecz nych mo g
bez pat nie ko rzy sta ze sprz tu
kom pu te ro we go z do st pem do In -
ter ne tu. Przy na szej bi blio te ce
dzia a Wio ska In ter ne to wa, a w ra -
mach l skie go Sys te mu In for ma -
cji Tu ry stycz nej – Punkt In for ma -
cji Tu ry stycz nej ob su gi wa ny przez
bi blio te ka rzy. Bi blio te ka re ali zu je pro jek ty
edu ka cyj ne wspó fi nan so wa ne przez Uni
Eu ro pej sk (Eu ro pej ski Fun dusz Spo ecz ny, Le -
ader+). Si ga rów nie po rod ki kra jo we
z Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Fun du szy So ec kich, Gmin ne go Fun du -
szu P/A. In nym spo so bem zdo by wa nia do fi -
nan so wa jest udzia w pro gra mach Fun da cji
Oran ge oraz Fun da cji Roz wo ju Spo e cze stwa
In for ma tycz ne go. 

Szcze gól n tro sk w na szej bi blio te ce obej -
mu je my dzie ci. Stwo rzo ny przez nas pro gram
czy tel ni czy Ma ma, Ta ta, Ja i Ksi ka zo sta
wspar ty fi nan so wo przez so ec twa z Ja no wa, Po -
ni ku i Zo te go Po to ku. Dzi ki te mu wspar ciu
uda o si utwo rzy no wo cze sny K cik Ma lu -
cha, a bi blio te ka wzbo ga ci a si o no wy ro dzaj
zbio rów spe cjal nych – gry plan szo we i puz zle.
Ka da z fi lii bi blio tecz nych pro wa dzi raz w ty -
go dniu spo tka nia dla naj mod szych czy tel ni ków.
Ofer ta edu ka cyj na kie ro wa na do dzie ci jest ró -
no rod na: od Spo tka z Baj k – po przez za j -
cia przy rod ni cze, ar ty stycz ne, hi sto rycz -
ne – do warsz ta tów te atral nych. Ka de go ro ku
w bi blio te ce od by wa j si wa ka cyj ne im pre zy
dla naj mod szych czy tel ni ków. Wspó pra ca
ze szko a mi pod sta wo wy mi z Ja no wa, Lu sa -

wic i So ko le go Po la ma na ce lu pro mo cj czy -
tel nic twa wród uczniów – m.in. or ga ni zu je my
wspól nie co rocz ne Pa so wa nie na Czy tel ni ka
Uczniów Klas I. 

Do sko na a at mos fe ra pa nu j ca w bi blio te -
ce oraz tro ska o naj mod sze po ko le nia za owo -
co wa a utwo rze niem Te atrzy ku a bie Oczko.
An ga e ak tor skie na se zon ar ty stycz ny 2014
otrzy ma li Przy ja cie le Bi blio te ki: Ce li na Cie -
pie la, Wik to ria Fru kacz, Aga ta Ko uch, Jo an -
na Krzy a ska, Da nu ta Ku czy ska, Iwo na Li -
ber da oraz Syl wia Dziur kow ska – bi blio te kar ka.
Utwór sce nicz ny pt. Dzi wo Baj ka na pi sa
Ma rek Mo ni kow ski. Pre mie ra sztu ki od by a si
na za ko cze nie XI Ty go dnia Bi blio tek i by a
na gro d dla wszyst kich – ma ych oraz du -
ych – przy ja ció ksi ek.

Bi blio te ka sta ra si za in te re so wa swo j ofer -
t tak e mo dzie. Fi lia bi blio tecz na w u ra -
wiu sku pia mo dych lu dzi, któ rzy spo ty ka j si
co ty dzie i two rz bi blio tecz ny wo lon ta riat.
Su  po mo c w przy go to wy wa niu oraz pro -
wa dze niu za j dla dzie ci oraz po ma ga j
w do star cza niu ksi ek oso bom star szym.
Wo lon ta riu sze bar dzo cht nie uczest ni cz
w ak cjach pro mu j cych li te ra tu r. 

Dzia a nia mi wy ró nia j cy mi na sz bi blio -
te k w po wie cie cz sto chow skim s przed si -

wzi cia edu ka cyj ne su  ce pod -
trzy ma niu lo kal nych tra dy cji i po -
pu la ry za cji kul tu ry. ci sa wspó -
pra ca z Mu zeum Re gio nal nym
im. Zyg mun ta Kra si skie go
w Zo tym Po to ku za owo co wa a
roz wo jem In te rin sty tu cjo nal ne -
go Ksi go zbio ru Re gio nal ne go
i Na uko we go. Dzi ki oso bi ste mu
wspar ciu dy rek cji mu zeum na sza
pla ców ka na by a bar dzo rzad kie
do ku men ty oraz wy daw nic twa
do ty cz ce re gio nu. Ka de go ro -
ku je ste my za pra sza ni do wspó -
pra cy przy ta kich wy da rze niach,
jak Noc Mu ze al na czy Eu ro pej -
skie Dni Dzie dzic twa. W 2013 ro -
ku zo to po toc kie mu zeum za pro -
si o bi blio te k do wspó two rze nia
wy sta wy oraz spo tka do ty cz -
cych ob cho dów 150. rocz ni cy
wy bu chu po wsta nia stycz nio we -
go oraz bi twy w la sach ja now -
skich. Od 2008 ro ku mie li my
przy jem no by wie lo krot nie
za pra sza ni ja ko part ne rzy spo tka
i warsz ta tów hi sto rycz nych, do -
ty cz cych prze szo ci Zie mi Ja -
now skiej. Spo tka nia te, kie ro wa -
ne za rów no do miesz ka ców, jak
te do wszyst kich pa sjo na tów
hi sto rii, s or ga ni zo wa ne na bar -
dzo wy so kim po zio mie me ry to -
rycz nym – pro wa dz je dy rek tor

mu zeum, a tak e pra cow ni cy na uko wi Pol skiej
Aka de mii Na uk w Kra ko wie oraz Uni wer sy -
te tu Ja giel lo skie go. 

W dzia a niach ma j cych na ce lu za cho wa -
nie oraz pro mo cj lo kal ne go folk lo ru bi blio -
te ka wspó pra cu je z Ju raj skim Sto wa rzy sze -
niem Ar ty stów i Twór ców Lu do wych. 

W swo jej pra cy nie za po mi na my rów nie
o se nio rach, wspó pra cu je my z Ju raj skim Klu -
bem Se nio ra oraz po ma ga my oso bom star szym
w po ru sza niu si po wir tu al nym wie cie. Ka -
do ra zo wo s to spo tka nia in dy wi du al ne, a tem -
po prze ka zy wa nej wie dzy i po ziom za awan so -
wa nia s usta la ne dla ka dej oso by zgod nie z jej
ocze ki wa nia mi. 

Nie by o by bi blio te ki, gdy by nie two rz cy
j lu dzie. Roz wój na szej pla ców ki jest mo li -
wy dzi ki sa mo rz do wi gmi ny, miesz ka -
com oraz pra cu j cym tu bi blio te ka rzom, któ -
rzy cie sz si w lo kal nej spo ecz no ci du ym
za ufa niem. S oni ser cem bi blio te ki, bi j cym
dla czy tel ni ków. Do brze wy szko le ni bi blio te -
ka rze, ma j cy sze ro kie za in te re so wa nia, zna -
j cy swo ich czy tel ni ków i od po wia da j cy
na nie mal wszyst kie ich po trze by – to klucz
do suk ce su na szej bi blio te ki. 

JUSTYNA SIEMION

Z YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie

Z sercem do biblioteki!

... czy  „Spotkania podrónicze” Dla najmodszych przygotowano w bibliotece Kcik Malucha

Wiele imprez GBP organizuje wspólnie z miejscowymi szkoami, np.
„Pasowanie na czytelnika”…
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Pierw szy obiekt od da ny do uyt ku, na ci gym pla cu bu do wy ja -
kim jest ka to wic ki ry nek, to gmach Urz du Mia sta znaj du j cy

si w daw nym Do mu Pra sy. Z pew no ci funk cjo nal ny, no wo cze -
sny, ale czy ta li ta bry a po do ba si miesz ka com? Z cza sem pew nie
wto pi si w pej za mia sta. A jak b dzie wy gl da sam ry nek – czy
tak jak w wi zu ali za cjach? Bo te, wia do mo, zwy kle s ko lo ro we,
przy ci ga j ce oko. Czy „zie le” w do ni cach (tzw. mo bil na zie le)
b dzie zie lo na przez ca y rok, czy od je sie ni do wio sny b d stra -

szy sza re ki ku ty drze wek i in nych krza ków, a czy pn ce si po wo li
do gó ry mu ry, któ re ma j by ob ro ni te kwia ta mi za wsze b d tak
ko lo ro we? Wie le dzi ryn ków miast i mia ste czek to ska do wi ska be -
to no wej i gra ni to wej kost ki, gdzie „mo bil na zie le” daw no po sza
w za po mnie nie, a po zo sta y pu sty nie. My trzy ma my si tej barw nej
wi zji (o ile znów si nie zmie ni, bo tak to z wi zja mi by wa) – po cze -
ka my na aw ki wród zie le ni i kwia tów.

(wk)

Katowice – wizualizacje i realizacje 
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IX FE STI WAL FOLK LO RY STYCZ NY
W OPOLU-BIER KO WI CACH

Mu zeum Wsi Opol skiej zor ga ni zo wa o w bier ko wic kim skan -
se nie IX Fe sti wal Folk lo ry stycz ny. Bo ga ty pro gram im pre zy
obej mo wa wy st py ze spo ów lu do wych z kra ju i za gra ni cy,
wy sta wy r ko dzie a, kon kurs ku li nar ny wraz z de gu sta cj pro -
duk tów re gio nal nych, a tak e pre zen ta cje hi sto rii przod ków,
za miesz ku j cych nie gdy Zie mi Opol sk. Na sce nie „Pod wia -
tra ka mi” w pik nych stro jach lu do wych pre zen to wa y si gru -
py ar ty stów z Pol ski i Czech: Re pre zen ta cyj ny Dol no l ski
Ze spó Pie ni i Ta ca „Wro caw”, Kra kow ska Gru pa Folk lo ry -
stycz na z My dl nik, Bo en ki, Mocz ko wie oraz go spe cjal -
ny – ze spó Vrtek z Opa wy. Cz chat sta no wi ca na co
dzie po miesz cze nia mu ze al ne zo sta a „oy wio na” – roz pa lo -
no ogie w pie cach, na któ rych go to wa no l ski obiad, mo na
by o zo ba czy m.in. po ka zy wy twa rza nia pro duk tów tra dy cyj -
nych i spró bo wa wie ych opol skich chru stów a tak e cie -
pe go chle ba pro sto z pie ca. Pod czas fe sti wa lu po raz pierw -
szy za pre zen to wa no ory gi nal n kom po zy cj rze biar sk
Sta ni sa wa Ma jew skie go pt. „Hi sto ria wia ta”. W alej kach
skan se nu roz sta wio no stra ga ny, gdzie mo na by o ku pi m.in.
mio dy, w dli ny, ozdo by, drew nia ne za baw ki, re gio nal ne cia -
sta. W skan se nie Mu zeum Wsi Opol skiej Bar ba ra Ka mi ska
i An to ni Ko nop ka – czon ko wie Za rz du Wo je wódz twa Opol -
skie go wr czy li na gro dy XIV edy cji kon kur su „Na sze Ku li nar -
ne Dzie dzic two – Sma ki Re gio nów”, któ ry cie szy si ogrom -
nym za in te re so wa niem ze stro ny wy staw ców i by do sko na 
oka zj do wy o nie nia naj lep sze go re gio nal ne go pro duk tu yw -
no cio we go oraz naj lep sze go da nia i po tra wy re gio nal nej. Ju -
ro rzy na gro dzi li m.in. pro du cen tów krup nio ka l skie go, se ra
owcze go, mio dów le nych i aka cjo wych, de mów i kom po tów
ze li wek i pi gwy, ro lad, szy nek, chle ba ra zo we go oraz na po -
jów z dzi kiej ró y.

dks 

Go spe cjal ny z Czech – ze spó Vrtek z Opa wy.

Kra kow ska Gru pa Folk lo ry stycz na z My dl nik.

Bar ba ra Ka mi ska czon ki ni ZWO z kra kow skim Laj ko ni kiem.

Stra ga ny z wy ro ba mi re gio nal ny mi w Mu zeum Wsi Opol skiej. Kom po zy cja rze biar ska Sta ni sa wa Ma jew skie go pt. „Hi sto ria wia ta”.
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Pro jekt Mu zeum Kre sów
Prze wod ni cz cy Sej mi ku Wo je wódz twa Opol -

skie go Bo gu saw Wier dak kon sul to wa z przed -
sta wi cie la mi opol skich ro do wisk kre so wych ini -
cja ty w utwo rze nia re gio nal ne go mu zeum
pre zen tu j ce go te ma ty k kre so w. Po mys je -
go utwo rze nia zgo szo no pod czas zjaz du by ych
Tar no po lan w Ny sie. Aby po zna opi ni wszyst -
kich ro do wisk kre so wych w spra wie utwo rze -
nia mu zeum na spo tka nie do urz du mar sza -
kow skie go zo sta li za pro sze ni i licz nie przy by li
przed sta wi cie le od dzia ów te re no wych To wa -
rzy stwa Mi o ni ków Lwo wa i Kre sów Po u dnio -
wo -Wschod nich oraz in nych sto wa rzy sze
ro do wi sko wych kre so wian i spo ecz no -kul tu -
ral nych (m.in. sto wa rzy sze nie „Po lo nia – Kre -
sy”, Wspól no ta Pol ska) zaj mu j cych si te ma -
ty k kre so w. Po pre zen ta cji opi nii i sta no wisk
uczest ni cy spo tka nia od nie li si z pe n apro -
ba t do ini cja ty wy, sta no wi cej po ko sie du -
go let niej wspó pra cy opol skich ro do wisk kre -
so wych z sa mo rz dem wo je wódz twa. Wspól nie
opra co wa no wa ne re zo lu cje Sej mi ku Wo je -
wódz twa Opol skie go do ty cz ce tra gicz nych kart
hi sto rii Kre sów Wschod nich II RP m.in. w spra -
wie zbrod ni lu do bój stwa na Wo y niu w sie dem -
dzie si t rocz ni c tra gicz nych wy da rze. Usta -
la no re gio nal ny ka len darz ob cho dów rocz nic
i przed si wzi o te ma ty ce kre so wej. Od kil ku
lat w czerw cu pod pa tro na tem Mar sza ka Wo -
je wódz twa Opol skie go od by wa j si re gio nal -
ne spo tka nia in te gru j ce ro do wi ska opol -
skich kre so wian, im pre zom tym to wa rzy sz
licz ne kon cer ty i wy sta wy, uka zu j ce hi sto rycz -
ne pa mit ki i bo ga te dzie dzic two kul tu ry kre -
so wej. Ze sto wa rzy sze niem „Po lo nia -Kre sy”
wy da no cen n pu bli ka cj „Kre so wia nie na l -
sku Opol skim” – uka zu j c zna cze nie kre so -
wian w naj now szej hi sto rii re gio nu. Te ma ty k
kre so w sze rzej za cz y pre zen to wa wo je wódz -
kie in sty tu cje kul tu ry w ra mach wie lo kul tu ro -
wo ci re gio nu m. in. Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu -
blicz na, Mu zeum Wsi Opol skiej i Mu zeum
l ska Opol skie go, któ re opu bli ko wa o opra -
co wa nie uka zu j ce (w uj ciu geo gra ficz no –ilo -
cio wym) ro do wo dy i miej sca za miesz ka nia
po II woj nie wi to wej miesz ka ców re gio nu
o kre so wych ko rze niach.

No w fa l za in te re so wa nia te ma ty k kre so -
w nie tyl ko na Opolsz czy nie, wzbu dzi y por -
tre ty miast i mia ste czek kre so wych prof. Sta ni -
sa wa Sa wo mi ra Ni cie ji, opu bli ko wa ne w se rii
„Kre so wa Atlan ty da”, nie zwy kle sta ran nie
wy da ne przez opol sk ofi cy n wy daw ni cz
„MS” Bo gu sa wa Szyb kow skie go, po któ re cht -
nie si ga j czy tel ni cy red nie go i mo de go po -
ko le nia. Uwzgld nia jc po wy sze dzia a nia spo -
ród wie lu in nych na rzecz za cho wa nia pa mi ci
kre so wej war to przy po mnie, e nie mal do ko -
ca lat 80. ofi cjal nie nie wie le mó wio no o Kre -
sach. Przez la ta te ma ty ka ta by a ob j ta cen -
zu r po li tycz n i po mi ja na mil cze niem. Wie le
wia dectw i pa mi tek ma te rial nych prze pa do
bez pow rot nie z upy wem cza su. Kre so wia nie
oso by w wik szo ci w po de szym wie ku, dzia -
a j ce spo ecz nie bez zna cz ce go wspar cia fi -
nan so we go od fun da cji, cen tral nych in sty tu cji
pa stwo wych, nie dys po no wa li do tej po ry mo -
li wo cia mi stwo rze nia sta ych wy staw ani in -
sty tu cji do ku men tu j cych swo je dzie dzic two kul -
tu ro we i pre zen tu j cych do ro bek miesz ka ców
re gio nu o kre so wych ko rze niach, któ rzy two rzy li
po 1945 r. in te li gen cj od bu do wu j c lsk
Opol ski po spu sto sze niach i znisz cze niach wo -
jen nych. Dia log sa mo rz du wo je wódz twa opol -
skie go ze ro do wi ska mi opol skich kre so wian da -
je na dzie j, e prze strze pa mi ci kre so wej
b dzie pie l gno wa na w no wych for mach dzia -
al no ci, uwzgld nia j cych cy fro we ar chi wum
kre so we, klub kre so wy, wy sta wy kre so we, pu -
bli ka cje i pro jek ty ba daw cze ska da j ce si
na sze ro k for mu  re gio nal ne go Mu zeum
Kre sów i Kre so wian wo je wódz twa opol skie go,
mo e rów nie przy czy ni si do ogól no pol skiej
de ba ty jak upa mit ni i po pu la ry zo wa hi sto -
ri Kre sów II Rze czy po spo li tej. 

JA NUSZ WÓJ CIK

 W Mu zeum l ska Opol skie go pre zen to wa -
no wy sta w „Utra co ne na dzie je. Lud no y dow -
ska w wo je wódz twie l skim/ka to wic kim w la -
tach 1945–1970” przy go to wa n przez ka to wic ki
od dzia IPN, Mu zeum Gór no l skie w By to miu,
Fun da cj Bra ma Cu ker ma na oraz Get to Fi gh -
ter’s Ho use Mu seum z Izra ela.

 Pie ni i bal lad S. Mo niusz ki w wy ko na niu:
Ka ta rzy ny Sta ro, Mag da le ny Mot ko wicz, Ju -
sty ny Sko czek, u ka sza Mot ko wi cza, Ta de usza
Pszon ki, Woj cie cha Dyn go sza, Prze my sa wa
Bo ry sa i Mar ka Pa sko mo na by o po su cha
pod czas kon cer tu „Wa ka cje z Mo niusz k”, któ -
ry zor ga ni zo wa a Fil har mo nia Opol ska. 

 Pod czas IX wi ta Gór Opaw skich
w Musz li Le nej w Gu cho a zach wy st pi y
m.in. gó ral skie ka pe le – On drasz ki ze Szczyr ku
i Te kla Kle bet ni ca z Ustro nia oraz Ze spó l -
skiej Pie ni Lu do wej z ub nian, uczest ni cy
im pre zy bra li rów nie udzia w warsz ta tach
garn car skich, wi kli niar skich, de gu sta cji po -
traw re gio nal nych, szcze gól n atrak cj by o pu -
ka nie zo ta zor ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo
Przy ja ció Gu cho az.

 W opol skiej Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej
mo na by o zo ba czy wy sta w „Dy plo my 2014”,
na któ rej za pre zen to wa no in ter me dial ne pra ce
stu den tów i ab sol wen tów In sty tu tu Sztu ki Uni -
wer sy te tu Opol skie go.

 W ra mach let nich pro jek cji w Am fi te atrze
Opol skim mo na by o obej rze film z kon cer tu
„y cia ma a gar” powicony pa mi ci An ny
Jan tar i Ja ro sa wa Ku kul skie go, w któ rym wy -
st pi li m.in. Ha li na Frc ko wiak, Ha li na Myn -
ko wa, An na Ru so wicz oraz or kie stra pod ba tu -
t Ada ma Szta by, kon cert ten Na ro do we
Cen trum Pol skiej Pio sen ki i mia sto Opo le zre -
ali zo wa y pod czas trze cie go dnia Kra jo we go
Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki w 2012 r.

 W Miej skim Cen trum Or ga ni za cji Po za rz -
do wych w Opo lu od by y si ko lej ne im pre zy z cy -
klu „Spo tka nie z twór c…”, pod czas któ rych
swo j twór czo li te rac k i ani ma tor sk na ni -
wie kul tu ry za pre zen to wa Wi told Hre cza niuk
z Go sto mi, a Ed mund Bo rzem ski z Kor fan to wa
czy ta wier sze z no we go to mi ku. 

 Pro jekt ba daw czo -ar ty stycz ny „Opol skie
Ody se je. Wi zi spo ecz ne osób mi gru j cych za -
rob ko wo z Opolsz czy zny. wia ty tka nych i pru -
tych wi zi spo ecz nych wspó cze snych Ody se -
uszów, Pe ne lop i Te le ma chów”, któ re go ce lem
by o do kad ne po zna nie i zwró ce nie uwa gi
na spo ecz ne kon se kwen cje mi gra cji za rob ko -
wych pod su mo wa no pod czas mi dzy na ro do wej
kon fe ren cji w Urz dzie Mar sza kow skim wo je -
wódz twa opol skie go z udzia em je go re gio nal ne -
go ini cja to ra – Kry stia na Ko by ki dy rek to ra
Opol skie go Te atru Lal ki i Ak to ra.
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y wy bra ne spo ród uczest ni ków PUCH -u, czy li
Prze gl du Utwo rów z Cha rak te rem, by li wród
nich m.in. „Shan ta y ci”, Ma rek So ty siak, „Ta
Jed na Chwi la” i „Za ma o pi wa”. Ofi cjal ne go
otwar ciu im pre zy do ko na bur mistrz Gu cho az
Edward Szu pry czy ski z dy rek to rem „Krop ki”
Paw em Szym ko wi czem. Po tra dy cyj nym ode gra -
niu fe sti wa lo we go hym nu, pu blicz no zgro ma -
dzo na w Musz li Le nej wy su cha a ze spo ów zna -
nych z in nych fe sti wa li tu ry stycz nych: „Al bo
i nie”, „Roz dwo je nie Ja ni”, „Bie gu ni” oraz „Ma -
e stwo z Roz sd ku”. Gwiaz d pierw sze go dnia
fe sti wa lu by Grze gorz Tur nau, któ ry za pre zen -
to wa swo je naj wik sze prze bo je w ka me ral nym
ska dzie wraz z Jac kiem Kró li kiem (gi ta ra)
i Lesz kiem Szczer b (sak so fon). Na za ko cze -
nie wie czo ru za gra a Gru pa Bo he ma, któ ra two -
rzy i wy ko nu je utwo ry z kr gu pio sen ki au tor skiej,
fol ku, jaz zu oraz roc ka. Pod czas trze cie go dnia
wy st pi o 15 wy ko naw ców bio r cych udzia
w prze gl dzie. Ju ry w ska dzie: Je rzy Kru -
el – Pol skie Ra dio Rze szów, Jindich Strej -
bel – Fe sti wal „POR TA” w Usti n/a b, Ra fa No -
sal – Gru pa Bo he ma, El bie ta Ro jek – Gru pa
Bie gu ni, Ma ciej Tro ja now ski z OSPPT „YAPA”
w o dzi po sta no wi o przy zna: I miej sce „Shan -
ta y stom” z Le wi na Brze skie go (lau re aci na gro -
dy pu blicz no ci), II miej sce „La ta j ce mu Dy wa -
no wi” z Gro dzi ska Ma zo wiec kie go, a III gru pie
„Ta Jed na Chwi la” z War sza wy. 

XIV Dni Twier dzy Ny sa

Z roz ma chem za in au gu ro wa no ko lej ne Dni
Twier dzy Ny sa. Na po czt ku za gra di xie lan do -
wy Fun ny Fel lows ze So wa cji, po czym uli ca -
mi Ny sy prze ma sze ro wa po chód wojsk w mun -
du rach z cza sów wo jen na po le o skich, któ ry
za trzy ma si na ryn ku, gdzie zo o no mel du nek
wo da rzom mia sta, na stp nie sal w ho no ro w roz -
po cz a si te go rocz n edy cja im pre zy. Ny sa
na week end za mie ni a si po now nie w pru sk for -
te c, któ r „zdo by wa o” ty si ce tu ry stów i miesz -
ka ców mia sta, zwie dza j cych for ty fi ka cje
i uczest ni cz cych w hi sto rycz nych in sce ni za cjach.
Re kon struk cja bi twy z 1807 r. od by a si na przed -
po lu For tu II, wzi y w niej udzia re gi men ty
z Pol ski, Czech, Nie miec, Ukra iny i Li twy (po -
nad 300 o nie rzy, 20 ka wa le rzy stów). W bo ga -
tym pro gra mie Dni Twier dzy Ny sa od by si rów -
nie Fe styn For tecz ny z kon cer ta mi (m.in. ze spó
„Chu do ba”) i wy st pa mi dla dzie ci oraz bie sia -
d o nier sk z ze spo em „Ma go ka”. Wraz
z prze wod ni ka mi zwie dza j cy od wie dzi li: Fort II,
For tecz n Wie  Ci nie, Ba stion w. Ja dwi gi,
Skar biec w. Ja ku ba, Wie  Wro caw sk i Ra tu -
szo w, a na pla cu ka te dral nym przy Ba zy li ce w.
Ja ku ba i w. Agniesz ki zor ga ni zo wa no pod czas
Jar mar ku Ja ku bo we go kier masz pro duk tów re -
gio nal nych i rze mio sa.

70. rocz ni ca Po wsta nia War szaw skie go

Opol skie ob cho dy rocz ni cy wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go, któ re o godz. 17.00 ofi -
cjal nie roz po cz gos sy ren, zgro ma dzi y licz -
ne gro no miesz ka ców mia sta i re gio nu. Wród
uczest ni ków obec ni by li przed sta wi cie le or ga ni -
za cji kom ba tanc kich, spo ecz nych, woj ska pol -
skie go oraz in nych sub mun du ro wych na cze -
le z wa dza mi pa stwo wy mi i sa mo rz do wy mi
Opo la i wo je wódz twa opol skie go. W in ten cji po -
le gych o nie rzy i lud no ci cy wil nej po wsta -
czej sto li cy od pra wio no uro czy st msz wi t
w ko cie le pw. Prze mie nie nia Pa skie go na osie -
dlu Ar mii Kra jo wej w Opo lu. Na stp nie uczest -
ni cy uro czy sto ci prze szli pod po mnik Ar mii Kra -
jo wej, gdzie mjr Wan da No wak ze wia to we go
Zwiz ku o nie rzy Ar mii Kra jo wej od czy ta a
tre roz ka zu ge ne ra a Ta de usza Ko mo row -
skie go „Bo ra” o roz po cz ciu po wsta nia. Pod czas
ofi cjal nych wy st pie mar sza ek wo je wódz twa
opol skie go An drzej Bu a po dzi ko wa opol -
skim kom ba tan tom za szcze gól ne za an ga o wa -
nie na rzecz za cho wa nia pa mi ci o Po wsta niu
War szaw skim i prze ka zy wa nie mo de mu po ko -
le niu tra dy cji pa trio tycz nych. Po ape lu pa mi -
ci i sal wie ho no ro wej, uczest ni cy uro czy sto ci
zo y li kwia ty i zni cze pod po mni kiem Ar mii
Kra jo wej. Rocz ni c wy bu chu Po wsta nia uczczo -
no tak e w Cen tral nym Mu zeum Je ców Wo jen -
nych w am bi no wi cach pod po mni kiem Po -
wsta ców War szaw skich na daw nym te re nie
Sta la gu 344 Lams dorf, gdzie do nie miec kiej nie -
wo li tra fi y trans por ty po wsta ców, w tym ko -
biet i dzie ci. Wie czo rem na sce nie klu bo wej Fil -
har mo nii Opol skiej w oko licz no cio wym
kon cer cie „Ele gia o chop cu pol skim” Sa wo mir
Zyg munt za pie wa utwo ry do sów wier szy
Krzysz to fa Ka mi la Ba czy skie go. 

Fe sti wal Pio sen ki Tu ry stycz nej „Krop ka”

Pod czas VIII Mi dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Pio sen ki Tu ry stycz nej „Krop ka” do ma low ni czo
po o o nych Gu cho az na po gra ni czu pol sko -cze -
skim przy by li mi o ni cy pio sen ki tu ry stycz nej
i po ezji pie wa nej z kra ju i za gra ni cy. Na off sce -
nie na ta ra sie ho te lu „Su de ty” wy st pi y ze spo -
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Pszczy skie or do wa nie
za kul tu r

Or dow nik to ten, kto wsta wia si
za kim lub za czym – go si Sow nik J -
zy ka Pol skie go. Z rzad ka uy wa ne so wo,
al bo wa ci wie w ogó le ju nie uy wa ne.
Mu si je uy wa kto, kto fak tycz nie ma
such wy czu lo ny na brzmie nie so wa, ale
te na je go pik no, na zna cze nie. 

Wpad mi nie daw no w r ce zna ny skd -
i nd od lat, pszczy ski „Or dow nik kul tu -
ral ny”, wy da wa ny od 25 lat przez ko go,
kto po ja wia si w tym wy da niu „l -
ska” – Lesz ka Spy r, czo wie ka nie zwy ke -
go, nie ba nal ne go. Ba, mu zy ka i wiet ne -
go gra fi ka, mi o ni ka i znaw c so wa
(te go li te rac kie go i gwa ro we go z cha rak -
te ry stycz nym tam tej szym za pie wem),
wszak to on wy my li Mu zeum Pra sy l -
skiej i od lat pro wa dzi, po dob nie jak za wsze
wiet ny ze spó „Pszczy na”. 

Ale ów „Or dow nik…” przy spo rzy
jesz cze jed nej re flek sji: któ dzi siaj jest jesz -
cze or dow ni kiem kul tu ry – po za, z pew n
za ro zu mia o ci to po wiem – „l skiem”?
Po no kul tu ra, o któ rej i my i „Or dow nik”
do no si jest po trzeb na nie licz nym. Dzi
po trzeb na jest kul tu ra ma so wa lub „uma -
so wio na” czy li wy so ka o nie co ni szych lo -
tach, wy star cza j co no bi li tu j ca, ta bar dziej
szla gie ro wa – bo i Mo zart i Ver di mo e ta -
ki by. A „Or dow nik…” dzia a lo kal nie 
– upo mi na si o pa mi, o hi sto ri, o ksi -
k. Or dow nik te jest w za sa dzie jed no oso -
bo wy – ale wy trwa y, kon se kwent ny, od lat.
Bo to i Izba u Te le ma na, i Mu zeum, ze spó
re gio nal ny i Za gro da Wsi Pszczy skiej ale
te nie zwy ke bi blio fil skie wy daw nic twa po -
wsta j ce w Ofi cy nie Dru kar skiej przy
wspó udzia le i z re ko men da cji znaw ców
sów naj daw niej szych, a wród nich prof.
Ja na Ma lic kie go i prof. Da riu sa Rot ta. To
zbie rac two cy me liów – zbio rów sów na -
pi sa nych przed wie ka mi nie tyl ko o Pszczy -
nie ale i oko li cy, naj daw niej szej pra sy, ksi -
ek, mo dli tew ni ków, prze wod ni ków,
a wszyst ko to z pa mi ci o cza sach naj daw -
niej szych, któ re od wie ków kszta to wa y du -
cha Pszczy ny, w tym o pierw szej dru kar ni
tu za o o nej w 1805 ro ku przez Car la Be -
nia mi na Fe iste la z Ny sy, ty tu lar ne go dru -
ka rza ksi  ce go i z my l o pierw szym pol -
skim cza so pi mie na l sku – „Ty go dni ku
Pol skim po wi co nym wo cia nom” do dzi
obec ne go w zbio rach mu ze al nych. To tak -
e pa mi o cza sach znów nie a tak daw -
nych – o cza sach Woj cie cha Kor fan te go,
któ re go imi no si Mu zeum, a or dow ni kiem
je go dzia al no ci jest oczy wi cie Le szek
Spy ra. 

„Or dow nik kul tu ral ny” to tak e wia -
dec two sza cun ku dla tych wszyst kich, któ -
rzy bu do wa li kul tu r w Pszczy nie, do ka -
da li ce gie ki do jej pol sko ci. Im po wi ca
si licz ne wy daw nic twa. S w tym gro nie
Chri stian Schem mel, Erd mann II Pro mo -
nitz, Jan Ku piec, Wa dy saw W yk, ks.
Ma te usz Bie lok, s sta ro pol skie „Hym ny
mo je do mo we” Wa che niu sa, pie ni do w.
Ja na Ne po mu ce na i ka za nia na po wi ce -
nie ko cio a w Stu dzion ce, s re prin ty, jest
po ezja i mu zy ka – ta daw na, Te le man no -
wa i je mu wspó cze snych i lu do wa, z któ -
rej ty le pik na na tej pszczy skiej zie mi. 

25 lat „Or dow ni ka kul tu ral ne go” zbie -
ga si z za nie du go ob cho dzo nym przez
„lsk” 20-le ciem (ju 20-le ciem!). Do brze
b dzie wi to wa ra zem!

WIE SA WA KO NO PEL SKA
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W Mu zeum l skim mo na ogl da wy sta -
w l ska Rzecz 2013, przy go to wa n we wspó -
pra cy z Zam kiem Cie szyn.

 Za rzd Wo je wódz twa l skie go po wo a
Ali cj Knast na sta no wi sko dy rek to ra Mu zeum
l skie go w Ka to wi cach oraz Mu zeum Gór no -
l skie go w By to miu.

 Cen trum Sce no gra fii Pol skiej Mu zeum l -
skie go za pra sza o na Pik nik ze Sce no gra -
fem – warsz ta to we za ba wy w wa ka cyj nej at mos -
fe rze, pod czas któ rych uczest ni cy mo gli za po zna
si z twór czo ci czte rech sce no gra fów, któ rych
ko lek cje znaj du j si w zbio rach CSP – Ma go -
rza ty So niow skiej, Wa dy sa wa Da szew skie go,
Ada ma Ki lia na, Je rze go Zit zma na.

 Na Sce nie w Ma lar ni Te atru l skie go
mo na by o zo ba czy „Bal la d o Bez pa skiej
Su ce i Go  biu” – spek takl z nur tu te atru do ku -
men tal ne go, któ ry na co dzie gra ny jest

na dwor cu w Li go cie, stwo rzo ny zo sta na pod -
sta wie au ten tycz nych hi sto rii osób bez dom nych.

 Mu zeum w Gli wi cach za pra sza o na Wa ka -
cyj ny Kier masz Ksi ki Hi sto rycz nej In sty tu tu
Pa mi ci Na ro do wej i wy daw nictw Mu zeum
w Gli wi cach.

 Ga le ria ART NO VA ZPAP w Ka to wi cach
za pra sza na wy sta w prac Ro ber ta Dud -
ka – ab sol wen ta kra kow skiej ASP i Ta de usza
Cie mien kie wi cza – ab sol wen ta ASP we Wro -
ca wiu. 

 Ga le ria „Cia sna” w Ja strz biu -Zdro ju za -
pra sza a do od wie dze nia wy sta wy fo to gra fii
„Krym skie wa ka cje” au tor stwa Ja nu sza Skór -
skie go – re por ta y sty Te le wi zji Kra ków, wspó -
pra cu j ce go z wie lo ma cza so pi sma mi, wie lo let -
nie go wi ce pre ze sa Kra kow skie go Klu bu
Fo to gra ficz ne go, czon ka To wa rzy stwa Przy ja -
ció Sztuk Pik nych w Kra ko wie.

Wy sta wa „Pol ska Wal cz ca” 
w Ka to wi cach

W Ka to wi cach przy ul. Ma riac kiej
(plac przed ko cio em Ma riac kim) otwar -
ta zo sta a wy sta wa ple ne ro wa „Pol ska
Wal cz ca”.

Ogól no pol ska eks po zy cja pt. „Pol ska
Wal cz ca” wraz z re gio nal n cz ci
zo sta a przy go to wa na przez Biu ro Edu -
ka cji Pu blicz nej In sty tu tu Pa mi ci Na ro -
do wej oraz Od dzia o we Biu ro Edu ka cji
Pu blicz nej IPN w Ka to wi cach. Au to ra mi
sce na riu sza wy sta wy s dr Pa we Ro kic -
ki i To masz Go net (cz re gio nal na).
Wy sta wa ska da si z dwu dzie stu dwu -
stron nych plansz.

Wy sta wa przy po mi na o fe no me nie Pol -
skie go Pa stwa Pod ziem ne go – zja wi sku
wy jt ko wym w oku po wa nej w la tach
II woj ny wia to wej Eu ro pie. Opo wia da o po -
czt kach pol skiej kon spi ra cji we wrze -
niu 1939 r., jej roz wo ju i ró no rod nych for -
mach wal ki pod ziem nej prze ciw ko obu
oku pan tom, za rów no Niem com, jak i So -
wie tom. Po przez ar chi wal ne zdj cia i do ku -
men ty z epo ki po ka zu je naj wa niej sze wy -
da rze nia, w tym ak cj „Bu rza” i Po wsta nie
War szaw skie, któ rych 70. rocz ni c obec nie
ob cho dzi my. Na wy sta wie znaj du j si
syl wet ki wy bra nych bo ha te rów, w tym
tak e o nie rzy Wy kl tych, któ rzy kon ty -
nu owa li wal k o nie pod le go Pol ski, sta -
wia jc opór ko mu ni stycz nej dyk ta tu rze
po 1944 r. Do pe nie niem tej opo wie ci s

zdj cia z prac
eks hu ma cyj -
nych pro wa -
dzo nych przez
In sty tut Pa mi -
ci Na ro do wej
w kwa te rze 
cmen ta rza na
Po wz kach,
gdzie w ostat -
nich la tach od -
naj dy wa ne s
i iden ty fi ko wa -
ne szczt ki bo -

ha te rów Pol ski Wal cz cej, roz strze la nych
w ko mu ni stycz nych wi zie niach.

Ka to wic ki od dzia IPN opra co wa pi
plansz re gio nal nych trak tu j cych mi dzy
in ny mi o wrze niu 1939 r. w Ka to wi cach,
pod zie miu nie pod le go cio wym na l sku,
ak cji „Bu rza” re ali zo wa nej przez l ski
Okrg AK (w gów nej mie rze przy wo a -
my od dzia y Ge rar da Wo ni cy ps. „Har -
dy” oraz Sta ni sa wa We nc la ps. „Twar dy”,
któ re pro wa dzi y w re gio nie naj ak tyw niej -
sze ak cje w ra mach „Bu rzy”), kszta to wa -
niu si wa dzy ko mu ni stycz nej w re gio nie,
a tak e pod zie miu an ty ko mu ni stycz nym
na l sku i re pre sjach wo bec nie go.

Wy sta wa b dzie pre zen to wa na do 29
sierp nia 2014 r. 

„Si len tium” – Is lan dia w obiek ty wie 
Jo lan ty Ry cer skiej

W ga le rii „Ka to wi ce” Zwiz ku Pol -
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg l -
ski mo na by o ogl da wy sta w   „Si -
len tium” Jo lan ty Ry cer skiej. 

Au tor ka uro dzo na w 1971 ro ku w Lu -
bli nie, jest ab sol went k Fi lo zo fii Teo re -
tycz nej na KUL (spe cja li za cja: fi lo zo fia
sztu ki) oraz Stu dium Fo to gra fii ZPAF.
Na swo im ar ty stycz nym kon cie ma licz -
ne wy sta wy i pro jek ty fo to gra ficz ne.
Od 2005 ro ku jest czon kiem ZPAF.
Obok twór czo ci ar ty stycz nej zaj mu je si
tak e pro mo cj twór czo ci w za kre sie fo -
to gra fii. Jest ku ra tor k kil ku dzie si ciu
wy staw fo to gra ficz nych, or ga ni za tor k
warsz ta tów, kur sów i spo tka au tor -
skich, ju ror k licz nych kon kur sów i prze -
gl dów port fo lio. Od trzech lat pe ni funk -
cj pre ze sa Zwiz ku Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków, a od pi ciu lat – Okr gu
War szaw skie go ZPAF. Jest wy ka dow c
Stu dium Fo to gra fii ZPAF. Miesz ka i pra -
cu je w War sza wie.

O swo jej wy sta wie mó wi tak: „Si len -
tium ozna cza ci sz, ale tak e mil cze nie.
Czym wte dy by a? – sko ro tak moc no pa -
mi tam wszech obec ny szum ogu sza j -
ce go wia tru. Osza a mia i hu cza, ale
pod nim kró lo wa a ona – nie prze bra na,
za wasz cza j ca wszel kie sen sy ob ra zu,
ne gu j ca po ku s kom pli ko wa nia nar ra -
cji. Prze ma wia a w tych miej scach za gu -
sza jc ich pik no. Ku si a do pa trze nia,
wci ska nia mi gaw ki apa ra tu.

Ci sza – so wo wie lo znacz ne – w mu -
zy ce pau za, w ar chi tek tu rze pust ka,
a w ta cu bez ruch. Ale jest te ro zu mia -
na ja ko har mo nia i kon wen cja sty lu – ja -
ko brak tzw. „zgrzy tów” czy ha a su
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 No wym, dy rek to rem Mu zeum Miej skie go w Ty -
chach zo sta a Alek san dra Ma tusz czyk – kul tu ro -
znaw ca i me na der kul tu ry, któ ra za st pi a na tym
sta no wi sku dr Ma ri Li pok -Bier wia czo nek. 

 Mu zeum Gór no l skie za pra sza do od wie dze nia
in te rak tyw nej wy stawy „wiat zmy sów” przy go to wa -
nej ra zem z Mu zeum Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go. 

 W ga le rii BWA jak i w Ron dzie Sztu ki mo -
na by o ogl da Dy plo my 2014 – wy sta w prac te go -
rocz nych ab sol wen tów ASP w Ka to wi cach. 

 W ga le rii Ka to wi ce ZPAF pre zen to wa na jest
wy sta wa fo to gra fii Da riu sza Kin dle ra – od bli -
sko 40 lat zaj mu j ce go si fo to gra fi  ar chi tek tu ry,
re por ta em i por tre tem oraz Ka ro li ny Kin dler -
-Skow ro nek – rocz nik 80, ar ty sty pla sty ka, ab sol -
went ki ASP we Wro ca wiu, ma lar ki, gra ficz ki, pro -
jek tant ki. 

 22 czerw ca Ope ra l ska po raz pi ty roz da a
Sta tu et ki przy ja cio om Ope ry, za su o nym lu dziom

dla roz wo ju sztu ki ope ro wej, a ich lau re ata mi zo sta -
li:– An drzej Go ci niak – Przy ja ciel Te atru, Ka ta rzy -
na By kow ska – Me lo man Ro ku, Adam No wak – Pra -
cow nik Ro ku i Da mian Bar ty la, któ ry otrzy ma
Na gro d Spe cjal n.

 Na spa cer pt. „Sztu ka w prze strze ni mia sta.
Osie dla A i B za pra sza o w lip cu Mu zeum Miej skie
w Ty chach. 

 Ka to wic ki Klub Nie za le nych Sto wa rzy sze
Twór czych „Mar chot” oraz Sto wa rzy sze nie im. Ma -
xa Kop fste ina  za pra sza li na wer ni sa fo to gra fii Ar -
ka diu sza aw ry wia ca „Bli sko nas”.

 No wa sie dzi ba Mu zeum l skie go zo sta a
no mi no wa na do ty tu u jed ne go z „7 no wych cu -
dów Pol ski”.  W czwar tej edy cji ple bi scy tu Ma ga -
zy nu Na tio nal Geo gra phic Tra ve ler, trwa j cej
do 26 wrze nia br., go sy mo na od da wa raz
dzien nie na stro nie http://7cu dow.na tio nal -geo -
gra phic.pl/glo so wa nie/

 Na kon cert mu zy ki wo kal nej w wy ko na niu
Chri stie Frie del -Dwor nik (so pran), Pio tra Dwor ni -
ka (te nor), Lu cy ny Biel skiej (so pran), To ma sza Biel -
skie go (for te pian) i Boh da na Wan tu y (for te pian) za -
pra sza o Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach
l skich. 

 Na kon cer ty w cy klu „For te pia na da” za pra -
sza a In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu -
zy ki „Si le sia”, a wy st pi li: w Bi blio te ce l -
skiej – Mag da le na Li sak, w Stu dio Kon cer to wym
Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach – Pa we Wa ka re cy
a w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym – Alek san dra 
wi gut. 

 Pa we Ko nik (bas -ba ry ton) – ab sol went Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach w kla sie pie wu so lo we -
go ad. Ewy Bie gas by wy ko naw c re ci ta lu, na któ ry
zo y y si utwo ry Mo zar ta, Ver die go, Mo niusz ki,
Czy a i Czaj kow skie go, a któ ry od by si w l skim
Te atrze Lal ki i Ak to ra „Ate neum”. 

form. Ana lo gat gów ny so wa ci sza to
brak bod ców su cho wych. W du cho wo -
ci – jest wy ci sze niem – ak tyw n for m
umy su pro wa dz c do sku pie nia, uni ka -
nia my le nia przy po mo cy sów, uspo ko -
je niem emo cji, wy obra ni i wo li. Otwar -
ciem na to, co nie do stp ne wprost.
Wej ciem w bar dziej pier wot ny spo sób
prze y wa nia wia ta. Szu ka nie te go, co
po nad lub pod. Za gl da niem pod po -
wierzch ni krzy kli wej rze czy wi sto ci.

Fo to gra fia nie su y wy cz nie za pi sy -
wa niu wia ta, ale te od czy ta niu. W wi -
do kach wia ta pod wia do mie szu ka my te -
go, co mo e ubo ga ca, sta si czst k
nas. W dru je my i – na zna cze ni me lan cho -
li – po przez fo to gra fie pa trzy my w dal.
Wi dzi my jak one, wy rwa ne z pier wot ne -
go kon tek stu, mil cz wy mow nie. Bo – jak
mo na po wie dzie za Ma rian n Mi cha -
ow sk – fo to gra fie nie mu sz by ko -
cem po dró y. Mo g by jej po czt kiem.
Na le y roz o y je jak kar ty pa sjan sa, pa -
trze, cho n i wy ru sza w otwie ra j c
si dro g. Wci cie ka wi i god ni.

Czy za tem mo na zo ba czy ci sz? za po -
mo c fo to gra fii? Mam ta k na dzie j...”. Ku -
ra to rem wy sta wy by a Ka ta rzy na a ta -Wro -
na – pre zes Okr gu l skie go ZPAF.

„Ci ne ma!” na la to

12 i 13 czerw ca w Te atrze l skim
w Ka to wi cach mo na by o zo ba czy

spek takl bez
sów Bep pe Na -
vel lo „Ci ne -
ma!” no mi no -
wa ny w 2013
ro ku do Zo tej
Ma ski za naj -
lep szy spek takl
ro ku 2013, za
naj lep sz sce -
no gra fi dla
Fran ce sco Cas -
so ne i za naj -

lep sz ak tor sk ro l dla Wie sa wa
Kup cza ka. 

Spek takl „Ci ne ma!” to ukon w stro n
tych ar ty stów, któ rzy bez sów po tra fi li
wy wo a u wi dzów ró no rod ne emo cje.
W es te ty ce nie me go ki na, z prze ry so wa -
nym ge stem, sce nicz ny mi ga ga mi i fil mo -
wy mi efek ta mi, pit ka ak to rów pro po nu -
je za baw n hi sto ri o tym, e ma gia ki na
mo e by nie bez piecz na i zud na dla ka -
de go.

„Ci ne ma!” to wzru sza j ca i za baw na
mie szan ka pol skich i wo skich emo cji
(spek takl po wsta ja ko ko pro duk cja
z twór ca mi z Tu ry nu), tak e po my so wa,
sce no gra fia Fran ce sco Fas so ne i ko stiu -
my Bri gi dy Sa cer do ti. Swo je wo skie al -
ter ego od naj du j w spek ta klu: Na ta lia Je -
sio now ska, Bo gu mi a Mu rzy ska,
Agniesz ka Ra dzi kow ska, Wie saw Kup -
czak i Ma te usz Zna niec ki. Za sce n
rów nie in ten syw nie pra cu j ca y czas in -
spi cjent i czwór ka mon ta y stów – w ci -
gu go dzin ne go po ka zu na wi dzów cze -
ka 29 scen i po nad 50 zmian za sta wek
sce no gra fii, by uzy ska zu dze nie fil mo -
wej nar ra cji w te atrze.

Ja cqu es Ro uqu et te w Na kle l skim

Cen trum Kul tu ry l skiej w Na kle
l skim oraz Zwi zek Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków Okrg l ski by li or ga ni -
za to ra mi wy sta wy „Byk – wal cz cy
bóg”, au tor stwa Ja cqu esa Ro uqu et te’a,
któ ra od by wa a si w dniach od 5 do 31
lip ca b.r. Ku ra to rem wy sta wy by a Ka ta -
rzy na a ta -Wro na. 

Ja cqu es Ro uqu et te jest fo to gra fem
eklek tycz nym, twór c i dy rek to rem Mi -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fo to gra ficz -
ne go w Dol de Bre ta gne oraz Fe sti wa -
lu w Ni mes (Fran cja), ani ma to rem
kul tu ry i au to rem warsz ta tów fo to gra ficz -
nych. „Ja rou” fo to gra fu je od 12 ro ku y -
cia i wci do sko na li swój warsz tat,
wzbo ga ca jc swo j fo to gra ficz n wi zj
wia ta po przez otwar cie na spo tka nia

i pra c z in ny mi fo to gra fa mi, m.in. Gil -
les Ke rvel la (na gro da Nie pce), Pier re le
Gall (na gro da Nie pce), Franck Le vey
(uzna ny fran cu ski por tre ci sta), Gior gio
Sko ry (Szwaj ca ria), Lu cien Cler gue
(Ar les), Ala in De sver gnes (Ar les) i licz -
nym gro nem fo to gra fów fran cu skich
i za gra nicz nych m.in. z Pol ski, Li twy,
Por tu ga lii. 

Swo je „spoj rze nie  fo to gra ficz ne”
wzbo ga ca tak e lek tu r. Jed na z nich to
„Fi lo zo fia cor ri dy” Fran cis’a Wolff’a,
sze fa ka te dry fi lo zo fii Szko y Wy szej
w Pa ry u, pod wpy wem któ rej po wsta -
y pra ce z se rii pre zen to wa nej w na kiel -
skiej ga le rii. 

W dniu wer ni sa u od by y si tak e
dwie, otwar te dla pu blicz no ci, se sje
po ka zów mul ti me dial nych nie for mal -
ne go Mi dzy na ro do we go Klu bu Fo to gra -
fii IN TER NOS, któ re go wspó za o y cie -
lem i po my so daw c jest Ja cqu es
Ro uqu et te.

Swo je pra ce za pre zen tu je nie mal dwu -
dzie stu au to rów, m.in. z Fran cji, Por tu -
ga lii, Czar no gó ry i Pol ski.

Te atr w za gro dzie 
czy li „Ob raz ki ze wsi Cho rzów”

Mu zeum „Gór no l ski Park Et no gra -
ficz ny w Cho rzo wie” za pra sza o na nie -
co dzien ne wy da rze nie. Spek takl „Ob raz -
ki ze wsi Cho rzów” opar ty jest na spi sie
spraw s do wych wsi Cho rzów i Db
od 1534 ro ku, zna le zio nym w ber li skim
ar chi wum. Wzi li w nim udzia ak to rzy
l skich scen te atral nych: Ma ria Mey er,
Bo gu sa wa Mu rzy ska, Ewe li na Ste pa -
necz ko, Wie saw Kup czak, An to ni Gry -
zik, An drzej Ko wal czyk, Woj ciech Sto -
lorz, Da riusz Nie bu dek i Ma rian Flo rek.
Re y se rem spek ta klu by a Be ata Chren.

Spek takl przed sta wia spra wy spad ko -
we, spo ry s siedz kie czy kon flik ty, któ -
re mia y miej sce 500 lat te mu – jed ne za -
baw ne, in ne dra ma tycz ne. Emo cje i sa me
wy da rze nia s jed nak uni wer sal ne i do -
sko na le wpi su j si w cza sy dzi siej sze.
Zresz t nie tyl ko wy da rze nia i emo cje.
W „Ob raz kach ze wsi Cho rzów” po ja wia -
j si na zwi ska osób, któ re do dzi za -
miesz ku j Cho rzów czy ka to wic k dziel -
ni c Db: Bie ko wicz, Ko ta la, Du dek,
Gro chal, Go la, Guch, Chy bi dziu ra, S -
dzi at ka, Kraw ców, R czy, Ko sma lik,
Bie niek i Sa  ga – oso by no sz ce te na -
zwi ska nie tyl ko mo gy po zna spra wy,
któ re zaj mo wa y ich przod ków, ale i obej -
rze spek takl.
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 W so sno wiec kim Mu zeum zo sta a otwar ta
wy sta wa re tro spek tyw na Kry spia na Adam czy ka,
ma la rza i gra fi ka, czon ka Gru py „Za g bie”,
prze wod ni cz ce go so sno wiec kie go od dzia u ZPAP,
wie lo let nie go pla sty ka miej skie go So snow ca.

 W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Zam ku
Sie lec kim od 25 lip ca mo na ogl da wy sta w pt.

„So sno wiec kie Sa crum – Ko ció Ewan ge lic ko -
-Au gs bur ski”. 

 W Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
trwa Ak cja La to. Wszyst kie za j cia, m.in.
z ryt mi ki, ta ca no wo cze sne go z ele men ta mi ba -
le tu, Mo dzie o wa Aka de mia Te atral na, s
bez pat ne. 

Kon cer ty na dzie dzi cu

Jed n z ogrom nych atrak cji, pro po no wa -
nych przez So sno wiec kie Cen trum Sztu ki -
-Za mek Sie lec ki jest let nie mu zy ko wa nie
na dzie dzi cu. 13 lip ca wy st pi K.C.
Nwo koye, wo ka li sta z Ni ge rii z ze spo em.
Pio sen karz, jest za rów no au to rem tek stów
jak i mu zy ki. Od kil ku lat miesz ka i pra cu -
je w Pol sce. In spi ra cj s dla nie go m.in.:
Bing Cros by, Frank Si na tra, Sa de Adu, John
Le gend, Mi cha el Bu ble, Sa ra Ba re il les, In -
dia Arie, An dy Wil liams, etc. Je go mu zy -
ka nie mie ci si w ra mach jed ne go ga tun -
ku, s to ró ne sty le mu zycz ne, po ród nich
easy li ste ning, soft rock, pop so ul, neo so -
ul oraz neo RnB, je go mu zy ka jest bo ga -
t mie szan k jaz zu, so ulu i po pu. We dug
ar ty sty re cep t na do br roz ryw k jest
po  cze nie ory gi nal no ci z in dy wi du ali -
zmem sce nicz nym oraz so ulo we go go su
z du  daw k ener gii. 

70. rocz ni ca wy bu chu 
Po wsta nia War szaw skie go

31 lip ca w Mu zeum Sa turn w Cze la dzi od -
by si wer ni sa „Po wsta nie War szaw skie”.
Kil ka na cie plansz ob ra zu je ge ne z Po wsta -
nia, je go dra ma tycz ny prze bieg a tak e
pó niej sze lo sy po wsta ców. Wstrz sa j ce
fo to gra fie po ka zu j znisz czo n War sza w
a tak e na miast ki nor mal ne go y cia, któ re
mi mo ter ro ru pró bo wa li wie jej miesz ka -
cy. Eks po zy cj przy go to wa no we wspó pra -
cy z po zna skim od dzia em In sty tu tu Pa mi -
ci Na ro do wej. Go cie wer ni sa u zo sta li
za pro sze ni do wspól ne go pie wa nia, by o to
mo li we dzi ki wr czo nym im piew ni kom
za wie ra j cym tek sty zna nych pie ni po -
wsta czych.

Ogniem i mie czem na zam ku 
ogro dzie niec kim w Pod zam czu

5 i 6 lip ca prze by wa j cy na zam ku
w Ogro dzie cu mie li oka zj prze y nie la -
da przy go d, mo gli si bo wiem prze nie
do XVII w., w cza sy po to pu szwedz kie go
i po wsta ko zac kich. By y wic tur nie je ry -
cer skie, po ka zy kon ne, po je dyn ki szer mie -
rzy, kon kur sy a na wet wiel ka bi twa o za mek.
Pik ne ko stiu my, nie zwy ke po ka zy a przede
wszyst kim wspa nia a po go da sprzy ja y
zna ko mi tej za ba wie, lek cji hi sto rii te nie za -
bra ko, pa nie mo gy na wet po dzi wia po ka -
zy mo dy sta ro pol skiej. Im pre z „Ogniem
i mie czem” za ko czy a pie cho ta, ar ty le ria
i kon ni ca, to czc wiel ka bi tw o za mek.

Przy po mnie nie 
„Cza ro dzie ja z B dzi na”

Kie dy po ja wia si no wa pu bli ka cja
o wiel kim czo wie ku, to za wsze jest to po -
wód do ra do ci, wiad czy bo wiem o tym,
e wci szu ka my do brych wzor ców, t -
sk ni my za au to ry te ta mi i chce my oca li
od za po mnie nia cen ne i po nad cza so we
war to ci. Fe no men Ja na Do rma na nie
prze sta je za dzi wia. Dzi w spo sób szcze -
gól ny bra ku je nam m dro ci „Cza ro -
dzie ja z B dzi na”, przy da a by nam si je -
go a two na wi zy wa nia kon tak tów
z mo dy mi lud mi, umie jt no znaj dy -
wa nia z ni mi wspól ne go j zy ka, fi ne zja
z ja k po tra fi ukie run ko wy wa ich za in -
te re so wa nia i wy ko rzy sty wa ich do br
ener gi. Dzi ki nie zwy ke mu ta len to wi
twór cy te atru eks pre sji dzie ci, nie je den
z je go wy cho wan ków zna laz swój wa -
sny i nie po wta rzal ny klucz do przy szo -
ci. Le gen dar ny za o y ciel i dy rek tor
„Te atru Dzie ci Za g bia” przy go to wa po -
ko le nie my l cych od bior ców sztu ki,
uczy ni wic to, nad czym go wi si dy -
rek to rzy wszyst kich te atrów, mu ze ów, ga -
le rii, sal kon cer to wych czy bi blio tek.

Jan Ku czy -
ski au tor ksi ki
za ty tu o wa nej
„Pod pa ra so lem
Ja na Do rma na,
czy li krót ka hi -
sto ria Klu bu
Stu denc kie go
Ethio pus”, wy -
da nej przez To -
w a  r z y  s t w o
Przy ja ció B -
dzi na przy po-
mi na trzy let nie
dzie je klu bu (1971–1974), któ ry cho
dzia a krót ko, wpi sa si w hi sto ri mia -
sta w nie zwy ky spo sób. Ju sa ma na zwa
wzbu dza a wie le kon tro wer sji, cho ze
wszech miar po praw na po li tycz nie, by a
swo istym wy zwa niem rzu co nym ów cze -
snym „po kr co nym” re aliom. Ksi k
czy ta si zna ko mi cie, po nie wa Ku czy -
ski dzie li si wspo mnie nia mi (by czon -
kiem klu bu), któ re nie zd y y si ze sta rze.
Barw ne aneg do ty, la pi dar ne, ale jak e
traf ne dia gno zy pe ere low skiej sza rzy zny
prze ma wia j nie tyl ko do wy obra ni, ale s
ko lej nym po twier dze niem jak bar dzo bra -
ku je nam „pa ra so la” Pa na Ja na Do rma na. 

Je ste my z po ko le nia lat 60. Z punk -
tu wi dze nia wa dzy w tam tym cza sie pod -
le ga li my jak naj bar dziej pod epi tet – ele -
ment ne ga tyw nie na sta wio ny do
sys te mu – anar chi stycz ny. Je ste my
ogrom nie wdzicz ni Ja no wi Do rma no wi,
e tak po tra fi nas sku pi wo kó sie bie
i ten gniew, któ ry w so bie mie li my
prze ku po tem w co faj ne go – po wie -
dzia pod czas jed ne go ze spo tka Jan Ku -
czy ski.
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Ra tu nek dla Ma czek
Przed kil ko ma mie si ca mi pi sa am

o uni ka to wym i jed nym z naj pik niej szych
za byt ków eu ro pej skie go ko lej nic twa, nie -
gdy siej szej du mie gro du nad Prze -
msz – dwor cu w Macz kach (od 1975 r.
dziel ni cy So snow ca), ostat niej sta cji Dro -
gi e la znej War szaw sko -Wie de skiej Kró -
le stwa Pol skie go. Bu dy nek wznie sio no
w la tach 1839–1948 wg pro jek tu En ri co
Mar co nie go. Po nie wa z dro gi tej ko rzy -
sta car, je go ro dzi na i wy so cy dy gni ta rze,
po ko je na pi trze dwor ca ka pa y prze py -
chem za spo ka ja j cym po trze by ko rzy sta -
j cych z nich na po sto jach go ci (oka za -
e me ble, mar mu ro we ko min ki, ka se to ny,
cia ny zdo bio ne ma lo wi da mi). W dol nej
kon dy gna cji mie ci y si po cze kal nia, re -
stau ra cja, ka sy i… sa la wi do wi sko wa
z kom for to w sce n i za ple czem. 

Ko lej n per  by a znaj du j ca si w po -
bli u ko mo ra cel na, z któ r bli ej nie
zna na fir ma roz biór ko wa (na wnio sek
PKP) roz pra wi a si ni czym z za wa dza j -
cym slum sem. Przez wie le mie si cy nikt nie
in te re so wa si ku p gru zu, któ ra stra szy -
a swo im wi do kiem. Nikt z prze cho dz cych
obok, za pew ne by nie uwie rzy, e w ko mo -
rze cel nej w 1926 r. mie ci a si Szko a Rze -
miel ni czo -Prze my so wa, w któ rej przez
7 lat che mii uczy ab sol went Wy szej
Szko y Prze my so wej Le on Krucz kow ski,
dra ma turg i pu bli cy sta. W 2013 r. ko mo -
ra cel na znik n a nie tyl ko z re je stru za byt -
ków ale i z po wierzch ni zie mi.

Kie dy zda wa by si mo go, e car skie
sa lon ki (a ra czej to, co po nich po zo sta -
o) spo tka po dob ny los, to pod ko niec lip -
ca po ja wi a si wrcz nie wia ry god na in -
for ma cja. No we wa dze PKP po sta no wi y
za dba o za by tek. W wy ni ku po ro zu mie -
nia, ja kie zo sta o za war te po mi dzy pre -
ze sem za rz du PKP Ja ku bem Kar now skim
i rek to rem Po li tech ni ki l skiej prof. An -
drze jem Kar bow ni kiem w macz kow skim
dwor cu wkrót ce po ja wi si Cen trum Na -
uko wo -Dy dak tycz ne Trans por tu Ko le jo we -
go Po li tech ni ki l skiej. Bu dy nek zo sta -
nie od re stau ro wa ny i do sto so wa ny do
pe nie nia funk cji dy dak tycz nych i ba daw -
czych, po wró ci do nie go y cie, cho ma -
o kto w to ju wie rzy. 

Opty mi stycz ne pla ny za ka da j, e w ro -
ku aka de mic kim 2016/2017 Cen trum roz -
pocz nie swo j dzia al no. Oka zu je si, e
w Pol sce bra ku je kie run ków stu diów,
przy go to wu j cych do pra cy w ko lej nic twie
a po pu lar ny nie gdy za wód za czy na za ni -
ka. Tak wic kszta c cy si w Macz kach
stu den ci nie po win ni mar twi si o przy -
sz pra c.

So sno wiec ka le gen da o mie cie stwo -
rzo nym przez w giel i stal za pew ne ni -
gdy by nie po wsta a, gdy by nie roz wój
trans por tu ko le jo we go w tym re gio nie
i nie pod wa al nym po zo sta je fakt, e
mia sto za po czt ko wa y: Dro ga e la zna
War szaw sko -Wie de ska Kró le stwa Pol -
skie go  cz ca War sza w z Ga li cj i Ko -
lej Iwan go rodz ko -D brow ska bie gn -
ca z D bli na do D bro wy Gór ni czej. 

Ra do z ura to wa nia dwor ca jest wiel -
ka, po zo sta je jed nak wt pli wo, czy
przy sto so wa nie do ce lów dy dak tycz nych,
nie zni we czy ma rze o re kon struk cji dwor -
ca, czy aby nie zo sta nie z nie go tyl ko na -
zwa?

MA RIA SZTU KA
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BIELSKO-BIA!A
Miej skie go Ze spo u ds. Na zew nic twa Ulic
i Pla ców Biel ska -Bia ej. To gów nie dzi ki
je go sta ra niom – jesz cze w cza sach an cien
re gi me’u – opra co wa no kry tycz n cha rak te -
ry sty k sta nu na zew nic twa gro du pod Szyn -
dziel ni, a ju w 1989 r. zmie nio no wie le
nazw ulic i pla ców. W la tach re al ne go so cja -
li zmu Biel sko -Bia a mo go si bo wiem „po -
szczy ci” naj wik sz w Pol sce ilo ci ulic
upa mit nia j cych ko mu ni stów, ko mu ni -
stycz nych in ter na cjo na li stów i mar sza ków
Zwiz ku Ra dziec kie go. Przez Biel sko -Bia -
 w dro wa o si gów ny mi ar te ria mi – ul. Ar -
mii Czer wo nej, Le ni na, Mark sa, Dzier y -
skie go, Dy mi tro wa, Ko nie wa, Bo ha te rów
Sta lin gra du, Wo ro szy o wa, Grecz ki, czy
bar dziej pro win cjo nal ny mi uli ca mi Cza pa -
je wa lub y sen ki. 

Let nia wy sta wa Wo dzi mie rza Ja no ty

Pod czas „Let niej wy sta wy ma lar stwa”
w Ga le rii Sztu ki „Puls” w Cie szy nie do
28 sierp nia mo na ogl da dzie a Wo dzi -
mie rza Ja no ty. Ar ty sta uro dzi si w 1952 r.
w Li po wej na y wiec czy nie, ale od uko -
cze nia PLSP w Biel sku -Bia ej miesz ka
i two rzy w Cie szy nie. Po wia da, e jest ge -
ne tycz nie na zna czo ny sztu k. Je go bab cia
by a bo wiem bi bu kar k, oj ciec lu bi ry so -
wa, a wu jek ob da ro wy wa go al bu ma mi
ma lar stwa. Wo dzi mierz Ja no ta two rzy nie
tyl ko w ole ju. Po su gu je si za rów no tem -
pe r i akry lem, jak i akwa re l. Ry su je
oów kiem, w glem, pa ste la mi. Gu stu je
w pej za ach i por tre tach. Ar ty sta tra ci po -
wo li wzrok. Mo na go wspo móc w wal ce
z cho ro b, ku pu jc je go dzie a. 

Na gro dy dla yw czan i Za ol zia ków

Od 26 lip ca do 3 sierp nia w Be ski dach
trwa a jed na z naj wik szych im prez folk lo -
ry stycz nych wia ta LI Ty dzie Kul tu ry Be -
skidz kiej. W jej ra mach od by si w yw -
cu XLV Fe sti wal Folk lo ru Gó ra li Pol skich.
W kon kur sie ze spo ów Zo te y wiec kie
Ser ce i 10 tys. z otrzy ma Re gio nal ny Ze -
spó Ol drzy cho wi ce. Srebr ne y wiec kie
Ser ce przy pa do Lip ni cza nom z Lip ni cy
Wiel kiej, a Br zo we – ZPiT im. Jó ze fa
Szczot ki Wier chy z Mi lów ki. Grand
Prix XXV Mi dzy na ro do wych Spo tka
Folk lo ry stycz nych w yw cu zdo by li Groj -
co wia nie z Wie prza. Od by si tam rów nie
kon kurs ka pel, grup pie wa czych i in stru -
men ta li stów. W ka te go rii ka pel Zo te y wiec -
kie Ser ce otrzy ma a Ka pe la Byrt ków z Pew li
Wiel kiej, w ka te go rii so li stów mul tiin stru -
men ta li stów – Mar cin Bla chu ra z yw ca,
pie wa ków Zo fia Sor dyl z Kor bie lo wa,
w ka te go rii mistrz i ucze in stru men ta li -
sta – Krzysz tof Tre bu nia -Tut ka z Za ko pa ne -
go, a mistrz i ucze pie wak – An na Las sak
z Kra ko wa. Ju ro rów cie szy licz ny udzia
w kon kur sach nie tyl ko sta rych mi strzów, ale
i mo dych adep tów folk lo ru. 
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90 lat na ka ru ze li y cia
13 lip ca 2014 r. Ma ria Ko terb ska sko -

czy a 90 lat. W swym y ciu wy pie wa a oko -
o 1500 utwo rów, cho je dy nie 400 za re je -
stro wa no na ta mach czy py tach. pie wa
jesz cze do dzi ad hoc a ca pel la, je li jest
oka zja spo tka si z en tu zja stycz n biel sk
pu blicz no ci. 

Gwiaz da pol skiej pio sen ki II po o wy XX w.
uro dzi a si w Biel sku w bar dzo mu zy kal nej
ro dzi nie. Oj ciec Wa dy saw Ko terb ski by
skrzyp kiem i dy ry gen tem lwow skie go chó -
ru Echo, a ma ma, bielsz czan ka, Ja ni na
Mi row ska – pia nist k. Ka rie ra Ma rii Ko terb -
skiej roz po cz a si od wspó pra cy z Or kie -
str Ta necz n Roz go ni l skiej Pol skie go
Ra dia Je rze go Ha ral da, któ ry za pro si j
do po pu lar nej au dy cji mu zycz nej „Me lo die
wia ta”. Au dy cja po raz pierw szy pre zen to -
wa a swing z pol skim tek stem, cho w USA
jaz zu j cy swing wy pie ra y ju wte dy in ne sty -
le mu zycz ne. Po po czt ko wych suk ce sach
i na ra sta j cej po pu lar no ci po ja wi y si ko -
po ty. Na pro po zy cj wy st pów w sto li cy za -
re ago wa li funk cjo na riu sze pa stwo wi…
W mi ni ster stwie kul tu ry wy ja nio no jej, e
„ame ry ka skie szwin go wa nie” jest sprzecz -
ne z pio sen ka mi ra dziec ki mi. Bielsz czan ce
za ka za no wy st pów w sto li cy, a tak e…
na fa lach ra dia. Mo ga pie wa za to z or -
kie stra mi Je rze go Ha ral da, Ja na Caj me ra
oraz Kon ra da Bzy ka i w kra kow skim Te atrze
Sa ty ry ków, w któ rym pra co wa a od 1951
do 1956 r. Wte dy to wraz z przy ja ció -
mi – Ka ro lem Szpal skim, Ma ria nem Za uc -
kim, Ka zi mie rzem Paw ow skim i Li di
Wy soc k – po wo a a ka ba ret li te rac ki „Wa -
ga bun da”. Ka ba ret zje dzi w la tach 60. pra -
wie ca y glob. W tym cza sie po wsta y ta kie
na gra nia jak „Baj ka amur ska”, „Je ste tu”
czy „Pio sen ka o wal cu do mi no”. Ma ria Ko -
terb ska za sy n a jed nak przede wszyst kim
z nie zwy kle po pu lar nych prze bo jów jak
„Brzy du la i ru dzie lec”, „Chc mie ma y do -
mek” „A mój cho pak pi k ko pie”, „Ka ru -
ze la”, „Pa ra sol ki”, „Ser dusz ko pu ka w ryt -
mie cha -cha” czy „Wro caw ska pio sen ka”. 

Mi mo i w cza sie po sta li now skiej od wil -
y mia a wie le pro po zy cji, aby za miesz ka
i pie wa w sto li cy, mi mo wie lu po dró y ar -
ty stycz nych – ni gdy nie opu ci a ro dzin ne -
go Biel ska. Tu zwi za a si z m em Ja nem
Fran klem i wy cho wa a z nim sy na Ro ma na,
zna ne go obec nie wie de skie go kom po zy to -
ra, pio sen ka rza i ak to ra. Tu jest po sta ci roz -
po zna wal n i ce nio n do dzi. Jak twier dzi
jesz cze przed la ty Lu cjan Ky dry ski, Ma ria
Ko terb ska jest pre kur sor k wik szo ci pol -
skich pie nia rek pró bu j cych pie wa tro -
ch bar dziej no wo cze nie, z wdzi -
kiem. – Pio sen ki po da je swo bod nie, nie za
sod ko, z mu zy kal no ci na da j c jej in ter -
pre ta cjom wa g ar ty stycz ne go prze y cia. Jest
to bo daj pierw sza po wo jen na pol ska pie -
niar ka, któ ra umia a zwy k pio sen k pod -
nie do god no ci sztu ki – twier dzi zna ny
kry tyk mu zycz ny. 

Wy ra zem sym pa tii bielsz czan do ar tyst ki
jest po wo a nie pó to ra ro ku te mu Biel skiej
Piw ni cy Ar ty stycz nej pod pa tro na tem Ma -
rii Ko terb skiej, któ ra dzia a obec nie w ka -
wiar ni „Pod Sce n” Te atru Pol skie go
w Biel sku -Bia ej. Zna mien ne jest to, e
na de skach te go te atru Ma ria Ko terb ska sta -
wia a wa nie pierw sze es tra do we kro ki
w ama tor skich te atrzy kach i na kon kur sach
pio sen ki. 

JAN PI CHE TA

 13 lip ca w Biel skiej Piw ni cy Ar ty stycz nej
im. M. Ko terb skiej za pre zen to wa no kon cert pt.
„Tru skaw ki w Mi la nów ku” z oka zji 90. uro dzin ar -
tyst ki. 

 27 lip ca w Biel sku -Bia ej roz po cz y
si XV Dni Mu zy ki Ka me ral nej i Or ga no wej
„Wa ka cje z Mu z”. 

 W lip cu Lu cy na Wy lon pro wa dzi a w Ga -
le rii Biel skiej BWA warsz ta ty ar ty stycz ne pn.
„Od szki cu do obiek tu, czy li przy go dy mo de go
di zaj ne ra”. 

 Do 4 lip ca w Ga le rii ROK w Biel sku -Bia -
ej wy sta wia no ma lar stwo Aga ty To mi czek -Wo -

on ciej, a od 11 lip ca do 5 wrze nia po trwa tam
wy sta wa ma lar stwa na szkle Mar ty Wal czak -Sta -
siow skiej i Zdzi sa wa Wal cza ka. 

 W DK Wók nia rzy w Biel sku -Bia ej w lip -
cu wy sta wia no fo to gra fie prof. ódz kiej „fil mów -
ki” – Zbi gnie wa Wi cha cza. 

 Przez ca y li piec w Ksi ni cy Be skidz kiej pre -
zen to wa no li no ry ty cie szy nian ki Pau li ny Bo dek. 

 To wa rzy stwo Przy ja ció Biel ska -Bia ej
i Pod be ski dzia wy da o pi lo ta o wy nu mer pi sma
biel skiej mo dzie y „Re dak cja BB”. 

 W lip cu Gru pa Mo blil ni wy sta wia a swe
pra ce w biel skiej ga le rii fo to gra fi ki B&B.

Ju bi le usz Er wi na Bro ka

Sto lat uko czy wie lo let ni pre zes To wa -
rzy stwa Mi o ni ków Zie mi Biel sko -Bial skiej
Er win Bro ek (funk cj t pe ni od 1965
do 2010 r. z krót k prze rw w la tach 1984–
1988). Z tej oka zji obec ny pre zes to wa rzy -

stwa Sta ni saw Bi ka ob da ro wa ju bi la ta
Zo t Od zna k Ho no ro w TMZBB za wy -
bit ne osi gni cia w pra cy sto wa rzy sze nia.
Pre zy dent mia sta Ja cek Kry wult wr czy Er -
wi no wi Bro ko wi list gra tu la cyj ny i kwia ty.
Er win Bro ek uro dzi si 13 ma ja 1914 r.
w Iow ni cy, a dzie ci stwo i mo do sp dzi
w Sta rym Biel sku. Pierw szym je go prze y -
ciem, któ re za pa mi ta, by a agre sja ar mii cze -
cho so wac kiej na lsk Cie szy ski w stycz -
niu 1919 r. i dziel ny opór nie licz nych wojsk
pol skich. W okre sie mi dzy wo jen nym Er win
Bro ek dzia a w har cer stwie. Pod czas wy -
cie czek na Hu culsz czy zn po zna Lwów, któ -
ry go za fa scy no wa tak da le ce, e osiad tam
i uko czy Wy sz Szko  Han dlu Za gra nicz -
ne go oraz dwa la ta stu diów na Wy dzia le Pra -
wa UJK. Trze ci rok uko czy ju na taj nych
kom ple tach. We wrze niu 1939 r. bra udzia
w obro nie Lwo wa, a pó niej prze y tam
oku pa cj sta li now sk i hi tle row sk. W kwiet -
niu 1945 r. wró ci do Biel ska. W 1946 r. uko -
czy pra wo na UJ. Od 1950 do 1965 r. by
wy ka dow c w WSE we Wro ca wiu i Ka to -
wi cach. Co raz bar dziej an ga o wa si w dzia -
al no spo ecz n. Bra udzia w re da go wa -
niu ze szy tów na uko wych ka to wic kiej WSE,
Ka len da rza Be skidz kie go, in for ma to rów
kul tu ral nych mia sta, po wia tu i wo je wódz twa
biel skie go oraz mo no gra fii Biel ska -Bia ej. We
wrze niu 1981 r. zo sta prze wod ni cz cym

Er win Bro ek 
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Za gra li – Re sto & Ca fe 29: Mi cha Gasz; Di -
sco Ray: Do da; plac Bie ga skie go: Iwo na Cho uj.

 W Car pe Diem za in au gu ro wa ny zo sta cykl
Fo to gra ficz ne spo tka nia au tor skie, pierw szym go -
ciem by Ma ciej Je zio rek.

 W OPG Gau de Ma ter ko lej na od so na cy -
klu Ob raz ki z po dró y – pra ce dra Krzysz to fa Ja -
ni ka; w CPM -ie wy sta wa We ro ni ki Ra fy La dacz -
ni ca. 

W Po li tech ni ku za pre zen to wa no czter na cie
prac dy plo mo wych wy cho wan ków Ale xan dra

Azar ke vit cha z Wy dzia u Ar ty stycz ne go Aka de -
mii Hu ma ni stycz no -Eko no micz nej w o dzi;

 Do 13 sierp nia w bu dyn ku AJD przy ul. Wa -
szyng to na 4/8 mo na ogl da ha fto wa n re pli k ob -
ra zu Ja na Ma tej ki Jan III So bie ski pod Wied niem
o wy mia rach 9 m4.5 m, nad któ rym pra co wa o
kil ka dzie sit osób od czerw ca 2012 r.; ko or dy na -
to rem by a Fun da cja Wspie ra nia Kul tu ry, Sztu ki
i R ko dzie a Ar ty stycz ne go im. wi tej Kró lo wej
Ja dwi gi, za o o na przez Ada ma Pan ka z Dzia o szy -
na, któ rej sie dzi ba mie ci si w Cz sto cho wie.

Za fryt ko wa ni po raz czwar ty

W tym ro ku Cz sto chow ski Fe sti wal Kul tu -
ry Al ter na tyw nej po wró ci na uli c Pi sud skie -
go (zwa n nie ofi cjal nie ale j Fryt ko w). 20–21
czerw ca w po bli u dwor ca PKP usta wio no
dwie sce ny, któ re za pe ni y si gwiaz da mi.

Mu zycz nie by o na naj wy szym po zio -
me – Me la Ko te luk, Wa glew ski Fisz Ema de, No -
vi ka, Fi smoll, Sor ry Boys, z za gra ni cy He ro es
& Ze ros (Nor we gia) i Gin ga (Au stria), a z Cz -
sto cho wy Ka pe lan ka oraz Ver mo nes. Or ga ni za -
to rzy i w tym ro ku udo wod ni li, e na Fryt ce po -
ja wia j si po sta ci o usta lo nej po zy cji al bo
od kry cia ostat nie go se zo nu sce ny al ter na tyw nej.
Dj’ów re pre zen to wa li: Agim Dzel jil ji, To mek Do -
giel i Kac per Kap sa.

Moc n stro n spo tka nia by tak e te atr – w tym
ro ku do mi no wa y spek ta kle bez sów, na sta wio -
ne na roz wi za nia pla stycz ne, a tak e si ga j ce
po roz wi za nia cy fro we. Za cz Te atr Ni ko li, zna -
ny cz sto cho wia nom z Fe sti wa lu Te atrów
Ogród ko wych, Ma ru czel l, a po tem Zmy sy
A3Te atru, Ko me dian ci Te atru Pan to mi my Mi -
mo i na fi na Te atr Akt. 

Za ba w ju od star tu na kr ca li hip ho pow cy.
Przy wró co no rów nie Pa ra d Fryt ko w. W tym
ro ku po chód prze szed uli ca mi: Ka te dral n,
Kra kow sk, Ber ka -Jo se le wi cza, Ga ri bal die go,
Wil so na, w rytm wy bi ja ny przez per ku si stów gru -
py L’ombe li co del Mon do z So cha cze wa, na cze -
le z przed sta wi cie la mi Czart -a igra j cy mi po -
chod nia mi; w ten spo sób po sta no wio no uczci
ogie wi to ja ski.

Z no wo ci war to od no to wa warsz ta ty fil mo -
we oraz fil mo wy blok Mul ti me dia OFF w Kon -
duk to row ni (m.in. ob ra zy Bo do Ko xa).

Kul tu ra no c

Gdy wszyst kie ko ty sta j si czar ne, kul tu ra
uwo dzi ru mie cem, ge stem, za pa chem, dwi -
kiem i sma kiem. Ta ki cel sta wia a so bie ko lej -
na od so na No cy Kul tu ral nej, w tym ro ku or ga -
ni zo wa na pod ha sem zmy sów. Cz sto cho wa
w ostat nim cza sie sta je si spe cja li st od ta kich
te ma tów – od lat or ga ni zu je my Ale j Sma ku,
w ma ju bie  ce go ro ku w Pa ra dok sie Pra cow -
nia Kom pa ra ty sty ki Kul tu ro wej AJD za pro si a
na se sj Od -go sy je dze nia. Miej sk ak cj ko or -
dy no wa li OPK Gau de Ma ter oraz Mu zeum
Cz sto chow skie.

Atrak cji by o tak wie le, e Noc Kul tu ral na za -
cz a si ju o 17.49 na pla cu Bie ga skie go,
a jesz cze wcze niej od by si kier masz pyt wi -
ny lo wych, CD oraz hap pe ning Ada ma Ma rusz -
czy ka Bi cie pia ny. Po dob nie jak w po przed nich
la tach by a to oka zja do za pre zen to wa nia twór -
czo ci nie tyl ko ar ty stów miej sco wych. Zmy sy
cz sto cho wian roz pa la li tak e m.in.: Olo Wa lic -
ki (Trój mia sto) w pro jek cie z Ga b Kul k, Fo -
no vel (ód), Pe arks Ma ho ne (USA) czy per -
for mer Ar ti Gra bow ski (Kra ków). Kar net wart

nie spe na 10 zo tych (9.99) po zwa la ka de mu
od na le to, cze go szu ka. By a mu zy ka, przed -
sta wie nia te atral ne, po ka zy fil mów, a tak e wie -
le in ter me dial nych atrak cji dla dzie ci, mo dzie -
y i do ro sych – zwie dza nie wy sta wy
MGS -u z opa sk na oczach, Zmy (sow nik)
w par ku Sta szi ca, a w Za gro dzie Wo cia skiej
Mu zeum Cz sto chow skie wraz z Ze spo em
Pie ni i Ta ca „Cz sto cho wa” za pro si o na wiel -
kie pra nie.

Trud no wy mie ni wszyst kie pro po zy cje; spo -
ród tych bar dziej nie zwy kych, to np.: ak cja Go -
tuj z pi wem w Pu bie Pi wiar nia, smacz na in sta -
la cja Ale kwas Ani Wój cik w klu bie Ru ra,
ma lo wa nie na fo lii graf fi ti przy mu zy ce hip hop,
per f mor mans ta necz ny Cie nia sy na pla cu Bie -
ga skie go czy hap pe ning Wy pra wa po wi te -
go Gra la. W tym ro ku po raz pierw szy do pro -
gra mu w czy o si Ci ne ma Ci ty, pre zen tu jc
stu denc kie etiu dy Ki no kar mi zmy sy. Ko lej n
pro po zy cj fil mo w (OKF Ilu zja) by po kaz Eu -
ro pej skie go Fe sti wa lu „Eu ro shorts” na ple ne ro -
wym ekra nie.

Na wet deszcz nie by w sta nie ostu dzi go rcz -
ki tej pierw szej wa ka cyj nej so bot niej no cy.

Mi dzy reg gae a sty lem re tro

Li piec roz po cz si od fa lo wa nia do mu zy -
ki reg gae, a po tem do szla gie rów mi dzy woj nia.
Im pre zy od by wa y si w ró nym cza sie i miej -
scu, wic by a to do bra oka zja, by wzi udzia
w obu wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez
Urzd Mia sta oraz OPK Gau de Ma ter.

Naj pierw 4–5 lip ca na Pro me na dzie Cze sa -
wa Nie me na od by wa si po raz trze ci Reg gae
ON, a nie co bli ej cen trum, w Klu bie Mu zycz -
nym Sta cher czak, mia miej sce fe sti wal so und -
sys te mów (Dub Sys tem), na któ rym sta wi y si
gru py z Pol ski, z Czech, Wiel kiej Bry ta nii,
Fran cji i Nie miec. Cz sto chow skim ak cen tem by
ko lek tyw Ri se up! So und sys tem. Im pre zie to wa -
rzy szy y warsz ta ty bb niar skie oraz sprze da pyt,
cza so pism i roz ma itych ga de tów.

Na Pro me na dzie miej sco we ska dy re pre zen -
to wa m.in. Ko lo ro ton, gru pa wy wo dz ca si
z Be du, a tak e Ca a Gó ra Bar win ków (fi na li ci
ostat niej edy cji X Fac tor). Ze spó zna ny ju
na pol skiej sce nie po za swo imi utwo ra mi gra
rów nie co ve ry, m.in. By a ser ca bi ciemAn drze -
ja Za uchy. 

Ty dzie pó niej na pla cu Bie ga skie go zor -
ga ni zo wa no pchli targ, przy go to wa no po kaz sta -
rych sa mo cho dów, a kli mat mi dzy woj nia two -
rzy a Gru pa Te atral na „War sza wia ki”. Gów nym
punk tem pro gra mu by jed nak kon cert szla gie -
rów Dwu dzie sto le cia – La ta dwu dzie ste, la ta trzy -
dzie ste. Cz sto chow skiej Ma ka bun dzie to wa rzy -
szy li: Ka ta rzy na Pa ko si ska, So nia Bo ho sie wicz,
Iwo na Cho uj (z Te atru im. Ada ma Mic kie wi cza
w Cz sto cho wie), Ma rian Opa nia, Ma riusz Kil -
jan, Ce za ry Stud niak. So nia Bo ho sie wicz pie -
wa a rów nie z Vo ice Ban dem, za o o nym
przez Ar ka diu sza Lip nic kie go, bra ta Ani ty Lip -
nic kiej. Wy st pom to wa rzy szy y zdj cia przed -
wo jen nej Cz sto cho wy ze zbio rów Orod ka
Do ku men ta cji Dzie jów Cz sto cho wy Mu zeum
Cz sto chow skie go po ka zy wa ne na ekra nie.

Za ba wa roz po cz ta na pla cu Bie ga skie go
prze nio sa si pó niej do klu bu To ri, gdzie
o mi dzy wo jen ny na strój za dba m.in. Mi cha
Fogg (pra wnuk Mie czy sa wa) w re per tu arze fo -
no gra ficz nej wy twór ni Sy re na Re cords oraz
War szaw skie Com bo Mu zycz ne pod kie row nic -
twem Jan ka My nar skie go.
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Szu ka nie Dio ni zo sa
W Miej skiej Ga le rii Sztu ki do 13 lip ca

we wszyst kich sa lach na par te rze mo na
by o ogl da in ter dy scy pli nar n wy sta w
„Dio ni zos. Wspó cze sna od so na mi tu”.
Oprócz ob ra zów w ró nych tech ni kach au -
tor stwa pol skich twór ców XX i XXI w., po -
czw szy od S.I. Wit kie wi cza (Wit ka ce go)
a do pro po zy cji uczniów cz sto chow skie -
go Ze spo u Szkó Pla stycz nych im. 
J. Mal czew skie go eks po no wa nych w An -
tre so li, po ka za no rów nie pra ce ta tu -
ato ra (Ada ma Swod czy ka), za pi sy do ku -
men tal ne mi ste riów czy spek ta klu Orod ka
Prak tyk Te atral nych Gar dzie ni ce, a to
wszyst ko uzu pe nio ne frag men ta mi utwo -
rów li te rac kich (m.in. Ho me ra, Hölder -
li na, Char le sa Bau de la ire’a, Bo le sa wa
Le mia na, Jó ze fa Cze cho wi cza, Se amu -
sa He aneya) i prac teo re tycz nych, m.in.
Fry de ry ka Schel lin ga, Jo han na Ja ko ba
Ba cho fe na, Frie dri cha Nie tz sche go, Mir -
cea Elia de go, Prze my sa wa Czai czy
Káro ly Kerény ie go. Bez wzgl du na re pre -
zen to wa n dzie dzi n wszyst kie eks po na -
ty ujaw nia y in ten cj od na le zie nia Dio ni -
zo sa i dio ni zyj sko ci.

Ku ra to rzy wy sta wy (Ja cek Wal to, Bar -
ba ra Ma jor oraz Jo an na Ma ty ja) po dzie -
li li po nad 130 prac te ma tycz nie; by y
wic: prak ty ki ma gicz ne, ma ska i ta tu ae,
rod ki wspo ma ga j ce wia do mo, trans -
gre sja i eks ta za, ot cha, ero ty ka, po czwa -
ry, hi ste ria ko bie ca, ta niec i rytm, któ re
prze mie nia j gru p we wspól no t, a kon -
cer ty oka zu j si re ali za cj „kon tro lo wa -
ne go sza u”. Wie le z po rzd ku j cych ka -
te go rii wy zna cza fun da ment wspó cze snej
na uki o kul tu rze (za rów no an tro po lo gii,
jak i sze ro ko de fi nio wa nej wi do wi sko wo -
ci). Ar ty ci szu ka li od po wie dzi na py ta -
nie, wy ra o ne wprost w spek ta klu „Me -
ta mor fo zy” OPT Gar dzie ni ce – „Kto
jest mo im bo giem?”. Na my su do wo dzi
wy bór te ma tu, tech ni ki, a tak e ro dza ju
pro ce su twór cze go (zna la zy si wic re -
ali za cje bli skie ac tion -art).

Tak roz gry wa  si wspó cze sny ar ty -
stycz ny po je dy nek Dio ni zo sa z Apol lem,
bo ga eks ta zy i upo je nia z bo giem har mo -
nii i umia ru. Mi to lo gia by a obec na
na wie le spo so bów. Jan Wal to przy po -
mnia po sta Em pe do kle sa, przy rod ni ka,
le ka rza, fi lo zo fa i po ety, któ ry po sta no wi
rzu ci si do kra te ru Et ny, aby upo zo ro -
wa swo je wst pie nie na Olimp. Du y
zbiór sta no wi tak e be stia riusz (m.in. pra -
ce An drze ja u ka szew skie go czy Ada ma
Hof f ma na). Nie za bra ko tak e po sta ci
wspó cze sne go wia ta wy obra ni, np.
Ty gry sek, przy ja ciel Ku bu sia Pu chat ka
na ob ra zie Paw a Du na la.

Oczy wi cie, wy sta w mo na by o ogl -
da rów nie tro ch jak by wbrew ku ra to -
rom, po dzi wia jc przede wszyst kim 
ob ra zy zna nych ar ty stów – po za wspo -
mnia nym Wit ka cym, zna la zy si tu m.in.
pra ce Zo fii Stry je skiej, Ta de usza Kan -
to ra, Ma rii Ja re my, Ja na Le ben ste ina…
Sze ro ko ro zu mia na dio ni zyj sko po -
mo ga zor ga ni zo wa przy spie szo ny kurs
wspó cze sne go ma lar stwa – z je go ró -
no rod no ci tech nik i kon wen cji, a je go
mu ze al ne opra co wa nie ujaw nia o jed nak
y wot no Apol la.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Za ol zie piel grzy mu je 
na Ja sn Gó r ju od 24 lat

Zda niem Ja dwi gi Fra nek, ka da piel -
grzym ka jest in na. – Wszyst ko za le y
od wspól no ty, któ ra wy ru sza do Cz sto -
cho wy. Ka dy pt nik wno si swo j oso -
bo wo, swo j to sa mo, in ten cje, swo -
j mo dli tw – mó wi pa ni Ja dwi ga, któ -
ra z m em Fran cisz kiem or ga ni zu je Pie -
sz Piel grzym k Za ol zie – Ja sna Gó ra. 

Pierw sza za ol zia ska piel grzym ka
wy ru szy a na Ja sn Gó r w 1991 r.,
z oka zji wia to we go Spo tka nia Mo dzie -
y z pa pie em Ja nem Paw em II wa nie
w Cz sto cho wie. – To by o na sz wiel -
k mo ty wa cj – mó wi Ja dwi ga Fra -
nek. – Na to miast sam po mys zor ga ni -
zo wa nia za ol zia skich piel grzy mek po -
wsta na szla ku piel grzy mek... kra kow -
skich, w któ rych bra li my udzia przez
pi lat. To na nich zro dzi o si wiel kie
ma rze nie, e by my my, Po la cy z Za ol zia,
wy ru szy li na Ja sn Gó r wprost z na -
szych do mów – wspo mi na.

Ma rze nie si spe ni o i Za ol zia nie
piel grzy mu j do Cz sto cho wy ju od 24
lat. W tym ro ku 19 lip ca wy ru szy o ich
a 181. Pod mu ra mi ja sno gór skie go
klasz to ru do  czy o do nich 24 lip ca 49
uczest ni ków 22. piel grzym ki au to ka ro -
wej, 47. ro we ro wej (12. edy cja). Dusz -
pa ste rza mi by li: ks. Grze gorz Strz da -
a i o. Sym pli cjusz Sob czyk, a pt ni kom
to wa rzy szy li: ks. Jan Svo bo da z Ha ti, ks.
Vavin ec Mar tin iplák z Ha je na l sku
oraz s. Te re sa Jo an na Ku fa, el bie tan -
ka z Ja bon ko wa. 

Ha sem piel grzym ki by y so wa: „Ar -
ko Przy mie rza, módl si za na mi!”.
Do nich na wi zy wa li ka pa ni pod czas
co dzien nych kon fe ren cji. – Ksi a wy ga -
sza j ka za nia w dro dze, ko rzy sta jc
z mo bil ne go na go nie nia, któ re przy go -
to wu je gru pa tech nicz na – wy ja nia
Fran ci szek Fra nek. – Piel grzy mi po dzie -
le ni s na sze grup, we dug ko lo rów,
a ka da ma do spe nie nia okre lo ne za -
da nia. Na przy kad a du je ba ga e, pro -
wa dzi mo dli tw, kie ru je ru chem na dro -
dze, na ga nia msze. Jest te eki pa me -
dycz na. O dzi wo, w tym ro ku ta ostat nia
rzad ko mu sia a in ter we nio wa. Po mi mo
upa u nie by o ad nych uda rów, od ci -
sków, cho cia mu sie li my po ko na po -
nad 160 km – in for mu je pan Fran ci szek.

Na Ja snej Gó rze wspól nie z gru pa mi
au to ka ro w i ro we ro w pt ni cy uczest -
ni czy li we mszy wi tej spra wo wa nej
w Ka pli cy Mat ki Bo ej i Ape lu Ja sno gór -
skim, pó niej czu wa li w ka pli cy, pod cu -
dow nym ob ra zem Ma ryi, a do godz.
4.00 ra no. 

Te go rocz na piel grzym ka ju za na mi.
Ta w przy szym ro ku b dzie ju bi le uszo -
wa – 25. Pie sza piel grzym ka wy ru szy
w so bo t 18 lip ca 2015. – Ju mo na si
na ni u nas zga sza. A zga sza si trze -
ba ju gów nie na piel grzym k au to ka -
ro w. Im wcze niej, tym le piej, bo je den
au to kar jest ju te raz pe ny. Mo e my wy -
sta wi dwa au to bu sy, ale licz ba miejsc
i tak b dzie ogra ni czo na – do da je Ja dwi -
ga Fra nek.

JA CEK SI KO RA

 Po nad 180 tu ry stów wy ru szy o 2 sierp nia
na tra sy „Raj du o kyrp ce Ma cie ja”, im pre zy or -
ga ni zo wa nej przez PTTS „Be skid l ski” z oka -
zji Go rol ski go wi ta w Ja bon ko wie. Gów n na -
gro d Raj du by y jak co ro ku dwie pa ry kyrp -
ców – mniej sze dla naj mod sze go uczest ni ka oraz
wik sze dla naj star sze go. 

 Ze spó „Ol drzy cho wi ce”, dzia a j cy
przy Miej sco wym Ko le Pol skie go Zwiz ku Kul -
tu ral no -Owia to we go w Ol drzy cho wi cach, zwy -
ci y w 45. Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li Pol skich.
Od by wa si on tra dy cyj nie w ra mach Ty go dnia
Kul tu ry Be skidz kiej. 

 W ostat ni week end lip ca w wie lu miej sco -
wo ciach Za ol zia od by wa y si od pu sty w. An -

ny. Ja bon kow ska pa ra fia zor ga ni zo wa a od pust
przy ka pli cy na Ko zu bo wej, w Kar wi nie -Ra ju za
przy go to wa li go z pa ra fi frysz tac k tam tej si
PZKO -wcy.

 W Ogro dach Wal len ste ina w sie dzi bie 
Se na tu Re pu bli ki Cze skiej w Pra dze roz -
brzmie wa a w czwar tek 24 sierp nia gwa ra cie -
szy ska, pie ni i mu zy ka lu do wa znad Ol zy. Se -
na tor Petr Gaw las za pro si do sto li cy trzy ze -
spo y: Chór M ski „Go rol”, dzia a j cy przy
Miej sco wym Ko le Pol skie go Zwiz ku 
Kul tu ral no -Owia to we go w Ja bon ko wie, cze -
ski Ze spó Re gio nal ny „Mioní” z om nej Dol -
nej oraz ja bon kow sk ka pe l lu do w „Jac -
kové”.
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Eu ro pej skie Go rol ski wi to

Przez trzy dni od by wa si w Ja bon ko -
wie naj wik szy fe sti wal folk lo ry stycz ny Za -
ol zia, 67. Go rol ski wi to (1-3. VIII).
Gros wy da rze im pre zy, któ rej or ga ni za to -
rem jest Miej sco we Ko o PZKO w Ja bon -
ko wie, roz gry wa o si w wy jt ko wej sce -
ne rii La sku Miej skie go. 

Naj bar dziej uro czy stym dniem im pre zy
by a jak zwy kle nie dzie la z tra dy cyj nym ko -
ro wo dem uli ca mi mia sta pod sce n w La -
sku Miej skim. Ozdo b po cho du by y ze spo -
y folk lo ry stycz ne z bli ska i z da le ka, z Za -
ol zia, Pol ski, So wa cji, Mek sy ku, a tak e
wo zy ale go rycz ne pod gór skich Kó
PZKO – z mo stec kich Sza ców, Bo co no -
wic, Bu kow ca, Na wsia, Pio sku, om nej,
Mi li ko wa, Gród ka oraz ja bon kow skich
„go m bio rzy”. 

– Spo ty ka my si po raz 67. na tra dy cyj -
nym Go rol skim wi cie w Ja bon ko wie. Ja -
ko pre zes Za rz du Gów ne go PZKO oraz
Miej sco we go Ko a PZKO w Ja bon ko wie
was bar dzo ser decz nie na tym wi cie wi -
tóm – za in au gu ro wa nie dziel ny pro gram
Jan Ry ko.

67. edy cja Go rol ski go wi ta nio sa si
w at mos fe rze „Sta rzi ko wych Uro dzin”.
W mar cu br. mi n o bo wiem 100 lat od na -
ro dzin Wa dy sa wa Nie do by. Je mu wic de -
dy ko wa y mu zy k, pie ni i ta ce za ol -
zia skie ze spo y pe zet ka ow skie: chó ry
„Go rol” i „Me lo dia”, oraz ze spo y folk lo -
ry stycz ne: „Ol za”, „B do wi ce”, „Su sza -
nie”, „Ol drzy cho wi ce”, „By strzy ca”, „cz -
ka”, „No wi na”, „Za ol zi”, „Za ol zio czek”,
„Lip ka” i szkol na „Tor ka”. Z uro dzi na mi
nie y j ce go ju „Sta rzi ka” zbie gy si jesz -
cze in ne – sze dzie sit ka Ja na Ry ki.
Przy po mnia o nich re pre zen tu j cy na „Go -
ro lu” Ja bon ków je go wi ce bur mistrz oraz
se na tor RC, Petr Gaw las, wr cza jc mu do -
rocz n na gro d mia sta „Ja bon kow skie
Jab ko”.

„Bli scy ser com” w Avio nie

„Bli scy ser com. Re kon struk cje” to na zwa
wy sta wy zdj au to rów re pre zen tu j cych
dwa po ko le nia za ol zia skich fo to gra fi -
ków: ks. Ka zi mie rza Su chan ka i Ma riana
Sie dlacz ka. Eks po zy cja, pre zen to wa na
m.in. pod czas te go rocz nej edy cji im pre zy

„Za ol zie po tra fi”, tra fi a obec nie do cze sko -
cie szy skiej Czy tel ni i Ka wiar ni Avion/No -
iva. Jej wer ni sa od by si 8 sierp nia.

Ne stor za ol zia skich fo to gra fi ków, ewan -
ge lic ki du chow ny ks. Ka zi mierz Su cha nek,
swo je zdj cia two rzy na prze o mie lat 60.
i 70. w Gu tach, gdzie pe ni w tym cza sie
po su g dusz pa ster sk. Po pi dzie si ciu la -
tach lu dzi, któ rych wów czas utrwa li
na zdj ciach ks. Su cha nek, za pro si
do wspó pra cy pre zes Za ol zia skie go To -
wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go, Ma rian Sie dla -
czek. Po wsta y zdj cia no we, któ re na wy -
sta wie b dzie mo na po rów na z ty mi
z dru giej po o wy ubie ge go wie ku.

– Zdj cia mi Ka zi mie rza Su chan ka za -
chwy ci em si od ra zu. By o to wkrót ce
po tym, kie dy moi przy ja cie le z ZTF, Ro -
man Chmiel i Ra dek Kry giel, wy da li al bum
„Bli scy me mu ser cu” (2005), za wie ra j cy
prze gld twór czo ci ksi dza – mó wi Sie dla -
czek. – Urze ky mnie te por tre ty wrcz ma -
gne tycz nie, mu sia em bez u stan nie do nich
wra ca. Ce chu j je dwie wa ci wo ci: pro -
sto ta i cie po. I tyl ko ty le, a cza sem a ty -
le trze ba, by za po mo c fo to gra fii móc do -
tkn praw dy o czo wie ku. Pew ne go dnia
po my la em, e chcia bym po zna y j cych
jesz cze bo ha te rów z fo to gra fii. W ten spo -
sób zro dzi si po mys na po wtó rze nie
tych uj te raz, po kil ku dzie si ciu la tach.
W lo gi sty ce przed si wzi cia nie oce nio n ro -
l spe ni „cho pak ku ca j cy za mo to cy -
klem”, Ja nek Myr dacz, któ re mu uda o si
skon tak to wa ze wszyst ki mi oso ba mi, ja -
kie wy st po wa y na zdj ciach. Fakt, e ni -
niej sza „re kon struk cja” mo ga doj do skut -
ku, to gów nie je go za su ga – do da je pre -
zes ZTF.

Dzien ni kar ka szu ka la dów No ha vi cy

Na po czt ku sierp nia go ci a w re dak cji
za ol zia skie go „Go su Lu du” Te re sa Droz -
da, dzien ni kar ka Pol skie go Ra dia i za ra zem
re dak tor na czel na ser wi su in ter ne to we go
stre fa pio sen ki.pl. War szaw ska ur na list ka
szu ka ar chi wal nych ma te ria ów pra so wych
po wi co nych Ja romíro wi No ha vi cy.

– Przy je cha am do Cze skie go Cie szy -
na – mó wic j zy kiem Ja romíra No ha vi -
cy – po czy ta sta re ga ze ty – stwier dza
w roz mo wie z „Go sem Lu du” Te re sa
Droz da, któ ra od 13 lat le dzi ka rie r cze -
skie go bar da i wa nie pra cu je nad ksi -
k po wi co n je go po sta ci. Pu bli ka cja,
w któ rej po wsta niu No ha vi ca czyn nie po -
ma ga, ma si uka za nad Wi s w przy szym
ro ku.

– Obec nie szu kam wzmia nek na te mat Ja -
romíra w pol skiej pra sie z lat 90. Jest kil -
ka tro pów, na któ re na tkn am si w „Go -
sie Lu du” oraz „Zwro cie”. Wszyst ko dla -
te go, e w mo jej ksi ce pró bu j od two rzy
dro g No ha vi cy do Pol ski – tu ma czy.
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Wcza sach re al ne go so cja li zmu ele -
men ty an ty pa stwo we, zwa ne te

war cho a mi szy dzi y, e ko pal nie wy do -
by wa y w giel wy sy a ny na stp nie do hut,
gdzie wy ta pia no stal, z któ rej wy ra bia no
me ta lo we obu do wy dla ko pal, gdzie
ju zo sta wa y, bo nie by o cza su, aby je od -
zy ski wa, po nie wa trze ba by o po zy ski -
wa wi cej w gla dla hut, któ re itd. itp.
Ten prze miew czy, ale wca le nie tak od -
le gy od rze czy wi sto ci wy wód mia ob -
ja nia dla cze go nie uda wa o si ni cze go
wy pro du ko wa dla „zwy kych lu dzi”,
przez co bra ko wa o „wszyst kie go”. Tym -
cza sem w prze szo ci, „za Niem ca”
i w kosz mar nym okre sie sa na cji, a na wet
tu po II woj nie wia to wej ja ko si uda -
wa o ludz kie po trze by za spo ka ja. Mo -
na si o tym prze ko na od wie dza jc wy -
sta w Ma de in Ka to wi ce w Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic. Wpraw dzie i tu wi ta
zwie dza j cych drew nia na ryn na wy pe nio -
na w glem, ale umiesz czo ne nad ni
zdj cia ze syn nej ko lek cji Da dy i ar chi -
wal ne pocz tów ki bar dziej przy wo dz
na myl e le nio ki, ku chen ne pie ce z bra -
tru , czy wy szu ka ne ka flo ki z pa rad nej
izby ni wiel ko prze my so we osi gni cia
mi nio nej epo ki.

Wy sta wa zaj mu je naj wik sz prze -
strze eks po zy cyj n Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic, ale jej au tor ki Jo lan ta Po pan da
i Ur szu la Rze wi czok przy zna j, e uda o
im si po ka za za le d wie czst k te go, co
w na szym mie cie wy twa rza no
od XIX wie ku. Za pre zen to wa ne zo sta y
wy ro by prze my so we, ale tak e rze mio -
so oraz usu gi i w ja kim za kre sie han del.
To na praw d tyl ko cz te go, co w Ka -
to wi cach po wsta wa o. Od lat stu diu j
Sko ro widz bran wo je wódz twa l skie -
go 1929-1930, wic wiem np. ile by o
w na szym mie cie „fa bryk” cze ko la dy,
przed si biorstw bu dow la nych i za ka -
dów bu du j cych dro gi (np. ter ma ko we, to
zna czy „trwa e, eko no micz ne, ci che, wol -
ne od ku rzu i bo ta i szyb kie w bu do wie”.
Te fir my nie zo sta y po ka za ne na wy sta -
wie, ale i tak to, co si na niej zna la zo mu -
si za dzi wia. Np. sze ro ko zo sta a za pre -
zen to wa na fa bry ka „Ebe co”, któ rej
asor ty ment by rze czy wi cie im po nu j cy.
Po za zna ko mi ty mi ro we ra mi pro du ko wa -
no tu bo wiem ma szy ny do szy cia, gra mo -

fo ny i in stru men ty mu zycz ne. Fir ma „Ca -
pel lo” chwa li a si swo imi ra dio od bior ni -
ka mi oga sza jc, e to wy cz nie su per he -
te ro dy ny. Mia swój ka to wic ki epi zod
ko ja rzo ny z Gli wi ca mi krem „Ni vea”. Pro -
du ko wa no u nas mo to cykl „Moj” ta kiej ja -
ko ci, e po dob no te sto wa o go pol skie
woj sko. Trud no te po mi n w tej wy li -
czan ce Fa bry k Por ce la ny „Gie sche”,
nie mó wic ju o hu tach i ko pal niach, czy
prze my le che micz nym, któ ry zaj mo wa
si m.in. pro duk cj rod ków czy sto ci
a na wet ko sme ty ków.

Na spe cjal n uwa g pod czas zwie dza -
nia za su gu j usu gi. Zwasz cza te do ty -
cz ce mo dy, któ ra nam si ko ja rzy bar dziej
ze wspó cze sno ci ni z daw ny mi cza sa -
mi. A to nie praw da, za wsze by y pa nie sta -
ra j ce si o to, aby si ubie ra zgod nie
z naj now szy mi tren da mi. Dru g, nie sy -
cha nie wa n dzie dzi n by a ga stro no mia
(to by mo e bar dziej in te re su j ce dla pa -
nów). Po za re kla ma mi re stau ra cji (za wsze
naj lep szych) mo na na wy sta wie zo ba czy
rze czy zwi za ne z pa le niem ka wy, czy wy -
ro bem wy kwint nych trun ków. Osob ne
miej sce na eks po zy cji zaj mu je Jan
Wyk – „opty kus”, któ re go dzia al no wy -
kra cza a da le ko po za do bór opra wek
do ko rek cyj nych oku la rów. Cho dzc
po wy sta wo wych sa lach trud no si oprze
wra e niu, e na sze prze wiad cze nie o ja -

kim sko ku cy wi li za cyj nym w ostat nim
cza sie jest tro ch zud ne. Mod ne jest
dzi so wo „di zajn”, wie my, e pro jek to -
wa niem wa ci wie wszyst kie go zaj mu j
si dzi uty tu o wa ni pla sty cy z ró nych
ASP. Tym cza sem uro da tych daw nych pro -
duk tów prze ko nu je nas, e nada wa li im
for m i ksztat lu dzie bar dzo kom pe tent -
ni i wra li wi, któ rzy w ogó le nie wie dzie -
li, i s „di zaj ne ra mi”.

Dla mnie oso bi cie naj wa niej szym
(i wzru sza j cym jed no cze nie) prze y ciem
pod czas zwie dza nia by wi dok drew nia -
ne go pu de ka, któ re go prze zna cze nia nie
od gad nie a den mo dy czo wiek. To by -
a kasz ta dru kar ska. Uzmy so wi em so bie,
e mi n o ju po nad trzy dzie ci lat od cza -
sów kie dy zu pe nie ode sza w za po mnie -
nie. A wraz z ni ze cer, czo wiek ska da -
j cy tekst z oo wia nych czcio nek, zna j cy
w do dat ku or to gra fi le piej ni nie je den
dzien ni karz czy au tor.

Nie chc si wi cej roz pi sy wa o sa mej
wy sta wie, wo l zo sta wi miej sce na ilu -
stra cje, któ re – mam na dzie j – za ch c
P.T. Czy tel ni ków do od wie dze nia Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic. War to, bo au tor ki eks -
po zy cji i wiet ne go ka ta lo gu Jo lan ta Po -
pan da i Ur szu la Rze wi czok stwo rzy y co
do bre go, w do dat ku „ma de in Ka to wi ce”.

BOG DAN WI DE RA

Ale si tu
wy ra bia o!
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Wy sta wa w Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic




