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Wy sta wa pla ka tów po wsta" czych wy ko na nych
przez stu den tów Aka de mii Sztuk Pi#k nych w Ka to -
wi cach zo sta $a przy go to wa na w ra mach ob cho -
dów 95. rocz ni cy wybuchu Po wsta nia %l& skie go. 
– Ta wy sta wa jest ho! dem naj m!od sze go po ko le nia
twór ców dla bo ha te rów tam tych dni – mó wi li au to rzy
pla ka tów i or ga ni za to rzy wy sta wy. Eks po zy cja by $a
pre zen to wa na w we sty bu lu Urz# du Wo je wódz kie -
go w Ka to wi cach, sk&d zo sta $a prze nie sio na do
War sza wy, by wraz m.in. z po ka zem re plik pie ni# -
dzy za st#p czych z okre su III Po wsta nia, re pli k&
urny z cza su Ple bi scy tu, licz ny mi eks po na ta mi
ksi&' ko wy mi udo st#p nio ny mi przez Bi blio te k# %l& -
sk&, sztan da ra mi po wsta" czy mi, ko pia mi ma te ria -
$ów ar chi wal nych udo st#p nio ny mi przez Mu zeum
Po wsta" %l& skich w %wi# to ch$o wi cach i eks po na -
ta mi z Mu zeum w Wo dzi s$a wiu %l& skim sta no wi(
zna cz& c& cz#)( uro czy )cie ob cho dzo nej w sto li cy
kra ju rocz ni cy te go pa trio tycz ne go zry wu. Z tej oka -
zji zo sta $a rów nie' wy da na pa mi&t ko wa pu bli ka cja
pt. „Wspo mnie nia Po wsta" ca”, któ rych au to rem by$
uczest nik Po wsta" %l& skich – Jó zef Ban kie la. 



FELIKS NETZ

FE LIKS NETZ (1939), po eta, pro za ik, t!u macz, w ostat niej de ka dzie

wy da!: Dys har mo nia ca ele stis (po wie"#, no mi na cja do na gro dy NI KE,

!wi cze nia z wy gna nia (ese je, no mi na cja do na gro dy me diów CO GI TO),

Trzy dni nie "mier tel no "ci (po ezje, fi na li sta Na gro dy Po etyc kiej Wro c!a -

wia SI LE SIUS). Wier sze po cho dz$ z to mu pt. „Krzyk so wy”, któ ry uka -

%e si& w grud niu te go ro ku na k!a dem dwu mie si&cz ni ka TO POS.

!NI"A MI SI# POLSKA

Pami#ci genera$a Augusta Fieldorfa (Nila)
i rotmistrza Witolda Pileckiego

Le%eli"my pokotem w b!ocie, we krwi, w papierowych

workach, z krzy%ykami wyci&tymi majchrem na zimnych 

czo!ach, nasz$ ojczyzn$ by!a  nizina pogr$%ona w depresji,  

odarta z w!asnych ceremonii i rytua!ów, wspominali"my

zmasakrowane zakl&cia przysi&gi, kol&dy pachn$ce

op!atkiem spoczywaj$cym na sianie, !aci'skie s!owa

ministrantury podeptane w zniewa%onych "wi$tyniach,

trzymali"my si& kurczowo dwóch, trzech my"li, które

chciano z nas wyrwa# wyrywaj$c paznokcie, czasami

odrzynaj$c ucho, lewe lub prawe albo jedno i drugie

zale%nie od fantazji naszego brata, wspó!plemie'ca,

którego ojczyzn$ by!a sumienna, codzienna praca,

dzie' zaczyna! od k$pieli w naszej rzece, wychodzi!
na brzeg, wytrz$sa! wod& z ucha lewego lub prawego,

prycha!, podskakiwa! jakby go postrzelono w kolano

lewe lub prawe albo w oba naraz, od"wie%ony, rze"ki

i silny "pieszy! do pracy z wiecznym piórem widocznym 

w kieszonce dopasowanej marynarki, na znak, %e jest

pracownikiem umys!owym, wybija! nam z&by, kopa!
w j$dra, la! si& z niego pot,  zabija! nas, wrzuca! do

do!u, zasypywa! wapnem, zalewa! betonem, a jednak

biegli"my do utraty tchu zaciskaj$c palce na kolbie 

stena, có% jeszcze, od!amki pie"ni uwi&z!y nam 

w p!ucach, nie %yli"my od dawna, st$d ra%$ce braki

w pami&ci, odbite nerki bola!y d!ugo po naszej "mierci,

a% sama "mier# przesta!a nas bole#, jak w jednej chwili

przesta!o nas bole# %ycie, przez które jak przez dziury

w rozstrzelanym niebie przelatywa!y straszne anio!y
(ka%dy anio! jest straszny!), ka%dy by! sam: le%a!em na

brzuchu z ustami pe!nymi ziemi i "ni!em, "ni!a mi si& 
Polska od grobu do grobu ale gdzie jest mój grób, zabij,

nie przypomn&;
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Pro jekt ob j' ty 
me ce na tem

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

Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz(d Marsza&kowski
Województwa

Opolskiego

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

W NUMERZE:
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daw no ju! na na szych "a mach nie by "o za pi su tak ob szer nej de ba ty. Zgod -

nie z za po wie dzi# wra ca my do cy klicz nych roz mów re dak cyj nych na wa! -
ne te ma ty. Na po cz# tek szko "a, o$wia ta, kszta" ce nie... Do dys ku sji za pro -

si li $my znaw ców edu ka cji – prak ty ków, któ rzy od by li po dró! w cza sie 

– od prze sz"o $ci, po przez dzie% dzi siej szy a! do ro ku 2026! Cie sz& si&, !e
ze chcie li po dzie li' si& swo imi nie ba nal ny mi prze my $le nia mi i bar dzo im

za to dzi& ku j&. 
Zwró c& uwa g& za le d wie na kil ka po ru szo nych tu taj w#t ków. W pe" ni

pod pi su j& si& pod jak !e nie mod nym wszak dzi siaj stwier dze niem, !e dzi -

siej sz# szko "& po wi nien ce cho wa' „szla chet ny kon ser wa tyzm w spo so -

bie prze ka zy wa nia wie dzy”. To nie zwy kle cel ne stwier dze nie, bo wiem

wspó" cze $ni „urz&d ni cy od o$wia ty”, prze ko na ni o swo jej nie omyl no $ci,

lan su j# ra czej mo del kszta" ce nia prag ma tycz ne go (i jak chce in ny z roz -

mów ców, „lek kie go, "a twe go i przy jem ne go”), do sto so wu j# ce go si& b"y -

ska wicz nie do zmie nia j# cej si& rze czy wi sto $ci spo "ecz nej czy tech no lo -

gicz nej... Ten mo del szko "y, któ ra chce wy prze dzi' swój czas re al ny, ju!
w mo men cie roz po cz& cia pro ce su kszta" ce nia jest ska za ny na $miesz no$',
a za sad ni czo na wet na kl& sk&. Czy rze czy wi $cie na le !y sta le re for mo wa'
edu ka cj& w na szym kra ju i czy by "a ona ta ka z"a jak chc# dzi siej si jej re -

for ma to rzy? W#t pi&. Gdy z per spek ty wy trzy dzie stu lat (li ceum ogól no -

kszta" c# ce uko% czy "em bo wiem w 1984 ro ku) pa trz& na mo je li ceum i mo -

ich na uczy cie li, to mu sz& stwier dzi', !e by naj mniej nie przy go to wa li mnie

oni do zmian, któ re mia "y zaj$' w na szym kra ju po 1989, nie przy go to -

wa li mnie bez po $red nio do ak tyw no $ci w $wie cie cy fro wym itd. Li st& t&
móg" bym kon ty nu owa'. Ale nie czy ni& im z te go za rzu tu. Wr&cz prze -

ciw nie, bar dzo dzi& ku j& za ten „szla chet ny kon ser wa tyzm”. Pa mi& taj my,

!e na sze dzie ci i m"o dzie! mu si my przy go to wa' do za wo dów przy sz"o -

$ci, któ rych jesz cze nie ma i ra czej sko rzy staj my ze sta rych do brych wzor -

ców edu ka cyj nych, wzbo ga co nych o no wo cze sne tech no lo gie, a nie pla -

nuj my ko lej ne re for my. 

Szko "a to in sty tu cja d"u gie go trwa nia, (le re agu j# ca na tur bu len cje urz&d -

ni czych re form. Od wie ków „sta rzy” na rze ka li na „m"o dych”, bia da li nad ich

mier nym wy kszta" ce niem, wiesz czy li upa dek cy wi li za cji. I ja ko$ za wsze

wy ra sta "y eli ty in te lek tu al ne, a $wiat si& nie sko% czy". I tu taj – po dob nie – jak

je den z roz mów ców – je stem opty mi st#. 
Pa sjo nu j# ca dys ku sja, tek sty, któ re czy ta si& z wy pie ka mi na twa rzy.

Cze kam na Pa% stwa ko men ta rze oraz na pro po zy cje te ma tów do dal szych

dys ku sji. Za pra szam te! oczy wi $cie do lek tu ry in nych na szych wrze $nio -

wych tek stów. W$ród nich po le cam szcze gól nie wy sma ko wa ny „so ne to -

lo gicz ny” esej prof. Mar ka Pie cho ty o no wym to mi ku Ta de usza Ki jon ki oraz

naj now sze wier sze Fe lik sa Net za. To za po wied( je go no we go to mi ku Krzyk
so wy, ale i co$ wi& cej – za po wied( pa( dzier ni ko we go ocze ki wa ne go po -

wro tu do na szej re dak cji. 

DA RIUSZ ROTT

Dro dzy Czy tel ni cy
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! DZI! KI dro -
no wi biel ska po li cja
z"a pa "a z"o dzie ja
pod czas za in sce ni -
zo wa ne go po #ci gu
za nim, wi$c te raz
my #li o za ku pie ta -
kiej „la ta j% cej ka -
me ry”. Koszt ta -
kie go cac ka wa ha
si$ od kil ku do kil -
ku ty si$ cy z"o tych.
A go dzi na pra cy
dro na wraz z ope ra -
to rem to sto z"o -
tych. Klien ta mi, 
i to do bry mi firm
pro du ku j% cych te
in wi gi lu j% ce cac ka,
s% za rów no oso by
fi zycz ne, fir my, in -
sty tu cje, jak i woj -
sko.
! MU ZYCZ -

NIE up"y n%" pierw -
szy week end sierp -
nia, bo na te re nie
Do li ny Trzech Sta -
wów w Ka to wi -
cach od by "a si$
dzie wi% ta edy cja
OFF Fe sti wa lu.
Kon cer tów naj le -

piej s"u cha "o si$ sie dz%c lub le &%c na tra wie.
Kur so wa "y spe cjal ne au to bu sy do wo &% ce
uczest ni ków, do któ rych dys po zy cji przy go -
to wa no te& mia stecz ko na mio to we. Po my -
s"o daw c% i dy rek to rem ar ty stycz nym tej im -
pre zy jest Ar tur Ro jek, by "y wo ka li sta
„My slo witz”. Na pi$ ciu sce nach za pre zen -
to wa "a si$ nie mal set ka wy ko naw ców. 
! SZU KA J' sta ty stów do ko lej ne go fil -

mu Le cha Ma jew skie go „Do li na Bo gów”.
Na bór od by" si$ w Ka to wi cach, gdzie fil -
mo wiec re ali zu je wi$k szo#( swych pro duk -
cji. Zdj$ cia ma j% roz po cz%( si$ ju& we
wrze #niu. Tym cza sem ostat ni film Ma jew -
skie go pt. „Psie po le”, mi mo #wia to wych
na gród, wci%& jesz cze… cze ka na pre mie -
r$ w Pol sce. Po dob no ta ko wa za po wia da
si$ je sie ni%.
! TRUDNO do je cha( na te Cze -

chy – oczy wi #cie ko le j%, bo sa mo cho dem
&a den pro blem. Nie ste ty, przy gra nicz ny
ruch ko le jo wy za rów no z cze skim, jak
i s"o wac kim s% sia dem prak tycz nie u nas nie
ist nie je. A szko da, bo z ma "ych s"o wac kich
i cze skich sta cji mo& na do je cha( w #wiat,
ten nad du naj ski i #ród ziem no mor ski.
Na ra zie ka& dy lo kal ny po ci%g ko) czy swój
bieg w Zwar do niu, Cha "up kach b%d* Cie -
szy nie. Da lej, za gra ni c$, prze pra wi( si$
mo& na ju& tyl ko pie szo, na cze ski lub s"o -
wac ki po ci%g. A z ta kie go cze skie go Bo -
hu mi na daj my na to – do któ re go jesz cze
dwa la ta te mu mo& na by "o do je cha( pol -
skim po ci% giem – do sta( si$ mo& na do Pra -
gi, Bu da pesz tu, na S"o wa cj$. I to ko le j%, ale
nie na sz%…
! RE PLI KA XVII -wiecz ne go ra tu sza

sta n$ "a na ryn ku w Pi li cy. Fun da men ty nie -
za cho wa ne go obiek tu od kry li swe go cza -
su ar che olo dzy, a w"a dze za de cy do wa "y
o re kon struk cji bu dow li. Kosz to wa "o to

1,9 mln z". In we sty cja za ko) czo na zo sta -
nie je sie ni%.
! BU DY NEK Mu zeum Po wsta) +l% -

skich w +wi$ to ch"o wi cach jest ju& go to -
wy, cze ka tyl ko jesz cze na za mon to wa nie
in te rak tyw nej eks po zy cji – jej cz$ #ci%
b$ dzie tram waj i zre kon stru owa ny wóz bo -
jo wy. Otwar cie wy sta wy na st% pi 1 pa* -
dzier ni ka.
! DWA zdo by te o#mio ty si$cz ni ki i sze -

ro ko re la cjo no wa na w me diach ak cja ra tun -
ko wa – to te go rocz ny bi lans let niej dzia "al -
no #ci pol skich hi ma la istów w Ka ra ko rum.
Cz$#( cz"on ków tej 9-oso bo wej wy pra wy
na pe cho wy do tej po ry Bro ad Pe ak
(8047 m n.p.m.) sta no wi li #l% scy uczest ni -
cy. 24 lip ca na je go szczy cie sta n%" Ma rek
Chmie lar ski z ka to wic kie go klu bu wy so -
ko gór skie go, po cho dz% ca z Ty chów
Agniesz ka Bie lec ka (KW Wro c"aw) i Piotr
To ma la z Lu bli na. Ma rek Chmie lar ski,
Grze gorz Bie le jec i Ma riusz Gru dzie)
wzi$ li rów nie& nie ocze ki wa nie udzia"
w za ko) czo nej suk ce sem ak cji ra tun ko wej
umie ra j% ce go Taj wa) czy ka. Ty dzie) pó* -
niej na K2, dru giej co do wiel ko #ci gó rze
#wia ta, sta n$ li Ja nusz Go "%b z Gli wic
i Mar cin Kacz kan z War sza wy. 
! URLO PY, let nie le niu cho wa nie do -

bie g"y ko) ca. Na wa ka cyj ny wy po czy nek
wy je cha" co dru gi z nas. Po zo sta li sp$ dzi -
li swo je wa ka cje na dzia" ce al bo wzi$ li
si$ za ma lo wa nie, ta pe to wa nie, czy te&
„ka ne lo wa nie” miesz ka). Za uwa &y(
mo& na to by "o w mar ke tach bu dow la -
nych, któ re w lip cu i sierp niu wca le nie
opu sto sza "y.
! GI GAN TYCZ NY bo eing 777-200

ER, naj wi$k szy na #wie cie sa mo lot dwu -
sil ni ko wy (ich #red ni ca wy no si 3,5 m),
przy le cia" w so bo t$ 9 sierp nia do Py rzo wic
pro sto z Ja po nii. Mo &e po mie #ci( na po k"a -
dzie 300 osób. Po od da niu do u&yt ku no -
we go pa sa star to we go i przy wró ce niu ra -
dio we go sys te mu na wi ga cji ILS, ta kich
gi gan tów ma by( wi$ cej.
! STA DION +l% ski sta je si$ po wo li bo -

ha te rem s% do wych wo kand. Py ta nie brzmi:
kto za p"a ci za s"yn n% afe r$ z „kro ko dy la -
mi”? Mo sto stal Za brze po zwa" sa mo rz%d
wo je wódz twa, a z ko lei sa mo rz%d za mie -
rza po zwa( Mo sto stal. Na sto mi lio nów z"o -
tych.
! NO WA sta ra po wie#( Ja no scha o +l% -

za kach uka za "a si$ 28 sierp nia i z miej sca
oka za "a si$ hi tem. Mo wa o ksi%& ce pt.
„Szcz$ #li wy, kto po zna" Hrdla ka” po cho -
dz% cej z 1994 ro ku a b$ d% cej k% #li w% sa -
ty r% na #l% sk% pro win cj$. Wia do mo – kto
si$ umie #mia( z sie bie, jest zdrow szy. Cho(
to nie w%t pli wie trud ne.
! SE ZON piel grzym ko wy w pe" ni

w cz$ sto chow skiej Ja snej Gó rze. Przed
przy pa da j% cym 15 sierp nia #wi$ tem Wnie -
bo wzi$ cia Naj #wi$t szej Ma rii Pan ny do tar -
"y tu piel grzym ki z ca "e go kra ju – naj d"u& -
sz% dro g$ mia "a ka szub ska (638 km), któ ra
t$ tra s$ po ko na"a w 19 dni. 
! JESZ CZE w tym ro ku ko lej za mie rza

od da( #l% skim sa mo rz% dom dzie wi$( dwor -
ców. Ma j% w nich po wsta( m.in. ku* nia ar -
ty stów, pa sie ka z ula mi i miesz ka nia so cjal -
ne. W ,o rach na dwor cu na przy k"ad,
po wie lu zresz t% la tach, po ko niecz nej re -

wi ta li za cji ma si$ mie #ci( „Sta cja Kul tu -
ra” – tak wi$c obok ty po we go dwor ca b$ -
dzie to „miej sce dzia "a) kre atyw nych”, jak
si$ szum nie za po wia da. W Wi #le w dwor -
cu re zy do wa( ma stra& miej ska i punkt in -
for ma cji tu ry stycz nej. I da lej b$ dzie si$ tu
sprze da wa( bi le ty. Na to miast w Wie szo wie
w pow. tar no gór skim po re mon cie dwo rzec
b$ dzie s"u &y" te ra pii oso bom nie pe" no -
spraw nym, któ re w ra mach tej &e opie ko -
wa "y by si$ ula mi. W Krza no wi cach ko "o
Ra ci bo rza w by "ym dwor cu urz% dza ne s%
miesz ka nia so cjal ne.
! PA LI-, pi" i kl%" jak szewc – ta ki by"

#p. pro fe sor Zbi gniew Re li ga, pio nier pol -
skiej kar dio chi rur gii. Ta ki w"a #nie jest
w fil mie „Bo go wie”, gdzie ide al nie od twa -
rza go wy bit ny ak tor To masz Kot. Pre mie -
ra fil mu w pa* dzier ni ku.
! ROZ PO CZ! -A si$ kam pa nia

przed przy pa da j% cy mi na 16 li sto pa da wy -
bo ra mi sa mo rz% do wy mi. W wie lu miej -
scach na sze go re gio nu – rów nie& w prze -
ko pa nych grun tow nie Ka to wi cach – wi da(
j% po ilo #ci re ali zo wa nych in we sty cji bu -
dow la nych. Wy licz my: Pa "ac Kul tu ry Za -
g"$ bia w D% bro wie Gór ni czej, Mu zeum Po -
wsta) +l% skich w +wi$ to ch"o wi cach,
dwo rzec au to bu so wy w Ty chach, k% pie li -
sko Ru da i dep tak w Ryb ni ku.
! POL SCY i nie miec cy bi sku pi 

– w przeded niu rocz ni cy wy bu chu dru giej
woj ny – spo tka li si$ w miej scu, w któ -
rym 75 lat te mu do sz"o do tzw. pro wo ka -
cji gli wic kiej po prze dza j% cej zbroj ny kon -
flikt. Wspól ne upa mi$t nie nie rocz ni cy
woj ny to ko lej ny, sym bo licz ny ak t po jed -
na nia za po cz%t ko wa ne go w 1965 ro ku
przez #l% skie go bi sku pa Bo le s"a wa Ko min -
ka.
! TRWA wiel kie pa ko wa nie zbio rów

ma lar skich Mu zeum +l% skie go przed pla -
no wa n% na pa* dzier nik prze pro wadz k%
do no wej sie dzi by. Nie jest to ta kie pro -
ste, bo oka zu je si$, &e ka& dy ob raz na le -
&y trans por to wa( ina czej. Pa ste le na przy -
k"ad trze ba prze wo zi( na le &% co. Te
naj cen niej sze – a ich nie bra ku je – po ja -
d% w po li cyj nej eskor cie. Nie któ re trze ba
kli ma ty zo wa(. Ka& dy po dró& dla ob ra zu
jest stre sem, a co do pie ro w$ drów ka
do no we go lo kum. 
! ROZ BU DO WU JE si$ sa lon kul to wej

mar ki Fer ra ri przy ul. Bo che) skie go
w Ka to wi cach. Zwi$k szy swo j% po -
wierzch ni$ ze 125 m kw. do 450 m kw.
W 2013 ro ku sprze da no tu bli sko 50 no -
wych mo de li Fer ra ri. Klien ta mi s% jed nak
nie tyl ko ka to wi cza nie i miesz ka) cy na -
sze go wo je wódz twa.
! PIERW SZY ogród wer ty kal ny po -

ja wi" si$ na ka to wic kim ryn ku. Po cz%t -
ko wo by" tyl ko go "y, be to no wy mur,
któ ry sta n%" u zbie gu ul. Mo niusz ki, al.
Kor fan te go i ryn ku, któ ry po wszech nie
na zwa no „mu rem ber li) skim”. Jed nak
po ob sa dze niu mu ru zie le ni n% (po no( ca -
"o rocz n%), zy ska" on przy chyl no#( ka to -
wi czan. Cze go# ta kie go jesz cze nie wi -
dzie li. A ta kie w"a #nie dzi wy re ali zu je
z po wo dze niem od lat fran cu ski bo ta nik
Pa tric Blanc. 

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze) 

z miesi%ca
poprzedzaj%cego

zamkni$cie 
numeru
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zo sta !a zie lo n! wy sp! na oce anie kry -

zy su. Afe ra ha zar do wa mo g!a sta" si#
dru g$ Ry win ga te a by !a prze cie% zwy -

ci# stwem pre mie ra. Bo po pierw sze, jej

nie by !o (stwier dzo no tyl ko z!a ma nie

stan dar dów etycz nych) a po dru gie, po -

s!u %y !a do oczysz cze nia sze re gów PO

i rz$ du oraz do od wo !a nia Ma riu sza Ka -

mi& skie go z funk cji sze fa CBA. Afe -

ra ta 'mo wa, któ ra mo g!a za chwia"
rz$ dem, po ka za !a praw dzi we ob li cze

rz$ dz$ cych tzn. %e oni te% wi dz$ to sa -

mo co oby wa te le – roz k!ad pa& stwa,

ilu zo rycz no'" so ju szy etc. – a wi#c jed -

nak s$ in te li gent ni. 

Ale pa smo suk ce sów wy bor czych

mu sia !o by si# w ko& cu sko& czy".
Tusk ju% w wy bo rach do Eu ro par la -

men tu wy czu!, %e w ska li kra ju nie wiel -

kie zwy ci# stwo by !o w za sa dzie re mi -

sem. A to PiS, po zjed no cze niu

pra wi cy, by! na son da %o wej fa li wzno -

sz$ cej. Do nald Tusk z ka mien n$ twa -

rz$ wy traw ne go po ke rzy sty u'pi! czuj -

no'" opo zy cji pod kre 'la j$c, %e

przed k!a da spra wy kra jo we nad sta no -

wi ska eu ro pej skie. Stwo rzy! po zor n$
kan dy da tu r# Si kor skie go cho" bio r$c
pod uwa g# %e la zn$ w Unii za sa d# pa -

ry te tu p!ci nasz Mi ni ster Spraw Za gra -

nicz nych nie mia! du %ych szans.

A prze cie% Pol ska dy plo ma cja wy ra( -
nie mó wi !a, %e w kon tek 'cie wy da rze&
na Ukra inie Unia Eu ro pej ska po win -

na po wie rzy" wa% ne sta no wi sko przed -

sta wi cie lo wi Eu ro py )rod ko wo -

-wschod niej czy taj: Pol sce. 

Po ja wia j$ si# g!o sy wska zu j$ ce, %e
Tusk od cho dzi po to by po wró ci"
po up!y wie ka den cji al bo ja ko no wy

pre zy dent al bo kan dy dat na su perpre -

mie ra. By" mo %e oto cze nie Do nal da

Tu ska snu je ta kie da le ko si#% ne pla ny.

War to jed nak po czy ni" tu taj uwa g#.
Po li ty ka jest ostat nio w na szym re gio -

nie tak dy na micz na, %e a% nie prze wi -

dy wal na. W kra ju i za gra ni c$ mo %e
doj'" do tak da le ko id$ cych prze obra -

%e&, %e zmie ni$ te go ro dza ju po my s!y
w zu pe! n$ mrzon k#. Li der PO od po -

W
al cz$c o re elek cj# w 1996 ro ku

Bill Clin ton je( dzi! po USA po -

ci$ giem zwa nym eks pre sem w XXI wiek.

W Pol sce tu sko bus oka za! si# eu ro -po -

ci$ giem dla pre mie ra. Nie ule ga w$t pli -

wo 'ci, %e jest to oso bi sty suk ces Do nal -

da Tu ska. Po ci$g do eu ro pej skich

in sty tu cji ob ser wu je my w Pol sce od bli -

sko de ka dy. Do k!ad nie od mo men tu gdy

po pierw szych wy bo rach do Par la men -

tu Eu ro pej skie go oka za !o si#, %e pe! nie -

nie man da tu eu ro po s!a gwa ran tu je wej -

'cie do gro na osób po sia da j$ cych kon ta

ban ko we z sze 'cio ma ze ra mi. Kie ru nek

bruk sel ski sta! si# dla pol skich po li ty -

ków mi tycz nym szla kiem do El do ra do.

To, co w sta rych kra jach Unii uwa %a si#
za po li tycz n$ eme ry tu r# w Pol sce sta -

!o si# ce lem wy 'ci gu wy bor cze go dla

ak tyw nych po li ty ków. Sta no wi ska, któ -

re w Eu ro pie da je si# na otar cie !ez prze -

gra nym lub zgra nym po li ty kom, w kra -

ju nad Wi s!$ uwa %a ne s$ za z!o to daj n$
%y !#. St$d bie rze si# pew nie nie moc

w przy ci$ ga niu wy bor ców do urn. We

wspó! cze snych de mo kra cjach po li ty -

kom naj trud niej jest prze ko na" oby wa -

te li co do szcze ro 'ci swo ich in ten cji

w dzia !a niach. Jest to jesz cze trud niej -

sze gdy ma si# oczy b!ysz cz$ ce od go -

r$cz ki z!o ta – prze pra szam od po %$ da -

nia eu ro.

Pre mier Tusk tym ró% ni si# od swo -

ich ko le %a nek i ko le gów po fa chu (nie -

za le% nie od przy na le% no 'ci par tyj nej)

do bi ja j$ cych si# do stras bur skich bram,

%e kla sa z ja k$ zdo by! sta no wi sko

w Bruk se li sta wia go po nad prze ci#t -
no'" do któ rej przy wy kli 'my. Nie za le% -
nie od za ku li so wych dzia !a& eki py

Tu ska, o któ rych b# dzie my si# suk ce -

syw nie do wia dy wa" je go kan dy da tu ra

po ja wi !a si# na gie! dzie na zwisk w mo -

men cie gdy je go wy bór na prze wod ni -

cz$ ce go Ra dy Eu ro pej skiej by! ju%
prze s$ dzo ny. Ja cek Bo che& ski w swo -

jej zna ko mi tej ksi$% ce „Bo ski Ju liusz”

pod kre 'la!, %e tym co de cy du je o suk -

ce sie po li ty ka jest umie j#t no'" uni ka -

nia wra %e nia po ra% ki. Oczy wi 'cie ka% -
dy po pe! nia b!# dy i wpa da w pu !ap ki

kl# ski. Ale tyl ko praw dzi wy zwy ci#z -

ca po tra fi przede fi nio wa" sy tu acj#,
w ta ki spo sób, by oczy wi sta prze gra na

nie by !a po strze ga na przez opi ni# pu -

blicz n$ ja ko po tkni# cie ale ja ko za pla -

no wa na tak ty ka. Chwi lo we cof ni# cie

si# na upa trzo ne po zy cje. W osta tecz -

no 'ci ja ko b!$d wspó! pra cow ni ków

ale nie li de ra. S!o wem re cep ta na per -

ma nent ny suk ces to prze ku cie prze gra -

nej w zwy ci# stwo. Tusk jest w tym sen -

sie naj sku tecz niej szym m# %em sta nu „à

la po lo na ise” w ostat nim dwu dzie sto -

le ciu. Obie ca! dru g$ Ir lan di# w 2007 ro -

ku? Obie ca!. Ale s!o wa nie do trzy ma!
i by !o to zwy ci# stwo bo prze cie% Ir lan -

dia by !a pierw szym kra jem, któ re go

sys tem ban ko wy uleg! de struk cji pod -

czas kry zy su 2008 ro ku, a Pol ska po -

Pol ski

eu ro -po ci$g
Tu ska
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ra! ki 2005 ro ku jest po li ty kiem sku pia -

j" cym si# na tu i te raz. Do bó lu prag -

ma tycz nym i po tra fi" cym cze ka$
na do god ny mo ment w bu do wa niu

swo jej ka rie ry i wi ze run ku. Sta% si#
bez wzgl#d ny i to nie tyl ko ko pi"c pa -

prot k# Mil le ra ale czysz cz"c so bie

przed po le po li tycz ne w par tii jak

i w rz" dzie. For ma dy mi sji je go eki py

rz" dz" cej jest eu ro pej sk" uciecz k"
do przo du. Zgrab nym i nie ocze ki wa -

nym ma new rem. Za ska ku j" cym prze -

ciw ni ków po li tycz nych. Efekt Tu ska
jest oczy wi &cie owo cem sztucz nej

me dial nej wrza wy ale przede wszyst -

kim skut kiem kom plet ne go za sko cze -

nia opo zy cji. PiS nie mia% przy go to wa -

nej nar ra cji po zwa la j" cej z jed nej

stro ny efek tow nie zba na li zo wa$ osi" -
gnie cie li de ra PO z dru giej stro ny nie

wpa da j" cej w agre syw n" re to ry k#,
któ ra zo sta %a by ode bra na przez opi ni#
pu blicz n" ja ko ozna ka bez sil no &ci lub

co naj gor sze – za wi &ci. St"d nie mra -

we po cz"t ko wo re ak cje po li ty ków

PiS -u, któ rzy po trze bo wa li kil ku dni by

wy pra co wa$ od po wied ni" for m# dys -

kur su. Za pó' no. Po par cie par tii Ka -

czy( skie go w son da !ach po sz%o w dó%.
Le szek Mil ler wy ra' nie po go dzi% si# ze

swo j" ro l" li de ra schy% ko wej for ma cji

le wi co wej. Je go spon ta nicz ne gra tu la -

cje wzmoc nio ne wy po wie dzia mi

o tym, !e w pew nym sen sie za zdro &ci

Tu sko wi na pew no za pew ni %y mu

sym pa ti# elek to ra tu PO. Zy ska% rów -

nie! przy chyl no&$ dzien ni ka rzy i ko -

men ta to rów wspie ra j" cych po li ty ka

z Gda( ska. Z tym jed nak za strze !e -

niem, !e Mil ler sta% si# tak bli ski Tu -

sko wi, !e a! zb#d ny ja ko zni ko ma al -

ter na ty wa po li tycz na. Tusk od niós%
suk ces. Ale czy Pol ska?

Od
kil ku dni prze ta cza si# przez

me dia nie usta j" ca wrza wa ma -

j" ca na ce lu przed sta wie nie Tu ska ja -

ko su per me na pol skiej sce ny po li tycz -

nej. Na wet nie przy chyl ne mu me dia

po &wi# ca j" je go oso bie ty le miej sca, !e
bez wol nie sta %y si# tu b" pro pa gan do -

w" je go suk ce su. Ta ka ilo&$ lu kru le -

j" ca si# z ekra nów te le wi zyj nych

i szpalt ga zet mo !e przy nie&$ szko d#

PO. Pol skie spo %e cze( stwo by wa prze -

kor ne. Prze ana li zuj my jed nak na ch%od -

no no w" sy tu acj# nie ofi cjal ne go Pre zy -

den ta Unii Eu ro pej skiej (!a den

do ku ment unij ny nie u!y wa te go ty tu -

%u). Prze wod ni cz" cy Ra dy Eu ro pej skiej

pe% ni funk cj# re pre zen ta cyj n" Unii

przy na le! n" g%o wom in nych pa(stw.

Pre zy dent UE brzmi dum nie ale to

wszyst ko. W tym przy pad ku nie mo! -
na na wet na pi sa$, !e brzmi pra wie jak

pre zy dent USA. Bo w tym kon tek &cie

pra wie prze sta je by$ eu fe mi zmem

a sta je si# or dy nar nym k%am stwem.

Kom pe ten cji Do nal da Tu ska nie mo! -
na w !a den spo sób po rów na$ do naj -

s%ab sze go pre zy den ta ja kie go kol wiek

kra ju. Bo na wet pre zy dent Nie miec Jo -

achim Gauck, któ ry w sys te mie kanc -

ler skim ma nie wie le do po wie dze -

nia – w po rów na niu z np. pre zy den tem

Fran cji – to w szcze gól nych sy tu -

acjach np. kry zy so wych i tak ma wi#k -

sze kom pe ten cje w RFN ni! prze wod -

ni cz" cy Ra dy Eu ro pej skiej w Unii.

Do nald Tusk b# dzie mia% bar dzo wa! -
n" ro l# or ga ni za to ra po sie dze( Ra dy,

sk%a da nia i czy ta nia wie lu spra woz da(
przed ró! ny mi gre mia mi np. Par la men -

tem Eu ro pej skim. Naj wa! niej szym

za da niem prze wod ni cz" ce go – i tu

na le !y pod kre &li$: fak tycz nie istot -

nym – b# dzie za pew nie nie ci" g%o &ci

prac Ra dy Eu ro pej skiej i po szu ki wa nie

kon sen su su w cza sie ob rad. B# dzie mu -

sia% cz# sto me dio wa$ ale czy in ni mu

na to po zwo l"? Kry tycz ne ko men ta rze

na za cho dzie nie po zo sta wia j" z%u -

dze(. Nasz eks por to wy pro dukt po li -

tycz ny jest ju! pod czuj nym okiem za -

chod nich me diów. Kom pe ten cje

prze wod ni cz" ce go to re pre zen to wa -

nie Unii na ze wn#trz tak by nie ko li do -

wa %o to z upraw nie nia mi Wy so kie go

Przed sta wi cie la ds. Po li ty ki Za gra -

nicz nej i Bez pie cze( stwa oraz kie -

row ni ka prac Ra dy (sic!). W me diach

pa(stw Unii wy bór Tu ska zo sta% za uwa -

!o ny. Ale nie cza ruj my si#. Obok naj -

sil niej szych przy wód ców pa(stw naj -

wa! niej szym sta no wi skiem w Unii

jest szef eu ro pej skie go rz" du tzn. Prze -

wod ni cz" cy Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ -

ra ma fak tycz ny wp%yw na usta wo daw -

stwo unij ne. To o to kru szo no ko pie. 

Po za tym UE prze cho dzi w tym mo -

men cie kry zys to! sa mo &ci. Oby wa te le

Unii w swo ich wy bo rach do par la -

men tów na ro do wych jak rów nie!
do Eu ro par la men tu wy ra' nie wska zu -

j", !e nie ma j" wi#k szo &ci ani par tie

optu j" ce za po wo %a niem sil nej fe de ra -

cji o cha rak te rze su per -pa( stwa, ani si -

%y jed no znacz nie g%o sz" ce ch#$ po -

wro tu do lu' nej kon fe de ra cji. Ja kie

ma to prze %o !e nie prak tycz ne? W Unii

wa! niej sze w po li ty ce mi# dzy na ro do -

wej jest to, co mó wi Ber lin, Pa ry!
i Lon dyn ni! Bruk se la. Naj bar dziej

do sad nie wy ra zi %a to przed sta wi ciel ka

Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli
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ad mi ni stra cji Ba rac ka Oba my, mó wi!c
nie grzecz nie co my "li o Unii. In sty tu -
cje eu ro pej skie po wo li przy po mi na j!
miej sce uzgod nie# po mi$ dzy g%ów ny -
mi gra cza mi sta no wisk a nie sa mo dziel -
ne or ga ny. Od wrot nie ni& War sza wa in -
ne sto li ce chc! by' sa mo dziel ne
w re pre zen to wa niu swo ich in te re sów
na ro do wych. Naj sil niej wi da' to
po aspi ru j! cym do wy mie nio nej trój ki
Rzy mie ale po dob nie dzia %a j! Bu da -
peszt, Pra ga a dzi siaj Hel sin ki. Gdy
opad n! emo cje mo &e oka za' si$, &e nie
tyl ko nie ma cze go za zdro "ci' Tu sko -
wi ale b$ dzie go trze ba wspie ra', by wy -
trzy ma% pre sje na pierw szej li nii spo rów
w %o nie ro dzi ny kra jów eu ro pej skich. 

Kom plet n! po my% k! jest dys ku sja
na te mat, co Tusk mo &e nam za %a twi'
w Unii. Wy star czy chwi la re flek sji by
do strzec ab sur dal no"' tej de ba ty. Od po -
cz!t ku po wo %a nia sa mo dziel ne go Prze -
wod ni cz! ce go RE, Wy so kie go Przed -
sta wi cie la ds. Po li ty ki Za gra nicz nej
i Bez pie cze# stwa wi docz na jest ten den -
cja do wy sta wia nia przez kra je cz%on -
kow skie ja ko kan dy da tów na te sta no -
wi ska po li ty ków al bo ko# cz! cych
ka rie r$ al bo trze cio rz$d nych. Kim by li
w Eu ro pie van Rom puy czy Ash ton?
Nie ina czej jest obec nie. Przy k%a dem
jest wy bór na Prze wod ni cz! ce go Ko mi -
sji Eu ro pej skiej Je an Clau de’a Junc ke -
ra i w%o skiej kan dy dat ki na sta no wi sko
Wy so kie go Przed sta wi cie la ds. Po li ty -
ki Za gra nicz nej i Bez pie cze# stwa Fe -
de ri ci Mo ghe ri ni, któ ra jesz cze w lu tym
te go ro ku by %a nie zna nym po li ty kiem.
Jej no mi na cja na sze fa MSZ W%och wy -
da je si$ z gó ry pla no wa na ja ko tram po -
li na do unij nej ka rie ry. Tusk móg% wi$ -
cej zro bi' dla Pol ski ja ko jej pre mier.
Wte dy je go g%os si$ li czy% w Ra dzie Eu -
ro pej skiej. Te raz b$ dzie móg% wp%y wa'
na sta no wi sko pol skie po przez nie for -
mal ny wp%yw na pre mier Ew$ Ko -
pacz. Je "li Do nald Tusk chcia% by by'
zbyt pro pol ski szyb ko zo sta nie spro wa -
dzo ny do ro li zmar gi na li zo wa ne go po -
li ty ka ze Wscho du oskar &o ne go o brak
obiek ty wi zmu. Sam wy bór nie do "wiad -
czo nej pro ro syj skiej po li tycz ki z Ita lii
zo sta% od ra zu zin ter pre to wa ny ja ko
prze ciw wa ga do tra dy cyj nie po strze ga -
nych ja ko ru so fo bicz nych Po la ków.
Pra wi co wy dzien nik „Li be ro” na pi sa%:
„Tusk co praw da jest umiar ko wa ny, no
ale prze cie& jest Po la kiem”. Wresz cie
nie po to An ge la Mer kel wspar %a Tu ska
by ten za %a twia% pol skie in te re sy. Je ste -
"my je dy nym du &ym kra jem w Unii,
w któ rym przej "cie pre mie ra na sta no -
wi sko Prze wod ni cz! ce go Ra dy Eu ro -
pej skiej trak to wa ne jest ja ko awans. Ku -
rio zal ne s! s%o wa Pa ni Tusk, !e to dla
m" !a to le piej, bo b" dzie mia# wi" cej
cza su, wi"k sze pie ni$ dze i wi"k szy pre -
sti!. Pod kre"l my pre sti& (sic!). Nie ma
chy ba bar dziej ja skra we go do wo du
na to, &e je ste "my pó% pe ry fe ryj nym

kra jem. Nie wy obra &am so bie by Hol -
lan de, Ca me ron czy Mer kel wo le li opu -
"ci' swo je sta no wi ska i przy j!' fo tel eu -
ro pej ski, no chy ba &e ja ko po li tycz n!
eme ry tu r$. 

Nie w!t pli wie wy bór Tu ska mo &e
by' zna cz! cy dla Pol ski je "li nasz

eks -pre mier od nie sie za uwa &al ny suk -
ces w or ga ni za cji prac Ra dy Eu ro pej -
skiej. Po t$ ga Unii mo &e prze %o &y' si$
na suk ces Pol ski. Mo &e – o ile pol skie
eli ty po li tycz ne b$ d! umia %y sku tecz nie
dba' o in te res Pol ski w Unii. Trud no"'
po le ga na tym, &e trze ba to ro bi' sub -
tel nie i sku tecz nie. Oczy wi "cie na le &y
prze wi dy wa' ru chy part ne rów w Unii
jak i spo za niej. Nie ma bo wiem in nej
al ter na ty wy dla spo koj ne go roz wo ju
Sta re go Kon ty nen tu. Przy po mi na ne
dzi siaj na kan wie kry zy su ukra i# skie -
go kon cep cje ta kie jak fe de ra cji pa#stw
mi$ dzy mo rza, idee od wo %u j! ce si$
do kon cep cji Eu ro py nad du naj skiej
Co uden ho ve’a -Ka ler gie go etc. by %y
tyl ko uto pi!. (Na mar gi ne sie mo& na do -
da', &e uto pi sta i ma rzy ciel Co uden ho -
ve -Ka ler gi za wp%yw na my "le nie pro -
-wspól no to we otrzy ma% ju& w 1950 ro ku
na gro d$ Ka ro la Wiel kie go, któ r! po nad
pó%  wie ku pó( niej do sta% Tusk.) I wca -
le nie ozna cza to, &e na si po li ty cy nie
po win ni mie' pla nów al ter na tyw nych
na wy pa dek roz pa du stre fy Eu ro lub
roz lu( nie nia in te gra cji. Mu si my so bie
zda wa' spra w$, &e Unii nie two rzy my
sa mi a na wet nie je ste "my jej naj wa& -
niej szym ogni wem. W po je dyn k$ nie
za po bie gnie my kry zy som. Po pro stu
Unia Eu ro pej ska jest naj lep szym roz -
wi! za niem cho' jej kszta%t i pra wo
unij ne b$ d! ewo lu owa %y. Nie wie my tyl -
ko w ja kim kie run ku. Co do dba nia
o pol skie in te re sy to ju& wi$k sze szan -
se ma na to ko mi sarz Bie# kow ska,
któ ra za sia da j!c w Ko mi sji Eu ro pej skiej
mo &e lob bo wa' za naj lep szy mi dla
na sze go kra ju roz wi! za nia mi praw ny -
mi i to nie tyl ko w swo im re sor cie. Mo -
&e ona rów nie& blo ko wa' szko dli we dla
na sze go kra ju ini cja ty wy. 

Przy oka zji za mia ny miej sca pra cy
Do nal da Tu ska to czy si$ w na szym kra -
ju dys ku sja spro wa dza j! ca si$ do py ta -
nia: co po Tu sku. Prze bi ja przez ni!
strach o Pol sk$ i PO. A prze cie& ro sza -
dy per so nal ne w de mo kra cji s! naj bar -
dziej na tu ral ne. Py ta nie czy pa# stwo po -
ra dzi so bie bez ta kie go czy in ne go
po li ty ka jest nie tyl ko "miesz ne ale i ur! -
ga j! ce sta bil no "ci sys te mu po li tycz ne -
go w Pol sce. In n! spra w! jest sche da
po Tu sku w par tii rz! dz! cej. Pró by prze -
ko ny wa nia Po la ków przez po li ty ków
nie miec kich co do prze %a ma nia l$ ku
przed ko bie t! -pre mie rem s! nie na miej -
scu i "wiad cz! o igno ran cji na szych bra -
ci za Od ry. Ko bie ty otrzy ma %y pra wa
wy bor cze w Pol sce i w Niem czech
w tym sa mym ro ku. A to, &e Niem cy nie

wie dz!, &e mie li "my ju& de mo kra tycz -
nie wy %o nio n! pre mier Su choc k! 
do bit nie "wiad czy o tym w jak pro tek -
cjo nal ny spo sób trak tu j! swo je go
wschod nie go s! sia da. Pro blem z pre -
mier Ew! Ko pacz nie wy ni ka z jej p%ci.
Zresz t! Po la cy nie mie li ni gdy tra dy cji
Kin der Küche Kir che st!d nie mie li by
nic prze ciw ko pol skiej An ge li Mer kel.
S%a bo"' Han ny Su choc kiej wy ni ka %a
z bra ku sil ne go za ple cza po li tycz ne go.
Zo sta %a pre mie rem, bo nie za gra &a %a li -
de rom par tii two rz! cych ko ali cj$. Su -
choc ka by %a Mar cin kie wi czem lat dzie -
wi$' dzie si! tych. )le si$ sta %o, &e dru gim
pre mie rem ko bie t! w Pol sce nie jest na -
tu ral na li der ka, któ ra wy gra %a wy bo ry
we wn!trzpar tyj ne i nie po pro wa dzi %a
swo je go ugru po wa nia do zwy ci$ stwa
wy bor cze go. To s! (ró d%a rze czy wi stej
si %y kanc lerz Mer kel w Niem czech. Ewa
Ko pacz mo &e sta' si$ jesz cze przy wód -
czy ni! pod wa run kiem, &e nie b$ dzie za -
rz! dza na z tyl ne go fo te la przez su per -
-pre mie ra w Bruk se li. *e by tak si$
sta %o mu si zwy ci$ &y' sa mo dziel nie
(cho' z po par ciem Tu ska) wy bo ry
w PO a po tem par la men tar ne. W ten
spo sób sta nie si$ pierw szym w hi sto rii
pol skiej de mo kra cji m$ &em sta nu - ko -
bie t!. Py ta nie czy jest po li tycz k! wiel -
kie go for ma tu? 

Z per spek ty wy +l! ska naj wa& niej sze
by "my mie li od po wied nie lob by w War -
sza wie, któ re sku tecz nie b$ dzie prze ko -
ny wa', &e to, co do bre dla na sze go re -
gio nu do bre jest dla Pol ski. O tym jak
to jest wa& ne naj le piej "wiad czy fakt, &e
Do nald Tusk pod czas swo je go po by tu
w Ryb ni ku przed wy bo ra mi uzu pe% nia -
j! cy mi do Se na tu przy zna% si$, &e do -
pie ro po sied miu la tach pe% nie nia funk -
cji pre mie ra zro zu mia% (sic!) jak wa& ny
dla po ten cja %u go spo dar cze go kra ju
nad Wi s%! jest +l!sk. Po mi ja j!c kon tekst
pu stych obiet nic przed wy bor czych trze -
ba mie' na dzie j$, &e in ni po li ty cy by
doj"' do ta kich wnio sków nie po trze -
bu j! pe% nie nia eks po no wa ne go sta no wi -
ska tak d%u go. Za brak nie bo wiem fo te -
li. Zresz t! to do wo dzi jak s%a b! ma si %$
prze bi cia Gór ny +l!sk. Tusk nic nie za -
%a twi +l! sko wi w Bruk se li. Trze ba ak -
ty wi zu j!c po li tycz nie miesz ka# ców
wo je wódz twa "l! skie go wy wal czy'
so bie sil n! re pre zen ta cj$ po li tycz n!
w pol skim par la men cie. Roz li cza' li de -
rów sa mo rz! do wych z ich osi! gni$'
w po zy ski wa niu ka pi ta %u i mo der ni za -
cji ma %ych oj czyzn. Prze ciw sta wi' si$
pro win cjo na li za cji re gio nu. Li czy'
przede wszyst kim na sie bie. 

!

Dr Mar cin Ga cek – so cjo log, ad iunkt

z In sty tu cie So cjo lo gii U!, po za ar ty ku -

"a mi na uko wy mi pu bli ko wa" w kwar tal -

ni ku kul tu ral nym „Opcje” i mie si#cz ni -

ku „!l$sk”. 
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KA TA RZY NA BE RE TA: Na po -

cz!t ku na szej roz mo wy pro po nu j",
aby #my od by li po dró$ w prze sz%o#&.
Pro sz" so bie przy po mnie& sa mych

sie bie ja ko #wie $o upie czo nych ab -

sol wen tów li ceum. Jak opi sa li by Pa' -

stwo swo j! wie dz" i przy go to wa nie

do stu diów w tam tym cza sie?

BE ATA PI TU (A:

Szko !a, któ r" uko# czy !am, czy -
li IV li ceum na Si kor skie go w By to -
miu, wte dy uzna wa ne za jed no z lep -
szych, rze czy wi $cie przy go to wa !a
mnie do stu diów. Mia !am ta kie po czu -
cie, %e wiem, %e umiem, %e po tra fi&.
Rów no cze $nie mia !am te% prze $wiad -

cze nie, któ re ca !y czas nam wpa ja no,
%e po win ni $my za wsze ro bi' zde cy do -
wa nie wi& cej ni% wy ma ga od nas szko -
!a. Z wiel k" przy jem no $ci" wspo mi -
nam po la tach swo ich na uczy cie li,
m.in. nie %y j" c" ju% na uczy ciel k& fi zy -
ki, któ ra mi mo te go, %e nie pa !a !am
szcze gól n" mi !o $ci" do na uk $ci s!ych,
po tra fi !a $wiet nie wy !o %y' lek cj&,
wzbu dza j"c owo za in te re so wa nie. Te
tre $ci, któ re zo sta !y mi prze ka za ne, np.
z bio lo gii czy j& zy ka pol skie go, do dzi -
siaj s" prze ze mnie wy ko rzy sty wa ne.
Uwa %am, %e to by !a do bra szko !a.
Sztan da ro w" po sta ci" w niej by !a pa ni
pro fe sor He le na Mo ra wiec. Uczy !a nas
!a ci ny. Dzi siaj s!y sz& wie le ra zy, %e ten
przed miot jest nie po trzeb ny, tam ten
nie po trzeb ny, %e za du %o. Ja si& z tym
ab so lut nie nie zga dzam i my $l&, %e ona
we mnie ten po gl"d za szcze pi !a. My,
ucznio wie, bu rzy li $my si&, bo chcie li -
$my an giel ski, a nie !a ci n&, a ona prze -
ko ny wa !a nas ( dzi siaj cz& sto po wta -
rzam to mo im stu den tom ( %e na le %y
ten przed miot trak to wa' jak ben zy n&
do sa mo cho du, bez któ rej on nie po je -
dzie. I cho cia% dzi siaj jest nam nie po -
trzeb na, bo nie ma my sa mo cho du,
w przy sz!o $ci z pew no $ci" si& przy da.
Pa trzy !a wi&c na to z d!u% szej per spek -
ty wy. My $l&, %e obec nej szko le bra ku -
je w!a $nie ta kie go spoj rze nia. Wszyst -
ko jest tyl ko na dzi siaj. Ci" gle si&
s!y szy, %e za du %o, za trud ne. Wte dy
nikt nie py ta!, czy je ste $my zbyt ob ci" -
%e ni, ale od nas wy ma ga no i tym te%
za szcze pio no wia r&, %e da my ra d&, %e
mo %e my, bo si& od nas wy ma ga.

TO MASZ SZYJ KOW SKI:

Nie mo g& po wie dzie', by mo ja szko !a
( II LO im. Emi lii Pla ter w So snow cu (
w ja ki$ szcze gól ny spo sób przy go to wa !a
mnie do stu dio wa nia, ale to ab so lut nie
nie by !a jej wi na. To ra czej efekt mo jej
g!& bo kiej nie doj rza !o $ci w tym cza sie.
Ta kiej, któ ra ukie run ko wa na by !a na stu -
dio wa nie w ogó le, na pe wien mo del funk -
cjo no wa nia spo !ecz ne go: „ja b& d& stu -
den tem”. Tak %e wy bór stu diów nie
wy ni ka! z ja kich$ szcze gól nych umie j&t -
no $ci czy ta len tów przez szko !& wy pie l& -
gno wa nych. Wspo mi nam j" ra czej ja ko
miej sce spo tka nia cie ka wych oso bo wo $ci
( i to za rów no w$ród uczniów, jak i na -
uczy cie li. Cza sa mi !a pi& si& na tym, %e co$
z ich du cha czy prze ka zu dzi$ od naj du j&

Przy re dak cyj nym sto le „)l! ska” roz ma wia li: dr hab. BE ATA PI TU (A * ad iunkt w Za k%a dzie Dy dak -

ty ki Ogól nej i Pe deu to lo gii Wy dzia %u Pe da go gi ki i Psy cho lo gii Uni wer sy te tu )l! skie go, dr JE RZY JA ROSZ

* dzie kan Uni wer sy te tu )l! skie go Dzie ci, kie row nik Pra cow ni Dy dak ty ki Fi zy ki Wy dzia %u Ma te ma ty ki,

Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu )l! skie go, TO MASZ SZYJ KOW SKI * dy rek tor Ze spo %u Szkó% Ogól no kszta% -
c! cych nr 15 (IV Li ceum Ogól no kszta% c! ce go im. Sta ni s%a wa Sta szi ca oraz Gim na zjum nr 25 z Od dzia %a -

mi Dwu j" zycz ny mi) w So snow cu, PRZE MY S(AW FA BJA+ SKI * dy rek tor Aka de mic kie go Ze spo %u
Szkó% Ogól no kszta% c! cych (I Li ceum Ogól no kszta% c! ce go im. Ju liu sza S%o wac kie go i Gim na zjum Dwu j" -
zycz ne go) w Cho rzo wie.

O su per mar ke ty za cji
szko !y i o tym,
%e cz!o wiek jest wiel ki

Mo de ra tor: KA TA RZY NA BE RE TA – re dak tor mie si&cz ni ka „)l"sk”
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i wy ko rzy stu j! w swo jej pra cy, ale wów -

czas wy da wa "o mi si! naj wa# niej sze to,

#e po ma tu rze za my kam za so b$ drzwi

i przez naj bli# sze la ta szcz! %li wie nie b! -
d! mia" ze szko "$ nic do czy nie nia. Mia -

"em ra czej po czu cie uwol nie nia od ry go -

rów i ch!& otwar cia si! na co% no we go, co

nio s"y ze so b$ stu dia. Do mi no wa "o we

mnie po czu cie wcho dze nia w ta ki tro ch!
bar dziej eks klu zyw ny %wiat by cia stu -

den tem. Do pie ro w dru giej ko lej no %ci,

a mo #e na wet w pi$ tej, po ja wi "a si! ja ka%
uzmy s"o wio na po trze ba zg"! bia nia któ rej%
z dzie dzin wie dzy. To na st$ pi "o do pie ro

w okre sie stu diów, kie dy si! na gle oka za -

"o, #e ta po lo ni sty ka, któ r$ wy bra "em

w trze ciej ko lej no %ci, mo #e by& ca" kiem

cie ka w$ ofer t$ ' tak #e in te lek tu al n$, a nie

tyl ko, jak w ogól nia ku, to wa rzy sk$. Mu -

sia "o jed nak mi n$& pa r! lat.

JE RZY JA ROSZ:

U mnie tro ch! ina czej to wy gl$ da "o,

bo ja w ja kim% sen sie by "em ge ne tycz -

nie ob ci$ #o ny na uka mi przy rod ni czy -

mi. Mój ta to by" na uczy cie lem fi zy ki

i ma te ma ty ki, co za wsze mnie od dzie -

ci( stwa po ci$ ga "o, wi!c po sze d"em

do li ceum spro fi lo wa ne go ' ma te ma -

tycz no -fi zycz ne go im. Ste fa na )e rom -

skie go w Biel sku -Bia "ej. Da wa "o ono

to wszyst ko, co tyl ko chcie li %my z nie -

go wzi$&. Mo im zda niem spra wa jest in -

dy wi du al na, bo w ka# dej szko le mo# na

na uczy& si! bar dzo wie le, je #e li si! te go

chce. Ofer ta jest ta ka czy in na, ró# ne s$
kli ma ty, ale je #e li my sa mi ma my g"! bo -

kie prze ko na nie, #e te go chce my si! na -

uczy&, to chce my wie dzie&, to nas in te -

re su je, mo #e my to uzy ska&, na wet je #e li

ca "a resz ta kla sy uwa #a ina czej. Mo #e -

my in dy wi du al nie sko rzy sta& z wie dzy

na uczy cie li. Nie zda rzy "o mi si! ni gdy,

aby nie by "o to mo# li we. W na szej szko -

le by" do bry kli mat. Oczy wi %cie nie tyl -

ko do na uki ma te ma ty ki, fi zy ki i che mii,

do ty czy "o to tak #e in nych przed mio tów.

Je #e li kto% tyl ko chcia", to móg" si!
uczy&. Pan po wie dzia" o pew nej doj rza -

"o %ci czy nie doj rza "o %ci, a Pa ni o j! zy ku

"a ci( skim. U nas by "a opcjo nal na mo# -

li wo%& na uki "a ci ny, z cze go nie sko -

rzy sta "em, bo wów czas wy da wa "o mi

si!, #e mam in ne wa# niej sze rze czy

do zro bie nia. )a "o wa "em po tem te go

przez ca "e #y cie. Uczy "em jej si! pó* -
niej, ale ju# nie tak sys te ma tycz nie i do -

sko na le wiem, jak bar dzo jest w #y ciu

po trzeb na. Edu ka cja jest wi!c tak #e
kwe sti$ in dy wi du al nej doj rza "o %ci

ucznia. I to chy ba si! zmie ni "o, a nie ty -

le sa ma szko "a. Wy da je mi si!, #e sam

sys tem o%wia ty od wpro wa dze nia przez

za bor ców obo wi$z ku szkol ne go w Pol -

sce w za sa dzie po zo sta je ta ki sam.

Zmie nia si! pod sta wy pro gra mo we, wy -

ko nu je ró# ne ko sme tycz ne za bie gi,

dzie li na ró# ne eta py, wpro wa dza gim -

na zja lub nie, ale ge ne ral nie wszyst ko

funk cjo nu je ca "y czas tak sa mo. Edu ku -

j$c chce my prze ka za& ze staw pew nych

kom pe ten cji, umie j!t no %ci czy te# me -

mów, uwa #a my, #e naj lep szy jest ten,

któ ry nam przy da" si! w #y ciu, wi!c
chce my go prze ka za& da lej. Tym cza -

sem %wiat si! zmie nia, a ostat nio b"y ska -

wicz nie, wi!c w tym mo men cie po pe" -
nia my chy ba ja ki% b"$d i to by& mo #e
skut ku je bra kiem suk ce su w edu ka cji.

Ucznio wie bo wiem nie wi dz$ po trze by

ucze nia si! rze czy, któ re w szko le si! im
ofe ru je. Nie da je im ona te go, co jest dla

nich in te re su j$ ce. Mo ja szko "a przy go -

to wa "a mnie do stu diów bar dzo do brze,

ale wte dy chcie li %my si! uczy&, te raz,

my %l!, tej ch! ci nie ma.

PRZE MY S!AW FA BJA" SKI:

Ja to chy ba bez ko( ca mo g! opo wia -

da&, gdy# cho dzi "em do szko "y, któ rej

je stem obec nie dy rek to rem. Jest to wi!c
szcze gól ny ro dzaj sen ty men tu. Po wrót

do tych nie tak od le g"ych zno wu cza -

sów jest dla mnie za wsze mi "$ spra w$,
tym bar dziej #e kon takt po mi! dzy

ab sol wen ta mi S"o wa ka jest #y wy. Spo -

ty ka my si! prak tycz nie ca "y czas '
i kla so wo, i rocz ni ko wo, i mi! dzy rocz -

ni ko wo, co te# %wiad czy o at mos fe rze,

któ r$ my w li ceum S"o wac kie go, cy tu -

j$c Te sta ment mój, na zy wa my „si "$ fa -

tal n$”, a któ ra ist nie je w na szych mo -

der ni stycz nych mu rach. Ja wy nio s"em

bar dzo du #o ze szko "y. Mia "em fan ta -

stycz nych mi strzów -na uczy cie li. Oczy -

wi %cie nie wszyst kich. By li bar dzo do -

brzy i do brzy. Ni gdy ewen tu al na

nie ch!&, któ rej zresz t$ so bie nie przy po -

mi nam, do da ne go na uczy cie la nie wy -

ni ka "a z te go, #e kto% by" tzw. ko s$.
Tych na uczy cie li ce ni "em chy ba naj -

wy #ej. Mia "em tró j! z ma te ma ty ki, ale

to nie wy ni ka "o z te go, #e by "em a# tak

ma "o po j!t ny, tyl ko po pro stu nie chcia -

"o mi si!. Mia "em ten swój wiek sie -

dem na stu, osiem na stu lat i zwi$ za ne

z nim pro ble my. Ko pa nie pi" ki czy to -

wa rzy skie spo tka nia by "y dla mnie tro -

ch! bar dziej cie ka we, acz kol wiek ni -

gdy nie do pro wa dza "em do te go, #e by

si! za nie dba& ca" ko wi cie. I kie dy po tej

trój ce po sze d"em na stu dia przy rod ni cze

w Uni wer sy te cie +l$ skim, na pierw -

szym ro ku by "em jed n$ z naj lep szych

osób z ma te ma ty ki i che mii. Obu tych

przed mio tów nie lu bi "em spe cjal nie

w szko le %red niej, na to miast uwiel bia -

"em in ne przed mio ty przy rod ni cze i j! -
zy ki ob ce. Mu sz! po wie dzie&, #e j! zy -

ka an giel skie go w szko le mia "em

wi! cej ni# ucznio wie obec nie, a wów -

czas by" to schy "ek de ka dy Gier ka, gdy#
ko( czy "em li ceum w 1980 ro ku. Na -

praw d! bar dzo wie le zy ska "em w szko -

le i wy ko rzy stu j! to do dzi%. Geo gra fia

jest dzie dzi n$ in ter dy scy pli nar n$, wi!c
ko rzy stam pod czas pro wa dze nia lek cji

z wie dzy zdo by tej na za j! ciach z fi zy -

ki, bio lo gii, che mii, na uk spo "ecz nych,

a ucznio wie cza sa mi za da j$ py ta nie:

„A sk$d Pan to wie?”. A ja od po wia -

dam: „No, st$d! Na uczy "em si! te go

w na szym li ceum ogól no kszta" c$ cym”. 

Ina czej si! w tej chwi li uczy, in ny

jest spo sób sa me go ucze nia si!, ale

przede wszyst kim mo del edu ka cji bar -

dzo si! zmie ni". Tu wi dz! naj wi!k sze

nie bez pie cze( stwo. Ka# dy z nas za -

pew ne do %wiad czy" te go ja ko ucze(,

#e kie dy prze cho dzi li %my ze szko "y
pod sta wo wej do li ceum, uczy li %my si!
pew nych ele men tów pro gra mo wych

po raz dru gi i wy da wa "o nam si!, #e to

zno wu to sa mo. Jed nak roz sze rza li -

%my t! wie dz! na po ziom li ce al ny. Ten

spi ral ny mo del, któ ry funk cjo nu je

od sta ro #yt no %ci, a w któ rym jed n$
z g"ów nym za sad jest: re pe ti tio ma ter
stu dio rum est, zo sta" za rzu co ny. Ma -

my wy my %lo ny przez biu ro kra tów

z Unii Eu ro pej skiej mo del li nio wy,

za k"a da j$ cy, #e to, cze go Ja siu si! na -

uczy", to Jan b! dzie umia". I to zu pe" -
nie li te ral nie. 

K.B.: Szkol nic two w Pol sce kry ty -

ko wa no ju# wie lo krot nie i na ró# ne

spo so by. Co na praw d$ prze szka dza

w roz wo ju m%o de go cz%o wie ka, czym

my do ro &li naj bar dziej mu szko dzi -

my? Prze %a do wa niem pro gra mów

czy ogra ni cza niem wie dzy do mi ni -

mum? Bra kiem in dy wi du al ne go po -

dej &cia, po my s%u na po pro wa dze nie

wy bit nie uzdol nio nych, a mo #e pseu -

do in dy wi du ali za cj', któ ra de fac to
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zwal nia m!o dzie" z wszel kich wy ma -
ga# i wy si! ku in te lek tu al ne go?

J.J.: Po mys! na in dy wi du al ne na -

ucza nie w szko le to spra wa nie zwy kle

trud na, bo wi" #e si$ z pew ny mi re alia -

mi. Ja ko fi zyk po wi nie nem mó wi%
o kon kre tach. Kon kret ne go dzi ny, kon -

kret ne wy na gro dze nie, kon kret na pra ca,

któ ra mu si zo sta% wy ko na na. Oczy wi -

&cie in dy wi du al ne zaj mo wa nie si$
uczniem w trzy dzie sto oso bo wej czy

dwu dzie sto oso bo wej kla sie jest nie -

zwy kle trud ne, ale mo im zda niem jest

do zre ali zo wa nia, tyl ko wy ma ga bar dzo

wy so kich kom pe ten cji i bar dzo du #e go

za an ga #o wa nia na uczy cie la. To nie mu -

si by% pro gram in dy wi du al ne go na ucza -

nia, to mo #e by% ta ki spo sób ucze nia

w kla sie, któ ry wnie sie co& no we go

i dla tych, któ rzy s" mniej za in te re so -

wa ni, i dla tych, któ rzy s" bar dzo za in -

te re so wa ni. Nie mu si my uczy% za awan -

so wa nych teo rii czy wcho dzi% w ja kie&
za gad nie nia bar dzo szcze gó !o wo. Mo -

#e my na to miast zu #y% czas na to, #e by

da% ró# ne mo# li wo &ci, po da% pew ne go

ro dza ju lin ki, któ re mo g" by% wy ko -

rzy sta ne. Ci, któ rzy ze chc" z nich sko -

rzy sta%, to sko rzy sta j" i si$ roz wi n". Ci,

któ rzy nie, to nie. Jest to zno wu spra wa

wy two rze nia in dy wi du al nej ch$ ci ucze -

nia si$ i tu taj wi dz$ mo# li wo&% pra wi -

d!o we go funk cjo no wa nia szko !y. 

T.S.: Da li &my si$ uwie&% na iw nej

wie rze, #e szko !a mo #e nie by% prze sta -

rza !a. W mo im prze ko na niu ona w pew -

nym sen sie na wet mu si by% nie co 

ana chro nicz na, bo jest nie tyl ko spad ko -

bier c" od wiecz nej tra dy cji prze ka zy wa -

nia wie dzy i umie j$t no &ci, ale te# jest za -

nu rzo na w pew nej szla chet no &ci,

w!a &ci wej dla zja wisk sta !ych, trwa !ych,

po nad cza so wych. Oczy wi &cie mu si ule -

ga% pew nym zmia nom, ale to, co mi

szcze gól nie nie od po wia da i co, w mo -

im od czu ciu, wp!y wa rów nie# na ja ko&%

kszta! ce nia, to fakt, i# ule gli &my szko -

dli we mu zja wi sku su per mar ke ty za cji

o&wia ty. Szko !a sta je si$ ko lej nym miej -

scem, gdzie ka# dy mo #e wy bie ra%, co

mu si$ po do ba, i w ka# dej chwi li od da%
to war, któ ry mu nie pa su je. W zwi"z ku

z tym ro dzi ce i ucznio wie – klien ci

szko !y ' b$ d" trak to wa% tych, co po da -

j" to war -wie dz$, ra czej us!u go wo. To,

co za wsze by !o hi sto rycz nie zwi" za ne

ze szko !" ' uk!ad na uczy ciel -mistrz,

star szy -m!od szy, a tak #e pe wien brak

de mo kra cji ' bo, szcze rze mó wi"c,

w ro dzi nie, woj sku, Ko &cie le de mo kra -

cja nie jest naj lep szym mo de lem re la cji

mi$ dzy ludz kich ' to wszyst ko gdzie&
od sie bie od su n$ li &my. Da li &my si$
sprze da% ta kiej mar ke tin go wej kon cep -

cji szko !y. Po wiem pa( stwu szcze rze, #e
kie dy o tym czy ta !em pa r$ lat te mu,

stwier dzi !em na wet, #e to jest faj ny po -

mys!, #e ja to czu j$. Klient, sprze daw ca,

stra te gia mar ke tin go wa, dy rek tor -me -

na d#er… Przez ja ki& mo ment sam si$
tym za ch!y sn" !em, ale pó) niej za cz" -
!em do strze ga%, #e za fa scy no wa nie bu -

do wa niem re la cji mi$ dzy ludz kich

w opar ciu o me to dy eko no micz ne po -

wo du je, #e szko !a sta je si$ ryn kiem,

na któ ry przy cho dzi si$, by co& na by%,
co& no we go, b!ysz cz" ce go, mo# li wie

szyb ko i w atrak cyj nej ce nie. Tak chy ba

gu bi si$ ide$ szko !y ja ko miej sca otwie -

ra nia m!o de go cz!o wie ka na &wiat. Pan

to !ad nie uj"!, mó wi"c o po da wa niu

uczniom lin ków. Prze cie# wia do mo, #e
my nie nie sie my ze so b" mo# li wo &ci

po in stru owa nia ucznia o wszyst kim

na &wie cie, bo nie je ste &my ani cio ci"
Wi ki pe di", ani wuj kiem Go oglem, ale

je ste &my ty mi, któ rzy mo g" co& za ofe -

ro wa% tak #e z sie bie. Kie dy si$ pod da -

je my pre sji han dlo we go wi dze nia &wia -

ta, za czy na my si$ do pa so wy wa%
do wy ma ga(. W rze czy wi sto &ci jed nak

ni gdy si$ do nich nie do stro imy, bo

w szko le ma my kil ku set po ten cjal nych

klien tów, ra zy dwo je ro dzi ców, to si$ ro -

bi pó! to ra ty si" ca lu dzi, któ rzy cze go&
od nas ocze ku j". Wpa da my wów czas

w stres, #e nie je ste &my w sta nie te mu

za da niu spro sta%. Wszy scy ci klien ci s"
bo wiem wy cho wa ni w sys te mie: ja #" -
dam, wy ma gam, p!a c$. To jest co&, co

mo im zda niem wspó! cze sn" szko !$ po -

gr" #a. Zresz t" nie pierw szy raz ma my

do czy nie nia ze zja wi skiem ule ga nia

szko !y mo dom i ten den cjom, ale tym

ra zem do&% trud no b$ dzie si$ z te go wy -

co fa%. 

K.B.: Mo "e za tem tym, co naj bar -
dziej szko dzi szko le, jest, ogól nie
rzecz uj mu j$c, po li ty ka, któ ra wpi -
sa na jest w na tu r% "y cia spo !ecz ne go.
Szko !a za wsze re ali zu je ja ki& po li -
tycz ny mo del wy cho wa nia. Dwu -
dzie sto le cie to re for ma j% drze je wi -
czow ska i wy cho wa nie pa# stwow ca,
Pol ska Lu do wa to in dok try na cja
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i pró ba wy cho wa nia przy sz!ych

dzia !a czy par tyj nych i Pstrow skich.

A te raz ko go wy cho wu je my? Oso -

by, któ re b" d# $y !y w sys te mie: p!a -

c" -wy ma gam, je stem klien tem? 

P.F.: Ja si! przed tym bro ni!, bo ta -

ki sys tem, gdzie li czy si! tyl ko pie -

ni"dz, a eko no mia ca# ko wi cie prze s#a -

nia ce le edu ka cyj ne, jest po pro stu

do ni cze go. To ma bar dzo krót kie no -

gi. Chce my m#o dzie $y ca #y czas prze -

ka zy wa% te kla sycz ne war to &ci, któ re

my otrzy my wa li &my od na szych ro -

dzi ców, na uczy cie li, a oni od swo ich,

bo te uni wer sal ne war to &ci s" nie -

zmien ne i $ad na Unia Eu ro pej ska czy

$a den XXI wiek ich nie zmie ni. My je

ma my w so bie. Je ste &my ho mo sa piens
i ta kie ma my nor my mo ral ne bez

wzgl! du na re li gi!, w któ rej je ste &my

wy cho wa ni. Kwe stio no wa nie te go jest

z gó ry ska za ne na nie po wo dze nie w ja -

kiej& d#u$ szej per spek ty wie cza so wej.

Sta ra my si! wi!c w szko le po ka zy wa%
m#o dzie $y in ny &wiat, in ne po dej &cie

do $y cia. Nie naj pierw ja ' a wi dzi my,

$e ego izm jest obec nie po wszech ny '
ale naj pierw kto&, do pie ro pó( niej ja.

Ro bi my co& dla ko go&, po ma ga my

w na uce, wspie ra my fi nan so wo, je $e li

kto& jest mniej za sob ny, b"d( te$ po -

ma ga my lu dziom gdzie& zu pe# nie

na ze wn"trz. St"d te$ bar dzo wspie ram

wszel kie dzia #a nia wo lon ta riu szy

na te re nie szko #y ' od tych, któ rzy pra -

cu j" dla Wiel kiej Or kie stry )wi" tecz -

nej Po mo cy, po tych, któ rzy je$ d$" od -

bu do wy wa% szko #! po tsu na mi na Sri

Lan ce. Kie dy& cel wy cho waw czy by#
u nas po sta wio ny bar dzo wy so ko,

funk cjo no wa nie w wa run kach wol no -

ryn ko wych tro szecz k! zmi ni ma li zo -

wa #o od dzia #y wa nie wy cho waw cze.

Li czy si! efekt fi nal ny. Dzi& ofe ru je my

pro dukt w po sta ci wie dzy na uczy cie la,

ucze* ja ko& ten pro dukt „prze ra bia”

w so bie, a efek tem ko* co wym ma by%
m#o dy cz#o wiek, le piej lub go rzej wy -

kszta# co ny. Za po mi na si! na to miast

o dru giej funk cji szko #y ' wy cho wa -

niu. Ko lej na stro na pro ble mu to czas.

Nam si! sta le za bie ra czas, któ ry po -

win ni &my po &wi! ca% m#o dzie $y, ob ci -

na j"c go dzi ny lek cyj ne. „)wi! tej pa -

mi! ci” fi zy ki czy geo gra fii zo sta #a ju$
tyl ko jed na go dzi na na ca #y cykl na -

ucza nia w li ceum, co po zo sta wiam bez

ko men ta rza. Co ja mo g! w tym cza sie

zro bi%? Nie b! d! na wet w sta nie na -

uczy% dziec ka uczy% si!, po szu ki wa%,
bo mam na to tyl ko 30 go dzin na ca #e
li ceum. Wi!c co ja mu mo g! wska za%?
Mo g! mu tyl ko po wie dzie%: „Id(
do bi blio te ki”.

B.P.: Zga dzam si! z tym, co pa* -

stwo po wie dzie li, ale po ru szy #a bym

jesz cze jed n" kwe sti!, a mia no wi cie,

$e w dzi siej szej szko le, w mo jej oce -

nie, bra ku je ta kiej zwy k#ej rów no-

wa gi. Za kwe stio no wa li &my za sad -

no&% re la cji na uczy ciel -ucze*. Z ra cji 

po st! pu j" cej li be ra li za cji cz! &ciej

w ocze ki wa niach spo #ecz nych na -

uczy ciel ja wi si! ja ko kum pel, ar ty sta,

wir tu oz, co oczy wi &cie nie sprzy ja po -

sta wom, któ re chcia #a bym u m#o dzie -

$y wi dzie%. Kszta# c"c na uczy cie li cz! -
sto mó wi!, $e w re la cji z uczniem nie

mo g" by% ro dzi cem, nie mo g" by%
kum plem, mu sz" by% na uczy cie lem.

Pro sta za sa da ' kum plo wi za wsze

mo$ na po wie dzie%: „Spa daj, ja si! te -

go nie na ucz!!”, a na uczy cie lo wi nie

wy pa da, nie mo$ na. Na to miast co si!
sta #o? Ten za kaz, $e na uczy cie lo wi

nie mo$ na, zo sta# za kwe stio no wa ny

przez spo #e cze* stwo, przede wszyst -

kim po przez wy ty ka nie wszyst kich

b#! dów, bo l" czek i my &l!, $e tak $e
po przez ob ci" $a nie nad mier ny mi wy -

ma ga nia mi. Za wsze naj #a twiej po wie -

dzie%, $e wszyst ko za le $y od na uczy -

cie la. Oczy wi &cie tak jest, ale ten

na uczy ciel jest cz#o wie kiem i nie

mo$ na mu sta le, sys te ma tycz nie do -

k#a da% za da* i sta wia% go w ta kiej sy -

tu acji, $e w tym sa mym cza sie ma za -

spo ka ja% bar dzo ró$ no rod ne po trze by

uczniów, zwa $yw szy na to, $e w kla -

sach po ja wia j" si! te$ oso by z bar dzo

spe cy ficz ny mi de fi cy ta mi. W zwi"z ku

z po wy$ szym po zo sta wie nie na uczy -

cie la sa me mu so bie w tej po wo dzi 

po trzeb i ocze ki wa* nie skut ku je w#a -

&ci w" in dy wi du ali za cj" pro ce su dy -

dak tycz ne go, ale ta kim tro ch! mio ta -

niem si!, $e by i te mu po móc, i te go

za in spi ro wa%, i te mu wzmóc mo ty wa -

cj!. Z po wo du ogra ni cze* wy ni ka j" -
cych z licz by dzie ci, z cza su, tem pa,

z prze ka zu tre &ci ' na uczy ciel roz li -

cza si! z ilo &ci za pre zen to wa nej wie -

dzy ' za czy na bra ko wa% cza su na wy -

cho waw czy ko men tarz; na to, co

w re la cji ucze* -na uczy ciel jest naj -

cen niej sze, co po wo du je, $e ja nie wy -

kszta# ci #am, ale wy cho wa #am cz#o -

wie ka, któ ry jest otwar ty na dru gie go,

otwar ty na wie dz!, nie za le$ nie my -

&l" cy. Tu taj upa try wa #a bym tej pod sta -

wo wej bo l"cz ki. Nie mo$ na trak to -

wa% na uczy cie la jak wor ka, do

któ re go tyl ko si! wrzu ca, wrzu ca,

wrzu ca i sys te ma tycz nie go roz li cza.

Uniwersytet !l"ski 1 czerwca 2009 r. otworzy# swoje podwoje dla najm#odszych. Uniwersytet !l"ski Dzieci cieszy si$ ogromnym zainteresowaniem. 
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On te! mu si mie" wol n# chwi l$, !e by

t$ swo j# ro l$ za wo do w# zre de fi nio -

wa", a on te go cza su nie ma.

Wy da je mi si$ rów nie!, !e uczy nio no

szko le strasz n# krzyw d$, bo zde pre cjo -

no wa no co%, co jed nak %wiad czy o wiel -

ko %ci cz&o wie ka, a mia no wi cie wy si -

&ek. Pro sz$ za uwa !y", do mi nu je

ge ne ral nie prze ko na nie, !e wszyst ko

ma by" lek kie, &a twe, przy jem ne. Oczy -

wi %cie s# bar dzo fra pu j# ce tre %ci kszta& -
ce nia i ta kie, któ re mo !e trosz k$ mniej

in te re su j# m&o dych, ale wy ma ga j# wy -

si& ku, a spo &ecz ne ocze ki wa nie jest ta -

kie, !e: „Ty, na uczy cie lu, tak to prze -

two rzysz, !e to b$ dzie lek kie, &a twe

i przy jem ne”. 

P.F.: To szcze gól nie wi da" po j$ zy ku

pol skim. Lek tu ry wy ci$ to bar dziej ni!
Ama zo ni$. Ma my brak ucze nia si$
na pa mi$". M&o dy cz&o wiek nie jest cza -

sa mi w sta nie opa no wa" tek stu, bo nie

po siad& ta kiej umie j$t no %ci. Nie wy pra -

co wa& na wy ku.

K.B.: Czy to nie jest tak, !e co"
zmie ni #o si$ ge ne ral nie w ludz kiej
psy chi ce? Idzie my w kie run ku to tal -
nej wir tu ali za cji, a w "wie cie wir tu al -
nym wszyst ko jest #a twe, szyb kie
i przy jem ne, ale rów no cze "nie nie -
praw dzi we.

J.J.: To jest chy ba w&a %nie clou te go

wszyst kie go. Szko &a, jak Pan dy rek -

tor po wie dzia&, ma wy cho wy wa",
a nam na to bra ku je cza su. To jest te!
to, co nam naj go rzej wy cho dzi. Na to -

miast przy wo &u j#c pop pe row ski po -

dzia& na trzy %wia ty, na le !y stwier dzi",
!e do %wia ta obiek tyw nych war to %ci

i tre %ci my %li kie dy% mie li %my do st$p
przez ko go%, ju! nie mó wi$: przez mi -

strza, ale przez ko go%, kto nas na t$
dro g$ wpro wa dzi&, kto wpro wa dzi& ja -

k#% struk tu r$, po rz# dek, pew ne war to -

%ci z tym zwi# za ne. I mie li %my to bar -

dzo &ad nie opa ko wa ne, wie dzie li %my

do cze go to jest, dla cze go to ro bi my,

dla cze go to jest do bre. Te raz ma my

do st$p nie ogra ni czo ny. Bra m# jest mo -

ni tor, ekran, przez któ re mo !e my

wszyst ko i na tych miast. Nie jest do te -

go po trzeb ny !a den wy si &ek, jest on

wr$cz zb$d nym ele men tem. Kli ka my

i wie my.

P.F.: I nie je ste %my na wet w sta nie

stwier dzi", !e si$ gn$ li %my po do bre

i w&a %ci we 'ró d&o in for ma cji.

J.J.: Tak, ale to ju! jest nie wa! ne.

Wa! ne jest, !e ma my „'ró d&o”. Ma my

do st$p do wszyst kie go na tych mia sto -

wy, wi$c nie chce my po dej mo wa nia

wy si& ku ja kiej% ana li zy, nie je ste %my

do te go przy zwy cza je ni. Nie je ste %my

przy zwy cza je ni do czy ta nia ze zro zu -

mie niem. Rzu ca my okiem i wy da je

nam si$, !e co% ro zu mie my, ale w rze -

czy wi sto %ci ma my je dy nie ce gie& k$,
nie ma my na to miast ca &ej struk tu ry, po -

wi# za(. 

T.S.: Chcia& bym do da", !e by &em

na fa scy nu j# cym wy k&a dzie pro fe so ra

z Aka de mii Pe da go gicz nej w Kra ko -

wie, któ ry mó wi& o tu byl cach i imi gran -

tach w sie ci. Tu byl cy to m&o dzie! prak -

tycz nie od uro dze nia „pod &# czo na”

do kom pu te ra i In ter ne tu, imi gran ci to

mo je po ko le nie, któ re rze czy wi sto%"
zmu si &a do wy ko rzy sty wa nia tych na -

rz$ dzi. Do tej po ry, mó wi&, wszyst kie

po ko le nia kszta& to wa &y swój umys&
na pod sta wie wy si& ku in te lek tu al ne go

w do cho dze niu do praw dy, sto so wa nia

lo gi ki, kie run ko we go kro cze nia od -do.

Wi# za &o si$ to naj cz$ %ciej z ana li z# tek -

stów pi sa nych, cier pli wym i pra co -

ch&on nym szu ka niem 'ró de& wie dzy. To

po wo do wa &o, w naj wi$k szym uprosz -

cze niu, !e szcze gól nie kszta& to wa &a si$
ta cz$%" na szych sza rych ko mó rek, któ -

re od po wia da j# za lo gi k$ i wnio sko wa -

nie. Ame ry ka( skie ba da nia wska zu j#
na to, !e d&u go trwa &e si$ ga nie w m&o -

dym wie ku do kul tu ry ob raz ko wej,

a nie roz wi# zy wa nie szy fru s&o wa, po -

wo du je, !e do mi no wa" za czy na in na

cz$%" mó zgu. Ta opie ra si$ na ob ra zach

i ko lo rach, jest od po wie dzial na za emo -

cje, a nie lo gicz ne my %le nie. Do daj my

do te go, !e dzi$ ki In ter ne to wi ka! da

od po wied' wy da je si$ by" do st$p na

od r$ ki, jak to war na pó& ce. W zwi#z ku

z tym, wy da je si$, !e my ja ko imi gran -

ci w sie ci w kon tak cie z tu byl ca mi, wy -

cho wa ny mi w kul tu rze ob raz ko wej, nie

ma my szans na po ro zu mie nie. Tu byl cy

ro zu mu j#, kie ru j#c si$ prze cie! emo -

cja mi, bar dziej pó& ku l# od po wie dzial n#
za wch&a nia nie ob ra zu, a my imi gran ci

upar li %my si$, !e by wk&a da" im wie -

dz$ do g&o wy w spo sób kon wen cjo nal -

ny. Pew nie no we po ko le nie na uczy cie li

b$ dzie bar dziej wra! li we na spo sób per -

cep cji m&o de go po ko le nia, bo b$ dzie

ju! wy cho wa ne w tym sa mym sys te -

mie. Nie wiem. Ale pó ki ja pra cu j$
w o%wia cie, to jed nak b$ d$ lan so wa&
te z$ o ko niecz no %ci za cho wa nia szla -

chet ne go kon ser wa ty zmu w spo so bie

prze ka zy wa nia wie dzy. Cz&o wiek bo -

wiem de fac to si$ nie zmie nia. Gdy czy -

ta my tek sty, któ re po wsta &y bar dzo

daw no te mu, to po za pew ny mi ar cha -

izma mi lek sy kal ny mi w za sa dzie

stwier dza my, !e mó wi# to sa mo o cz&o -

wie ku, co o nim wie my wspó& cze %nie.

Isto ta cz&o wie cze( stwa jest za tem w du -

!ej mie rze nie zmien na. Szko &a nie mo -

!e by" wi$c, mo im zda niem, nad mier -

nie no wo cze sna. Ona mu si uwzgl$d nia"
t$ cz&o wie cz# sta &o%". I nie za le! nie, czy

tu by lec w sie ci, czy imi grant, to za wsze

po zo sta nie cz&o wie kiem, któ ry suk ces

osi# ga przez na mys& i pra c$. I szko &a
mu si uwzgl$d nia" t$ praw d$.

K.B.: A ja ki b$ dzie od po wied ni na -
uczy ciel do ta kiej szko #y? 

T.S.: Pa ni s&usz nie mó wi &a, !e nie

o to cho dzi, aby na uczy ciel by& tyl ko

wa ria tem czy wir tu ozem. On po wi nien

by", i chy ba bar dzo cz$ sto jest, tym

wszyst kim po tro chu. Nie chc$ ide ali zo -

wa", ale na praw d$ wy da je mi si$, !e
na tym po zio mie po win no si$ po zo sta".
Niech to nie b$ dzie in !y nier dusz, jak

by &o w in nych cza sach, tyl ko tro ch$
mistrz, tro ch$ in te re su j# cy to wa rzysz

po dró !y i kto%, do ko go b$ dzie si$ mia -

&o sza cu nek.

K.B.: Tyl ko kto go wy kszta# ci? Czy
ten sys tem, któ ry dzi siaj funk cjo nu -
je, jest przy go to wa ny na to, by wy -
kszta# ci% ko go" ta kie go?

B.P.: My %l$, !e z sys te mem kszta& -
ce nia na uczy cie li jest tak, !e na ra zie

ma on cha rak ter re ak tyw ny. Pró bu je

do ko na" okre %lo nych zmian w re ak cji

na to, co jest. Tym cza sem po wi nien

by" par ty cy pa cyj ny. Z dru giej stro ny,

sko ro ma my na bór ne ga tyw ny do za -

wo du, to prze pra szam bar dzo, ale ja ka

m# ka, ta ki chleb. Tu taj do cho dzi my

do sed na, !e jed nak kan dy dat do za wo -

du na uczy ciel skie go po wi nien by" wy -

j#t ko wym cz&o wie kiem, nie tyl ko

w ka te go rii wie dzy i umie j$t no %ci, ale

tak !e oso bo wo %cio wej. Cza sa mi s&y sz$
za rzut, !e to po wrót do de ter mi ni zmu,

ale tak nie jest. Ist nie j# pew ne ce chy

ge ne tycz ne, czy nam si$ to po do ba czy

nie. Oczy wi %cie w trak cie czyn no %ci

za wo do wych war to %ci tych cech w ja -

kim% sen sie ule ga j# zmia nie, ale nie

a! tak dra stycz nie. Trze ba by za tem

re kru to wa" tych naj lep szych, ale !e by

to zro bi", to mu sia &a by by" in na po zy -

cja spo &ecz na za wo du na uczy ciel skie -

go, a ona nie jest obec nie naj lep sza.

K.B.: Mó wi li "my o kon ku ren cji
ne ga tyw nej dla szko #y, ja k& s& ró! ne -
go ro dza ju 'ró d#a wie dzy, któ re s& #a -
two do st$p ne, ale nie wy ma ga j& wy -
si# ku i nie ucz& lo gicz ne go my "le nia.
Ist nie j& jed nak in sty tu cje po zasz kol -
ne, któ re w po zy tyw nym zna cze niu
kon ku ru j& z o"wia t&, do star cza j&c
w in te re su j& cy spo sób wie dzy i roz -
bu dza j&c pier wot n& cie ka wo"% m#o -
dych lu dzi. S& to ró! ne go ro dza ju
Par ki Na uki, a tak !e ta kie przed si$ -
wzi$ cia, jak Uni wer sy tet (l& ski Dzie -
ci. Po co za tem szko #a? Mo !e edu ka -
cja po win na od by wa% si$ w ta kich
w#a "nie miej scach, sko ro cie sz& si$
one ogrom n& po pu lar no "ci&, a szko -
#a nie?

J.J.: Pa ni do brze tra fi &a z tym py ta -

niem. Po wiem ja ko oso ba zaj mu j# ca

si$ Uni wer sy te tem )l# skim Dzie ci.

Wy my %li li %my bar dzo pro st# ide$ je go

funk cjo no wa nia. Po pierw sze, ofe ru je -

my dzie ciom kon takt z ob sza ra mi na -

uki, z któ ry mi nie ma j# mo! li wo %ci

ze tkni$ cia si$ w szko le, czy gdzie kol -

wiek in dziej. Po ka zu je my, jak s# pi$k -

ne i fa scy nu j# ce, jak cie ka wych rze czy

mo! na si$ do wie dzie", ucz#c si$ 
ró! nych dzie dzin. Ten „kon takt” pro -

po nu je my dzie ciom ja ko wy k&a dy 

ple nar ne. Nie s# one ze so b# sys te ma -

tycz nie po wi# za ne i s&u !# je dy nie roz -

bu dze niu cie ka wo %ci i za in spi ro wa niu
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dzie ci, ka! dy jest in ny i to

wy da je si" nam klu czo we.

W mo men cie, gdy stu den ci

czym# si" ju! za in te re su j$,
mo g$ sko rzy sta% z dru gie -

go eta pu – udzia &u w za j" -
ciach po #wi" co nych in te-

re su j$ cym ich te ma tom.

Ofe ru je my bar dzo sze ro kie

spek trum se mi na riów, la bo -

ra to riów, wy cie czek, pra cy

w te re nie, warsz ta tów. Jest

te go bar dzo du !o, bo je !e li

wy k&a dów jest 25 go dzin, to

po zo sta &ych za j"% jest 140-

150 go dzin w se me strze

do wy bo ru. Za j" cia wy bie ra

si" we d&ug in dy wi du al nych

za in te re so wa'. Za wsze od -

by wa j$ si" one w ma &ych

gru pach, umo! li wia j$c w&a -

sn$ ak tyw no#% i zg&" bia nie

tej dzie dzi ny, któ ra nas za -

cie ka wi &a. Ta pro sta for mu -

&a funk cjo nu je do sko na le.

Szko &a tak nie mo !e dzia -

&a%, mu si bu do wa% wie dz"
i umie j"t no #ci w spo sób

sys te ma tycz ny i to w wy -

bra nych (przez sys tem)

dzie dzi nach. Pod mio ty, ta -

kie jak uni wer sy te ty dzie ci,

któ re dzia &a j$ w ob sza rze

edu ka cji, re ali zu j$ zu pe& nie

in ne za da nia ni! szko &y. 

P.F.: Ale to si" bar dzo &ad -

nie uzu pe& nia i za z" bia. My -

#l", !e za kil ka na #cie lat b" -
dzie my wi dzie% efek ty

dzia &a nia #ro do wi ska aka de mic kie go

na rzecz dzie ci, któ re od sa me go po -

cz$t ku s$ za ra !a ne pa sj$ po znaw cz$,
mo! li wo #ci$ do ko ny wa nia ma lut kich

od kry%, ale sa mo dziel nie. Na to miast

by& czas kil ku na stu, mo !e na wet dwu -

dzie stu lat, kie dy wo kó& o#wia ty nie

dzia &o si" nic. 

J. J.: Mo !e wi"c nie po win ni #my

w grun cie rze czy za sta na wia% si"
nad tym, jak szko &" zmie ni%, zre for mo -

wa%, tyl ko jak jej po móc. W ja ki spo sób

uzu pe& ni% jej funk cje. Ist nie je wo kó& niej

wie le pod mio tów, któ re mo g$ to uczy -

ni% ( od wie dza ne ma so wo cen tra na uki,

wy sta wy in te rak tyw ne, uni wer sy tec kie

wy k&a dy otwar te dla szkó&, fe sti wa le na -

uki, Na uki Przy rod ni cze na Sce nie,

)wi" to Licz by Pi, Pik nik Na uko wy, Noc

Na ukow ców. To przy k&a dy in ne go spo -

so bu dzia &a nia, in ne go spo so bu ucze nia

i edu ko wa nia. Szko &a mo !e czer pa%
z tych mo! li wo #ci we d&ug po trzeb i wy -

bo ru. Sa ma, ma j$c do wy pe& nie nia in n$
funk cj", mo !e j$ uzu pe& nia% w ra mach

tzw. edu ka cji po za for mal nej. 

T.S.: Pro sz" zwró ci% uwa g", !e tu taj

ry su je si" nam za baw na isto ta wspó& -
cze snych cza sów, któ ra wpi su je si"
w teo ri" o g&ów nych ko &ach na p" do -

wych funk cjo no wa nia m&o dych lu dzi.

S$ ni mi al bo fun, al bo sno bizm. Fun

chc$ wszy scy. Ale do cie ra nie do

uczniów tyl ko t$ dro g$ i po ka zy wa nie,

!e na uka mo !e by% #miesz na, tro ch"
jed nak przy po mi na si" ga nie pra w$ r" k$
do le wej kie sze ni. By% mo !e cz"#%
z nich si" za &a pie, ale cz"#% na bie rze

prze ko na nia, !e to wy star czy. Na uka

bo wiem mo !e by% ra do sn$ za ba w$, ale

po za tym jest jesz cze wy zwa niem. Dru -

gi spo sób po zy ski wa nia lu dzi do wy si& -
ku in te lek tu al ne go czy za an ga !o wa nia

w co# no we go to bu do wa nie po zo rów

sno bi zmu. Do brze jest by% w do brym

miej scu, w do brym to wa rzy stwie, w do -

brej szko le. Dzia &al no#% fir mo wa na

przez Uni wer sy tet, o któ rej Pan wspo -

mnia&, w pew nym sen sie t" przy jem -

no#% sno bi zmu da je. „Ja cho dz" na Uni -

wer sy tet”, mó wi dziec ko z czwar tej

kla sy. Ale bez sprzecz nie jest to zna ko -

mi te uzu pe& nie nie ofer ty szkol nej i co#
no we go w tym zma nie ro wa nym #wie -

cie m&o de go cz&o wie ka, któ ry wszyst ko

„ogl$ da na In ter ne cie”. Tu taj ma mo! -
li wo#% udzia &u w czym# dzie j$ cym si"
na !y wo, cz" sto w gru pie ró wie #ni ków.

To nie zwy kle istot ne, bo wiem ob ser -

wu je my dzi siaj dra ma tycz ne zja wi sko,

!e lu dzie nie mó wi$ do sie bie twa rz$
w twarz, tyl ko kon tak tu j$ si" za po -

#red nic twem te le fo nów czy e -ma ili.

W ten spo sób szu ka j$ by% mo !e ja kie -

go# pa ra wa nu, któ ry po zwo li scho wa%
si", ukry% uczu cia. A na te go ty pu spo -

tka niach na uko wych jest faj -

na nie skr" po wa na za ba wa.

Je ste #my ra zem, ba wi my si"
ra zem, kr" ci my czym#. I to

tro ch" przy wra ca na tu ral ny

stad ny cha rak ter cz&o wie ka.

Je stem ra zem z in ny mi i ro -

bi" co# faj ne go, a nie ko -

niecz nie dzwo ni" do kum pla.

Ma my tu fun i sno bizm, czy -

li dwa w jed nym. Oczy wi -

#cie dla m&o dzie !y po nad -

gim na zjal nej ofer ta mu si by%
am bit niej sza. 

B.P.: Pro sz" zwró ci% uwa -

g", !e do ty ka my fun da men -

tal ne go pro ble mu ( po trze by

przy na le! no #ci, któ ra u m&o -

dzie !y jest wy j$t ko wo sil na,

a te re la cje o rze czo wym

cha rak te rze jej nie za spo ka -

ja j$. Kon ty nu uj$c w$ tek po -

ru szo ny przez dra Ja ro sza

od no #nie po mo cy szko le,

chcia &a bym pod kre #li%, !e
wszel kie na sze uni wer sy tec -

kie ofer ty po win ny sku pia%
si" na !y wej re ak cji na po -

trze by szko &y i z jed nej stro -

ny win ni #my j$ wzbo ga ca%,
z dru giej po win ni #my sta no -

wi% prze ciw wa g" dla zru ty -

ni zo wa nia i znie ch" ce nia na -

uczy cie li. 

J. J.: Uni wer sy te ty mo g$
za ofe ro wa% szko &om znacz nie

wi" cej, pro gram wspó& pra cy

mo !e by% znacz nie szer szy.

Mo !e obej mo wa% nie tyl ko dzie ci i m&o -

dzie!, ale tak !e sa mych na uczy cie li, ta

po moc jest chy ba jesz cze bar dziej istot -

na. Na uczy ciel jest prze ka* ni kiem, re -

pli ka to rem me mów i gdy nad nim po pra -

cu je my, nad je go kom for tem i do brym

sa mo po czu ciem, to skut ki s$ wie lo krot -

nie lep sze, ni! gdy pra cu je my tyl ko

z ucznia mi. Or ga ni zu je my ja ko In sty tut

Fi zy ki szko le nia dla na uczy cie li

w CERN -ie, w Ge ne wie – w naj lep szym

i naj wa! niej szym o#rod ku na uko wo -ba -

daw czym z za kre su fi zy ki. Za bie ra my

na nie na uczy cie li na uk przy rod ni czych

z ca &ej Pol ski. Ra zem z na mi prze by wa -

j$ w CERN -ie przez ty dzie', ma j$c kon -

takt z pra cu j$ cy mi tam na ukow ca mi,

uczest ni cz$ w do sko na &ych wy k&a dach,

zwie dza j$ la bo ra to ria, ob ser wu j$ eks pe -

ry men ty, któ re s$ ko men to wa ne przez

pro wa dz$ cych je na ukow ców. S$ na sa -

mym fron cie naj bar dziej za awan so wa -

nej na uki. Na uczy ciel po ta kim szko le niu

wra ca od mie nio ny, za in spi ro wa ny i zu -

pe& nie ina czej uczy. Prze &a mu je my w ten

spo sób tak !e in n$ ba rie r". Mo !e nie jest

to ju! tak wy ra* ne jak kie dy#, ale ci$ gle

jed nak na uczy cie le s$ w swej pra cy od -

izo lo wa ni, nie ma j$ kon tak tu z in ny mi.

Po wi zy cie w CERN -ie gru pa jest skon -

so li do wa na. Ka! dy ma mnó stwo zna jo -

mych, przy ja ció&, po po wro cie za czy na

funk cjo no wa% w pew nej gru pie, w po -

wi$ za niach z in ny mi.

„Oso bli wo !ci "wia ta Fi zy ki” or ga ni zo wa ne s# na Uni wer sy te cie "l# skim

od 1984 r. Pro po zy cja dla Ucznio wie szkó$ pod sta wo wych, gim na zjal nych i po -

nad gim na zjal nych ch%t nie ko rzy sta j# z po ka zów i za j%&.
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K.B.: Pro ble mem pol skie go sys te -
mu edu ka cji jest pe wien izo la cjo -
nizm. Ka! dy etap kszta" ce nia jest za -
mkni# ty w $wie cie w"a snych ce lów,
na dal wie le przed mio tów lub spo so -
bów ich wy k"a da nia cha rak te ry zu je
si# ogra ni cze niem do w"a snej dzie -
dzi ny wie dzy. Czy mo !e nie by "o by
do brym roz wi% za niem stwo rze nie
mo de lu, któ ry po ka za" by m"o dym lu -
dziom po wi% za nia po mi# dzy dys cy -
pli na mi, na uka mi, pro ble ma mi, uka -
za" $wiat wie dzy ja ko pew n%
fa scy nu j% c% ca "o$& i któ ry otwar" by
po szcze gól ne ro dza je szkó" na sie bie
na wza jem?

T.S.: To, co Pa ni mó wi o po wi! za niu,

jest re ali zo wa ne w ró" nych miej scach,

w ró" ny spo sób. Szko #a pa na Fa bja$ -
skie go i mo ja zwi! za ne s! umo wa mi

o wspó# pra cy z Uni wer sy te tem %l! skim,

wi&c kon takt m#o dzie "y z uczel ni! jest

na wi! za ny. Cza sa mi wy k#a dow cy s!
u nas, cza sa mi my je dzie my na Uni wer -

sy tet, zw#asz cza do In sty tu tu Fi zy ki.

W To wa rzy stwie Szkó# Twór czych,

do któ re go na le "y mo ja szko #a, pró bo -

wa li 'my bu do wa( ta kie ob sza ry edu ka -

cyj ne go wspó# dzia #a nia w opar ciu o ke -

now sk! za sa d&: niech szko #a wy" sze go

rz& du ogar nie szko #& ni" sze go rz& du.

Pró bo wa li 'my to ro bi(, 'ci 'le i pro gra -

mo wo wspó# pra co wa( z wy bra ny mi

gim na zja mi i szko #a mi pod sta wo wy mi,

ale mnie, szcze rze mó wi!c, nie wy sz#o.

Na to miast ko le "an ki w Opo lu za #o "y #y
lo kal ne sto wa rzy sze nie i tam jest pe# na

wspó# pra ca gru py pod sta wó wek, gim -

na zjów z ich li ceum i cza sa mi na wet

z uczel ni!. Nie wiem jed nak, czy dzie -

ci ma j! w tym wszyst kim po czu cie, "e
s! ele men tem wi&k szej ca #o 'ci, czy na -

dal czu j! si& po pro stu tyl ko u sie bie

w szko le. Ale fak tem jest, "e w ra mach

sto wa rzy sze$ re gio nal nych to, o czym

Pa ni mó wi, ta sie( po wi! za$, funk cjo nu -

je od d#u" sze go cza su. Mo im zda niem

naj cen niej szy w tym przy pad ku jest

kon takt po mi& dzy na uczy cie la mi szko -

#y pod sta wo wej, gim na zjum i li ceum.

Wte dy le piej mo" na zro zu mie( wspól ne

ce le i za ra zem in dy wi du al ne uwa run -

ko wa nia. Je 'li te go nie ma, a naj cz& -
'ciej nie ma, to w pro ce sie edu ka cji sta -

je my si& nie za le" ny mi wy spa mi.

K.B.: Na za ko' cze nie za pra szam
Pa' stwa tym ra zem w po dró!
w przy sz"o$&. Jest rok 2026. Edu ka cj#
ko' czy rocz nik, któ ry na uk# w szko -
le pod sta wo wej roz po cz%" we wrze -
$niu 2014 ro ku, pra co wa" na Na szym
Ele men ta rzu, a wi#c uczy" si# na ob -
raz kach, ob ci# te zo sta "y ko lej ne go -
dzi ny za j#& dy dak tycz nych, wpro wa -
dzo no prze pi sy ma j% ce na ce lu dal sz%
biu ro kra ty za cj# pro ce su na ucza nia.
Ja kie go ab sol wen ta wy pusz cza my
w $wiat?

P.F.: Je "e li sys tem edu ka cji, pro gra -

my, pod r&cz ni ki, spo sób przy go to wa -

nia na uczy cie li, in we sto wa nie w nich,

a tak "e in we sty cje w szko #y si& nie

zmie ni!, to b& dzie my mie li po wa" ny

pro blem. Spo #e cze$ stwo nie zda je so -

bie spra wy, "e na k#a dy na edu ka cj&
w Pol sce na le "! do jed nych z naj ni" -
szych w Eu ro pie, ale na de wszyst ko

spo #e cze$ stwo nie zda je so bie spra wy,

"e je ste 'my chy ba na dru gim miej scu

od ko$ ca, je 'li cho dzi o wy dat ki

na edu ka cj& z bu d"e tów ro dzin nych.

Funk cjo nu je jesz cze ta kie prze 'wiad -

cze nie spo #ecz ne, ma j! ce swe )ró d#o
w cza sach an cien régi me, "e nam si& to
wszyst ko na le "y i pa$ stwo nam

wszyst ko za pew ni. Dar mo wa edu ka -

cja ni gdzie nie ist nie je. Ro dzi ce mu sz!
in we sto wa( bar dzo moc no i wspie ra(
edu ka cyj nie swo je dzie ci po przez za -

kup pod r&cz ni ków, ksi! "ek, zmu sza -

nia do czy ta nia, eks pe dio wa nia na cie -

ka we wy jaz dy czy wyj 'cia do in sty tu cji

kul tu ry lub na uki. Mu si wi&c funk cjo -

no wa( w#a 'ci wa wspó# pra ca po mi& dzy

szko #! i do mem. Na to miast je "e li ma -

my si& za sta na wia( nad pro ble mem ja -

ko ci, któ rzy tkwi! w o'wia cie, to po -

win ni 'my chy ba przede wszyst kim

wy bra( ta kich rz! dz! cych, któ rzy

stwier dzi li by, "e edu ka cja na le "y
do prio ry te tów, a tym, któ rzy j! wy ko -

nu j!, na le "y si& po pro stu sza cu nek. 

T.S.: To jest tro ch& py ta nie z te z!, "e
na sku tek ak tu al nej de gren go la dy

w tym 2026 ro ku na pew no b& dzie dra -

ma tycz nie. A ja po wiem, "e nie. Na -

dzie ja w tym, "e cz#o wiek w swo jej

isto cie jest nie zmien ny. Mo je po ko le nie

by #o in dok try no wa ne, wy cho wa ne

po cz& 'ci na pro pa gan do wej li te ra tu rze

ty pu O cz!o wie ku, któ ry si" ku lom nie

k!a nia! itp., i wy da wa #o si&, "e b& dzie

prze gra ne, a jed nak to ono do ko na #o
ogrom ne go sko ku men tal ne go, zo sta -

wia j!c za so b! ko mu n& i bu du j!c
wspól n!, ca# kiem nor mal n! rze czy wi -

sto'(. Nie ba# bym si& wi&c za bar dzo, "e
przy tych wszyst kich b#& dach edu ka -

cyj nych i afek tach do no wo cze sno 'ci,

b& dzie my mie li w 2026 ro ku po ko le nie

sa mych g#up ków. Cz#o wiek jest wiel ki.

Cz#o wiek si& obro ni przed tym wszyst -

kim. Po zo sta j& opty mi st!.

J.J.: Ja te" je stem opty mi st!, za wsze.

W tej kwe stii tak "e – wszyst ko re gu lu -

j! prze cie" nie za wod ne me cha ni zmy,

któ rym mo "e my za ufa(. I mo "e na tym

opie ra# bym swój opty mizm, na ta kim

po dej 'ciu tro ch& bio lo gicz nym. Pra wi -

d#o wy kie ru nek na szej ewo lu cji jest za -

pew nio ny przez do bór na tu ral ny. Oczy -

wi 'cie cza sem hi sto ria ja kie go' ga tun ku

mo "e za ko$ czy( si& )le, ja ki' ga tu nek

mo "e wy gi n!(, gdy ewo lu cja za brnie

w 'le p! ulicz k&. Ale ho li stycz nie pa -

trz!c, ma my do czy nie nia z nie ustan -

nym roz wo jem i po st& pem. Te sa me

me cha ni zmy do bo ru na tu ral ne go dzia -

#a j! tak "e w ewo lu cji kul tu ro wej.

Na pew no jest wie le 'le pych uli czek,

ale ca #o'( z pew no 'ci! zmie rza we w#a -

'ci wym kie run ku. Mam ta k! wiel k! na -

dzie j&. Ab sol went 2026, pro dukt tych

me cha ni zmów i na szych usi #o wa$, b& -
dzie wi&c na pew no in ny, ni" nam si&
mo "e te raz wy da wa(, ale te" na pew no

od po wied nio przy sto so wa ny do wa run -

ków, w ja kich b& dzie funk cjo no wa#. 

B.P.: Kie dy Pa ni za da #a py ta nie, to

pierw sze sko ja rze nie, któ re mi si& po -

ja wi #o * pew no pod wp#y wem zna ko -

mi tej ksi!" ki Edu ka cja ja ski niow ców *
"e ab sol went w 2026 ro ku b& dzie za do -

wo lo nym, za fa scy no wa nym, acz zdzi -

wio nym ja ski niow cem, któ ry po wie:

„A te raz wszyst ko za cznij my od po -

cz!t ku”. Z dru giej stro ny my 'l&, "e
czar no widz two nie jest tym, co na -

praw d& jest dzi siaj po trzeb ne edu ka cji

i na uczy cie lo wi. S! dz&, "e nie po win -

no by( tak )le czy dra ma tycz nie z pro -

stej przy czy ny, bo w o'wia cie jest jed -

nak spo ro m! drych lu dzi i oni b& d!
sys te ma tycz nie ro bi( to, co ro bi!, czy li

po dej mo wa( sen sow ne dzia #a nia dla

do bra m#o dych lu dzi i dla do bra ogó #u
spo #e cze$ stwa.

K.B.: Ser decz nie dzi# ku j# za roz -
mo w#.

!

Maturzy#ci korzystaj$ z Targów Edukacji, organizowanych przez uczelnie.
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Cnota

lojalno!ci (III)

• Spo !ecz na wia ry god no"# i pro lon ga ta 

$y cia

Z ka pi ta !em ludz kim jed no znacz nie wi" #e
si$ ka pi ta! spo !ecz ny (so cial ca pi tal), któ re -

go pod sta wo we war to %ci opie ra j" si$ na ta kich

ce chach jak zdol no%& i go to wo%& do ko ope -

ra cji mi$ dzy lud' mi pra cow ni ka mi, do kom -

pro mi su oraz dia lo gu, spo !ecz nej praw do mów -

no %ci i wia ry god no %ci. Jest przy tym oczy wi -

ste, #e ten ro dzaj ka pi ta !u wi" #e si$ bez po %red -

nio z po dzie la nym spo !ecz nie sys te mem ak -

sjo lo gicz nym i nor ma tyw nym, je go trwa !o %ci"
lub – prze ciw nie – roz pa dem i sta nem ano mii.

Bu do wa nie ka pi ta !u spo !ecz ne go nie ozna cza

by naj mniej nie re ali stycz ne go d" #e nia do eli -

mi na cji k!am stwa i wia ro !om no %ci w obie gu

spo !ecz nym, nie wia ry god no %ci czy nie przy -

ja' ni. Cho dzi ra czej o ich ogra ni cze nie i dzia -

!a nie na rzecz mar gi na li za cji. Za istot ne

przed si$ wzi$ cia utrwa la j" c$ wa g$ ka pi ta !u
spo !ecz ne go uzna& na le #y bu do wa nie wspól -

not i wspól no to wo %ci, zw!asz cza tam gdzie po -

ziom ato mi za cji spo !ecz nej prze kra cza punk -

ty kry tycz ne, a po sta wy pro spo !ecz ne ust$ pu -

j" ego cen trycz nym i wy st$p nym. Do bu do wa -

nia ta kich wspól not ko niecz na jest lo jal no%&,
o czym bez pre ten sjo nal nie na pi sa! w „Wy zna -

niach” %wi$ ty Au gu styn: W gro nie przy ja ció"
!wiad czy li !my so bie drob ne przy s"u gi. Ra zem

czy ta li !my pi#k nie na pi sa ne ksi$% ki, ra zem %ar -

to wa li !my, ra zem za cho wy wa li !my po wa g#.
Na wia sem mó wi"c, w s!o wach au gu stia( skich

zna le'& mo# na przy naj mniej cz$ %cio w" od po -

wied' na py ta nie po sta wio ne przez Umber to

Eco dla cze go ksi$% ki prze d"u %a j$ %y cie. 

• W% tro ba Pro me te usza

Lo jal no%& po zo sta je w zwi"z ku z dwie ma

skraj ny mi po sta wa mi lu dzi: ego cen try zmem

i pro me tej sko %ci". Ego cen tryzm to cen tral -

ne umiej sco wie nie w!a snej oso by w %wie cie.

Jest to prak tycz nie brak zdol no %ci ak cep to -

wa nia in nych po gl" dów ni# w!a sne. To po -

strze ga nie %wia ta wy !"cz nie z w!a sne go

punk tu wi dze nia przy rów no cze snym mar -

gi na li zo wa niu opi nii i po staw in nych lu dzi.

W kon tek %cie ta kiej po sta wy ma my do czy -

nie nia z wy ra #a niem lo jal no %ci wy !"cz nie

wo bec sa me go sie bie bez mo# li wo %ci wy ra -

#a nia ta kiej po sta wy wo bec ko go kol wiek lub

cze go kol wiek in ne go. Ta ka po sta wa jest

prze ciw staw na po sta wie pro me tej sko %ci na -

wi" zu j" cej do mi tycz nej po sta ci Pro me te -

usza, któ ry wy krad! ogie( przy na le# ny

olim pij skim bo gom i od da! go zwy k!ym lu -

dziom. Za czyn ten he ros przez 30 lat przy -

ku ty by! do Gór Kau ka zu i ska! Tar ta ru,

a s$p, a mo #e orze! ka# de go ran ka wy ja da!
mu w" tro b$ i %le dzio n$, któ re wsze la ko od -

bu do wy wa !y si$ do na st$p ne go ran ka. Ten

czyn Pro me te usza cha rak te ry zu je wspó! cze -

%nie po sta w$ etycz n", dla któ rej ide a!em mo -

ral nym jest pod po rz"d ko wa nie dzia !a( jed -

nost ki do bru grup spo !ecz nych lub ca !ej ludz -

ko %ci. Ta po sta wa, na wskro% pro spo !ecz na,

to tak #e bunt prze ciw ko bo skim wy ro kom

i si !om na tu ry, ale i cier pie nie w!a sne w imi$
do bro sta nu ogó !u. 

• Lo jal no"# a nor my mo ral ne

Wil liam Gra ham Sum ner, ame ry ka( ski

so cjo log, pro fe sor Uni wer sy te tu w Yale, za -

pro po no wa! po dzia! norm, z któ rych jed ne s"
przez cz!on ków spo !e cze( stwa okre %la ne ja -

ko klu czo we dla nie go i s" to nor my mo ral -

ne (mo res): Rzy mia nie u%y wa li po j# cia mo res

w od nie sie niu do zwy cza jów poj mo wa nych

w naj szer szym i naj bo gat szym sen sie te go s"o -

wa, "$cz nie z wy obra %e niem, i% zwy cza je s"u -

%$ po my!l no !ci oraz opa try wa ne s$ tra dy cjo -

nal n$ i mi stycz n$ sank cj$, by zy ska& do sta tecz -

ny au to ry tet i nimb !wi# to !ci,), pod czas gdy

dru gie to nor my oby cza jo we, zwy cza jo we czy

praw ne. Do norm mo ral nych za li cza my

wszel kie ta bu spo !ecz ne. W pol skiej so cjo lo -

gii wy czer pu j" cej kla sy fi ka cji norm mo ral nych

do ko na !a Ma ria Ossow ska, wy bit na ba dacz -

ka, któ ra ja ko pierw sze wy mie ni !a nor my mo -

ral ne w obro nie na sze go bio lo gicz ne go ist nie -

nia. To nor ma „nie za bi jaj”. S!u #y ona po trze -

bie bez pie cze( stwa, chro ni"c do bro tak szcze -

gól nej war to %ci, ja kim jest #y cie ludz kie.

Po sta& „nie za bi jaj” to for ma za ka zu. W po -

sta ci na ka zu to for ma za le ca j" ca sza cu nek dla

ludz kie go ist nie nia. Dru gim ro dza jem norm

mo ral nych s" te w obro nie god no %ci. Cz!o wiek

za da je so bie sa me mu %mier& aby oczy %ci& si$
z nie s!a wy – cz!o wiek wo li nie #y& ni# do pu -

%ci& do ob ni #e nia swo jej war to %ci w oczach

cu dzych i w!a snych. Przy k!a dem s" sa mo bój -

stwa do wód ców po prze gra nych bi twach czy

woj nach. Za sad ni cz" war to %ci" jest tu taj sza -

cu nek dla sa me go sie bie. Trze cim ro dza jem

norm mo ral nych wy ró# nio nych przez Ma ri$
Ossow sk" s" te w obro nie nie za le# no %ci,

czy li za kaz sto so wa nia przy mu su wo bec

cz!o wie ka. Jest to mo# li wo%& ro bie nia wszyst -

kie go, co nie szko dzi dru gie mu cz!o wie ko wi,

[...] a ko rzy sta nie przez ka% de go ze swo ich

upraw nie' mo %e by& ogra ni czo ne wy "$cz nie

wzgl# dem na to, by in ni cz"on ko wie spo "e cze' -
stwa cie szy& si# mo gli ty mi sa my mi upraw nie -

nia mi. Nikt nie po wi nien by& prze %la do wa ny

za swo je po gl" dy i rów no cze %nie po wi nien

mie& mo# li wo%& swo bod ne go ich prze ka zy -

wa nia. 

• Or well po now nie od czy ty wa ny

Czwar tym ro dza jem norm mo ral nych s"
nor my w obro nie pry wat no %ci: Upraw nie nie

do pry wat no !ci na le %y do naj wa% niej szych ze

wszyst kich upraw nie'. Jest ono rów no cze !nie

naj bar dziej za gro %o ne i naj mniej uwzgl#d nia -

ne w na szych cza sach. S!o wa te s" szcze gól -

nie wa# ne wspó! cze %nie, gdy co raz cz$ %ciej

cz!o wiek jest po zba wio ny nie tyl ko pry wat -

no %ci, ale i in tym no %ci. Wszech obec ny mo ni -

to ring, ka me ry, na mie rza nie te le fo nem ko mór -

ko wym, GPS -em to tyl ko kil ka przy k!a dów,

któ re po zba wia j" lu dzi pry wat no %ci. To bar -

dziej udo sko na lo ny „Rok 1984” Geo r ge’a Or -

wel la. Pi" tym ty pem norm mo ral nych wy ró# -
nio nych przez Ma ri$ Ossow sk" s", sze ro ko ju#
w ni niej szym tek %cie oma wia ne, nor my s!u -

#" ce po trze bie za ufa nia. O ile w wa run kach

np. wo jen nych do te go ro dza ju norm mo# na

do !" czy& „nie za bi jaj”, to w cza sie po ko ju ist -

nie j" in ne, za gra #a j" ce nie ustan nie na szej po -

trze bie uf no %ci. S" to nor my ar ty ku !o wa ne

w po sta ci „nie k!am”, „b"d' od po wie dzial ny

za s!o wo”, „nie krad nij”, „nie oszu kuj”, „nie

do no%” i w ko( cu „b"d' lo jal ny”. Ma my wi$c
wy ra' nie po ka za ny zwi" zek po mi$ dzy za ufa -

niem a lo jal no %ci", o czym ju# pi sa !em, a co

po twier dzi !a w swo ich roz wa #a niach o mo ral -

no %ci Ma ria Ossow ska. Szó stym ro dza jem

norm mo ral nych s" te strze g" ce spra wie dli wo -

%ci. Sa mo po j$ cie „spra wie dli wo%&” cha rak -

te ry zu je si$ bo ga t" au r" sko ja rze nio w" i sil -

nym !a dun ke im emo cjo nal nym. Ma rek Tul -

liusz Cy ce ron w roz pra wie „O na tu rze bo gów”

pi sa!: A có% po wie my o spra wie dli wo !ci, któ -

ra przy zna je ka% de mu, co mu si# na le %y? Czy

wy móg ten mo %e do ty czy& bo gów? Prze cie% sa -

mi mó wi cie, %e spra wie dli wo!& zro dzi "a si# we

wspó" zy ciu spo "ecz nym. Da lej, w tym sa mym

dzie le, Spra wie dli wo!& po le ga na sta now czym

i nie odmien nym pra gnie niu, by ka% dy za cho -

wa" to, co mu si# we d"ug pra wa na le %y. Tak

wi$c lo jal no%& wo bec spra wie dli wo %ci to ak -

cep ta cja po dzia !ów wszel kich dóbr w opar ciu

o re spek to wa nie re gu! pra wa. Ostat nim, siód -

mym ty pem norm mo ral nych s" te !a go dz" -
ce kon flik ty spo !ecz ne. Nor my mo ral ne s" tu -

taj dzia !a nia mi pro wa dz" cy mi do har mo ni zo -

wa nia #y cia spo !ecz ne go. To przed k!a da nie mi -

!o %ci nad nie na wi%&, wspó! dzia !a nia nad wspó! -
za wod nic two czy po ko ju nad woj n$. 

• Bez cen na lo jal no"# 
– s!o wo na za ko& cze nie

Lo jal no%& to jed na z wa# niej szych war to -

%ci w roz wo ju ludz ko %ci, któ rej isto ta zo sta -

!a uj$ ta w sys te mach etycz nych sta ro #yt nych

fi lo zo fów grec kich. To cno ta, któ r" lu dzie po -

win ni m" drze kie ro wa& si$ w swo im #y ciu.

Lo jal no%& do ty czy wszel kich re la cji mi$ dzy -

ludz kich, jak rów nie# sto sun ku cz!o wie ka

do %wia ta przy rod ni cze go i an tro po mor ficz -

ne go. Lo jal no%& jest ide", po nie wa# jest bez -

in te re sow na. Nie ma ce ny i jest praw dzi wa,

gdy dzia !a wo bec wszyst kich stron dia lo gu czy

po wzi$ tej in te rak cji. Ale rów no cze %nie lo jal -

no%& nie mo #e by& %le pym czy bez wzgl$d nym

pod po rz"d ko wa niem si$ in nej oso bie, rze czy

czy idei. Za sa d" lo jal no %ci jest to, #e po sia da

w so bie ele ment ra cjo nal no %ci. Jest bo wiem

tak, jak w po dej mo wa nej przez Søre na Kier -

ke ga ar da, du( skie go fi lo zo fa, po ety i teo lo ga,

in ter pre ta cji przy go to wa( do ko ny wa nych

przez Abra ha ma wo bec ak tu po %wi$ ce nia

Iza aka. Ta in ter pre ta cja po zwa la na u%wia do -

mie nie, #e na wet naj bar dziej lo ja li stycz ne za -

cho wa nie za wie ra w so bie ogrom n" daw k$
wy ro zu mia !ej kal ku la cji I rzek": Nie pod no!
r# ki na ch"op ca i nie czy' mu nic, bo te raz

wiem, %e bo isz si# Bo ga, gdy% nie wzbra nia -

"e! si# ofia ro wa& mi je dy ne go sy na swe go.

!

Fe lie ton po wsta" 
we wspó" pra cy z prof. UO dr hab. An n$ (liz
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My s!o wi ce, cen trum,
ul. Stra "ac ka 2

Ka mie ni ce i po dwór ko tu! za bu dyn -
ka mi Urz" du Mia sta. S#o necz nie,

upal nie, dusz no. Z g#o $ni ków ata ku je wi -
bru j% ca mu zy ka. Kil ka na $cie osób, w wi"k -
szo $ci dzie ci, kr" ci si" w ryt mach zum by. 

– Ta& czy my, r" ce w gó r", te raz w bok,
o tak, do brze, do brze! – in stru uje Sa bi -
na Kry la ze szko #y ta& ca Extre -
me. – Chod' cie tu taj, bli !ej, bli !ej, za -
pra sza my wszyst kich do wspól nej
za ba wy.

Po dwór ko we kle pi sko opa no wa #y
dzie ci. Wpa trzo ne w in struk tor k" ta& ca,
kr" c% si" po dob nie, jak ona, po dry gu j%,
uno sz% r" ce, $pie wa j%. Nie któ re ma j% po -
ma lo wa ne na ko lo ro wo twa rze, przy po -
mi na j%c ma #ych bo ha te rów ba jek. Nie
zwra ca j% uwa gi na kurz i spie ko t". Ta -
niec – on jest te raz naj wa! niej szy. 

Miej ska prze strze&: za po mnia ny, ob -
skur ny, klau stro fo bicz ny dzie dzi niec.
Skrze cz% ca rze czy wi sto$(, jak z opo wia -
da& Mar ka H#a ski. Jed no me ta lo we
skrzy d#o krzy wej bra my urwa ne, to,
któ re zo sta #o, pod par to be to no wy mi

p#y ta mi. W ro gu kon te ne ry. Zwa li ste, ob -
dra pa ne ele wa cje ka mie nic i mur z go -
#ych ce gie#, na któ re go szczy cie wy ro -
s#y brzo zy sa mo siej ki. W otwar tych
na o$cie! piw ni cach za duch, grzyb,
#usz cze j% ce tyn ki. 

Skar p" do tkn" #a go spo dar na r" ka,
uk#a da j%c pa li sa d" z opon. To ju! co$. In -
ne r" ce we tkn" #y w zie mi" pa r" kwia tów.
Ko lej ny do wód zmian. Obok wdzi" cz% si"
pa pro cie wgry zio ne sie ci% ko rze ni w szpa -
ry mi" dzy ce g#a mi. Po sa dzi #a je na tu ra. 

Pan He niek (tak si" przed sta wi#), eme -
ry to wa ny gór nik z ko pal ni My s#o wi ce, nie
miesz ka pod dwój k!, przy szed# zo ba czy(,
jak ba wi si" je go wnuk, 4-let ni Mar cin.

– O, to ten – wska zu je na ubra ne go
na nie bie sko ch#op ca.

– Jesz cze wi" cej ta kich ak cji po win -
no by( w mie $cie – po wia da. – Dzie ci
prze cie! faj nie si" ba wi%, ma j% ja kie$ za -
j" cie, ro dzi ce s% za do wo le ni. Tak po win -
no by(, co naj mniej raz na ty dzie&.

Na plac wkra cza za ma szy stym kro -
kiem m"! czy zna w $red nim wie ku.

– Ja nek je stem – mó wi za chryp ni" tym
g#o sem.

San da #y, pod pa ch% zmi" ta re kla -
mów ka z Bie dron ki. Roz dar ty mod nie
d!ins no gaw ki po ka zu je chu de ko la no,

roz pi" ta ko szu la tors. Uniós# r" ce, roz -
ko #y sa# je i pl% sa, prze st" pu j%c szczu d#o -
wa to z no gi na no g". 

– Gdy by tak mo ja !o na umia #a si" ru -
sza( – roz ma rzy# si", wle pia j%c wzrok
w ta& cz% c% in struk tor k".

Bo gu s#a wa Chmie li& ska i Bar ba ra
Mróz – li der ki Stra !ac kiej 2 – zg#o si #y
po dwór ko do kon kur su. 

– Do sta nie my do fi nan so wa nie, do #o -
!y my tro ch" ch" ci lo ka to rów i nie b" dzie
tak brzyd ko – mó wi%. – Skar p" upo rz%d -
ko wa li $my sa mi. Po sa dzi li $my kwia ty.
Po sta ra my si", !e by by #o jak naj le piej.

Tyn ko wa niem $cian, dzi" ki od cza ro -
wa nym po dwór kom, zaj mie si" ad mi ni -
stra cja bu dyn ków. Mur te! b" dzie do pro -
wa dzo ny do po rz%d ku, bo ce g#y z nie go
le c%. Syn jed nej z lo ka to rek (pod dwój -
k! miesz ka dzie wi"( ro dzin) jest bu dow -
la& cem. Ju! po ka za#, co po tra fi. Far by s%
po trzeb ne, bo chce te raz tro ch" ma lo wa(. 

– Co tu zro bi cie? – py tam.
– Bo isko do siat ków ki, ko sza, zje! -

d!al ni", hu$ taw ki, no w% pia skow ni -
c" – wy li cza j%. – I tram po li na b" dzie,
i grill za bu do wa ny. Ma my po my s#y
na wszyst ko. Mu si by( #ad nie.

– Po dzi" kuj my bra wa mi Sa bi nie
i dziew czy nom ze szko #y ta& ca Extre -

WIE S)AW
KO STER SKI 

Od cza ro wa ny $wiat my s#o wic kich po dwó rek

St%d do ra ju
Ulica Stra"acka 2
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me! – w ro l! wo dzi re ja wcie la si! Mi -
cha" Ski ba, wi ce dy rek tor MOK -u.

– A te raz, ko cha ni, roz k"a da my chu -
s t! ani ma cyj n# i przy st! pu je my do ko -
lej nej za ba wy – dy ry gu je. – Wa chlu je -
my chu s t# i bie ga my pod ni# we d"ug
ko lo rów. Ru sza my! Nie bie ski! Bra wo,
ten ch"o piec by" pierw szy. Zie lo ny! Ty
te raz wy gra "e$. Czer wo ny!

Gra w ko lo ry roz pa la emo cje. Spryt nie
po ru sza j# cy si! w$ród ró wie $ni ków ch"o -
piec no si ko szul k! w bar wach Bar ce lo ny
z nu me rem klu bo wym i na pi sem Ney mar.
Hit se zo nu. Czu pry n! te% ma to po w#:
u gó ry wy rów na ne w"o sy, po bo kach moc -
no przy strzy %o ne z wy ra& nym wzo rem.
Jak pi" kar skie gwiaz dy z bra zy lij skie go
mun dia lu. Gdy by po t! ga pol skiej pi" ki za -
le %a "a od fry zu ry, by li by $my mi strza mi
$wia ta. Przy naj mniej do lat sied miu. 

Gwar, $mie chy, ra do$', ruch, mu zy ka.
Dzie ci $wiet nie po tra fi# ze so b# ry wa -
li zo wa'. W na gro d! s"o dy cze. Dla
wszyst kich. 

Vis a vis Stra %ac ka 3. Po dwór ko od -
mie nio ne si "# ze sz"o rocz nej ry wa li za cji.
Za dba ne, w mia r! czy ste, z pla cem za -
baw, bez krza ków. Wy ró% nia j# ce si!
z oto cze nia. Na $cia nie wy ma lo wa ny
wóz bo jo wy i po sta' stra %a ka. Wszak to
Stra %ac ka.

Pod dwój k! w for mie pla stycz nej za -
go $ci hi sto ria al bo sport. My s"o wic ki De -
tek tyw Hi sto rycz ny (sto wa rzy sze nie,
któ re usta li "o, ja kie wy da rze nia zwi# za -
ne s# z po szcze gól ny mi po dwór ka mi)
po da je, %e w tym w"a $nie miej scu prze -
cho dzi" przez My s"o wi ce Jan III So bie -
ski. Wi!c mo %e hu sa ria na $cia nie?
Dru gi mo tyw to sport, bo nie opo dal znaj -
do wa "a si! kie dy$ ha la MO SiR -u. Trze -
ci, do$' po nu ry w zna cze niu, od no si si!
do cza su II woj ny, kie dy po dob no w ka -
mie ni cy sie dzi b! mia "o ge sta po. B! d#
pre lek cje na ten te mat.

Ro bot ni cza 21.
In ny kra jo braz

Roz le g"e po dwór ko, a ra czej osie dlo -
wy plac. Otwar ty, prze strzen ny, da -

j# cy od dech i po czu cie swo bo dy. Pro sto -
k#t par kin gu wy "o %o ny kost k# bru ko w#
s# sia du je z po "a cia mi te re nu za ro $ni! te -
go buj n# tra w# i k! pa mi chwa stów.
W tle kil ku pi! tro we, pstro ka te blo ki
i oso wia "e ka mie ni ce. 

Ta niec ze szko "# Extre me. Zum ba, jak
dzie( wcze $niej. Ty le %e dzie ci tro ch!
wi! cej. Mo %e dla te go, %e wo kó" znaj du -
je si! du %o wi! cej miesz ka( ni%
przy Stra %ac kiej 2. Ale ra do$' ta sa ma,
emo cje te sa me, ten sam za chwyt. I te sa -
me wzo ry wy ma lo wa ne na twa rzach
uczest ni ków za ba wy. 

– Uwa ga, ta( czy my, tak, tak! 
Pej za% ka le czy brzy do ta zde mo lo wa -

ne go pa wi lo nu han dlo we go. Par te ro wy
bu dy nek roz dra pa li do szcz!t nie z"o -
mia rze. Wy rwa li okna, kra ty, drzwi,
urz# dze nia sa ni tar ne. We wn#trz fe tor
i ster ty bru dów. Wzd"u% par kin gu rz#d
za pcha nych kon te ne rów i ki ku ty po "a -
ma nych me bli. Osie dlo we wy sy pi sko
$mie ci.

– Tu by" kie dy$ faj ny sklep – opo wia -
da 74-let ni Bro ni s"aw Chmie lew ski, lo -
ka tor spod nu me ru 21. – Go$' mia" te%
hur tow ni!. Te raz sie dzi w wi! zie niu – ta -
ka cho dzi plot ka. Te $miet ni ki po win ny
by' scho wa ne, ogro dzo ne. S# dz!, %e te -
raz, po tej ak cji, du %o si! tu zmie ni.

Si! ga po pa pie ro sa. Za pa la. 
– Wiem, %e La sok (Edward La sok, pre -

zy dent My s"o wic od 2010 ro ku – przyp.
red.) wszyst kie go nie mo %e zro bi', bo ta -
kie jest %y cie – mó wi nie py ta ny o w"a -
dze sa mo rz# do we. – Ja aku rat g"o so wa -
"em na La so ka i b! d! g"o so wa". Ju% w tej

ka den cji wi da', %e si! sta ra, spo ro zmie -
nia. A Osy ra (Grze gorz Osy ra rz# dzi"
mia stem w la tach 2002-2010 – przyp.
red.) to do pie ro na ro bi" bie dy, dzia do stwa.
To by "o "ad ne mia sto, te My s"o wi ce, a wi -
dzi pan, co si! na ro bi "o. Te raz trze ba d"u -
gi sp"a ca'. S"y sz!, %e Wój to wicz pcha si!
na pre zy den ta. No, lu dzie ko cha ni, ten to
do pie ro na ro bi. 

B. Chmie lew ski miesz ka przy Ro bot -
ni czej od czter na stu lat, wcze $niej mia"
miesz ka nie przy Po wsta( ców. Nie jest
)l# za kiem, po cho dzi z Ku jaw. Sko( czy"
szko "! gór ni cz# i pra co wa" na We so "ej
na do le od 1958 ro ku, po tem w my s"o -
wic kim PRG. 

– Ale wca le nie by "o we so "o – mó wi
z u$mie chem, na wi# zu j#c do sta rych cza -
sów. – Za Go mu" ki do sta wa li $my pó" ki -
lo kie" ba sy, 'wiart k! wód ki i pacz k!
spor tów. Jak do brze po sz"o to 100 z". No
i czy ny spo "ecz ne by "y. 

Pod dwu dziest k! je dyn k! znaj do wa"
si! wcze $niej ho tel ro bot ni czy. I tak jak
sta", zo sta" od da ny lu dziom. Miesz ka nia
nie wiel kie, klit ki. Po kój z kuch ni# i to
wszyst ko. Naj wi!k sze ma 26 me trów.
Dru ga cz!$' bu dyn ku to, co in ne go, tam
s# nor mal nej wiel ko $ci lo ka le. Za nim po -
wsta "o osie dle by "y tu gli nia ki i ogród -
ki dzia" ko we. Nie da le ko sta" ko pal nia -
ny szyb.

– Jak si! tu miesz ka? – po wta rza py -
ta nie B. Chmie lew ski, spo gl# da j#c
przed sie bie, w prze strze( uli cy. – No,
%y je si! zw"asz cza w no cy. Jak kto$ jest
ob cy, to ma ci!% ko. W ka% dym mie $cie
s# ta kie dziel ni ce. 

– Czer wo ny! Nie bie ski! Fio le to -
wy! – M. Ski ba roz po cz#" swo j# cz!$'
spek ta klu z od cza ro wy wa niem po dwó rek. 

I od ra zu uru cha mia du cha spor to wej
ry wa li za cji. Cze re da dzie cia ków fa lu je
chu s t#, bie ga, krzy czy, pod ska ku je w ge -
$cie trium fu. Cz!$' za ja da si! roz da wa -

Ulica Robotnicza 21
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ny mi s!o dy cza mi, sto j"c w ko lej ce

do ma ki ja #u.

Jest te# kil ku let ni Ney mar, ale bez

eks tra wa ganc kiej czu pry ny. Ka# de po -

dwór ko ma chy ba te raz swo je go Ney -
ma ra. Ka# de ma te# swo je go Pa na Jan -
ka. Te go tu taj rów nie# uwio d!y tan cer ki

z Extre me – hop sa ener gicz nie w takt

la ty no ame ry ka$ skiej mu zy ki, po ru -

sza j"c bio dra mi ni czym ra so wa czir li -

der ka. 

Przy Ro bot ni czej 21 rz" dzi dam ska

eki pa: Mo ni ka Wa sic ka, Agniesz ka

Szczy gie! i Ma! go rza ta Kusz te lak. Nie

ogl" da !y si% na ni ko go i ja ko pierw sze

zg!o si !y po dwór ko do te go rocz nej edy -

cji kon kur su. 

– Dla cze go star tu je my? Bo chce my

zro bi& co' do bre go, urz" dzi& plac za baw

dla dzie ci – mó wi" za dzior nym to -

nem. – Po mo #e my, po sprz" ta my, po ro bi -

my wszyst ko. To, co da my ra d%, zro bi my

sa mi. Jak do sta nie my far b%, b% dzie my

ma lo wa&. I wy gra my, bo kto, jak nie my

ma wy gra& w tym ro ku. 

– Za pra sza my wszyst kich za ty dzie$,
b% dzie my tu z wa mi ma lo wa& z!om -

ka – fi na li zu je dzie$ na Ro bot ni czej

M. Ski ba. – Do zo ba cze nia!

To wa ro wa 4.
Ru sza ulicz ny spek takl

Ju#z bra my wi da& kil ka dzie si"t
osób t!o cz" cych si% na dzie dzi$ -

cu ka mie ni cy. Am fi te atr pod chmur k":

funk cje sce ny pe! ni wy !o #o ny ka mien -

ny mi p!y ta mi ka wa !ek zie mi, musz li

kon cer to wej – roz !o #y ste ko ro ny drzew. 

Mo ni ka Tre piak ma tro je dzie ci i wnu -

ka. Trzy po ko le nia pod jed nym da chem.

Ro dzi ny tu licz ne. S" siad ce uro dzi !o si%
dzie wi% cio ro dzie ci, dru giej – sied mio ro.

– Nie ma j" si% gdzie po dzia& te na sze

po cie chy i cho dz" po in nych po dwór -

kach – mó wi. – Po tem trze ba je szu ka&
po mie 'cie. A ma j" prze cie# du #e, swo -

je. Trze ba wi%c o nie za dba&. 
Po mys! MOK -u? 

– O! bar dzo do bry, cie ka wy, co' in ne -

go, no we go, atrak cyj ne go. Wi da&, #e
w!a dzom za le #y na zmia nach w mie 'cie.

Zum ba przy ci" gn% !a chy ba wszyst kie

dzie ci z ka mie nic. I tu taj, jak przy Stra -

#ac kiej i Ro bot ni czej, do sko na le po tra -

fi" wczu& si% w cha rak ter im pre zy. 

– B% dzie re kord, s!u chaj cie, b% dzie re -

kord! – pod kr% ca at mos fe r% wy da rze -

nia M. Ski ba. – Z Sa bi n" ta$ cz" dwa -

dzie 'cia czte ry oso by! Bra wo!

– Wo ow! – g!o 'ny okrzyk za chwy tu.

Za raz te# roz po czy na si% gra w ko lo -

ry. Wy pa tru j% Ney ma ra. Nie ma go tu.

Jest za to Pan Ja nek, blon dyn w krót kich

spodniach i ta tu a#em na r% ce. Wyj rza!
na plac i zlu stro waw szy bacz nie uczest -

ni ków za ba wy, znik n"! na po wrót

za drzwia mi ko ry ta rza. Extre me nie

zwa bi! go swo im wdzi% kiem. 

Po nad 100-let nie ka mie ni ce nad gryz!
z"b cza su. Zmur sza !y tyn ki i 'cia ny, sple -

'nia !y ryn ny, rdza po kry !a br" zo wy mi li -

sza ja mi od pry sków me ta lo we kon struk -

cje scho dów. Na wy be to no wa nych

frag men tach po dwór ka zie le$ mchu.

Wil go ci tu du #o, bo s!o$ ce nie za gl" da

zza mu rów. W za u! ku, na pa ra pe cie

nie me go okna, po ma lo wa na na bia !o
opo na wy ci% ta w fi ku 'ny kszta!t eg zo -

tycz ne go kwia tu. Có# za ma te ria dzie -

!a i wy obra( nia twór cy! 

W prze ciw le g!ym ro gu pla cu przy kle -

jo na do mu ru pi% tro wa do bu dów ka, ni -

czym ja skó! cze gniaz do ule pio ne

pod gzym sem ka mie ni cy. Te raz to ru -

de ra, po s%p ny pu sto stan, za wa li dro ga.

Do po miesz cze$ na par te rze wrzu co no

'mie ci, któ re nie zmie 'ci !y kon te ne ry,

jak ro bio no po rz"d ki. Gó r% za mkni% to. 

Ten 'wiat to wa rzy szy tu lu dziom ka# -
de go dnia. Ich 'wiat. Nie !a twy, sza ry,

chro po wa ty, ale w!a sny, zna ny, na swój

spo sób bli ski. Wy ty czo ny ra mio na mi

czwo ro bo ku mi% dzy To wa ro w" 4 z jed -

nej stro ny i Wa !o w" 3 z dru giej. Wspól -

ny graj do!, przy któ rym miesz ka trzy -

dzie 'ci ro dzin. Przy wi" za li si% do nie go,

cho& pew nie, gdy by mo gli, ucie kli by

st"d, gdzie wzrok po nie sie.

– Trze ba za cz"& od zruj no wa ne go

pod !o #a, #e by no gi nikt nie skr% ci! – mó -

wi z tro sk" pa ni Mo ni ka. – O'wie tle nie

za !o #y&, bo w ogó le go nie ma. Sa mi zro -

bi li 'my kie dy' pia skow ni c%, ale wszyst -

ko roz kra dli. Bra my otwar te na prze strza!,
wi dzi pan, z To wa ro wej na Wa !o w".

– Ch!op cy cho dz" na szkol ne bo isko

przy Pia stow skiej, do dwój ki. Tam po -

gra j", tu przyj d", po sie dz". Nie ma j" si%
gdzie ba wi&. Za bie ra my ich na k" pie li -

sko S!up na – zwie rza si%. – To faj ne

miej sce, !ad nie od no wio ne. I op!at nikt

Ulica Towarowa 4
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nie po bie ra. Nie któ rzy je! d!" na So si -
n# i k" pie li sko Hu ber tus. Ale na wa ka -
cje ma $o ko go sta%.

– Cho dzi o to okno – M. Ski ba wska -
zu je na ciem ny oczo dó$ ka mie ni cy, roz -
ma wia j"c z kil ko ma oso ba mi, w&ród któ -
rych s" Agniesz ka Her met i Ilo na Kre fta,
kie ru j" ce kon kur sem na To wa ro -
wej. – A mo !e trze ba tam wsta wi% plan -
sz# i na ma lo wa% ry su nek na wi" zu j" cy
do cha rak te ru uli cy – ram p#, to wa ry, roz -
$a du nek.

Wzór jest pod r# k", pocz tów ka z wi -
do kiem ka mie ni cy sprzed 100 lat. Zer -
kam na ni". Dom wi dzia ny od stro ny to -
rów ko le jo wych i zjaz du z na sy pu,
gdzie roz $a do wy wa no ró! ne ma te ria $y,
roz wo !"c je po tem st"d po mie &cie, pre -
zen tu je si# oka za le. To wa ry, wi#c To wa -
ro wa. 

Agniesz ka Her met, mat ka dzie wi# cior -
ga dzie ci (naj star sze ma 22 la ta, naj m$od -
sze 9), za fra so wa na, za nie po ko jo na. Jej
syn tra fi$ w$a &nie do szpi ta la. Ma k$o pot
z ser cem. Nie szcz# &cie sta $o si# na in -
nym po dwór ku. Aku rat dzi siaj, nie mal
w tym sa mym cza sie, kie dy pod czwór -
k! zaj rza$ barw ny ko ro wód.

– My &l#, !e wszyst ko b# dzie z nim do -
brze – mó wi z na dzie j" w g$o sie.

Na ra da miesz ka' ców: na strój bo jo wy,
duch wiel ki, za pa$ spo t# go wa ny. Oni
wie dz", co i jak chc" prze bu do wa%.
Wy rów na j" te ren, za bez pie cz" stu dzien -
ki ka na li za cyj ne, zro bi" no w" pia skow -
ni c#, stó$ i $a wecz ki. 

Ta pocz tów ka do da $a im chy ba ani -
mu szu.

– Wy gra my – za pew nia j".
– Ra tusz b# dzie mia$ nie la da pro blem,

bo na ka! dej uli cy s" sa mi zwy ci#z cy,
któ rym trze ba b# dzie na gro dy przy -
zna% – wtr" cam !ar tem. 

– Na ja ki& spo sób jest to dla ka! de go
po dwór ka zwy ci# stwo – s$y sz# po in t#
naj lep sz" z mo! li wych.

By tom ska 17.
Du !o zie le ni

Dzie dzi niec wiel ko &ci bo iska pi$ kar -
skie go z ka mie ni c" po&rod ku, któ -

rej cha rak te ry stycz na &cia na fron to wa
mo g$a by po s$u !y% za gi gan tycz n" de ko -
ra cj# do sztu ki te atral nej o lo sach my s$o -
wic kich miesz czan. Ale to nie te atr.
Tu nie ma sce ny, ak to rów, in spi cjen ta,
tu sce na riusz na pi sa $o !y cie. Bez g$a ska -
nia i ta ry fy ulgo wej. 

Spek takl da j" cy pro myk na dziei na lep -
szy po ra nek two rzy eki pa MOK -u. Oczy -
wi &cie z nie za wod n" pa ni" Sa bi n", do -
brym du chem ca $e go przed si# wzi# cia,
któ ra i tu taj sku tecz nie roz kr# ca ze bra -
n" pu blicz no&%. 

Wi#c zum ba i r# ce w gó rze, efek tow -
ne fi gu ry i skr# ty, do bre tem po i cie ka -
wy uk$ad cho re ogra ficz ny. I dzie ciar nia
za hip no ty zo wa na wi do kiem tan ce -
rek. I Pan Ja nek, wy so ki m#! czy zna
w d!in sach, któ ry roz pacz li wie usi $u je
na &la do wa% ta' cz" ce dziew czy ny. Nie -

wa! ne, !e czy ni to nie udol nie, li cz" si#
in ten cje. 

– Spró buj my po bi% re kord To wa ro -
wej! – ape lu je M. Ski ba. – Wczo raj ta' -
czy $y tam dwa dzie &cia czte ry oso by, te -
raz ma my po nad dwa dzie &cia. Po licz my
jesz cze raz! Za pra sza my wszyst kich!

Nie b# dzie re kor du. Do roz ba wio nej
gro ma dy nie do $" czy gru pa ch$op ców,
któ ra ob sia d$a stad nie da chy znaj du j" -
cych si# nie opo dal bla sza nych ga ra !y.
O czym& szep cz", po sztur chu j" si#,
u&mie cha j" za wa diac ko, ale zej&%, nie
zej d". Nie któ rych sku si do pie ro gra
z chu s t" ani ma cyj n" i roz da wa ne s$o -
dy cze. 

Nie wi dz# Ney ma ra. Tu rz" dzi Lam -
pard, kru czo w$o sy brzd"c odzia ny w ko -
szul k# lon dy' skiej Chel sea, bie ga j" cy
jak b$y ska wi ca za pi$ k". 

Gwar, roz mo wy, szum, dy na micz na
mu zy ka. Wi ru j" ce po dwór ko. Ale go $# -
biom to nie prze szka dza, nie przej mu -
j" si# lud( mi, cho dz" im mi# dzy no ga -
mi i wy bie ra j" co& z tra wy. Za
bu dyn kiem doj rza $e wi &nie le c" z drzew
wprost na wy dep ta n" do twar do &ci be -
to nu, go $" zie mi#. Obok ogró dek – pa -
ra sol, krze s$a, sto lik – pró ba me ta mor -
fo zy prze strze ni. 

– Uczest ni czy my w kon kur sie, bo
naj wa! niej sze jest do bro dzie ci, !e by
mia $y god ne wa run ki do za ba wy. Jest ich
tu taj spo ro. Przy cho dz" z ca $ej oko li -
cy – mó wi Jo an na Yam ro zy ak, mat ka
czwor ga dzie ci: Igo ra, Bo ry sa, Emi lii
i Ni ko de ma. Naj star szy z ro dze' stwa Ni -
ko dem ma 15 lat, wy je cha$ na wa ka cje. 

Miesz ka' ców de ner wu je po nu ry wi -
dok sfa ty go wa nej sta cji roz dziel czej.
Wi#c j" po ma lu j". Zro bi" pia skow ni -
ce, bo isko do siat ków ki, wy kar czu j"
krza ki. Z dru giej stro ny ka mie ni cy, tu
gdzie jest skar pa ziem na, po wsta nie
co& w ro dza ju ma" pie go ga ju, tor
prze szkód dla dzie ci, ta ki w woj sko -
wym sty lu. B# d" mia $y gdzie %wi czy%
i prze sta n" $a zi% po da chach. Wszyst -
kim po kie ru j" trzy pa nie: Jo an na Yam -
ro zy ak, Jo an na Winc ko wicz i Ju lia
Drzy zga -Ci szew ska, przy wód czy nie
By tom skiej 17. 

Ju! jest ina czej, $ad niej, czy &ciej, wy -
wie zio no &mie ci. Ogar ni# to za nie dba ne
dzie si"t ka mi lat oto cze nie.

– Wy gra my, oczy wi &cie, !e wy gra my.
Ma my naj wi# cej miej sca i mnó stwo
po my s$ów – za po wia da J. Yam ro zy ak.

– Ale te! ro bo ty b# dzie naj wi# cej.
– Ja si# pra cy nie bo j#, ca $e !y cie pra -

cu j#. S" sie dzi za de kla ro wa li, !e po mo -
g". Na pew no du !o si# tu zmie ni, wszy -
scy na to cze ka j". Dzie ci to na sza
przy sz$o&%. Praw da?

Praw da. Ba nal na i jak !e oczy wi sta za -
ra zem. 

* * *

Ak cj# od cza ro wa nych po dwó rek my -
s$o wic ki MOK pro wa dzi od trzech

lat. W ze sz$ym ro ku zwy ci# !y $a dru !y -
na z Po wsta' ców 12, bi j"c kon ku ren cj#
ze Stra !ac kiej i Szy ma now skie go. Zwy -
ci#z cy otrzy ma li na gro d# ufun do wa n"
przez pre zy den ta Edwar da La so ka – ele -
men ty pla cu za baw. 

W lip cu i sierp niu te go ro ku ry wa li zo -
wa li miesz ka' cy Stra !ac kiej 2, Ro bot ni -
czej 21, To wa ro wej 4 i By tom skiej 17.
Warsz ta ty co ty dzie': zum ba na in au gu -
ra cj#, po tem ma lo wa nie prze zna czo ne -
go na z$om au ta, tre ning z za wod ni ka mi
GKS -u Ka to wi ce, hap pe ning ba lo no wy,
wy st#p ze spo $u ta' ca ir landz kie go Gal -
way, kon cert b#b nia rzy i na fi na$ za j# cia
mu zycz no -pla stycz ne. 

Ka! de po dwór ko mia $o swo ich li de rów
i 1500 z$o tych do dys po zy cji. Miesz ka' -
cy go spo da ro wa li ty mi pie ni#dz mi i sa -
mi de cy do wa li, na co je wy da%, jak
prze obra zi% swo je naj bli! sze oto cze nie.
Swój ma $y, wiel ki &wiat. Po dwór ko we
dzie dzi' ce pul so wa $y nie gdy& gwa rem
s" siedz kich spo tka', roz mów, za baw, fe -
sty nów. Wy pe$ nio ne emo cja mi, t#t ni $y
!y ciem. Zaj mu j" wa! ne miej sce w hi sto -
rii &l" skie go folk lo ru.

Ten pro jekt, w no wym an tu ra !u, przy -
wo $u je at mos fe r# tam tych lat, dni, oko -
licz no &ci. Nie sie w so bie przy tym co&
wi# cej ni! tyl ko zwy k$" ry wa li za cj#. Lu -
dzie zo ba czy li, ile zna czy szla chet no&%
in ten cji i szcze ry od ruch ser ca, jak wie -
le da si# zro bi% przy skrom nych &rod -
kach, ale wiel kim za an ga !o wa niu. Uwie -
rzy li, !e na praw d# mo! na co& zmie ni%,
czym& si# po dzie li%, wes prze% in nych,
a tym sa mym i sie bie. 

Nie moc prze ku li w suk ces.
!

Ulica Bytomska 17
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BAR BA RZY! CY (2)

To nie mu sz! by" ob cy ze wscho du, czy z za cho du,

z po #u dnia, czy z pó# no cy, w pi kel hau bach z $e la za

lub szma cia nych z czer wo n! gwiaz d!, nie mu sz!
oby wa" si% bez sa mo g#o sek, ani przy pi na" by czych

ro gów do czo #a;

nie mu sz! przyj&" pro sto ze ste pów, gdzie my szy

po lne zdy cha j! z g#o du, ani z za sob nych w zwie rzy n%,
miód le &ny i po ziom ko we po la ny bo rów szwar cwaldz kich,

ani z wiecz nie kasz l! cych fior dów, ani ze zgie# kli wej, 

za dy mio nej pi wiar ni;

to mo g! by" swoi, z dru giej stro ny uli cy, a na wet

z two jej klat ki scho do wej, $o na bar ba rzy' cy nie raz 

po $y czy #a u two jej $o ny #y$ k% so li, a sam bar ba rzy' ca 

raz na wet grzecz nie za py ta#: „Prze pra szam, czy u pa' stwa

te$ wy sia d#o &wia t#o?”

to na praw d% mo g! by" swoi, z któ ry mi gra #e& w dwa

ognie w cza sie d#u giej prze rwy, któ rzy przed lek cj!
pol skie go sztur cha li ci% w bok: „Daj od pi sa"!”, któ rych 

ty pro si #e& o po moc, kie dy co rusz do pa da li ci%
tam ci zza rze ki;

swoi, z tych sa mych, co two je s#od kich ma mi nych s#ów,

ale i z or dy nar nych prze kle'stw, z wy cie czek w Gó ry

Ol brzy mie i da lej, na Wa wel, z tych sa mych go r! cych

kar to fli, wy grze by wa nych z po pio #u, w któ rym le ni wie

do go ry wa# $ar;

swoi, któ rzy tak sa mo jak ty, list do mat ki z ko lo nii let nich

za czy na li od s#ów „Ko cha na Ma mu siu”, a ko' czy li

tro skli wym „Zo sta' z Bo giem”, po la tach za kr% ca li

wiecz ne pió ro i po dniu ci%$ kim jak wal ka kla so wa

uchla ni pa da li na twarz, 

aby na za jutrz pa mi!t ko we wiecz ne pió ro ze z#o t!
sta lów k! pod su n!" ta kie mu jak ty, ry cz!c: „Pod pisz, 

kur wa two ja ma", bo za t#u k%!”, si% ga j!c po no g% od sto# ka, 

któ r! od bi li ci ner ki, z nie na wist n! po gar d!, ja kiej by

d#u go szu ka" u ob cych;
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ze swo imi cza sem na wet jest l!ej, bo od dziec ka mó wi cie
tym sa mym j" zy kiem, swój, ja kie! to uj mu j# ce, po tra fi
za de kla mo wa$ S!on ce ostat nich kre sów…, i tak sa mo
jak ty s%u !y% do mszy i wo %a% !ar li wie: „Ad Deum qui
la eti fi cat ju ven tu tem me am!”;

to wca le nie mu sz# by$ ob cy, swój te! po tra fi strze li$
w ty% g%o wy, wy kop n#$ spod two ich nóg pie niek, skrzyn k"
lub sto %ek i &mia$ si", wci#! s%y sz#c two je ostat nie s%o wa:
„Niech ci" pie k%o po ch%o nie”, bo do brze wie, !e pie k%a
in ne go ni! to, nie ma;

ze swo im umie rasz ina czej, bo kie dy ob cy bi je ci" na od lew, 
pa dasz &ci" ty jak szny ta, a kie dy bi je ci" na od lew swój, 
te! pa dasz, roz sy pu jesz si", jak by& za po mnia% za bra$ ze so b#
w%a sny szkie let, roz pa dasz si" cz#st ka po cz# st ce, a z to b#
roz pa da si" ca %y &wiat.

Ry
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TEN DRUGI

Nie ten w ciemnych okularach, k!"bek
nerwów, ch!opak, który par" lat temu
gra! w pikuty, a potem strzela!, czyli 
zabija!;  pytanie dobre dla Szekspira:
czy zabija ten, kto strzela w dobrej sprawie?
ale, co to jest „dobra sprawa”, etc, etc,
nie ten  w ciemnych okularach i d#insach,
których nikt wtedy, ani przedtem, ani d!ugo
potem w Polsce nie nosi!, obowi$zywa!
wojskowy sznyt, z wierzchu cywil, ale
w %rodku, czu! to ka#dy, zw!aszcza Niemiec,
#o!nierz: bryczesy, oficerki, kurtka, a nawet
– do wysokich butów! – gabardynowy p!aszcz
i pil%niowy kapelusz, moda czasu wojny,
wi"c nie ten w ciemnych okularach, ale 
ten drugi, którego rzymski profil z czuciem
filmuje operator, inteligent do szpiku ko%ci,
z kindersztub$, j"zyki: francuski i niemiecki,
na mur, pewnie i w!oski, na Lido od czasów
niepami"tnych z mam$ i tat$, ale i do Jastarni, 
nad POLSKIE morze, angielski raczej nie,
pseudonim konspiracyjny z trylogii, matura
u Rejtana, w domowych albumach jaki% dworek
z kolumienkami, pradziad w czamarze, z w!asn$ 
parti$  tak d!ugo k$sa! Moskala, a# ten go dopad! 
i zagryz! na %mier&, gdzie% pod Irkuckiem,
ten drugi, który ma wyryte na szlachetnej
twarzy trzy s!owa-znaki: Bóg, Honor, Ojczyzna,
nie ch!opiec, nawet nie m!odzian pi"kny a
pos"pny, #adnych sentymentów, #adnych wi"zów,
troch" cynik, to nie czas na amory, to co% dla
tego w ciemnych okularach, który si" ciska, 
wybucha  sztucznym %miechem, pe!en wdzi"ku, 
w blasku m!odo%ci, w chwilach jasno%ci czuje,
widzi, #e ojczyzna przesypuje mu si" przez 
palce, Bóg w trafionym bomb$ ko%ciele wisi
g!ow$ w dó!, czy#by ju# tylko honor, miota
si" jak szczupak wzi"ty na o%cie',  podpala 
spirytus w kieliszkach, nie wesele tym razem, 
lecz polskie zaduszki, nie roz%piewana chata,
ale smród kana!ów, wybita do nogi maturalna
klasa, waha si", opiera  o drzwi, które  si"
przesuwaj$ to w lewo,  to w prawo, on razem
z drzwiami w tym wahad!owym ruchu, ten drugi
jest ca!kiem inny: albo-albo, strzelasz albo

oddaj bro', o %wicie ci"#arówka, do lasu, to
znaczy: dok$d, pyta oczami ch!opiec w ciemnych
okularach, ten drugi  odpowiada nik!ym drgni"ciem
brwi, jak ten, który wie, #e idzie tam, sk$d si"
nie wraca, bierze g!"boki oddech i wykonuje
zagadkowy ruch praw$ d!oni$ o d!ugich palcach
iluzjonisty, jakby co% chwyta!, jakby co% z niej 
uwalnia!, czasem mi zdarzy si" wykona& ten gest,
czasem westchn" g!"boko, czasem odpowiem
na czyje% pytanie nik!ym drgni"ciem brwi.
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Ta ki ty tu! da! Piotr Lach mann fil mo wi
do ku men tal ne mu, któ re go pre mie ra

od by !a si" w Dol no #l$ skim Cen trum Fil mo -
wym we Wro c!a wiu w czerw cu 2014 ro ku.

To dru gi film Lach man na po #wi" co ny
Ta de uszo wi Ró %e wi czo wi. Pierw szy:
Ta de usz Ró !e wicz: Twa rze. mia! pre mie r"
rok wcze #niej. 

Bo ha te ra fil mów i ich au to ra !$ czy !a d!u -
ga zna jo mo#& pry wat na i za wo do wa.

W gli wic kim po ema cie Ache ron w sa mo
po "u dnie po ja wi! si" ja ko stu dent.

Lach mann t!u ma czy! na j" zyk nie miec -
ki pro z", po ezj" i dra ma ty Ró %e wi cza.
Pierw sza ksi$% ka w je go prze k!a dzie uka -
za !a si" w 1967 ro ku, wy da na przez Han -
se ra w Mo na chium.

Od trzy dzie stu lat Piotr Lach mann
na gry wa! roz mo wy z Ta de uszem Ró %e wi -
czem. Zgro ma dzi! dzie si$t ki ka set wi deo. Cza -
sem frag men ty na gra' pre zen to wa!, na przy -
k!ad na Tar gach Ksi$% ki we Frank fur cie
w2000 ro ku. Kil ka lat te mu, za ch" ca ny przez
Po et": „sko'cz wresz cie ten film o mnie”, za -
bra! si" za po rz$d ko wa nie ma te ria !ów.

Po sta no wi! zmon to wa& tryp tyk do ku men -
tal ny, zgod nie z su ge sti$ Po ety, %e dwie cz" -
#ci nie s$ do bre, tryp tyk to for ma w!a #ci wa.

W pierw szym fil mie roz wi n$! Ró %e wi -
czow sk$ teo ri" ludz kiej twa rzy i twa rzy
ludz ko #ci po #mier ci Bo ga. Tu zna la z!y si"
naj wcze #niej na gra ne roz mo wy z Po et$,
ma !e re por ta %e ze spo tka' Ró %e wi cza
z bra tem Sta ni s!a wem – re %y se rem fil mo -
wym, zmar !ym w 2008 ro ku. D!u ga roz mo -
wa w miesz ka niu pro fe so ra Ry szar da
Przy byl skie go, przy ja cie la Po ety i au to ra
#wiet nych ese jów o je go twór czo #ci.

Od wie dzi nom z Pio trem Lach man nem
„pu stel ni bra ta Ry szar da” Ró %e wicz po -
#wi" ci! po tem utwór tem pus fu git (opo -
wie#$), opu bli ko wa ny w to mie Wyj #cie.

O ile po wsta wa niu fil mu Twa rze Ró %e -
wicz to wa rzy szy! z od da li, to fil mu Mo je
po jed na nie, ju% nie ste ty nie zo ba czy!.

Film ma po dob n$, jak Twa rze for mu !".
Jest to swo bod nie to cz$ ca si" roz mo wa
z Lach man nem lub mo no lo gi mó wio ne
pro sto do ka me ry. Do ty cz$ wa% nych fak -
tów, zwi$ za nych z re cep cj$ pol skiej li te ra -
tu ry w Niem czech, d!u gich kon tak tów
oso bi stych Ró %e wi cza z nie miec ki mi po -
eta mi, g!" bo kie go, twór cze go wej #cia
w nie miec k$ kul tu r". 

Sta no wi te% wa% ne #wia dec two prze zwy -
ci" %a nia wo jen nej trau my wo jen nej, wcze -
snych ge stów „we wn"trz ne go po jed na nia”.
Nie by !a to dro ga !a twa, zwa %yw szy do -
#wiad cze nia oso bi ste Po ety.

Przy ku wa uwa g" sce na, w któ rej Ró %e -
wicz pre zen tu je ma !y to mik z tek stem Nie -
tz sche go Ec ce Ho mo. Po cho dzi on z tor -
ni stra nie miec kie go po rucz ni ka Ru dol fa
He rzo ga, któ ry zgi n$! przy for so wa niu
Dnie pru w 1943 ro ku. (wiad cz$ o tym
wpi sy do to mi ku. Ró %e wicz nie pa mi" ta!,
jak ksi$ %ecz ka tra fi !a w je go r" ce. Sk$ di -
n$d wie my, %e Ró %e wicz za cho wa! przed -
wo jen ne wy da nie Nie tz sche go, z no tat ka -
mi na mar gi ne sach, za pi sa ny mi r" k$
star sze go bra ta Ja nu sza, w 1944 za mor do -
wa ne go przez Ge sta po. Wie my te%, %e Po -
eta w par ty zanc kim ple ca ku no si! Kró la
Du cha S!o wac kie go. Po zby! si" go, gdy
ple cak sta! si" za ci"% ki. Ró %e wicz przez
ca !$ oku pa cj" cier pia! na g!ód ksi$% ki. Nie -
zu pe! nie le gal nie „na by!” nie miec k$ an -
to lo gi" po ezji w!o skiej w skle pie dla
Niem ców w Cz" sto cho wie. Opo wia da, jak
zdo by! Fau sta i, jak przez ca !e la ta „roz -
ma wia!” z dzie !em Go ethe go. Od wie dza!
We imar i do mek my #liw ski, gdzie
na drew nia nej #cia nie wy pi sa ny jest krót -
ki, wspa nia !y wiersz Über al len Gip feln/
ist Ruh/…

Ró %e wicz jest au to rem wier sza Bied ny
Au gust von Go ethe, a w la tach dzie wi"& -
dzie si$ tych za cz$! pi sa& sztu k" o sy nu Go -
ethe go. Ni gdy jej nie sko' czy!. Go to we sce -
ny zo sta !y, jak „ru iny Pi ra ne sie go”, ale

od wie dzi! „w za st"p stwie oj ca grób Au gu -
sta na cmen ta rzu w Rzy mie”. 

Lach mann za uwa %a, %e praw dzi wie g!" -
bo kie po jed na nie do ko na !o si" w kul tu rze,
a w nie miec kim s!o wie Versöhnung / po -
jed na nie / mie #ci si" s!o wo Sohn / syn /. Ró -
%e wicz, wczu wa j$c si" w sy na Go ethe go
i prze ma wia j$c w je go imie niu, „wzbo ga -
ca dzie dzic two kul tu ry eu ro pej skiej o w!a -
sne do #wiad cze nie i o wspól ne do #wiad cze -
nie Po la ków i Niem ców”.

Wa% ne ro l" w fil mie pe! ni$ wy po wie dzi
Mi cha ela Krüge ra, po ety i wy daw cy.

To on, przed sta wi ciel po ko le nia uro dzo -
ne go w cza sie woj ny, po mi" dzy na ro do -
wym spo tka niu po etów na Li te ra ri sche Col -
lo qium w Ber li nie w 1966 ro ku, na zwa!
Ró %e wi cza „na szym na uczy cie lem Ta de -
uszem”, któ ry stwo rzy! no wy j" zyk po etyc -
ki – „for m" nie po ko ju”. 

Po ja wia si" Gun ter Grass, ja ko au tor
wier sza o Ró %e wi czu Kto# z Ra dom ska. Re -
cy tu je go m!o dy ak tor z to wa rzy sze niem
per ku sji. Zna jo mo#& obu pi sa rzy trwa !a
dzie si$t ki lat. Po dob nie, jak z Han sem Mar -
ku sem En zens ber ge rem, któ ry za pro si!
Ró %e wi cza do pierw sze go nu me ru, za !o %o -
ne go we Frank fur cie w 1965 ro ku kwar tal -
ni ka Kurs buch. W nu me rze zna la z!y si"
utwo ry Sa mu ela Bec ket ta, Je ana Sar tra, Pe -
te ra We is sa, Uwe John sto na i po emat Ró -
%e wi cza Non stop show w prze k!a dzie
Kar la De de ciu sa.

En zens ber ger b" dzie jed nym z roz mów -
ców w trze ciej cz" #ci tryp ty ku, któ r$ Lach -
mann za ty tu !o wa! De zer cja…z !y cia. Ty -
tu! ma za rów no zna cze nie kla sycz ne,
w j" zy ku nie miec kim Fah nen flucht [uciecz -
ka spod sztan da rów] i sym bo licz ne ja ko
„uciecz ka z %y cia” twór ców, gdy nie ma -
j$ ju% wa run ków two rze nia. 

Film, któ re go pro du cen ta mi, jak dwu
pierw szych, s$ Me dia Kon takt w War sza -
wie i Od ra Film we Wro c!a wiu, ma by& go -
to wy w przy sz!ym ro ku. !

Ka dry z fil mu: Ró !e wicz roz ma wia z Günte rem Gras sem (fo to z le wej) i Mi cha elem Krüge rem

Zd
j%

 ci
a:

 z
ar

ch
. A

u t
or

 ki

Mo je po jed na nie
Ta de usz Ró %e wicz i Niem cy
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No ce nie na le !" tu do ci chych, a ta jesz cze si# na wet nie roz po cz# $a.
Kra mer sta wia ko$ nierz i opusz cza dom ze %li zgu j"c si# po o%nie !o nych scho -

dach. Bie rze $yk po wie trza we pchni# te go mu do ust lo do wa tym po dmu chem.
W sno pie %wia t$a la tar ni ta& czy $a wi ca %nie! nych p$at ków, a za chód po $o !y$ si#
ró !o w" wst# g" na ho ry zon cie. Wci"! mo! na j" do strzec po przez ga $# zie ogo -
$o co nych z li %ci drzew.

Gra dru cia ne go p$o tu na ra sta, to znów cich nie w za le! no %ci od ka pry sów wia -
tru. D'wi#k roz wie szo nych tu i ów dzie ka wa$ ków ko le jo wych szyn bu dzi w Kra -
me rze wspo mnie nia, przy no si echo mi nio nych dni i kie dy id"c za my ka oczy
wy obra !a so bie, !e znów jest w Ber li nie. St. Mat thias i Apo stel Pau lus Kir che
zda j" si# spie ra(, któ ry z nich ma pi#k niej sz" gr# dzwo nów. Jest ju! po wie cze -
rzy wi gi lij nej. Zbie ra ne ta le rze i krysz ta $y po brzmie wa j" w ma ty czy nych d$o -
niach. Lo ra ba wi si# no w" lal k", a oj ciec wci"! jesz cze stoi w otwar tym oknie
do pa la j"c jed no z nie wie lu cy gar, na któ re po zwa la so bie w ci" gu ro ku. Bo !e
Na ro dze nie. 

Roz ko ja rzo ny i pe $en t# sk no ty za tym, co mi n# $o Kra mer za po mi na za sa lu -
to wa( stra! ni ko wi ko lej nej bra my.

– ... Ju! ni gdy... – mó wi ci cho do sie bie po pa ru kro kach.

Ju! ni gdy ich nie zo ba czy. Zo sta li tam. Za bi ci i spo pie le ni. Za jed nym za ma -
chem. „Za mach – to w$a %ci we s$o wo” – my %li Kra mer. Z wszyst kich okien ka -
mie ni cy try ska j" j# zy ki ognia, a gdzie% po %ród nich po !e ra ne p$o mie nia mi cia -
$a ma $ej Lo ry wraz z dom kiem la lek i mat ki z jej zbio rem por ce la no wych s$o ni,
któ re po mi mo unie sio nych tr"b nie przy nio s$y jej w tej chwi li na wet odro bi ny
szcz# %cia. Cy ga ra oj ca...

Znów jest Bo !e Na ro dze nie i mi n"$ rok, od kie dy do tar $a do nie go wia do mo%(
o ich %mier ci.

Wraz z ko lej nym po dmu chem wia tru przy cho dzi bo le sna my%l, !e od tej chwi li
)wi# ta Bo !e go Na ro dze nia b# d" za wsze zwi" za ne z ob ra zem wi j" cych si# w po -
!o dze cia$. „A! do ko& ca...” Kra mer scho dzi ze %rod ka dro gi przed ko lum n" m#! -
czyzn. Do pie ro po tem wy ci" ga z kie sze ni du !" kra cia st" chust k# i si" ka w ni" g$o -
%no, kro cz"c mo zol nie przez mi#k ki %nieg, w kie run ku sy pi" cych iskar mi ko mi nów.

Wczo raj zno wu by $y pro ble my z urz" dze nia mi. Stal po p# ka $a w kil ku miej -
scach – szcz# %ciem od by $o si# bez prze miesz cze&, ale pa le ni ska mu sie li wy -
ga si( na wie le go dzin. Moll, ten de bil, ka za$ %ci" gn"( z mia sta dwu spa wa czy,
jak gdy by w swo im pi ja& stwie za po mnia$ gdzie si# znaj do wa li.

Za nim przy je cha$ by mon ter z Er fur tu... – za trzy ma nie pro ce su na ca $y dzie&
by $o by w obec nej chwi li nie do pu szal ne. Szcz# %ciem zna laz$ si# kto% kom pe -
tent ny i po ko lej nych trzech go dzi nach mo! na by $o pra co wa( da lej.

Kie dy wy szli na ze wn"trz, Ot to tr" ci$ go nie do pi t" flasz k" w $o kie(.
– Cz$o wie ku, nie rób ta kiej mi ny – wy be$ ko ta$ – w ko&-cu s" %wi# ta.

No do bra, Kra mer ma do sy( roz pa mi# ty wa nia te go, co by $o wczo raj. Z ja -
sno o%wie tlo nej la tar nia mi dro gi, spo gl" da na pra w" stro n# – tam gdzie trwa
bu do wa no we go od cin ka BIII. Po mi mo mro ku wi da( mro wie lu dzi, po ru sza -
j" cych si# ospa le. „W ten spo sób ni gdy nie da my ra dy...” – Kra mer na po wrót
sta je si# ta ki sam jak za wsze, moc no osa dzo ny w swo im tu tej szym „ja”. A któ!
tu taj mo !e so bie po zwo li( na no stal gi#? Wy daj no%( to s$o wo klucz – rze tel na
pra ca. To na niej opie ra si# pro ces.

Po trzy stu me trach Kra mer prze cho dzi przez po dwój n" bra m# i wkra cza na za -
mkni# ty ob szar – ser ce in sta la cji, do któ re go mo g" wej%( ju! tyl ko wy bra& cy.

W la sku wi da( po sta ci – m#! czy' ni prze wa! nie sto j", pod czas gdy ko bie ty
wraz z dzie( mi sie dz" w %nie gu na swo ich p$asz czach i ko cach, znu !e ni, a jed -
nak na ty le sil ni, by dzie li( si# szep tem i trzy ma( za r# ce. Trwa j" mo dli twy.

Raz za ra zem w te gru py wbi ja si# %wia t$o re flek to ra, osa cza je i pa ra li !u je
na mo ment naj drob niej sze ru chy. Na wet k$#b ki pa ry wy da j" si# wte dy za mie -
ra( w ich ustach.

Kra mer prze cho dzi obok stra! ni ka i po tem obok ko lej ne go. Oby dwaj ze swo -
imi psa mi, któ re zna z imie nia, bo wszy scy tu na le !" do nu me ru „IV”. Pra ca
jest trud na, „trud na, ale nie jest ci#! ka” jak ma wia Moll. „Zo ba czy( to wszyst -
ko, a jed nak po zo sta( przy zwo itym cz$o wie kiem...” – zda nie to tkwi w Kra me -
rze bo le %nie ni czym osi no wy ko $ek, lecz za ra zem na pa wa go du m". 

W sno pie %wia t$a su n" ce go po twa rzach Kra mer na gle za uwa !a co% zna jo me -
go, wzdry ga si#, po tem mru !y oczy. „Ta po sta( opie ra j" ca si# o brzo z#... Czy
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to mo! li we?” Stra! nik z psem ust" pu je mu z dro gi. Zdaw ko wo wy mie nia j# si"
$wi# tecz ny mi po zdro wie nia mi.

A jed nak nie my li% si". Pa r" me trów przed nim stoi Cohn, ze wzro kiem wbi -
tym w zie mi". Ten sam pro fil, ta sa ma szczu p%a, m%o dzie& cza nie mal po stu ra.
Szczu plej szy mo !e, ale na dal do brze ubra ny. Kra mer opusz cza la tar k".

– Cohn? – py ta z na dzie j# w g%o sie.
– Tak?
Dr Cohn – s# siad i le karz ro dzin ny, za ra zem w%a $ci ciel do mu, w któ rym oj -

ciec Kra me ra do ro bi% si" po zy cji do zor cy. Zdez o rien to wa ny i pe %en l" ku nie po -
zna je go.

* * *

Moll ze ska ku je z mo to ru i wy strze li wu je do wej $cia, pod czas gdy Kra mer wkra -
cza na po dwó rze od dru giej stro ny, Moll wrzesz czy i wy ma chu je pa% k# w pra -
wej r" ce, le w# si" ga do ka bu ry.

– Ty!
Wy szu ka% jed ne go z „Son der” i ten pró bu je te raz znik n#' mu z oczu, za pa$'

si" pod zie mi". Zgar bio ny za czy na w po $pie chu gme ra' w ster cie sor to wa nych
ubra&. Ot to nie jest w do brym na stro ju. Po dob no (y dzi na zy wa j# go „Ma la cha -
mo ves” – Anio %em )mier ci. Cz%o wiek z czer wo nym krzy !em na ple cach za trzy -
mu je si" po pierw szym ude rze niu, po $piesz nie zdej mu je nie bie sk# czap k" i chy li
g%o w".

– Wy pi#' pier$! – wrzesz czy Ot to i wci ska mu pa pie ro sa po mi" dzy dr!# ce
po p" ka ne war gi.

– Na wpro ost patrz!
Moll od ska ku je pa r" kro ków okr" ca si" w pi ru ecie, jest za uwa !al nie pi ja ny.
)le py na pra we oko, le wym – strze lec wy bo ro wy.
Kra mer pa trzy na to nie po raz pierw szy. Chce prze rwa' ten cyrk.
– Obe rscharführer mel du je si" na s%u! bie w Kre ma to rium IV! – sa lu tu je, ale

Moll wy ci# gn#% ju! Lu ge ra i od ga nia go nie cier pli wym ge stem. Jest w$cie k%y.
– Ja, ja...
Wi" zie& z pa pie ro sem w ustach stoi spa ra li !o wa ny.
– Sche is se, Kra mer, daj mu ognia! To roz kaz! – do da je, wi dz#c, !e ten si"

oci# ga.
Kra mer pod cho dzi i sta ra si" za pal nicz k# od pa li' pa pie ro sa. Uda je si" za dru -

gim ra zem i le d wo co fa r# k", pa da strza%. Moll jest do bry. Ku rew sko do bry. Szcze -
rzy z" by.

– Stop!
Przez chwi l" Kra mer za sta na wia si" czy za wo %a nie to skie ro wa ne jest do nie -

go czy je go ludz kie go wra ku, któ re mu Moll w%a $nie wy strze li% z ust pa pie -
ro sa. Oby dwaj – wi" zie& i SS -Scharführer sto j# przez chwi l" w tej sa mej po -
zie ni czym po oby dwu stro nach lu stra – nie wie dz#c, co przy nie sie na st"p na
chwi la.

– Jesz cze raz.
– Herr Haupt scharführer, mam pro$ b"...
– Halt die Schnau ze, Kra mer. Jest wi gi lia. Po zwól mi si" tro ch" za ba wi', ver -

dammt!
Ja wohl, me in Haupt scharführer, ale mam py ta nie... 

Ot to Moll nie po zo sta je g%u chy na pro ble my swo ich pod opiecz nych, wi"c Kra -
mer ma czas na przed sta wie nie swo ich po trzeb. Pro$ ba jest wy j#t ko wa, $wi# -
tecz na: daw ne cza sy, ro dzi ce, s# sie dzi, he imat itd.

W mi" dzy cza sie wi" zie& pró bu je czmych n#', ale nic z te go... za trzy mu je go
unie sio na lu fa Lu ge ra.

„Ot to nie jest z%ym cz%o wie kiem, tyl ko... dup kiem po pro stu” – my $li Kra mer.
Moll chy bi, i za raz po tem od nie chce nia oznaj mia:
– Zro bi" ci ten pre zent, Hans! – wy da je si" uba wio ny, pra wie !e szcz" $li wy.

Kle pie go po ra mie niu.
– Ja kie to wszyst ko ma %e... – wy ko nu je za ma szy sty ruch r" k# uzbro jo n# w pi -

sto let i ju! w na st"p nej chwi li przy wo %u je do sie bie Obe rka po prze ka zu j#c mu wszyst -
kie in struk cje. Wresz cie od wra ca si" z py ta j# cym wzro kiem do Kra me ra.

– Jesz cze sza chy. 
* * *

Le !# w swo ich %ó! kach i !y j#. Dzi siaj nie by %o wi" cej pra cy ni! zwy kle. Prze -
strza% po licz ka to nic. Na dal mo! na !re', nie z pe% n# g" b#, ale za wsze...
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Cha nuk ka, to by !o daw no te mu. S!o wo z in ne go "wia ta. Noc na zmia na za ko# -
czo na. Jest cie p!o i wie dz$, dla cze go jest cie p!o – ci od pie ców, ci od ubra#, od z!o -

tych z% bów i ci od ko bie cych w!o sów. Zje dli, a kie dy si% jest na je dzo nym to za -

czy na si% my "le& o in nych rze czach. Ni gdy nie by !o ina czej. My "l$ wi%c, co

przy nie sie ju tro wie dz$c, 'e przy nie sie tyl ko "mier& wszyst kim tym pi%k nym i pe! -
nym 'y cia: ko bie tom, ich cia !om pe! nym nie win nej zmy s!o wo "ci, dzie ciom do sa -

me go ko# ca tkwi$ cym w za ba wie i sta rym pe! nym wo li i za ra zem po ko ry. Kur -

wom i pro fe so rom, mat kom i nie mow l% ciom, oj com, drob nym z!o dzie jasz kom,

bez dom nym i mi lio ne rom – wszyst kim, któ rzy przyj d$ i zo sta n$ st!o cze ni na sto -

j$ co w bez i mien n$ ma s% a' ka' de mu z nich za brak nie tchu. W ich oczach b% d$
py ta nia, na któ re ju' nikt nie znaj dzie od po wie dzi, ale na wet te twa rze pi%k ne b% -
d$ do ko# ca, do chwi li, kie dy za trza sn$ si% ci%' kie za su wy w sta lo wych

drzwiach.

Po tem mi nie dzie si%&, pi%t na "cie mi nut, a' ni cze go nie b% dzie ju' s!y cha&, a my,

za cznie my Was wy ci$ ga&, "li skich od eks kre men tów, zmie nio nych w czar no -

skó re po two ry z prze krwio ny mi oczy ma i bo le "nie wy krzy wio ny mi twa rza mi,

któ re wy !o ni$ si% z k!% bo wi ska ra mion i nóg... (mier& jest za sty g!ym oce anem,

ka' de go dnia, ka' dej no cy – o ka' dej po rze.

Je ste "my "wiad ka mi l% ka j$ cy mi si% do ty ka& Was wy "li zgu j$ cych si% z na szych

r$k. U'y wa my do te go pa sów lub za krzy wio nych la sek, przy po mo cy któ rych

wy ry wa my Was po je dyn czo z k!% bo wi ska i wle cze my do pie ców. I wci$' pra -

cu je my, pra cu je my, pra cu je my, jak gdy by pra ca czy ni !a nas wol ny mi, cho& wie -

my, 'e z ka' d$ chwi l$ co raz bar dziej sta je my si% nie wol ni ka mi. Ale naj gor sza

jest na sza ra do"&, 'e przy by wa Was wi% cej i sza ra rze ka lu dzi wci$' p!y nie. Bo

kie dy opad nie, wy schnie, my sa mi pój dzie my dro g$ przez ko min...

Ale rze ka nie wy sy cha !a, wi%c przez dwa, trzy ko lej ne dni mo gli czu& si% bez -

piecz nie. Mo 'e jesz cze ty dzie#, mo 'e dwa? Wszyst ko w ko# cu prze mi ja, w ten

lub w in ny spo sób.

– Moll, ten su kin syn.

– Jak tam po li czek Cha im?

– Za sn$!. Daj mu spo kój.

– Kra mer roz po zna! swo ich s$ sia dów z Ber li na.

– Ber lin, Pa ris, Kro ke, Am ster dam...

– Có' ty wiesz o "wie cie, Ic chak?

– Nad cho dzi i prze mi ja, Me na chem.

– A Kra mer?

– Za py taj No ama, on ich ob s!u gi wa!.
– No am?

– Zli tuj si%.
– Opo wiedz.

– Wy ci$ gn$! ich z la sku i ka za! na kry& do sto !u.

– Ugo "ci! ich?

– Tak. By! do bry trans port. Kon ser wy ryb ne, ka wior, se ry, chleb, wód ka. St!uk!
mnie, kie dy przy nio s!em w% dzo ny bo czek, a na ko niec ka za! przy nie"& sza chy.

– Kto wy gra!?
(mie j$ si% wszy scy. (mie j$ si% pe! nym g!o sem.

– No am?

– Od wal si%.
– No am, pro sz%...
–Sie dzia! z ni mi przez ca !$ noc i roz pra wia li o daw nych cza sach. Po tem ich

za strze li!. Oso bi "cie. Za raz przy pie cach. Ka za! nam ich spa li&, mnie i Cha imo -

wi. Sta re go dok to ra, m!o d$ ko bie t% i jej dzie ci.

– Cha im?

– Stul pysk.

– Daj mu spa&.
– Niech cho& je den z nas za wsze czu wa.
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omasz Mo ore by! cz!o wie -
kiem bar dzo su ro wych za -
sad i ogrom ne go po czu cia
hu mo ru. Kie dy pro wa dzo -

no go na sza fot, do wie dzia! si", #e
Hen ryk VIII w dro dze !a ski na ka za!
ogra ni cze nie si" do $ci" cia go, bez
zwy cza jo we go tor tu ro wa nia i m" cze -
nia. Po wie dzia! wów czas do ka ta: – Ni -
ko mu z mo ich przy ja ció! nie #y cz", by
udzie lo no mu ta kiej uprzej mo $ci. Za -
sad ni czym dzie !em Mo ru sa jest s!yn -
na „Uto pia”, przed sta wia j% ca #y cie
w ide al nym pa& stwie, oczy wi $cie nie -
ist nie j% cym. W nim tak #e znaj dzie my
ele men ty hu mo ry stycz ne, cho' nie któ -
re o zde cy do wa nie czar nym za bar wie -
niu. Otó# jed n% z za sad praw nych te -
go wy ima gi no wa ne go pa& stwa by !o
ka ra nie $mier ci% tych, któ rzy od wa #y li
si" pro wa dzi' de ba ty po li tycz ne po -
za par la men tem. Mo# na so bie wy obra -
zi' z !a two $ci%, jak roz pacz li wie wy -
lud nio na by !a by Pol ska, gdy by ko mu$
przy sz!o do g!o wy prze for so wa' u nas
ta k% po praw k" do kon sty tu cji. Ja sn%
stro n% ta kie go roz wi% za nia by! by za -
pew ne wi"k szy spo kój w na szych do -
mach, na uli cach, a tak #e w me diach,
bo i one, jak sa dz", pod le ga !y by te mu
pra wu.

Au tor „Uto pii” z oczy wi stych wzgl" -
dów nie wspo mi na o dys ku sji $wia to -
po gl% do wej, któ rej sam pad! ofia r%. Nie
na le #y si" za tem oba wia', i# ta nie licz -
na po pu la cja, któ ra prze #y !a by pierw -
szy okres sto so wa nia te go pra wa
umar !a by z nu dów. O, nie. By' mo #e
wsz" dzie in dziej, ale nie w Pol sce.
Prze cie# wi"k szo$' z nas nie tyl ko po -
sia da swo je po gl% dy w spra wach za -
sad ni czych i mniej za sad ni czych, ale
uwa #a za swój obo wi% zek uszcz" $li -
wia nie ni mi bli( nich. Uczest ni czy -
!em kie dy$ w ta kiej dys ku sji na te mat
to le ran cji. W os!u pie nie wpra wi !a
mnie wy po wied( jed ne go z pro mi nent -
nych uczest ni ków, któ ry stwier dzi!, i#
to le ran cja to nic do bre go, bo za k!a da
obo j"t no$', a obo j"t no$' nie przy stoi
chrze $ci ja ni no wi. 

Wy obra zi !em so bie przez chwi l", co
by si" sta !o, gdy by $my z cz!o wie kiem,
z któ rym przy ja( ni" si" od po nad pi"' -
dzie si" ciu lat od!o #y li na bok ow% po -
no' zde wa lu owa n% po sta w": on jest
ewan ge li kiem, ja ka to li kiem. Gdy -
bym za cz%! prze ko ny wa' go do wy# -
szo $ci mo je go wy zna nia nad je go,
mo #e nie by !o by dru giej no cy $w. Bar -
t!o mie ja, ale z pew no $ci% nie by li by -
$my ju# przy ja ció! mi. Z ko lei je stem
prze ko na ny, #e gdy by nie to le ran cja
mo jej #o ny w sto sun ku do nie któ rych
mo ich wad (s!o wo „nie któ rych” na le -
#a !o by tu pod kre $li') by! bym dzi$
naj praw do po dob niej zdzi wa cza !ym
sa mot ni kiem. Nie do szu ki wa! bym si"

za tem w to le ran cji dzie !a sza ta na,
cho' wszyst ko ma swo je gra ni ce. 

My $l", #e po dob nie jak wie lu z nas,
je stem w sta nie to le ro wa' ró# ne nie -
mi !e mo je mu ser cu i umy s!o wi po gl% -
dy do pó ki, do pó ty ich wy znaw cy nie
in ge ru j% nad mier nie w mo je #y cie, nie -
ko niecz nie na wet z u#y ciem prze mo -
cy. Na przy k!ad bar dzo nie lu bi" stro -
fo wa nia mnie za mo je „laj ki” na
por ta lu spo !ecz no $cio wym. Je stem
jed nak sk!on ny to le ro wa' po gl%d wy -
ra #o ny nie gdy$ pod mo im ad re sem
na gmin nym ze bra niu, #e lu dzie „ste -
la” wie dz% le piej, co do bre dla miej -
sco wej spo !ecz no $ci. Za k!a dam, i#
jest w tym ja kie$ ziar no zdro wej nie -
uf no $ci i by' mo #e z!e do $wiad cze nia.
Na to miast by !o by mi przy kro, gdy by
pod ta kim ha s!em na owo ze bra nie
mnie nie wpusz czo no. Nie mam nic
prze ciw ko $l% skiej „god ce”, pod wa -
run kiem jed nak, i# nie mu sz" w niej pi -
sa' urz" do wych pism i zda wa' z niej
eg za mi nu, gdy by przy szed! mi do g!o -
wy sza lo ny po mys!, by ubie ga' si"
o ja k%$ pu blicz n% funk cj".

Mam tak #e przy kre od czu cie ogra -
ni cza nia mo jej wol no $ci przez oso by
czy na wet ugru po wa nia o ró# nych
orien ta cjach, któ re pre zen tu j%c pu -
blicz nie swo je za pa try wa nia, do cze -
go oczy wi $cie ma j% pra wo, w grun cie
rze czy sta ra j% si" mi je w ró# ny spo -
sób na rzu ci' i ni czym prze kup nie za -
chwa la j% cy na tar czy wie swój to war,
po krzy ku j% na mnie: te go nie rób, bo
sp!o niesz w pie kle, tak nie my$l, bo
uzna my ci" za idio t". To szan ta#,
a wi"c tak #e for ma ogra ni cza nia wol -
no $ci. Mam ocho t" wte dy im po wie -
dzie': nie je stem dziec kiem. Je stem
wol nym cz!o wie kiem i je $li ze chc" to

sp!o n" i nikt mi w tym nie prze szko -
dzi; je $li ze chc" by' idio t%, to nim b" -
d". Nie wa sza spra wa. Wiem jed nak,
#e by !o by to rzu ca nie gro chem o $cia -
n", po dob nie jak t!u ma cze nie, #e to na -
ru sza mo j% pry wat no$', tak jak me dia
cz" sto kro' na ru sza j% mój sta tus cz!o -
wie ka do ro s!e go, mó wi%c mi, co po -
wi nie nem my $le'.

Nie daw no je den z mo ich s% sia dów
za gad n%! mnie, za kim je stem, bo jak
si" wy ra zi!, spo ty ka mnie pod kio -
skiem za ka# dym ra zem z in n% ga ze -
t%. – To pan mu si mie' nie (le na mie -
sza ne w g!o wie. Prze cie# ka# da ga ze ta
opo wia da si" z czym$ in nym. – Kie -
dy wy t!u ma czy !em mu, #e co mam
my $le', to mniej wi" cej wiem, a ga ze -
ty ku pu j" ró# ne, #e by do wie dzie' si",
co my $l% in ni, po kr" ci! g!o w% z nie do -
wie rza niem. Prze cie# me dia to na sze
okno na $wiat, wi"c po win ni $my go
wi dzie' ta kim, ja kim go uka zu j%. Jed -
ne mó wi% nam o dwu dzie stu pi" ciu la -
tach pra cy na suk ces, nie któ re mó wi%,
i# suk ces je $li jest, to bar dzo umiar ko -
wa ny, a in ne wo !a j% wr"cz o zdra dzie
in te re sów na ro do wych i kon ku ren cj"
okre $la j% nie mal mia nem sza ta& skich
wer se tów, w za le# no $ci od ugru po wa -
nia, któ re wspie ra j%, b%d( któ re je
wspie ra. Nic dziw ne go, #e ten plu ra -
lizm ocen i d% #e& po strze ga ny by wa ja -
ko ide owy za wrót g!o wy.

Sk%d tak na gle na sz!y mnie re flek -
sje o wol no $ci? Prze !om sierp nia
i wrze $nia to zbit ka wie lu rocz nic
zwi% za nych z utra t% na szej na ro do wej
wol no $ci i pró ba mi jej od zy ska nia.
My $l" o tym z nie ja kim smut kiem, al -
bo wiem mo #e to by' ko lej na oka zja
do ogra ni cza nia swo bo dy ocen i po -
gl% dów, al bo wiem pol ska wer sja plu -
ra li zmu tak cz" sto opie ra si" na wspo -
mnia nej ju# za sa dzie szan ta #u: mo #esz
wy ra zi' swo je po gl% dy; to ci za wsze
wol no, ale po gód( si" z tym, #e otrzy -
masz ety kie t" zdraj cy, le wa ka lub
idio ty czy miesz ka& ca ciem no gro du.
Nie tak to so bie wy obra #a li $my w pa -
mi"t nym 1980 ro ku, w ostat nich
dniach sierp nia i w pe! nym na dziei
wrze $niu, kie dy jed no$' by !a rów nie
wa# na jak wie lo$', ale co zro bi'? Wi -
da' ma my to w ge nach, #e trud no nam
osi% gn%' rów no wa g" w #y ciu pu -
blicz nym. Na wet gdy ob ser wu j"
chmu ry p!y n% ce nad mo im do mem
w Gór kach, wy da je mi si", #e s% zbyt
g" ste lub jest ich za ma !o; ni gdy
w sam raz. A pta ki w mo im ogro dzie?
Prze cie# mó wi si" „wol ny jak ptak”.
Tyl ko ja ko$ nikt nie po fa ty gu je si" do -
da', #e gra ni c% ich wol no $ci jest kot
cza j% cy si" w za ro $lach, na któ rych
pr" dzej czy pó( niej ten czy in ny ptak
mu si przy si%$'.
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– Jak oce nia pa ni przy j! cie fil mu
na fe sti wa lu? Sa mo Q&A po pro jek-
cji trwa "o do bre 40 mi nut.

– Na praw d! a" ty le? To chy ba do bry

znak, przy naj mniej wi dzo wie od ra zu nie

wy cho dz# (!miech). Wy da je mi si!, "e

film zo sta$ przy j! ty bar dzo cie p$o.

Wczo raj mie li %my po nad ty si!cz n# wi-

dow ni!, dzi siaj by $o po dob nie – „Obiet-

ni c!” wy %wie tlo no w ol brzy mim ki nie

i wi!k szo%& wi dzów zo sta $a, "e by si!
z na mi spo tka&. My %l!, "e sko ro lu dzie

nie ucie ka j# ani w trak cie se an su, ani tu"
po nim, to film co% w nich naj wy ra' niej

po ru sza. Mo im za mie rze niem by $o, aby

„Obiet ni ca” sta no wi $a pew ne go ro dza-

ju za pro sze nie do roz mo wy. Chy ba uda-

$o si! to osi# gn#&. 
– Fil my zro bio ne przez pol skie re #y-

ser ki zo sta j$ ostat nio wy j$t ko wo do-
brze przyj mo wa ne po za gra ni ca mi
na sze go kra ju. Ber lin jest te go do sko-
na "ym przy k"a dem – w ze sz"ym ro ku
na gro da mi wy ró# nio no za rów no „Ba -
by Blu es” Ka ta rzy ny Ro s"a niec, jak
i „W imi!...” Ma" go rza ty Szu mow skiej.
Dla cze go tak si! dzie je?

– Mam na ten te mat swo j# pry wat n#
teo ri!, ale nie wiem, czy jest ona s$usz-

na (!miech).

– Bar dzo ch!t nie j$ us"y sz!.
– Wy da je mi si!, "e ko bie ty w Pol sce

ma j# ta ki ro dzaj... so na ru. Du "o le piej

roz po zna je my pro ble my, któ re nie do-

ty cz# tyl ko i wy $#cz nie Pol ski, ale ca-

$ej kul tu ry eu ro pej skiej. Je ste %my w sta-

nie opo wie dzie& o nich szyb ciej, ni"
m!" czy' ni. Nie wiem ja ka jest te go

przy czy na. Ja bar dziej od naj du j! si!
w fil mach ko le "a nek i s# dz!, "e lu dziom,

któ rzy pa trz# na ki no pol skie z ze-

wn#trz, te" $a twiej zro zu mie& te fil my.

Wy da je mi si! po pro stu, "e obec nie ma -

my szan s!, "e by w ko( cu za bra& g$os

i skru pu lat nie z te go ko rzy sta my. M!"-
czy znom pra wo g$o su przy s$u gi wa $o
od za wsze, ale mo "e te raz za bar dzo nie

wie dz#, o czym mó wi&. 
– Ta kie suk ce sy jak w przy pad ku

pa ni fil mu, bo w ko% cu mo# li wo&' za-
pre zen to wa nia fil mu na fe sti wa lu
w Ber li nie to wiel kie wy ró# nie nie,
nie do ko% ca prze k"a da j$ si! na pol-
ski ry nek. Naj gor sze re cen zje s$ za-
wsze au tor stwa pol skich kry ty ków. 

– Nie czy ta $am jesz cze "ad nych re cen-

zji mo je go fil mu i nie wiem, czy b! d#
one mia" d"# ce. Mam na dzie j!, "e nie

(!miech). Sa ma nie wiem z cze go to wy-

ni ka, ale mam do k$ad nie ta kie sa mo od-

czu cie. „Obiet ni ca” to ko pro duk cja

z Da ni#, pra cu j#c z lud' mi za gra ni c# wi-

dzia $am, jak ten film od bie ra j#, jak go od-

czu wa j#, na czym si! kon cen tru j#, co ich

cie szy. W Pol sce po pierw szych po ka-

zach us$y sza $am zu pe$ nie in ne opi nie.

Za gra nicz na wi dow nia przyj mu je ten

film en tu zja stycz nie, mam wi! cej obaw

zwi# za nych z pol sk# pre mie r#. Zu pe$ nie

nie wiem, cze mu tak si! dzie je. Cza sem

mam na wet wra "e nie, "e jest to ro dzaj

ja kiej% za cie k$o %ci ze stro ny pol skie go

%ro do wi ska fil mo we go i ze stro ny kry-

ty ków. By& mo "e na tym w$a %nie po le-

ga pol ska men tal no%& – na rów na niu

do do $u, na tym, "e by tych, któ rzy pró-

bu j# si! wy bi& zrów ny wa& z resz t#. To

ab sur dal ne, bo je %li my sa mi nie b! dzie-

my si! wspie ra&, je %li nie b! dzie my so-

bie sa mi po ma ga&, to b! dzie nam wszyst-

kim o wie le trud niej. )y cz! mo im

ko le "an kom i ko le gom jak naj le piej, bo

dla na sze go wspól ne go do bra i dla do-

bra na szej ki ne ma to gra fii wa" ne jest to,

"e by na sze fil my by $y po ka zy wa ne

za gra ni c#. 

Z AN N* KA ZE JAK o pol skiej men tal no %ci,

wspó$ pra cy z Du( czy ka mi i „kie ro wa niu” de biu tan ta mi

roz ma wia MAR TA BA +A GA

,wiat

za po %red ni czo ny
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– Czy to, !e „Obiet ni ca” po wsta "a
w ko pro duk cji z Da ni# wp"y n$ "o
na sam film? Ta hi sto ria mo g"a by wy-

da rzy% si$ w wie lu miej scach, nie ko-

niecz nie w Pol sce.

– Na po mys!, "e by „Obiet ni ca” by !a
ko pro duk cj# wpa d!am ju" na sa mym po-
cz#t ku, w zwi#z ku z czym pra ce nad sce-
na riu szem zmie rza !y do te go, aby t$ hi -
sto ri$ zu ni wer sa li zo wa%. Oczy wi &cie
mia !a by% przed sta wio na w kon kret nych
re aliach, ale wa" ne by !o dla mnie to, "e -
by mo" na by !o j# zro zu mie% w ka" dym
miej scu na &wie cie. Ta kie by !o od po-
cz#t ku mo je za !o "e nie. My &l$, "e ten
du' ski aspekt w fil mie moc no si$ za zna-
czy!, bo wp!yw na je go osta tecz ny
kszta!t mia! du' ski mon ta "y sta, d(wi$-
ko wiec i kom po zy tor (Mor ten Hoj-
bjerg, Kri stof fer Sal ting i Kri stian Eid-
nes An der son – przy pis au tor ki). Mam
na dzie j$, "e przez to na bra! no wo cze s-
ne go sty lu, któ ry nie ko ja rzy si$ mo "e
z pol skim ki nem. Do cie ra j# do mnie cza-
sem g!o sy, "e film ma ta ki du' ski
„sznyt”.

– Z pew no &ci# prze my ci "a pa ni

do nie go du' sk# es te ty k$. Film jest

bar dzo pi$k ny wi zu al nie, a!... pach nie

czy sto &ci#. Czy bio r#c pod uwa g$ to,

!e sa ma hi sto ria nie na le !y do lek kich,

nie chcia "a go pa ni tro ch$ przy bru-

dzi%?
– Nie uwa "am, "e by by! prze este ty zo-

wa ny, sa ma te go w ki nie nie lu bi$. My-
&l$, "e je &li cho dzi o wi zu al n# stro n$ fil-
mu, ta ka es te ty ka jest mi po pro stu
bli ska. Nie chcia !am ro bi% sza re go,
brud ne go fil mu, nie chcia !am te" go
prze este ty zo wa%, bo to by !o by naj wi$k-
sz# zbrod ni#. Mo "e na st$p nym ra zem
pój d$ jesz cze da lej, je &li tyl ko po zwo li
mi na to fa bu !a. By% mo "e wte dy zde-
cy du j$ si$ na to, by bar dziej po eks pe ry-
men to wa%. Pew ne rze czy w mo jej g!o-
wie wy gl# da !y ina czej, ale ni gdy nie jest
si$ w pe! ni za do wo lo nym. Wa" ne jest to,
"e te raz, kie dy jest ju" po wszyst kim
i ogl# dam ten film na spo koj nie, my &l$,
"e nie jest (le, "e jest w po rz#d ku. Nie
wsty dz$ si$ mo je go fil mu. 

– W po przed nim fil mie sku pi "a si$
pa ni na za gu bio nych dwu dzie sto lat-

kach, te raz bo ha te ro wie s# jesz cze

m"od si. Sk#d za in te re so wa nie eta-

pem wcho dze nia w do ro s"o&%?
– My &l$, "e „Obiet ni ca” nie opo wia-

da tyl ko i wy !#cz nie o m!o dych lu-
dziach. Od nich si$ za czy na, ale pó( niej
ta per spek ty wa si$ roz sze rza, za czy na
obej mo wa% te" po ko le nie ich ro dzi-
ców. A sk#d za in te re so wa nie m!o dy mi?
Mo "e wy ni k!o to z te go, "e by li mi bli"-
si ni" star sze po ko le nie. Nie ste ty, to si$
ju" nie uchron nie zmie nia (!miech). Wy-
da wa !o mi si$, "e opo wia da j#c o ko bie-
cej agre sji do brze by !o by umie &ci% bo-
ha te rów w ta kim mo men cie "y cia, kie dy
rz# dz# ni mi emo cje. Nie wie dz# jesz cze,
jak so bie z tym po ra dzi%, nie ma j# na-
rz$ dzi do te go, "e by to wszyst ko zra cjo-
na li zo wa%. 

S!u chaj cie, id( cie da lej bo mi prze-
szka dza cie! (gru pa m!o dziut kich ak to-

rów z fil mu pró bu je zwró ci% na sie bie
uwa g$ re "y ser ki – przy pis au tor ki)

– Wi dz$, !e przy wio z"a pa ni ze so -

b# ob sa d$ (!miech).

– Dzie cia ki.
– Za wsze prze strze ga j# przed pra-

c# z dzie% mi i ze zwie rz$ ta mi.

– Nie przy pad ko wo (!miech). Tro ch$
mnie to kosz to wa !o ner wów, ale my &l$,
"e osta tecz ny efekt jest do bry. 

– W fil mie po ja wia j# si$ zna ni ak-

to rzy, na przy k"ad An drzej Chy ra, po-

zo sta j# jed nak na dru gim pla nie. To

w"a &nie de biu tan ci d(wi ga j# „Obiet-

ni c$” na swo ich bar kach. Nie wiem,

czy mo g$ u!y% ta kie go okre &le nia,

ale jak pa ni ni mi kie ro wa "a?

– My &l$, "e to bar dzo do bre okre &le-
nie. Chcia !am zna le(% ak to rów, któ rzy
nie ty le po tra fi# gra%, ile po pro stu s#.
Oka za !o si$ to bar dzo trud ne i za j$ !o nam
du "o cza su. Pó( niej, kie dy ju" uda !o si$

skom ple to wa% gru p$ m!o dych lu dzi
ma j# cych w so bie prze strze' na to, "e -
by po mie &ci% tych bo ha te rów, oka za !o
si$, "e praw dzi we wy zwa nie do pie ro
przede mn#. Nie mo" na by !o po pro stu
cze go& od nich za "# da%, bo nie ro zu mie-
li, co ma j# zro bi%. Trze ba im by !o to po-
ka za%, a cza sa mi wr$cz ni mi ste ro wa%
i mó wi%, "e by te raz po szli w tam to miej -
sce, a po tem ru szy li r$ k#. 

– Po zo sta wie nie ich sa mym so bie nie

wcho dzi "o w gr$?
– Nie. My &l$, "e to myl ne wy obra "e-

nie, cho% z pew no &ci# ist nie j# twór cy,
któ rzy tak pra cu j# z na tursz czy ka mi
i uwa "a j#, "e wy star czy po sta wi% ich
przed ka me r#. Ja tak nie pra cu j$ z ak to-
ra mi i trud no mi so bie ta k# pra c$ w ogó-
le wy obra zi%. Do brze wiem, co ma si$
wy da rzy% przed ka me r#, nie po tra fi$ po-
zwo li% so bie na luz. W „Obiet ni cy”
sta ra !am si$ po !# czy% ich wra" li wo&%
z mo im przy go to wa niem, ale po wiem
szcze rze, "e by !o to strasz nie wy czer pu-
j# ce. Cza sa mi, gdy na pla nie po ja wia li
si$ pro fe sjo nal ni ak to rzy, spra wia !o mi
to ulg$. 

– Czy wspar cie do &wiad czo nych

ak to rów po mo g"o de biu tan tom, czy

tyl ko uwi docz ni "o ich bra ki w warsz-

ta cie?

– Wy bra !am ak to rów, któ rzy by li go-
to wi na ta kie spo tka nie. Nie chcie li ani
za stra szy% m!o dych, ani ich przy t!o czy%.
Do sko na le zda wa li so bie spra w$, "e to
oni b$ d# mu sie li si$ do nich do pa so wa%.
„Obiet ni ca” nie jest po pi sem jed ne go ak-
to ra, od po cz#t ku cho dzi !o o to, "e by
wszy scy si$ na wza jem wspie ra li. 

– Bo ha te ro wie nie ustan nie sie dz#
na skaj pie, pi sz# SMS -y. Tyl ko w ta -

ki spo sób si$ ze so b# ko mu ni ku j#. Czy

od po cz#t ku mia "o to sta no wi% a! tak

du !# cz$&% fil mu?

– Ro la tech no lo gii w fil mie stop nio-
wo wzra sta !a. Wy ko rzy sta li &my te ró"-
ne urz# dze nia po to, "e by po ka za% emo-
cjo nal n# pust k$. Bo ha te ro wie fil mu
pra gn# bli sko &ci, ale u"y wa j#c tych
wszyst kich za po &red ni cze' tak na praw-
d$ sa mi si$ jej po zba wia j#. )y je my
w cza sach, w któ rych du "o trud niej
jest si#&% na prze ciw sie bie i po wie-
dzie%: ko cham ci$, nie na wi dz$ ci$. *a-
twiej to wy s!a% SMS -em, cho% wte dy tra-
ci to zna cze nie. My &l#c o na szej
bo ha ter ce i jej umie j$t no &ci ma ni pu la-
cji wie dzia !am, "e za po mo c# ta kie go na-
rz$ dzia jak skajp mo "e ona ukry% swo-
je uczu cia i emo cje. Przez to !a twiej
ste ru je Jan kiem. 

– Od g"os w"# cza nia skaj pa to pra-

wie mo tyw prze wod ni fil mu.

– Tak, d!u go roz ma wia !am o tym
z d(wi$ kow cem. Po cz#t ko wo chcia !am
na wet stwo rzy% wra "e nie ta kiej ka ko fo-
nii d(wi$ ków; tu dzwo ni te le fon, tu
skajp, tu przy cho dz# SMS -y. To wszyst-
ko nas ota cza, a my tak na praw d$ ju" te -
go na wet nie s!y szy my. Urz# dze nia ko-
mu ni ka cji s# w pew nym sen sie
g!ów ny mi bo ha te ra mi fil mu.

– Dzi$ ku j$ za roz mo w$.
!

Na te go rocz nym Ber li na le nie za-
bra k!o pol skich ak cen tów; Wil helm
i An ka Sa sna lo wie za pre zen to wa li
swój naj now szy film „Hu ba”, któ ry
mo" na by !o obej rze% za le d wie kil ka
ty go dniu te mu we Wro c!a wiu pod czas
fe sti wa lu T -Mo bi le No we Ho ry zon ty,
Mar cin Ma lasz czak przy je cha! z do-
ku men tem „Or bi tal na”, Woj ciech B#-
kow ski – z „Po gor sze niem wi dze nia”,
a Ewa Bo ry se wicz po ka za !a krót ko-
me tra "o w# ani ma cj$ „Do ser ca Twe-
go”. Naj wi$k szym za in te re so wa niem
cie szy !a si$ jed nak za pre zen to wa na
w skie ro wa nej do m!od szych wi-
dzów sek cji Ge ne ra tion „Obiet ni ca”
An ny Ka ze jak -Da wid, zre ali zo wa na
w ko pro duk cji z Da ni# opo wie&%
o tra gicz nych skut kach pierw szej mi-
!o &ci. 

Po cho dz# ca z By to mia re "y ser ka
ma na swo im kon cie mi$ dzy in ny mi
&wiet nie przy j$ t# no we l$ „Oda do ra-
do &ci” oraz na kr$ co ny w 2010 ro ku
film „Skrzy dla te &wi nie”. Za ten
ostat ni przy zna no jej Krysz ta !o w#
Gwiaz d$ ma ga zy nu El le na Fe sti-
wa lu Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni
pi sz#c w uza sad nie niu: „wy j#t ko wej
ko bie cie za oso bo wo&%, ener gi$ i si -
!$ prze trwa nia w m$ skim &wi cie ki na,
za ta lent i pa sj$”. Nic dziw ne go, "e
ocze ki wa nia wo bec naj now sze go fil-
mu od po cz#t ku by !y wy so kie.

„Obiet ni ca” tra fi !a do pol skich kin
w mar cu te go ro ku, w prze ci wie' stwie
do po przed nich fil mów re "y ser ki nie
zo sta !a jed nak przy j$ ta zbyt en tu zja-
stycz nie. Co cie ka we, spo dzie wa !a si$
te go na wet sa ma re "y ser ka – „za gra-
nicz na wi dow nia przyj mu je ten film
en tu zja stycz nie, mam wi$ cej obaw
zwi# za nych z pol sk# pre mie r#. Zu pe!-
nie nie wiem, cze mu tak si$ dzie-
je.” – po wie dzia !a Ka ze jak -Da wid
na sa mym po cz#t ku na sze go spo tka-
nia w zim nym Ber li nie. 
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An na Ka ze jak -Da wid ma na swo -

im kon cie, na kr! co n" wraz z Ja -

nem Ko ma s" i Ma cie jem Mi ga sem

ob sy pa n" na gro da mi „Od! do ra do -

#ci”, do ku ment o wcza sach wa go no -

wych „Bocz ni ca” oraz „Skrzy dla te

#wi nie” z udzia $em Paw $a Ma $a szy% -

skie go, opo wia da j" ce o gru pie przy -

ja ció$ z ma $e go mia stecz ka, któ rych

po $" czy $a pa sja do pi$ ki no& nej. Jej

naj now szy film, „Obiet ni ca”, zo sta$
za pre zen to wa ny po raz pierw szy

na pre sti &o wym fe sti wa lu w Ber li nie

i po ru sza zu pe$ nie in ny te mat – #wiat

wspó$ cze snych na sto lat ków i bo le -

snych pierw szych mi $o #ci. Tak in -

ten syw nych, &e a& pro wa dz" cych

do tra ge dii.

Ja nek i Li la (Ma te usz Wi! c"a wek
i Eli za Ry cem bel) to za ko cha na po uszy
li ce al na pa ra. Pew ne go dnia Ja nek po -
pe" nia g"u pi b"#d. Dziew czy na nie jest
w sta nie mu wy ba czy$ i nie ocze ki wa nie
z nim zry wa. Po mi mo pró%b i za pew nie&
o praw dzi wo %ci 'y wio nych do niej
uczu$ zu pe" nie go igno ru je, nie od po wia -
da na wia do mo %ci i nie od bie ra te le fo -
nów. Gdy zroz pa czo ny ch"o pak nie da -
je za wy gra n#, Li la po sta na wia wy móc
na nim pew n# obiet ni c!. Je %li j# spe" ni,
znów b! d# ra zem. To je go ostat nia
szan sa.

W ostat nich la tach ma my do czy nie -
nia z do%$ ab sur dal n# sy tu acj# – na gra -
dza ne za gra ni ca mi kra ju dzie "a m"o dych
fil mow ców, zw"asz cza ko biet, w Pol sce
przyj mo wa ne s# z ja do wi t# z"o %li wo %ci#.
Kry ty cy nie po zo sta wia j# na nich su chej
nit ki, a twór czy nie skar '# si! na brak zro -
zu mie nia, cho r# pol sk# men tal no%$ i ste -
try cza "y %wia tek fil mo wy, któ ry wy bie -
ra „Wa "! s!” na kan dy da ta do Osca ra.
Trud no nie przy zna$ im ra cji. „Obiet ni -
ca” to ko lej ny pol ski film, któ ry zo sta -
je cie p"o przy j! ty za gra ni c# i ko lej ny
suk ces pol skiej re 'y ser ki. Nie ste ty, jest
to tak 'e ko lej ne roz cza ro wa nie w pe" ni
za s"u gu j# ce na nie przy chyl ne re cen zje.

Film Ka ze jak -Da wid z wie lu przy czyn
bar dzo chcia "o by si! po lu bi$; opo wia da
o czym% in nym ni' Wa' ne Wy da rze nia
Hi sto rycz ne, nie po ka zu je pol skiej mar -
ty ro lo gii, nie p"a wi si! we w"a snym nie -
szcz! %ciu. Jest po rz#d nie zre ali zo wa n#,
do brze wy gl# da j# c# pro duk cj#. Pro -
duk cj# pu st# w %rod ku jak przy s"o wio -
wa wy dmusz ka. 

Dra ma ty uka za ne w fil mie – nie po -
ru sza j#. Emo cjo nal ne roz ter ki bo ha te -
rów – nie ob cho dz#. W przy pad ku
hi sto rii, któ ra w za mie rze niu jest psy cho -
dra m# dla nie let nich, sta no wi to po wa' -
ny pro blem. Wy da je si!, 'e wi n! po no -
si zw"asz cza przy po mi na j# cy szkol ne
wpraw ki sce na riusz, w któ rym B wy ni -
ka z A i pro wa dzi do C. Nie ma tu wie -
lu za sko cze&. O ile jed nak fa bu "! mo' -
na oskar 'y$ „tyl ko” o prze wi dy wal no%$,
w przy pad ku dia lo gów ro bi si! znacz nie
go rzej. Bo ha te ro wie „Obiet ni cy” nie
roz ma wia j# ze so b# jak praw dzi we na -
sto lat ki, tyl ko re cy tu j# for mu" ki od cza -
su do cza su wrzu ca j#c so czy ste prze kle& -
stwo, 'e by zro bi "o si! au ten tycz niej.
Po nie któ rych stwier dze niach wi dzo wie
wy bu cha li w ki nie %mie chem i nie mo' -

na ich za to wi ni$ – to film, w któ rym pa -
da j# tak b"y sko tli we spo strze 'e nia jak:
„Id! si ka$. Po ra dz! so bie”, lub „Nie je -
stem na bie '# co. Miesz kam w Ko pen -
ha dze.”

„Obiet ni ca” iry tu je, bo iry tu j# cy s# jej
bo ha te ro wie. W prze rwach od hip ster -
skich im prez wci#' wy sy "a j# SMS -y lub
roz ma wia j#/ona ni zu j# si! na skaj pie,
a emo cjo nal n# bez sil no%$ wy ra 'a j# po -
przez... mia ro we ude rza nie ki jem w drze -
wo. An na Ka ze jak za trud ni "a za rów no
do %wiad czo nych ak to rów (w ro lach
dru go pla no wych wy st# pi li mi! dzy in ny -
mi An drzej Chy ra, Da wid Ogrod nik
i Mag da le na Po p"aw ska), jak i zu pe" nych
de biu tan tów, ale jed no wy mia ro we ro le
i g"u pa we dia lo gi nie po zwa la j# im
na po ka za nie swo ich praw dzi wych
umie j!t no %ci. 

„Obiet ni ca” zo sta "a zre ali zo wa na ja -
ko ko pro duk cja pol sko -du& ska, dla te go
te' po wsta" film w za "o 'e niu uni wer sal -
ny, a w prak ty ce – dla ni ko go. Wszy scy
s# pi!k ni, ma j# ide al ne ce ry o z"o ta wym
od cie niu, a biel do mu, w któ rym miesz -
ka g"ów na bo ha ter ka Li la, a' bi je
po oczach. Trud no od na le($ si! w po ka -
zy wa nych przez Ka ze jak -Da wid re -
aliach. Gdy by nie zbrod ni cze na sto lat -
ki, film mo' na by wy ko rzy sty wa$ ja ko
re kla m! wo je wódz twa za chod nio po -
mor skie go. 

An na Ka ze jak -Da wid ma ta lent i si "!
prze bi cia. Jej naj now szy film nie prze -
ko nu je, ale przy naj mniej udo wad nia, 'e
nie zga dza si! ona na kro cze nie wy tar -
ty mi %cie' ka mi. Po zo sta je mie$ na dzie -
j!, 'e ko lej ny sta no wi$ b! dzie tak po -
trzeb ny kop niak wy mie rzo ny pol skie mu
%ro do wi sku fil mo we mu. Tym ra zem
jesz cze si! nie uda "o.

MAR TA BA )A GA

Obiet ni ca

Re 'y se ria: An na Ka ze jak
Ob sa da: Eli za Ry cem bel, Ma te usz Wi! c"a -
wek, Mag da le na Po p"aw ska, An drzej
Chy ra
Pro duk cja: )u kasz Dzi! cio"
Mu zy ka: Kri stian Eid nes An der sen
Mon ta': Mor ten Hoj bjerg
Zdj! cia: Klau diusz Dwu lit
Pol ska, Da nia 2014
97 min

Ma "a
La dy

Mak bet

Kadr z filmu „Obietnica”. Na zdj!ciu Eliza Rycembel (Lila) ...i Mateusz Wi!c"awek (Janek)
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Tojest pó! ny au to por tret. Wit ka cy prze -
ni kli wy, "wi dru je wzro kiem. W tle dy -

mi# ce ko mi ny fan ta stycz nych, zruj no wa -
nych fa bryk – zglisz cza cy wi li za cji. Ar ty sta
ma wia$ o por tre to wa niu – „wzi#% ko go"
na apa rat”. I rze czy wi "cie, je go „apa rat” to
pre cy zyj na lam pa ana li zu j# ca. Bar dzo wa& -
ny jest ten au to por tret, bo je den z ostat -
nich – 1938 r. Pod spodem „TB” (typ B
– „cha rak te ry stycz ny”) i skrót „2NP1” czy li
nie pa li $em dwa dni.

Si' gam po „Nar ko ty ki” Wit ka ce go. Naj -
le piej czy ta si' te tek sty przed za "ni' ciem. Li -
te rac ko jest to „czy sta for ma”, wch$a nia si'
fra zy z roz ko sz#, by% mo &e wbrew za my s$o -
wi au to ra. Ta ksi#& ka to g$' bo ka i jed no cze -
"nie iro nicz na ana li za uza le& nie( pi sa na
wit ka co wym j' zy kiem. Oto prób ka z roz dzia -
$u o ni ko ty nie:

„Te raz opo wiem wam po ko lei prze &y cia
te go, któ ry pa li% prze sta$ z dnia na dzie(, ale
nie ste ty do pie ro od ju tra – te s$o wa pi sz'
z par szy w# «ku me t#» w plu ga wym py sku,
za tru ty zu pe$ nie, z tru dem utrzy mu j# cy si'
przy tak sto sun ko wo $a twej pra cy jak pi sa -
nie te go «dzie$ ka», któ re tym nie mniej po -
win no by% przez ka& de go prze czy ta ne
i na wszyst kie j' zy ki prze t$u ma czo ne. Tak,
od ju tra, od ju tra – trud no. Ale zo ba czy my,
czy w$a "nie od ju tra nie sta nie si' to praw -
d# i czy ja, Wiel ki Mistrz Cza so we go NP., nie
po ka &' wam wy& szej mar ki i czy nie prze -
sta n' od ju tra pa li% na za wsze.”

Mo& na otwo rzy% na do wol nej stro nie, wsz' -
dzie fraj da z czy ta nia jest ta ka sa ma. Styl Wit -
ka ce go nie do pod ro bie nia – ka wa na $a w', ge -
nial ne neo lo gi zmy upar cie sto so wa ne („Cho% by
stu pro fe so rów po wie si $o si' na w$a snych kisz -
kach – j' zyk jest rze cz# &y w#”) i prze my ca -
ne przy oka zji prze my "le nia ogól ne:

„Ci# g$e ob ni &a nie po zio mu ar ty ku $ów,
ksi# &ek i te atru do gu stu da ne go prze kro ju
spo $ecz ne go do pro wa dza do te go, &e wy cho -
wu je si' co raz ni& szej war to "ci po ko le nia,
do któ rych po zio mu zno wu trze ba si' ob ni -
&a%, i w ten spo sób doj dzie si' wresz cie
do spo $e cze( stwa kre ty nów, dla któ rych na -
praw d' sztu ki Kie drzy( ske go b' d# «nie zro -
zu mial stwem» w te atrze z po wo du ich zby -
tecz nej fi lo zo ficz nej g$' bi, dla któ rych
mu zy ka ka ba re to wa na wet sta nie si' po wa& -
na, a wa go no wa lek tu ra dzi siej sza b' dzie tak
trud na, jak dzi" jest dla nich teo ria Ein ste ina” 

Wit ka cy prze wi dzia$ na sze cza sy, w któ -
rych je den z naj wi'k szych por ta li in ter ne to -
wych (z je go pocz ty ko rzy sta j# mi lio ny lu -
dzi) in for mu je w na g$ów ku: „Le ka rze
w szo ku! Ko bie ta zgwa$ co na przez kal ma ra”,
a bu! ka ta ka ! lub ta ka " za st' pu je wszel -
kie sub tel no "ci ludz kich do zna(, kie dy"
pre cy zyj nie opi sy wa nych w li stach. 

Ale dla wszyst kich zaj mu j# cych si' pra -
c# in te lek tu al n#, Wit ka cy (mi mo ka ta stro ficz -
nych, spraw dza j# cych si' wi zji o me cha ni -
za cji spo $e cze( stwa) jest ra tun kiem. I nie
wiem, czy nie na pi sz' kie dy" o te ra peu tycz -
nym od dzia $y wa niu tek stów Wit ka ce go, tak
jak Ala in de Bot ton na pi sa$ o zba wien nym
wp$y wie lek tu ry Pro usta. Wit ka cy opi su je np.
nie mo& no"% twór cz# (stan, któ ry zda rza si'
prze cie& ka& de mu pa ra j# ce mu si' pi sar -
stwem) i pro po nu je me to d' pi sa nia „za -
st'p cze go”. I to, &e z tej w za $o &e niu mniej
am bit nej for my mo &e co" wyj"%, bo mi mo
wszyst ko jest dzia $a niem umy s$o wym.

„Za cz# $em pi sa% t' przed mo w' (do «Nar -
ko ty ków» przyp. mój) z roz pa czy, nie mo g#c
si' za bra% z po wo du za tru cia ni ko ty n#
do cze go" lep sze go, chc#c raz za cz#% to
„dzie$ ko”, uspra wie dli wi% przed so b# w$a sn#

KOLEKCJA 
MALARSTWA)

POLSKIEGO

sw# eg zy sten cj'. Czy wszel ka «twór czo"%»
nie po cho dzi z tych !ró de$?”

Z per spek ty wy cza su Wit ka cy ja wi si' ja -
ko wieszcz i m' drzec w ro zu mie niu cy wi li -
za cji i sztu ki. Kie dy" od wie dzi$ go Strze mi( -
ski – „sier jo zny” awan gar dzi sta i krzy wi$ si'
na krzy kli we por tre ty – boh mo azy za wie szo -
ne na "cia nach. Wit ka cy za "mia$ si' sza ta( -
sko i zga si$ s$yn ne go uni st' jed nym zda niem:
„To nie jest sztu ka”. W ten spo sób zdj#$ sw#
twór czo"% z pie de sta $u i wy tr# ci$ Strze mi( skie -
mu wszyst kie ar gu men ty. Ode bra$ amu ni cj'.

Wit ka cy wie dzia$, &e sztu ka si' ko( czy
i dla te go ro bi$ nie usta j# cy hap pe ning pod na -
zw# „Fir ma por tre to wa”. By$ w tym tak no -
wo cze sny jak Kan tor ze swo imi dzia $a nia mi
sze"% dzie si#t lat pó! niej. I tak jak skraj n# (we -
d$ug nie któ rych ostat ni#) po sta ci# ma lar stwa
by $y uni stycz ne ob ra zy Strze mi( skie go, tak
skraj n# po sta ci# dzia $a nia ar ty stycz ne go by -
$a Fir ma Por tre to wa, kpi# ca z sa mej sie bie
i ze swo jej dzia $al no "ci.

WOJCIECH GRABOWSKI

Stanis$aw Ignacy Witkiewicz
Sta ni s!aw Igna cy Wit kie wicz, „Au to por tret”, 1938.
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So net zwia stu je od !wi"t n# ele gan cj",
har mo ni" i dys cy pli n", do ma ga si"

mi strzo stwa, cho$ po ja wia %y si" te&
pró by za mar ko wa nia wy sty li zo wa nej,
po zor nej nie dba %o !ci. Wzbu dza t" sk no -
t" za ar cy dzie %em ju& w kon ku ren cji in -
dy wi du al nej, czter na sto wer so wej za le -
d wie se rii ol!nie', a có& do pie ro
po wie dzie$ o wie lo bo ju dru &y no -
wym – do ko na niach ze spo %u wy s%a ne -
go do zma ga' (dia lo gu) z czy tel ni -
kiem w ra mach mniej lub bar dziej
roz bu do wa ne go cy klu. Ho ra cy, je den
z naj wy bit niej szych li ry ków wszech
cza sów, unie !mier tel nia j# cy o!nie &o ne
sto ki So rak te w po da ro wa nej mu przez
Me ce na sa w 33 r. p.n.e. (spo ro tu licz -
bo wych pa lin dro mów) po sia d%o !ci w Sa -
bi num, nie zna% tej do sko na %ej for my. 

So net po dob no po wsta% na Sy cy lii
w XII lub XIII w., li czy wi"c !mia %o po -
nad 7 stu le ci. Na po trze by tej re cen zji
przyj mij my, &e ma ok. 777 lat. Fi lo lo gom
ko ja rzy si" z w%o sk# po ezj# ero tycz n#,
z Dan tem Ali ghie rim, któ ry uczy ni% ad -
re sat k# swych li rycz nych pre cjo zów
Be atry cze Por ti na ri, zresz t# ju& po jej
!mier ci (jest bo ha ter k# cz" !ci z ok. 80 li -
ry ków zbio ru Vi ta nu ova, po 1292) oraz
z Fran ce sco Pe trar k#, któ ry de dy ko wa%
do dzi! nie od gad nio nej Lau rze (mo &e &o -
nie szlach ci ca Hu go na de Sa de?) spi sa -
ny w j" zy ku to ska' skim w l. 1330–1365
sta ran nie skom po no wa ny zbiór, „dzien -
nik du szy” Il Can so nie re (tam m.in. 317
so ne tów). 

So net W%o si dzie li li na czte ry stro fy:
dwa czte ro wier sze (te tra sty chy) i dwa
ter ce ty. Osiem wer sów od da wa no nar -
ra cji lub opi so wi, ko lej nych sze!$ – li -
ry ce lub re flek sji fi lo zo ficz nej o nad -
rz"d nym zna cze niu wo bec tre !ci
te tra sty chów. Ry mo wa no w ryt mie ab -

ba ab ba cdc dcd. Po eci fran cu skiej Ple -

ja dy (m.in. Pier re Ron sard) eks pe ry -

men to wa li w XVI w. z for m#, ter ce ty
za st" po wa li dys ty chem i ko lej nym
czte ro wier szem cc de ed lub trze ma
dys ty cha mi cd cd ee. Po eci an giel scy
nie chcie li na !la do wa$ W%o chów i Fran -
cu zów: Ed mund Spen cer sk%a nia% si" ku
trzem te tra sty chom i dys ty cho wi (abab

bcbc cdcd ee), Wil liam Szek spir ogra -
ni czy% si" do dwóch czte ro wier szy
i sek sty ny abab cdcd efe fgg (trzy stro -
fy, czter na !cie wer sów – naj bli &ej licz -
by (). Dba no o rów no zg%o sko wo!$
w wer sach.

Nasz Jan Ko cha now ski umie !ci%
w ko lej nych ksi" gach Fra szek tyl ko trzy
so ne ty: Do pa niej (I 97) w ty pie czte -
rech strof Spen ce ra, ale o od mien nym
uk%a dzie ry mów (ab ba cddc efef gg),
Do Fran cisz ka (II 105) i Do St. Wa pow -

skie go (III 24) – w ty pie w%o skim. Do -
pie ro Mi ko %aj S"p Sza rzy' ski, po eta
post Co cha no vium pri mus, po ku si% si"
o na pi sa nie nie wiel kie go cy klu: do cho -
wa %o si" sze!$ so ne tów, pi"$ ty pu w%o -
skie go (S"p ry mo wa% ter cy ny w ryt mie
cdc dee) i je den bli& szy for mie Spen ce -
ra. Bez so ne tu V O nie trwa !ej mi !o "ci

rze czy "wia ta te go Sien kie wi czow skie -
mu Ke tlin go wi za bra k%o by s%ów i s%yn -
ny mo no log „Ko cha nie to nie do la ci"& -
ka...” z Pa na Wo !o dy jow skie go by% by
za pew ne o aka pit krót szy. 

S%a w" ga tun ku usta li li pó) niej Se ba -
stian Gra bo wiec ki, Jan An drzej Morsz -
tyn, Da niel Na bo row ski i Sta ni s%aw He -
ra kliusz Lu bo mir ski, jed nak przez
za nie cha nie do by O!wie ce nia w pol -
skiej so ne tos fe rze wy two rzo no pró& ni",
w któ r# wtar gn#% z im pe tem dwo ma re -
we la cyj ny mi na pol skim grun cie cy kla -
mi Adam Mic kie wicz. So ne ty krym skie

i So ne ty ode skie za owo co wa %y jed nak
tak &e po to pem so ne to ma nii. Kto! po -
wie dzia%, &e ma rze niem ka& de go Po la -
ka w XIX w. by %o: na pi sa$ wiersz

(naj le piej gdy by to by% so net) oraz po -
lec za Oj czy zn". Prof. Jó zef Ba chórz
do li czy% si" w ob r" bie ro man ty zmu
ok. 400 au to rów wier szy. Gdy m%o dziut -
ki Ju liusz S%o wac ki wpi sa% na kar ty
sztam bu cha swej ma my Sa lo mei so net
Ju# pó! noc..., na s# sied niej stro nie do -
pi sa% si" so ne tem pa sti szem o chra pa -
niu je go wuj, m%od szy brat ma my Jan
Ja nu szew ski (zgi n#% w po wsta niu li sto -
pa do wym).

Prze ry wam ten wy wód. Na wet tak
po bie& ne re fe ro wa nie „dzie jów s%a -

wy” so ne tu, do sko na le zna nych Ta de -
uszo wi Ki jon ce, ab sol wen to wi po lo ni -
sty ki Uni wer sy te tu Ja giel lo' skie go
ro ku 1960, mu sia %o by obej mo wa$ kil -
ka set na zwisk, kil ka ty si" cy ty tu %ów cy -
klów i po szcze gól nych wier szy, tu -
dzie& kil ka set tek stów ano ni mo wych
(gar!$ na zwisk znaj dzie Czy tel nik
w po s%o wiu oma wia ne go tu to mi ku
ko kie te ryj nie na zwa nym przez Edy t"
An to niak -Kie dos Nie tyl ko o 44 so ne -

tach). So ne ty pi sa% tak &e, wio sn# 1939
ro ku, Ka rol Woj ty %a. Wspo mn" tu jed -
nak o no wa tor skich po czy na niach Sta -
ni s%a wa Ba ra' cza ka, o je go So ne tach !a -

ma nych ju& u pro gu po etyc kiej s%a wy
za po wia da j# cych doj rza %# Chi rur gicz -

n$ pre cy zj%.
So net ma swo je nie !mier tel ne tem po,

po dej rze wa ne cz" sto o do stoj no!$, s%uch
po etyc ki nie omyl nie spra wia, &e do bry
au tor nie spie szy si" z po in t#; przed -
wcze sny wy d)wi"k pa li na pa new ce
proch – z te go strza %u nie b" dzie zdo by -
czy; spó) nio ny do !piew – wie dzia%
o tym Dan te – ju& znu dzo ne go do pa da
s%u cha cza. So net to bo daj jed na z naj -
trud niej szych form, ust" pu je tyl ko vi la -
nel li.

Trzy mam w r" ku pó) ny, a prze cie&
m%o dzie' czo wi tal ny, zna ko mi cie doj -

44 so ne ty
sie dem dzie si" cio sied mio lat ka,
Ta de usza Ki jon ki
wy snu te z sze le stu li !ci
je go sied miu bry now skich brzóz

MA REK PIE CHO TA
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rza !y i prze pi"k nie wy da ny, nie wiel ki
to mik sie dem dzie si" cio sied mio lat ka,
Ta de usza Ki jon ki: 44 so ne ty bry now skie

z ob ra za mi Je rze go Du dy -Gra cza 

– edy cj" wy sma ko wa n# Wy daw nic -
twa So nia Dra ga (Ka to wi ce 2014, s.
[108]) – de dy ko wa ny „$o nie Zo fii 
/ i cór ce Ju sty nie”. Wa bi oko i zmu sza
do za sta no wie nia nie po ko j# ca ok!ad ka
za pro jek to wa na przez Da riu sza Gaw li -
ka – re la cje po mi" dzy re pro du ko wa ny -
mi ob ra za mi „wni kli we go sa ty ry ka”,
na do brej kla sy pa pie rze, a na st" pu j# -
cy mi po nich so ne ta mi za s!u gu j# na od -
r"b ne stu dium. For mat %wiet nie do bra -
ny dla wzro stu so ne tu, lecz dla
ogrom nych p!ó cien gor set to przy cia -
sny; to je dy ny man ka ment, ja ki do strze -
gam w tej edy cji, ale wi dz" te&, &e cykl
„Cho pi no wi”, ob fi cie tu re pre zen to wa -
ny, sk!a da si" z 313 ob ra zów (znów pa -
lin drom). 

Na py ta nie Ma! go rza ty K# kiel: „kto
zde cy do wa! o ozdo bie niu to mi ku ob ra -
za mi Je rze go Du dy -Gra cza?”, Ki jon ka
od po wia da: „– To by! mój po mys!. By -
li %my przy ja ció! mi. Te ob ra zy po cho -
dz# z je go wiel kie go al bu mu cho pi now -
skie go” (M. K# kiel: !l"sk, zie mia

obo la #a – roz mo wa z Ta de uszem Ki jon -

k", „Prze gl#d”, nr 28/2014, s. 43). Nie
zga dzam si" z fra z# K# kiel „o ozdo bie -
niu”, nie ma tu &ad ne go „zdob nic -
twa”, jest sub tel na gra zna cze' nad da -
nych, za mie rzo ne go prze ni ka nia si"
sztuk, przy wo dz# ca kon tekst my -
%li – we dle $y wo ta wiel kich m% &ów Plu -
tar cha – Si mo ni de sa z Ke os, po wtó rzo -
nej przez wspo mnia ne go tu Ho ra ce go
ut pic tu ra poësis (Ars po eti ca, 361).
„Po ezja (po emat) jak ob raz” – w tym to -
mi ku za rów no ob ra zy ma la rza, jak
i „pla stycz ne” my %le nie ko lek cjo ne ra
i do bre go u&yt kow ni ka s!ów prze ni ka -
j# si" sub tel nie w ek fra stycz nej ekwi -
li bry sty ce, o%wie tla j# wza jem nie swo -
je osob ne zna cze nia i na bie ra j# no wych
w ze spo le niu.

OSo ne tach bry now skich us!y sza !em
pod czas uro czy sto %ci, gdy wr" -

cza li %my Ju bi la to wi tom Po pierw sze:

!l"sk. Ta de uszo wi Ki jon ce w sie dem -

dzie si" t" rocz ni c% uro dzin (red. M. Ki -
siel, T. Sier ny, Ka to wi ce 2007, ss. 453).
Czy ta! je Au tor w Bi blio te ce (l# skiej
cha rak te ry stycz nym, pew nym, a jed nak
pe! nym li ry zmu g!o sem, wy bi ja j#c no -
g# rytm frazu epic kie go w na szej tra dy -
cji trzy na sto zg!o skow ca. Pod czas po -
wro tu do Tar now skich Gór (ko le ga
Ju rek Pa szek %wiad kiem) roz ma wia li -
%my nie mal wy !#cz nie o tych so ne tach.
W spra woz da niu z te go %wi" ta po ezji
fakt ten osta! si" ja ko „prze czy ta nie 3
wier szy” (J. Sta rzyk: Ach, co to by#
za ju bi le usz? „(l#sk”, nr 12/2007,
s. 47). „Uczci li wszy scy go %cia – nie
wszy scy po zna li” – do my kam ten aka -
pit ostat nim wer sem III spo %ród So ne -

tów ode skich; „go %ciem” u Mic kie wi -

cza by! „anio!”, uko cha na bo ha te ra li -
rycz ne go, nie so net.

Prze ga pi !em druk 12 so ne tów Ki jon -
ki w „Twór czo %ci” i ko lej nych 9 tam -
&e, do pa d!em je do pie ro w ob szer nym
wy bo rze je go li ry ki: Czas, miej sca

i s#o wa [wy bór wier szy]. (Akwa for ty Ja -
na Szma tlo cha, Ka to wi ce 2013, ss. 462,
ze %wiet nym [wst% pem] Ma ria na Ki sie -
la). Ko' czy! ten tom roz dzia! Z so ne -

tów bry now skich za wie ra j# cy 14 wier -
szy (W go dzi nie py ta', Do kre su,
Flo tyl la, Por to He li, Z po gro mu, Sy zyf,
Kon sy lium, W ogie', Wy spa, Co noc,
Do ko' ca, M#y ny Bo &e, W le tar gu,
W za pa (ci), ale prze cie& Po eta w przej -
mu j# cy spo sób &e gna! si" wcze %niej
z bra tem Edwar dem w so ne cie Wo #a nie,
otwie ra j# cym roz dzia! Po &e gna nia. 

Ju& w tym so ne cie po ja wia si" czy -
tel na, cho) de li kat na alu zja do Ste pów

aker ma' skich Mic kie wi cza: „S!y szysz,
na s!u chuj, kto i sk#d ci" wo !a” i kon -
sty tu uje si" „so net” ja ko bo ha ter, in ter -
lo ku tor, wspó! ro zmów ca, a mo &e ra -
czej ad re sat tej li ry ki uk!a da nej
na kszta!t so li lo qu ium, w któ rym nie
ma prze sad nie na rzu ca nej obec no %ci
Bo ga, ale z ca !# pew no %ci# jest Po ezja
(„ki%) so ne tu” to jed na z wie lu zna ko -
mi tych me ta for Ki jon ki). W jed nym
z wy wia dów Au tor na zy wa so net
„pew ne go ro dza ju by tem”, mo &e na -
wet swo im al ter ego. Po wta rza si" te&
fra za o „%nie gu prze czy stym”, nie mal

ra mo wo, w pierw szym i przed ostat nim
wer sie. 

W roz dzia le %ci %lej „do mo wym”,
Z imie niem !l" ska, czy tam ko lej ny
wiersz z przej mu j# c# po in t#: „Tyl ko
so net mi zo sta! – gdy !ka %l# ska smu -
ta” (ostat nie s!o wo jest te& ty tu !em
wier sza). To doj rza !a li ry ka, w &ad nym
wy pad ku nie s# to So ne ty By ro now -

skie. Nie zwy k!o%) to mu Czas, miej sca

i s#o wa zdzi wi !a sa me go Au to ra, gdy
zre zy gno wa! z re gu !y chro no lo gicz nej,
po zwa la j# cej „uchwy ci) roz wój twór -
czo %ci po etyc kiej z ksi#& ki na ksi#& -
k". Wy bór zo sta! u!o &o ny we d!ug
g!ów nych nur tów i rdze ni te ma tycz -
nych” ([wy bór, któ ry po wsta#], s. 11)
i tych ob sza rów za in te re so wa' star czy -
!o a& na 17 roz dzia !ów im po nu j# -
cych roz le g!o %ci# my %lo wych ho ry zon -
tów i nie mal nie zau wa &al nym
warsz ta tem ryt micz nym (to rzad ki
dar). Tam te& zna la z!em anons, &e So -

ne ty bry now skie s# go to we do dru ku. 
Jak po wsta wa !y? – Do wia du je my si"

z wy wia du udzie lo ne go Mar cie Od zio -
mek: „O tym, &e b" d" pi sa! so ne ty, za -
de cy do wa! przy pa dek. Otó&, kie dy%
po sa dzi !em w mo im ogro dzie sie dem
brzóz. Ka& dej je sie ni, kie dy wcho dzi !em
do swo je go do mu, do przed sion ka wpa -
da !a za mn# ta ka chmu ra sze lesz cz# cych
li %ci. I te po rzu co ne li %cie sta !y si" po -
wo dem, dla któ re go na pi sa !em pierw szy
so net. A po tem po je cha !em na Rów ni -

R%kopis sonetu Z Horacego 
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c!, gdzie roz ta cza" si! cu dow ny wi dok
na po kry t# $nie giem Czan to ri! i wy my -
$li "em wer sy ko lej ne go so ne tu, na wi# -
zu j# ce go do s"yn nej fra zy Françoisa Vil -
lo na „Gdzie% s# te nie gdy siej sze $nie gi”
(M. Od zio mek: So ne ty sa me chcia !y si"
pi sa#, „Ga ze ta Wy bor cza”, Pi# tek 27
czerw ca 2014, s. 12). Ho ra cy pa trzy"
na So rak te, Ki jon ka – na Czan to ri!,
Dan te go po za $wia tach Bo skiej Ko me -

dii, po Pie kle opro wa dza" We rgi liusz,
po Ra ju – Be atry cze, Ki jon k! po Nie -
bie i Pie kle $l# skich kra jo bra zów, nie tyl -
ko oko lic Ra dli na i Bry no wa, i tej %e 
du cho wo $ci (ostro% niej mo %e: men tal -
no $ci? wra% li wo $ci?) opro wa dza j# Ho -
ra cy, Vil lon i Mic kie wicz, i wie lu in -
nych – tak ob szer ny cykl ma ty le
ta jem nic, ilu znaj dzie oczy ta nych czy -
tel ni ków go to wych wy p"y n#& na ten
„prze stwór oce anu” zna cze' i od wo "a'
do kul tu ry wy so kiej oraz wszel kich
od cie ni ludz kich od czu&.

Jak „si!” pi sa "y te so ne ty? – w pew -
nym mo men cie „oka za "o si!, %e jest
ich 24, wi!c mo% na by ju% wy da& to mik.
Prze kro czy "em jed nak t! licz b! i po my -
$la "em so bie, %e wy zna cz! so bie na st!p -
n#, sym bo licz n# gra ni c!. Wy my $li "em
licz b! 33, ozna cza j# c# wiek chry stu so -
wy, sym bo li zu j# c# okres prze "o mu.
No ale znów j# prze kro czy "em! Po my -
$la "em wów czas – pi sz! ty le, a% b! dzie
tych so ne tów 44 i si! za trzy mam. I tak
te% zro bi "em, cho& nie by "o "a two, po -
nie wa% one da lej chcia "y si! pi sa&. No
ale prze rwa "em. Stwier dzi "em, %e licz -
ba ta z jed nej stro ny zmu sza czy tel ni -
ka do szu ka nia w#t ków ro man tycz nych,
z dru giej za$ nie mu si zna czy& nic. Jest
moc no osa dzo na w kul tu rze li te rac kiej
i to wy star czy” (tam %e). 

Ty tu" wy wia du, %e So ne ty sa me

chcia !y si" pi sa#, jest ge nial nie i pro wo -
ka cyj nie my l# cy. Do ty czy& mo %e je dy -
nie idei ge ne zy, pew nej ko niecz no $ci,
z któ r# Po eta mu sia" si! zmie rzy&.
Mó wi# nie któ rzy, %e za pió ro po win no
si! chwy ta& do pie ro wów czas, gdy ju%
nie mo% na nie pi sa&... Na szcz! $cie, po -
za re pro duk cja mi ob ra zów Je rze go
Du dy -Gra cza, w 44 so ne tach bry now -

skich wi dzi my tak %e rzecz bez cen n# dla
tek sto lo gów i edy to rów – po do bi zny
bru lio nów trzech so ne tów: ile% tam
r! ko pi $mien nych prze kre $le', nad pi sa',
do pi sa', pod pi sa', przed pi sa' i prze -
two rze' – li te ro wych i s"ow nych, nie -
kie dy ca "ych zwro tek pi sa nych na no -
wo, ile% prób po mie sza nia usta lo nych
ju% szy ków s"ów... 

We( my pierw szy z tych wier szy
pysz nie ilu stro wa nych sta dium bru -
lio no wym: Z Ho ra ce go (pier wot ny,
s"usz nie za rzu co ny – cze go nie b! d! tu
roz wi ja" – ty tu" Z Ho ra cym), z in tro duk -
cj# oczy wi st# (cho& nie oczy wi sta jest
tak wcze sna po zy cja te go wier sza w cy -
klu, tym bar dziej %e nie by "o go w zbio -
rze Czas, miej sca i s!o wa) „Non omnis
mo riar – kto %y je, chce wie rzy&”. We

wcze snych sta diach two rze nia so ne tu
Au tor nie roz wa %a" na wet klam ry, po -
wtó rze nia w przed ostat nim wer sie tej
no men omen nie $mier tel nej Ho ra cja' -
skiej fra zy. Naj wi!k szy po dziw bu dz#
jed nak pró by „po pra wia nia” $wiet nych
ju% roz wi# za' i umie j!t no$& (nie omyl -
ny, ab so lut ny s"uch li te rac ki, zwa ny ta -
len tem) re zy gna cji z tych zb!d nych, po -
gar sza j# cych efekt po pra wek. Ile%
na my s"u wy ma ga" osta tecz nie wers
ostat ni i re zy gna cja z prze sta wie nia szy -
ku, z po zor nej „lep szo $ci” roz wi# za nia
„Bo co do s"ów tych ten so net do po -
wie”, na rzecz pro sto ty (na tu ral no $ci
i pew ne go do sto je' stwa) wer sji wcze -
$niej szej, któ ra si! na szcz! $cie osta "a:
„Bo co ten so net do s"ów tych do po -
wie”. Jak to do brze, %e Ki jon ka oby wa
si! bez kom pu te ra, któ ry nie unie wa% -
nia, a uni ce stwia wer sje wcze $niej sze
i po zo sta wia „pro dukt fi nal ny”, znacz -
nie mniej cie ka wy dla fi lo lo gów ni%
bru lion bli ski pa limp se stom.

A ma my jesz cze do wdzi!cz nych
roz wa %a' po do bi zny bru lio nów dwóch
wier szy: Z po gro mu (z umiar ko wa n#
licz b# in ter wen cji, rzecz jed nak nie
w ilo $ci, a w ja ko $ci po pra wek, a prze -
cie% w pa mi!& bo daj naj pe" niej za pa da -
j# fra zy nie ska la ne po praw ka mi: „Ko -
mu na chwa "! bi j# znie wo lo ne dzwo ny”
czy „Stuk ko stu rów na dro g! wy p! dzo -
nych z do mu” – jak by „si! na pi sa "y”
z bez wstyd n# lek ko $ci#) oraz Na wy lot

(tu naj wi! cej po pra wek na po cz#t ku tek -
stu, ale i w $rod ku zna ko mi ta pod mia -
na „W"ad czych szal bie rzy” na „Tych
szar la ta nów”, któ rzy zu pe" nie przy -
pad ko wo i nie w pe" ni syn chro nicz nie
zbie gli si! w ty glu kul tu ry wspó" cze snej
z ty tu "em ksi#% ki Je rze go Ste fa -
na Ossow skie go: Szar la ta nów nikt nie

ko cha. Stu dia i szki ce o Ga! czy$ skim,
Kra ków 2006). 

Ki jon k# zde cy do wa nie za w"ad n#"
so net w"o ski w wer sji trzy na sto -

zg"o sko wej do mi nu j# cej nad je de na sto -
zg"o skow cem (w pro por cjach trzy
do jed ne go), w te tra sty chach z ry ma -
mi oka la j# cy mi (ab ba ab ba). Spo ra -
dycz nie w trzech tyl ko so ne tach (Kon -

sy lium, Le %ni ca i Fi na!) po ja wia j# si!
ry my m! skie w wer sach oka la j# cych
czte ro wier sze i wów czas s# to wer sy
dwu na sto zg"o sko we. Po dob nie na za -
sa dzie wy j#t ku po ja wia si! rym m! ski
w ter cy nach (w so ne cie Do ko$ -

ca – „sen”, „tlen”, „scen”). O ile jed -
nak w ob r! bie cz! $ci po $wi! co nej
g"ów nie na nar ra cj! lub opis Au tor sto -
su je si! do za sad, o ty le w li rycz no -re -
flek syj nych te tra sty chach po zwo li" so -
bie na mi strzow sk# wir tu oze ri!, rzad ko
spo ty ka n# w twór czo $ci jed ne go au to -
ra, w jed nym cy klu – ni gdy. Roz po zna -
j! tu je de na $cie wa rian tów ry mo wa nia:
naj cz! $ciej wi dz! rytm cdd ccd (w 12
so ne tach), cdc ddc (w 6), cdc dcd
(w 5), ryt my cdc dcc, cdd cdc, cdc ccd,

cdc cdd, cdc dee re ali zo wa ne s# w 4 so -
ne tach ka% dy, ryt my ccd dcd i cdc cdc

ma j# po dwie re ali za cje, wresz cie so -
net ostat ni W za pa %ci ma for m! nie po -
wta rzal n# cdd dcc. A có% po wie dzie&
o ma estrii ry mów we wn!trz nych?
Osob ny te mat to mu zycz no$& te go
wier sza. Sens (Ki jon ka) pa nu je nad for -
m#, for ma nie prze wa %a.

Osob ny te mat to sen ten cjo twór cza
sk"on no$& – bli ska so ne to wi, nie prze -
sad nie do t#d wy ko rzy sty wa na – do gno -
micz ne go skró tu; wy rw! z kon tek stu
tyl ko dwa przy k"a dy: „Ty le twe go co
so net gdy ju% mi nie %y cie” (po in ta
wier sza Co fa la; ty tu "y te% fa la mi po -
wra ca j# w cy klu: Co echo, Co fa la, Co

noc, Co, kto, gdzie?...), „A czas ma czas
do ko' ca – i na wszyst ko czas” (ósmy
wers so ne tu Fi na!, czy% by by "o to
echo: Va ni tas va ni ta tum et omnia va ni -

tas z Ksi" gi Ko he le ta?). Osob ny te mat:
wy da je si!, %e Ki jon ka roz ma wia z Bo -
giem w ko $ció" ku $w. Mi cha "a w Par -
ku Ko $ciusz ki w Ka to wi cach (Mo dli -

twa, M!y ny – pier wot ny ty tu" M!y ny

Bo &e, Pa sjans, ale te% w sy tu acjach gra -
nicz nych, w szpi ta lu – Kon sy lium,
Prze bu dze nie, Fi nisz, Do ko$ ca, Na ko -

la nach), nie w Ar chi ka te drze Chry stu -
sa Kró la i po wo dem tej re flek sji jest ko -
lej na lek tu ra cy klu, któ re mu pa tro nu je
oprócz wy im ków z al bu mu Du dy -Gra -
cza tak %e barw ny drze wo ryt Paw "a
Stel le ra ze zbio rów Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic z wi ze run kiem te go% lu do we -
go sank tu arium. 

Ile lek tur, ty le od kry&. A nie wspo -
mnia "em nic o ero ty kach (zna ko mi te:
'a ska, Wy spa). A mo tyw pa mi! ci wie -
lo ra ko roz k"# czo ny, za ko rze nio ny w au -
to bio gra fii, pa mi! ci o swo im dzie ci' -
stwie (W za spie, Na wy lot), o Ma mie
(W za spie, W ob j" ciach, W &a lu, W za -

pa %ci), o bra cie (Wo !a nie,), o przy ja cio -
"ach (Por to He li, (wia dek, Po pió!),
prze p"y wa j# cej przez ro dzin ny Ra dlin
Le $ni cy (Le %ni ca, Co echo), o )l# sku
i Pol sce ta kich, ja kich ju% nie ma (Z po -

gro mu, Smu ta). Ile lek tur, ty le od kry&.
W so ne cie pierw szym Do kre su wi dz!
pó" wers: „Z gór ze sz"y $nie gi” i przy -
po mi na mi si! nie tyl ko So rak te Ho ra -
ce go i Czan to ria Ki jon ki, ale nad to Pier -

wio snek Mic kie wi cza („wst!p” do
Bal lad i ro man sów): „Z gór bia "e nie ze -
sz"y ple $nie”. Po wrót do pro sto ty. Ale
Mic kie wicz wte dy do pie ro si! uczy". 

Rytm tych wier szy jest tak po ry wa -
j# cy, %e ko lej ny raz uda "o mu si! wtar -
gn#& do pro za icz nej re cen zji, wpy cha
si! do po in ty: So net po ko cha" Ta de usza,
A on si! tyl ko mu od wdzi! czy"! (Roz -
wa %a "em za miast ba nal ne go s"ów ka
„po ko cha"” bar dziej dy na micz ne i dra -
pie% ne „po ch"o n#"”, ale kom pu ter bez -
na mi!t nie za re ago wa" na na ci $ni! cie
kla wi sza „De le te” i nie po zo sta" po tej
szar %y %a den $lad.)

!
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2 z! – ty le kosz to wa !y „Po -
gl" dy” nr 13. (szcz# $li wy dla
Mi cha !a). Wy da ne zo sta !y
w Ka to wi cach, na po cz"t ku
lip ca 1964. To by !o rok
po Mi cha !o wej ma tu rze.

– Mia !em 19 lat – roz-
po czy na opo wie"#. 

– Dzi$ ki tym w!a "nie „Po gl% -
dom” zo sta !em na &l% sku.
A mia !em in ne pla ny – przy -
zna je. – Zda wa !em w War sza -
wie na pra wo. No do bra, ob la -
!em. Ro syj ski!

Mi cha! tra fi! do te go li te rac -
kie go pi sma dzi$ ki Ta de uszo wi
Ki jon ce. Na je go wie czór au tor -
ski w Cz$ sto cho wie przy niós!
swo je wier sze. Ki jon ka prze czy -
ta!. Wro' ski za chwy ci!. Ki jon -
ka za pro po no wa! de biu tanc k%
pu bli ka cj$ w „Po gl% dach”. Tak
si$ to wszyst ko za cz$ !o.

Ta de usz Ki jon ka na mó wi!
m!o de go Wro' skie go, (e by
zda wa! do Wy( szej Szko !y
Pe da go gicz nej na po lo ni sty k$.
Nie spo koj na du sza Mi cha !a
wy trzy ma !a tam a( dwa la ta.
Przy sz!y li te rat po now nie wy -
le cia! przez ro syj ski.

T$ nie spo koj n%, ar ty stycz n% du sz$ Mi -
cha! Wro' ski by# mo (e otrzy ma! wraz
z ge na mi oj ca, Edwar da, któ ry by! cz$ sto -
chow skim pla sty kiem. Po ja wia si$ on
zresz t% cz$ sto w twór czo "ci gli wic kie go
li te ra ta ja ko je go al ter ego. 

Krót ka przy go da z uczel ni% wy( sz%
otwar !a przed Mi cha !em in n% jesz cze, ale
bar dzo zna cz% c% dla je go przy sz!o "ci
dro g$. Otó( Wro' ski mia! swój te atr, a te -
atr Wro' skie go mia! przez czas ja ki"
swo je go Mi cha !a. Gru pa na zy wa !a si$
ME TYS (od Mi$ dzy uczel nia ny Te atr
Stu denc ki). Gra !a na ma !ej, nie ist nie j% cej
ju( sce nie Wy spia' skie go (przy daw nej
uli cy Wie czor ka), a spod pió ra „sy na
Edwar da” wy !a nia !a si$ pierw sza sa ty -
rycz na sztu ka z ele men ta mi hap pe nin -
gu – Li no ma chi na, czy li ko !o wro tek "wia -
ta. Na sce nie tej Wro' ski wy sta wia!
tak (e swo je jed no ak tów ki. 

Po tem Mi cha! do sta! urlop dzie ka' ski.
Ten swo isty bu for mi$ dzy stu dio wa niem
a nie stu dio wa niem wy ko rzy sta! na pra c$
w ksi$ gar ni. Tak. Zo sta! ksi$ ga rzem. Co
wi$ cej, pra ca po "ród ksi% (ek bar dzo
przy pa d!a mu do gu stu. Tym cza sem po -
ja wi !o si$ ko lej ne wy zwa nie…

Do Wro' skie go zg!o si !a si$ Ra da Okr$ -
go wa z po stu la tem, (e by zbu do wa! klub
stu denc ki. I Mi cha! bu do wa! na pla cu
Wol no "ci klub pod na zw% „Puls”. Przez
rok. Za da nie by !o pra co ch!on ne, a bu dow -
la' cy po wol ni. Tak za ko' czy !a si$ i ta
przy go da pi sa rza.

Od 1964 ro ku Mi cha! pi sa! s!u cho wi -
ska. Pierw szym by !y Miej sców ki. Ko lej -
ne emi to wa ne by !y pra wie co mie si%c
w Ra diu Ka to wi ce. – )y !em jak
lord – "mie je si$ dzi siaj Wro' ski. I z sen -
ty men tem wspo mi na tam t% zna ko mi t% at -
mos fe r$, ja ka pa no wa !a w re dak cji li te -
rac kiej roz g!o "ni. – Po zbie ra !em pa pie ry

i przy gl% dam si$ im. Faj ne mia !em (y -
cie – rzu ca ni st%d ni zo w%d, prze rzu ca -
j%c ze bra ne na sto li ku za pi ski skraw ków
je go w!a snej hi sto rii. 

W ra dio Mi cha! po zna! sze fa te le wi zji
kul tu ral nej. Ten, nie mal od ra zu, za pro -
po no wa! mu pra c$ w Te le wi zji Ka to wi -
ce, w pro gra mie za ty tu !o wa nym „Pry -
zmat”, wzo ro wa nym na ogól no pol skim
„Pe ga zie”. Ja ko re dak tor kul tu ral ny Mi -
cha! pra co wa! tam 3 la ta.

Jed no cze "nie spe! nia! si$ w pra cy ze s!o -
wem. U Go go lew skie go, ów cze sne go
dy rek to ra Te atru Wy spia' skie go, za czy -
na li wte dy swo j% ka rie r$ Ewa Da! kow ska,
Ma rek Kon drat i Krzysz tof Kol ber ger. By -
!a to sil na, pr$( nie dzia !a j% ca gru pa.
Wspó! pra co wa li z Mi cha !em przez dwa
la ta. Po tem po szli w "wiat. D!u( sz% i bli( -
sz% wspó! pra c$ na wi% za! Mi cha! je dy nie
z Ew% Da! kow sk%, któ ra cz$ sto "pie wa -
!a w je go te le wi zyj nym pro gra mie. Pó* -
niej, w cza sach Ba nia lu ki, na pi sa li wspól -
nie sztu k$ dla dzie ci.

– Pra co wa !em w te le wi zji, kie dy dy rek -
tor Je rzy Zit zman za pro po no wa! mi pra -
c$ w Ba nia lu ce – wspo mi na Wro' ski. By!
rok 1973. Mi cha! zo sta! kie row ni kiem li -
te rac kim biel skie go te atru. – Za mó wi li
u mnie i Ewy Da! kow skiej baj k$. Pi sa li -
"my j% w ka wiar ni „Kak tu sy” w Ka to wi -
cach, przy ko nia ku. Mia !em ta ki sta ry ze -
szyt. Ewa rzu ca !a po my s!y, ja pi sa !em
dia lo gi. K!u !a mnie szpil k%, gdy prze sta -
wa !em – "mie je si$ mój roz mów ca. – Wy -
star czy !y dwa ta kie spo tka nia i baj ka by -
!a go to wa. Tak po wsta wa !y Dziw ne
przy go dy Ma zi ka i Ufa.

Rok 1974. Za dzwo ni! te le fon. Po dru giej
stro nie s!u chaw ki sie dzia! Ja nusz Men tel,
kie row nik mu zycz ny Wo je wódz kiej Agen -
cji Im prez Ar ty stycz nych ES TRA -
DA. – Zo sta !em jej kie row ni kiem li te rac -

kim – ci% gnie opo wie"# Mi -
cha!. I z u"mie chem wra ca
do cu dow nych lat 70., w któ -
rych wie le si$ w je go twór czo -
"ci dzia !o. W 1972 ro ku „za li -
czy!” de biut te atral ny sztu k%
Pie cze# po hin du sku i jed no ak -
tów k% Do oko !a. Wy sta wio ne
one zo sta !y w za brza' skim Te -
atrze No wym, któ re go ster ni -
kiem by! wów czas „wspa nia !y
cz!o wiek” – jak mó wi o nim
Wro' ski – Mie czy s!aw Da -
szew ski. W tym te( okre sie pi -
sa! Mi cha! w „Po gl% dach” fe -
lie to ny z ele men ta mi re cen zji,
któ re uka zy wa !y si$ w cy klu pt.
Kart ki Te atral ne. Po wsta wa !y
te( baj ki i wier sze. 

Dwa la ta po tym, jak Mi cha!
ob j%! sta no wi sko dy rek to ra li -
te rac kie go ES TRA DY, po -
now nie za dzwo ni! te le fon, któ -
ry zmie ni! je go (y cie. Tym
ra zem na li nii by! przy ja ciel
Wro' skie go, Sta ni s!aw Ho -
rak, któ ry za pro po no wa! mu
kie row nic two li te rac kie gli -
wic kiej Ope ret ki. – I tak rzu -
ci !em ES TRA D+ dla Ope ret -
ki, w któ rej prze (y !em
naj pi$k niej sze 20 lat mo je go

(y cia – wzdy cha ar ty sta. W Gli wi cach ku -
pi! miesz ka nie, uro dzi !y si$ dwie cór ki. To
mia sto sta !o si$ je go miej scem na Zie mi.

Jak to nie raz by wa, po 20 la tach stra -
ci! pra c$, któ ra da wa !a mu spe! nie nie i go -
dzi we wy na gro dze nie. Z „cie p!ej”, jak
sam wspo mi na, po sad ki tra fi! w ob j$ cia
rze czy wi sto "ci, w "wiat mil cz% cych te le -
fo nów i od da la j% cych si$ przy ja ció!. 

Ta ka sy tu acja zmu si !a go do cz$st sze -
go si$ ga nia po pió ro. – Wszyst ko ma swój
sens – mó wi dzi" w nie co fi lo zo ficz nym
to nie. – Od 2010 ro ku je stem eme ry tem.
)y cie jest mo j% in spi ra cj%. Wy da j$ 6 ksi% -
(ek rocz nie, ro bi$ zdj$ cia, rze* bi$.
Na "wie cie jest po nad 1000 mo ich anio -
!ów. A mo je wier sze, prze t!u ma czo ne
na hisz pa' ski, czy ta j% na wet w Mek sy -
ku – nie ukry wa du my. 

Do Mek sy ku Mi cha! tra fi! przez kom -
pu ter. Przed kom pu ter Mi cha! tra fi! przez
Ja "nie Pa na, swo j% sztan da ro w% sztu k$,
za któ r% ku pi! so bie wir tu al ne okno
na "wiat. Przez to okno tra fi! do In ter ne -
tu, na Fa ce bo oka i blo ga Kra ina Zie lo ne -
go Po j$ cia, któ re go za !o (y !a mu cór ka.
Tam zbu do wa! swój ma !y "wiat, wdzi$cz -
ne au dy to rium, g!od ne je go twór czo "ci.

Je "li wie rzy# w zna ki na nie bie i zie mi,
któ re nie "ni !y si$ fi lo zo fom, Mi cha! nie
mia! wy bo ru. Mu sia! zo sta# li te ra tem. We
wst$ pie do Al ma na chu M!o dych, wy da -
ne go tu( po pierw szym de biu cie nie opie -
rzo ne go pi sma ka, Ar tur Mi$ dzy rzec ki
za wy ro ko wa!, (e b$ dzie po et%. To by !y
pro ro cze s!o wa.

– Wy my "li !em, (e b$ d$ (y! do 2040 ro -
ku – po wie dzia! kie dy" Mi cha!. B$ dzie
mia! wte dy 95 lat. Nie wy pa da mu za tem
(y czy# tra dy cyj nej „set ki”. Chy ba (e 100
lat ak tyw nej pra cy twór czej.

AD RIA NA URGACZ -KU, NIAK

Micha!owi Wro'skiemu, 
z okazji 50-lecia pracy twórczej

B$d$ (y! 
do 2040 roku
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ca 1868 r. re dak tor Teo dor He ne czek we -
spó! z pro bosz czem Aloj zym Fic kiem,
na !a mach „Zwia stu na Gór nosz l" skie go”,
wy da wa ne go w po bli skich Pie ka rach, pol -
skich czy tel ni ków za ch# ca li do po zna wa -
nia se kre tów wa $e nia na spo sób fran cu ski:

„Dzie si#% gra mów jest de ka gram czyli
!ut, 100 de ka gra mów lub 1000 gra mów
two rz" je den ki lo gram, 1 ki lo gram ma dwa
fón ty; wi#c je den fónt jest 50 de ka gra mów
czy li !u tów. 50 ki lo gra mów jest 100 fón -
tów, czy li 1 cent nar. Gram jest po dzie lo -
ny na 10 de cy gra mów, 1 de cy gram
na 10 cen ty gra mów, cen ty gram na 10 mi -
li gra mów.

Moi ziom ko wie !o maj cie so bie g!o wy
a uczcie si# za wcza su, aby &cie na 1. sty -
cze' 1872 r. by li przy go to wa ni.”

Do pie ro ce sar skie roz po rz" dze nie Wil -
hel ma I Bia !o bro de go z 1884 r. osta tecz -
nie zu ni fi ko wa !o sys tem mia ry i wa gi w ca -
!ym pa' stwie nie miec kim i spo wo do wa !o
prze strze ga nie norm sys te mu dzie si#t ne -
go ja kie w 1875 r., w Pa ry $u, usta no wi li sy -
gna ta riu sze Kon wen cji Me trycz nej. Od tej
po ry ka to wic kich kup ców, pro du cen tów
i na byw ców obo wi" zy wa !y te sa me prze -
licz ni ki od no szo ne do eta lo nów znaj du j" -
cych si# w Se vres pod Pa ry $em. 

Wiek XIX by! po r" prze sko ku tech no -
lo gicz ne go we wszyst kich dzie dzi nach
$y cia, tak $e w me tro lo gii. W skle pach
i na tar go wi skach, Obok od stu le ci le gal -
nie u$y wa nych wag rów no ra mien nych
czy bez mia nów po ja wi !y si# kon struk cyj -
nie no we – wa gi sto !o we i dzie si#t ne.
W u$y ciu, po za ob ro tem han dlo wym, by -
!y tak $e wa gi nie le ga li zo wa ne. Od
XVIII wie ku w go spo dar stwie wiej skim,
a tak $e w woj sku, u$y wa no wag spr# $y -
no wych, ze wzgl# du na kszta!t mo si#$ ne -
go cy fer bla tu zwa nych „ksi# $y co wy mi”
(Mon dwa age), za po mo c" któ rych od mie -
rza no ilo&% ob ro ku dla ko nia. In n" ich od -
mia n" by !y wa gi do mo we (Hau shalt swa -
age, Wirt scha ft swa age) wy ko rzy sty wa ne
w kuch ni do wa $e nia m" ki, cu kru b"d( in -
nych po dob nych pro duk tów. Tak jak ze ga -
ry pe! ni !y funk cje u$yt ko we, ale rów nie$
i de ko ra cyj ne. Dzi# ki ory gi nal nej pre -
zen cji wci"$ s" ozdo b" sta ro &wiec kich
wn#trz. Nie grze szy !y jed nak pre cy zj"
po mia ru. Ta ki mi wa ga mi, ale o kon struk -
cji nie na da j" cej si# do u$yt ku w skle pie by -
!y wa gi uchyl ne. U$y wa no je do okre &la -
nia ja ko &ci prz# dzy lub gra ma tu ry pa pie ru.
Szcze gól nie po pu lar ne sta !y si# wa gi Ja -
ko ba Mau la wy ko rzy sty wa ne do wa $e nia
nie wiel kich prze sy !ek pocz to wych al bo
roz ma itych in gre dien tów do wy pie ku cia -
sta. Tych wag nie do pusz cza no do ob ro tu
han dlo we go. Do pie ro po !" cze nie me cha -
ni zmu uchyl ne go z wa g" sto !o w" Ro be rva -
la przy nio s!o po wsta nie wa gi od wa$ ni ko -
wo -uchyl nej, zwa nej tak $e skle po w" lub
pocz to w". Za do&% uczy ni !a wy ma ga niom
me tro lo gów, co umo$ li wi !o jej le gal ne u$y -
cie w han dlu. Cho% po cz"t ko wo na ku piec -
kiej la dzie do mi no wa !y wa gi sto !o we
z cza sem wy par !y je skle po we, po nie wa$
szyb ciej wa $y !y i po sia da !y czy tel ny dla
klien ta cy fer blat ze wska zów k".

W la tach 80. XIX stu le cia po wia to we
Ka to wi ce ja ko du $y o&ro dek ob ro tu to wa -
ro we go po trze bo wa !y do k!ad nych i spraw -

„Wka$ dym pa' stwie i pa' stew ku
[nie miec kim] in ny pie ni"dz, in ny

sys tem miar i wag, do&% cz# sto dwo ja kie -
go i tro ja kie go ro dza ju w tym sa mym pa' -
stwie. A z tych wszyst kich nie zli czo nych
ro dza jów mo net, miar czy wag ani jed nej
nie uzna wa no na ryn ku &wia to wym. Có$
wi#c dziw ne go, $e kup cy i fa bry kan ci...
mu sie li oprócz tych wszyst kich kra jo -
wych mo net, miar i uwag u$y wa% jesz cze
za gra nicz nych” – pi sa! Fry de ryk En gels
o Niem czech sprzed 1871 ro ku.

Jak drze wiej nad Ra w! wa "o no?

A$do lat 80. tam te go stu le cia, w Ka -
to wi cach, tak jak na ca !ym pru skim

)l" sku pa no wa! cha os po mia ro wy. Ce cho -
wa !a go ró$ no rod no&% miar i wag, w ci" -
gu wie ków usta na wia nych lo kal nie dla ka$ -
dej miej sco wo &ci, or ga ni za cji ko &ciel nej
b"d( ku piec kiej a na wet pry wat nych w!a -
&ci cie li wiej skich. Mia !y na to wp!yw
miej sco we sto sun ki spo !ecz ne, zwy cza je
i zmia ny przy na le$ no &ci pa' stwo wej tych
oko lic. W po wia to wym By to miu zbo $e
mie rzo no w sze flach. Pod t" na zw" kry !y
si# 3 ró$ ne mia ry, ka$ da o in nym li tra $u:
sta ra tar go wa (207 li trów), sta ra zam ko wa
(184 li try) i ko &ciel na (224 li try). De cem -
schef fel s!u $y! do od da wa nia dzie si# ci ny
ko &ciel nej a w tak zwa nym Do mi nial schef -

fel od da wa !o si# da ni ny pa nu. Ko rzec
owsia ny, ró$ ni! si# od kor ca zwy k!e -
go – cza sem prze wy$ sza! go na wet dwu -
krot nie. W oko licz nych wio skach mia ra po -
jem no &ci p!o dów rol nych by !a na ogó!
wi#k sza ni$ w Ka to wi cach.

Od 1816 r., wie& Ka to wi ce ad mi ni stra -
cyj nie na le $a !a do po wia tu By tom, jed ne -
go z 16 w re jen cji Opol skiej. W tym cza -
sie, w ra mach re form Ste ina i Har den ber ga,
na &cia nach ma gi stra tu w Ra ci bo rzu
i Pszczy nie za mon to wa no wzor ce „sto py
pru skiej” i „!ok cia ber li' skie go” obo wi" -
zu j" ce wszyst kich )l" za ków. To by !y
pierw sze pró by ujed no li ce nia po wszech -
nie obo wi" zu j" cych norm po 1834 r. gdy
utwo rzo no Deut scher Zol lve re in (Nie -
miec ki Zwi" zek Cel ny) za cz# to wpro wa -
dza% no we jed nost ki, na wi" zu j" ce do fran -
cu skie go sys te mu me trycz ne go z cza sów
re wo lu cji 1795 ro ku. 

Od 1868., po przy st" pie niu Prus
do Zwi"z ku Pó! noc no -Nie miec kie go
(N.D.B.), w Ka to wi cach, od 3 lat rz" dz" -
cych si# pra wem miej skim, tak jak na ca -
!ym )l" sku za ini cjo wa no wpro wa dze nie
no wych kró lew skich prze pi sów zbli $a j" -
cych do sto so wa nia sys te mu me trycz ne go,
po tocz nie zwa ne go „fran cu skim”. Pla no -
wa no, $e w $y cie wej d" po czte rech la tach
przy go to wa' – w rze czy wi sto &ci we sz!y do -
pie ro po kil ku na stu. Ju$ na po cz"t ku lip -

Na po cz!t ku XIX wie ku w An glii skon stru owa no pierw sze wa gi skle po we
z ta le rza mi po nad sys te mem d#wi gni. By $y udo sko na lo nym mo de lem wy na -
laz ku Gil le sa Per so nea de Ro be rva la z 1669 ro ku. W Niem czech i na %l! sku
no wo cze snym wa gar stwem za j& $a si& Ce sar ska Ko mi sja Nor mo wa nia i Le ga -
li za cji. Zu ni fi ko wa ny sys tem wa "e nia wpro wa dzi $a w "y cie do pie ro w la tach 80.
stu le cia pa ry i "e la za. 

Ka to wic kie wa gi
od Brat ti ga

Anons naj star szej fa bry ki wag za !o "o nej w 1879.

HEN RYK
SZCZE PA* SKI
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nie dzia !a j" cych urz" dze# po mia ro wych.
Po za w$ z!em ko lei %e la znych, urz$ dem
pocz to wym, wiel ki mi spi chrza mi i m!y na -
mi zbo %o wy mi, licz ny mi warsz ta ta mi rze -
mie&l ni czy mi i us!u go wy mi, kil ko ma ko -
pal nia mi i hu ta mi ist nia !o tu taj kil ka na &cie
hur tow ni, oko !o 100 skle pów w tym ap te -
ki i dro ge rie, kil ka dzie si"t re stau ra cji, pi -
wiar ni i cu kier ni. W mie &cie funk cjo no wa -
!a fa bry ka my d!a i wy twór nia ce re su;
dys po no wa !y w!a sny mi punk ta mi sprze -
da %y. Do tej licz by pla có wek na le %y jesz -
cze do da' kil ka set in nych mniej szych
i wi$k szych po dob nych firm na te re nie po -
wia tu ka to wic kie go i do pie ro ta kie ze sta -
wie nie ob ra zu je wiel ko&' za po trze bo wa -
nia na us!u gi wa gar skie w kaj ze row skich
Ka to wi cach w cza sach la Bel le épo que.

Ar ka na wa !e nia

Na byw ca mi wag by li g!ów nie skle pi ka -
rze, rze( ni cy i dro ge rzy &ci a nie rzad -

ko go spo dy nie do mo we. Kon tro la na -
praw i w!a &ci we go u%yt ko wa nia urz" dze#
wa %" cych w pla ców kach han dlo wych
oraz in nych in sty tu cjach na le %a !a do za da#
miej skie go me tro lo ga. Je go g!ów nym za -
da niem by !a le ga li za cja na rz$ dzi wy ko rzy -
sty wa nych do wa %e nia lub ich uwie rzy tel -
nie nie. Ba da j"c wa gi oce nia! ich
w!a &ci wo &ci me tro lo gicz ne, mi$ dzy in ny -
mi: czu !o&', po praw no&', wier no&', do k!ad -
no&', po bu dli wo&'. B!$ dy spo wo do wa ne
nie do k!ad no &cia mi ra mion wa gi po zwa la -
!y mu wy eli mi no wa' spe cjal ne me to dy
prze wa %a nia, mi$ dzy in ny mi po przez
dwu krot ne wa %e nie z za mia n" sza lek. 

Pro fi lak tycz nie, do &wiad czo ny mistrz
me tro lo gii za le ca! aby wa ga by !a sta ran -
nie wy po zio mo wa na, os!o ni$ ta
od na wie wów po wie trza i funk -
cjo no wa !a w sta !ej tem pe ra tu rze.
Ze wzgl$ du na wa %o ne przed -
mio ty, kla sy fi ko wa! wa gi
na han dlo we, spo %yw cze, me -
dycz ne i ju bi ler skie. W&ród
han dlo wych i spo %yw czych roz -
ró% nia!: kra mar skie, mi$ sne
i ryb ne. Ró% no rod no&' pro duk -
cji wa gar skiej do brze ilu stru je
po nad 400 eks po na tów li cz" ca
ko lek cja zgro ma dzo na przez
Ma ri$ i Mar ka San dec kich
z W!o c!aw ka. Na le %y do naj -
wi$k szych pol skich zbio rów
te go ro dza ju. Zdo mi no wa !y j"
wa gi sto !o we, cz$ sto o wy szu -
ka nym wzor nic twie i ory gi nal -
nym mo de lun ku. Uwa g$ przy -
ku wa po nad 80 eg zem pla rzy
wag ku chen nych spr$ %y no wych,
b$ d" cych oczkiem w g!o wie
pa ni Ma rii. Mo% na je ogl" da'
na stro nach in ter ne to wych. S"
chlu b" Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Ko lek cjo ne rów Wag. 

Do naj licz niej sze go gro na
„pa cjen tek” ka to wic kie go urz$ -
du miar na le %a !y ró% ne go ro dza -
ju wa gi de cy mal ne. G!ów ny mi
ele men ta mi spr$ %y no wej by !y:
spr$ %y na &ru bo wa, pier &cie#,
ska la i ha czyk. D(wi gnio wa
pro sta zo sta !a wy po sa %o na w:

uchwyt do za wie sza nia, nó% !o %y ska
no %o we go, ra mi$ i szal k$, a prze suw ni ko -
wa jed no szal ko wa, prócz wspo mnia nych
ju% ele men tów wy ró% nia !a si$ ra mie niem
z po dzia! k" i ru cho mym od wa% ni kiem. 
Te, któ rych u%y wa no w XIX i XX wie ku
dzi& s" ju% eks po na ta mi la mu sów za po -
mnia nych pa mi" tek b"d( ra ry ta sem pry -
wat nych ko lek cji. Mo% na je ogl" da'
w Mu zeum Ku piec twa w )wid ni cy
na Dol nym )l" sku. Dzie wi$t na sto wiecz -
ne wa gi u%y wa ne w Pru sach, na Po mo rzu
i na )l" sku eks po nu je je den z dzia !ów Mu -
zeum Or$ %a Pol skie go w Ko !o brze gu.
Zgro ma dzo no tam wa gi o ró% nych me cha -
ni zmach i za sa dach dzia !a nia, od pro stych
rów no ra mien nych wag szal ko wych (od -
wa% ni ko wych) i bez mia nów (wag
prze suw ni ko wych), po przez z!o %o ne wa -
gi ty pu Ro be rva la i Be ran ge ra, a% po spr$ -
%y no we i uchyl ne, dzia !a j" ce bez u%y cia
od wa% ni ków.

Obec nie, w skle pach, in sty tu cjach i la -
bo ra to riach, wa gi me cha nicz ne i spr$ %y -
no we zo sta !y za st" pio ne przez ich elek tro -
nicz ne mo de le. 

Nie od !"cz nym ak ce so rium daw nych
wag by !y od wa% ni ki. W han dlu i prze my -
&le sto so wa no zwy czaj ne, z %e li wa i mo -
si" dzu; w far ma cji, ju bi ler stwie i w la bo -
ra to riach prze my s!o wych po trzeb ne by !y
trwal sze i do k!ad niej sze z mo si" dzu ni klo -
wa ne go lub chro mo wa ne go. Jesz cze
bar dziej pre cy zyj nie by !y wy ko na ne tech -
nicz ne, z mo si" dzu ni klo wa ne go lub chro -
mo wa ne go oraz z nie ma gne tycz nej sta li
nie rdzew nej, sto so wa ne do wa %e nia w la -
bo ra to riach prze my s!o wych i na uko wych.
Od wa% ni ki o ma sie mniej szej ni% 1 g wy -
ko ny wa no z tak zwa ne go no we go sre bra

i alu mi nium. Wszyst kie by !y od le wa ne we -
d!ug &ci &le okre &lo nych pro ce dur, a na st$p -
nie spraw dzo ne i le ga li zo wa ne przez wy -
spe cja li zo wa ne ko mór ki pa# stwo we go
urz$ du miar i wag. 

Gwich ty od le wa ne z %e la za wy pe! nia no
o!o wiem a w po wsta !ym za g!$ bie niu wy -
ci ska no stem pel le ga li za cyj ny i okre &le nie
je go ci$ %a ru. Pro du ko wa no od wa% ni ki
sk!a da ne, ja ko na k!ad ki zwie lo krot nie nia
pod sta wo wej jed nost ki. Uk!a da no je je den
na dru gim. Dla ce lów na uko wych u%y wa -
no z!o co nych b"d( ni klo wa nych, a tak %e
wy ko na nych z krysz ta !u gór skie go al bo
pla ty ny. Pro du ko wa no je w ró% nych for -
mach: mi secz ko wych, cy lin drycz nych,
wie lo bocz nych, sfe ro idal nych, a na wet
zoo mor ficz nych. 

W ap te kach i warsz ta tach z!ot ni czych
u%y wa no od wa% ni ków por ce la no wych.
Po wszech nie zna n" jed nost k" mia ry by !y
ka ra ty. Ich na zwa po cho dzi od na sion chle -
ba &wi$ to ja# skie go, daw niej za st$ pu j" cych
od wa% ni ki. W ju bi ler stwie okre &la si$ ni -
mi ci$ %ar pe re!, dia men tów, in nych szla -
chet nych ka mie ni a tak %e za war to &ci z!o -
ta w sto pie; czy ste li czy !o so bie 24 ka ra ty
(1 ka rat = 0,2 g). War to przy po mnie', %e
jed n" z naj star szych miar wa gi by !o ziar -
no psze ni cy. Ja ko wie lo krot no&', w sta ro -
%yt nym Egip cie, a po tem Rzy mie by !o
prze li cza ne na li bry i ta len ty. 

Fa bry ki wag

Naj star sza gór no &l" ska Fa bry ka Wag
po wsta !a w Ka to wi cach. Pro duk cj$

roz po cz$ !a w 1879 r. Znaj do wa !a si$
na par ce li przy Holt ze stras se 14 (obec nie:
Ma riac kiej). Jej ha le mie &ci !y si$ w jed no -

pi$ tro wej ofi cy nie, któ ra prze -
trwa !a do na szych cza sów. 

W do mu fron to wym, na pi$ -
trze, u schy! ku wie ku pa ry
i %e la za, znaj do wa !o si$ miesz -
ka nie w!a &ci cie la, a na par te rze,
biu ra i ka sy Volks Ban ku 
– Ban ku Lu do we go. Oka za !a
miesz cza# ska ka mie ni ca jak
i warsz ta ty kon stru uj" ce wa gi
po mo sto we i de cy mal ne, zwa -
ne te% prze suw ni ko wy mi, by -
!y w!a sno &ci" Gu sta va Brat ti -
ga. Bu dy nek i par ce l$ ku pi!
od zna ne go w Ka to wi cach He -
in ri cha Knap pe go, ren dan ta
dóbr dwor skich Thie le -Winc -
kle rów i d!u go let nie go pre ze -
sa ko mi te tu bu do wy naj star -
szych ka to lic kich &wi" ty#
mia sta. Do mi strza Brat ti ga
na le %a! tak %e s" sied ni dom
pod nu me rem 16. Ten z neo re -
ne san so w" ele wa cj" z 1896 r.
za pro jek to wa ny i wy mu ro wa -
ny przez Ca spra Le opol da. 

Po cz"t ko wo fir ma Gu sta va
Brat ti ga wy st$ po wa !a pod
szyl dem „Brücken wa agen
Und Geld schrank fa brik””
czy li „Fa bry ka Wag Po mo sto -
wych i Kas pan cer nych”.
Obok sta lo wych, ognio trwa -
!ych sej fów, pro du ko wa !a ma -
syw ne urz" dze nia prze zna -Ka to wi ce, Ma riac ka 1. Naj star sza ka mie ni ca Brat ti gów
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czo ne do wa !e nia du !ych "a dun ków
w prze my #le i han dlu hur to wym. Po za -
bu do wa niu w pod "o !u, s"u !y "y do mie rze -
nia ci$ !a ru ulo ko wa ne go na przy cze -
pach sa mo cho do wych, wo zach lub
wa go nach ko le jo wych. Wa !o no na nich
ko nie i kro wy.

Pod ko niec lat 80. XIX wie ku Gu stav
zmie ni" pro fil pro duk cji. Ja ko Kun st -
schlos ser spe cja li zo wa" si$ w #lu sar stwie
pre cy zyj nym i ar ty stycz nym. Te raz z je go
warsz ta tów wy cho dzi "y g"ów nie wa gi
sto "o we. Fir m$ pro wa dzi" wraz z sy nem
Pau lem. Zmar" w 1896 r. Na po cz%t -
ku XX wie ku An na Brat tig, wdo wa po Gu -
sta wie, sprze da "a je go dwa do my przy
Holt ze stras se, a w 1904 r. od stro ny po dwó -
rza, wspól nie z sy nem wy bu do wa "a no w%
ha l$ fa brycz n% z g"ów nym wej #ciem
od Al te dor fstras se 3 (obec nie Sta ro wiej -
skiej). 

Po #mier ci oj ca Paul kon ty nu owa" dzia -
"al no#& fir my. Z je go warsz ta tu wci%!
wy cho dzi "y wa gi de cy mal ne, a wio -
sn% 1897 do pro duk cji, po now nie wpro wa -
dzi" ka sy pan cer ne. Wkrót ce po tem wszed"
w ko ope ra ty w$ z Lo tha rem Frit schem, s% -
sia dem z Holt ze stras se 18, w"a #ci cie lem fa -
bry ki pil ni ków. Po 1912 r. Fritsch wy st% -
pi" ze spó" ki i prze niós" si$ do Ber li na.
Fir ma Brat ti gów pro du ko wa "a wa gi przez
pra wie pó" stu le cia. Sta "y na la dach wi$k -
szo #ci ka to wic kich skle pów i cie szy "y si$
zna ko mi t% re no m%. 

Do fa bry ki snów

Po dwór ka do mów przy Ma riac kiej "% -
czy "y si$ z po dwór kiem po se sji

przy Sta ro wiej skiej. Tam sta "y ha le fa -
brycz ne, w któ rych "o mo ta "y to kar ki,
fre zar ki i wier tar ki. To by "a kra ina dzie -
ci' stwa Wil le go Frit scha, sy na Lo tha ra,
któ ry w 1901 r. uro dzi" si$ w ka mie ni cy
przy Ma riac kiej 18, a po tem miesz ka"
w do mu Son nen fel da przy Ma riac kiej 7.
Po la tach zo sta" jed nym z naj wi$k szych
gwiaz do rów nie miec kie go ki na. Ze wzgl$ -
du na uro d$ by wa" po rów ny wa ny z Eu -
ge niu szem Bo do, bo !ysz czem pol skich
ekra nów okre su mi$ dzy wo jen ne go.

Po prze pro wadz ce do Ber li na czter na sto -
let ni Wil ly pod j%" pra c$ w tam tej szych za -
k"a dach „Sie mens -Schuc ker twer ke
GmbH.” Po cz%t ko wo ter mi no wa" w za -
wo dzie me cha ni ka, pod okiem oj ca, któ -
ry by" tam kie row ni kiem jed ne go z wy -
dzia "ów. Nie ba wem jed nak po rzu ci"
ima d"a i szli fier ki. Po sta no wi" spró bo wa&
szcz$ #cia na sce nach te atral nych a po tem
w ate lier fa bry ki snów, ja k% by "a nie miec -
ka wy twór nia UFA. 

Ostat nie la ta fir my Brat ti gów

Wcza sie po wsta' #l% skich fa bry k$
in!. Pau la Brat ti ga ku pi li dwaj !y -

dow scy kup cy Jo sef Gut t mann i Si mon
Fürsten berg z B$ dzi na. W kwiet niu
1923 r. na sku tek wy st% pie nia ze spó" ki
Gut man na, je dy nym w"a #ci cie lem fir my
zo sta" Fürsten berg. Od tej po ry no si "a na -
zw$: „Pierw sza Gór no #l% ska Fa bry ka
wag i wy ro bów me ta lo wych Szy mon
Fürsten berg, daw niej Paul Brat tig, Er ste
Obe rschle si sche Wa agen - und Me tal l wa -
ren fa brik Si mon Fürsten berg, vor mals
Paul Brat tig”. 

W pol skich Ka to wi cach nie m"o dy ju!
in!. Brat tig zre zy gno wa" z pra cy za wo do -
wej i po #wi$ ci" si$ dzia "al no #ci spo "ecz nej.
Na le !a" do eli ty Sto wa rzy sze nia Prze my -
s"o wo -Go spo dar cze go a po 1922 r. by" rad -
nym ka to wic kie go sa mo rz% du.

Po 1923 r. w po miesz cze niach daw nej
fa bry ki wag Al fred Dit trich otwo rzy" „wy -
twór ni$ spr$ !yn i re so rów”. Warsz tat
o iden tycz nym pro fi lu funk cjo no wa" na tej
par ce li jesz cze w 2013 r. 

Ka to wic cy pro du cen ci 

Naprze "o mie wie ków Brat tig i Fritsch
mie li wie lu kon ku ren tów, ka to wic -

ki ry nek wa gar ski ofe ro wa" licz ne urz% dze -
nia pro du ko wa ne w ró! nych mia stach
(l% ska i II Rze szy. W Gle iwitz – Gli wi cach
„Obe rschle si sche Wa agen fa brik” – Gór no -
#l% sk% Fa bry k$ Wag pro wa dzi" Au gust
Böhmer, któ ry po 1922 r. prze niós" fir m$
do pol skich Ka to wic. W po bli skim Beu -
then – By to miu, przy Dyn go sa stras se

funk cjo no wa "a fa bry ka wag Al ber ta We -
ngle ra. In!. Ernst He se, mia" w tym mie -
#cie przed sta wi ciel stwo ber li' skiej fir my
„A.C. Her mann”, a in!. Chu chul – „Re dec -
ke ra” z Bie le feld. W Königshütte, czy li
w Kró lew skiej Hu cie, in!. R. Schne ider, by"
re pre zen tan tem fir my „He in rich He ine”
z Es sen. We Wro c"a wiu Brücken wa agen -
fa brik ofe ro wa "a wa gi po mo sto we C. Her -
man na. Spo #ród sto "o wych wag rów no ra -
mien nych z"o !o nych tam tych cza sów
po pu lar no#& i uzna nie zdo by "y so bie wa -
gi sto "o we sys te mów: Pfan ze de ra -Ro be rva -
la, a tak !e Be ran ge ra. 

W okre sie mi$ dzy wo jen nym prócz kon -
stru owa nych w miej sco wych warsz ta -
tach, w ka to wic kich sk"a dach i ma ga zy nach
sprze da wa no te! wa gi i od wa! ni ki spro wa -
dza ne spo za (l% ska, z Ber li na al bo z lu bel -
skiej fa bry ki Wil hel ma Hes sa. Sta no wi "y
zna cz% c% po zy cj$ im por tu z Nie miec. De -
ta licz n% sprze da !% tych urz% dze' zaj mo -
wa "o si$ kil ka skle pów w cen trum mia sta,
mi$ dzy in ny mi: „Gór no #l% ska Fa bry ka
Wag” Au gu sta Böhme ra przy uli cy 3 Ma -
ja 21, z nie miec kich Gli wic prze nie sio na
tu taj po 1922 r., al bo van Ber ke la przy Ko -
per ni ka 11, któ ry prócz wag uchyl nych ofe -
ro wa" „ma szy ny do kra ja nia w$ dlin”.
Przy tej sa mej uli cy pod nu me rem 4, Sta -
ni s"aw D"u ski mia" w ofer cie: „Wa gi wa -
go no we, wo zo we, dzie si$t ne i sto "o we”.
Sk"ad „Sub i to”, przy Mar sza" ka Pi" sud skie -
go 64 spe cja li zo wa" si$ w sprze da !y wag
au to ma tycz nych.

Böhmer uru cho mi" te! w"a sn% Fa bry k$
Wag miesz cz% c% si$ przy So bie skie go 7.
Pod iden tycz nie brzmi% cym szyl dem pr$! -
nie dzia "a "a po dob na fir ma Mak sy mi lia na
Brze skie go i Le opol da Pa) dzier skie go
z warsz ta tem przy Wan dy 54 (obec nie:
Cu rie -Sk"o dow skiej). Tam mo! na by "o te!
zle ci& na pra w$ urz% dze' wa !% cych al bo
wy ko na nie in nych us"ug #lu sar sko -me cha -
nicz nych.

W oko li cy Ka to wic, za naj star sz% ucho -
dzi "a za "o !o na w 1919 r. wy twór nia Wil -
hel ma Ma in ki re kla mu j% ca si$ ja ko:
„Pierw sza Król. Huc ka Fa bry ka Wag”. Sie -
dzi b$ mia "a w Cho rzo wie przy uli cy 3 Ma -
ja 94/96. Po cz%t ko wo mie #ci "a si$
przy Wod nej 9.

Pod na zw% „Wa ga” funk cjo no wa "a Fa -
bry ka Wag i Ma szyn ma j% ca sie dzi b$
w Biel sku przy uli cy D"u giej 13. By "a po -
ten ta tem w tej bran !y. Spe cja li zo wa "a si$
w pro duk cji urz% dze' na li cen cji au striac -
kiej fa bry ki wag – pa tent I sys tem „Schem -
ber”. Mia "a przed sta wi ciel stwo w Kra ko -
wie. Jej pla kat re kla mo wy za pew nia", !e:
„Do star cza na do god nych wa run kach:
wag wa go no wych, sa mo cho do wych, wo -
zo wych, ma ga zy no wych i dzie si$t nych.
Wag spe cjal nych dla prze my s"u gór ni czo -
-hut ni cze go, cu krow ni cze go m"y nar skie -
go, rol nic twa itp.” Przyj mo wa "a zle ce nia
na: „re mont wszel kich wag i przy go to wa -
nie do wtór nej le ga li za cji.”

Wa gi wa go no we i wo zo we znaj do wa -
"y si$ tak !e w ofer cie ryb nic kiej Fa bry -
ki Ma szyn. Pro du ko wa "a je obok urz% -
dze' trans por to wych dla ko pal'
i ka mie nio "o mów.

!

Ka to wi ce, Sta ro wiej ska, wi dok na daw ne ha le fa brycz ne Brat ti ga
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!l"skie z#oto
z Japonii

Nada rza si$ do sko na #a oka zja, by nie -
co si$ gn"% pa mi$ ci" wstecz i po -

wspo mi na% Igrzy ska Olim pij skie w To -
kio, bo w#a &nie w pa' dzier ni ku mi nie 50
lat, gdy spor to wy &wiat po raz pierw szy,
o olim pij skie waw rzy ny, ry wa li zo wa#
na azja tyc kim kon ty nen cie, w#a &nie
w sto li cy Ja po nii. Oka zja tym przy jem -
niej sza, gdy( re pre zen ta cja Pol ski zdo -
by #a wte dy a( 23 me da le, w tym 7 z#o -
tych, 6 srebr nych i 10 br" zo wych. Tak,
tak, to nie po my# ka, a do ro bek ten wy -
win do wa# na 7 miej sce w kla sy fi ka cji
me da lo wej, za USA, ZSRR, Ja po ni",
Niem ca mi, W#o cha mi i W$ gra mi 
– w gro nie 93 star tu j" cych wte dy
pa)stw. Wspo mi na nie to dla nas b$ dzie
tym przy jem niej sze, gdy( spor tow cy
z na sze go re gio nu a( czte ro krot nie sta -
wa li na naj wy( szym stop niu po dium,
od bie ra j"c „z#o to sa mu ra jów”, jak wte -
dy mó wio no. 

W To kio mi strzem olim pij skim
w trój sko ku (po dob nie jak czte ry la ta
wcze &niej w Rzy mie) zo sta# Jó zef
Szmidt z Gór ni ka Za brze, nie spo dzie -
wa ne z#o to w tur nie ju in dy wi du al nym
flo re ci stów wy wal czy# Egon Fran ke
z Pia sta Gli wi ce, w ry wa li za cji bok se -
rów czem pio nem wa gi pó# &red niej oka -
za# si$ Ma rian Ka sprzyk z BBTS Biel -
sko -Bia #a i wresz cie, w szta fe cie
sprin te rek jed n" z czte rech z#o tych
dziew cz"t by #a Ha li na Gó rec ka (obok
Te re sy Cie p#y, Ire ny Kir szen ste in (pó' -
niej Sze wi) skiej) i Ewy K#o bu kow skiej,
bie gacz ki z za brza) skie go Gór ni ka.
Mo( na wi$c po wie dzie%, (e spor tow cy
ze !l" ska zdo by li w To kio 3 i* z#o tych
me da li, czy li pra wie po #o w$ z ca #e go
pol skie go z#o te go do rob ku na XVIII
Olim pia dzie! A prze cie( nie wol no za -
po mi na%, (e in ny nasz bok ser ski mistrz
z To kio – Je rzy Ku lej, cho% w tym okre -
sie wal czy# w bar wach war szaw skiej
Gwar dii, to jed nak pi$ &ciar skie go rze -
mio s#a uczy# si$ w cz$ sto chow skim
Star cie.

Po wspo mi naj my za tem…

Wspo mnie! czar…

14 X 1964 r. Pi" ty dzie! igrzysk.

„Gli wi cza nin Fran ke mi strzem flo re -
tu” – ty tu #o wa #a ów cze sna „Try bu na
Ro bot ni cza” ra do sne wie &ci z To kio,
pi sz"c da lej: „Du (ym suk ce sem dla na -
sze go flo re ci sty – Ego na Fran ke, by -
#o za kwa li fi ko wa nie si$ do fi na #u
olim pij skie go. Ka( de w nim miej sce
nie wy #" cza j"c na wet czwar te go, za -
do wa la #o nas bar dzo, a ju( je den
z me da li – na praw d$ uszcz$ &li wia# ki -
bi ców w kra ju. Egon Fran ke – wy cho -
wa nek Gli wic kie go Klu bu Spor to we -
go i pra cu j" ce go w nim tre ne ra
Zbi gnie wa Czaj kow skie go, prze szed#
na plan szy w To kio sam sie bie. Wal -
czy# fe no me nal nie, od no sz"c naj wi$k -
szy suk ces w swej ka rie rze – zdo by -
wa j"c z#o ty me dal olim pij ski i ty tu#
mi strzow ski.”

Pó# wieku temu w dalekim Tokio

JERZY 
MACHURA

Pod czas ostat nich Igrzysk Olim pij skich, roz gry wa nych dwa la ta te mu w Lon -

dy nie, pol scy re pre zen tan ci si# gn# li w su mie po 10 me da li, w tym dwa z$o te

(przy po mnij my: ku lo miot To masz Ma jew ski i ci# %a ro wiec Ad rian Zie li! ski),

dwa srebr ne i sze&' br" zo wych. W gro nie na gro dzo nych spor tow ców wid nie -

je tyl ko jed no na zwi sko przed sta wi cie la &l" skich klu bów, a do k$ad nie (l" ska

Opol skie go. Bo w ry wa li za cji naj sil niej szych lu dzi glo bu, w ka te go rii 105 kg,

br" zo wy me dal zdo by$ sztan gi sta Bu dow la nych Opo le, Bar t$o miej Bonk. Krót -

ka jest za tem „li sta” na szych me da lo wych zdo by czy w sto li cy W. Bry ta nii.

A prze cie%, star si ki bi ce to pa mi# ta j", by wa $y la ta, gdy &l" scy spor tow cy &wi# -
ci li wiel kie trium fy na olim pij skich are nach.

„Kan gur z Za brza”, czy li Jó zef Szmidt, dwu krot ny mistrz olim pij ski w trój sko ku.
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ca !y ra dio w" ze!; przez wszyst kie g!o -
#ni ki s!y cha$ by !o g!os Boh da na To ma -
szew skie go opi su j% ce go prze bieg trój -
sko ku w To kio. Pod jed nym
z me ga fo nów w#ród spo rej grup ki gór -
ni ków, stoi brat re kor dzi sty #wia -
ta – Edward, któ re go wszy scy pa mi" -
ta my z wy st" pów na bie& ni, kie dy to
zdo by wa! ty tu !y mi strza w kra ju i re -
pre zen to wa! Pol sk" w me czach mi" dzy -
pa' stwo wych. – Nie wie rzy !em, by Jó -
zef móg! co# zdzia !a$ w To kio.
Kon tu zja by !a za po wa& na, a kon ku ren -
cja za sil na, by w ci% gu mie si% ca od ro -
bi$ za le g!o #ci. Ra no spo koj nie zje -

Fran ke po ko na! wte dy wszyst kich
po zo sta !ych trzech fi na li stów: Au -
stria ka Lo ser ta i Fran cu zów Re ve nu
i Ma gna na. To w!a #nie wy gra na z tym
ostat nim, ów cze snym mi strzem #wia -
ta, otwo rzy !a Po la ko wi dro g" na
Olimp. Flo re ci sta z Gli wic oka za!
si" jed nym z naj wi"k szych bo ha te rów
to kij skich igrzysk – nie tyl ko w pol -
skiej ska li – bo nie sko' czy! na jed -
nym me da lu. Oprócz in dy wi du al ne go
z!o ta, przy wióz! do kra ju tak &e sre bro,
za wi ce mi strzo stwo w tur nie ju 
dru &y no wym (wspól nie z Wi tol dem 
Woy d%, Zbi gnie wem Skru dli kiem,
Ry szar dem Pa rul skim i Ja nem Ró &yc -
kim).

W 1973 r. Egon Fran ke, za zgo d% ów -
cze snych w!adz, wy je cha! z &o n% (te&
flo re cist k% El& bie t% Cy mer man) i sy nem
do W!och, gdzie przez 24 la ta tre no wa!
ka dr" flo re ci stów Ita lii, a po tem za j%! si"
szko le niem szer mier czej m!o dzie &y
w Tu ry nie. 

* * *

16 X 1964 r. Siód my dzie!
igrzysk. To dzie' Jó ze fa Szmid ta.
„Kan gur z Za brza” – jak o nim mó -
wio no, raz jesz cze udo wod ni!, i& jest
ty ta nem trój sko ku. Dru gie mi strzo -
stwo olim pij skie mia !o tym wi"k szy
ci" &ar ga tun ko wy, gdy& wy wal czy! je
ja ko re kon wa le scent. Po je cha! bo -
wiem do To kio z nie do ko' ca wy le -
czo n% kon tu zj%. I wy gra!, dy stan su -
j%c dwóch skocz ków ZSRR,
usta na wia j%c przy tym re kord olim -
pij ski 16,85 m!

„Go dzi na 13.10. Na kop. «Lu dwik -
-Con cor dia» w Za brzu uru cho mio no

cha !em na dó! i wy ko ny wa !em swo je
obo wi%z ki, pod czas gdy od godz. 10
dys po zy tor szu ka! mnie po wszyst kich
od dzia !ach, chc%c oznaj mi$ ra do sn%
wie#$. O dru gim z!o tym me da lu Józ ka
do wie dzia !em si" od d(wi go we go, kie -
dy by !em ju& na po wierzch ni. Za sko -
cze nie mo je nie mia !o gra nic, ale ra do#$
by !a jesz cze wi"k sza. Dro go mnie ten
me dal b" dzie kosz to wa!: na ko pal ni po -
ro bi !em kil ka na #cie za k!a dów, nie wie -
rz%c w ko' co wy suk ces mo je go bra -
ta...” – re la cjo no wa! z Za brza echa
suk ce su Szmid ta dzien ni karz cy to wa -
nej ju& „TR”.

Jó zef Szmidt wy je cha! w 1975 r.
z ro dzi n% do Nie miec. Pra co wa! w Lu -
den schied, naj pierw ja ko in struk tor
spor tu, a pó( niej ja ko k% pie lo wy w kli -
ni ce me dy cy ny spor to wej. W la tach
dzie wi"$ dzie si% tych wró ci! do Pol ski,
ale nie na )l%sk. Na Po mo rzu ku pi! po -
sia d!o#$. Pro wa dzi go spo dar stwo rol ne
w miej sco wo #ci Za gozd w gmi nie
Draw sko Po mor skie i... rzad ko uczest -
ni czy w uro czy sto #ciach czy spo tka -
niach or ga ni zo wa nych przez PKOl.
i PZLA, nie ch"t nie te& udzie la j%c wy -
wia dów dzien ni ka rzom...

* * *

21 X 1964 r. Dwu na sty dzie!
igrzysk. Pol skie sprin ter ki na le &a !y
do gro na kan dy da tek do me da li, ale
prze cie& z!o to zda wa !o si" by$ za re -
zer wo wa ne dla szta fe ty USA, ma j% cej
w sk!a dzie trium fa tor ki bie gów
na 100 m – Ty us i 200 m – Mc Gu ire.
A jed nak to Po lki ko' czy !y ry wa li za -
cj" ja ko pierw sze w cza sie no we go re -
kor du #wia ta 43,6 sek. Na trze ciej
zmia nie bie g!a Ha li na Gó rec -
ka – dziew czy na ze )l% ska. Gó rec kiej
pol skie kro ni ki olim pij skie nie po -
#wi" ca j% zbyt wie le miej sca, w po rów -
na niu do po zo sta !ych trzech chy &o no -
gich uczest ni czek pa mi"t ne go bie gu
w sto li cy Ja po nii. Mo &e dla te go, &e ja -
ko je dy na mu sia !a si" za do wo li$ jed -
nym me da lem, pod czas gdy Ire na
Kir szen ste in zdo by !a w To kio jesz cze
dwa sre bra – na 200 m i w sko ku
w dal, Ewa K!o bu kow ska – br%z
na 100 m, a Te re sa Cie p!y – sre bro
na 80 m pp!. A mo &e z in ne go po wo -
du? Gó rec ka w 1965 r. nie wró ci !a
z NRF, gdzie wy sz!a za m%&. Ma !o te -
go, pod czas IO w Mek sy ku ’68, ju&
pod na zwi skiem Her mann star to wa !a
w nie miec kich bar wach, w!a #nie
w szta fe cie. 

Spor to wa bio gra fia Bo &e ny Gó rec kiej
god na jest utrwa la nia nie tyl ko z po wo -
du suk ce su w To kio. Po cho dz% ca z Cho -
rzo wa lek ko atlet ka, roz po czy na j% ca
ka rie r" w miej sco wym AKS -ie, pod pa -
nie' skim na zwi skiem Rich ter, re pre zen -
to wa !a Pol sk" tak &e na olim pia dach
w Mel bo ur ne i Rzy mie. Ze sto li cy
W!och te& przy wio z!a me dal – br% zo -
wy w szta fe cie.

Tak ba wi li si! pol scy olim pij czy cy na Ba lu Mi strzów Spor tu, pod su mo wu j" cym rok 1964. Pierw szy

z le wej Ma rian Ka sprzyk, obok Ewa K#o bu kow ska i An drzej Ba de$ ski. Oj, by #y wte dy po wo dy do ra -

do %ci, by #y…

Naj lep szy oszczep nik 1964 ro ku Ja nusz Si d#o,

w To kio tyl ko czwar ty…
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* * *

23 X 1964 r. Czter na sty dzie!
igrzysk. Trzy z!o te me da le dla Pol ski!
Czy mo "e by# pi$k niej szy dzie%? S!yn -
na pol ska „szko !a bok su” &wi$ ci !a
triumf, a nie za po mnia ny „Pa pa” Stamm
p!a ka! ze szcz$ &cia. Bo, jak "e ina czej,
sko ro a" trzech je go pod opiecz nych sta -
n$ !o na naj wy" szym stop niu po dium,
i to w trzech ko lej nych ka te go riach! To
by! praw dzi wy fe sti wal Ma zur ka D' -
brow skie go! Do da j'c do te go, "e na si
mi strzo wie po ko na li w fi na !o wych
wal kach przed sta wi cie li &wia to wej po -
t$ gi w bok sie, re pre zen tan tów ZSRR,
ob raz na szej vic to rii na bie ra tym moc -
niej szych barw. Ni gdy wcze &niej i ni -
gdy pó( niej pol scy olim pij czy cy nie
zdo by li trzech z!o tych kr'" ków jed ne -
go dnia.

Na rin gu w To kio naj pierw Jó zef
Gru dzie%, po tem Je rzy Ku lej, i wresz cie
naj bar dziej nie spo dzie wa ny triumf Ma -
ria na Ka sprzy ka. Nie spo dzie wa ny, bo
cho# bielsz cza nin z Rzy mu przy wióz!
br'z, to w To kio nie li czo no na je go
triumf. W fi na le do ko na! jed nak he ro icz -
ne go wy czy nu i zwy ci$ "y! fa wo ry zo wa -
ne go Ri car da sa Ta mu li sa (ZSRR), wal -
cz'c ze z!a ma nym pal cem pra wej r$ ki.

Ma rian Ka sprzak ja ko spor to wiec
by! po sta ci' kon tro wer syj n'. Wi' za! si$
z nim mit za wa dia ki, nie za wsze sza nu -
j' ce go pra wo. To te" mo g!y dzi wi# s!o -
wa, któ re us!y sza !em od nie go, te le fo -
nu j'c po la tach, gdy Ka sprzyk prze szed!
po wa" n' ope ra cj$, gdy je go "o na by !a
ci$" ko cho ra: – W To kio si$ gn' !em
po z!o ty me dal, ale mo im naj wi$k szym
suk ce sem jest to, "e wró ci !em do Bo -
ga. Za wsze by !em wie rz' cy, ale te raz
na praw d$ zbli "y !em si$ do Bo ga,
i wiem, "e "y j$. Gdy by !em cho ry do -
pie ro wszyst ko to zro zu mia !em. )ad ne
me da le, ale to w!a &nie jest mo im "y cio -
wym suk ce sem.
)e nie by! to wy nik chwi lo we go za -

!a ma nia, po twier dzi !y na st$p ne czy ny
pa na Ma ria na. Otó", ju" po &mier ci "o -
ny, Ka sprzyk po sta no wi! ofia ro wa#
z!o ty me dal z To kio Mat ce Bo skiej Cz$ -
sto chow skiej. Po je cha! na Ja sn' Gó r$
i tam zo sta wi! naj cen niej szy do wód
swe go mi strzo stwa.

* * *

Na are nach To kio olim pij czy cy zwi' -
za ni z na szym re gio nem za pi sa li swe na -
zwi ska tak "e na li &cie br' zo wych me -
da li stów. Nie w't pli wie naj lep szy pol ski
bok ser wszech cza sów, bielsz cza nin
Zbi gniew Pie trzy kow ski (o któ rym
sze ro ko pi sa li &my w lip co wym wy da -
niu „*l' ska”) zdo by! br' zo wy me dal
w ka te go rii pó! ci$" kiej. Jed n' z dzie si$ -
ciu pol skich siat ka rek, któ re przy czy -
ni !y si$ do zdo by cia br' zu przez pol sk'
dru "y n$ (za eki pa mi Ja po nii i ZSRR)
by !a Kry sty na Czaj kow ska Raw ska, po -
cho dz' ca z So snow ca, a gra j' ca w klu -

bo wych dru "y nach m.in. Gór ni ka Ka -
to wi ce i Ko le ja rza Ka to wi ce. Go dzi si$
wspo mnie# jesz cze o oszczep ni ku
z Szo pie nic, Ja nu szu Si dle wi ce mi -
strzu olim pij skim z Mel bo ur ne (1956),
któ ry w se zo nie 1964 nie mia! so bie
rów nych na rzut niach ca !e go &wia ta, ale
w To kio szcz$ &cie mu nie sprzy ja !o i za -
j'! czwar te, wy so kie ale „naj gor sze” dla
spor tow ca miej sce…

Mniej, co raz mniej…

Takby !o w To kio, ale sko ro ju"
wspo mi na my, to jesz cze tro -

ch$ fak tów z na st$p nych Olim piad.
Na ko lej ny olim pij ski triumf z udzia !em
&l' skich spor tow ców trze ba by !o cze ka#
a" osiem lat. W 1972 r., w Mo na -
chium roz po cz$ !a si$ wspa nia !a era pi! -
kar skiej dru "y ny tre ne ra Ka zi mie rza
Gór skie go. Po la cy eli mi no wa li ko lej -
nych ry wa li, by w pó! fi na le po ko na#
dru "y n$ ZSRR (2:1) a w fi na le fa wo -
ry zo wa nych W$ grów (tak "e 2:1).
Udzia! w tym hi sto rycz nym trium fie
mie li tak "e pi! ka rze z Za brza, Cho rzo -
wa i So snow ca: Hu bert Kost ka, Je rzy
Gor go%, Zyg munt An czok, Zyg fryd
Szo! ty sik i W!o dzi mierz Lu ba% ski
(wszy scy z Gór ni ka), Zyg munt Masz -
czyk, Jo achim Marx i Ma rian Osta fi% -
ski (wszy scy z Ru chu) oraz An drzej Ja -
ro sik (z Za g!$ bia), a tak "e Zbi gniew Gut
z Od ry Opo le.

Z XXI IO w Mont re alu w 1976 r. ki -
bi ce pa mi$ ta j' naj bar dziej z!o to pol -
skich siat ka rzy po eks cy tu j' cym fi na -
le z ZSRR. Suk ces z!o tej dru "y ny
nie za po mnia ne go „Ka ta” czy li Hu ber -
ta Wa gne ra to za s!u ga m.in. ta kich
siat ka rzy jak: Ry szard Bo sek, Wie -
s!aw Gaw !ow ski, W!o dzi mierz Sa dal -
ski i Zbi gniew Za rzyc ki – wszy scy
z P!o mie nia Mi lo wi ce. W Ka na dzie z!o -
ty me dal zdo by! te" Ta de usz *lu sar ski
w sko ku o tycz ce. Re pre zen to wa! on
wte dy bar wy Gór ni ka Za brze, ale po -
za tym nie mia! nic wspól ne go ze *l' -
skiem. By! to bo wiem czas, gdy w bo -
ga tym za brza% skim klu bie, na
gór ni czych eta tach, star to wa !o wie lu

zna nych pol skich lek ko atle tów, nie ko -
niecz nie miesz ka j'c i tre nu j'c w tym
mie &cie.

Ostat nie, jak do tych czas olim pij skie
trium fy &l' skich spor tow ców wi' "'
si$ z przed sta wi cie la mi spor tów wal -
ki – ju do k' Wal de ma rem Le gie niem
i za pa &ni kiem Ry szar dem Wol nym.
By tom ski (GKS Czar ni) mistrz ju do do -
ko na! wy czy nu, ja ki wcze &niej sta! si$
udzia !em je dy nie Jó ze fa Szmid ta. Dwu -
krot nie – w Seu lu (1988) i w Bar ce lo -
nie (1992) zo sta! mi strzem olim pij skim,
ja ko trze ci ju do ka na &wie cie. A "e do -
ko na! te go w dwu ró" nych ka te go -
riach, naj pierw w wa dze do 78 kg,
a czte ry la ta pó( niej w wa dze do 86 kg,
wi$c z je go na zwi skiem ko ja rzo ny jest
jesz cze je den bez pre ce den so wy wy -
czyn. Szko da tyl ko, "e „Wal de mar
Wiel ki” po za ko% cze niu ka rie ry za j'! si$
szko le niem ju do ków na ob czy( nie a nie
w By to miu – wy je cha! do Fran cji, do
Ra cing Clu bu de Fran ce w Pa ry "u.

Na to miast naj wi$k sze dla Pol ski zdo -
by cze me da lo we z ko lej nej olim pia dy
w Atlan cie (1996) przy wie( li nie spo -
dzie wa nie za pa &ni cy (sty lu kla sycz ne -
go), a w&ród nich Ry szard Wol ny z Unii
Ra ci bórz, któ ry trium fo wa! w kat.
do 68 kg. Za rów no na igrzy skach
w Atlan cie, jak i w Syd ney (2000) z!o -
te me da le za suk ce sy w cho dach od bie -
ra! Ro bert Ko rze niow ski (w su mie
trzy!), ale re pre zen tu j'c ju" nie &l' skie
„bar wy”. By# mo "e nie wszy scy pa mi$ -
ta j', ale Ko rze niow ski za czy na! wiel -
k' ka rie r$ w ka to wic kim AZS
AWF. I gdy by za ofe ro wa no mu w po -
r$ miesz ka nie, to pew nie nie prze -
niós! by si$ do Kra ko wa. I w ten spo sób
do tkn$ li &my go r' ce go i bo le sne go pro -
ble mu – uciecz ki spor to wych gwiazd
do in nych miast. Bo prze cie" p!y wacz -
ka Oty lia J$ drzej czak – mi strzy ni i dwu -
krot na wi ce mi strzy ni olim pij ska w sty -
lu mo tyl ko wym oraz do wol nym,
roz po czy na !a pod bój &wia ta w ro dzin -
nej Ru dzie *l' skiej.

W Syd ney naj bar dziej war to &cio wy
wy nik uzy ska !a sil na dziew czy na
z )yw ca – Aga ta Wró bel, któ ra na po -
mo &cie zdo by !a olim pij skie sre bro.
Tak "e dru gie miej sce za j'! Szy mon
Ko !ec ki, sztan gi sta tre nu j' cy w Bu dow -
la nych Opo le, po wta rza j'c ten wy -
czyn czte ry la ta pó( niej. W Pe ki nie
(2008) po srebr ny kr' "ek si$ gn'! rów -
nie" gli wi cza nin Adam Wier cioch,
w tur nie ju dru "y no wym szpa dzi stów.

A za tem: mniej, co raz mniej… Ma -
rze nia o ta kich suk ce sach, jak pó! wie -
ku te mu w sto li cy Nip po nu, nie ma j'
urze czy wist nie nia w ak tu al nych re -
aliach spor tu w na szym re gio nie
(a i w ca !ym kra ju). Po zo sta je je dy nie,
jak "e mi !a spor to we mu ser cu, no stal -
gia… Ale w 2020 ro ku, XXXII Igrzy -
ska Olim pij skie znów zor ga ni zu je To -
kio, wi$c mo "e...? 
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W pierw szym w hi sto rii Igrzysk Olim pij skich tur -

nie ju siat ka rek Po lki zdo by "y br# zo we me da le,

a w tym gro nie by "a Kry sty na Czaj kow ska – Raw ska.
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Z dy rek to rem Te atru Ko rez MI RO S!A WEM NE INER TEM

roz ma wia MA RIA SZTU KA

Po dwój ny

bo nus
– Wa ka cje w „Ko re zie” za ko! czy "y si#

z pom p$, be ne fi sem Mi ro s"a wa Ne iner -

ta, pro sz# przy j$% naj lep sze &y cze nia

uro dzi no we. To jest je den z po wo dów

na szej roz mo wy. Szu ka j$c jed nak roz -

mów cy u pro gu no we go se zo nu, za sta -

na wia "am si#, któ ry z dy rek to rów te atru

na sze go re gio nu b# dzie naj mniej na rze -

ka" i mam na dzie j#, &e si# nie po my li "am,

wska zu j$c na pa na?

– Nie wy pro wa dz" pa ni z b#" du, ale

przede wszyst kim dla te go, $e ja w ogó le

ni gdy nie na rze kam. Dla cze go? To bie rze

si" z bar dzo pro stej przy czy ny. Po cho dz"
z nie za mo$ nej ro dzi ny, w zwi%z ku z tym

wszyst ko, co mnie spo ty ka w $y ciu jest dla

mnie bo nu sem, czym& co mnie ogrom nie

cie szy i uskrzy dla… 

– Tak by "o za wsze? 

– By wa #o ró$ nie, ale od chwi li, kie dy

otar #em si" o &mier', wszyst ko, co na st" -
pu je od te go mo men tu zy sku je ran g" po -

dwój ne go bo nu su. Na wet kie dy pa da

deszcz i wa l% pio ru ny, my &l" jak to cu dow -

nie, $e w ogó le jest po go da.

– To s$ s"o wa Mi ro s"a wa Ne iner ta, czy

dy rek tor „Ko re zu” po dzie la ten opty -

mizm?

– Ge ne ral nie w Pol sce za pa no wa #a bar -

dzo z#a at mos fe ra wo kó# te atru, wie le

zna ko mi tych po my s#ów roz bi ja si" o urz"d -

ni cz% bez dusz no&', by nie po wie dzie'

bez my&l no&'. To do ty czy zresz t% nie tyl -

ko spraw te atru, ale poj mo wa nia kul tu ry

w jej sze ro kim zna cze niu. Czym $e jest

na przy k#ad zwol nie nie Ewy Wój ciak ze

sta no wi ska dy rek to ra Te atru Ósme go Dnia

w Po zna niu, jak nie przy k#a dem krót ko -

wzrocz no &ci i niezro zu mie nia ro li urz"d -

ni ka? Nie za le$ no&' te atru jest pod sta w% je -

go by tu, a do to wa nie je go dzia #al no &ci nie

mo $e po wo do wa' in ge ren cji w je go funk -

cjo no wa nie. Nie mal ka$ da sce na w Pol sce

bo ry ka si" z pro ble ma mi, ale nie ma

obaw, te atr prze trwa, w prze ci wie( stwie

do s#a wy ja kie go& tam pra cow ni ka ad mi -

ni stra cji pa( stwo wej. 

– Wa sza prze strze! &y cio wa znacz nie

si# ostat nio po wi#k szy "a.

– Zy ska li &my miej sce po Cen trum Sce -

no gra fii, dzi" ki ich wy pro wadz ce do no -

wej sie dzi by Mu zeum )l% skie go, prze zna -

czy my go na ma ga zy ny, do dat ko w%
gar de ro b", wy go spo da ru je my tak $e po -

miesz cze nia dla warsz ta tów te atral nych,

czy spo tka(, któ re nie wy ma ga j% sce ny.

Wresz cie b" dzie my mie li gdzie trzy ma' na -

sze rze czy, afi sze, ar chi wa i prze nie&' to na -

sze mi kro sko pij ne biu ro do wi"k sze go lo -

ka lu, w tym nie wiel kim po miesz cze niu

w po ry wach mu sia #o pra co wa' sze&', sie -

dem osób, a mi mo to da li &my ra d" przy -

go to wa' nor mal ny re per tu ar i co rocz ne

dwa na sze fe sti wa le: Ka to wic ki Kar na wa#
Ko me dii i Let ni Ogród Te atral ny. Zda wa'
by si" mo g#o, $e te zmia ny to dro biazg, ale

tak nie jest, to po t"$ ny za strzyk, któ ry bar -

dzo nam po mo $e. Na Sa li b" dzie tak $e d#u -

go wy cze ki wa na kli ma ty za cja. Nie ma my

wi"c na co na rze ka'. Jest do brze. 

– Za go spo da ro wa nie no we go miej sca

b# dzie jed nak kosz to wa "o.

– Sa mi wszyst ko zro bi my.

Te atrom pry wat nym jest "a twiej?

– Prze ciw nie, go rzej i to po dwój nie. Wie -

lu bo wiem urz"d ni kom wy da je si", $e nie

po win ni wspie ra' pa( stwo wy mi &rod ka mi

te atrów pry wat nych, po nie wa$ mo g% si"
na ra zi' na po dej rze nie o ro bie nie ja ki& nie -

czy stych in te re sów. Nic bar dziej g#u pie go

nie mo$ na wy my &le'. Wo bec ta kie go na -

sta wie nia na uczy #em si" nie li czy' na t" po -

moc w spo sób szcze gól ny. I cie sz" si" z te -

go, co mam. 

– Czy li…

– Przede wszyst kim mam &wiet nych ak -

to rów, któ rzy przy oka zji s% mo imi ko le -

ga mi. A to jest wa ru nek, bez któ re go nie

wy obra $am so bie funk cjo no wa nia te atru,

cho' wiem, $e s% twór cy, któ rzy uwa $a j%,
$e tyl ko w stre sie i kon flik cie naj le piej

wszyst ko wy cho dzi. Ja zde cy do wa nie

do nich nie na le $". Mam miej sce, gdzie

mo $e my od by wa' pró by i spo ty ka' si"
z pu blicz no &ci%.

– O wi dow ni# i fre kwen cj# te& nie mu -

si cie si# mar twi%.
– Ina czej bym &pie wa# i nie by# bym za -

pew ne ta kim opty mi st%, gdy by pu blicz no&'
do nas nie przy cho dzi #a i od ty lu lat nie da -

wa #a nam tak wie lu do wo dów uwiel bie nia. 

– Pu blicz no'% by wa ano ni mo wa

i przy pad ko wa, tym cza sem at mos fe ra

w „Ko re zie” da le ka jest od sa lo no wej at -

mos fe ry no bli wych scen, a ra czej bar -

dziej przy po mi na ro dzin ne po sia dy.

– To do sy' spo ra ro dzi na, li czy so bie

kil ka ty si" cy. )mie je my si" cza sem, $e te -
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atr Ko rez uza le! nia i kto raz wci" gnie go

przez nos, te mu ju! po tem trud no si# od -

zwy cza i$. 
– Wszyst ko jest u was jak by tro ch!

ina czej…
– Ma pa ni na my %li ak to rów, któ rym zda -

rza si# sta$ „na bram ce” i prze ry wa$ bi le -

ty, na sze roz mo wy z pu blicz no %ci", ser -

decz ne po wi ta nia, do sta wia ne krze s&a,

cza sa mi sie dze nie na scho dach? Tak, to

wszyst ko two rzy do mo w" at mos fe r#.
Spon ta nicz nie, bez sce na riu sza, otwar -

cie. Nic by jed nak nie po móg& ten swoj ski

kli mat, gdy by nie ja ko%$ spek ta kli. 

– Na po cz"t ku mie li #cie moc no
„pod gór k!”. Rok 1990, za le d wie kil ka
mie si! cy po od zy ska niu wol no #ci,
wszyst ko trze ba by $o bu do wa% od pod -
staw.

– Nie daw no je den z mo ich ko le gów

przy po mnia& mi jak to na po cz"t ku lat

osiem dzie si" tych, sie dz"c w knaj pie wy -

mie nia li %my si# ma rze nia mi, po wie dzia -

&em wów czas, !e chcia& bym mie$ swój pry -

wat ny te atr. Wy wo &a &o to la wi n# %mie chu,

po nie wa! w cza sach sza le j" cej cen zu ry

i w&a sno %ci spo &ecz nej brzmia &o to rów nie

ab sur dal nie, co ma rze nie o lo cie na Ksi# -
!yc. Po kil ku la tach nie re al ne oka za &o si#
mo! li we. Na po cz"t ku „Ko rez” gra& w set -

kach miejsc w ogó le do te go nie przy sto -

so wa nych: au lach, sa lach gim na stycz -

nych, knaj pach, wi# zie niach, sa na to riach…

Je' dzi li %my po ca &ej Pol sce, jak sza le ni.

Po pierw sze, by li %my wte dy w wie ku, kie -

dy mo! na to by &o ro bi$ pra wie bez kar nie

i wci"! mie$ no we si &y a po dru gie, dla nas

by& to ro dzaj szko &y te atral nej, wpraw ki,

któ rej ni czym nie da si# za st" pi$. Nic ju!
nie by &o w sta nie nas za sko czy$, na by ta

wte dy prak ty ka pro cen tu je do dzi%. Nie -

ocze ki wa ne cza sem re ak cje na wi dow ni nie

pe sz" nas i na tych miast po tra fi my si#
w nie „wgra$”, ba wi"c si# przy tym zna -

ko mi cie, pu blicz no%$ tak !e.

– Nie szcz! dzo no wam uszczy pli wo #ci,
wy po mi na j"c, &e nie ma cie dy plo mów
szkó$ te atral nych.

– Rze czy wi %cie nie bra ko wa &o ta kich

uty ski wa(, to by &a jed nak tam ta epo ka i nas

to wów czas %mie szy &o. Czu li %my si# tro -

ch# jak ze spó& AB BA wo bec ab sol wen tów

wy! szej szko &y mu zycz nej, któ rych ma rze -

nia o suk ce sie za ko( czy &y si# gra niem

na we se lach i wy po mi na niu AB BIE, !e nie

s" wy kszta& co ny mi mu zy ka mi.

– Nie tyl ko pu blicz no#% „ku pi $a” was
nie mal od ra zu, kry ty cy te atral ni ju&
za se zon 1992/1993 przy zna li wam „Z$o -
t" Ma sk!”. Spór wo kó$ „Ko re zu” trwa$
jed nak przez la ta. Pa mi! tam, kie dy by -
$am cz$on kiem ka pi tu $y Z$o tych Ma sek,
je den z dy rek to rów te atru in sty tu cjo nal -
ne go, a nie by$ to przy pa dek od osob nio -
ny, do ma ga$ si! dys kwa li fi ko wa nia wa -
szych przed sta wie' w tym kon kur sie. 

– Ta kie uwa gi p&y n" ce ze %ro do wi ska lu -

dzi te atru bo la &y… 

– Po nie wa& sta le by li #cie jak by na cen -
zu ro wa nym, #ru bo wa li #cie po ziom.
W wa szym re per tu arze go #ci li Scha ef -
fer, Cze chow, Io ne sco, Re dli' ski, Re za,
Ca ve, Gom bro wicz, Ja nosch…

– By li %my w sta nie za gra$ wszyst ko

a przy naj mniej mie li %my ta kie we wn#trz -

ne po czu cie. Ta za ba wa ró! ny mi ga tun ka -

mi i kon wen cja mi te atru we sz&a nam

w krew i po zwa la &a bez pro ble mu prze cho -

dzi$ od Scha ef fe ra do Mro! ka, nie ba li %my

si# spek ta kli mu zycz nych, hi sto rycz nych,

spo &ecz nych a na wet far sy. Pu blicz no%$,
któ ra zna &a nas z tych cza sem i%cie nie te -

atral nych miejsc, wci"! by &a z na mi i kie -

dy prze sta li %my by$ bez dom ni, na dal stoi

w ko lej kach po bi le ty.

– Zdo by li #cie sta $" sce n!, ale na dal wa -
sza pra ca bar dzo ró& ni si! od tej w te -
atrze pa' stwo wym.

– Ak to rzy gra j" cy w te atrach pa( stwo -

wych s" nie mal hi sto rycz nie ob ci" !e ni po -

j# ciem se zo nu i na le! nym z ty tu &u je go za -

ko( cze nia urlo pem wa ka cyj nym. Na dal

wy st# py na tak zwa nym „wy je' dzie” po -

prze dzo ne s" do g&#b ny mi oce na mi miej -

sca, gdzie ma by$ wy sta wia ny spek takl,

opra co wa niem stra te gii in sta la cji sce no gra -

fii itp. Dla nich prze sta wie nie si# na my -

%le nie, !e mo! na gra$ w ka! dym miej scu

i o ka! dej po rze ro ku, tak !e pod czas wa -

ka cji jest ogrom nym pro ble mem. 

– Ja kie za da nie po sta wi$ pan przed
swo im te atrem?

– Nie in te re su je nas sztucz na ce le bra i ro -

man tycz ne „rzu ca nie na ko la na”. Od po -

cz"t ku na szym za &o !e niem by &o two rze nie

te atru dla lu dzi, chce my, aby do brze ba wi li

si# na na szych spek ta klach, a je %li przy oka -

zji wzru sz" si# i prze mknie im ja ka% g&#b -

sza re flek sja, to jest cu dow ne uczu cie.

Po la tach czy ta nia w ko %cio &ach po ezji Ja -

na Paw &a II, któ ra do &ez wzru sza &a s&u cha -

j" cych, od czu &em po trze b# da wa nia lu -

dziom po wo dów do ra do %ci i za ba wy.

Tam te mrocz ne cza sy, mi mo !e na s&u cha -

&em si# wów czas nie zwy k&ych kom ple -

men tów, od któ rych mo g&o by nie jed ne mu

prze wró ci$ si# w g&o wie, mnie de ter mi no -

wa &y do dzie le nia si# z pu blicz no %ci" hu -

mo rem i opty mi zmem. Naj szcz# %liw szy je -

stem wte dy, kie dy wi dow nia w trak cie

spek ta klu po k&a da si# ze %mie chu, a na ko( -
cu wzru sza do &ez. 

– Kie dy dwa la ta te mu wa sze, nie mal
sztan da ro we, przed sta wie nie „Cho lo nek,
czy li do bry Pan Bóg z gli ny” we d$ug po -
wie #ci Ja no scha wy emi to wa $a TVP Kul -
tu ra, wy da wa% by si! mo g$o, &e w „Ko -
re zie” spek takl znik nie z afi sza.
A tym cza sem na dal bi le ty s" trud ne
do zdo by cia, a w pa( dzier ni ku mi nie
dzie si!% lat od pre mie ry. W czym tkwi
fe no men te go spek ta klu?

– „Cho lo nek” jest spe& nie niem ide a&u te -

atru, o któ rym mó wi &em przed chwi l". Ten

s&od ko -gorz ki spek takl naj pierw wy wo &u -

je sal wy %mie chu, aby na ko( cu wzru szy$
do &ez. Do ty ka nie mal wszyst kich )l" za -

ków i czy ni to w spo sób szcze gól ny, od -

wo &u je si# za rów no do oso bi stych do %wiad -

cze(, jak i sfe ry ro dzin nej, spo &ecz nej

a na wet hi sto rycz nej, ta ka ku mu la cja zda -

rza si# w te atrze nie zmier nie rzad ko. Jed -

no cze %nie przed sta wie nie nie s&o dzi )l" -
za kom i nie pod li zu je si#, mó wi"c ja cy s"
wspa nia li, czy wy j"t ko wi. Wprost prze ciw -

nie, bez ogró dek rzu ca im w twarz: je ste -

%cie ohyd ni, pi jo ki, z&o dzie je, naj gor sze m# -
ty, ale… 

– … sym pa tycz ni…
– … tak, sym pa tycz ni, bo praw dzi wi.

Wie lu pa trz"c na sce n#, wi dzi na niej swo -

j" ciot k#, wuj ka, dziad ka. Kie dy pra co wa -

li %my z Ro ber tem Ta lar czy kiem nad „Cho -

lon kiem” mie li %my cza sem po ku sy, aby

pój%$ w in n" stro n#, aby tro ch# za mie sza$,
ale sta le zwy ci# !a &a my%l, aby po zo sta wi$
nor mal ny, bez !ad nych udziw nie(, spek -

takl. Nie któ rzy kry ty cy za rzu ca j", !e re ali -

za to rzy nie si# gn# li po ja kie% nad zwy czaj -

ne, su percie ka we %rod ki. Nie si# gn# li nie

dla te go, !e nie po tra fi li, ale wprost prze -

ciw nie – %wia do mie z nich re zy gno wa li,

sta wia j"c wy &"cz nie na ak to rów. Pod czas

re ali za cji te le wi zyj nej mo gli %my wyj%$

„Cho lo nek, czy li do bry Pan Bóg z gli ny” wg Ja no scha, re !y se ria: Mi ro s"aw Ne inert, Ro bert Ta lar czyk (2004)
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ezw ple ner, czy sko rzy sta! z mo" li wo #ci, ja -

kie da je te le wi zyj na tech ni ka. Nie zro bi -
li #my te go, po nie wa" uzna li #my, "e ka me -
ra po win na by! okiem wi dza, czy li ma
pa trze! i re je stro wa! wy $%cz nie to, co
wi dzi pu blicz no#!. 

– „Cho lo nek” wy mkn!" si# ju$ z te -
atru i kr! $y nie tyl ko po do mo wych ki -
nach, wie le scen mo$ na zna le%& tak $e
w In ter ne cie. 

– To praw da, szcze gól nie w#ród Po lo -
nii cie szy si& ogrom n% po pu lar no #ci%, ba -
wi%c po szcze gól ny mi epi zo da mi. Tym
spek ta klem, mam na dzie j&, za pi sa li #my si&
w hi sto rii #l% skie go te atru. 

– Dzi# ki mi# dzy in ny mi „Cho lon ko -
wi” jest pan wy mie nia ny w'ród naj po -
pu lar niej szych (l! za ków, a prze cie$
uro dzi" si# pan w )a ga niu. 

– Dzie ci' stwo sp& dzi $em na Zie miach
Za chod nich, gdzie mo ja ma ma, na uczy ciel -
ka, otrzy ma $a na kaz pra cy. Wy cho wy wa -
$em si& w nie wiel kiej wio sce, po #ród cu -
dow nej przy ro dy, la sów, czy ste go
po wie trza. Kie dy przy je cha $em do Cho rzo -
wa, sze d$em ju" do pi% tej kla sy. Zde rze nie
z wiel kim mia stem, brud nym, cuch n% cym
i g$o #nym ale przede wszyst kim z nie zna -
n% mi kul tu r%, wszak Sta ry Cho rzów by$
kwin te sen cja #l% sko #ci, spra wi $o, "e po cz%t -
ki nie by $y $a twe. Mu sia $em szyb ko na -
uczy! si& mó wi! j& zy kiem ró wie #ni ków.
Jed nak mo je wta pia nie si& w to zu pe$ nie
no we #ro do wi sko od by wa $o si& w spo sób
na tu ral ny, jak to u dzie ci by wa. Do pie ro pa -
trz%c na to z dy stan su do strze g$em wszyst -
kie od r&b no #ci, za cz% $em ro zu mie! za wi -
$o #ci hi sto rycz ne i spo $ecz ne za wi ro wa nia.
Za wsze by $em out si de rem. Dziec ko, syn
na uczy ciel ki, by $o trak to wa ne ja ko „cia -
$o ob ce”, pó( niej w Cho rzo wie tak "e by -
$em „ob cy”, bo prze cie" nie -)l% zak. Miesz -
ka j%c w fa mi lo ku, otar $em si& wów czas
o reszt k& od cho dz% ce go )l% ska, zd% "y $em
za cho wa! ob raz przy no szo nych ran kiem
z ko pal ni szczap na roz pa$ k&, sie dz% cych
w far tu chach przed do mem om, pa ra du j% -
cych z oka zji rocz nic w mun du rach po -
wsta' ców. Ten ob raz po wró ci$, kie dy
z Ro ber tem, )l% za kiem z dzia da pra dzia -
da, za bie ra li #my si& do re ali za cji „Cho lon -
ka”. Prze #la do wa $a mnie #wia do mo#!, "e
je stem w ja ki# szcze gól ny spo sób zo bo wi% -
za ny do te go, aby po ka za!, "e pod tym ze -
wn&trz nym bru dem, w"ar tym w twa rze py -
$em w& glo wym, chro po wa to #ci% kry j% si&
lu dzie nie zwy kli i wy j%t ko wi. „Cho lo nek”
by$ mo j% swo ist% sp$a t% d$u gu i dzi# z czy -
stym su mie niem mo g& po wie dzie! – je stem
)l% za kiem z wy bo ru. 

– W „Ko re zie” spon ta nicz na roz mo -
wa z pu blicz no 'ci! sta no wi im ma nent -
n! cz#'& spek ta klu. To dro ga do prze -
trwa nia te atru?

– Mo im zda niem w przy sz$o #ci te atr b& -
dzie po le ga$ na in tym nej roz mo wie mi& -
dzy ak to rem i wi dzem, roz mo wie, któ ra b& -
dzie do ty ka $a spraw wa" nych, od wo $u j%c
si& do emo cji i uczu!, czy li te go, cze go za -
czy na nam co raz bar dziej bra ko wa! w co -
dzien nym "y ciu. W sfe rze wi do wi sko wej,
ni cze go nam nie bra ku je, wszyst ko ma my
w ki nie, te le wi zji, In ter ne cie, dzi& ki no wo -
cze snym tech ni kom mo" na tam stwo rzy!
naj bar dziej na wet nie wia ry god ne zja wi ska,
sy tu acje czy po sta ci. Te atr te go nie po trze -

bu je, od wo $u j%c si& do wy obra( ni wi dza,
ma do dys po zy cji o wie le sil niej sze a za -
ra zem prost sze re kwi zy ty – sym bo le.
W te atrze naj wa" niej sze jest spo tka nie cz$o -
wie ka z cz$o wie kiem, któ ry ma co# wa" -
ne go do po wie dze nia. Ro la ak to ra w tym
dia lo gu znacz nie wy kra cza po za funk cj&
prze ka zi cie la czy ich# my #li, ak tor nie
mo "e by! tyl ko cia $em do wy na j& cia,
mu si by! przede wszyst kim cie ka w% oso -
b%, in try gu j% c% oso bo wo #ci%, w prze ciw -
nym ra zie nie b& dzie go wca le. 

– W „Ko re zie” ak tor jest na wy ci! -
gni# cie r# ki, w tra dy cyj nym te atrze
dzie li go od wi dow ni po t#$ na prze -
strze*.

– To si& b& dzie zmie nia $o, widz przy cho -
dz%c do te atru ocze ku je na wi% za nia dia lo -
gu a prze strze' dzie l% ca sce n& od wi dow -
ni nie sprzy ja po ro zu mie niu. A w$a #nie
dzi& ki ta kim bez po #red nim kon tak tom
ka" dy spek takl jest in ny a gro no zna jo mych
sta le ro #nie, wi da! to cho cia" by na fa ce -
bo oku, gdzie na si wi dzo wie -in ter nau ci
dzie l% si& nie tyl ko swo imi uwa ga mi
na te mat obej rza ne go spek ta klu, ale trak -
tu j% nas jak do brych, sta rych ko le gów, pro -
wo ku j%c do roz mów nie mal o wszyst kim.
Zda rza si&, "e kto# za cze pia mnie na uli -
cy, za sy pu je py ta nia mi, co# opo wia da
a ja nie mam po j& cia, kto to jest, py tam
wi&c, sk%d si& zna my i s$y sz& w od po wie -
dzi: no jak to, prze cie" ja cho dz! do pa na
te atru i roz ma wia my pod czas spek ta klu.
Czu je my, "e dla na szych wi dzów je ste #my
czym# wi& cej ni" te atr, w któ rym p$a c%
za bi let, ogl% da j% spek takl, wy cho dz% i za -
po mi na j%. Tak w$a #nie wi dz& te atr w przy -
sz$o #ci, b& dzie on mu sia$ by! za rów no
miej scem spek ta kli ar ty stycz nych, jak
i tym, gdzie lu dzie b& d% mo gli mó wi! co
ich dra" ni, co im si& po do ba, a co nie, co
jest ich co dzien nym utra pie niem, ja kie s%
ich ocze ki wa nia… Te atr sta je si& miej scem
spo $ecz nym, po nie wa" po trze ba roz mo wy
jest co raz sil niej sza, my #l&, "e to (le wró -
"y przy sz$o #ci gi gan tycz nych wi do wisk. 

– „Ko rez” s"y nie z go 'cin no 'ci, po ja -
wia j! si# tu spek ta kle re ali zo wa ne w ra -
mach pro jek tów M"o da Sce na, od by wa -
j! si# te$ pre mie ry zna nych, ale nie
po sia da j! cych w"a snej sie dzi by te atrów.

– Zbyt do brze pa mi& tam, jak sam cho -
dzi $em po ró" nych miej scach, szu ka j%c
gdzie by tu od by! pró by, czy za gra! pre -
mie r&. Bez scen nych te atrów go #ci $o u nas
ca $e mnó stwo, po nie wa" do sko na le wiem
jak to jest, kie dy w cz$o wie ku co# sie dzi,
bar dzo chce to zro bi!, a po mo cy zni k%d.
M$o dzi lu dzie przy cho dz% do mnie z g$o -
wa mi pe$ ny mi po my s$ów, cza sem sa la jest
wol na tyl ko w no cy, im to jed nak nie prze -
szka dza, pró bu j% do ra na. By wa, "e po trze -
bu j% po mo cy re "y ser skiej, tak "e nie od ma -
wiam. I cza sem z te go wy cho dzi co#
faj ne go. Wa" ne, "e ma j% za pa$, du "o in wen -
cji i nie bra ku je im de ter mi na cji. 

– Jak to si# sta "o, $e na jed nej z naj -
mniej szych scen te atral nych gra j! (i to
bar dzo ch#t nie) naj lep si ak to rzy i to nie
tyl ko z na sze go re gio nu? 

– Ka" dy ak tor jest w #rod ku wiel kim
dziec kiem. To jest cu dow ne, "e de cy du j%c
si& na upra wia nie te go za wo du po szed$
za swo imi ma rze nia mi. Ka" dy, na wet ten
naj bar dziej cy nicz ny, za wsze to dziec ko ma
w #rod ku i wci%" chce go kar mi! cu kier -
ka mi swo ich ma rze'. Tak wi&c, kie dy mo -
"e gra! w te atrze, gdzie nikt ni cze go mu
nie na rzu ca, gdzie sam wy bie ra to, co mu
naj bar dziej od po wia da, w ta kim ze spo le
jest mu do brze i chce do nie go wra ca!, bo
czu je, "e to jest je go miej sce, któ re je #li
trze ba po sprz% ta!, bez za sta no wie nia bie -
rze si& za sprz% ta nie. 

– To tro ch# tak, jak by scho dzi" z pie -
de sta "u, na któ rym by wa, $e sam si#
usta wia. 

– Na d& tych u nas nie ma, wy #mia li by -
#my ich. Gdy by ak tor uwa "a$, "e jest
kim# lep szym od tech nicz ne go, czy od gar -
de ro bia nej to by $a by "e na da, nie mie #ci mi
si& to w g$o wie i to nie tyl ko w ka te go riach
za wo du ak to ra, ale przede wszyst kim
w wy mia rze ludz kim. 

– Cze go boi si# dy rek tor „Ko re zu”?
Po bar dzo d#u gim mil cze niu
– Bo j& si&, "e kto# wy naj dzie ta ki nar -

ko tyk, po któ rym nikt ju" nie b& dzie
chcia$ cho dzi! do te atru, bo po je go za "y -
ciu do zna nie b& dzie trzy ra zy sil niej sze,
cho cia" trud no mi so bie wy obra zi! ta k%
moc. 

!

„Dwa” J. Car tw ri ght, re "y se ria: Ro bert Ta lar czyk (2009)
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cza su uko! cze nia szko "y #red -

niej w Tar now skich Gó rach

i roz po cz$ cia stu diów po lo ni -

stycz nych we Wro c"a wiu, czy li od 51 lat,

upo rczy wie wra ca j% do mnie my #li o cha -

rak te rze me to dycz nym. Dla cze go przez

11 lat na uki – za sta na wiam si$ – ani je den

z mo ich po lo ni stów nie po #wi$ ci" na wet mi -

nu ty dy dak tycz nym wa lo rom #l% skich

gwar, w#ród któ rych up"y wa "o na sze ca "e
&y cie? Cze mu nie eks po no wa no wy j%t ko -

wej ar cha icz no #ci tej re gio nal nej od mia ny

j$ zy ka, po zwa la j% cej wie lu fi lo lo gom

na okre #la nie jej mia nem mo wy Re jów

i Ko cha now skich, a na uczy cie lom – na wy -

t"u ma cze nie wie lu zja wisk za ku tych w obo -

wi% zu j% c% nor m$?
Sta rzy kre so wia cy, a mam ich wie lu

w#ród wro c"aw skich zna jo mych, szczy c% si$
swo j% or to gra ficz n% per fek cj% w od ró& nia -

niu h oraz ch. „My nie mo &e my si$ po my -

li', bo s"y szy my d(wi$cz ne h w wy ra zach

ty pu Hen ryk, Ha li na, Sa pie ha, ha! ba, wa -

ha d"o, czy ha#, b"a hy i bez d( wi$cz ne ch

w s"o wach cha ta, che" pi# si$, ch"od ny,

cho ry, chu dy, chy try, ma cha#, a wi$k szo#'
ro dzi ców i na uczy cie li po ma ga "a nam

w u#wia do mie niu so bie ta kich zwy cza jów

fo ne tycz nych” – opo wia da j% i na ci ska j%,
bym spo wo do wa" po wrót do ogól nej pol -

sz czy zny te go roz ró& nie nia. Zro bi' te go,

oczy wi #cie, nie mo g$, bo po za ni mi nikt ju&
w Pol sce nie s"y szy fo ne tycz nej ró& ni cy mi$ -
dzy h i ch – "%cz nie z ich dzie' mi i wnu ka -

mi (oba te wa rian ty wy ma wia ne s% przez

99% spo "e cze! stwa bez d( wi$cz nie), a po -

nad to nie by "a ona kon ty nu acj% ja kie go# sta -

nu sta ro pol skie go, lecz wtór n% ce ch% na by -

t% pod wp"y wem j$ zy ków ru skich. W ten

spo sób t"u ma cz%c si$ ze swe go nie dzia "a -

nia, przy zna j$ jed nak, &e w prak ty ce szkol -

nej m% drze wy ko rzy sty wa no to ty po wo kre -

so we zja wi sko fo ne tycz ne.

Na )l% sku spo #ród przy wo "a nych wy &ej

s"ów mo& na wy ko rzy sta' ha! b$, uza sad -

nia j%c jej pi sow ni$ przez h pier wot nym g

za cho wa nym w ga! bie – do dzi# prze cie&
w na szym re gio nie po wszech nie u&y wa nej.

Przej #cie za# daw ne go g w h do ko na "o si$
w pol sz czy( nie ogól nej pod wp"y wem

czesz czy zny (w ten spo sób obok go "o ty po -

ja wi "a si$ ho "o ta, a i for my go niec, g$ sty

mia "y swe brzmie nio we wa rian ty ho niec,

hu sty). 

Tak jak pry mar ne g w ga! bie utrzy mu -

je si$ na)l% sku – zw"asz cza na Opolsz czy( -
nie – czter na sto wiecz ne „a no so we”: gan%,
gan si, kans, kan sek, zamb, za mby, &an do -

wi ce (g$#, g$ si, k$s, k% sek, z%b, z$ by, *$ -
do wi ce), w pi #mie za# utrwa li "y ten d(wi$k
ty po wo #l% skie na zwi ska Dam biec, Dam -

bo!, Bam by nek, Stan ch"y, Pan chyrz, Kam -

pa, Kan dzia, Gan si niec, Wan glorz, Pan -

dzioch (ich stan dar do wy mi od po wied ni ka mi

s% po sta cie D$ biec, D$ bo!, B$ be nek, St$ -
ch"y, P$ cherz, K$ pa, K$ dzia, G$ si niec,

W$ glarz, P$ dziach). Wszyst kie te for my

pod po wia da j%, dla cze go ma my li te r$ „%”,

czy li „a z ogon kiem”, cho cia& gra ficz nym

od po wied ni kiem wspó" cze snych re ali za cji

„o no so we go” w wy ra zach w'(, m'(, w' -
ski, w' cha#, w' wóz, s' siad, s' siek po wi nien

by' gra fem „o z ogon kiem” (zna j% go tyl -

ko stu den ci po lo ni sty ki, kie dy 'wi cz% si$
w trans kryp cji fo ne tycz nej, czy li w za pi sie

do k"ad nie od po wia da j% cym wy mo wie).

wa li wte dy Bar bór k$ z ó, bo do brze wie -

dz% i wy ra( nie s"y sz%, &e w ustach wie lu

jesz cze )l% za ków hi sto rycz ne „o”, d"u go

wy ma wia ne do XV wie ku, nie zla "o si$
w wy mo wie z „u” – jak w j$ zy ku ogól -

nym. W ich j$ zy ku Bar ba ra to Bar bo ra,

a zdrob nie nie od niej to Bar bor ka z d(wi$ -
kiem po #red nim mi$ dzy „o” i „u” – ta kim

sa mym jak w s"o wach Bóg, dó", wóz, wróg,

stóg, gó ra. Dla te go ucznio wie #l% skich

szkó" po win ni "a twiej zro zu mie', &e ó to

nie ja ki# dzi wo l%g gra ficz ny, funk cjo nu -

j% cy ku utra pie niu pi sz% cych, ale je dy ny

mo& li wy w za pi sie od po wied nik daw ne -

go d"u gie go „o”, któ re po za ni ku ilo cza -

su, czy li roz ró& nia nia sa mo g"o sek d"u go

i krót ko wy ma wia nych, za cz$ "o si$ co raz

bar dziej zbli &a' do „u”, by osta tecz nie si$
z nim zla'. Od kry wa my to „o” w pa rach

al ter na cyj nych: Bóg – Bo ga, dó" – do "u,

wóz – wo zu, stóg – sto gu (przy gó rze mo& -
na si$ po de prze' cze sk% ho r' czy ro syj -

sk% go r'), a )l% zak je ci% gle s"y szy – jak

to opi sa li #my wy &ej. Ale te& chcia" bym

wie rzy', &e ani je den na uczy ciel na )l% -
sku i ani je den ucze! nie b$ d% li te ry „ó”

na zy wa' „u z kre sk%” czy „u kre sko wa -

nym”, bo to prze cie& hi sto rycz no j$ zy ko -

wy non sens! To jest „o z kre sk%” lub

„o kre sko wa ne”!

Wie my do brze, &e na wet przed sta wi cie lom

#l% skich grup in te li genc kich trud no si$ wy -

zby' wy mo wy ty pu „przi szed"”, „przi go to -

wa" si$”, „grzi by”, „trzi dzie #ci trzi” (przy szed",
przy go to wa" si$, grzy by, trzy dzie %ci trzy). Ale

i ta fo ne tycz na ce cha gwa ro wa mo &e by'
war to #cio wa dy dak tycz nie, bo po zwa la si$
roz pra wi' z ro da ka mi ata ku j% cy mi ko lej ny

dzi wo l%g or to gra ficz ny, ja kim jest – w ich

mnie ma niu – dwu znak „rz”. War to tu taj si$
wspo móc za cho wa niem fo ne tycz nym )l% -
za ków cie szy! skich, któ rzy w wy ra zach

z „rz” ma j% sk"on no#' do lek kiej ar ty ku la -

cji – pod wp"y wem cze skim – ele men tu

szcze li no we go po „r”: „trszi”, a nie „trzi”.

A za cz$ "o si$ wszyst ko od mi$k kie go „r”

utrzy mu j% ce go si$ w wi$k szo #ci j$ zy ków s"o -

wia! skich (s"o wac kie czy ro syj skie po sta cie

ty pu r’eka, mor’e). U nas i u bra ci Cze chów

ar ty ku la cyj na mi$k ko#' za cz$ "a si$ wy -

dzie la' w po sta ci wy ra( nie osob ne go d(wi$ -
ku – naj pierw „j”, a pó( niej „&”: rje ka, mor -

je, a po tem r(e ka, mor (e. Na tym ostat nim

eta pie d(wi$ ko wej ewo lu cji po zo sta li Cze -

si, co s"y cha' – jak po wie dzia "em wy -

&ej – u nie któ rych na szych )l% za ków cie szy! -
skich. W pol sz czy( nie pro ces ten po szed"
da lej i osta tecz nie z daw ne go mi$k kie go „r”

nie zo sta "o nic, a wtór ne „&” zla "o si$
brzmie nio wo z ety mo lo gicz nym „&” (mo (e
po ja d$ nad mo (e – „mo &e po ja d$ nad mo -

rze”). Pier wot ne „r” ujaw nia si$ tyl ko w pa -

rach al ter na cyj nych: mo rze – moR ski, gó rzy -

sty – gó Ra, któ rzy – któ Ry.

Eks po nu j%c za# sta ro pol ski cha rak ter

#l% skich gwar, war to cza sem w szko le

u#wia do mi' uczniom na przy k"ad i to, &e
pol sz czy zna ogól na po s"u gu je si$ ger ma -

ni zmem far tuch (niem. Vor tuch), pod czas

gdy u nas ci% gle funk cjo nu je daw na ro dzi -

ma zo pa ska (zo" pa ska, za pa ska) – od wy -

ra &e nia za pa sem utwo rzo na, u&y wa na

w kon struk cjach ty pu do wnij to ko( do

dzio" cha sie swo jóm zo pa skóm asiy "a, "o -

blyc se zo pa ska, sym nij ta zo pa ska.

!

Pod po wia da j%, &e za pi sy wa cze tek stów

z XIV wie ku, kie dy – po wtórz my – nie by -

"o „o no so we go” i „e no so we go”, lecz tyl -

ko „a no so we”, zmu sze ni by li do zna le zie -

nia ja kie go# gra ficz ne go od po wied ni ka

te go d(wi$ ku. W#ród kil ku pi sow nia nych

wa rian tów zna la z"o si$ wów czas tak &e „a”

z do cze pio n% kre sk% – swo istym pro to ty pem

ogon ka. Cho cia& czas jed nej co do bar wy

sa mo g"o ski no so wej – „a no so we go” – nie

trwa" d"u go i wró ci "y u&y wa ne do dzi# „e no -

so we” i „o no so we”, to na ozna cze nie

ostat niej g"o ski ma my li te r$ „a z ogon kiem”!

Pi sa "em kie dy# w „)l% skiej oj czy( nie

pol sz czy( nie”, jak to w la tach 60. – 70.

ubie g"e go wie ku prof. Wi told Do ro szew -

ski sta ra" si$ prze for so wa' pi sow ni$ Bar -

bór ki przez „u”, uza sad nia j%c zmia n$
prze pi su or to gra ficz ne go nie wy mien no #ci%
ó na o w ro dzi nie wy ra zo wej te go s"o wa

(w War sza wie ma my uli c$ Bar bur ki 

– z „u”). J$ zy ko znaw cy po "u dnio wo -za -

chod nich o#rod ków aka de mic kich ura to -

Dydaktyczne

walory

#l%skich gwar

Od
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Hen drix, Wit ka cy, Kor fan ty
i Cie !lik…

To masz (w je go ro dzin nym do mu
mu zy ka nie od gry wa !a spe cjal nej ro -

li) rze" bi, s!u cha j#c mu zy ki. Ta wy -
brzmie wa w ca !ej pra cow ni i wsi# ka
w $cia ny, z nich ema nu je, tak, %e wi da&
j# w rze" bach. Ar ty sta naj bar dziej ko -
cha mu zy k' roc ko w# prze !o mu lat 60.
i 70 mi nio ne go wie ku. Rze" bi#c Hen -
drik sa, czu je je go obec no$&, z nim gra,
tak jest te% z Rie dlem, Na le p#, in ny mi...
Nie po skro mio na wy obra" nia po zwa la
mu z t# sa m# spraw no $ci# zo ba czy&
twarz rot mi strza kpt. Ra gi ni sa, jak
i ma! %e( stwa Wej cher tów, Dy la na i Cie -
$li ka, Wit ka ce go i Kor fan te go. To bo -
gac two zie mi, z któ rej po cho dzi, w któ -
rej %y je i two rzy… Uwiel bia rze" bi&
w gli nie, bo wte dy czu je ow# bo sk# si -
!' two rze nia, spraw cz# ide' i my$l. Bóg
z gli ny ule pi! cz!o wie ka, a rze" biar stwo
jest zna kiem i pa mi#t k# tam te go do -
$wiad cze nia.

To masz We nklar uro dzi! si' w 1977 r.
Z %o n# Ali n#, sy nem Ka ro lem i cór k#
Maj k# miesz ka w Ty chach. Ko cha we -
ster ny (ale nie sko ja rzy!, %e imio na sy -
na i cór ki uk!a da j# si' w imi' i na zwi -
sko Ka ro la Maya). Mi mo m!o de go
wie ku ma za so b# wie le zna ko mi tych,
roz sia nych po mia stach Gór ne go )l# ska
re ali za cji, do któ rych na le %# rze" -
by – Wit ka ce go przed wej $ciem do Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic, Ry szar da Rie dla
i ar chi tek tów Han ny i Ka zi mie rza Wej -
cher tów w Ty chach al bo dow cip na se -
ria $l# skich de mo nów w Chu do wie,
w$ród któ rych znaj dzie si' i skarb ni ka,
i utop ca, i po !u dni c'…, a na ko( cu jest
lu stro, by ka% dy, kto cie kaw, móg! zo -
ba czy& jesz cze jed ne go du cha… 

To masz pra cu je bez wy tchnie nia. Cza -
sem wie le dni zaj mie mu od pi sa nie
na ma ila czy SMS -a. Wci#% po ch!a nia j#
go no we zle ce nia, a jesz cze dra pie% niej
w!a sne po my s!y, któ re, na wet gdy nie s#
re ali zo wa ne w po sta ci rze"b, za miesz ku -
j# pra cow ni' ja ko nie zli czo ne pro to ty -
py… Za pro jek to wa! i wy ko na! ta bli c'
upa mi't nia j# c# po sta& kpt. Ja na Ryb czy( -

skie go (do wód cy po ci# gu pan cer ne go
„Gro" ny”). Usy tu owa no j# na ty skim
dwor cu PKP. Pó" niej po wsta !a rze" ba na -
grob na na cmen ta rzu w Gli wi cach. I ko -
lo ro wy ko nik mor ski w *o rach ($wia dec -
two fa scy na cji ba ro kiem). Na st'p nie
zre ali zo wa! sta tu et k' dla $l# skiej fir -
my 3S na „sy me trycz ny ju bi le usz” 11 lat.
Jest te% pe !en wdzi' ku i wi tal no $ci po -
mnik wspo mnia nych Wej cher tów, któ rym
no we Ty chy za wdzi' cza j# swój urba ni -
stycz ny kszta!t (co cha rak te ry stycz ne
w po mni kach pro jek to wa nych przez To -
ma sza, a mo %e cha rak te ry stycz ne dla
nie go w!a $nie: oto bez wzgl' du na „wiel -
ko$&”, do sto je( stwo po sta ci – lub je go
brak – rze" bi tych lu dzi w nie omal na tu -
ral nej wiel ko $ci, zdej mu je z pie de sta !u,
na któ rym by& mo %e kto$ chcia! by ich wi -
dzie&, i usta wia na rów ni z od bior c#, po -
mi' dzy lud" mi, w prze strze ni co dzien nej,
któ rej po tra fi nada& od $wi't n# au r'. 

To masz We nklar jest au to rem ta blic
upa mi't nia j# cych Ar mi' Kra jo w#
(na $cia nie ty skie go Gim na zjum nr 1),
oso by: pry ma sa Au gu sta Hlon da (w ko -
$cie le Pio tra i Paw !a w Ka to wi cach) oraz
Ja na Paw !a II (Szko !a Pod sta wo wa nr 15
w Ka to wi cach; cho& ta bli ca po wsta !a
w grud niu 2013 r., od s!o ni' to j# 16 ma -
ja 2014 r. z ra cji na pi su „$wi' ty Jan Pa -
we! II”), a tak %e ta bli cy po $wi' co nej *o! -
nie rzom Wy kl' tym (plac Ba czy( skie go
w Ty chach) – ich te% upa mi't nia po mnik
na za byt ko wym cmen ta rzu w *o rach,
oraz ta bli cy ku czci kpt. W!a dy s!a wa Ra -
gi ni sa w ko $cie le gar ni zo no wym w Ka -
to wi cach. Spod je go d!u ta wy sz!a rze" -
ba miej ska K! pi! ca si", abs trak cyj na
for ma na jed nym z no wych ty skich
osie dli – sub tel nie na wi# zu j# ca do za !o -
%e( z cza su bu do wy Ty chów. Na wie lu
osie dlach, by uatrak cyj ni& prze strze(
pla cy ków, skwe rów, wi'k szych wol -
nych te re nów, sta wia no rze" b'. Skrom -
na re ali za cja We nkla ra mia !a nie ja ko wpi -
sy wa& si' w t' kon wen cj'. To masz
pod j#! rów nie% pra ce nad du %ym po mni -
kiem Woj cie cha Kor fan te go dla Wro c!a -
wia. Sta nie na Ka me ral nym Pla cu
przy uli cy Po wsta( ców )l# skich. Za mó -
wie nia kie ro wa ne do rze" bia rza tak do -
brze czu j# ce go mu zy k' roc ko w# i tak
spraw nie po ru sza j# ce go si' w $wie cie
war to $ci lo kal nych i ko smo po li tycz -
nych $wiad cz# nie tyl ko o je go otwar to -
$ci, ale te% (a mo %e przede wszyst kim)
o spe cy fi ce miej sca, w któ rym %y je
i pra cu je. Spo ty ka j# si' w tej twór czo $ci
uni wer sum i $wiat lo kal ny. Przy tym za -
cho wu je dy stans do sie bie. „Nie wa% ne,
co ro bisz. Mo %esz na wet bu! ki sprze da -
wa& w Za ko pa nem, by le by$ mia! du sz'
wznio s!#…” – za pa mi' ta! z lek cji u au -
to ra Da my Asy me trycz nej (na gro bek Eu -
ge nii Wy szo mir skiej -Ku" nic kiej, mo -
del ki Wit ka ce go, zre ali zo wa! na
ka to wic kim cmen ta rzu przy ul. Fran cu -
skiej). Lek cj' u in ne go mi strza ode -
bra!, lecz nie na ja wie… Nim bo wiem
prze czy ta! Skle py cy na mo no we Schul -
za – te ju% mu si' przy $ni !y… A po tem
$ni! je na dal, czy ta j#c…

To masz We nklar jest rze" bia rzem
wszech stron nym i otwar tym na naj -

Bóg 
z gli ny ule pi!
cz!o wie ka

O To ma szu We nkla rze

JA CEK KU REK

[…] nie wi dzie li ni cze go – i by #o te go wy j!t ko wo du $o.
Ne il Ga iman: Ame ry ka% scy bo go wie

Po wie dzia" kie dy!, #e rze$ by le #% na zie mi. In nym ra zem pod niós" ka wa -
"ek ga "%z ki wy gl% da j% cej jak ka me le on. Z cie ka wo !ci% wie lo krot nie roz gl% -
da "em si& po pra cow ni To ma sza We nkla ra. Wi dzia "em po ma lo wa n%, otwar -
t% pusz k& po ry bach, wy gl% da "a jak przed sta wie nie "a b& dzia. Na !cia nie
nie za tyn ko wa ny frag ment przy wo dz% cy na my!l ma p&. W in nym miej scu dru -
gi, ale tym ra zem kszta" tem przy po mi na" ob "ok twa rzy Ji mie go Hen drik sa.
O lu dziach, któ rych rze$ bi, To masz mó wi w cza sie te ra$ niej szym. Bio r%c do r& -
ki na rz& dzia, snu je o nich w"a sne opo wie !ci…, wie, #e ich o#y wia, a mó wi%c
!ci !lej, po zwa la im #y' w rze$ bach, w prze strze ni, któ r% zaj mu j%, w pa mi& -
ci tych, któ rzy pa trz%...
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roz ma it sze na my s!y nad wi -
tal no "ci# two rze nia. Dzie -
si#t ki pro jek tów po wo !a!
do ist nie nia tyl ko dla te go,
$e nie móg! oprze% si& 
we wn&trz ne mu g!o so wi, pra -
gnie niu, chwi li… Po pa trz -
my na Dzie ci kwia ty, ku sz# -
ce, drob ne, nie win ne, na iw ne
na wet mo $e ro "li ny, któ re
za miast !o dyg ma j# za in fe ko -
wa ne "mier ci# strzy kaw ki…
Pro jek to wa! te$ ok!ad ki p!yt
Se ba stia na Rie dla i Cree.
Pierw sza z nich. Zdj& cie kil -
ku In dian (in dia ne rów). To -
mek ba wi! si& ni mi w dzie -
ci' stwie (to by !y je go
ulu bio ne „$o! nie rzy ki”). Po -
tem tra fi !y do pu d!a i do piw -
ni cy. Trze ba bli $ej przyj rze%
si& fi gur kom na fo to gra fii. S#
moc no po obi ja ne. No sz#
na so bie "la dy wszyst kich
dzie ci& cych bi tew sprzed
lat… To zwier cia d!o je go
do "wiad cze', na szych do -
"wiad cze', bo to na sze $y cie,
któ re wraz z na st& pu j# cy mi
la ta mi po zo sta wia ko lej n#
bli zn& al bo zmarszcz k&
na cie le i du szy cz!o wie ka…,
na mu zy ce, któ r# ta p!y ta
skry wa… We wrze "niu 2013
r. za pro jek to wa! ok!ad k& ko -
lej nej p!y ty Cree, tym ra zem jed nak, jak
mó wi – to mu zy cy k!a dli na cisk na mo -
tyw re wol we ru – u sie bie w ko lek cji
mam te, któ re „nie prze sz!y”. 

D!u ta dziad ka

Gdysi& uro dzi!, je go ro dzi ce
miesz ka li w Ka to wi cach -Li -

go cie. Wkrót ce prze pro wa dzi li si&
do Ty chów. I tam zo sta li. Ta ta Tom ka,
in $y nier, po cho dzi z Kro sna. Ma -
ma – z Ka to wic; tam w li goc kim li ceum
uczy !a ma te ma ty ki, a po tem pra co wa -
!a w jed nej ze szkó! pod sta wo wych
w Ty chach. Jest jesz cze o 2 la ta m!od -
sza sio stra Tom ka, Jo asia, na uczy ciel -
ka WF -u. Dzia dek ze stro ny oj ca, Sta -
ni s!aw, któ ry wniós! do ro dzi ny tra dy cje
AK -owskie i zwi# za ne z tym po czu cie
du my, by! na uczy cie lem. Ile kro% je cha!
do mia sta po za ku py, wra ca! z ksi#$ ka -
mi (nie raz przy wo zi! je za miast bu tów,
któ rych za kup by! za sad ni czym ce lem
wy pra wy). To on pchn#! Tom ka w stro -
n& rze( bie nia. W Kro "nie, w dziad ko -
wej sto do le zna laz! pierw sze d!u ta,
któ ry mi wte dy ama tor sko rze( bi! dzia -
dek. Te d!u ta To mek ma do dzi". No -
wych do ku pi! nie wie le… Mia! 5 lat,
kie dy z de ski wy stru ga! anio! ka (nie bez
wy dat nej po mo cy ta ty). Ma ma ma rzy -
!a, by zo sta! ar chi tek tem, ale do"%
wcze "nie oka za !o si&, $e za cz& !y w nim
si& bu dzi% in ne pra gnie nia. Pierw szy
do strzeg! to oj ciec. Prze !o mo w# by !a
chwi la, kie dy za pi sa! sy na, b& d# ce go
w IV kla sie szko !y pod sta wo wej,

na kó! ko pla stycz ne do ty skiej „T& czy”,
sta j#c si& tym sa mym spraw c# zma te -
ria li zo wa nia si& rze( biar skich in kli -
na cji sy na. Pla styk z „T& czy”, Bog dan
Try bus, fa scy no wa! si& mu zy k# lat 60.
Kie dy" przy niós! na wi deo film Wo od -
stock. „Po tem do wie dzia !em si& 
– wspo mi na To mek – $e w Hen drik sie
p!y n& !a krew in dia' ska”. A kie dy ko le -
ga po $y czy! Tom ko wi ka se t& od oj ca,
s!u cha! jej do znisz cze nia. Do dzi"
ko cha mu zy k& roc ko w# i czer pie z niej
nie ba ga tel ne in spi ra cje. Gryf gi ta ry
jest dla nie go to te mem. A to tem – zna -
kiem to$ sa mo "ci. Z te go po wo du tak
ch&t nie pro jek tu je i rze( bi Chry stu so -
we krzy $e – w!a "nie ja ko to te my.
O roc ku mó wi w ka te go riach hi sto rii
sztu ki. Po sztu ce ro ma' skiej po ja wia si&
go tyk (gi ta ra Hen drik sa), po tem go tyk
p!o mie ni sty (Led Zep pe lin), a jesz cze
po tem (sic!) go tyk z tek tu ry (Black Sab -
bath). Fa scy nu je go "wiat or ków, go bli -
nów, el fów, wszel kich ba "ni, o któ rych
"pie wa! Ron nie Ja mes Dio. Rock z je -
go bun tem i lgnie niem ku wol no "ci
ujaw nia si& w rze( bach We nkla ra w po -
sta ci nie ujarz mio nej sk!on no "ci do pre -
zen to wa nia skrzy de!, pta ków, okien… 

Gdy pi sz& te s!o wa, To masz We nklar
przy st& pu je do re ali za cji „!a wecz ki Ge -
rar da Cie "li ka”. Na su wa si& my"l, $e Cie -
"lik to nie go"%, z któ rym mo$ na przy -
si#"% na !a wecz ce, chy ba $e sta dio no wej.
Dla te go wst&p ny pro jekt uka zu je go
z pi! k#, w grze… )a wecz ka w rocz ni c&
"mier ci le gen dar ne go pi! ka rza sta n#%
ma u zwie' cze nia g!ów nej uli cy Cho rzo -
wa. Ko lej ny to uskrzy dlo ny war to "cia -
mi pro jekt… 

…i je go ksi"# ki

Poty skiej „T& czy” by !o
Li ceum Pla stycz ne

w Ka to wi cach. A tam, ju$
na pierw szym se me strze, pra -
ce w drew nie i nie oce nio ny
„apo sto! rze( by” Bo gu mi!
Bu rzy' ski. To on po ka za!
Tom ko wi por tre ty Xa we re go
Du ni kow skie go, któ re go "la -
da mi We nklar ju$ nie d!u go
b& dzie je( dzi!. Ch!o piec
wci#$ mia! w pa mi& ci dziad -
ka Sta ni s!a wa, któ ry zmar! za -
le d wie 2 ty go dnie przed tym,
jak je go wnuk zda! do Li -
ceum Pla stycz ne go. To mek
wie dzia!, $e je go rze( biar skie
po wo !a nie nie roz wi n& !o by
si& bez dziad ka i bez kro -
"nie' sko -su cho dol skiej sto do -
!y, w któ rej zna laz! d!u ta
i któ ra spa li !a si& w 2012 r.,
a wraz z ni# la ta dzie ci' -
stwa. Mi mo to w rze( bach b& -
d# ju$ za wsze przy po mi na%
o so bie i o nie zmie rzo nym
bo gac twie, w ja kie la ta te
wy po sa $y !y do ro s!e $y cie
To ma sza, ale tak $e o tym, $e
utra ta osta tecz nie nie jest
ko' cem. „To wy j#t ko wo bru -

tal ne do "wiad cze nie – ma wia We -
nklar – gdy ko' czy my 28 lat. Praw dzi -
wy ko niec dzie ci' stwa”. Przed
uko' cze niem te go ro ku $y cia zmar li
Hen drix, Ja nis Jo plin, Du ane Al l man,
Alan Wil son, Brian Jo nes, Kurt Co ba -
in czy o wie le wcze "niej Ro bert John -
son, a nie daw no Amy Wi ne ho use...
Wszy scy umie ra j#c, mie li 27 lat. Ma -
gicz ne „27”… Fa scy nu je go zw!asz cza
to wiecz ne dziec ko, któ re nie zdo !a !o do -
ro sn#% i któ rym by !a – Jo plin. Ko bie ta
sa mot na i pe! na kom plek sów, bez sil na,
bez bron na i nie raz bez my"l na jak ma !a
dziew czyn ka. Jej mu zy ka to w grun cie
rze czy bunt dziec ka. Krzyk prze ciw
bez kar nej si le po $e ra j# ce go j# "wia ta,
krzyk prze ciw "wia tu. Wo !a nie o ak cep -
ta cj&. Jej ostat nia, po "miert na p!y ta ma
ty tu! Per !a – pierw sze sko ja rze nie s!u -
cha cza ze sta wio ne z ar tyst k# na zdj& ciu
zwra ca si& ku ko bie cej ozdo bie, ku
cze mu" dro gie mu, szla chet ne mu – jed -
nym s!o wem ku bi $u te rii. Ale prze -
cie$ – mó wi To masz We nklar – ty tu! ma
i dru gie dno, wszak per !a to za dra, „pro -
dukt ubocz ny” g!& bo kie go zra nie nia,
me cha nizm obron ny, za nie czysz cze nie
g!ad kiej struk tu ry ma! $a – czy li w tym
wy pad ku kto" bo le "nie do "wiad czo ny,
i za dzior ny, sza lo ny, nie obli czal ny...
wrzu co ny po mi& dzy lu dzi pe! nych cnót.
Zdro wy or ga nizm spo !ecz ny od tr# ca ta -
k# oso b& – czy ni#c z niej per !&. I ta k#
Per !# jest w!a "nie Ja nis.

Tro ch& po dob nie by !o z Ry" kiem Rie -
dlem. Czy$ nie dla te go To mek wy rze( -
bi! go kie dy" sie dz# ce go, bu ja j# ce go si&
na ko niu na bie gu nach? „Po tem, po 28.
ro ku $y cia jest – mó wi We nklar – ju$ tyl -

Tomasz Wenklar w swojej pracowni
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ko co raz ci! "ej. Co naj wa" niej sze jed -
nak – cz#o wiek nie mo "e si! ze sta rze$
do te go stop nia, by prze sta$ so bie za da -
wa$ py ta nia. Do pó ki py ta, do pó ty jest!” 

W Li ceum Pla stycz nym To mek po zna#
"o n! Ali n!, dzi% ar chi tek ta i pierw sze go
kry ty ka je go prac, któ ra, po dob nie jak je -
go oj ciec, %mia #o za wsze wy po wia da
swo je zda nie o rze& bach w chwi li, w któ -
rej nikt in ny nie ma mo" li wo %ci ich jesz -
cze oce nia$. Po tem by #a ASP w Kra ko -
wie. Przy go to wu j'c si! do eg za mi nu
wst!p ne go, wy rze& bi# bab ci!. I gdy do -
da# tro ch! gli ny do oczu, zo ba czy#, "e one
go wi dz'. Tro ch! b#o ta i przej rza #y. Jak -
by tchn'# w nie "y cie, "y cie któ re sta wa -
#o si! wte dy sa m' ewan ge li'… 

Te ma tem pra cy dy plo mo wej To ma sza
We nkla ra w Li ceum Pla stycz nym by#
Wit ka cy. Sta #o si! tak przez pa mi!$
dziad ka, bo to u nie go w#a %nie – przy -
po mnij my: na #o go wo ku pu j' ce go ksi'" -
ki na uczy cie la – zna laz# kie dy% To mek
al bum z re pro duk cja mi ob ra zów twór -
cy por tre tu Bru no na Schul za. Sztu ka
Wit ka ce go wla #a w m#o de go rze& bia rza
za chwyt nad ar ty stycz nym sza le( stwem
i wia r! w nie ogra ni czo n' moc wy -
obra& ni. Wit ka cy i Hen drix, dwaj mi -
strzo wie, dwaj bra cia We nkla ra, umar -
li te go sa me go dnia (18 wrze %nia). Dla
To ma sza splo ty ta kie za wsze ma j' swój
ta jem ny sens, ja k'% ukry t' nar ra cj! i s'
opo wie %ci', któ rej osta tecz nie sam sta -
je si! bo ha te rem, gdy tyl ko za czy na rze& -
bi$. Obaj pa tro ni je go sztu ki na sy ca j' j'
swo j' obec no %ci'. Obaj "y j'. Wszak nie
mo gli umrze$, sko ro wci'" za kli na ich
w swo je rze& biar skie wy zna nia. I jak ju"
wspo mi na #em, tak te" jest z wie lo ma in -
ny mi, któ rych rze& bi – Jan Pa we# II,
Woj ciech Kor fan ty, Mat ka Te re sa z Kal -
ku ty czy Krzysz tof Ka mil Ba czy( ski.
Im po nu je mu de ter mi na cja twór cy Nie -

na sy ce nia i je go bez kom pro mi so wo%$,
wia ra w sztu k! – po wit ka cow sku ro zu -
mia n', a wi!c nie %mier tel n'. 

Pi!k ny umys"

We nkla ra in spi ru j' wiel kie g#o wy
z Wy spy Wiel ka noc nej, sztu ka Az -

te ków z ich smo czy mi rze& ba mi, smu k#e
ko bie ty Mo di glia nie go, rze& by to te micz -
ne z drew na. Jest za fra po wa ny czasz ka mi
by ków sta no wi' cy mi wy ró" nik kul tu ry in -
dia( skiej. Ry% ka Rie dla po ko cha# w#a %nie
za je go mi #o%$ do In dian. Za fa scy no wa #o
go, "e kon cer ty D"e mu do stra ja no do emi -
sji we ster nów, z po wo du s#a bo %ci do nich
le gen dar ne go wo ka li sty. Awi dzia# go tyl -
ko raz w "y ciu na przy stan ku, do k#ad nie
tam, gdzie po la tach sta n! #a wy rze& bio na
przez We nkla ra fi gu ra Ry% ka, te go „pa wia
w%ród wró bli”. „Da# bym wszyst kie kon -
cer ty D"e mu, któ re wi dzia #em, za je den
z Ry% kiem” – mó wi We nklar… W%ród naj -
bar dziej %mia #ych i dzia #a j' cych na wy -
obra& ni! pro jek tów jest Ry siek na ko niu
(a ko ni si! ba#). We W#o szech za chwy ci -
#y Tom ka kon ne po s' gi. Od k'd pa mi! ta,
uwiel bia te" po sta ci je&d& ców i ko ni
z rze&b Ma ri no Ma ri nie go… 

In spi ra cje dla sztu ki To ma sza p#y n'
z naj roz ma it szych &ró de#. )ad ne go si! nie
wsty dzi. Ma s#a bo%$ do se ria lu Przy sta -

nek Ala ska, w któ rym naj bar dziej uj mu -
je go, "e jest opo wie %ci' o miej scu
na ko( cu %wia ta. Ogl' da naj ch!t niej zi -
m', kie dy kli mat fil mo we go kra( ca
%wia ta wy da je si! naj bar dziej wy ra zi sty
i za ra zem bli ski te mu, co za oknem je go
miesz ka nia w Ty chach. Pew nie z te go sa -
me go po wo du – z uwa gi na au r! – po do -
ba mu si! se rial Ar chi wum X, a tak "e film
Pi!k ny umys"… Z nie ga sn' c' sym pa ti'
wspo mi na po sta$ E.T. z fil mu Ste ve na
Spiel ber ga – po sta$ nie ty le z ko( ca %wia -
ta, ile spo za na sze go %wia ta (Extra -Ter -

ra strial).
To mek ma rzy, by zo ba czy$ po #u dnio -

wo ame ry ka( skie pi ra mi dy w ser cu d"un -
gli, Gre cj! i Egipt, któ rych kul tu ry wy -
cio sa no, wy ku to w ka mie niu... Ale te"

ni czym wiecz ne dziec ko, wiecz ny ch#o -
piec – bo ha ter Ma "e go Ksi! cia, %ni o we -
hi ku le cza su, jak w Ko# cu wiecz no $ci Isa -
aca Asi mo va, by cho$ je den dzie( sp! dzi$
z Mi strza mi, móc pod pa try wa$, jak pra -
cu je Mi cha# Anio# (któ re go umy s#u si!
boi, wszak by #a w nim nie sko( czo na ga -
le ria rze&b). Al bo za mie ni$ s#o wo z Hen -
drik sem… 

A przy oka zji mu zycz nych te ma tów...
w chwi li, gdy po wsta je ten tekst, To masz
jest w trak cie re ali za cji rze& by Woj cie cha
Ki la ra prze zna czo nej na plac Grun waldz -
ki w Ka to wi cach do Ga le rii Ar ty stów. We
wrze %niu ma by$ od s#o ni! cie. W zwi'z ku
z tym no to rycz nie s#u cha w do mu swo jej
ulu bio nej fil mo wej me lo dii dzie ci( -
stwa – Pie $ni o Ma "ym Ry ce rzu (W ste pie

sze ro kim...). Do dzi% pa mi! ta ko( co we na -
pi sy Przy gód pa na Mi cha "a – od cin ko wej
wer sji ki no we go ob ra zu Pan Wo "o dy jow -

ski i t! pie%( – i jej ko( ców k!. „Gdy by
skrzyp ce za mie ni$ na gi ta r! – do da -
je – na przy k#ad Je rze go Sty czy( skie go
z D"e mu, to by# by to moc no roc ko wy ka -
wa #ek. I %mie j'c si!, mó wi jesz cze: „Cie -
ka we, "e le d wie za cz' #em ko( czy$ Kor fan -
te go (W.K.) to od ra zu wpad# mi ko lej ny
W.K. – Ki lar! Nie li cz'c Ja na Paw #a II – te"
W.K., ale od wrot nie”.

Za chwy ca si! Trze cim po li cjan tem

Flan na O’Brie na. Z uzna niem mó wi o Ne -
ilu Ga ima nie (za wsze na czar no ubra nym
mi #o %ni ku ko tów), au to rze Ame ry ka# -
skich bo gów. To opo wie%$ o bó stwach
przy wie zio nych do Ame ry ki i tam za po -
mnia nych. Z no stal gi' wspo mi na ksi'" ki
Ja nu sza A. Zaj dla Pa ra dy zja i Cy lin der van

Trof fa, a tak "e No wy wspa nia "y $wiat Al -
do usa Hux leya czy twór czo%$ Phi li pa K.
Dic ka. „Prze czy taj – mó wi – a wy wró ci
do gó ry no ga mi ca #y Twój %wiat”. Uj! #a
go Diu na. Uwiel bia Bu# ha ko wa. Sap -
kow ski to ka non. P#y ty, któ rych To mek
s#u cha, i lek tu ra ksi' "ek wy mie nio nych au -
to rów po zwa la j' zro zu mie$, "e nie wy czer -
pa ne s' &ró d#a je go twór czo %ci... To bo ga -
ty %wiat wy obra& ni, któ ra jest jak mi! sie(:
trze ba j' ci' gle $wi czy$. Py ta ny o in spi -
ra cje i fa scy na cje od po wia da: „Ge nial ny
jest W#a dy s#aw Ha sior, bo sztu k! lu do w'
prze kszta# ci# w ma gi! z ele men ta mi nie -
omal hor ro ru”. Ale s' i in ni. Naj pierw Ca -
ra vag gio i Rem brandt, ale tak "e ci licz ni
w re ne san sie, któ rzy o"y wi li nie ga sn' c'
uro d! nie ba nad We ne cj'. A po tem ko lej -
ni, jak Con stan tin Brâncu*i (któ re go stu -
dyj ne rze& by by #y bar dziej ro di now skie
od rze&b sa me go Ro di na), a tak "e Hen ry
Mo ore czy Pi cas so, obaj czer pi' cy z tych
sa mych &ró de#. To mek bar dzo do brze
pa mi! ta, jak ro dzi ce na gry wa li mu baj ki
na szpu lo wy ma gne to fon. Tre%$ Ko ta

w bu tach, Kop ciusz ka czy %pi& cej Kró lew -

ny ma – jak mó wi – „wgra n'” w umys#.
A za nim ze szpu li po p#y n! #a baj ka, wy -
brzmie wa #a na gra na tam wcze %niej Eu ro -

pa Car lo sa San ta ny… Pa trz'c na ko lej ne
no we rze& by i pro jek ty ar ty sty, wol no my -
%le$, "e i gi ta ra San ta ny i Kot w bu tach
z Kró lew n' +nie" k', i Kop ciu szek z Hen -
drik sem, Rie dlem i Ma #ym Ksi! ciem
wci'" pod szep tu j' no we po my s#y. 

!

Rze'ba Witkacego przed wej$ciem do Muzeum

Historii Katowic

Z pracowni Tomasza Wenklara

F
o
t.

 z
 a

r
c
h
w

u
m

 T
. 
W

e
n
k
la

r
a

F
o
t.

 Z
b
ig

n
ie

w
 S

a
w

ic
z



49Ryszard Riedel

Bob Dylan 

Pracownia Tomasza Wenklara

Dzieci – kwiaty

Mariusz Gola 

!aweczka Hendrixa – projekt
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50 Apokalipsa, 2005, digital print, 80x104 cm

Szalony kogut, 2009, digital print, 64x90 cm

Tarpany, 1969, akwaforta, akwatinta, 50x65 cm 

Trudna gra, 2010, digital print, 68x100 cm

Zbrojownia, 2010, digital print, 100x70 cm

Magik, 1962, serigrafia, 52x39 cm

G!owa Arlekina, 1962, serigrafia,
41x30 cm, 1960
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– Prze gl! da "em pa r# two ich fo to gra -
fii i na ich pod sta wie chcia" bym po roz -
ma wia$ o nie któ rych fak tach z twe go
bo ga te go %y cio ry su ko le gi i ar ty sty.
Jest ta ka faj na no stal gicz na fot ka z fur -
man k!, przed na sz! bu d!, na niej ca -
"y twój rok, pro fe sor Le on Do "%yc ki i ty
na sa mej gó rze. Jak to zd! %y "e& zro bi$
sa mo wy zwa la czem sko ro je ste& tak
wy so ko? 

– Mu sia !em zd" #y$, mia !em na to 10 se -
kund. Cze ka li %my wte dy na obro n& dy plo -
mu, pro fe so ro wie si& spó' nia li, by !a fur -
man ka, to we szli %my na ni". Nad cho dzi!
Do !#yc ki, nasz dzie kan, z da le ka
wo !a! „za cze kaj cie”, da li %my mu lej ce i to
hi sto ria te go zdj& cia.

– My &la "em, %e to by" ko nik za przy -
ja' nio ne go z na mi fur ma na z Ra ci bor -
skiej, od któ re go wy po %y czy li &my go ja -
ko %y wy ele ment do de ko ra cji jed ne go
z „We stern Ba li”, ja kie urz! dza li &my
na uczel ni. Ko( sta" przed na ma lo wa -
nym Sa lo onem i tak prze j!" si# ro l!, %e
z emo cji syp n!" kne dlicz ka mi, wzbo ga -
ca j!c tak %e w# cho wo at mos fe r# dzi kie -
go za cho du. 

Na st#p ne zdj# cie – „Za k"ad Szew ski”,
zna ne tak %e w for mie gra fi ki na gro dzo -
nej na Mi# dzy na ro do wym Trien na le
Gra fi ki w Kra ko wie...

– By !em bar dzo ucie szo ny, bo do sta$ si&
na t& wy sta w& to ju# by! suk ces, a do dat -
ko wo za ha czy$ o na gro d& to ju# pe! nia
szcz& %cia. Na gro da by !a au striac ka z Cul -
tu ral Ci ty Ne twork Graz. Prze wod ni cz" cym
ju ry by! Ri chard Noy ce z Lon dy nu – on ju#
na ban kie cie gra tu lo wa! mi tej gra fi ki, a tak -
#e pa ni Wró blew ska, któ ra rów nie# by !a
w ju ry. Po dzie wi& ciu la tach sta !em
przed mo j" no w" gra fi k" w BWA w Ka -
to wi cach, a tu z da le ka wo !a ja kich% fa cet
„Hel lo Fer di nand”, od po wie dzia !em, ale nie
wie dzia !em, kto to jest. Przed sta wi! si&: Ri -
chard Noy ce – by !o mi mi !o, #e mnie za -
pa mi& ta! i pra c&, któ r" nie gdy% na gro dzi!.

– To chy ba je dy na two ja gra fi ka,
w któ rej tak zde cy do wa nie wy ko rzy sta -
"e& fo to gra fi#. Wiem, %e mia "e& wcze &niej
gra fi ki, któ re ba zo wa "y na fo to gra fii, ale
tu wy ko rzy sta "e& j! w for mie czy stej, na -
no sz!c je dy nie ele men ty gra ficz ne.

– To zdj& cie po wsta !o w 1921 ro ku, czy -
li po nad 90 lat te mu, bar dzo je so bie ce -
ni&, bo ma w"t ki ro dzin ne. G!ów ny szew -
cem jest Vin cent, mój wu jek, któ ry by!
d!u go let nim cech mi strzem szew skim.
Ku rio zum jest ilo%$ cze lad ni ków, któ rych
po zna !em, bo s" w czap kach na g!o wie
i uczniów bez cza pek. Obec ne na zdj& ciu
dzie ci wuj ka s" bez bu tów, jak to w le cie
w zwy cza ju by !o.

– Nie mo g"o by$ ina czej, bo tak mó -
wi przy s"o wie...

– (e by zdj& cie o#y wi$, pu %ci !em ogie)
z okna, bo tam by !a ta bli ca „Sta cja Po -
#ar na” czy li punkt zg!a sza nia po #a rów.
Mam do te go sen ty ment, bo w%ród tych
szew ców to si& pra wie wy cho wa !em,
przy oka zji te# z!o #y !em eg za min i je stem
cze lad ni kiem szew skim.

– Ta gra fi ka jest tak %e bar dzo za baw -
na, nie sie z so b! tak wie le dow ci pu
w two ich do ry so wa niach.... Za cie ka wia

ja ko do ku ment epo ki i chcia "o by si#
o tych cza sach wie dzie$ wi# cej... 

– W ryb nic kiej ga ze cie uka za! si& tekst
pt. „Z ka mer li ka do mu zeum” o kla nie
szew ców Szy pu !ów. Wu jek ja ko cech -
mistrz mia! %re dnio wiecz ny ob raz ze
%wi& ty mi Kry spi nem i Kry spia nem, któ -
ry prze cho dzi! z r"k do r"k ko lej ne go
cech mi strza. Wu jek by! cech mi strzem po -
nad 20 lat, wi&c Sztan dar i ob raz by !y ty -

le# lat u nie go, a by li na nim dwaj szew -
scy m& czen ni cy.

– Znam ten ból cho dze nia w cia snych
bu tach...

– Nie, nie, ja k"% do bro czyn no%$ zro -
bi li z bu ta mi i zo sta li uka ra ni %mier ci"
w ko tle. Ob raz zo sta! prze ka za ny
do Mu zeum w Ryb ni ku i tam si& znaj -
du je, a wnu ko wi wuj ka prze ka za no
ko pi&.

Fer dy nand Blu ebox
– gra fi ka i...

Roz mo wa z FER DY NAN DEM SZY PU *+

Ferdynand Szypu!a (z lewej) i Henryk Bzdok
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– Chy ba nie to dzie !o wska za !o ci kie -
ru nek stu diów?

– Lu bi !em ry so wa" i maj ster ko wa". Ta
ma nu al na zdol no#" po ma ga !a mi w two -
rze niu sztu ki i in nych rze czy prak tycz nych,
bo za wsze chcia !em by" wy na laz c$.

– S" zdj# cia przed sta wia j" ce ci# ja -
ko spor tow ca, wiem, $e je% dzi !e& na ro -
we rze z Ryb ni ka do Ka to wic.

– Tak, do sz!o to na wet do dzie ka na, by!
tym za sko czo ny, a ja trak to wa !em to ja ko
tre ning, co dzien nie mia !em 100 km w no -
gach. Wte dy po wsta! w Ryb ni ku Klub Ko -
lar ski „Bu dow la ni”, no i za raz si% do nie -
go za pi sa !em. Stwier dzo no, &e mam du &y
ta lent i za pro po no wa no mi do &y wia nie
w Fa bry ce. Zmar !a mi wte dy Mat ka i po -
dob no ba li si%, &e b% d% nie do &y wio ny. No
i za cz$ !em w si% #ci ga" w wy #ci gach lo -
kal nych, a po tem wo je wódz kich. Bra !em
udzia! w „Kry te rium Asów” w Ka to wi cach,
zaj mo wa !em w nich za wsze naj da lej 8-9
miej sce. Sta ro wa !em tak &e w Mi strzo -
stwach Pol ski w Kra ko wie. 

– By le& asem szos, ale tak $e spor tow -
cem nad wo d". Nur ko wa !e& na Ma zu -
rach...

– Po lek tu rze ksi$& ki o fo to gra fii pod -
wod nej za in te re so wa !em si% nur ko wa -
niem i sprz% tem. Jesz cze w cza sie stu diów
za cz$ !em kon stru owa" he!m do nur ko wa -
nia. Na Ma zu rach przy go to wa li #my &a -
glów k% z sil nicz kiem. Ten sil nik mia! od -
pa li" Ja siu Owen i w cza sie te go za ha czy!
pa skiem ze gar ka o lin k% i ze ga rek po le -
cia! do wo dy. Po nie wa& by! to dro gi ze -
ga rek, krzyk n$ !em: „Rzu" ko twi c%!...”.
By !o to oko !o 20 me trów od brze gu. Nad -
szed! czas mo jej pró by zej #cia do wo dy,
ale nie mie li #my wy pró bo wa ne go he! mu
dzwo no we go i nie mie li #my pom py.
Miej sco wi ch!op cy wnet nam ta k$ przy -
nie #li, ob ci$ &y li #my tak &e he!m, przy wi$ -
za nym do nie go du &ym ka mie niem.
Umó wi li #my sy gna !y przy wi$ za ne go
do r% ki sznur ka: jed no szarp ni% cie – wi% -
cej po wie trza, trzy szarp ni% cia – wy ci$ -
gn$" nur ka.

Scho dzi !em pierw szy na g!% bo ko#"
6-7 m, wi dzia !em obok prze p!y wa j$ c$ bez
l% ku ry b% z czer wo ny mi p!e twa mi, to chy -
ba by! oko', by! wy ra( nie mn$ za cie ka -
wio ny. Gdy st$p n$ !em na dno oka za !o si%,
&e by !o tam pó! me tra szla mu, nie mo g!em
si% po chy li" wi%c szu ka !em no ga mi, z po -
szu ki wa nia wy sz!y ni ci...

Ja siu obie ca! za wie dzio nym mo j$ ak -
cj$ ch!op com na gro d% 500 z! za od na le -
zie nie ze gar ka i po p!y n% li #my da lej...

Lu bi !em fo to gra fo wa", a po nie wa& i oj -
ciec tym si% zaj mo wa!, to sie dzie li #my ra -
zem w ciem ni. Obok fo to gra fii za in te re so -
wa !em si% fil mem ama tor skim. Kie dy
by !em na pierw szym ro ku po wsta !a w Ryb -
ni ku Sek cja Fil mo wa, ró& nych rze czy tam
pró bo wa li #my, chcie li #my na wet sfil mo wa"
„Ósmy dzie' ty go dnia” H!a ski.

– Jed n" z pierw szych tech nik gra ficz -
nych ja kie upra wia !e& by! gip so ryt i li -
no ryt.

– Tak to jed na z naj prost szych tech nik,
ale sto sow na do upra wia nia po stu diach, bo
mo& na j$ od bi ja" !y& k$, a ab sol went ni cze -
go prze cie& nie mia! po za na rz% dzia mi.

– Nie co pó% niej ja ko ak tyw ny gra fik
pra co wa !e& te$ w te le wi zji ja ko ope ra tor
ka me ry. Jak go dzi !e& te dwie pro fe sje.

– To wszyst ko si% dzia !o rów no le gle, a to
sa mo py ta nie za da !a mi kie dy# na mo jej
dru giej wy sta wie in dy wi du al nej Ma ria Po -
dol ska pu bli cyst ka kul tu ral na Try bu ny...
–Pa mi# tam j" do brze, ów cze &nie by -

!a nie co kry tycz nie oce nia na w &ro do -
wi sku, a kie dy dzi& czy tam jej ar chi wal -
ne tek sty do wia du j# si# o tam tych
cza sach wie le rze czo wych wia do mo &ci.

– ... i wte dy ona za py ta !a: „Pa nie Fer -
dy nan dzie, kie dy pan to ro bi, bo kie dy
otwie ram te le wi zor to s$ plan sze z pa' -
skim na zwi skiem?” – Jest jesz cze
noc – od rze k!em. Wa& ne, &e za uwa &o no
mnie ja ko co# ro bi$ ce go po za te le wi zj$,
w któ rej przez 10 lat by !em za ka me r$
a po nad 20 lat ro bi !em sce no gra fi%.
–No i udo sko na la !e& tech ni ki two rze -

nia ob ra zu przy po mo cy swych ma gicz -
nych urz" dze'.

– Wte dy bar dzo mod ny by! Blue Box,
któ ry s!u &y! do te go, by ak to ra mo& na by -
!o wy ci$" i wsta wi" w in ne t!o. Bu do wa -
!em wte dy mi nide ko ra cje, by po tem wple#"
w nie ak to ra i zbli &y" go do rze czy wi sto -
#ci. Ta mi nide ko ra cja uda wa !a po tem de -
ko ra cj% rze czy wi st$, wiel ko for ma to w$.
Ak tor ka wy st% po wa !a na nie bie skim tle
zmik so wa na z mo j$ mi nide ko ra cj$, two rz$c
ob raz nie do od ró& nie nia od rze czy wi ste -
go. Pra co wa !em tak &e nad nada niem ru chu
i zmie nia niu si% form pla stycz nych w tle.

– Mia !em oka zj# zo ba czy( to urz" -
dze nie na twej wy sta wie w Ron dzie.

– To urz$ dze nie ma spe cy ficz n$ szy b%,
z!o &o n$ z p!a tów szkla nych, któ re ob ra -
ca !y rze czy wi sty ob raz z ty !u i stwa rza -
!y no we for my fil mo wa ne przez jed n$ ka -
me r%, ja ko t!o. To, co mia !o 20 cm po tem
w no wej rze czy wi sto #ci mo g!o by" d!u -
gie na 20 me trów.

– Na gro dzi! bym ci# za oszcz#d no&(
ma te ria !ów...

– By! pro gram cy klicz ny „)y wo ty in -
stru men tów” pro wa dzo ny przez Ja nu sza

Dyplom 1957, ASP w Krakowie, Wydzia! Grafiki w Katowicach.

Prof. Aleksander Rak (z lewej) na pierwszej indywidualnej wystawie Ferdynanda Szypu!y.
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Ce gie! !", któ ry pi sa! do mnie li sty, co chce
po ka zy wa# i ja ka win na by# se kwen cja,
nie do ko$ ca wie rz%c, &e ja to zro bi". 
Tak, na przy k!ad, pi sa!: „Ma my na st"p -
ny pro gram o fle cie z ko 'ci s!o nio wej, któ -
ry trzy ma Sta$ czyk w ob ra zie Ja na
Ma tej ki «Ho!d Pru ski», ja bym go wy po -
&y czy! z Mu zeum Czar to ry skich... po ka -
za! bym to tak – wcho dz" do sa li wy sta -
wo wej, sta j" przed ob ra zem, w któ rym
na spo dzie sie dzi Sta$ czyk, zbli &am si"
do nie go, on wsta je i po da je mi flet, któ -
ry po ka zu j" te le wi dzom, oma wiam in stru -
ment, po tem go od da j" i ko niec se kwen -
cji”. Ce giel la nie wie rzy!, &e to zro bi",
a re &y ser, kie dy to us!y sza!, rzek! do mnie:
„Le piej jak to sam wy re &y se ru jesz....”.

Po trze bo wa !em du &% re pro duk cj" dzie -
!a: ku pi !em j% wWar sza wie, uszy to ko stium
Sta$ czy ka, ta ki w ja kim by! na ob ra zie, wy -
re tu szo wa !em z ob ra zu Sta$ czy ka i uzu pe! -
ni !em t!o. W tym miej scu siad! po tem ak -
tor i od two rzy! co trze ba by !o. Wszyst ko si"
uda !o, sam si" zdzi wi !em, &e a& tak do brze.

– Wi nie ne! mie" na gra nia two ich pro -
gra mów...

– Wi dzisz, gdy bym nie ro bi! fo to gra -
ficz nych no ta tek, z pro gra mów nic by nie
by !o. Po tem ro bi !em Blue Box z te le wi -
zj% war szaw sk%, in &y nie ro wie z wo zu
trans mi syj ne go sta le fo to gra fo wa li mo je
przy go to wa nia tric ko we. Zwró co no mi
na to uwa g": „Oni ci" zrzy na j%…”. No to
im po wie dzia !em, by nie fo to gra fo wa li
i je den z nich mi od po wie dzia!: „O, Mi -
ster Blu ebox,” i tak mi po zo sta !o.

– Two je te le wi zyj ne do !wiad cze nie
sce no gra ficz ne spra wi #o, $e je ste! dzi -
siaj naj lep szym aran $e rem wy staw
pla stycz nych. Wy sta wy, któ re do tkn% -
#e! swo im my !le niem, s% bar dzo do brze
od bie ra ne i roz po zna wal ne.

– Wy sta wien nic two nie wzi" !o si"
przy pad kiem. Ów cze sny dy rek tor BWA
Wi told Cie cha no wicz, za pro po no wa! mi
opra w" du &ej wy sta wy „Sa lo ny Pa ry skie”.
Wzbra nia !em si", ale on po wie dzia!:
„Pra cu jesz w te le wi zji, ro bisz sce no gra -
fi", czu jesz prze strze$, a o to cho dzi, ty -
le &e na in nej ba zie”. Wy sta wa zo sta !a do -
brze ode bra na, na m" czy !em si" i chcia !em
so bie z tym da# spo kój, ale by !y na st"p -
ne wy sta wy. I tak to ro bi" od 30 lat.

– A w te le wi zji...
– .... ro bi !em wszyst kie wa& ne me cze

mi" dzy na ro do we. Wie lo let ni, uwa &a j% cy
si" za naj lep sze go ope ra to ra ka me ry
i wiel kie go spor tow ca – Lu ban dy – w wy -
wia dzie po wie dzia!: „Fer dek Szy pu !a
ab so lut nie na spo rcie si" nie zna, w cza -
sie trans mi sji py ta si" ja ki jest sto su nek
bram, al bo któ rzy s% któ rzy...”. Praw da,
za da wa !em ta kie py ta nia re ali za to ro -
wi – ile oni pro wa dz% – do sta wa li sza !u.

– Praw da. Na spo rcie si& nie zna #e!, ale
by #e! jed nym z naj lep szych re ali za to rów
spor to wych. Masz tu faj ne zdj& cie z prof.
Ra kiem, któ ry za szczy ci# ci& na wy sta -
wie. Jest u!miech ni& ty, co mu si& ra czej
rzad ko zda rza #o. Mnie te$ uda #o si& go
raz roz !mie szy": ro bi #em li no ryt z kor -
ri d%, byk mia# by" na dru gim pla nie, ale
wy sz#o p#a sko, a Rak na to: „... ch#o pie
ten byk u was ta ki ma #y...” 

– U mnie z Pro fe so rem po cz%t ko wo by -
!o tak: my 'la !em, &e si" na mnie uwzi%!, ale
po tem wy sz!o, &e m" czy! tych stu den tów,
z któ rych, jak wie rzy!, mo &e co' wy ci sn%#.
Za pro si !em go na mo j% pierw sz% in dy wi -
du al n% wy sta w" w 1962 ro ku, cho# tro ch"
si" ba !em, &e mnie skry ty ku je. Na otwar -
ciu pod szed! do mi kro fo nu i po pro si!
o g!os. Tro ch" zzie le nia !em, ale si" my li -
!em, bo mó wi! o wy sta wie w sa mych su -
per la ty wach. Przez owe pi"# lat po Aka -
de mii, nie 'le dzi! mo jej twór czo 'ci i by!
zszo ko wa ny wi dz%c w mo ich pra cach
du &% per spek ty w" roz wo ju. Ta fo to gra fia
Mir skie go spra wi !a mi wie le ra do 'ci.

– Jest i pi&k ne zdj& cie z ba lu, któ rych
tak wie le wte dy urz% dza no w uczel ni.

– Tak, to by! bal ko stiu mo wy, by !em
na nim ja ko gang ster, zro bi !em so bie ty -
go dnio wy za rost i wy ci% !em szra my. Ze -
nek Mo skwa ro bi! re pli ki pi sto le tów... Ca -
!y ty dzie$ cho dzi !em bocz ny mi uli ca mi
z tym za ro stem, a w po ci% gu otu la !em si"
sza lem by mnie nie zwi ni" to.

– W two ich gra fi kach prze wi ja si& ta -
ka ko' ska g#o wa...

– Zro bi !em rze( b" na kon kurs, do sta -
!em za ni% na gro d", co nie by !o rze( bia -
rzom na r" k". Kie dy te rze( by by !y po ka -
zy wa ne w te le wi zji przez Za czy ka,
pod sze d!em i po wie dzia !em, by o mej
rze( bie nic nie mó wi!, bo si" bo j", &e nie
zo sta wi% na mnie su chej nit ki... – To niech
oni ro bi% le piej – od po wie dzia! – i do -
da!: – nie zga dzam si".

– Ja te$ na pierw szym ro ku, zdo by -
#em pierw sz% na gro d& za rze( b& w Par -
ku Kul tu ry, ale $a den rze( biarz nie by#
za zdro sny, bo by #a wy ko na na w ma te -
ria le nie trwa #ym, w ra mach kon kur su
na rze( b& !nie go w%...
)le dz%c two j% twór czo!" za uwa $a my,

$e w któ ry! mo men cie de li kat nie jed -
n% no g% prze cho dzisz w !wiat abs -
trak cji – te pra ce w tech ni ce in ta glia sto -
j% na po gra ni czu.

– T" w!a 'nie pra c" wy s!a !em na mi" -
dzy na ro do w% wy sta w" do Ma astricht,
gdzie wy sta wia no czte ry ty si% ce prac
na ol brzy mich te re nach tar go wych. Po je -

cha !em tam ju& po otwar ciu Sek cji Pol -
skiej z oko !o 15 au to ra mi i nie zna la z!em
swej pra cy. Po pro si !em o ka ta log, w któ -
rym by !a jej du &a re pro duk cja. Oka za !o
si", &e by !em no mi no wa ny do Grand Prix,
a mo ja pra ca z 12 in ny mi no mi no wa ny -
mi wy sta wio na by !a w osob nej sa li.

– Two je gra fi ki w ty pie wspo mnia nej
za czy na j% p#yn nie ewo lu owa" do no wej
two jej tech ni ki – gra fi ki kom pu te ro wej,
by #y tak wi zjo ner skie, $e #a two je roz -
wi ja" w tej no wej tech ni ce, gdzie ten
sam efekt uzy sku je si& prost szy mi !rod -
ka mi.

– To dla mnie plus, &e nie wy rwa !em si"
jak Fi lip z ko no pi. By! to dal szy ci%g, cho -
cia& zmie ni !a si" tech ni ka, w któ rej mo -
g!em przed sta wi# co', co w po przed niej
tech ni ce by !o nie mo& li we.

Szczy tem tech ni ki akwa for to wej by!
druk z czte rech p!yt, to by !y jak by czte -
ry war stwy. Prze cho dz%c do gra fi ki cy fro -
wej te& znaj du j" tam war stwy i cza sem
u&y wam ich do 150. Trze ba to wszyst ko
za pa mi" ta#, bo na war stwach znaj du j% si"
cza sem je dy nie mi kro cz%st ki ob ra zu. 

– Ja pra cu j%c na war stwach nie
prze kra czam sied miu, ale cza sem #% cz&
te ju$ go to we, zmniej sza j%c ich licz b&.

– Zo sta !em kie dy' za pro szo ny do Aka -
de mii prze z prof. Szma tlo cha, &e by po -
ka za# stu den tom, jak si" dru ku je gra fi k"
ko lo ro w%. Pro fe so ro wie Klu ska i Szma -
tloch s% wy bit ny mi gra fi ka mi w tech ni -
kach czar no bia !ych, ale stu den ci, któ rzy
chcie li ro bi# gra fi ki ko lo ro we, nie bar dzo
si" mo gli od swo ich pro fe so rów do wie -
dzie#. Pro fe so ro wie za re ago wa li in for ma -
cj%, &e ma j% fa ce ta, któ ry po ka &e jak si"
wy ko nu je dru ki ko lo ro we. Na ten po kaz
przy sz!o oko !o 50 stu den tów – to ju& by!
suk ces dla za in te re so wa nia gra fi k% ko lo -
ro w%. Dru ko wa !em tam swo j% gra fi k" z!o -
&o n% z trzech p!yt, któ rych druk trwa! go -
dzi n".

– A dalej....
– Mam w zamy'le i w szkicach ró&ne

rzeczy, wi"c poczekajmy…

!

Wincent, 2003, digital print, 70x120 cm
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Jest tyl ko jed no tor fo wi sko

wy so kie, na któ re mo! na do -

sta" si# su ch$ no g$. I za -

chwy ca" nim z bli ska. Je go

wy pi# trzo n$, zie lo n$ (cho"
bez do st# pu do wód grun to -

wych) ko pu %$, po ro &ni# t$ so -

sn$ drze wo ko s$. Bar wa mi

kwit n$ ce go mo kra d%a na tle

szczy tów Tatr. O!yw czym

oto cze niem wil got ne go, ba -

gien ne go bo ru. I my &l$
o Gor cach, któ re st$d te!
mo! na do strzec.

To Bór na Czer wo nem.

Je dy ny w pol skiej cz# &ci ko -

tli ny Oraw sko-No wo tar skiej

re zer wat tor fo wi sko wo -le -

&ny. 'y wy po mnik przy ro dy.

Rów no cze &nie je den z naj -

star szych re zer wa tów w Pol -

sce. Dzi# ki le &ni kom – tak !e
wiel kie od kry cie ostat nich

lat dla ty si# cy lu dzi od wie -

dza j$ cych to miej sce. 

U
two rzo no go w okre sie

mi! dzy wo jen nym w 1925

ro ku na po wierzch ni za le d -

wie dwu hek ta rów. Nada no

mu wów czas na zw! „Na Czer -

wo nem”. O ta kim jej wy bo rze

za de cy do wa" obec ny na je go

mo kra d"ach je den z ga tun ków

istniej#cych tu glo nów, prze -

bar wia j# cych si! je sie ni#
na czer wo no. 

Dzi! ki sta ra niom wy bit ne go

przy rod ni ka pro fe so ra W"a -

dy s"a wa Sza fe ra, któ ry zna"
praw dzi w# war to$% kur cz# -
cych si! tor fo wisk, w 1956 ro -

ku po wi!k szo no je go ob szar

do 48 hek ta rów. Zmo dy fi ko -

wa no te& na zw! na bar dziej re -

pre zen ta tyw n# przy rod ni czo na „Bór

na Czer wo nem”.

Od 2003 ro ku na mo cy roz po rz# dze -

nia wo je wo dy ma "o pol skie go, uni ka to -

wy w ska li eu ro pej skiej Bór na Czer wo -

nem, roz ci# ga si! w prze strze ni bez

ma "a 115 hek ta rów w gra ni cach La sów

Pa' stwo wych Le $nic twa Bór oraz No -

we go Tar gu.

Czym szcze gól nym wy ró& nia si! tor fo -

wi sko wy so kie, umiej sco wio ne wraz z in -

ny mi cen ny mi przy rod ni czo ob sza ra mi

wzd"u& Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej?

Ki pi$ ce !y ciem z%o !e

W
Pol sce tor fo wisk ma my ty si# ce.

G"ów nie tych ni skich, któ re po wsta -

j# w do li nach rzek i stru mie ni. Sta no wi#
one bli sko 90 pro cent wszyst kich na szych

mo kra de". Ko lej ne kil ka ich pro cent za -

li cza si! do form przej $cio wych. Naj mniej

jest tor fo wisk tych naj cen niej szych czy li

wy so kich. 

Tor fo wi ska po wsta wa "y przed o$miu,

mo &e na wet dzie si! cio ma ty si# ca mi lat.

W sprzy ja j# cych wa run kach geo lo gicz -

nych i ocie pla j# ce go si! kli ma tu. 

Te wy so kie w bez od p"y wo wych za g"! -
bie niach, na nie prze pusz czal nym pod "o -

&u. To spra wia "o, &e po ra sta j# ce je ro $li -
ny ob umie ra "y bez tle no wo. Nie mo g"y
roz k"a da% si! do ko' ca. Ich reszt ki, przy -

ra sta j#ce „z szyb ko $ci#” jed ne go mi li me -

tra mi#& szu na rok, pod wy& sza "y z"o &e
tor fo we. Czy li po trze ba by "o ty si# ca lat,

by z"o &e tor fo we uro s"o do me tra wy so -

ko $ci.

Tor fo wi ska ki pi# &y ciem na tu ry. Ich

war to$% przy rod ni cza jest nie do prze ce -

nie nia. Po dob nie jak ich ogrom ne zdol no -

$ci re ten cyj ne.

Tor fow ce, zw"asz cza te wy so kie, s#
w sta nie wch"a nia% wo d! w ilo $ci od 25

do na wet 40 ra zy wi!k szej

od ich su chej ma sy. Wo d! za -

trzy mu ja rów nie& pu szy ste

mchy po ra sta j# ce mo kra d"a.

Torf w su chej po sta ci ma te&
spo r# war to$% opa "o w#. 

Od k#d cz"o wiek si! zo rien -

to wa", &e torf da je si "y wi tal ne

nie tyl ko przy ro dzie, ale i po -

&yt ki lu dziom, roz po cz! "a si!
je go wiel ka eks plo ata cja.

Na opa", na po trze by rol ni ków

i ogrod ni ków, do ce lów lecz -

ni czych.

Torf wy bie ra no ofi cjal nie

i „na dzi ko” od po "o wy XIX

wie ku. Do dzi$ prze trwa"
z tam te go cza su pod ha la' ski

ope rat le $nic twa, w któ rym

za pi sa no, &e pod czas jed nej

tyl ko zi my z za mar z ni! tych

tor fo wisk wy je cha "o dwa ty -

si# ce fur ma nek. To by" z"e go

po cz# tek. Na tych te re nach

a& do cza sów II(woj ny $wia -

to wej pa li "o si! pra wie wy -

"#cz nie drew nem i tor fem

a& do cza sów II woj ny $wia -

to wej. 

Jesz cze gor sze dla tor fo -

wisk oka za "y si! la ta po wo -

jen ne, gdy torf za cz! to z nich

wy do by wa% na ska l! prze -

my s"o w#. Ko nie i wo zy zo -

sta "y za st# pio ne ko par ka mi

i trak to ra mi. Wo kó" ko pu"
tor fo wisk bu do wa no sie% ro -

wów od wad nia j# cych. Znisz -

czo no je nie od wra cal nie

na po wierzch ni do oko "o ty -

si# ca hek ta rów. Od czu wal nie

zmniej szy "y si! na Pod ha lu

na tu ral ne mo& li wo $ci re ten -

cji wód. Po wo dzie sta "y si!
po wszech niej sze. Szyb ko

znisz czo no to, co na tu ra two rzy "a przez

ty si# ce lat!

W Bo rze na Czer wo nem

W
Bo rze na Czer wo nem, je dy nym

chro nio nym w tej cz! $ci kra ju tor -

fo wi sko wym re zer wa cie mo& na to oce ni%,
dzi! ki wy bu do wa nej tu $cie& ce edu ka cyj -

nej.

Gru p! dzien ni ka rzy, uczest ni cz# cych

w warsz ta tach z oka zji ju bi le uszu 90-le -

cia La sów Pa' stwo wych pro wa dz# w to

miej sce znaw cy pro ble mu, go spo da rze

la sów no wo tar skich: nad le $ni czy Ro man

La to' z Nad le $nic twa No wy Targ i le -

$ni czy Le $nic twa Bór – Krzysz tof Przy -

by "a.

Ru sza my w pi!k ny las. Mi ja my po dro -

dze po zo sta wio ne mar twe drze wa. )wiad -

cz# o czyn nej ochro nie re zer wa tu. Nie co

da lej przy rod ni cze ta bli ce in for ma cyj ne

Bagienny „Bór na Czerwonem”

Na torfowisku

wysokim
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i bar dzo wie lu lu dzi. To znak,

!e je ste "my na edu ka cyj nej

"cie! ce eko lo gicz nej. I rów no -

cze "nie na szla ku tu ry stycz -

nym. Po przej "ciu kil ku set

me trów wcho dzi my na drew -

nia ny po dest. Ta kie le "ne mo -

lo nad mo kra d#a mi, za sto iska -

mi wod ny mi, grz$ skim ru nem

la su. Jest d#u gie. Ma 160 me -

trów. Pro wa dzi na ta ras wi do -

ko wy. 

Z je go wy so ko "ci wi da% nie

tyl ko wy pi& trzo n$ na trzy,

mo !e czte ry me try po wy !ej

grun tu, ko pu #&. Na niej ni skie

ob j& te "ci s#$ ochro n$ so sny

drze wo ko se i ko so drze wi na.

Wo kó# kwit n$ ce, barw ne ba gni sko z do -

lin ka mi i k&p ka mi. Po ni !ej, po bo kach ro -

"lin no"% tor fo wi sko wa z ba gnem zwy -

czaj nym, bo rów k$ ba gien n$, !u ra wi n$
b#ot n$ i ca #ym bo gac twem mi& si stych

mchów. Naj po pu lar niej sz$ na tor fo wi sku

jest ro sicz ka okr$ g#o list na, !y wi$ ca si&
owa da mi.

W s#o necz nym tle szczy ty Tatr. Wo kó#
wy so ki, wil got ny las. Ta ki so bie so sno wy

bór ba gien ny z do miesz k$ "wier ka, brzo -

zy czar nej i omszo nej oraz in nych drzew.

Nie sa mo wi ty, ba jecz ny wi dok. 

Pierw sza my"l, !e to kon kret ne tor fo -

wi sko ze swo ja ko pu #$, wpi sa ne w eu ro -

pej sk$ Sie% Na tu ra 2000, zo sta #o ura to wa -

ne, za chwi l& oka !e si& przed wcze sna. 

Tor fo wi sko jest przez le "ni ków od bu -

do wy wa ne, prze bu do wy wa ne i czyn nie

chro nio ne. Spe cjal ne urz$ dze nia hy dro -

lo gicz ne pod no sz$ stan wód tor fo wi ska.

W tym ce lu na licz nych le "nych cie kach,

któ ry mi wo da wy p#y wa tak !e z ko pu #y
tor fo wi ska, sto su je si& spe cjal ne, drew nia -

ne za staw ki, spo wal nia j$ ce ten pro ces.

Efek tem ich obec no "ci s$ rów nie! wszech -

obec ne w le sie tor fo wi skom roz le g#e za -

sto iska wod ne. Do sko na #e "ro do wi sko

do !y cia dla ro "lin ba gien nych, !e ro wa -

nia owa dów i p#a zów jak np. tra szek i ku -

ma ków.

W ich !y cie le "ni cy in ge ro wa% nie

mu sz$. Ina czej jest w przy pad ku ro "lin -

no "ci, drzew, wkra cza j$ cych na ko pu #&
tor fo wi ska, wbrew je go na tu rze. Bez u stan -

nie trze ba z nie go usu wa% ro "li ny wo do -

lub ne b$d' ogra ni cza% ich wzrost przez

ob r$cz ko wa nie. Tak dzie je si& w przy pad -

ku so sny zwy czaj nej. 

Sto su je si& tu taj ró! ne spo so by ochro -

ny i po pra wy kon dy cji te go uni ka to we go

re zer wa tu. Z jed nej stro ny przy wra ca j$c
mu na tu ral ne, pod mo k#e sie dli sko, z dru -

giej prze bu do wu j$c re zer wa to wy las

kosz tem "wier ka na rzecz jo d#y i bu ka.

W ten spo sób re ali zo wa ny jest pro gram

ochro ny mo krych sie dlisk w Kar pa tach. 

Tor fo wi sko jest re gu lar nie mo ni to ro wa -

ne. Nad mo ni to rin giem hy dro lo gicz nym

i geo lo gicz nym czu wa m.in. pro fe sor

Uni wer sy te tu (l$ skie go, dr. hab. Adam

)aj czak. Ba da ny jest po ziom wo dy,

spraw dza na sku tecz no"% po wstrzy ma nia

de gra da cji tor fo wi ska.

!cie" ka bi je re kor dy

L
e "ni cy ch&t nie dzie l$ si& wie dz$
o ochro nie i ra to wa niu te go re zer wa -

tu. Z wiel k$ pa sj$ opo wia da j$ o przy ro dzie

la su, cu dach je go na tu ry i po !yt kach p#y -

n$ cych z je go ochro ny, a nie nisz cze nia. 

Ci no wo tar scy w tym w#a -

"nie ce lu po sta no wi li wy bu do -

wa% tu taj ogól no do st&p n$, tak -

!e dla osób nie pe# no spraw nych

ru cho wo, ko lej n$ "cie! k& edu -

ka cyj n$. Po mys# zo sta# zre ali -

zo wa ny przy wspar ciu fi nan -

so wym "rod ków unij nych

z Ma #o pol skie go Re gio nal ne -

go Pro gra mu Ope ra cyj ne go

na la ta 2007-2013 i do brej

wspó# pra cy z mia stem No wy

Targ.

Jest otwar ta dla lu dzi ju!
czwar ty rok. Oka za #a si& wiel -

kim spo #ecz nym suk ce sem,

któ ry spe# nia ma rze nie po my -

s#o daw ców o po zy ska niu

sprzy mie rze* ców dla ochro ny nisz czo nych

tor fo wisk wy so kich Ko tli ny Oraw sko -No -

wo tar skiej. 

Dzi" no wo tar scy le "ni cy cie sz$ si& ze

swo jej po my# ki. Two rz$c "cie! k& edu -

ka cyj n$, b#&d nie za pla no wa li ilo"% osób

za in te re so wa nych for mal n$ i nie for -

mal n$ edu ka cj$ le "n$ na "cie! ce re zer -

wa tu. Ob li cza li j$ na trzy, no mo !e
pi&% ty si& cy. Sta #o si& ina czej. Ju!
w 2012 ro ku Bór na Czer wo nem i je go

"cie! k& od wie dzi #o osiem dzie si$t ty si& -
cy osób, trak tu j$ cych to miej sce jak

praw dzi wy skarb na tu ry. 

W tym re zer wa cie nie ma ko szy

na "mie ci. I nie ma "mie ci! Tu taj ci sza le -

"na gra w uszach. Cho cia! nikt nie bro -

ni od wie dza j$ cym ani swo bod ne go cho -

dze nia po le sie, ani zbie ra nia ja gód czy

po zio mek, czy na wet bar dziej wy czy no -

wych spa ce rów dla zdro wia. By le szli

szla kiem. 

Bór na  Czer wo nem ze swo j$ "cie! k$
edu ka cyj no -tu ry stycz n$, usy tu owa n$
na obrze !ach spor to we go lot ni ska no wo -

tar skie go, ma w so bie ja k$" nie zwy k#$
moc. Od wie dza j$ cy j$ wi da% po czu li, !e
two rzo ny przez na tu r& przez ty si$ ce lat torf,

da je si #y wi tal ne i przy ro dzie i lu dziom.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Fragment ukwieconego torfowiska
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G
ór ni cze or kie stry d! te by "y w cza sach

Pol ski Lu do wej po t! g#. Na Gór nym

$l# sku rzad ko któ ra ko pal nia nie mia "a
w"a sne go ze spo "u in stru men tów d! tych.

W pra wie ka% dej uro czy sto &ci za k"a do -

wej czy pa' stwo wej – nie mó wi#c o Bar -

bór ce – uczest ni czy li lu dzie w gór ni czych

mun du rach, z czer wo ny mi pió ro pu sza mi

na cza kach i l&ni# cy mi in stru men ta mi d! -
ty mi w r! kach. Jed na z naj bar dziej zna -

nych – li cz# ca 120 mu zy ków i 20 na sto -

let nich wer bli stów – Or kie stra D! ta
Ko pal ni „Wa len ty – Wa wel” z Ru dy

$l# skiej wy st# pi "a na wet w 1966 ro ku

w War sza wie w rz# do wych ob cho dach

Ty si#c le cia Pa' stwa Pol skie go. Do dzi&
opo wia da na jest aneg do ta, jak to rudz cy

or kie stran ci, ma sze ru j#c do mo stu przez

Wi s"!, w po r! ostrze %e ni prze szli na dru -

gi brzeg zwy k"ym kro kiem, nie do pro wa -

dza j#c do roz chwia nia kon struk cji.

– Znam t! hi sto ri! z opo wia da', bo sam

wte dy nie na le %a "em do or kie stry, na wet

nie wiem, o któ ry most cho dzi "o Po nia -

tow skie go czy $l# sko -D# brow ski, ale to

praw da – po twier dza Ja cek Kam pa, dy -

ry gent or kie stry d! tej ko pal ni „Po kój”,

kon ty nu uj# cej tra dy cje or kie stry „Wa len -

ty – Wa wel” w Ru dzie $l# skiej.

Nic dziw ne go, %e dy rek cje ko pal' ho -

"u bi "y swo je za k"a do we or kie stry, fi nan -

su j#c ich dzia "al no&(. Cz"o nek or kie stry

w dniu kon cer tu nie mu sia" fe dro wa(
na szych cie a do dat ko wo otrzy my wa"
za je den wy st!p od 30 do 50 z"o tych.

Au to kar do pod wie zie nia, te% dar mo wy,

ofe ro wa "a dy rek cja ko pal ni. Nie kie dy

ka pel mistrz móg" li czy( na gór ni czy

etat. Pie ni# dze na or kie stry po cho dzi "y
cz! &cio wo z obo wi#z ko wych sk"a dek

za "o gi.

– Pod czas przyj mo wa nia do pra cy

przy sz"y gór nik do sta wa" do pod pi sa nia

kil ka de kla ra cji co mie si!cz nych sk"a -

dek m.in. na or kie str! d! t#. I cz! sto

&wie %o upie czo ny pra cow nik drwi", %e
mu zy cy za gra j# mu do pie ro na po grze -

bie, ale p"a ci" – wspo mi na Jan $lu sar czyk,

biu ra li sta z nie ist nie j# cej ju% ko pal ni

„Roz bark” w By to miu.

Or kie stra gór ni cza bez ko pal ni

D
o pie ro po na sta niu ustro jo wej trans -

for ma cji, kie dy to roz po cz! "a si! li -
kwi da cja ko pal', na sta "y dla or kiestr

trud niej sze cza sy. Jesz cze w po "o wie

lat 90. mi nio ne go stu le cia na Gór nym $l# -
sku ist nia "o 108 or kiestr. Jak od no to wa"
An drzej Wój cik, se kre tarz Od dzia "u $l# -
skie go Pol skie go Zwi#z ku Chó rów i Or -

kiestr, w ra por cie o „Kon dy cji spo "ecz ne -

go ru chu mu zycz ne go na $l# sku” do 2008

ro ku oca la "o je dy nie 51 ze spo "ów d! tych.

Ja ko jed ni z pierw szych smut ku li kwi -

da cji do &wiad czy li gór ni czy mu zy cy

w By to miu. Jesz cze na po cz#t ku lat

90. XX wie ku w tym mie &cie ist nia "o sie -

dem ko pal', a przy ka% dej z nich d! li
w tr# by mu zy kal ni gór ni cy. Stop nio we "# -
cze nie i li kwi da cja przez Kom pa ni! W! -
glo w# ko pal' do pro wa dzi "o do po wsta -

nia w By to miu tyl ko jed ne go Za k"a du

Gór ni cze go „Bo brek -Cen trum”. Los ko -

pal' po dzie li "y ze spo "y mu zycz ne. 

Gór ni cze or kie stry d! te dzia "a j# na wol nym ryn ku jak in ne pod mio ty go spo dar cze

Z"o te tr# by i czerwone

pió ro pu szeRY SZARD

BED NAR CZYK

Gór ni cza Or kie stra D! ta „Pie ka ry – Ju lian” pod czas pa ra dy w Tar now skich Gó rach. 
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Osto j! gór ni czych mu zy ków sta "a si#
or kie stra d# ta ko pal ni „Mie cho wi ce”.
Ist nie j! ca od 1920 ro ku i opar ta na wie -
lo po ko le nio wych wi# zach oca la "a, bo jej
cz"on ko wie w 1995 ro ku za "o $y li Sto wa -
rzy sze nie Mu zycz no -Kul tu ral ne Gór ni -
cza Or kie stra D# ta „Mie cho wi ce”. Po do -
"! cze niu do ze spo "u mu zy ków z ko pal%
„Bo brek” i „Cen trum” w 2007 ro ku
przy j# li na zw# Gór ni cza Or kie stra D# ta
„By tom” – je dy na w mie &cie. Jej dy ry -
gen tem zo sta" Jó zef S"od czyk, któ re go
dzia dek Ka spar, oj ciec Au gu styn i brat
En gel bert tak $e wie le lat gra li w or kie -
strze. W su mie w tr! by d# "o 11 cz"on ków
ro dzi ny S"od czy ków. Ta kich wie lo po ko -
le nio wych fa mi lii zwi! za nych z or kie str!
jest do dzi siaj kil ka na &cie. 

Usa mo dziel nie nie si# by tom skie go ze -
spo "u w for mie sto wa rzy sze nia spra wi -
"o, $e mu zy cy mu sie li ja ko pierw si roz -
po cz!' dzia "al no&' na zu pe" nie no wych
za sa dach – bar dziej wol no ryn ko wych. 

– Dzia "a my jak ka$ dy pod miot go spo -
dar czy. Za ra bia my pie ni! dze, wy sta wia -
my ra chun ki, p"a ci my po dat ki – wy ja &nia
Ma rek Kle men tow ski, me ne d$er od 1996
ro ku by tom skiej or kie stry i wie lo let ni wi -
ce pre zes Sek cji Kra jo wej Gór nic twa
W# gla Ka mien ne go NSZZ „So li dar -
no&'”. Wol ny ry nek spra wi", $e or kie stra
wy st# pu je nie tyl ko na uro czy sto &ciach
pu blicz nych czy z oka zji Bar bór ki. Mu -
zy kan ci gra j! na &lu bach, po grze bach, po -
$e gna niach pra cow ni ków, pod czas ko -
&ciel nych ce re mo nii, to wa rzy sz! tak $e
otwar ciu pla có wek han dlo wych czy ad -
mi ni stra cyj nych. Wy je$ d$a j! na kra jo we
i za gra nicz ne prze gl! dy or kiestr d# tych.
Udzia" w im pre zach sta" si# (ró d"em do -
cho dów prze zna cza nych na utrzy ma nie
ze spo "u d# te go. 

– Za p"a ta za kon cert w pe" nym sk"a dzie
mo $e si# ga' na wet 10–15 ty si# cy z"o tych.
Wszyst ko za le $y od cza su, miej sca, tra -
sy i licz by osób. Nie ma sta "ych sta wek.
Naj mniej kosz tu je wy st#p 10 mu zy -
ków – zdra dza Ma rek Kle men tow ski.
Cho' zda rza im si# gry wa' i za dar mo,
przy k"a do wo na me czach bok ser skich
Da mia na Jo na ka. 

Sto wa rzy sze nie wpi sa "o si# tak $e na li -
st# or ga ni za cji po $yt ku pu blicz ne go i co
ro ku otrzy mu je za de kla ro wa ny przez
sym pa ty ków je den pro cent od pi su po dat -
ko we go. Z bi lan su 2007 ro ku wy ni ka "o,
$e na kon cie or kie stry zna la z"o si#
na plus 29 tys. z". No wa sy tu acja sa mo -
fi nan so wa nia si# zmu si "a mu zy ków
do dba nia o wi ze ru nek ze spo "u. Na gra li
p"y t# CD, licz ne fil mo we spo ty. Re kla -
mu j! si# ja ko or kie stra, któ ra za gra "a
w Wa ty ka nie przed Ja nem Paw "em II.
Spo ro po pu lar no &ci przy spo rzy" im wy -
st#p w te le wi zyj nym pro gra mie „Mam ta -
lent”. Pod kre &la j!, $e zwy ci# $y li w mi# -
dzy na ro do wym fe sti wa lu or kiestr d# tych
w nor we skim Ha mar.

Kosz tow ne dmu cha nie w tr! by

Pod kre &li' jed nak trze ba, $e utrzy ma -
nie tak li czeb ne go ze spo "u mu zy ków

du $o kosz tu je. Za uszy cie pa rad ne go

mun du ru z cza kiem i pió ro pu szem, któ -
ry zu $y wa si# po sied miu la tach, kra wiec
bie rze ty si!c z"o tych. Do bry in stru ment
bla sza ny kosz tu je kil ka na &cie ty si# cy
z"o tych. Do te go do cho dz! kosz ty op"at
za dach nad g"o w!, czynsz, ogrze wa nie,
pr!d, te le fo ny. Mu zy cy by tom skiej or kie -
stry od 2003 ro ku s! w na ty le szcz# &li -
wej sy tu acji, $e ma j! w"a sn! sie dzi b#
w daw nej sto "ów ce w Mie cho wi cach, ale
bez sa li kon cer to wej.

To, co spo tka "o Or kie str# D# t! „By tom”
ju$ w la tach 90. XX wie ku, do tkn# "o po -
zo sta "e ka pe le gór ni cze do pie ro w 2008
ro ku, kie dy za rz!d Kom pa nii W# glo wej
zre zy gno wa" z ich fi nan so wa nia. Ci or kie -
stran ci, któ rzy na dal chcie li d!' w in stru -
men ty bla sza ne, mu sie li pój&' w &la dy
mie cho wic kiej or kie stry. W Ru dzie )l! -
skiej, gdzie mi mo re struk tu ry za cji gór nic -
twa oca la "y czte ry ko pal nie, mu zy cy za -
re je stro wa li to wa rzy stwa mu zycz ne.
Jed nym by "o Rudz kie Sto wa rzy sze nie
Kul tu ral ne Or kie stry D# tej KWK „Po kój”.
Po wsta "a w 1922 ro ku, ak tu al n! na zw#
przy j# "a po po "! cze niu w 1968 ro ku ko -
pal% „Wan da -Lech” i „Po kój”. W 1996 ro -
ku po ko lej nej ko pal nia nej fu zji do ze spo -
"u do "! czy li cz"on ko wie s"yn nej or kie stry
„Wa len ty -Wa wel”. W od ró$ nie niu od in -
nych za k"a do wych ze spo "ów d# tych or -
kie stra ko pal ni „Po kój” mo $e jesz cze li -
czy' na do br! wo l# gór ni ków, gdy$ na dal
zwi! za na jest z ko pal ni!, ja ko g"ów nym
od bior c! us"ug mu zycz nych i bli sko 700
pra cow ni ków w 2011 ro ku op"a ci "o do -
bro wol ne sk"ad ki na utrzy ma nie ze spo "u,
co mie si#cz nie przy no si "o sto wa rzy sze niu
oko "o sze&' ty si# cy z"o tych do cho du. 

– Nie sko rzy sta li &my z od pi su jed ne go
pro cen tu, bo wpis na li st# or ga ni za cji po -
$yt ku pu blicz ne go, jak i pó( niej sze roz -
li cze nia s! bar dzo skom pli ko wa ne a zy -
ski nie wiel kie – za strze ga si# Ja cek
Kam pa, dy ry gent i me ne d$er Or kie stry
D# tej KWK „Po kój” w Ru dzie )l! skiej.
Dy ry gent zdra dza, $e je go or kie stra d# ta
in ka su je za wy st#p trzy ty si! ce z"o tych.
We d"ug je go ro ze zna nia ta kie staw ki
ofe ru je ka$ dy ze spó" in stru men tów d# tych.

Sa mo fi nan so wa nie si# or kiestr d# tych
wp"y n# "o tak $e na ich re per tu ar.
Wy ko nu j! ju$ nie tyl ko hym ny pa% stwo -
we czy te$ pa trio tycz ne lub lu do we me -
lo die. Ma j! w re per tu arze ko l# dy, mu zy -
k# fil mo w!, aran $a cje po pu lar nych
stan dar dów za rów no jaz zo wych jak i roc -
ko wych. Dzi& or kie stra d# ta po tra fi za gra'
ka$ dy prze bój. Wra $e nie ro bi bra wu ro wo
wy ko ny wa ne na tr!b ce so lo mo ty wu prze -
wod nie go – znaj du j! cej si# w re per tu arze
wi#k szo &ci or kiestr d# tych – kom po zy cji
Chu ca Man gio ne z fil mu „Dzie ci San che -
za”. Nie mniej $y wio "o wo brzmi „Ba" ka -
ni ca”– za aran $o wa na na in stru men ty d# -
te – zna na pio sen ka ze spo "u Pier si czy te$
skom pli ko wa ne mu zycz nie utwo ry Fre die -
go Mer cu re go. Wy ra fi no wa ny re per tu ar
spra wi", $e po zni ka li z or kiestr mu zy cy
ama to rzy, któ rzy gra nia na in stru men tach
uczy li si# od star szych mu zy kan tów.

– Wi#k szo&' spo &ród cz"on ków or kie -
stry uko% czy "o Aka de mi# Mu zycz n!,
ale pra cu j! w in nych za wo dach, gra j! ja -

ko pa sjo na ci mu zy ki – mó wi Ma rek
Kle men tow ski. 

Kon kur so we am bi cje i tra dy cje

Wna t"o ku im prez cz"on ko wie grup
d# tych nie za po mi na j! o swo ich

ko rze niach. Kon ty nu acj! i kul ty wo wa -
niem d# tej tra dy cji s! licz ne lo kal ne
prze gl! dy or kiestr. Od 14 lat Urz!d
Miej ski w Ru dzie )l! skiej upa mi#t nia
po sta' zmar "e go w 1984 ro ku Au gu sty -
na Ko zio "a, s"yn ne go dy ry gen ta or kie -
stry d# tej „Wa len ty – Wa wel”, or ga ni zu -
j!c Fe sti wal Or kiestr D# tych je go
imie nia. W bie $! cym ro ku mia" cha rak -
ter wy "!cz nie lo kal ny. 3 sierp nia 2014 ro -
ku przez mia sto prze ma sze ro wa "y, gra -
j!c me lo di# „Sz"a dzie wecz ka
do la secz ka”, czte ry gór ni cze or kie stry
„Biel szo wi ce”, „Ha lem ba”, „Po kój”
i „Wi rek”. W par ku ze spo "y wspól nie
wy ko na "y marsz „Al te ka me ra den”
a pó( niej na st! pi "y kon cer ty po szcze gól -
nych grup d# tych. 

Po dob nym na wi! za niem do tra dy cji
sta" si# or ga ni zo wa ny od sze &ciu lat przez
tar no gór ski Ma gi strat Fe sti wal Or kiestr
D# tych imie nia Jó ze fa Szwe da, zmar "e go
w 2006 ro ku, po cho dz! ce go z Tar now skich
Gór, kom po zy to ra. W fe sti wa lu, któ ry od -
by" si# w tym ro ku 31 sierp nia, od po cz!t -
ku do mi nu j! c! ro l# od gry wa "y gór ni cze or -
kie stry – lau re ata mi by "y m.in. ze spo "y
z By to mia i Ha lem by. Dla rudz kiej or kie -
stry udzia" w tar no gór skim prze gl! dzie sta"
si# obo wi!z kiem, bo wiem Jó zef Szwed
prze ka za" bli sko sto w"a snych utwo rów
do jej ar chi wum. Spe cjal nie dla or kie stry
„Ha lem ba” na pi sa" ju bi le uszo we kom po -
zy cje: „Uwer tu ra na czter dzie sto le cie”
i marsz „Ha lem bia cy”. Jed nak kon kur sy,
prze gl! dy i fe sti wa le od stra sza j! nie któ -
re ze spo "y, bo nie przy no sz! fi nan so we -
go zy sku.

– Zg"o si li &my si# wst#p nie do tar no gór -
skie go fe sti wa lu, ale po prze li cze niu
kosz tów do jaz du i diet, bo ka$ de mu
mu zy ko wi mu sz# wy p"a ci' 30 z"o tych
za wy st#p, zre zy gno wa li &my z udzia "u,
gdy$ w ra zie zwy ci# stwa otrzy ma li by &my
je dy nie ja k!& sta tu et k#. W do dat ku ja ko
lau re aci mu sie li by &my na w"a sny koszt
przy je cha' na ko lej ny fe sti wal – opo wia -
da Ja cek Kam pa. 

Dla cze go za tem or kie stry w ogó le
uczest ni cz! w fe sti wa lach, sko ro przy no -
si to mi zer ne wspar cie fi nan so we? Na gro -
da za naj lep sze wy ko na nie w Tar now -
skich Gó rach kom po zy cji Jó ze fa Szwe da
wy no si "a trzy ty si! ce z"o tych. G"ów nie ze
wzgl# dów pre sti $o wych. Kon kur sy po -
ma ga j! usta li' nie ofi cjal ny ran king naj -
lep szych or kiestr d# tych.

– Mo$ na po rów na' si# z in ny mi mu -
zy ka mi – do da je Ja cek Kam pa. Dzi# ki
prze gl! dom utrwa li "a si# tak $e ry wa li za -
cja po mi# dzy or kie stra mi i roz bu dzi "a
w&ród mu zy kan tów am bi cj# si# ga nia
po bar dziej skom pli ko wa ne kom po zy cje
oraz ch#' ulep sza nia re per tu aru. Na czym
naj bar dziej sko rzy sta li s"u cha cze. 

!
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Ja kub Rosz kow ski W po piel nicz ce dia ment.
Pra pre mie ra 6 czerw ca 2014 r. w Te atrze !l" -
skim im. Sta ni s#a wa Wy spia$ skie go w Ka -

to wi cach. Re %y se ria Wal de mar Pa tle wicz,

sce no gra fia, ko stiu my, pla kat Ewa Sa ta lec -

ka, opra co wa nie mu zycz na Wal de mar Pa tle -

wicz, Prze my s#aw Hol lin, kie row nic two mu -

zycz ne Ewa Zug, ruch sce nicz ny Ja kub

Kraw czyk, ani ma cje Bar t#o miej Rej dych,

NA DAL. Stu dio

y sta wio n! w Te atrze
"l! skim na ko niec
se zo nu 2013/2014

sztu k# Ja ku ba Rosz kow skie go
„W po piel nicz ce dia ment” mo$ -
na od czy ta% ja ko rzecz o prze -
gra nym ar ty &cie. Tyl ko czy
war to by 'o nisz czy% mit Zbysz -
ka Cy bul skie go, by po ka za%
kl# sk# ar ty sty w no wej, post ko -
mu ni stycz nej rze czy wi sto &ci
ka pi ta li zmu z pol sk! twa rz!? 

W 1967 ro ku mia 'am nie -
spe' na dzie si#% lat. Miesz ka -
'am na Ple bi scy to wej, na prze -
ciw ka te dry Chry stu sa Kró la
w Ka to wi cach, na któ r! wy -
cho dzi 'y okna me go miesz ka -
nia. W stycz nio wy dzie( z gru -
p! dzie cia ków z po dwór ka
wy bie gli &my przed dom i ob -
ser wo wa li &my z cie ka wo &ci!
wiel ki t'um na po grze bie Zbi -
gnie wa Cy bul skie go. By 'am
zbyt ma 'a, by tak na praw d#
wie dzie%, kim on by', ale ro -
dzi ce po wie dzie li mi, $e to
wiel ki ak tor i $e zgi n!' tra gicz -
nie. Te dwie in for ma cje po -
zwo li 'y mi, jak wie lu mnie po dob nym,
zbu do wa% mit Cy bul skie go. Gdy doj rze -
wa j!c, a po tem b# d!c ju$ ukszta' to wa n!
do ro s'! oso b! o wy ro bio nej es te ty ce i po -
trze bach kul tu ral nych, ogl! da 'am je go fil -
my, pa trzy 'am na kre acje Cy bul skie go
w'a &nie przez so czew k# je go le gen dy.
Oczy wi &cie, $e po tra fi 'am do strzec bra -
ki warsz ta to we i ma nie rycz no&% je go
sty lu gry, ale Cy bul ski mia' cha ry zm#, któ -
r! ob da rze ni s! tyl ko nie licz ni i któ rej nic
nie by 'o w sta nie znisz czy%. Ten mit wiel -
kie go i tra gicz ne go ar ty sty twór cy ka to -
wic kie go przed sta wie nia chcie li – &wia -
do mie czy te$ nie &wia do mie – zbu rzy%.
Tyl ko po co?

Nie lu bi# gdy ba nia, a ta sztu ka jest
na nim opar ta. Co by by 'o, gdy by Zby szek
Cy bul ski 8 stycz nia 1967 ro ku we Wro -
c'a wiu nie wpad' pod po ci!g – to g'ów -
ny po mys' Rosz kow skie go na rzecz
o Zbi gnie wie Cy bul skim – wy sta wio n!
przez Te atr "l! ski w ra mach cy klu „"l!sk
&wi# ty/"l!sk prze kl# ty” o twór cach wy -
wo dz! cych si# ze "l! ska lub z nim zwi! -
za nych, w mie &cie, do któ re go Cy bul ski
by' ro dzin nie przy wi! za ny i w któ rym
spo cz!' na za wsze, po cho wa ny na cmen -
ta rzu przy ul. Sien kie wi cza 47 lat te mu. 

Tym cza sem oca lo ny przez Rosz kow -
skie go Cy bul ski $y je i ma si# w mia r# do -
brze – je &li cho dzi o po wierz chow no&%, ja -
k! ob da rzy' go kreu j! cy t# po sta% Ro bert
Ta lar czyk. Co praw da pod ta tu sia 'y,
z brzusz kiem, ale na dal wzbu dza sym pa -
ti#, cho% na pew no ju$ nie po dziw. Wy -
'a nia si# ze &miet ni ka. To nie tyl ko &wia -
do me na wi! za nie do ostat niej sce ny
ada pta cji fil mo wej „Po pio 'u i dia men tu”.
Ko mu&, kto pa mi# ta de biut Ro ber ta Ta -
lar czy ka w 1993 ro ku ja ko Gra ba rza
w „"la dach” Jó ze fa Szaj ny w Te atrze Roz -
ryw ki, wy da je si#, $e to swo iste de ja vu.
Na Szaj now skim z du cha &miet ni ku hi sto -
rii &wia ta znisz czo ne go to ta li ta ry zmem
tym ra zem jed nak od by wa si# tar go wi sko
pró$ no &ci, spek takl ob 'u dy i $e ro wi sko

snych twór ców, któ rzy prze -
cie$ nie ta kie rze czy ro bi!
swym wiel kim po przed ni kom. 

Sztu ka jest kiep ska li te rac ko,
opar ta na kil ku wy &wiech ta -
nych, do brze zna nych fak tach
z $y cia ak to ra i cy ta tach z je go
g'o &nych fil mo wych ról, ale tak
na praw d# nie mó wi o nim nic
wa$ ne go ani od kryw cze go, nie
bu du je psy cho lo gicz ne go por -
tre tu nie tu zin ko we go ar ty sty.
Na zwi sko Cy bul skie go i nie -
któ re fak ty z je go $y cia zo sta -
'y wy ko rzy sta ne do na ma lo wa -
nia por tre tu ko go&, kim
na pew no nie by' Cy bul ski:
cz'o wie ka sfru stro wa ne go,
za gu bio ne go, prze gra ne go za -
wo do wo, któ ry, by prze trwa%
na ryn ku, go dzi si# gra% w mar -
nych re kla mach pa pie ro sów
Dia ment (ko lej ne na wi! za nie
do s'yn ne go fil mu, z wy bit n!
kre acj! Cy bul skie go). Por tret
Cy bul skie go z ro ku 2014, ja ki
na ma lo wa' Rosz kow ski, jest
z grun tu fa' szy wy – po dob nie
jak su ge stia o sa mo bój stwie.

Za iste trze ba nie zwy k'e go tu pe tu, by ar ty -
&cie tej mia ry co Cy bul ski, nada% ta ki
w'a &nie rys, wie dz!c, $e po cho dzi' z po -
ko le nia wspa nia 'ych ak to rów, o ro man tycz -
nym zgo 'a eto sie za wo do wym, któ rzy
ni gdy na ta k! pro fa na cj# mi sji ar ty sty si#
nie zgo dzi li – vi de Gu staw Ho lo ubek, An -
drzej )a pic ki, An drzej Szczep kow ski czy
Zbi gniew Za pa sie wicz.

My &l#, $e Rosz kow ski móg' by zna le*%
ko go& in ne go, kto le piej i traf niej ni$ Cy -
bul ski ob ra zo wa' by je go za mys' po ka za -
nia de gren go la dy ar ty sty. Jak w ka$ dym
&ro do wi sku i w tym s! pew ne wy j!t ki.
Mo im zda niem &wiet nie nada wa 'a by si#
do te go bio gra fia ak tor ki Be aty T., nie w!t -
pli wej gwiaz dy fil mu, któ ra sw! wspa nia -
'! ka rie r# ko( czy w do&% kiep skim
sty lu – na us'u gach te le wi zyj ne go show
skie ro wa ne go do ma 'o wy bred nej pu blicz -
no &ci, ja k! zdo by wa za wszel k! ce n#,
m.in. wdzi# cz!c si# do niej i z ekra nu
i z 'am ta blo idów. Jed nak Be ata T. nie jest
le gen d!, $y je, do brze si# mie wa, wi#c
pew nie nie po zwo li 'a by au to ro wi na wy -
ko rzy sta nie swe go na zwi ska do ta kie go
ce lu, a umar 'y prze cie$ nie b# dzie pro te -
sto wa%, le piej wi#c by 'o u$y% hi sto rii Cy -
bul skie go. 

Spek takl ra tu je spraw na re $y se ria Wal -
de ma ra Pa tle wi cza, sce no gra fia Ewy Sa -
ta lec kiej i do bre rze mio s'o ak tor skie.
Dla mnie jest jed nak du $ym roz cza ro wa -
niem, bo w po piel nicz ce pró bo wa no zdu -
si% – jak nie do pa 'ek – dia ment. 

DA NU TA LU BI NA -CI PI+ SKA

kosz tem czy je go& suk ce su lub kl# ski.
Wra$ li wy, a mo $e wr#cz nad wra$ li wy ar -
ty sta czu je si# jak cuch n! cy &mie%, bo jest
zmu szo ny ust! pi% po la ce le bry tom i twar -
dym pra wom rz! dz! cym show -biz ne -
sem, któ ry bez czel nie trium fu je nad wiel -
k!, praw dzi wie war to &cio w!, sztu k!. 

Czai si# jed nak w tek &cie Rosz kow skie -
go g'# bo ko in ge ru j! ca w bio gra fi# i ni -
czym nie uza sad nio na su ge stia, $e &mier%
na wro c'aw skim dwor cu ko le jo wym skro -
jo ne go na mia r# hol ly wo odz kie go Ja me -
sa De ana bo $ysz cza pol skiej wi dow ni
lat 60., to wca le nie by' nie szcz# &li wy wy -
pa dek, a za pla no wa ne sa mo bój stwo ar ty -
sty, któ ry mi mo i$ osi! gn!' suk ces, w mo -
men cie roz sta nia si# z $y ciem czu' si#
nie spe' nio nym i po rzu co nym przez re $y -
se rów, któ rzy go wy kre owa li na gwiaz d#.
No có$, zmar 'y bro ni% si# nie mo $e
przed py ch! omni po tent nych wspó' cze -

Dia ment
jak nie do pa 'ek
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Spek takl ra tu je spraw na re "y se ria Wal de ma ra Pa tle wi cza, sce no gra fia Ewy
Sa ta lec kiej i do bre rze mio s#o ak tor skie. 

Anna Kadolska i Robert Talarczyk.
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I ko na nie Kwar te tu #l$ skie go, przy ca %ej

swo jej sub tel nej pre cy zji, po zwa la w pe% -
ni de lek to wa& si' za war t$ w kwar te tach

gr$ barw i na stro jów. S%u chacz nie ma -

j$ cy przed ocza mi nut nie jest oczy wi (cie

w sta nie (le dzi& za bie gów kon struk cyj -

nych. By %o to zresz t$ za %o )e niem Pa nuf -

ni ka: je go dzie %a mia %y bro ni& si' nie ja -

ko oka zy Au gen mu sik, lecz ja ko )y we

d*wi' ki, tra fia j$ ce do du szy s%u cha cza.

W wy ko na niu Kwar te tu #l$ skie go rze -

czy wi (cie tra fia j$.

Co to jest
neu ro este ty ka mu zycz na?

J
e den z naj now szych i naj bar dziej

obie cu j$ cych kie run ków ba da+ pro wa -

dzo nych na sty ku mu zy ko lo gii i psy cho -

lo gii eks pe ry men tal nej to neu ro este ty ka.

Na uka ta obie cu je od po wie dzie& na fra -

pu j$ ce py ta nia, zresz t$ sta wia ne ju)
daw niej przez psy cho lo gów i so cjo lo gów:

ja ka jest ge ne za mu zy ki? Czy jest po wi$ -
za na z po wsta niem in nych sztuk, czy te)
ma od r'b ne *ró d%o, na przy k%ad w kszta% -
to wa niu si' ko mu ni ka cji ge stu ral nej

i wo kal nej ga tun ku ho mo sa piens?

Na ja kim eta pie jej ewo lu cji po ja wi %a si'
po trze ba prze )y cia es te tycz ne go? Ja ki jest

me cha nizm emo cji do zna wa nych

pod czas s%u cha nia mu zy ki? Ba da cze za -

in te re so wa ni neu ro este ty k$ mu zy ki zaj -

mu j$ si' tak )e od kry wa niem tzw. mu -

zycz nych uni wer sa liów, tj. ta kich

ele men tów mu zy ki, któ re s$ zja wi ska mi

po wszech ny mi i in tu icyj nie do (wiad cza -

ny mi przez wszyst kich zdro wych lu dzi

(a wi'c nie s$ w ja ki kol wiek spo sób po -

wi$ za ne z czyn ni ka mi kul tu ro wy mi).

Do ta kich ele men tów ma na przy k%ad na -

le )e& to nal no(&. Ba da nia neu ro este tycz -

ne, b' d$ ce na ra zie ra czej w sfe rze pro -

jek tów, ma j$ w wi'k szo (ci cha rak ter

eks pe ry men tal ny. Pro wa dzi si' je mi' dzy

in ny mi na bar dzo in te re su j$ cych gru pach

lu dzi, któ rych – wsku tek prze by tych

ura zów al bo wro dzo nych od chy le+
umy s%o wych – do tkn' %y tzw. „amu zje”,

czy li ró) ne po sta cie „g%u cho ty mu zycz -

nej” – nie mo) no(& roz ró) nia nia to na cji,

wy so ko (ci d*wi' ków, al bo ogól na nie -

zdol no(& do wy obra )a nia so bie d*wi' -
ków (na za sa dzie tzw. „men tal ne go 

ra dia”).

War to (cio wy zbiór prac po (wi' co -

nych neu ro este ty ce mu zy ki przy no si

pra ca zbio ro wa wy da na przez ofi cy n' Po -

zna+ skie go To wa rzy stwa Przy ja ció% Na -

uk. Re dak to ra mi, a za ra zem au to ra mi za -

war tych w niej ar ty ku %ów s$ m%o dzi

ba da cze na le )$ cy do (red nie go i m%o de -

go po ko le nia, m.in. Piotr Pod lip niak, Ju -

sty na Hu mi'c ka -Ja ku bow ska, Ad rian

Fol tyn, Piotr Przy bysz, Mar cin Strze lec -

ki i in ni. Mi mo )e anon so wa ny zbiór to

pra ca na uko wa z ko rzy (ci$, a na wet

przy jem no (ci$ prze czy ta j$ ka) dy, kto jest

za in te re so wa ny wy )ej wy mie nio ny mi py -

ta nia mi. 

MAGDALENA DZIADEK

ki mi jak Ora to rium ka ty! skie czy Po lo -

nia. S$ to bo wiem dzie %a ma ni fe sta cyj -

nie wr'cz abs trak cyj ne. Jak we wszyst -

kich dzie %ach Pa nuf ni ka, rz$ dz$ ni mi

ma te ma tycz ne pra wa kon struk cji. Za sa -

d$ bu do wy wszyst kich trzech utwo rów

jest struk tu ro wa nie me lo dy ki, har mo ni -

ki we d%ug za sad ro ta cji i per mu ta cji

uprzed nio u%o )o nej przez kom po zy to ra

ko mór ki in ter wa %o wej, jak rów nie) struk -

tu ro wa nie po zo sta %ych ele men tów mu -

zycz nych (zw%asz cza ryt mu) i ca %e go pla -

nu to nal ne go we d%ug za sad sy me trii

osio wej. 

Ulu bio nym za bie giem kom po zy tor -

skim Pa nuf ni ka by %o kon stru owa nie

lu strza nych od bi& mo ty wów, fraz, ust' -
pów for mal nych, oraz suk ce syw ne do -

da wa nie czy te) uj mo wa nie d*wi' ków.

Pra cy nad wszyst ki mi utwo ra mi Pa nuf -

ni ka, tak )e kwar te ta mi, przy (wie ca %y ja -

kie( uprzed nie wy obra )e nia prze strzen -

ne. W pierw szym kwar te cie ko rzy sta%
Pa nuf nik (we d%ug swych w%a snych

s%ów) z „si %y ma gicz nej” (na zwij my j$,
si %$ in te gru j$ c$) prze kszta% ca nej

na wszyst kie spo so by trzy d* wi' ko wej

ko mór ki, w dru gim, o na zwie Mes sa ges

in spi ro wa% si' spe cy ficz nym wra )e -

niem aku stycz nym, po cho dz$ cym

z trans for ma cji sy gna %u d*wi' ko we go

w tra dy cyj nym te le gra fie (tym z dru -

tem), in spi ra cj$ trze cie go kwar te tu, za -

ty tu %o wa ne go Wy ci nan ki by %y tra dy -

cyj ne pol skie wy ci nan ki lu do we.

Ma te ria d*wi' ko wa oma wia nych utwo -

rów jest nie zwy kle pre cy zyj nie za kom -

po no wa na, przez co ich wy ko ny wa nie

wy ma ga nie la da dys cy pli ny, a tak )e na -

my s%u – wy pa da prze cie) przyj rze& si'
bli )ej sto so wa nym przez kom po zy to ra

za sa dom. Jest to mu zy ka w wy so kim

stop niu abs trak cyj na, ale nie su cha.

Ulu bio n$ de wi z$ Pa nuf ni ka by %o twier -

dze nie o rów no wa dze mi' dzy po dej (ciem

in te lek tu al nym i emo cjo nal nym do kom -

po no wa nia. I rze czy wi (cie, dzie %a te s$
nie s%y cha nie in ten syw ne wy ra zo wo (nie -

kie dy su ge ru je si', )e w tym w%a (nie tkwi

ich „pol sko(&”), przez co atrak cyj ne za -

rów no do gra nia, jak i do s%u cha nia. Wy -

Rok An drze ja Pa nuf ni ka

P
a nuf nik i Lu to s%aw ski. Rok po ro ku

uko+ czy li war szaw skie kon ser wa -

to rium, rok po ro ku ob cho dz$ swo je okr$ -
g%e rocz ni ce, tyl ko w od wrot nej ko lej no -

(ci. W m%o do (ci przy ja* ni li si', w cza sie

oku pa cji za ra bia li na )y cie gra j$c wspól -

nie w du ecie for te pia no wym. Po woj nie

za no si %o si' na (mier tel n$ ry wa li za cj'.
Lu to s%aw ski sta% si' we wn'trz nym emi -

gran tem, Pa nuf nik by% pu pi lem w%adz,

wy ty po wa nym przez nie ja ko pol ski

„pro dukt po ka zo wy” Przy po mn', )e
na po cz$t ku dro gi )y cio wej wy bra%
Pa nuf nik spe cjal no(& dy ry genc k$. W la -

tach 1945–1946 by% dy ry gen tem or kie -

stry Fil har mo nii Kra kow skiej, a w se zo -

nie 1946–1947 na st'p nie dy rek to rem

Fil har mo nii War szaw skiej. Ja ko szef

czo %o wych or kiestr mia% wol n$ dro g', je -

(li idzie o za gra nicz ne kon tak ty, z cze go

te) in ten syw nie ko rzy sta%. „Ca %e szcz' -
(cie, )e wy emi gro wa%” – mruk n$% kto(
a pro pos uk%a du Pa nuf nik-Lu to s%aw ski

na sa li w kra kow skim Pa %a cu Pu s%ow -

skich, gdzie od by %a si', w ra mach te go -

rocz nych Dni Kom po zy to rów Kra kow -

skich, kon fe ren cja i dys ku sja pa ne lo wa

po (wi' co na Pa nuf ni ko wi (12 czerw ca br).

„Krop k$ nad i” spo tka nia by% kon cert

Kwar te tu #l$ skie go, na któ rym za brzmia -

%y dwa spo (ród trzech dzie% te go ga tun -

ku, ja kie skom po no wa% ar ty sta. Wcze -

(niej, bo ju) w 2003 ro ku Kwar tet #l$ ski

na gra% na p%y t' wszyst kie trzy Pa nuf ni -

kow skie kwar te ty. Na gra nie to, do ko na -

ne dla Pol skie go Ra dia Ka to wi ce, uzu -

pe% ni% Re lief IX „Szkoc ki” An drze ja

Krza now skie go (w ten spo sób dys kret -

nie za zna czo no kon tekst „bry tyj ski”

ca %ej p%y ty). Co cie ka we, pro duk cja

Kwar te tu #l$ skie go to pierw sze pol -

skie – i za le d wie dru gie (wia to we – na -

gra nie kom ple tu kwar te tów Pa nuf ni ka.

Pierw sze uka za %o si' w 1993 ro ku

w Wiel kiej Bry ta nii w po sta ci p%y ty za -

ty tu %o wa nej Mes sa ges, w re ali za cji The

Chi lin gi rian String Qu ar tet (CD Co ni fer

Clas sics). Sto sun ko wo ma %$ po pu lar -

no(& kwar te tów Pa nuf ni ka (po za Kwar -

te tem #l$ skim gry wa je w Pol sce je dy -

nie Kwar tet Wi la nów, któ ry wpro wa dzi%
te dzie %a na es tra d' „War szaw skiej Je sie -

ni”) mo) na ro zu mie& ja ko kon se kwen cj'
spo so bu po dej (cia Pa nuf ni ka do for my

kwar te to wej. W tych utwo rach, na pi sa -

nych od po wied nio w 1976, 1980 i 1990

ro ku po zo sta% kom po zy tor wier ny idio -

mo wi ga tun ku kwar te tu ja ko prze ja wu

mu zy ki ab so lut nej. Jest w nich ogrom na -

my s%u kom po zy tor skie go, je (li idzie

o kon struk cj' i ogrom in wen cji, nie mó -

wi$c o ory gi nal no (ci in spi ra cji. W od ró) -
nie niu od Pa nuf ni kow skich sym fo nii

nie ma w nich jed nak – jak przy sta %o
na ga tu nek kwar te tu – ja kich kol wiek

od wo %a+ do tre (ci ide olo gicz nych. Nic

dziw ne go, )e w Pol sce lat 80. i 90.

XX wie ku (wte dy mu zy ka Pa nuf ni ka

„wró ci %a” do Pol ski) mu sia %y prze gra&
z dzie %a mi o wy mo wie pa trio tycz nej, ta -
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Wie s!aw My "liw ski: Ostat nie

roz da nie. Kra ków 2013, ss. 448.
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(2006) Wie s!a wa My "liw -
skie go zo sta! okrzyk ni# ty

przez kry ty ków li te rac kim ar cy -
dzie !em. Naj now sza po wie"$ au to -
ra, któ ra uka za !a si# po sied mio let -
niej prze rwie, jest ko lej nym do wo -
dem na to, %e pi sarz nie po prze sta -
je na jed nym tyl ko ar cy dzie le, lecz
two rzy ko lej ne. Sie dem lat to sto sun -
ko wo d!u go, lecz na Ostat nie roz da -

nie (2013) war to by !o by cze ka$
na wet i d!u %ej. 

No tes & wy da wa$ by si# mo g!o,
%e to nic nie zna cz' cy przed miot. S!u -
%' cy je dy nie do gro ma dze nia ad re -
sów, na zwisk czy te% nu me rów te le -
fo nów osób, któ re s' dla nas mniej
lub bar dziej wa% ne. Nie któ re na zwi -
ska jed nak %e nic nam nie mó wi', za -
po mi na my o tym, kim jest np. Abra -
mo wicz Jan i sta wia my przy nim
krzy %yk. Krzy %yk jest dla w!a "ci cie -
la no te su in for ma cj', %e oto w chwi -
li, kie dy „ogar nia$” b# dzie swe %y -
cie (a w tym swój no tes), na le %y po -
zby$ si# wszyst kich krzy %y ków. 

Czy tel nik po zna je bo ha te ra Ostat -

nie go roz da nia w mo men cie otwar -
cia przez nie go je go no te su & ogrom -
ne go, sta re go, roz la tu j' ce go si#
i spi# te go gum k'. Ele men tu, dzi# ki
któ re mu mo %e roz li czy$ si# ze sw'
prze sz!o "ci' i sa mym so b'. Bo ha ter
przed sta wia czy tel ni ko wi po sta cie,
któ re po ja wi !y si# w je go %y ciu, lecz
sam po zo sta je przy tym ano ni mo wy.
Nie przed sta wia si# z imie nia ani na -
zwi ska. Jest nie spe! nio nym ar ty st' -

-ma la rzem, któ ry rzu ci! stu dia
na Aka de mii Sztuk Pi#k nych, by
uczy$ si# fa chu kra wiec kie go.
Po pew nym cza sie rów nie% i kra -
wiec two po rzu ci!, by za j'$ si# han -
dlem an ty ka mi i in ny mi war to "cio -
wy mi przed mio ta mi. Jest ty pem sa -
mot ni ka, lecz co wa% ne – sa mot ni -
ka z wy bo ru, któ ry nie do pusz cza
do sie bie ni ko go. Jest oso b', któ ra
naj le piej czu je si# w swo im to wa rzy -
stwie, sa ma ze so b'. Nie po trze bu -
je zb#d nych czu !o "ci, cie p!a czy te%
obec no "ci dru gie go cz!o wie ka. Je go
to wa rzy szem jest on sam, a dzi# ki
mo no lo go wi po wra ca do swej prze -
sz!o "ci, któ ra zda je si# wa% niej sza
ni( li te ra( niej szo"$. 

Na stro nach po wie "ci czy tel nik
po zna je rów nie% Ma ri#, mi !o"$ z lat
m!o do "ci bo ha te ra. Nie gdy" m!o d'
dziew czy n#, te raz doj rza !' ju% ko -
bie t#, mat k# dwój ki dzie ci i %o n#,
któ ra zdra dza swe go m# %a. Bo ha ter
Ostat nie go roz da nia nie utrzy mu je
kon tak tu z Ma ri'. Nie wie, jak wy -
gl' da ani kim tak na praw d# jest. Jed -
nak %e ko bie ta wci'% jest obec na
w je go %y ciu, gdy% wy sy !a do nie -
go li sty, w któ rych roz pa mi# tu je ich
wspól n' prze sz!o"$, jak rów nie%
opo wia da o swo im %y ciu bez nie go.
Mi mo ci' g!ych prze pro wa dzek
i zmian ad re su, Ma ria za wsze go od -
naj du je. Jej li sty za wsze do nie go do -
cho dz', mi mo i% na %a den z nich ni -
gdy nie ra czy! jej od po wie dzie$.
Czy tel nik nie do wia du je si#, dla cze -
go i kie dy ich zwi' zek si# roz pad!.
Bo ha ter po wie "ci Wie s!a wa My "liw -
skie go wie le rze czy zo sta wia nie do -
po wie dzia nych, jak by ukry wa! bo -
le sn' praw d# przed sa mym so b', nie
chc'c wy po wie dzie$ jej na g!os. 

No tes, któ ry do ma ga! si# upo -
rz'd ko wa nia, w rze czy wi sto "ci po -
zo sta je nie na ru szo ny. Po mi mo licz -
nych krzy %y ków i na zwisk, któ re dla
bo ha te ra nic nie zna cz'. Bo ha ter nie
po tra fi & a ra czej nie chce & po %e -
gna$ si# z prze sz!o "ci'. Prze sz!o"$
sta je si# dla nie go spo so bem na od -
na le zie nie si# w rze czy wi sto "ci,
któ r' jest te ra( niej szo"$. 

O czym na praw d# trak tu je Ostat -

nie roz da nie Wie s!a wa My "liw skie -
go? Naj !a twiej mo% na by po wie dzie$,
%e o %y ciu lub jak na pi sa ne jest
na re wer sie ksi'% ki o se kre tach pa -

mi" ci i mi !o #ci nie mo$ li wej. Jed -
nak %e ksi'% ka ta jest pró b' roz li cze -
nia si# cz!o wie ka z sa mym so b'; ze
swy mi wzlo ta mi i upad ka mi, ra do -
"cia mi i smut ka mi, a co naj wa% niej -
sze, z pa mi# ci' o nas sa mych i in -
nych. Tak jak bo ha ter po wie "ci Wie -
s!a wa My "liw skie go, ka% dy z nas po -
sia da no tes, pew ne go ro dza ju pa mi#$
prze no "n', któ r' w ka% dej chwi li
mo %e otwo rzy$ i si# gn'$ po kon kret -
n' oso b#. Ma my pro blem z upo rz'd -
ko wa niem go, gdy% ni gdy nie wia -
do mo, ko go, gdzie i kie dy b# dzie my
po trze bo wa$. Je ste "my ko lek cjo ne -
ra mi wspo mnie), nie spe! nio nych
ma rze), pla nów czy te% uczu$. Je ste -
"my wi#( nia mi na szej prze sz!o "ci,
w któ rej cz# sto si# za tra ca my i gu bi -
my. Zaka% dym ra zem, kie dy pra gnie -
my upo rz'd ko wa$ na sze %y cie, kto"
lub co" sta je nam na prze szko dzie. 

Mó wi my so bie: Ostat ni raz, wi# -
cej ju% te go nie zro bi#. Ostat nie roz -

da nie ni gdy nie b# dzie ostat nim,
gdy% ono tak na praw d# nie ist nie je. 

PAU LI NA JA NO TA

Syl wia Chut nik: W kra inie cza -

rów. Kra ków 2014, ss. 264.
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yl wia Chut nik za -
wsze mnie po zy -
tyw nie za ska ki wa -

!a, bo pi sze do k!ad nie tak
jak lu bi#. Tym ra zem jed -
nak prze sz!a sa m' sie bie.
Ty tu !o we opo wia da nie
W kra inie cza rów to maj -
stersz tyk. A hi sto ria ta ka
ba nal na: na dzia! ce umie -
ra na za wa! star szy cz!o -
wiek. I có% w tym dziw ne -
go? Ma !o to star szych pa -
nów stra ci !o %y cie pod -
czas przy ci na nia %y wo p!o -
tu, szcze gól nie w upa le?
Dla Syl wii Chut nik sta je
si# to jed nak przy czyn -
kiem do in tym nej opo wie -
"ci o "mier ci, prze mi ja -
niu, do ro s!o "ci i rze czach,
któ re lu dzie gro ma dz'
przez ca !e %y cie, a któ re
po ich odej "ciu prze sta j'
by$ do cze go kol wiek po -
trzeb ne. Do "wiad cze nie
"mier ci ko go" bli skie go
jest za wsze przej mu j' ce.
Au tor ka po tra fi !a te emo cje
prze ka za$.

Tom za wie ra tak %e opo -
wia da nia, któ re po wsta !y
mi# dzy in ny mi w ra mach
pro jek tu Ars Ca me ra lis Si -
le siae Su pe rio ris. S' to tek -
sty do ty cz' ce po sta ci zwi' -
za nych z Za g!# biem D' -
brow skim. An na pro wa dzi
fru stru j' ce %y cie mat ki, %o -
ny i cór ki opie ku j' cej si#

nie do !#% n' mat k'. I zno -
wu – sy tu acja ja kich ty si' -
ce. Ale w wy mia rze so sno -
wiec kim na bie ra ona szcze -
gól ne go zna cze nia. Tu gi n'
dzie ci sfru stro wa nych ma -
tek, a star sze oso by ma j'
jesz cze w pa mi# ci get to.
Tam w!a "nie zmie rza na
wóz ku mat ka An ny. Opo -
wia da nie prze pe! nio ne trud -
ny mi do zde fi nio wa nia
emo cja mi. Ko lej na jest Po -
la. Hol ly wo odz ka su per -
-gwiaz da, któ ra utkn# !a
w so sno wiec kiej za py zia !ej
ka mie ni cy na ca !e la ta.
Po wyj "ciu za m'% za so -
sno wiec kie go hra bie go
znik n# !a z hi sto rii ki na. Zo -
sta !a po niej tyl ko pa mi't -
ko wa ta blicz ka. A gdy by
tak Po la Ne gri wci'% tam
miesz ka !a, cze ka j'c na sa -
mo chód ze stu dia fil mo -
we go?

Po zo sta !e opo wia da nia
by !y ju% pu bli ko wa ne w in -
nych, lo kal nych an to lo -
giach, "ci "le s' bo wiem
zwi' za ne z da nym mia -
stem: Kra ko wem, War sza -
w', So snow cem w!a "nie.
Ich bo ha te ro wie to zwy kli
lu dzie, któ rych los do "wiad -
czy! bra kiem mo% li wo "ci
re ali za cji swo ich ma rze).
Ich fru stra cja si# ga ze ni tu.
Jak w przy pad ku g!# bo ko
wie rz' ce go m#% czy zny,
któ re mu do by cia ksi# dzem
prze szka dza tyl ko %o na i jej
mat ka. Za bi ja je wi#c, a po -
tem od naj du je uspra wie -
dli wie nie w Bi blii. Ko bie -
ty i m#% czy( ni ró% nie so bie
ra dz' w sy tu acjach stre so -
wych. Cho dz' na bez na -
dziej ne dan cin gi, po dej mu -
j'c pró by po zna nia ko bie ty,
rzu ca j' si# w ra mio na przy -
ja ció! ki, by ode gna$ roz -
pacz po stra cie m# %a, roz -
da j' ulot ki na uli cy, gdy
u"wia da mia j' so bie, %e nie
uro dzi !y si# po to, by od no -
si$ suk ce sy al bo… go tu j'
dzie ci, by prze trwa$ wid mo
g!o du. 

To nie tyl ko cza ry, ale
i sza ra rze czy wi sto"$, któ ra
mo men ta mi sta je si# kosz -
ma rem. W tek stach tych ro -
bi wra %e nie przede wszyst -
kim pre cy zyj ny j# zyk, któ -
ry od da je do k!ad nie to, co
po wi nien, bez zb#d nych
s!ów.

KA TA RZY NA KRZAN
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aj now sza ksi!" ka Zo fii Agniesz -
ki K#a ków ny, obec nie pro fe so -
ra Aka de mii im. Ja na D#u go sza

w Cz$ sto cho wie, jest swo istym re su me
au tor ki na te mat dwu dzie sto let nich prze -
mian w pol skim szkol nic twie: o na -
uczy cie lach, re for mach, urz$d ni kach,
ro li edu ka cji w do %wiad cze niu eg zy sten -
cjal nym i "y ciu spo #ecz nym, de mo kra -
ty za cji szko #y, wol no %ci i to ta li ta ry zmie
mi ni ste rial nym i wie lu in nych spra -
wach. W spo sób szcze gól ny przy gl! da si$
sy tu acji hu ma ni sty ki po zmia nach, ja kie
za ofe ro wa #y uczniom i na uczy cie lom ko -
lej ne pro jek ty re form o%wia ty. Wraz
z au tor k! czy tel nik mo "e %le dzi& to cz! -
ce si$ w ostat nich de ka dach dys ku sje
nad ide! wpro wa dza nia do sys te mu edu -
ka cyj ne go roz wi! za' te sto wych, za mie -
sza niem wo kó# ka no nu lek tur, ko mer cja -
li za cj! pod r$cz ni ków, usztyw nie niem
pod sta wy pro gra mo wej po przez wpro wa -
dze nie stan dar dów eg za mi na cyj nych,
mi tem pa ra me try za cji itp. Kil ka dzie si!t
tek stów – krót szych i d#u" szych, fe lie to -
nów, li stów otwar tych, wy k#a dów, wy -
wia dów, sk#a da j! cych si$ na t$ nie zwy -
kle in te re su j! c! i skrz! c! si$ dow ci pem
ksi!" k$, da #o by si$ za mkn!& w ty tu le 
tek stu wpro wa dza j! ce go: Z ab sur du
w ab surd. 

Mo" na by oczy wi %cie po trak to wa& ni -
niej sz! pu bli ka cj$ ja ko zo ilow ski ko men -
tarz do ak tu al ne go sta nu pol skiej o%wia -
ty, któ ry za my ka# by si$ w s#o wach sa ty -
rycz nej pio sen ki Woj cie cha M#y nar -
skie go: „Co by tu jesz cze spie przy&, pa -
no wie?!”, bo wie le tu gorz kich s#ów pa -
da j! cych pod ad re sem sy tu acji szkol nic -
twa, za któ r! od po wie dzial no%& po no sz!
przede wszyst kim urz$d ni cy i „us#u" ni”
na ukow cy przy kla sku j! cy ab sur dal nym
po my s#om. Pod czas lek tu ry nie jed no -
krot nie na su wa si$ sko ja rze nie ze s#yn -
nym ko men ta rzem Ka zi mie rza Gór -
skie go, któ ry w od nie sie niu do ko lej nych
nie po wo dze' pol skiej re pre zen ta cji
w pi# ce no" nej za da wa# py ta nie za do wo -
lo nym z sie bie dzia #a czom PZPN: „Sko -
ro jest tak do brze, to dla cze go jest tak
(le?”. Jed nak au tor k$ trud no umiej sco -
wi& w „lo "y szy der ców”, zbyt wie le w tej
ksi!" ce nie zwy kle in spi ru j! cych py ta',
pro po zy cji wyj %cia z im pa su, roz wi! za',
kon kret nych wska zó wek, któ re po mo -
g#y by za ko' czy& t$ strasz nie m$ cz! c! 
ju" wszyst kich sy tu acj$ „edu ka cji w bu -
do wie”.

Ksi!" ka Ja ko! i ja ko!" zda je si$ wy -
ra sta& z du cha her me neu ty ki, któ ry ka -
"e nie ustan nie po szu ki wa& roz wi! za'
bar dziej praw dzi wych, re al nych, ade -
kwat nych do rze czy wi sto %ci, z dru giej
stro ny trud no uciec przed prze ko na -
niem, "e au tor ce pa tro nu je mo del kszta# -
ce nia ra bi nicz ne go, sta wia j! ce go ucznia
wo bec ko niecz no %ci za da wa nia py ta'
swo je mu na uczy cie lo wi. Ta wy da wa #o -
by si$ „po my# ko wa” za mia na ról jest
wiel ce zna cz! ca w edu ka cji tal mu dycz -
nej, bo wiem to dzi$ ki niej kszta# tu je si$
przede wszyst kim po sta wy m#o dych lu -
dzi, kry tycz nych wo bec na by wa nej wie -
dzy, %wia do mych na by wa nych umie j$t -

cy no wy dzie' naj po pu lar niej szym pol -
skim prze kle' stwem. Dla te go te", gdy
czy ta #em ostre, cho& nie zwy kle traf ne,
dia gno zy au tor ki, nie raz przy kla sn! -
#em, pa mi$ ta j!c sy tu acje, w któ rych
wdra "a no ko lej ne za le ce nia re for ma tor -
skie w spo sób urz$ do wo -biu ro kra tycz -
ny: na ka za mi, pi sma mi i spra woz da nia -
mi. I trud no si$ nie zgo dzi& z do%& cz$ -
sto po wra ca j! ca dia gno z!, "e oto ma my
do czy nie nia z „ka ry ka tu r! po cz!t ko we -
go pro jek tu”, któ re mu przy %wie ca #y
wiel kie ce le: de mo kra ty za cja edu ka cji,
pod mio to wo%& w ucze niu si$, in te gro wa -
nie wie dzy z ró" nych ob sza rów na -
uki… Tym bar dziej ksi!" ka Ja ko! i ja -
ko!" jest wa" nym i do no %nym g#o sem
roz brzmie wa j! cym w %ro do wi sku za do -
wo lo nych z sie bie urz$d ni ków sza fu j! -
cych wy ni ka mi sta ty styk, któ re jed nak
nie wy da j! si$ tak opty mi stycz ne jak si$
na po zór wy da je. W mo im prze ko na niu
jest to g#os pro ro czy, za rów no w ro zu -
mie niu ka san drycz nym, jak i bi blij -
nym, bo wiem „je %li si$ nie na wró ci cie,
wszy scy zgi nie cie”.

ADAM RE GIE WICZ
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no %ci i od po wie dzial nych za s#o wa,
któ re wy po wia da j!. To w#a %nie py ta nie,
ja kie m#o dy cz#o wiek sta wia na uczy cie -
lo wi, a nie od po wied( z uzy ska nej wie -
dzy, sta no wi o je go war to %ci i po zwa la
go za kla sy fi ko wa& ja ko m! dre go, g#u pie -
go, na iw ne go czy ta kie go, któ ry w ogó -
le za da wa& py ta' nie umie. Wspó# cze -
sna de dy ka cja hu ma ni stycz na ) jak za -
uwa "a au tor ka ) wy da je si$ zmie rza&
do mo de lu czwar te go, kszta# c!c po ko -
le nia ko lej nych „us#u" nych idio tów”, po -
s#usz nych i nie pod da j! cych w w!t pli -
wo%& je dy nie s#usz nych dy rek tyw. Za za -
s#o n! te stów, stan dar dów, no we go j$ zy -
ka, ope ra cjo na li za cji edu ka cji ukry wa si$
bo wiem da le ko id! ca ide olo gi za cja,
któ ra za czy na si$ ju" na sa mym po cz!t -
ku funk cjo no wa nia spo #ecz ne go cz#o wie -
ka – w szko le. 

Zo fia A. K#a ków na sta wia za tem
w ksi!" ce fun da men tal ne py ta nie, któ -
re we wspó# cze snej fi lo zo fii o%wia ty wy -
da je si$ nie obec ne: do cze go s#u "y spo -
#e cze' stwu szko #a? Po zor nie ba nal na
kwe stia wca le ta k! nie jest, gdy spoj rzy
si$ na ostat nie dwie de ka dy do ko ny wa -
nych re wo lu cji w tej dzie dzi nie i to wa -
rzy sz! ce im zja wi ska: cen tral ne go ste -
ro wa nia edu ka cj!, kul tu po rów ny wal no -
%ci wy ni ków, te sto we go spraw dza nia na -
by tych kom pe ten cji i in nych. Czy w ta -
kiej szko le na praw d$ cho dzi o ucznia
czy szum nie ob wiesz cza ne „spo #e cze' -
stwo wie dzy”, czy ra czej o sta ty sty ki, ta -
bel ki, stan da ry za cj$, tak po wszech ne
dzi% w szkol nic twie. Tym sa mym wspó# -
cze sne pla ców ki o%wia to we za czy na j!
pod na po rem urz$d ni czych pro ce dur
przy po mi na& fast fo odo w# re stau ra cj$,
w któ rej mak do nal dy za cja za pew nia, "e
klient za wsze i w ka" dym miej scu
otrzy ma ten sam pro dukt o iden tycz nym
sma ku, roz mia rze, ko lo rze i za pa chu. Je -
%li za tem my %le li %my, "e cy wi li za cyj ny
etap in du stria li za cji ma my za so b! to
gru bo si$ my li li %my, oto bo wiem wkra -
cza on pod in n! po sta ci!, za któ r! kry -
je si$ ta sa ma po zy ty wi stycz na ide olo -
gia „po mia ru” i „scjen ty stycz ne go ogl! -
du”. A mo "e idea szko #y jest zu pe# nie in -
na? Mo "e tu cho dzi o miej sce, w któ rym
cz#o wiek przy cho dzi, by si$ uczy&,
a nie by& uczo nym; miej sce, w któ rym
spo ty ka si$ „in ne go” i po dej mu je dia -
log, by wy pra co wa& ja k!% ni& po ro zu -
mie nia – ja ki% wspól ny ko smos, jak pi -
sze au tor ka? Wszak kszta# ci si$ dzi% po -
ko le nia, któ re za 20–30 lat b$ d! de cy -
do wa& o lo sie pa' stwa, %wia ta, ale
przede wszyst kim swo ich ro dzin i swo -
im w#a snym – czy na praw d$ da si$ to
zro bi& dzi$ ki klu czo wi, te stom i ka no -
no wi usta no wio ne mu „…na wie ki wie -
ków. Amen”? 

Nie ukry wam, "e ja ko po lo ni %cie,
któ ry sp$ dzi# w szko le po nad 15 lat swe -
go "y cia za wo do we go, opi sa ne sy tu acje
wraz z na ra sta j! c! z ro ku na rok fru stra -
cj!, nie sma kiem i po czu ciem bez sen su
s! mi bli skie. Im d#u "ej tkwi #em w rze -
czy wi sto %ci szkol nej, tym bli" szy sta wa#
mi si$ bo ha ter fil mu Mar ka Ko ter skie -
go, otwie ra j! cy ran kiem oczy i wi ta j! -

N

Zo fia A. K!a ków na: Ja ko! i ja ko!". Su biek -
tyw na kro ni ka wy pad ków przy re for mo wa niu
szko #y (1989$2012). Kra ków 2014, s. 356.
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S!a wo mir Shu ty: Dzie wi!" -
dzie si# te. Kra ków 2013, ss. 192.
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twór czo $ci# S%a wo mi -

ra Shu te go po raz

pierw szy zde rzy %am

si! przy oka zji je go ksi#& ki

z 2004 ro ku za ty tu %o wa nej

Zwa!. Nie by %am jesz cze wte -

dy czy tel ni kiem $wia do mym,

zo rien to wa nym i przede

wszyst kim przy go to wa nym

na pro z! te go ty pu – pro z!,
po któ rej cz%o wiek czu je si!
wy pru ty ze wszyst kich emo cji,

a wr!cz fi zycz nie zm! czo ny.

Po lek tu rze Dzie wi"# dzie si$ -
tych, nie wiem czy s%usz nie, ale

od no sz! wra &e nie, &e trzy ma -

%am w r! kach co$ po zy tyw ne -

go. Rów nie do sad ne go, bo le -

$nie rze czy wi ste go, ale po zy -

tyw ne go. Au tor nie chce ni ko -

go ocza ro wa", a ra czej da"
$wia dec two swo jej obec no $ci

w de ka dzie pe% nej zmian, udo -

wod ni", &e „ta kie by %y dzie -

wi!" dzie si# te: zma te ria li zo wa -

ny kar na wa%, chwi lo wa in kar -

na cja cha osu, za wie sze nie po -

rz#d ków, czas, w któ rym

wszyst ko mo g%o si! wy da -

rzy"”.

Ksi#& ka Shu te go to zbiór

po nad dwu dzie stu krót kich

opo wia da', w któ rych au tor,

w po sta ci lu( nych aneg dot,

two rzy ci# g%# i do sy" spój n#

opo wie$" z w%a sne go prze &y -

wa nia ostat nie go dzie si! cio le -

cia XX wie ku. Tam, gdzie

w%a $ci ciel ko lo ro we go te le -

wi zo ra sta je si! kró lem no wo -

huc kiej klat ki scho do wej, bo -

ha ter pró bu je od na le(" swo je

ja i po d# &y" w ja kim kol wiek

kie run ku ku &y cio wej sta bil no -

$ci. Kie dy po ja wia j# si! mo& -
li wo $ci, po ja wia j# si! rów -

nie& i pla ny – pla ny po dró &y
w Pol sk! i na wschód, pla ny

za wo do we i wresz cie plan

na &y cie. Nie zli czo ne pró by

do pa so wa nia do zmie nia j# -
cych si! cza sów i ru chów, po -

szu ki wa nie ak cep ta cji w$ród

ró wie $ni ków i cz%on ków w%a -

snej ro dzi ny oraz nie udol ne

wy cho dze nie z sa mot no $ci, to

tyl ko kil ka aspek tów, z któ ry -

mi w Dzie wi"# dzie si$ tych roz -

li cza si! Shu ty. Nie ko lo ry zu -

je, ni cze go nie uda je, nie si li

si! na wy szu ka ny j! zyk i wci#&
po zo sta je nie zwy kle au ten -

tycz ny w tym, co mó wi. Au tor,

swo bod nie &on glu j#c s%o wem

oraz emo cja mi za war ty mi

w ksi#& ce, nie po zwa la nam

przy wi# za" si! do hi sto rii, któ -

ra w jed nej chwi li two rzy nam

w g%o wie do sad ny ob raz, by

wkrót ce po tem za st# pi" go in -

nym, za zwy czaj moc niej szym

i jesz cze bar dziej do okre $lo -

nym. Je go la ta dzie wi!" dzie -

si# te to nie tyl ko han del ma -

gne to wi da mi i sprz! ta mi spod

zna ku Ata ri, ale do $wiad cza nie

$wia ta na je go kra w! dzi, gdzie

nie bra ku je nar ko ty ków, ale

per ma nent nie bra ku je pie ni! -
dzy. Lu dzie, któ rych bo ha ter

wy kre owa ny przez Shu te go

spo ty ka na swo jej dro dze,

spra wia j#, &e od bi ja si! od dna,

by chwi l! pó( niej wy l# do wa"
tam zno wu. 

Uwa &am, &e po t! po zy cj!
po wi nien si! gn#" ka& dy zwy -

k%y oby wa tel, któ ry tak jak

Shu ty dwa dzie $cia lat te mu

sta wia% pierw sze nie pew ne

kro ki w $wie cie ro dz# ce go si!
ka pi ta li zmu i de mo kra cji,

po to, by prze ko na" si! jak po -

dob ne by %y lo sy wszyst kich

po szu ku j# cych w%a sne go miej -

sca w re aliach no we go sys te -

mu. Ru szy %a ma chi na, któ rej

nie mo& na by %o po wstrzy ma",
a je dy nie spró bo wa" wpa so -

wa" si! w jej try bi ki, wy zna -

cza j# ce czas do no we go ty si#c -

le cia. 

S%a wo mir Shu ty po raz ko -

lej ny udo wad nia, &e rze czy wi -

sto$" ude rza w naj czul sze

punk ty na sze go cz%o wie cze' -
stwa, zmu sza j#c nas do pró by

na w%a snych or ga ni zmach,

a prze cie& nie od dzi siaj wia -

do mo, &e te sty na so bie da j#
naj praw dziw sze wy ni ki.

BI BIA NA LI SIK

Woj ciech Ja giel ski: Tr! bacz
z Tem bi sy. Dro ga do Man de li.
Kra ków 2013, ss. 304.
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red die Ma ake z bied -

nej wio ski gdzie$
w Afry ce, Nel son

Man de la ) wiel ki przy wód ca

i re wo lu cjo ni sta oraz… Woj -

ciech Ja giel ski ) re por ter wo -

jen ny i au tor Tr" ba cza z Tem -
bi sy. Trzy ca% ko wi cie ró& ne

oso bo wo $ci, któ rych &y cie to -

czy %o si! z po zo ru in nym to -

rem. *# czy %o ich jed no 

– ogrom na pa sja do te go, co  

ro bi#.
Woj ciech Ja giel ski zna ny

jest szer szej pu blicz no $ci

przede wszyst kim ja ko au tor

bar dzo do brych re por ta &y li te -

rac kich, w któ rych po ru sza

ak tu al ne pro ble my i kon flik ty

to cz# ce si! na ca %ym $wie cie.

Tr" bacz z Tem bi sy. Dro ga
do Man de li to je go naj now szy

re por ta& na pi sa ny na nie co od -

mien nych za sa dach. Sk#d to

prze ko na nie? Re por ta &e po -

win ny opie ra" si! na re la cji

z rze czy wi ste go spo tka nia,

z do $wiad cze nia re por te ra, któ -

ry by% na miej scu zda rze nia

i wi dzia% da n# sy tu acj!. Tu taj

na to miast nic ta kie go w%a $ci -

wie nie mia %o miej sca. Au tor

opi su je jak d%u g# dro g! prze -

by%, by do trze" do Nel so na

Man de li oraz po ra& k!, któ rej

do $wiad czy%, nie mo g#c si!
z nim spo tka".

Ale Tr" bacz z Tem bi sy to nie

tyl ko re la cja tru dów Woj cie cha

Ja giel skie go. To trzy od r!b ne

hi sto rie po %# czo ne w jed n#,
spój n# ca %o$". Opo wie$"
o Fred diem Ma ake, któ re go

mi %o $ci# by %a pi% ka no& na, a je -

go &y cio w# pa sj# zjed no cze nie

wszyst kich ki bi ców na $wie cie

i za ist nie nie na sta dio nach.

By% wy na laz c# wu wu ze li – tr# -
by, któ ra to wa rzy szy ka& de mu

me czo wi. By% rów nie& ogrom -

nym zwo len ni kiem Nel so na

Man de li – swo je go bo ha te ra.

Nel son Man de la ) cz%o wiek,

któ ry o$mie li% si! sprze ci wi"
z%e mu trak to wa niu czar no skó -

rych. M!& czy zna wy kszta% co -

ny, praw nik, któ ry po $wi! ci%
&y cie, by nie$" po moc „czar -

nym” i któ ry za ist nia% na kar -

tach hi sto rii ja ko wiel ki przy -

wód ca i re wo lu cjo ni sta, po -

$wi! ca j# cy swo j# wol no$" dla

do bra spra wy. Wresz cie sam

Woj ciech Ja giel ski i hi sto ria je -

go pra cy re por ter skiej, szcz! -
$cia ja kie mia% przez ca %e &y cie,

ana li za te go, co zy ska%, je& d&#c
po ca %ym $wie cie i te go, co

stra ci%, nie prze by wa j#c pra wie

wca le w do mu ro dzin nym. 

Pa sja – to jed no s%o wo %# czy

wszyst kie trzy oso by, któ rych

syl wet ki po krót ce przed sta wi -

%am. Ich hi sto rie ci# gle si! ze

so b# spla ta j#, %# cz# na za sa dzie

przy pad ku, s# do sie bie nie -

zwy kle po dob ne. Au tor po -

sta ra% si! od da" &y cio ry sy obu

swo ich bo ha te rów z naj wi!k -

sz# szcze gó %o wo $ci#, ale rów -

nie& tak, by czy tel nik by% tym

za cie ka wio ny. Ja giel ski po ru -

sza w tek $cie w du &ej mie rze

pro blem apar the idu, tym ra zem

jed nak po ka zu je go od stro ny

po sta ci, któ ra nie zmien nie

z nim wal czy %a i w ko' cu wy -

gra %a wal k!. Se gre ga cja ra so -

wa po ka za na jest rów nie&
z per spek ty wy Sad da ma (pseu -

do nim Fred die go), któ ry spo -

tka% si! z ni# na po lu pi% ki no& -
nej, gdy dru &y ny afry ka' skie

mia %y za mkni! ty do st!p do roz -

gry wek $wia to wych. 

Woj ciech Ja giel ski po raz

ko lej ny udo wod ni%, &e jest bar -

dzo do brym re por te rem,

a w tym wy da niu oka za% si! na -

wet jesz cze lep szy – po tra fi%
opo wie dzie" o swo ich prze &y -

ciach w ta ki spo sób, by mi mo

wszyst ko nie przy "mie wa" bo -

ha te rów, ale uwy pu kli" ich hi -

sto rie. Przed sta wi% kil ka na $cie

lat swo jej ci!& kiej pra cy, co wi -

da" po szcze gó %o wo $ci, z ja k#
od da% si! opi sy wa niu &y cia

Nel so na Man de li, z któ rym

de fac to ni gdy nie roz ma wia%.
Ta ksi#& ka to bar dzo do bra

bio gra fia i Man de li, i Fred die -

go Ma ake, a dla czy tel ni ków

Ja giel skie go rów nie& mo& li -
wo$" po zna nia &y cia au to ra

i je go warsz ta tu pra cy. 

MA NU ELA GIEL
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o wy to mik Bar ba ry Grusz ki -
-Zych dzie li si! na dwie cz! "ci.
Pierw sza jest za ty tu #o wa na

„Z twa rz$ bia #$ jak "nieg w Pe ters bur gu”,
dru ga – „Nie st#uc ko lo ru”. Ten po dzia#
jest wa% ny, po nie wa% in for mu je, %e ksi$% -
ka z#o %o na zo sta #a z od r!b nych ze sta wów
wier szy. I tak jest w isto cie, cho& nie
do ko' ca. Cz!"& pierw sz$ otwie ra co"
na kszta#t ha iku:

so ple
ch!od no po ka zu j"
nas pal ca mi
To zgod ne z ja po' ski mi re gu #a mi ga -

tun ku. Ot, krót ka no tat ka re je stru j$ ca bez
emo cji „przy rod ni cze zja wi sko”. Dal sza
lek tu ra po ka zu je jed nak, %e wy bór te go
w#a "nie ob raz ka nie jest przy pad ko wy. Zi -
ma jest po r$ ob umie ra nia, a s#ów ko
„nas” prze my co ne do te go tek stu jest za -
bie giem przez au tor k! pre cy zyj nie prze -
my "la nym. Na na st!p nych stro nach od -
kry wa my bo wiem po etyc k$ wer sj! ko ja -
rzo ne go przede wszyst kim z ma lar stwem
ta' ca "mier ci. Ko ro wód za pi sa nych przez
po et k! po sta ci otwie ra (yd z pacz k$ sfo -
to gra fo wa ny w 1933 ro ku na so sno -
wiec kiej uli cy. Jest jesz cze 6 lat do wy -
bu chu woj ny, lu dzie w tle ogl$ da j$ to wa -
ry w skle pach, któ re ju# daw no wy sta wio -
no w ga blo tach Au schwitz. Pó) niej po ja -
wia si! An to nia Ca pa na – od da !a Goi /
nie $mier tel ne oczy // do dzi$ w nich #y je
tam ta gru% li ca. W ta' cz$ cym po cho -
dzie spo ty ka my ca ry c! Ka ta rzy n!, po sta&
za pi sa n$ w hi sto rii Pol ski zde cy do wa nie
ne ga tyw nie, ale nie o tym wiersz. Nie
okru cie' stwo, nie z#o, nie roz wi$ z#o"&
w#ad czy ni Ro sji s$ te ma tem. Grusz ka -
-Zych nad gro bem im pe ra to ro wej od no -
to wu je tyl ko: nie za ma wia !a / tej bia !ej
suk ni z mar mu ru. W ta' cu "mier ci s$ sia -
du j$ ze so b$ zna ne po sta cie z ró% nych
epok, ale ra zem z ni mi s$ ano ni mo we ko -
bie ty w szpi tal nych ko szu lach, czy je"
ciot ki, nie zna na dziew czyn ka po cho wa -
na na cmen ta rzu na Ros sie oraz wie le
osób zna nych, cza sem bli skich au tor ce,
ale nie ko niecz nie czy tel ni kom. Co nie
prze szka dza w od bio rze za sad ni cze go
prze s#a nia: wo bec "mier ci wszy scy s$
rów ni: oj ciec au tor ki, za przy ja) nio ny
z ni$ cze ski re %y ser Petr No sa lek, „bied -
na ma #a pa ni dok tor”. Jest i bez dom ny
Ge rard:

jesz cze nie daw no krzy cza! na psy
to by! krzyk piesz czo tli wy bo ina czej
nie umia! wy ra #a& czu !o $ci a te psy
by !y dla nie go czu !e nie od st' po wa !y go
zi m" ani la tem kie dy nie mia! do cze go
przy tu li& g!o wy je% dzi! z ni mi au to bu sem
bez bi le tu ka za! ci cho sie dzie& pod

swo im
sie dze niem ze sz!ej je sie ni je cha !am 

obok (…)
Przej mu j$ cy wiersz, któ ry jest jed no cze -

"nie klu czem mo %e nie do "wia ta opi sy -
wa ne go przez Grusz k! -Zych, co do ca #ej
jej po ezji. Au tor ka jest bo wiem jed no cze -
"nie dzien ni kar k$, "ci "lej – re por ta %yst k$
s#u cha j$ c$ lu dzi, by stro ob ser wu j$ c$ oto -
cze nie, re je stru j$ c$ szcze gó #y, któ re in nym
umy ka j$. Sam w wie lu mia stach (nie tyl -
ko w Pol sce) wi dzia #em bez dom nych, któ -
rym to wa rzy szy #y psy (tak sa mo bez dom -

zo sta #o zmo der ni zo wa ne, zre wi ta li zo wa -
ne, przy sto so wa ne do dnia dzi siej sze go.
Tak si! sk#a da, %e po kil ku na stu la tach
od by #em po dró% za gra nicz n$ do mia ste -
czek, któ re do brze zna #em, na to miast te -
raz z tru dem je roz po zna wa #em, bo by -
#y in ne od za pa mi! ta nych. I ta ko no ta cja
jest #$cz ni kiem mi! dzy dwie ma cz! -
"cia mi „Ko szu li przed ko la na”. Grusz ka -
-Zych pro wa dzi swój dzien nik wo ja %y,
ma jed nak "wia do mo"&, %e to je dy nie za -
pi ski chwi li. Wi!c re zy gnu je cza sem
z by cia re por ter k$ i po zwa la so bie
na czy st$ po ezj!:

Jed na po ma ra( cza wi sz" ca na drzew ku
Jak cac ko na cho in ce
De li kat nie z ni" wie trze #e by nie st!uc

ko lo ru
Co za ob raz! Od „ja po' skie go” ak cen -

tu za cz$ #em swo je roz wa %a nia, „ja po' -
skim” te% je za my kam. A na za ko' cze -
nie – po le cam ten to mik wszyst kim mi -
#o "ni kom po ezji. My "l!, %e na le %y do naj -
wa% niej szych (i naj pi!k niej szych) w zna -
cz$ cym do rob ku Bar ba ry Grusz ki -Zych.

BOG DAN WI DE RA

Sp
ra

w d
za

 ni
e

ni
e o

be
c n

o "
ci

ne, cho& w ich przy pad ku aku rat nie
bez pa' skie). Z mo je go wi dze nia nie wy -
ni k#o nic. A z jej? Ko lej ne od kry cie – ilu
z nas wie, jak ma na imi! bez dom ny %y -
j$ cy tu% obok? Gdy by si! do brze za sta no -
wi& – nie po tra fi li by "my na wet po da& je -
go ry so pi su, tak bar dzo jest „nie wi dzial -
ny”. Ge rard na sie dz$ c$ obok po et k!
pa trza# „z in nej stro ny "wia ta”. „Te raz jest
w in nym "wie cie” – to jed no z nie licz nych
w tym to mi ku od nie sie' do „dru giej
prze strze ni”. Z wier sza po "wi! co ne go
Pe tro wi No sal ko wi: „wresz cie two ja co -
raz szczu plej sza r! ka pa su je do Je go”.
Z in ne go – „wbie g#e" Tam”. To wy ra zy
wia ry, %e po %y ciu jest CO*. Pew no "ci nie
ma. Ham let mó wi, %e nikt nie wró ci# z kra -
iny "mier ci, %e by nam o niej opo wie dzie&.
Czy tam od sy pia my zm! cze nie la ta mi
na Zie mi, czy te% – nie daj Bo %e – "ni my.
Grusz ka -Zych, ja ko re por ter ka na wet nie
usi #u je opi sa& nie do st!p nej ta jem ni cy.
Kon cen tru je si! na %y ciu, na lu dziach, ob -
ra zach i prze %y ciach za pa mi! ta nych – z te -
go s$ jej wier sze. Cho& po ja wia si! w$t -
pli wo"&; utwór „O#ów kiem”: 

my sim ko lo rem prze my ka przez stro n'
#e by scho wa& si' w d!o ni
szczu p!y jak na sze na dzie je
#e mo# na utrwa li& co$ ze $wia ta
Ale prze cie% „jej po eta”, Cze s#aw Mi -

#osz (nie on je den zresz t$) pod kre "la#, %e
po ezja oca la. To nie szczu p#e na dzie je, to
fakt. Dzi! ki niej ob cu je my z lud) mi,
któ rych nie mie li "my naj mniej szej szan -
sy spo tka&, je ste "my w miej scach, któ rych
nie od wie dzi my, od kry wa my, %e na sze
uczu cia i do "wiad cze nia, cho& tak bar dzo
oso bi ste, nie s$ ab so lut nie wy j$t ko we.
Z jed nej stro ny to smut ne, z dru giej – po -
cie sza j$ ce. Jed no jest pew ne – au tor ka
„Ko szu li przed ko la na” oca la opi sy wa ne
oso by, sy tu acje, za no to wa ne „dro bia -
zgi”. Dla mnie pry wat nie oca lo ny zo sta#
bez dom ny Ge rard. Ni gdy go nie wi dzia -
#em, ale za pi sa ny w wier szu wszed#
w mój "wiat.

Dzie si!& lat te mu Grusz ka -Zych wy da -
#a to mik „Spraw dza nie obec no "ci”. Ty tu#
su ge ro wa#, %e ma my do czy nie nia z czym"
w ro dza ju od czy ty wa nia szkol ne go dzien -
ni ka; XY – „je stem”, Zet – „je stem”. I tyl -
ko od cza su do cza su od po wied) brzmia -
#a: „nie obec ny”. Jej naj now sza ksi$% ka jest
„spraw dza niem nie obec no "ci”, cho& te
wier sze mó wi$ o tym, %e nie obec ni nie
prze sta j$ by& z na mi.

Prze mi ja tak %e ma te ria, wy da wa #o by si!
nie znisz czal na w po rów na niu z ludz k$
kru cho "ci$:

na la stry ko wych scho dach przed
wej $ciem do do mu

zo ba czy !am p'k ni' cia ta kie sa me jak 
na na grob kach

A w wier szu „ka mie ni ca w Cze la dzi”
ma my za po wied) zmia ny:

wie dzie li $my #e urz"d mia sta chce 
wy ku pi& ten dom i go zbu rzy&

Tam si! uro dzi# „ta ta i je go ta ta”, ale
czas bie gnie, wszyst ko mu si si! zmie -
ni&. I to jest do bre wpro wa dze nie do dru -
giej cz! "ci ksi$% ki – no ta tek z po dró %y,
któ re s$ w isto cie je dy nie utrwa le niem
chwi li na szej tam obec no "ci. Zo ba czy -
li "my co", cze go mo %e ju% nie ma, al bo

N

Bar ba ra Grusz ka -Zych: Ko szu la przed ko la -
na. Wy daw nic two Ku rii Me tro po li tal nej
w Ka to wi cach „Go!" Nie dziel ny”, Ka to wi -
ce 2014, s. 128.
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Do br! tra dy cj! kon fe ren cji na uko wych or ga ni zo -
wa nych przez ka to wic ki od dzia" PAN przy wspó" pra -
cy Mu zeum Hi sto rii Ka to wic we wrze #niu (w tym
mie si! cu „na ro dzi "o si$” mia sto) jest pre zen ta cja
#wie %o wy da ne go plo nu spo tka nia z ro ku po przed -
nie go. A w ro ku 2013 te ma tem re fe ra tów, wy st! pie&
i dys ku sji by "a w"a #nie ar chi tek tu ra. I – oczy wi -
#cie – bu dow nic two. Ar chi tek ci, urba ni #ci i hi sto ry -
cy sztu ki zwra ca j! uwa g$ na cha otycz no#' prze -
strze ni mia sta. U%y wa j! ta kich okre #le& jak
„wy spo wy cha rak ter” czy „mia sto sa mo rod ne”,
przy po mi na j! o miej scach znisz czo nych bez my#l nie
al bo bar ba rzy& sko. I to jest praw da. W re fe ra tach po -
ja wia j! si$ ter mi ny: „hi sto ryzm”, „se ce sja”, „eklek -
tyzm” „mo der na”, „so cre alizm”, „obiek ty po prze my -
s"o we”, „no wo cze sno#'” i „po no wo cze sno#'” al bo
„post mo der nizm”. (e by od na le)' przy k"a dy wszyst -
kich tych sty lów wy star czy krót ka prze chadz ka
po #ród mie #ciu. W do dat ku „ma "e” Ka to wi ce z bie -
giem lat wch"a nia "y gmi ny znacz nie star sze, al bo
po wsta j! ce na ich obrze %ach (Gi szo wiec, Ni ki szo -
wiec, Murc ki, Pod le sie, Za rze cze itd.), któ re mia "y
w"a sn! spe cy fi k$ – ro bot ni cz!, wiej sk!. Wi$c cho'
mo% na na rze ka' na „bez sty lo wo#'”, „przy pad ko -
wo#'” i „eklek tycz no#'” mia sta, da si$ pod czas je go
zwie dza nia prze pro wa dzi' lek cj$ po gl! do w! na te -
mat ar chi tek tu ry, przede wszyst kim za# hi sto rii. Jan
F. Le wan dow ski w swo im wy st! pie niu po #wi$ co ne -
mu wil li Gold ste inów przed sta wia j! ja ko swo isty
„pod r$cz nik” dzie jów Ka to wic od cza sów po wsta nia
a% do dnia dzi#.

Bu dow nic two i ar chi tek tu ra Ka to wic. [Red. An -

to ni Bar ciak]. Se ria: Ka to wi ce w Rocz ni c! Uzy ska -
nia Praw Miej skich, Tom 3 (13), Wyd. Pol ska

Aka de mia Na uk Od dzia! w Ka to wi cach, Ka to wi -

ce 2014, s. 240.

Uprze dzam lo jal nie – rzecz nie do do sta nia, bo
na k"ad tyl ko 200 eg zem pla rzy, w tym 100 nu me ro -
wa nych. Do wgl! du za tem tyl ko w wy bra nych bi -
blio te kach. Bi blio fil ski ra ry tas. Tym bar dziej %al,
%e – jak za po wia da wy daw ca – to ju% ostat ni tom
z se rii Pe re$. Na t$ ksi! %ecz k$ z"o %y "o si$ za le d wie
kil ka do ku men tów. Dru ko wa nych i r$ ko pi #mien -
nych. W tym mo men cie war to zwró ci' uwa g$
na ro l$ i zna cze nie pi sa rzy gmin nych. Bo mi ja li
bur mi strzo wie, ale lu dzie „ucze ni w pi #mie” zo sta -
wa li i na dal wy pe" nia li swo je obo wi!z ki, do któ rych
na le %a "o w"a #nie za pi sy wa nie in struk cji raj ców czy
te% in nych do ku men tów ra tu sza. Czym by "y owe
„in struk cje”? Dzi# na zwa li by #my je „za kre sem obo -
wi!z ków”. Na przy k"ad dla „In spek to rów al bo Do -
zor ców S"o dow nie i Bro wa ru”. A by" to do ku ment
ob szer ny i na der szcze gó "o wy. Mnie oso bi #cie naj -
bar dziej za chwy ci "a In struk cja dla s$u gi ra tusz ne -
go mia sta Pszczy ny z 1683 ro ku. W do bie prze cie -
ków i pod s"u chów ze zro zu mie niem czy ta my, %e
„ra tusz ny s"u ga” ma lu dziom prze ka zy wa' tyl ko to,
co mu po le co no i nie ma si% z ni kim i ni gdzie za ba -
wia&. Osob ny punkt na ka zu je: Ta jem nic urz% do -
wych lub pry wat nie lub mi% dzy Par tia mi al bo Stro -
na mi si% to cz' cych ni ko mu ob ja wia& nie ma.
Za swo j! pra c$ funk cjo na riusz do sta wa" nie tyl ko
pie ni! dze, ale i raz na rok bu ty, a co trzy la ta suk -
no na ubra nie. Z"o ty wiek dla „s"u% by cy wil nej”
z XVII wie ku.

In struk cje raj ców miej skich z Pszczy ny
z XVII wie ku. [Red. Da riusz Rott, Alek san der

Spy ra]. Se ria: Per "y s"o wa pol skie go na Zie mi
Pszczy# skiej. Tom 6. Wyd. "l# ska Ofi cy na Dru -

kar ska Z. Spy ry w Pszczy nie, To wa rzy stwo Mi -

!o $ni ków Zie mi Pszczy% skiej, Pszczy na 2013,

s. 32.

Jak na le &y pi sa' wy raz 

in ter net?

Nie któ re )ró d"a po da j!, %e ma "! li te -
r! w od nie sie niu do sie ci, ale w pi -

#mien nic twie fa cho wym z za kre su in -
for ma cji na uko wej In ter net cz$ sto pi sa -
ny jest wiel k! li te r! dla ozna cze nia ro -
dza ju )ró d"a in for ma cji. U%y wa si$ te%
wy ra %e nia za so by in ter ne to we. Czy jest
ja ka# re gu "a nor ma li zu j! ca t$ pi sow ni$?

Po mi mo %e sie' obej mu j! ca ca "y
nie mal #wiat jest zna na i roz po wszech -
nio na od wie lu lat, wci!% po ja wia j! si$
w!t pli wo #ci zwi! za ne z pi sow ni! jej
na zwy. W pol sz czy) nie po wo li usta -
la si$ pi sow nia dwo ja ka, któ r! po raz
pierw szy za le ca" Wiel ki s$ow nik or to -
gra ficz ny j% zy ka pol skie go pod red.
An drze ja Mar kow skie go, po da j!c
dwie for my: pi sa ny wiel k! li te r! In ter -
net w zna cze niu ‘na zwa w"a sna sys -
te mu’ (‘glo bal na sie'’) oraz pi sa ny
ma "! li te r! in ter net ozna cza j! cy ‘ka% -
dy sys tem "!cz no #ci kom pu te ro wej’.

Na pi sze my za tem in ter net ma "! li -
te r!, je #li ma my na my #li ro dzaj me -
dium (jak pra sa, ra dio, te le wi zja),

po nie wa% rze czow nik ten b$ dzie wte -
dy u%y wa ny ja ko na zwa po spo li ta.
Za ta k! pi sow ni! opo wia da si$ tak %e
w swym orze cze niu Ra da J$ zy ka Pol -
skie go (www.rjp.pl). In ne go zda nia
jest prof. Ja nusz Bie& z Uni wer sy te -
tu War szaw skie go, któ ry w opi nii
sfor mu "o wa nej dla Po rad ni J$ zy ko wej
PWN stwier dza: „In ter net jest na zw!
w"a sn! kon kret nej glo bal nej sie ci
kom pu te ro wej. Jed nym ze )ró de" w!t -
pli wo #ci co do pi sow ni te go s"o wa jest
fakt, %e In ter net ma struk tu r$ hie rar -
chicz n! i w kon se kwen cji la ikom mo -
%e si$ wy da wa', %e ist nie je wie le
«in ter ne tów». Dru g! przy czy n! 
w!t pli wo #ci jest uto% sa mia nie In ter ne -
tu z kon kret ny mi us"u ga mi do st$p ny -
mi w tej sie ci, w szcze gól no #ci
z «wszech #wia to w! pa j$ czy n!», czy -
li WWW, lub te% z us"u g! za pew nie -
nia do st$ pu do In ter ne tu. Ta kie po -
strze ga nie In ter ne tu spra wia, %e mo% -
na spo tka' si$ z pi sow ni! ana lo gicz -
n! jak te le fon, da le ko pis itp., tj. ma -
"! li te r!, ten den cja ta nie za s"u gu je jed -
nak na po par cie”. Przy wo "y wa na tu
opi nia jest opar ta na wie dzy na uko wej,

w opo zy cji do niej po zo sta je na to miast
zwy czaj j$ zy ko wy Po la ków, co za -
uwa %a prof. Mi ro s"aw Ba& ko kie ru j! -
cy wspo mnia n! Po rad ni! J$ zy ko w!:
„Co raz wi$ cej osób pi sze jed nak in ter -
net i wy da je si$, %e jest to pro ces nie -
od wra cal ny”. W in nym miej scu
M. Ba& ko stwier dza: „zwy czaj j$ zy -
ko wy to nie by le co – to po t$% ny czyn -
nik kszta" tu j! cy na sze za cho wa nia
j$ zy ko we. Wo bec zwy cza ju j$ zy ko we -
go mu si ust! pi' nie jed na re gu "a gra -
ma tycz na i or to gra ficz na”. 

Fak tem jest, %e we wspó" cze snej
pol sz czy) nie za czy na ju% do mi no wa'
pi sow nia rze czow ni ka in ter net ma "! li -
te r!. U%yt kow ni cy na sze go j$ zy -
ka – a to prze cie% oni kszta" tu j! zwy -
czaj j$ zy ko wy – s! w zna ko mi tej
wi$k szo #ci in for ma tycz ny mi la ika mi,
któ rzy – aby efek tyw nie ko rzy sta'
z me diów – nie mu sz! wca le by'
#wia do mi ich tech nicz nych uwa run ko -
wa&. Z te go te% po wo du wi dz! w sie -
ci ko lej ne u%y tecz ne me dium. 

Je #li za# idzie o przy miot nik w wy ra -
%e niu za so by in ter ne to we, to jest on za -
pi sa ny naj zu pe" niej po praw nie, po nie wa%
w j$ zy ku pol skim przy miot ni ki – na wet
te utwo rzo ne od nazw w"a snych – pi sze -
my ma "! li te r!: Pol ska, ale pol ski; (l'sk,
ale )l' ski. 

KA TA RZY NA WY RWAS
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Kie dy moi za gra nicz ni przy ja cie le za cz! li mnie za pra sza"
do przy lo tu do Ka iru, d#u go nie mo g#em te go zre ali zo wa", z ba -

nal ne go po wo du nie po sia da nia skrzy de#. Kie dy uzmy s#o wi #em
so bie, $e i tak mi nie wy ro sn% po sta no wi #em sko rzy sta" z tych co
je ma j% – sa mo lo tów.

Ka$ da li nia mia #a swój w#a sny pre li mi narz kosz tów, co za de cy -
do wa #o, $e po le cia #em z Bu# ga ra mi. Z War sza wy do So fii sa mo lot
by# przed ni – Air bus, da lej po cz%w szy od prze siad ki, ba #a ga nu
w Ae ro por cie, ko le jek, za pa chów, bra ku in for ma cji w j! zy kach
ob cych, by #o go rzej. Naj gor szym by# sa mo lot. Sta ry ja ki&, po #a ta -
ny i ob lo dzo ny, no to go naj pierw odlo dzi li, po tem do pu &ci li nas
do wsia da nia. Kie dy z wn! trza pa trzy #em na trz! s% ce si! skrzy d#a
w lo cie, ma# $on ce nie po wie dzia #em nic. Ona si! boi z za sa dy. Kie -
dy jed nak $e i Ona po sta no wi #a z l! ku sko rzy sta" z na po jów sa mo -
od na wial nych, wie dzia #em, $e mu sz! j% uspo ko i". – B! dzie do -
brze – po wie dzia #em – spójrz na te ste war de sy, ich wiek &wiad czy
o tym, $e le ci my bez piecz ny mi li nia mi, One, jak wi dzisz bar dzo
d#u go la ta #y.

Po tem kie dy wy pi li &my co& jesz cze i jesz cze, lot jak by nam zo -
bo j!t nia# i do le cie li &my.

Na lot ni sku nie cze ka# na nas nikt. Przy ja cie le 'le po in for mo wa ni,
cze ka li nas na dru gim lot ni sku.... trze ba by #o so bie ra dzi" sa me mu. 

Za cz% #em od: Go wo ri tie po ru sku... nic, Spre chen Sie Deutsch...
to sa mo, Par la Ita lia no... pod nie sie nie po wiek, po pol sku nie pró -
bo wa #em, cho" jak si! w in nych oko licz no &ciach oka za #o zna li s#o -
wo „do bra, do bra” – po kle pu j%c nas rów no cze &nie po ra mie niu..
Oka zu je si!, $e mo $e by" „In glisz”, któ ry z ko lei mnie nie pa so wa#
acz ja ko cz#o wiek w mia r! roz gar ni! ty zna #em pa r! na &cie s#ów.

Chcia #em wie dzie" jak si! do sta" do pod miej skiej dziel ni cy, któ -
rej na zw! za po mnia #em, ule cia #o mi to „El Ma adi”, chcia #em je
wska za" na ma pie. Wszyst kie ma py na lot ni sku przed sta wia #y jed -
nak wy #%cz nie te ren po #o $o ny po mi! dzy Gi z%, Sta rym Ka irem i Cy -
ta de l%. In nej ma py nie mie li... Du ka #em tak przez go dzi n!, kle c%c zna -
ne mi s#o wa an giel skie w ni by zda nia, gdy od na le' li mnie przy ja cie le.

Mun du ro wy, któ ry mi przez ca #y czas usi #o wa# po móc po $e gna#
mnie stwier dze niem: You spe ak En glish well, go od bye...

Po po wro cie, by #em g#od ny Egip tu, ku po wa #em ksi%$ ki i grze ba -
#em w ju$ po sia da nych...

Zna la z#em tak $e pod cho in k% ksi%$ k!, w któ rej au tor opi su je swój
rocz ny po byt w Egip cie, szu ka #em wie &ci wzbo ga ca j% cych wie dz!,
z me go je dy nie mie si!cz ne go tam po by tu. Nie zna la z#em ich wie le. 

Wie dzia #em $e Bak szysz nie jest na piw kiem, ale b! d! si! z nim
spo ty ka# co dzien nie i wsz! dzie.

Mum kin – to zgo da na co&, jest mo$ li wym, w po rz%d ku... i $e
Musz mum kin – to „nie”, nie do zwo lo ne, le piej nie, w $ad nym wy -
pad ku. Wie dzia #em, $e s#o wo „bu kra” zna czy to sa mo co hisz pa( -
ska „ma nia na” i by wa u$y wa ne w tych sa mych oko licz no &ciach
i ce lu. Wiem tak $e, co zna czy „szwa ja, szwa ja” – nie spie szy" si!. 

Zna #em jed nak co& o czym au tor nie wspo mnia#. O ru chu ulicz -
nym...

Wiem jak si! je' dzi w Ka irze i po za nim, $e ruch pra wo stron ny
by wa tak $e nie co le wo stron nym. 

To wszyst ko wiem i wi dzia #em, jed no wszak $e pra wi d#o, a mo -
$e za sa da by #a mi nie zna na – przej &cie przez ru chli w% uli c!.

A by #o tak, za pro sze ni na ko la cj!, mu sie li &my prze bi" si! przez
ru chli w% Sha ri! u stóp Hil to na przy Mi dan el Tah rir, o któ rym tak
by #o g#o &no w ostat nim cza sie.

Ruch, cha os i ha #as klak so nów nie mo $eb ny... 
Na sza, tam za miesz ka #a przy ja ció# ka rze k#a: Idzie my, szwa ja,

szwa ja i nie roz gl% da" si!. 
Z wy so kie go kra w!$ ni ka na as falt zsze d#em dru gi, sa mo cho dy

za trzy my wa #y si!, a my jak Moj $esz przez mo rze Czer wo ne prze -
miesz cza li &my si! z wol na na dru g% stro n!... 

Uda #o si!, ca li i nie tkni! ci sta n! li &my po dru giej stro nie, ura do -
wa ni suk ce sem gdy ode zwa #a si! Fra zea: 

– Za sa da jest pro sta, by przej&" trze ba pa trze" pro sto i i&",
bo – Kto wi dzi ten stoi...

—— ! ——

Mru gn%# do mnie Oj ciec – po wie dzia #a Do ro ta Ada miec, wy bit -
na ma lar ka z By to mia. 

Za cz% #em si! za sta na wia", co to zna czy, ni gdy o ta kiej po sta ci mi
nie wspo mnia #a, zna #em j%, wszak stu dio wa li &my w jed nej pra cow -
ni ma lar stwo.

Nie po s% dza #em jej tak $e, $e kry je si! za tym ja ki& Oj ciec du -
chow ny np. O. Ka la san ty, O. Ma te usz czy te$, nie daj Bo $e sam 
O. Ta de usz z To ru nia. 

Jeste&my w wie ku, kie dy po ro dzi cach ma my g#ów nie wspo mnie -
nia, wi!c jak to mru gn%#?

No to Do ro ta tak mi ów fakt przed sta wi #a:
Bra ta ni ca, mo jej bra to wej ku pi #a dom – sta ry i da le ko, na Zie mi

Lu bu skiej....
Jej syn Gu cio, (o wszech stron nych za in te re so wa niach) wnet spe -

ne tro wa# cha #u p! od do #u po strych, w piw ni cy nie by #o win, za to
na gó rze wie le s#o ików i sta ro ci. 

W&ród nich ob raz ki, ma #e jak pocz tów ka, dwie akwa rel ki z dru -
giej po #o wy XVIII wie ku.
)e ch#o pak wy rós# w ro dzi nie ob cu j% cej z sztu k%, to i da# owe

dzie# ka do opra wie nia. 
Ra miarz – co te$ by# uczu lo ny, zwró ci# uwa g! na tekst na od wro -

cie ob raz ka i tak go opra wi#, $e tekst mo$ na w ram ce od czy ta". 
Kie dy pra c! po ka za no Cio ci Do ro cie, ta od ra zu roz po zna #a

Wro c#aw, cho" z lat kie dy go jesz cze nie zna #a i zwa# si! nie co ina -
czej, w chwi l! po tem zo ba czy #a tekst na re wer sie.. 

Po zna #a ten cha rak ter pi sma, pa ra fa te$ by #a jej nie ob ca. 
Nie mo $e by", to na pi sa# oj ciec, jej Oj ciec, nie gdy siej szy pra cow -

nik Wro c#aw skie go Ar chi wum. Ta ta ka ta lo go wa# zna le zio ne dzie -
#a, opa try wa# je opi sem i pa ra fo wa#.

Tu od kry#, $e pra ce wy ko na# ar chi tekt wro c#aw ski, bar dzo za s#u -
$o ny i zna ny – Ri chard Plud de mann (1846-1910).

Akwa re le zo sta #y na ma lo wa ne w ro ku 1892 (tu ko lej ne mru gni! -
cie) tj. w ro ku uro dze nia oj ca.

Dzi! ki Ta cie wcze &nie ze tkn! #a si! ze sztu k%.
Kie dy& – wspo mi na Do ro ta – Ta ta po wie dzia#: ju tro zo ba czysz Pra g!. 
Ucie szy #a si! na dzie j% wy pra wy do Czech, lecz za miast wy pra -

wy, oj ciec na dru gi dzie( przy no si# z Ar chi wum tecz k! z ry sun ka -
mi przed sta wia j% cy mi Pra g! i po ka zy wa# jej to mia sto.

Do ro ta wie rzy, $e to mru gn%# do niej Ta to, i spra wi#, $e hi sto ria
za to czy #a ko #o, $e o niej pa mi! ta i wie &ci do bre zda rze nia, a do mnie
po wie dzia #a: Mam mot to – André Mal raux – „przy sz#o&", jest to po -
da ru nek, któ ry do sta je my od prze sz#o &ci”.

Anegdoty
HENRYK*BZDOK
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P
o cz!t ki dzia "al no #ci na szej bi -

blio te ki przy pa da j! na la ta

po wo jen ne. Zo sta "a ona po wo "a -

na do $y cia uchwa "! Gmin nej Ra -

dy Na ro do wej w grud niu 1948 r.

Pierw szym bi blio te ka rzem by "a
Ma ria Krzy sto lik. Na po cz!t ku

w zbio rach znaj do wa "o si% je dy -

nie 500 po zy cji. W 1964 r. pla -

ców ka otrzy ma "a no wy lo kal,

w któ rym czy tel ni cy mie li wol ny

do st%p do pó" ek. Ksi% go zbiór li -

czy" wów czas 4600 eg zem pla rzy.

W 1986 r. bi blio te ka zo sta "a prze -

nie sio na do po miesz cze& w no wo

wy bu do wa nym Do mu So cjal -

nym w Grza wie, gdzie znaj du je

si% do dzi#. Gmin na Bi blio te ka

Pu blicz na w Mied' nej z sie dzi b!
w Grza wie ma trzy fi lie: jed n!
w Gó rze oraz dwie w Wo li.

Obec nie zbio ry li cz! 47241

wo lu mi nów oraz 294 au dio bo oki.

Sys te ma tycz nie wzbo ga ca my je

o no wo #ci wy daw ni cze (tak $e
dla dzie ci i m"o dzie $y), uwzgl%d -

nia j!c pro po zy cje czy tel ni ków.

Za po mo c! ka ta lo gu on li ne na na -

szej stro nie in ter ne to wej mo$ na

prze szu ki wa( zbio ry bi blio te ki

g"ów nej oraz dwu fi lii. Dzi% ki pro -

gra mo wi Aka de mia Oran ge dla

Bi blio tek wszyst kie pla ców ki

umo$ li wia j! miesz ka& com nie od -

p"at ny do st%p do In ter ne tu.

Szcze gól ny na cisk k"a dzie my

na dzia "al no#( na rzecz dzie ci

i m"o dzie $y. Ka$ de go ro ku przy -

go to wu je my dla nich bo ga t!
ofer t% kul tu ral no -edu ka cyj n!. Cy -

klicz nie – raz w mie si! cu – or ga -

ni zu je my za j% cia dla naj m"od -

szych. W pro mo wa niu czy ta nia

od wcze snych lat przy #wie ca j!
nam ha s"a kam pa nii Ca !a Pol ska
czy ta dzie ciom, w któ rej bie rze my

udzia". Pod czas spo tka& przy bli -

$a my kla sy k% li te ra tu ry dzie ci% cej,

jak rów nie$ twór czo#( wspó" -
cze snych au to rów. Sta ra my si%
uatrak cyj ni( im pre zy dla naj -

m"od szych. Dla te go cze ka j! na

nich nie spo dzian ki, do któ rych na -

le $! spo tka nia z po sta cia mi baj -

ko wy mi, np. Do mi siem czy Fran -

kli nem. Wspó" pra ca z Gmin nym

Przed szko lem w Mied' nej za owo co wa "a tur -

nie jem eko lo gicz nym, po pu la ry zu j! cym te ma -

ty k% ochro ny #ro do wi ska, jak rów nie$ pro mu -

j! cym wspó" cze sn! li te ra tu r% dla dzie ci.

Pro po zy cje dla szkó" pod sta wo wych nie

ogra ni cza j! si% je dy nie do za j%( z przy spo so -

bie nia czy tel ni cze go. Wspól nie z ucznia mi

oma wia my za gad nie nia zwi! za ne z re gio na -

li zmem, li te ra tu r! czy przy ro d!. Sta "ym ele -

men tem na szej wspó" pra cy s! kon kur sy wie -

dzy, pla stycz ne i czy tel ni cze przy go to wy wa ne

kil ka ra zy w ro ku. Wy j!t ko wym ro dza jem

kon tak tu dzie ci z li te ra tu r! – cie sz! cym si%
ogrom nym za in te re so wa niem – s! spo tka nia

z jej twór ca mi. W mi nio nym i bie $! cym ro -

ku m"o dzi czy tel ni cy mie li oka zj% po roz ma -

wia( z: Ew! No wak, Wie s"a wem Dra bi kiem,

Bar ba r! Gaw ry luk, Mar kiem Szo" ty skiem, Jo -

an n! Krzy $a nek, Agniesz k! Fr! czek, Do ro -

t! Gel l ner i )u ka szem Wierz bic kim. 

Istot nym punk tem bi blio tecz nej ofer ty kul -

tu ral nej s! wy sta wy. W Fi lii nr 2 w Wo li w ci! -
gu ostat nie go ro ku mo$ na by "o obej rze( pa -

pu gi ho do wa ne przez Se ba stia na Ulczo ka,

ko lek cj% la lek w stro jach re gio nal nych i na ro -

do wych z ró$ nych stron #wia ta oraz eks po zy -

cj% pt. „Pi sarz na tro pie przy gód Tom ka”. Oso -

by od wie dza j! ce Fi li% nr 1 w Wo li ma j! oka -

zj% za po zna( si% z pra ca mi pod opiecz nych *ro -

do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy „Ca ri tas”.

Z t! pla ców k! – dzia "a j! c! w Grza wie – wspó" -
pra cu je rów nie$ bi blio te ka cen tral na, któ ra za -

pra sza jej pod opiecz nych na pre zen ta cje mul -

ti me dial ne o ró$ no rod nej te ma ty ce. 

W okre sie fe rii zi mo wych i wa ka cji let nich

po my s"o we i atrak cyj ne za j% cia przy ci! ga j!
licz n! i ci! gle po wi%k sza j! c! si% gru p% od bior -

ców. Zró$ ni co wa na te ma ty ka – di no zau ry, po -

dró$ przez kon ty nen ty, ko smicz ne wy pra wy,

pa pie ro wa mo da, za j% cia z qu il lin gu (tech ni -

ka spo rz! dza nia ozdób z pa pie ru) i ori ga mi,

two rze nie man da li, kr% ce nie fil mu we d"ug w"a -

sne go po my s"u – roz bu dza wy obra' ni% naj -

m"od szych u$yt kow ni ków i za ch% ca ich

do wspól ne go dzia "a nia. Nie mniej emo cji i za -

in te re so wa nia wzbu dza Noc z An der se nem or -

ga ni zo wa na co rocz nie przez bi blio te k% cen -

tral n! i fi lie w Wo li.

Pro po zy cje bi blio te ki po zwa la j! cie ka wie

za go spo da ro wa( czas wol ny. Ofe ru je my nie

tyl ko czy ta nie, spo tka nia czy wy sta wy, ale

rów nie$ na uk% przez za ba w%. Na sze pla -

ców ki ko rzy sta "y z dar mo we go

do st% pu do plat for my e -le ar nin -

go wej, umo$ li wia j!c tym sa -

mym na uk% j% zy ka an giel skie go

dzie ciom (Fu nEn glish) oraz do -

ro s"ym (An giel ski 123). Jed na

z fi lii bi blio tecz nych or ga ni zo wa -

"a lek cje j% zy ka an giel skie go dla

ma lu chów pt. „Za ba wa ze smy -

kiem an giel skim j% zy kiem” pro -

wa dzo ne przez wo lon ta riusz k%.
Ogrom nie wa$ ne jest dla nas

krze wie nie wie dzy o re gio nie.

Zie mia mied' nia& ska jest zna na

z bo gac twa kul tu ro we go – w ka$ -
dym so "ec twie za cho wa "y si%
prze pi%k ne for my ar chi tek to -

nicz ne – mu ro wa ne Bo $e M% ki,

przy dro$ ne ka plicz ki oraz za byt -

ko we drew nia ne ko #ció" ki. 

W"a #nie tu taj znaj du je my ró$ no -

rod no#( zwy cza jów, tra dy cji i ob -

rz% dów, a uni ka to wa fau na i flo -

ra sta no wi! ko lej ny wa lor

lo kal nej prze strze ni. Bi blio te ka

ma swój udzia" w roz bu dza niu

za in te re so wa nia ma "! oj czy zn!
w#ród dzie ci i m"o dzie $y po przez

or ga ni zo wa nie kon kur su re gio -

nal ne go Na sza Ma "a Oj czy zna,

po pu la ry zu j! ce go wie lo wy mia -

ro w! wie dz% o re gio nie oraz

kul ty wo wa nie tra dy cji lu do wych.

Po dob ny cel przy #wie ca" nam

przy re ali za cji przed si% wzi% cia

pt.: „Z tra dy cj! za pan brat…”

(w ra mach Kon kur su Gran to -

we go Ak tyw na Bi blio te ka). Przy -

go to wa li #my za j% cia dla dzie ci

szkó" pod sta wo wych przy bli $a -

j! ce hi sto ri%, tra dy cj% i kul tu r% re -

gio nu. Ostat nim eta pem by "o
wy da nie ksi!$ ki z au tor ski mi

sce na riu sza mi na wi! zu j! cy mi

do zwy cza jów i ob rz% dów.

Do #wiad cze nia zwi! za ne z re -

gio na li zmem wy ko rzy sta li #my,

uczest ni cz!c w mi% dzy na ro do -

wym pro gra mie Co me nius Re -

gio, w któ rym bi blio te ka by "a
jed nym z part ne rów. W ra mach

pro jek tu og"o si li #my mi% dzy -

na ro do wy kon kurs pla stycz ny

dla dzie ci na za k"ad k%, kon kurs

dla na uczy cie li na sce na riusz

pt.: „Ak tyw ny ro dzic – sku tecz -

ny na uczy ciel”, prze pro wa dzi li #my za j% cia

dla dzie ci po #wi% co ne S"o wa cji, wy ko rzy stu -

j!c ko lek cj% ksi! $ek wy po $y czo nych z bi blio -

te ki w No vej Dub ni cy. Pod czas trwa nia

pro jek tu od by wa "y si% te$ szko le nia i kon fe -

ren cje, na któ re pra cow ni cy bi blio te ki przy -

go to wy wa li wy st! pie nia.

Bi blio te ka nie ist nia "a by bez od bior ców, czy li

czy tel ni ków i u$yt kow ni ków, któ rym sta ra my

si% za pew ni( przy ja zn! i sprzy ja j! c! roz wo jo -

wi prze strze&. Dla te go te$ fi lie w Wo li pro wa -

dz! za j% cia z r% ko dzie "a pod ha s"em „Spo tkaj -

my si% w bi blio te ce”. Uczest ni cy spo tka&
mo g! po chwa li( si% swo imi pa sja mi, a tak -

$e – w trak cie warsz ta tów – na uczy( in nych no -

wych umie j%t no #ci. W Fi lii nr 1 w Wo li od by -

wa j! si% spo tka nia Sto wa rzy sze nia „Li mo nek” 

– Ak tyw nych Ko biet z Po wia tu Pszczy& skie -

go, wspie ra j! ce go dzia "a nia pla ców ki pro -

mu j! ce czy tel nic two.

O wszyst kich ak cjach i przed si% wzi% ciach

bi blio te ki na bie $! co in for mu je my na stro nie

in ter ne to wej i na Fa ce bo oku.

RE NA TA SZWE DA

MAG DA LE NA PA SA MO NIK

Z +YCIA

BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Mied'nej

Pomys"y na promocj%
biblioteki i regionu

W bi blio te ce go "ci! #u kasz Wierz bic ki, au tor ksi$ %ek po dró% ni czych dla
dzie ci i m!o dzie %y (2014)
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Kon kurs eko lo gicz ny dla przed szko la ków
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P
ra ce nad re mon tem i od re stau ro wa niem Pa !a cu M!o -

dzie "y przy #mi !y wiel kie ka to wic kie in we sty cje: Mu -

zeum $l% skie, no wa sie dzi ba NO SPR czy bu do wa Mi& dzy -

na ro do we go Cen trum Kon gre so we go. Tym cza sem przy uli cy

Mi ko !ow skiej stoi znów im po nu j% cy gmach – dzi' ju" za byt -

ko wy obiekt epo ki so cre ali zmu. Ni ko mu jed nak nie przy -

cho dzi do g!o wy je go li kwi da cja, a wr&cz od wrot nie. Przy -

wró co no do "y cia wspa nia !% sa l& te atral n% z za ple czem,

ki tó ra dzi' jest bo daj naj no wo cze 'niej sz% sa l% w mie 'cie,

a no we go bla sku na bra !y tak cha rak te ry stycz ne dla te go

obiek tu ze wn&trz ne p!a sko rze( by, a we wn%trz – na 'cien ne

ma lar stwo. 

Re mont kosz to wa! po nad 47,3 mln z!. Po cz%t ko wo pla -

no wa no, "e pra ce obej m% je dy nie ter mo mo der ni za cj& bu -

dyn ku oraz re mont sa li te atral nej, ale po wpi sie do re je stru

za byt ków, znacz nie roz sze rzo no za kres pla no wa nych ro -

bót. I tak re mont bu dy nek prze szed! z ze wn%trz, jak i we -

wn%trz, od no wio no wszyst kie in sta la cje, pra cow nie, a tak -

"e ko ry ta rze oraz znaj du j% ce si& w nich mo zai ki. 

Na sta !ych by wal ców jak i na wszyst kich ch&t nych cze -

ka j% pra cow nie roz ma itych za in te re so wa), ze spo !y mu -

zycz ne, ta necz ne, wo kal ne. 

Pa !ac M!o dzie "y to le gen da – d!u go by przy ta cza# wspo -

mnie nia licz nych ju" rzesz dzi siej szych lu mi na rzy kul tu ry,

sztu ki czy na uki.

Za pew ne znów za pe! ni si& sa la ki no wa, z któ r% wi% "%
si& naj pi&k niej sze wspo mnie nia wie lu dzi siej szych ki no -

ma nów i mi !o 'ni ków fil mu.

Trud no prze ce ni# ro l&, ja k% spe! nia od kil ku dzie si& ciu

lat Pa !ac M!o dzie "y. Cie szy za tem je go po wrót na ma p&
naj ja 'niej szych punk tów mia sta. 

To w!a 'nie w Pa !a cu M!o dzie "y Ka to wi ce za in au gu ro -

wa !y swo je 149. uro dzi ny. (wk)

Pa !ac M!o dzie "y 
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Niech !y je Sztu ka!

P
ry wat na ga le ria sztu ki „Pa na ceum” pro wa dzo -

na w Opo lu przez dok tor Agniesz k" Ka ni" ob cho dzi

w tym ro ku ma #y ju bi le usz pi" cio le cia dzia #al no $ci. 

W ci% gu kil ku lat ka me ral ny sa lon Pa ni Dok tor sta# si"
ulu bio nym miej scem spo tka& ar ty stów, przed sta wi cie li

$ro do wisk aka de mic kich i ko ne se rów sztu ki. M#o da ga -

le ria go $ci #a ju! po nad dwa dzie $cia wy staw, spo tka& au -

tor skich i pre zen ta cji, za rów no twór ców opol skich jak

i go $ci z kra ju i za gra ni cy, wy sta wia j% cych g#ów nie rze' -
b", gra fi k" i ma lar stwo. Po ko lej nych wer ni sa !ach w „Pa -

na ceum” po zo sta wa #o na sta #e co raz wi" cej dzie# 
pla stycz nych, wzbo ga ca j% cych wspól n% prze strze& sym -

bio zy przy chod ni sto ma to lo gicz nej i ga le rii sztu ki. Dzia -

#al no$( pro wa dzo na przez w#a $ci ciel k" te go nie zwy k#e -

go miej sca za s#u gu je na szcze gól ne uzna nie i szer-

sz% po pu lary za cj" nie tyl ko

w kr" gu re gio nal nym wo je -

wódz twa opol skie go. Mi sja

ja k% re ali zu je pa ni Agniesz -

ka Ka nia na ni wie kul tu ry 

sta no wi zna ko mi ty przy k#ad 

har mo nii $wia t#e go me ce na -

tu pry wat ne go i spo #ecz nej

dzia #al no $ci% pro pu bli co bo -

no. We wspó# cze snym zma -

te ria li zo wa nym $wie cie przy -

po mi na rów nie! o tym, !e
war to !y( pi"k nie, si" ga j%c

po sens ist nie nia wo kó# 
nie prze mi ja j% cych war to $ci.

Za do ko na nia twór cze i ani -

ma tor skie na rzecz kul tu ry

)l% ska Opol skie go Agniesz -

ka Ka nia zo sta #a uho no ro wa -

na na gro d% Mar sza# ka Wo -

je wódz twa Opol skie go.

Wernisa! Beaty Wiewiórki (pierwsza od lewej) obok Agnieszka

Kania.

„Sen no cy let niej” wer ni sa! Miroslavy Rych ta ro vej, od le wej Agniesz ka

Ka nia i au tor ka prac.

Agniesz ka Ka mi& ska na Zam ku w Mosz nej od bie ra Na gro d" Mar -

sza# ka Wo je wódz twa Opol skie go z r%k Bar ba ry Ka mi& skiej, Cz#on ka

Za rz% dum Wo je wódz twa Opol skie go.

„Nie mam w co si" ubra(” au tor

Wit Pi chur ski – sta tu et ka.

W ga le rii Pa na ceum pod czas wer ni sa !u Bo le s#a wa Po lna ra. Wer ni sa ! Mag da le ny Gro dzie& skiej.
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Ga le ria Pa na ceum
Sfe ra me dy cy ny i sfe ra sztu ki prze ni ka j!

si" wza jem nie. Wie lu le ka rzy by #o ar ty sta -
mi, a tak $e ar ty %ci by wa li le ka rza mi za rów -
no cia #a jak i du szy. Mo$ na si" ga& po licz -
ne przy k#a dy na do wód owej te zy. W epo ce
ba ro ku Anio# 'l! zak (Jo han nes Schef fler),
au tor „Che ru bo we go w" drow ca” po stu -
diach w Stras bur gu, Lej dzie, zwie( czo nych
dok to ra tem z fi lo zo fii i me dy cy ny w Pa dwie,
by# nie tyl ko ce sar sko -kró lew skim le ka -
rzem, ale rów nie$ fi lan tro pem i opie ku nem
ubo gich pa cjen tów. Nie mu si my jed nak si" -
ga& a$ tak da le ko do kart %l! skich dzie jów,
oto bo wiem wspó# cze %nie w opol skiej prze -
strze ni kul tu ro wej funk cjo nu je nie zwy k#a ga -
le ria „Pa na ceum”, har mo nij nie #! cz! ca
w in no wa cyj nym pro jek cie – prze strze(
me dy cy ny z prze strze ni! sztu ki. Pa tro nem
i do brym du chem te go miej sca jest Agniesz -
ka Ka nia, zna na i ce nio na sto ma to log -im -
plan to log, któ ra po stu diach me dycz nych we
Wro c#a wiu do sko na li #a wie dz" oraz prak -
tycz ne umie j"t no %ci w o%rod kach kli nicz nych
m. in. w Ber li nie, Mo na chium, Ma dry cie,
De tro it, Lon dy nie, a tak $e na uni wer sy te cie
w Sie nie, gdzie uzy ska #a ty tu# Ma sters in Pro -
sthe tics (Mistrz Pro te ty ki). Pa ni dok tor zo -
sta #a ob da rzo na licz ny mi ta len ta mi, z gra -
cj! po ru sza si" w ogro dzie li te ra tu ry i sztu ki,
w#a da j" zy ka mi ob cy mi i lek kim pió rem (tych
wa lo rów mo gli by po zaz dro %ci& eta to wi kry -
ty cy sztu ki, li te ra ci i dzien ni ka rze). Jesz cze
za nim prze st! pi my pro gi „Pa na ceum” wi -
ta j! nas kom po zy cje rze) biar skie Igna ce go
No wo dwor skie go, pod kre %la j!c ory gi nal ne
ce chy przy chod ni-ga le rii. Na %cia nach ho -
lu i w ga bi ne tach, mo$ na obej rze& ob ra zy,
ry sun ki, gra fi ki i rze) by ar ty stów opol -
skich a tak $e go %ci z kra ju i za gra ni cy (pra -
ce wy sta wia li m.in. We wiór ka, Szcza pow, Po -
lna ro wie, Z#ot nic ka, Chy $y, Ja nik, Hla wacz,
Trzos, Gro dzi( ska, Z#ot nic ka, Rych ta ro va,
Bru ce). 

Wn" trze przy chod ni oswo jo ne dzie #a mi
sztu ki po zwa la pa cjen tom za po mnie& o stre -
sie. Zja wi sko to jest szcze gól nie za uwa $al -
ne w ga bi ne cie dla dzie ci, gdzie ar ty %ci dla
ma #ych pa cjen tów stwo rzy li ma ry ni stycz ne
sce ny, przy wo #u j! ce wspo mnie nia nur ka
z pod wod nych po dró $y. Pod czas wer ni sa $y,
cy klicz nie or ga ni zo wa nych w „Pa na ceum”,
przy ja zn! au r" miej sca wspó# two rz! z go -
spo da rza mi przed sta wi cie le ar ty stycz ne go
sa lo nu Opo la. Uj mu j!c to zja wi sko sta ty -
stycz nie i nie co $ar to bli wie – mo$ na po wie -
dzie&, $e ga le ria wspó# fi nan so wa na ze %rod -
ków eu ro pej skich osi! gn" #a do bre wska) ni ki
pro jek tu – naj wi"k sz! %red ni! – ar ty stów,
pro fe so rów i dzien ni ka rzy na metr kwa dra -
to wy w sto li cy pol skiej pio sen ki. Agniesz ka
Ka nia opo wie dzia #a o swo ich fa scy na cjach
sztu k! w „Za pa trze niach”, ksi!$ ce sta no wi! -
cej zbiór szki ców de dy ko wa nych opol skiej
bo he mie, któ re uka zy wa #y si" na #a mach re -
gio nal ne go do dat ku „Ga ze ty Wy bor czej”.
Mi mo obo wi!z ków za wo do wych znaj du je
czas na lek tu r" i pi sa nie, za co zo sta #a uho -
no ro wa na g#ów ny mi lau ra mi ko lej nych
edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su Li te rac -
kie go „Przy cho dzi we na do le ka rza”
im. prof. An drze ja Szcze kli ka (ju ro rzy m.in.
A. Za ga jew ski i E. Lip ska). Obec nie przy -
go to wu je w Opo lu zjazd gro na kil ku dzie si" -
ciu me dy ków, sto wa rzy szo nych w Unii Pol -
skich Le ka rzy Pi sa rzy. Za pew ne go %cie
znaj d! czas na od wie dze nie ga le rii „Pa na -
ceum”. W tym nie zwy k#ym miej scu z u%mie -
chem je go Pa tron ki, zo sta n! ob da ro wa ni le -
kiem na wszel kie od cie nie ota cza j! cej nas
sza ro %ci… 

JA NUSZ WÓJ CIK

! Arii z oper Ver die go, Czaj kow skie go, Bo ro -
di na i Mo niusz ki mo! na by "o po s"u cha# pod czas ga li
ope ro wej w opol skim am fi te atrze (na rzecz fun da -
cji „Mi mo wszyst ko” An ny Dym nej) z udzia "em An -
drze ja Dob be ra i Fil har mo ni ków Opol skich na za -
ko$ cze nie fe sti wa lu „%l& skie La to Mu zycz ne”.

! W Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej w Opo lu
pre zen to wa no wy sta w' „Lo go gra fo wie. Od -
ra – prze p"yw idei”, pre zen tu j& c& zdj' cia i na -
gra nia wi deo, do ku men tu j& ce dzia "a nia ar ty stycz -
ne m"o dych twór ców z Pol ski i Nie miec, bio r& cych
udzia" we wspól nym rej sie od rza$ skim.

! IV Opol skie Dni Ma donn Kre so wych w Wój -
ci cach ko "o Otmu cho wa za in au gu ro wa "a uro czy sta
msza (w. przed cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo !ej
)o pa ty$ skiej, na st'p nie ks. Grze gorz Ko pij wy g"o -
si" pre lek cj' na te mat dzie jów ob ra zu Mat ki Bo !ej
Ostro bram skiej a w cz' (ci ar ty stycz nej wy st& pi" chór
„Echo Kre sów” z K' dzie rzy na Ko* la.

! Pod czas Mu zycz nych Spo tka$ na Wzgó rzu
Uni wer sy tec kim, zor ga ni zo wa nych przez Stu -
denc kie Cen trum Kul tu ry opol ska pu blicz no(#
wy s"u cha "a kon cer tów z pio sen ka mi Mar ka
Gre chu ty i Krzysz to fa Klen czo na w wy ko na niu
Ba si Beuth i Jan ka Sa mo ly ka. 

! W Par ku Hi sto rycz nym we W"o dzie ni nie
od by "a si' „Bi twa pod W"o dzie ni nem, czy li re kon -
struk cja walk z okre su II woj ny (wia to wej” zor -
ga ni zo wa na przez Sto wa rzy sze nie Krót ko fa -
low ców Po gó rza Opaw skie go. 

! Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Opo lu go -
(ci "a ko lej ne spo tka nie %l& skie go Fo rum Kra jo -
znaw cze go, pod czas któ re go prof. An na Po bóg -
-Le nar to wicz z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu
Opol skie go wy st& pi "a z wy k"a dem „+y cie co dzien -
ne w klasz to rach (l& skich w (re dnio wie czu”. 

! Wy sta w' „Ar ty stycz ny klan. Twór czo(# ro -
dzi ny Sta rzy$ skich”, za wie ra j& c& pra ce ro dzi ny
brze skich ar ty stów: ma lar stwo, gra fi k', tka ni -
ny, pro jek ty ubio rów, bi !u te ri' za pre zen to wa no
w Mu zeum Pia stów %l& skich w Brze gu.

! Uwer tu r' do ope ry „Na buc co” Ver die -
go, VIII Sym fo ni' h -moll „Nie do ko$ czo n&”
Schu ber ta oraz I su it' or kie stro w& „Pe er Gynt”
Grie ga wy ko na "a M"o dzie !o wa Or kie stra Sym -
fo nicz na z"o !o na z mu zy ków z Opo la i Pocz da -
mu pod dy rek cj& An dre asa Je rye i Hu ber ta Pro -
cho ty na za ko$ cze nie Mi' dzy na ro do wych
Warsz ta tów Mu zycz nych w Fil har mo nii Opol -
skiej im. Jó ze fa El sne ra.
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czte ry dni na sce nie ple ne ro wej fe sti wa lo wa pu -

blicz no!" okla ski wa #a gru py ar ty stycz ne m.in.

z Taj wa nu, W#och, Szwe cji, $o twy, Es to nii, Ro -

sji, Ukra iny i Nie miec oraz ze spo #y z za przy -

ja% nio nych fe sti wa li z Pol ski i Czech. Gwiaz -

d& te go rocz nej edy cji by# Ze spó# Pie !ni i Ta' ca

„(l&sk” pod dy rek cj& Zbi gnie wa Cier nia ka, któ -

ry da# dwu go dzin ny kon cert pt. „W Eu ro pie ze

(l& skiem”. Du )ym za in te re so wa niem cie szy#
si* rów nie) wy st*p te atru ta' ca Ro ma fest

Gyp sy, któ ry oka za# si* bar dzo )y wio #o wym

i barw nym wi do wi skiem. Mi* dzy na ro do wy

cha rak ter im pre zy pod kre !la #y licz ne sto iska

z pro duk ta mi re gio nal ny mi i wy ro ba mi r* ko -

dzie #a z kra ju i za gra ni cy, m.in. z r*cz nie wy -

ko na ny mi in stru men ta mi mu zycz ny mi z Bia -

#o ru si. Ak cen tem wie' cz& cym fe sti wal by#
po kaz sztucz nych ogni, wy pusz czo nych z gór -

nych par tii Ba stio nu !w. Ja dwi gi. Fe sti wal zo -

sta# zor ga ni zo wa ny w ra mach pro jek tu „Pro -

mo cja Twier dzy Ny sa – Wie lo kul tu ro we go

Pro duk tu Tu ry stycz ne go”.

Tra dy cje mi li tar ne Brze gu

Na #a mach „Ga ze ty Brze skiej” dr Jan Ma jew -

ski – geo graf i hi sto ryk, opu bli ko wa# w ostat -

nich la tach po nad 60 ar ty ku #ów do ty cz& cych

woj sko wo !ci w dzie jach mia sta, któ re dzi* ki

wspar ciu Sta ro stwa Po wia to we go w Brze gu

uka za #y si* w for mie wy daw nic twa ksi&) ko we -

go, wzbo ga co ne go ma te ria #a mi iko no gra ficz -

ny mi, fo to gra fia mi, re pro duk cja mi mu ze al -

nych eks po na tów. Ba dacz lo kal nej hi sto rii

na pod sta wie %ró de# ar chi wal nych, zgro ma dzo -

nej li te ra tu ry oraz do ku men tów kar to gra ficz nych

opra co wa# ob szer ny ma te ria#, uka zu j& cy Brzeg

ja ko ufor ty fi ko wa ne mia sto gar ni zo no we, o mi -

li tar nym cha rak te rze od po cz&t ków je go lo ka -

cji do cza sów wspó# cze snych. Au tor opi su j&c
roz wój mia sta oraz je go za ple cze mi li tar ne na -

kre !li# szer szy kon tekst hi sto rycz no -po li tycz -

ny, wska zu j&c na okre !lo ne kon se kwen cje dla

(l& ska i Brze gu, wy ni ka j& ce z sy tu acji mi* dzy -

na ro do wej oraz wo jen pro wa dzo nych w tej cz* -
!ci Eu ro py. Na prze strze ni ko lej nych wie ków

przed sta wia zmia ny, ja kie za cho dzi #y w for ty -

fi ka cji mia sta. Opi su je rów nie) za an ga )o wa nie

je go w#ad ców i miesz ka' ców w po szcze gól ne

wy pra wy woj sko we. Wa) ny roz dzia# sta no wi

hi sto ria pol skiej woj sko wo !ci, zwi& za nej z tra -

dy cj& 1 Bry ga dy Sa pe rów (od szla ku bo jo we -

go po mi sje w ra mach NA TO, ONZ i UE).

Obec nie w mie !cie sta cjo nu je 1 Brze ski Pu#k
Sa pe rów im. Ta de usza Ko !ciusz ki. Jed nost ka

po za s#u) b& woj sko w&, pe# ni tak )e wa) n& ro -

l* w )y ciu spo #ecz no -kul tu ral nym mia sta i re -

gio nu, a to dzi* ki pra cy Klu bu Gar ni zo no we -

go dzia #a j& ce go pod kie run kiem Ja ni ny

Ko ron kie wicz. Ze spo #y i so li !ci tej in sty tu cji s&
lau re ata mi ogól no pol skich fe sti wa li i prze gl& -
dów ar ty stycz nych, kreu j&c od wie lu lat po zy -

tyw ny wi ze ru nek woj ska w ró) nych !ro do wi -

skach cy wil nych.

Park Mi nia tur Sa kral nych

W Ol szo wej, w po wie cie strze lec kim, otwar -

to ofi cjal nie Park Mi nia tur Sa kral nych – pierw -

szy te go ty pu obiekt na Opolsz czy% nie,

któ re go po my s#o daw c& by# po dró) nik i przed -

si* bior ca Alek san der Ma ter la. G#ów n& atrak cj*
par ku sta no wi ogród o po wierzch ni 20000

me trów kwa dra to wych, w któ rym znaj du je

si* kil ka na !cie mi nia tur (!wiet nie wy ko na -

nych) naj bar dziej zna nych obiek tów sa kral nych

na !wie cie, a w!ród nich m.in. ba zy li ka !w. Pio -

tra w Rzy mie, ka te dra No tre Da me w Pa ry )u,

ba zy li ka Gro bu Pa' skie go w Je ro zo li mie, ba -

zy li ka !w. Mar ka w We ne cji oraz ko !ció# Naj -

!wi*t szej Ma rii Pan ny w Kra ko wie. Na te re nie

par ku zna la z#y si* rów nie) re gio nal ne obiek ty

ar chi tek tu ry sa kral nej: sank tu arium Gó ra !w.

An ny, ka te dra (wi* te go Krzy )a w Opo lu oraz

ka te dra !w. Ja ku ba Apo sto #a i !w. Agniesz ki

w Ny sie. Uro czy ste go otwar cia par ku z udzia -

#em w#a !ci cie li – ro dzi ny Ma ter lów, przed sta -

wi cie li w#adz pa' stwo wych i sa mo rz& do wych

do ko na# bi skup opol ski ks. prof. An drzej Cza -

ja, któ ry po !wi* ci# no wy obiekt. Wy ra zi# rów -

nie) na dzie j*, )e miej sce to b* dzie sym bo li zo -

wa" wk#ad Ko !cio #a w bu do wa nie )y cia

kul tu ral ne go Eu ro py. Jak sam przy zna#, „ta kie

miej sce u!wia da mia nam, )e na le )y dba" o te

za byt ki”. Park po sia da w#a sn& ba z* noc le go w&,
dwu po zio mo w& re stau ra cj* z an tre so l& Spi -

chlerz, sa l* ban kie to w& Pod Z#o tym Ro giem

i sa l* kon fe ren cyj n&, któ re po wsta #y po mo der -

ni za cji sta rych bu dyn ków go spo dar czych i daw -

nej stad ni ny ko ni z prze #o mu XIX/XX w. Dla

naj m#od szych go !ci stwo rzo no do dat ko we

atrak cje: park li no wy i tzw. baj ko wy sad. Park

Mi nia tur Sa kral nych w Ol szo wej wzbo ga ci# ma -

p* atrak cji tu ry stycz nych re gio nu a od re stau ro -

wa ny ma j& tek !l& skie go zie mia' stwa jest mo -

de lo wym przy k#a dem ada pta cji za byt ko wych

obiek tów na funk cje tu ry stycz no -kul tu ral ne. Tyl -

ko w sierp niu przy je cha #o tu taj bli sko 15 ty si* -
cy zwie dza j& cych. 

Ny ska Folk Fie sta

Pod czas IX edy cji Mi* dzy na ro do we go Fe -

sti wa lu Folk lo ry stycz ne go Folk Fie sta na dzie -

dzi' cu Ba stio nu !w. Ja dwi gi w Ny sie wy st* po -

wa #y ze spo #y wo kal no -ta necz ne re pre zen tu j& ce

ró) no rod ne kr* gi kul tu ro we Eu ro py i Azji. Przez
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Mar ka – !l" skie edy cja 2014
Pod czas Ga li Re gio nal nej Izby Prze my -

s!o wo -Han dlo wej w Gli wi cach og!o szo no
zwy ci"z ców V edy cji kon kur su „Mar -
ka – #l$ skie”. Na gro dy i wy ró% nie nia
w kon kur sie wr" czy! Mi ro s!aw Se ku !a, Mar -
sza !ek Wo je wódz twa #l$ skie go oraz Wik tor
Paw lik, Pre zes Izby Prze my s!o wo -Han dlo -
wej w Gli wi cach.

„Kon kurs ma za ch" ca& do two rze nia
no wo cze sne go prze my s!u, do no wych przed -
si" wzi"&, któ re b" d$ bar dzo in no wa cyj ne
i kon ku ren cyj ne w ska li 'wia to wej. Chce my,
by 'l$ skie mar ki by !y roz po zna wal ne na ca -
!ym 'wie cie” – mó wi! mar sza !ek Mi ro s!aw
Se ku !a.

W po szcze gól nych ka te go riach na gro dzo -
no: Oso bo wo'& Ro ku 2014 w kon kur sie
„Mar ka – #l$ skie” – prof. Wie s!aw Ba ny'
(Wy ró% nie nie – Se ba stian Ka wa), Go spo dar -
ka – Waw rza szek ISS Sp. z o.o. S.K.A., Na -
uka – In sty tut Che micz nej Prze rób ki W" gla
z Za brza, Kul tu ra – Ze spó! Pie 'ni i Ta( ca
„Ma !y #l$sk” z Ra dzion ko wa (Wy ró% nie -
nie – Fil har mo nia Za brza( ska), Dzie dzic -
two kul tu ro we re gio nu – Park Tra dy cji
Gór nic twa i Hut nic twa z Sie mia no wic #l$ -
skich, Sport, tu ry sty ka i re kre acja – Gmi na
Olsz tyn, Pro dukt – Waw rza szek ISS Sp. z o.o.
S.K.A. z Biel ska -Bia !ej za lot ni sko wy sa mo -
chód ra tow ni czo -ga 'ni czy Fe lix II 8x8,
Us!u ga – Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny
TECH NO PARK GLI WI CE Sp. z o.o. (Wy ró% -
nie nie – Bank Spó! dziel czy w Ja strz" biu -
-Zdro ju), Zdro wie – Cen trum On ko lo -
gii – In sty tut im. Ma rii Sk!o dow skiej -Cu rie
Od dzia! w Gli wi cach, Or ga ni za cje Po za rz$ -
do we – Ho spi cjum 'w. Ka mi la w Biel sku -
-Bia !ej, Spo !ecz na od po wie dzial no'& biz ne -
su – Przed si" bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej Sp. z o.o. w So snow cu. Wy ró% nie -
nie – Me dia: Aka de mic kie Uni wer sy te tu #l$ -
skie go w Ka to wi cach

De cy zj$ Ka pi tu !y w bie %$ cym ro ku spe -
cjal ne wy ró% nie nie w Kon kur sie „Mar -
ka – #l$ skie” otrzy ma !a Gór no 'l$ ska Agen -
cja Przed si" bior czo 'ci i Roz wo ju Sp. z o.o.

Na gro da „Mar ka – #l$ skie” jest for m$
uho no ro wa nia i pro mo cji przed si" biorstw,
in sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re swo -
j$ dzia !al no 'ci$ two rz$ po zy tyw ny wi ze ru -
nek re gio nu oraz przy czy nia j$ si" do bu do -
wa nia to% sa mo 'ci re gio nal nej w Pol sce
i Eu ro pie. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
wspól nie przez Re gio nal n$ Izb" Prze my s!o -
wo -Han dlo w$ w Gli wi cach oraz Urz$d
Mar sza! kow ski Wo je wódz twa #l$ skie go.
Wspó! fi nan so wa ny jest ze 'rod ków Wo je -
wódz twa #l$ skie go.

Ka pi tu !" Kon kur su two rz$: Mi ro s!aw
Se ku !a – prze wod ni cz$ cy Ka pi tu !y, Mar sza -
!ek Wo je wódz twa #l$ skie go oraz Wik tor
Paw lik – Pre zes Re gio nal nej Izby Prze my -
s!o wo -Han dlo wej w Gli wi cach – Wi ce -
prze wod ni cz$ cy Ka pi tu !y. Cz!on ko wie Ka -
pi tu !y to: Wie s!aw Ba ny' – Rek tor
Uni wer sy te tu #l$ skie go w Ka to wi cach, Eu -
ge niusz Bud niok – Kanc lerz Ka to wic kiej Lo -
%y Bu si ness Cen tre Club, Ta de usz Do no -
cik – Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach, Ja cek Fi lus – Szef An te ny
Pol skie go Ra dia Ka to wi ce, An drzej Kar bow -
nik – Rek tor Po li tech ni ki #l$ skiej w Gli wi -
cach, Jan Kli mek – Pre zes Izby Rze mie'l ni -
czej oraz Ma !ej i #red niej Przed si" bior czo 'ci
w Ka to wi cach, Je rzy Na chel – Re dak tor Na -
czel ny TVP Ka to wi ce, Ma rian Osli slo – Pro -
fe sor Aka de mii Sztuk Pi"k nych w Ka to wi -
cach, Ma rek Twa róg – Re dak tor Na czel ny
Pol ski Dzien ni ka Za chod nie go oraz Ma rian
Ze mba la – Dy rek tor #l$ skie go Cen trum
Cho rób Ser ca w Za brzu.
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!W Mu zeum Miej skim w Ru dzie !l" skiej od -

by #o si$ spo tka nie z Bar ba r" i Ada mem Pod gór -

ski mi, Se ba stia nem Bru dy sem i Ja ku bem Ro te -

rem – au to ra mi ksi"% ki o Win cen tym Ja na sie

w 95. rocz ni c$ m$ cze& skiej 'mier ci, a wy da nej

z oka zji 95. rocz ni cy wy bu chu I po wsta nia 'l" -
skie go.

! W Ka to wi cach na pla cu przed ko 'cio #em

Ma riac kim mo% na by #o ogl" da( wy sta w$ ple -

ne ro w" „Pol ska Wal cz" ca” – opo wia da j" c"
o fe no me nie Pol skie go Pa& stwa Pod ziem ne -

go – zja wi sku wy j"t ko wym w oku po wa nej

w la tach II woj ny 'wia to wej Eu ro pie.- ogól no -

pol sk" eks po zy cj$ wraz z re gio nal n" cz$ 'ci"
przy go to wa n" 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. 

Pod pa tro na tem „"l# ska”

... i Cho pin, i je go ser ce

Na wie czór Wo kó! Cho pin za pra sza 17 pa$ -
dzier ni ka o 18.00 Mu zeum Gór no %l# skie w By -
to miu. B& dzie mo' na zo ba czy( in try gu j# cy film
Pio tra Szal szy pt. Ser ce Cho pi na zre ali zo wa ny
w 1995 ro ku o lo sach urny wiel kie go Po la ka
i kom po zy to ra, opo wia da j# cy prze dziw n#, nie -
wie lu zna n# i za gma twa n# hi sto ri&. 

Wo l# kom po zy to ra by )o, by je go ser ce
zna la z)o miej sce w War sza wie. I tu pierw sza
in try gu j# ca hi sto ria. Pod czas prze wo 'e nia
urny z Pa ry 'a do kra ju, za j& te go przez za bor -
ców, na gra ni cy od by )a si& kon tro la cel na.
Ukry ta w fa) dach suk ni Lu dwi ki J& drze je wi -
czo wej urna nie zo sta )a, na szcz& %cie, od kry -
ta. Po tem, ju' w War sza wie na st# pi )y sta ra nia
o umiesz cze nie ser ca w od po wied nim miej -

scu – i ta rzecz mu -
sia )a od by wa( si&
w ta jem ni cy. Do -
pie ro czas od zy ska -
nia nie pod le g)o %ci
po zwo li) na ofi cjal -
ne uczcze nie pa -
mi& ci kom po zy to -
ra. Po krót kim
cza sie nie pod le g)o -
%ci na de sz)a woj -
na 1939. Niem cy
za bro ni li wy ko ny -
wa( utwo ry Cho -
pi na za rów no ofi -

cjal nie jak i w do mach pry wat nych.
W sierp niu 1944 roz gry wa j# si& prze dziw ne
wy da rze nia zwi# za ne z urn#. W ko %cie le %w.
Krzy 'a po ja wia si& nie miec ki ka pe lan Schul -
ze pro po nu j#c wy j& cie urny i ura to wa nie
jej – po nie wa', jak mó wi, na tym te re nie b& -
d# mia )y miej sce wal ki. Ksi& 'a si& zga dza j#
i na dal dzie j# si& rze czy nie sa mo wi te, ale
o nich opo wie ju' film, na któ ry ser decz nie za -
pra sza my. Do%( po wie dzie(, 'e hi sto ria urny
jest in try gu j# ca, pe) na nie spo dzia nek, zna cz# -
ce s# w niej da ty, oso by, zna cz# ce na zwi -
ska – cho cia' by ge ne ra )a Re icha von den Ba -
cha, któ ry we wrze %niu 1944 uro czy %cie
prze ka zu je urn& ks. abp. An to nie mu Szla gow -
skie mu, czy miesz ka nie pry wat ne przy ul.
Ada ma Mic kie wi cza, w któ rym prze cho wy -
wa no przez pe wien czas ser ce Cho pi na. 

Ob cho dom 165. rocz ni cy %mier ci Fry de ry ka
Cho pi na to wa rzy szy( b& d# za j& cia warsz ta to we
D)wi" ko wy obra) nia – za ba wy edu ka cyj ne na wy -
sta wie „"wiat zmy s)ów”, kon cert uczniów by tom -
skiej Szko )y Mu zycz nej i wy k)ad hi sto ry ka
sztu ki Agniesz ki Bart ków Cho pin we d!ug De la -
cro ix – o nie do ko( czo nym ob ra zie fran cu skie go
ro man ty ka. 

Za s#u %e ni dla rudz kiej kul tu ry

An to ni Rat ka oraz Bar ba ra i Adam Pod gór -
scy – zna ni dzia )a cze spo )ecz ni, dzien ni ka rze, pu -

bli cy %ci i pi sa rze do )# czy li do gro na „Za s)u 'o -
nych dla Mia sta Ru da "l# ska”. Ty tu) ten jest uho -
no ro wa niem ich do tych cza so wej dzia )al no %ci
na rzecz Ru dy "l# skiej i jej miesz ka* ców.

An to nie mu Rat ce Ru da "l# ska za wdzi& cza
przede wszyst kim roz po wszech nia nie w%ród
miesz ka* ców wie dzy na te mat mia sta i je go dziel -
nic, a tak 'e dzie jów rudz kie go szkol nic twa.
W 1974 ro ku by) po my s)o daw c# oraz wspó) wy -
daw c# pierw sze go prze wod ni ka po Ru dzie "l# -
skiej oraz je go g)ów nym wspó) au to rem. Z ini -
cja ty wy To wa rzy stwa zor ga ni zo wa ne zo sta )y
ob cho dy 700-le cia ist nie nia Ru dy i z te go po wo -
du uka za) si& al bum „Ru da "l# ska 1295 – 1995”,
au tor stwa An to nie go Rat ki. Ru dzia nin pu bli ko -
wa) tak 'e przez sze%( lat ar ty ku )y hi sto rycz ne
na )a mach „Wia do mo %ci Rudz kich”. 

Bar ba ra i Adam Pod gór scy zna ni s# w Ru dzie
"l# skiej ja ko dzien ni ka rze i pu bli cy %ci, au to rzy
ksi# 'ek oraz dzia )a cze spo )ecz ni i oby wa tel scy,
na gro dze ni roz ma ity mi wy ró' nie nia mi. Do ich
za s)ug na le 'y m.in. utrwa la nie i roz po wszech nia -
nie mo wy %l# skiej oraz %l# skich tra dy cji kul tu ro -
wych, a tak 'e roz wój edu ka cji re gio nal nej i eko -
lo gicz nej. Przez te la ta uka za )o si& oko )o 100
pu bli ka cji, w tym po nad 60 ksi# 'ek wy da nych
z ini cja ty wy lub pod re dak cj# Bar ba ry i Ada ma
Pod gór skich, pu bli ka cji in ter ne to wych i e -bo -
oków. Do po zy cji, któ re zaj mu j# szcze gól nie miej -
sce w bi blio gra fii na le 'y „Mi to lo gia %l# ska”,
„S)ow nik gwar %l# skich”, „Ksi& ga bie siad na”,
„Sy na go ga w Wir ku. 1891-1939. Oca lo na pa -
mi&(”, „Na zwy te re no we i miej sco we w Ru dzie
"l# skiej”, an to lo gia ko l&d „Rudz kie Be tle jem” czy
pu bli ka cje z cy klu „Drze wa w po mni ki za kl& te”.
Pa* stwo Pod gór scy s# za )o 'y cie la mi ró' nych or -
ga ni za cji po za rz# do wych, któ re ak tyw nie dzia -
)a j# na te re nie Ru dy "l# skiej. 

Pod pa tro na tem „"l# ska”

„Aby wy star cza j" co do brze %y(”

Ogól no pol sk# Kon fe ren cj& Na uko w# pod tym
ty tu )em oka zji 55. rocz ni cy za )o 'e nia Od dzia )u
Pol skie go To wa rzy stwa Psy cho lo gicz ne go w Ka -
to wi cach or ga ni zu j# w dniach 7 – 8 li sto pa da
2014 Pol skie To wa rzy stwo Psy cho lo gicz ne Od -
dzia) w Ka to wi cach przy wspó) udzia le In sty tu -
tu Psy cho lo gii Uni wer sy te tu "l# skie go, In sty tu -
tu Psy cho lo gii SWPS w Ka to wi cach, In sty tu tu
Psy cho lo gii Wy' szej Szko )y Hu ma ni tas, Ka te -
dry Psy cho lo gii GWSH.

Kon fe ren cja ma sta no wi( fo rum dys ku sji %ro -
do wi ska psy cho lo gicz ne go – prak ty ków i teo re -
ty ków – zwi# za nych z dzie dzi na mi psy cho lo gicz -
ny mi.

My %l# wio d# c# kon fe ren cji na uko wej jest
kwe stia spo so bów ist nie nia, funk cjo no wa nia i ra -
dze nia so bie cz)o wie ka „w wy star cza j# co do bry
spo sób” w per spek ty wie zró' ni co wa nych czyn -
ni ków i uwa run ko wa* obec nej rze czy wi sto %ci,
cz& sto prze kra cza j# cej in dy wi du al ne za so by
i mo' li wo %ci. 

Ob sza ry te ma tycz ne kon fe ren cji to za da nia
psy cho lo gii wo bec wy zwa* wspó) cze sne go 'y -
cia: po trze by, pro ble my i kry zy sy w ró' nych
okre sach 'y cia (li fe span psy cho lo gy), trud no %ci
osób s)a bych, bez bron nych, za gro 'o nych prze -
mo c# czy wy klu cze niem, star szych. Czyn ni ki
sprzy ja j# ce pod no sze niu ja ko %ci 'y cia wo bec
ró' nych mo de li ja ko %ci 'y cia – za gad nie nie ról
'y cio wych – jak by( wy star cza j# co do brym ro -
dzi cem, ma) 'on kiem, dziec kiem. Kwe stia za gro -
'e* i go to wo %ci po dej mo wa nia ry zy ka, wy star -
cza j# co sku tecz ne go ra dze nia so bie,
funk cjo no wa nia z nie pe) no spraw no %cia mi i za -
bu rze nia mi. Gu bie nie ra do %ci 'y cia i po szu ki -
wa nia szcz& %cia, do %wiad cze nia szczy to we
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! Zwi! zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków
Okr"g #l! ski wraz z Do mem Wspó$ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej za pra sza$ do Cen trum Kul tu ry #l! skiej
w Na kle #l! skim czy li pa $a cu hra biów Henc kel von
Don ner smarck na wy k$ad Ja na Tla tli ka, któ ry opo -
wia da$ o drew nia nych ko %cio $ach w po wie cie tar no -
gór skim.

! W ka to wic kim BWA od by$o si" otwarcie mul ti -
me dial nej wy sta wy NIE JA z udzia $em ar ty stów: Em -

rah Gökde mir, Ola Ko zio$, Ola Ku jaw ska, Ka sia Aga -
ta Dro go wska, Pa we$ Kor bus, Ku jaw ska -Mur phy, Ma -
ry am Mu lia ee, Héctor So la ri, Edy ta Wol ska, Ma ria
Wro& ska. 

! Mu zeum w Gli wi cach by $o or ga ni za to rem wy -
sta wy „Woj na pol sko -nie miec ka 1939-1945. 
Czs oku pa cji, kon spi ra cji i otwar tej wal ki z wro giem”.

! 3 wrze %nia br. pre zy dent Ka to wic Piotr 
Uszok i pre zy dent So po tu Ja cek Kar now ski

pod pi sa li po ro zu mie nie o wspó$ pra cy oby dwu 
miast.

! 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 Okr"g 
#l! ski za pra sza li na wy sta w" „jazz &...” 
au tor stwa Ja nu sza Ró 'a& skie go oraz Ane ty Za lej skiej.

! Ga le ria Fo to gra fii De Ka Do mu Kul tu ry w Ryb -
ni ku -Chwa $o wi cach pre zen to wa $a wy sta w" An drze -
ja Wal te ra  „Fo to gra fie nie uda ne”.

a po dej mo wa nie ry zy ka oraz od naj dy wa nie
rów no wa gi po mi! dzy "y ciem ro dzin nym i pra -
c# za wo do w#.

#l!sk we wspo mnie niach
po tom ków %l! skich ary sto kra tów

25 w Mu zeum Gór no $l# skie go w By to miu
od b! dzie si! pre mie ra fil mu hi sto rycz ne go
Glo ria i exo dus – hi sto ria szlach ty !l" skiej w re -
"y se rii An drze ja Klam ta i Ro nal da Urba% czy -
ka. Spo tka nie z au to ra mi oraz pro jek cja fil mu
od b! d# si! w gma chu przy ul. W. Kor fan te -
go 34, w Sa li Gor czyc kie go.

Film Glo ria i exo dus – hi sto ria szlach ty !l" -
skiej do cie ka zna cze nia szlach ty $l# skiej w burz -
li wych cza sach XX wie ku. Hi sto ria &l# ska od -
"y wa we wspo mnie niach po tom ków ro dzin
$l# skich ary sto kra tów o cza sach przej $cio wych
od ce sar stwa przez de mo kra cj! do dyk ta tu ry na -
zi stow skiej i mó wi o sy tu acji daw nych

nie miec kich pro win cji
wschod nich po II woj nie
$wia to wej.

Twór cy fil mu po sta -
no wi li przy bli "y' wi -
dzom "y cie i dzia (al no$'
ro dzin szla chec kich:
Henc kel von Don ner -
smarck, Tie le -Winc kler,
Bal le strem, Eich born,
Küster, Wie ter she im -
-Kram sta oraz Ksi# "#t
Pszczy% skich. 

Gra fi ki Hen ry ka Bzdo ka

21 gra fik di gi tal nych mo" na by (o ogl# da'
w ga le rii Biu ra Pro mo cji By to mia. Or ga ni za -
to rem wy sta wy by (a Spó( dziel nia Pra cy Ar ty -
stów Pla sty ków w By to miu. Te ma tem gra fi -
ki by( cha rak te ry stycz ny $l# ski pej za"
po dwó rek, ka mie nic, miejsc „ma gicz nych”,
zwy czaj nych uli czek. Ar ty sta w swo jej twór -
czo $ci upodo ba( so bie &l#sk, miej sce swo je -
go uro dze nia. 

Hen ryk Bzdok (rocz nik 1937) od lat sie dem -
dzie si# tych jest za pan brat z Eu ro p# i $wia -
tem – co okre $li (o je go ar ty stycz ne wi dze nie,
ro zu mie nie i prze twa rza nie oto cze nia. Stu dia
uko% czy( w ka to wic kim Wy dzia le Gra fi ki kra -
kow skiej ASP. Wspó( pra co wa( z ta ki mi cza so -
pi sma mi, jak: „Ko cyn der”, „Kak tus”, „Pa no ra -
ma”, „Jazz”, „Szpil ki”, a tak "e za gra nicz ny mi
„Punch” (An glia), „Par don” (Niem cy), „Octeh”
(Ju go s(a wia) czy „Di ko braz” (Cze cho s(o wa cja).
Ar ty sta za pro jek to wa( gra fi k! do po nad 100
ksi# "ek i wie lu in nych dru ko wa nych ma te ria -
(ów, da( si! rów nie" po zna' ja ko au tor mo nu -
men tal nych ma lo wi de( i mo zai ki, g(ów nie
na &l# sku, np. na Wy dzia le Na uki o Zie mi U&
w So snow cu czy te" w Niem czech, gdzie
znaj du je si! np. je go mo nu men tal ne ma lo wi d(o
$cien ne na fa sa dzie Mu zeum Miej skie go
w Berg ka men.

Li sta do ko na% ar ty sty – wy staw in dy wi du al -
nych i zbio ro wych, dzie( w prze strze ni pu -
blicz nej jest prze ogrom na. Pre zen to wa( Bzdok
swo je ry sun ki nie mal we wszyst kich kra jach Eu -
ro py, w USA, Ka na dzie, Bra zy lii, Ar gen ty nie. 

Wy sta wa od by (a si! w 40-le cie twór czo $ci Ar -
ty sty.

Cy ber fo to 2014

W ga le rii „Ka to wi ce” ZPAF w Ka to wi cach go -
$ci (a wy sta wa po kon kur so wa XVII Mi! dzy na ro -
do we go Kon kur su Cy fro wej Fo to kre acji CY BER -
FO TO 2014. Ju ry kon kur su prze wo dzi(Krzysz tof
Ju rec ki. O lau re atach te go rocz nej edy cji CY BER -
FO TO pi sa( tak: (…) W tym ro ku po raz pierw szy
wszyst kie na gro dy i wy ró" nie nia przy pa d(y p(ci
pi!k nej. I nie jest to przy pa dek; to no wy wy ró" nik
prze bu do wy $wia ta ar ty stycz ne go, w któ rym ko bie -
ty do sz(y do g(o su pre zen tu j#c nie ty le pra ce fe mi -
ni stycz ne, a ra czej wy ni k(e z je go do ko na% oraz ró" -
nej re flek sji o "y ciu. „Stra te gie m! skie” po ka zy wa ne
na kon kur sie w Cz! sto cho wie (np. Ja cek Szczer -
ba nie wicz, Eu ge niusz Nu rzy% ski) wy da j# si! opa -
no wa ne, opa trzo ne, ba na wet aka de mic ko -kla -
sycz ne. Mo g# jed nak in spi ro wa', gdy" do ty cz#
ró" nych mo" li wo $ci sto so wa nia form czy ko lo ru.
Ale nie in try gu j#, jak jesz cze kil ka lat te mu.

Bez dy sku syj nie I na gro d! otrzy ma (a Mar ta D# -
brow ska za Sza blo ny, któ re s# me ta fo r# ludz kie -
go "y cia, wraz z je go smut kiem, a na wet gro z#
sta ro $ci a po tem $mier ci. Jej ob se syj ne mon ta "e,
tra dy cja ma lar skie go, jak sa dz! sur re ali zmu
i przede wszyst kim at -
mos fe ra stra chu, któ r#
w wi!k szo $ci prac po tra -
fi utrzy ma', $wiad czy
o bar dzo du "ym po ten -
cja le twór czym, ale
i pew nej ma nie rycz no $ci
w po ka zy wa niu ludz -
kich za ry sów. Dru gi z jej
cy kli, rów nie" na wy so -
kim po zio mie ar ty stycz -
nym, $wia do mie, cho'
ar bi tral nie, po rów ny wa(
wy obra "e nie cz(o wie ka
do zwie rz! cia, przede wszyst kim ano ni mo we go
m!" czy zny, ja ko mar twej for my „mi! sno $ci”

o tra dy cji sztu ki kry tycz -
nej (Grze gorz Kla man).

II na gro da przy pa d(a
Ha li nie Mar du le, któ ra
by (a ju" lau re at k# Cy ber -
fo to. Jej pra ce prze ciw ne
ide owo do re ali za cji D# -
brow skiej, wy ni ka j#
z tra dy cji fo to gra fii czar -
no -bia (ej oraz my $le nia
bar dziej hu ma ni stycz ne -
go i sym bo licz ne go za ra -
zem, przy me lan cho lij -
nym na sta wie niu wo bec

$wia ta. Za in te re so wa na jest ona, jak pi sa (a „al -
ter na tyw n# rze czy wi sto$ [ci#] po j!', zna cze%
i me ta for”. S# to mon ta "e jak ze snu, po szu ku -
j# ce psy cho ana li tycz ne go spe( nie nia, i jak s# dz!
po zy tyw ne go my $le nia o dzie ci% stwie. Sub tel na
sym bo li ka, jak w twór czo $ci Grze go rza Przy bor -
ka: w tym ksi#" ki, glo bus, znacz ki pocz to we ze
zwie rz! ta mi, (a two wpi su je si! w pa mi!' od bior -
cy. Ten cykl traf nie kon ty nu uje jej po przed nie do -
ko na nia: Po #" da nie i Spo tka nie z Mor fe uszem,
w czym wi da' kon se kwen cj! au tor ki.

III na gro d! zdo by (a na gra dza na ju" kil ka lat te -
mu An na An drze jew ska – por tre cist ka zwi# za na,
po dob nie jak D# brow ska, ze $ro do wi skiem ZPAF -
-u w Ka to wi cach, któ ry na le "y do naj wa" niej szych
o$rod ków w Pol sce. Od kil ku lat z po wo dze niem

zg(! bia ona za gad nie nia por tre tu fo to gra ficz ne go,
któ ry roz wi ja (a w zwi#z ku z fo to gra fi# mo dy i ak -
tem. Ma sko wa ny por tret, w któ rym skry wa na jest
to" sa mo$' cz(o wie ka, wy ra "a tra dy cj! sur re ali zmu
i bo dy -ar tu, gdzie cie le sno$' prze ciw sta wio na
zo sta (a miesz cza% skie mu wy obra "e niu o stro ju,
w $wia do mej re la cji do tra dy cji ma lar stwa z je go
tra dy cj# ba ro ko wej fa( dy oraz wy sma ko wa niem ko -
lo ry stycz nym ca (o $ci, $wiad cz# cym o du "ej wra" -
li wo $ci es te tycz nej.

„Z palet! przez 'ycie”

W Muzeum &l#skim  mo"na ogl#da'
wystaw! monograficzn# Stanis(awa Mazusia 
– laureata wielu nagród, którego prace
pokazywane by(y na ponad 100 wystawach w
Polsce i za granic#. Ekspozycja zorganizowana
zosta(a w ramach obchodów 60-lecia dzia(alno$ci
twórczej. 

Wy sta wa, pre zen tu j# ca 60 prac, sta no wi ilu -
stra cj! te go, co in spi ru je i fa scy nu je Sta ni s(a wa
Ma zu sia, czy li por tret, kra jo braz, mar twa na tu ra.
Na eks po zy cji po $ród ob ra zów olej nych, akwa -
re li zo ba czy my tak "e nie zna ne gra fi ki. Ar ty sta
w swych dzie (ach nie sto su je czy stych ko lo rów,
(a mie je, mie sza j#c na pa le cie, na k(a da j#c sze ro -
ki mi po ci# gni! cia mi p!dz la, po zo sta wia j#c czy -
tel ny dukt. Ob raz bu du je wa lo ro wa, zga szo na to -
na cja barw, za ak cen to wa na czy to fak tu r# ob ra zu,
czy b(y skiem $wia t(a na je go po wierzch ni. Re zul -
tat – to ma lar ski wi ze ru nek $wia ta kre owa ny
przez ar ty st! kla sycz n# tech ni k# oraz od wo (a nie
si! do tra dy cji fran cu skich im pre sjo ni stów
i do ho len der skie go per fek cjo ni zmu od da wa nia.
St#d te" Ma zu$ ope ru je za sa da mi aka de mic kie -
go ob ra zo wa nia, w któ rym szkic, ko lor, tech ni -
ka al la pri ma, im pa sty prze k(a da j# si! na za in te -
re so wa nie wi dza je go twór czo $ci#. 

Eks po zy cja pre zen tu je pra ce ar ty sty od po -
nad 40 lat two rz# ce go na &l# sku i ze &l# skiem sil -
nie zwi# za ne go. Je go ob ra zy tra fi (y do ko lek cji
mu ze ów m.in. w War sza wie, Kra ko wie, By to -
miu, Ra do miu, Biel sku -Bia (ej czy Flo ren cji (Ga -
le ria Uf fi zi).

Sta ni s(aw Ma zu$ (ur. 7 lip ca 1940 ro ku w Lu -
bli nie). Fa scy na cje ar ty stycz ne z lat dzie ci% stwa
by (y im pul sem do edu ka cji w la tach 1954–1960
w Li ce ach Sztuk Pla stycz nych w Lu bli nie i Za -
mo $ciu. W la tach 1961–1967 stu dio wa( na Aka -
de mii Sztuk Pi!k nych w War sza wie u Alek san -
dra Ra fa (ow skie go i Eu ge niu sza Eibi scha, a tak "e
An drze ja Jur kie wi cza oraz An drze ja Ru dzi% skie -
go. Mi strzem by( Eibisch, któ ry prze ko na( m(o -
de go ar ty st! do trwa nia w kla sycz nym warsz ta -
cie ma la rza, umi (o wa nia ko lo ru, re ali zmu.
W 1968 ro ku prze niós( si! z War sza wy na &l#sk,
do Ty chów, gdzie na dal miesz ka. 

Pra c! w ple ne rze i pra cow ni, któ ra sta (a si!
miej scem spo tka% i in te gra cji $ro do wi ska, spo -
(ecz no $ci lo kal nej, prze (o "y( na te ma ty swych
dzie(: por tre ty, kra jo bra zy, mar twe na tu ry. Ka" -
de z nich przy ci# ga wi dza ko lo rem, b(y skiem
$wia t(a i mi strzow skim warsz ta tem. 

Maria D"browska

Anna Andrzejewska-III
a3 40x50
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! Do ko! ca sierp nia w Fi li MBP w So snow -

cu – Rud na IV mo" na by #o ogl$ da% wy sta w& za -

wie ra j$ c$ zbiór fo to gra fii przed sta wio nych w ra -

mach pro jek tu „110 so sno wi czan na 110-le cie

So snow ca”. Au to ra mi wy sta wy by li: Mo ni ka

Gru sze wicz, Piotr 'a ta cha, To masz Mal kow ski

i Woj ciech Skór ka. 

! 28 sierp nia w klu bie Pod Spodem w So snow -

cu od by #a si& ko lej na im pre za z cy klu „Art Jam

Ses sion”.

! W Cen trum Han dlo wym Po go ria mia #a
miej sce wy sta wa ma lar stwa Iwo ny Ga brie li Cio -

#ek.

! W so sno wiec kim klu bie „Re me dium” 29

sierp nia od by# si& kon cert cha ry ta tyw ny na rzecz

schro ni ska w So snow cu. Ze bra ne pie ni$ dze zo -

sta #y prze zna czo ne na le cze nie zwie rz$t, re -

mon ty bok sów i za kup spe cja li stycz nych karm.

! Gwiaz d$ te go rocz ne go Fe sti wa lu Reg gae,

któ ry od by# si& w ostat ni$ so bo t& sierp nia w Par -

ku im. Jac ka Ku ro nia w So snow cu by# Gen tle -

mans Dub Club. W fe sti wa lu wy st$ pi li tak "e: Ja -

fia Na mu el, Ja hvi ga tion i Kra kow Reg gae Band.

! W Ga le rii 'a kom skich w So snow cu go (ci -

#a wy sta wa Ka ro li ny Kin dler -Skow ro nek (ma -

lar stwo) i Da riu sza Kin dle ra (fo to gra fia).

XXVII Mi& dzy na ro do wy Stu denc ki 

Fe sti wal Folk lo ry stycz ny

31 sierp nia w Sa li Kon cer to wej przy Ze -

spo le Szkó! Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry

w So snow cu roz po cz"! si#XXVII Mi# dzy -

na ro do wy Stu denc ki Fe sti wal Folk lo ry -

stycz ny. Do 7 wrze $nia w sze $ciu mia stach

wo je wódz twa $l" skie go wy st" pi" ze spo !y
z W!och, Czech, Chin, Tur cji, Ru mu nii,

Bia !o ru si, In do ne zji i oczy wi $cie z Pol ski.

MSFF or ga ni zo wa ny jest od 1979 ro ku,

a je go go spo da rzem ka% do ra zo wo jest dzia -

!a j" cy przy Uni wer sy te cie &l" skim Stu denc -

ki Ze spó! Pie $ni i Ta' ca „Ka to wi ce”. 

Mi# dzy na ro do wy Stu denc ki Fe sti wal Folk -

lo ry stycz ny, ja ko jed na z 300 $wia to wych

im prez folk lo ry stycz nych, od wie lu lat ma

sta !e miej sce w ka len da rzu CIOFF (Mi# -
dzy na ro do wa Ra da Or ga ni za to rów Fe sti -

wa li Folk lo ru i Sztu ki Tra dy cyj nej, dzia !a -

j" ca pod au spi cja mi UNE SCO), ale ja ko

je dy ny przy go to wy wa ny jest przez $ro do -

wi sko aka de mic kie. 

So sno wiec kie mu zeum w Gor li cach

Od 19 sierp nia wy sta wy „So sno wiec

wczo raj i dzi$” oraz „So sno wiec kie pa !a ce”

gosz cz" w Kasz te lu w Szym bar ku. Sta !o si#
tak za spra w" po ro zu mie nia, któ re pod pi sa li

dy rek to rzy Mu zeum w So snow cu – Zbi -

gniew Stu denc ki i Zdzi s!aw Tohl – dy rek tor

Mu zeum -Dwo ry Kar wa cja nów i G!a dy szów

w Gor li cach. Wspó! pra ca prze wi du je nie tyl -

ko wy mia n# eks po zy cji mi# dzy pla ców ka mi

ale tak %e do g!#b ne po zna wa nie hi sto rii, za byt -

ków i dzie! twór ców lo kal nych spo !ecz no $ci.

W uro czy sto $ci uczest ni czy li m.in. pre zy dent

So snow ca Ka zi mierz Gór ski, wi ce prze wod -

ni cz" cy Ra dy Miej skiej Wil helm Zych, bur -

mistrz Gor lic Wi told Ko chan i prze wod ni cz" -
cy Ra dy Miej skiej Bog dan Mu sia!.
W czerw cu w!o da rze obu miast za ini cjo wa li

wspó! pra c#, w ra mach któ rej prze wi dzia na

jest pro mo cja war to $ci kul tu ral nych, or ga ni -

za cja ró% no rod nych im prez ar ty stycz nych

i fe sti wa li, a tak %e pro pa go wa nie miejsc tu ry -

stycz nie atrak cyj nych obu re gio nów.

No we sza ty Zam ku Sie lec kie go

Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki w So -

snow cu cze ka znacz na prze bu do wa. Chlu -

ba gro du nad Prze msz", naj star szy za by tek

mia sta uzy ska! z Urz# du Mar sza! kow skie -

go do ta cj# wy so ko $ci 3,3 mi lio na z!. Pla no -

wa ne jest udo st#p nie nie od kryw ki ar che -

olo gicz nej, któ r" b# dzie mo% na po dzi wia(
dzi# ki prze szklo nej pod !o dze. Po wi#k sz"
si# tak %e po miesz cze nia wy sta wien ni cze

ga le rii Extra va gan ce, po wsta nia no wa sta -

!a eks po zy cja pre zen tu j" ca hi sto ri# zam ku,

któ rej do nie daw na do szu ki wa no si#
w pierw szej po !o wie XVII w. Pro wa dzo ne

jed nak ba da nia ar che olo gicz ne przy nio s!y
do wo dy na znacz nie wcze $niej sze, bo

ju% XV -wiecz ne ist nie nie bu dow li. Od kry -

cia te po twier dzi !y ar chi wal ne do ku men ty,

w któ rych in for ma cja o obiek cie obron nym

w Siel cu po ja wia si# po raz pierw szy

w 1403 r. Za strzyk fi nan so wy, któ ry za si li

za by tek po zwo li tak %e na do sto so wa nie

obiek tu do po trzeb osób nie pe! no spraw -

nych, mon ta% wi dy oraz do dat ko we wy po -

sa %e nie w sprz#t au dio wi zu al ny, nie zb#d ny

pod czas im prez or ga ni zo wa nych za rów no

we wn"trz bu dow li jak i na dzie dzi' cu.

W pla nach jest tak %e par king z praw dzi we -

go zda rze nia, o$wie tle nie god ne sta re go za -

mczy ska, aran %a cja ogro du i no we oka la j" -
ce za by tek ogro dze nie. Po ja wi! si# ju%
ter min za ko' cze nia prac – po przy sz!o rocz -

nych wa ka cjach Za mek Sie lec ki po wi nien

za chwy ci( swo j" no w" sza t". Cze ka my

wi#c z nie cier pli wo $ci". 

Bli sko, a cie ka we…

12 sierp nia w Mu zeum Miej skim „Szty -

gar ka” w D" bro wie Gór ni czej od by !y si#
warsz ta ty et no lo gicz ne po $wi# co ne pol -

skiej kul tu rze lu do wej. Pod czas spo tka nia

mo% na by !o zdo by( wie dz# na te mat bu -

dow nic twa lu do we go w Pol sce, wy po sa %e -

nia wn# trza cha ty pol skiej. Dla wie lu za in -

te re so wa nych by !a to tak %e oka zja

do za po zna nia si# z tech ni k" zdo bie nia

$cian (na przy k!a dzie chat z Za li pia) czy ze

spo so ba mi ple cion kar stwa i ró% no rod ny mi

r# ko dzie !a mi lu do wy mi. Mi !o $ni cy tra dy -

cyj nej me dy cy ny lu do wej mo gli za po zna(
si# z taj ni ka mi zio !o lecz nic twa a tak %e cie -

ka wost ka mi do ty cz" cy mi me tod wy p# dza -

nia cho rób, sto so wa nych nie gdy$ przez sza -

ma nów. 
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No wy dy rek tor 
w Te atrze Dzie ci Za g!" bia
29 sierp nia pre zy dent B! dzi na "u kasz

Ko mo niew ski po wo #a# no we go dy rek to -

ra Te atru im. Ja na Do rma na. Po dzie -

wi! ciu la tach z b! dzi$ sk% pla ców k% roz -

sta# si! Da riusz Wik to ro wicz, je go

miej sce za j%# Ga briel Gietz ky, ab sol went

kra kow skiej PWST (Wy dzia# Lal kar ski

we Wro c#a wiu). No wy dy rek tor uko$ czy#
tak &e Wy dzia# Re &y se rii Dra ma tu w Aka -

de mii Te atral nej w War sza wie, by# te&
sty pen dy st% Wy dzia #u Re &y se rii DA -

MU (Wy dzia# Te atral ny Aka de mii Sztuk

Sce nicz nych) w Pra dze. 

'l% ska pu blicz no() mia #a oka zj! za -

po zna) si! z twór czo (ci% Gietz ky’ego

w 2009 r. pod czas XI Ogól no pol skie go

Fe sti wa lu Sztu ki Re &y ser skiej In ter -

pre ta cje, kie dy to wy re &y se ro wa ny przez

nie go we Wro c#aw skim Te atrze Wspó# -
cze snym „Ku piec we nec ki” Szek spi ra

zdo by# „Za pro sze nie od Sta ni s#a wa”,

cze go re zul ta tem by #a pol ska pra pre mie -

ra dra ma tu „5 ra zy Al ber ty na”

M. Trem blay’a na sce nie ka me ral nej Te -

atru 'l% skie go (nie za po mnia na kre -

acja S#a wy "o pu sza$ skiej), dwa la ta

pó* niej na Du &ej Sce nie po ja wi #a si!
„Me wa” A. Cze cho wa w re &y se rii

Gietz ky’ego. Oba przed sta wie nia od bi -

#y si! wiel kim echem nie tyl ko w (l% skim

(ro do wi sku. O ile kon cer to wo za gra na

„Al ber ty na” za pi sa #a si! wy #%cz nie

naj lep szy mi re cen zja mi, o ty le „Me wa”

wzbu dzi #a wie le kon tro wer sji. Bez

wzgl! du jed nak na spo ry o in ter pre ta -

cje, na zwi sko re &y se ra ko ja rzy si! ze

zna ko mi tym warsz ta tem, twór cz% in tu -

icj% i za ba w% te atral ny mi kon wen cja -

mi. Mo& na wi!c ocze ki wa), &e w Te atrze

Dzie ci Za g#! bia cze ka nas wie le no wo -

(ci i nu da nam nie gro zi. 

W jed nym z wy wia dów („Dzien nik Te -

atral ny”, Ka to wi ce, maj 2010) Ga briel

Gietz ky po wie dzia#: „Uwa &am, &e rdze -

niem te atru jest tzw. wspól ne prze &y -

cie – nie wa& ne, ja kie ono by by #o, cho -

dzi o to, &e by lu dzie ze bra li si! w jed nym

miej scu i wspól nie co( prze &y li. I dla

mnie ce lem sztu ki te atru nie s% zró& ni -

co wa ne tech ni ki, ale w#a (nie to prze &y -

cie. My (l!, &e trze ba by) w ci% g#ym emo -

cjo nal nym i in te lek tu al nym kon tak cie

z wi dzem. W te atrze nie po win no si!
od wi dza abs tra ho wa), bo to w#a (nie

z nim ja ko re &y ser dia lo gu j!, do nie go

kie ru j! swój spek takl”. 

Te atr dla dzie ci ma szcze gól ne za da -

nie do spe# nie nia. Do sko na le wie dzia#
o tym du cho wy pa tron Te atru Dzie ci Za -

g#! bia Jan Do rman, sto su j%c pro st%, ale

jak &e brze mien n% w je go dzia #a niu za -

sa d!: Dziec ko to nie ma #y cz#o wiek, ale

in ny cz#o wiek. Po ko le nie za in spi ro wa -

ne przez „Cza ro dzie ja z B! dzi na” za -

ra zi #o si! bak cy lem te atru i na dal po -

zo sta je wier ne swej dzie ci! cej

fa scy na cji. 

+y czy my No we mu Dy rek to ro wi suk -

ce sów i sa tys fak cji a przede wszyst kim

wi dow ni, któ rej „pra gnie niem b! dzie

po now ne przyj (cie do te atru”.

MA RIA SZTU KA
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BIELSKO-BIA!A
si! ko smos. Obiek ty rze" biar skie ro sn#,
sta j# si! co raz wi!k sze i co raz bar dziej
abs trak cyj ne. Na st! pu je pro ces przej -
$cia od re ali zmu do abs trak cji w jed -
nym dzie le, bez za bu rze nia lo gi ki czy
sty lu – mó wi Aga ta Aga tow ska, któ ra
miesz ka i pra cu je w O$wi! ci miu i Ko -
lo nii. 

Naj wi!k sza ko ron ka "wia ta

Od 15 do 17 sierp nia trwa %y Dni Ko -
ron ki Ko nia kow skiej. Pod czas im -
pre zy zor ga ni zo wa no kon kurs na naj -
%ad niej sz# ko ron k!. Zwy ci! &y %a Ma -
rio la Woj tas przed An n# K! dzior i Te -
re s# Si ko r#. Wy sta wia no naj wi!k sz#
ko ron k! $wia ta, któ r# w ro ku ubie g%ym
ko nia ko wian ki utka %y z pi! ciu km
ba we% nia nych ni ci tu rec kich. Ko ron -
ka ma pi!' m $red ni cy i wa &y pi!' kg.
Na co dzie( mo& na j# zo ba czy'
w isteb nia( skim GOK. O ile o przy -
sz%o$' ko nia kow skiej ko ron ki mo& na
by' spo koj nym, gdy& zwy ci!& czy -
nia mi kon kur su by %y ar tyst ki z Trój w -
si, o ty le w kon kur sie gry na trom bi -
cie miej sco wi tr! ba cze za wie dli.
W swo ich ka te go riach wie ko wych
wy gra li Da wid Brosz cza kow ski z K!t,
Da riusz Szle da z Tych i Ma te usz Ra -
tusz nik z Wro c%a wia. Pod czas im pre -
zy swe umie j!t no $ci pre zen to wa %y
ka pe le i lu do we ze spo %y, np. Ma li
Zgra pia nie, Ma %a Je te lin ka i ze spó%
Ko nia ków z naj pi!k niej sz# gó ral -
k# 2014 ro ku Ka ta rzy n# Li goc k#
na cze le. 

Har fist ki w Syd ney

Ab sol went ki biel skie go Ze spo %u
Pa( stwo wych Szkó% Mu zycz nych im.
S. Mo niusz ki Ame lia To kar ska i Kla -
ra Wo$ ko wiak, uczen ni ce pro fe sor
Ewy Ja $lar -Wa lic kiej, re pre zen to wa %y
Pol sk! na XII )wia to wym Kon gre sie
Har fo wym (20 –26 lip ca) w Syd ney!
Nb. po przed ni kon gres od by% si!
w 2011 r. w Van co uver. W ra mach te -
go rocz nej edy cji pro gra mu Fo cus on
Youth w Au stra lii pre zen to wa no 24
naj lep szych m%o dych mu zy ków ze
$wia ta. Kla ra Wo$ ko wiak kon cer to wa -
%a 22 lip ca, a Ame lia To kar ska trzy dni
pó" niej. Obie wy st# pi %y w Gar ri son
Church w Syd ney. Ame lia To kar ska za -
gra %a m.in. utwór pt. „Ba ga te le” pol -
skiej kom po zy tor ki Mar ty Pta szy( -
skiej.
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W cie niu tra ge dii
13 sierp nia mi n! "a 190 rocz ni ca uro dzin

Paw "a Stal ma cha. Naj wy bit niej szy bu dzi ciel
pol sko #ci na $l% sku Cie szy& skim przy szed"
na #wiat w do mu Zu zan ny z Ci chych i Ja na
Stal ma cha – ar cy ksi% '! ce go ofi cja li sty w ba -
'a no wic kim dwor ku. Ro dzi ce uczy li go czy -
ta( z cze skie go ele men ta rza i pol skiej wer sji
No we go Te sta men tu; in nych pol skich ksi% 'ek
nie by "o. W gim na zjum na uki j! zy ka pol skie -
go tak 'e nie pre fe ro wa no. Dla te go wraz
z ko le ga mi za "o 'y" w 1842 r. „Z"% cze nie Pol -
skie” i „Sto wa rzy sze nie ucz% cych si! j! zy ka
pol skie go w gim na zjum ewan ge lic kim w Cie -
szy nie”. Ra zem z nim m"o dzi krze wi cie le pol -
sko #ci, jak An drzej Cin cia "a, An drzej Ko tu -
la, Jan Hecz ko czy Jan Bu jak – gro ma dzi li
ksi%' ki i wza jem nie uczy li si! gra ma ty ki.
W 1843 r. Pa we" Stal mach wzi%" na bar ki t"u -
mok z ksi%' ka mi i ubra nia mi i po w! dro wa"
do Bra ty s"a wy na stu dia fi lo zo ficz ne. W 1845
r. pod j%" stu dia teo lo gicz ne w Wied niu.
W cza sie wa ka cji w 1847 r. – wraz z An drze -
jem Cin cia "% – wy bra" si! dwu krot nie pie cho -
t% do Kra ko wa po pol skie ksi%' ki, któ re stu -
den ci wy pro si li u ksi! ga rzy dla cie szy& skich
gim na zja li stów. W ten spo sób po wsta" za l% -
'ek bi blio te ki pol skich sto wa rzy sze& na $l% -
sku Cie szy& skim. Po po wro cie do Cie szy na
w 1848 r. Pa we" Stal mach nie pod j%" pra cy
du chow ne go ze wzgl! du na wa d! wy mo wy.
Nie po zwo lo no mu tak 'e uczy( w gim na zjum.
Ob j%" wi!c re dak cj! Ty go dni ka Cie szy& -
skie go, a w 1851 r. Gwiazd ki Cie szy& -
skiej – „pi sma na uko we go i za baw ne -
go” – któ rej by" w"a #ci cie lem i któ r% re da go -
wa" nie mal do ko& ca 'y cia. Wy da wa" rocz ni -
ki: Ka len darz Cie szy& ski i Ka len darz Pol ski. 

Or ga ni zo wa" o#wia t!. Za "o 'y" Czy tel ni!
Pol sk% – „to wa rzy stwo dla wy do sko na le nia
si! w j! zy ku pol skim”, a na st!p nie Bi blio te -
k! Pol sk% dla Lu du Cie szy& skie go. Efek ty
przy sz"y szyb ko, bo w 1854 r. w"a dze au striac -
kie… za mkn! "y obie in sty tu cje. Nie zra 'o ny
two rzy" no we pol skie or ga ni za cje – Ka sy no,
Ka s! Oszcz!d no #ci, Czy tel ni! Lu do w%, To wa -
rzy stwo Rol ni cze, To wa rzy stwo Na uko wej Po -
mo cy. Re 'y se ro wa" przed sta wie nia, pi sa"
#pie wo gry, gra ma ty k! pol sk% i ksi%' ki hi sto -
rycz ne. 9 li sto pa da 1885 r. po wo "a" dzie "o 'y -
cia – Ma cierz Szkol n% dla Ksi! stwa Cie szy& -
skie go, któ ra do I woj ny #wia to wej za "o 'y "a 71
pol skich szkó". 

Je go dzia "al no#( spo "ecz na i na ro do wa roz -
gry wa "a si! w cie niu ro dzin nych tra ge dii.
Wraz z 'o n% An n% Skri bo w% wy cho wa" tro -
je dzie ci z jej pierw sze go ma" 'e& stwa. Mia"
z ni% tak 'e o#mio ro w"a snych dzie ci, z któ rych
sze #cio ro zmar "o w dzie ci& stwie. Dla te go du -
'e na dzie je wi% za" z dwie ma na sto let ni mi cór -
ka mi, któ re po ma ga "y mu w pra cach re dak -
cyj nych. Nie ste ty zmar "y na gru) li c!. O po -
moc re dak cyj n% po pro si" wte dy gim na zja li -
st! Jó ze fa Lon dzi na, któ ry po je go #mier ci
prze j%" re dak cj! Gwiazd ki. W miesz ka niu
przy ul. G"! bo kiej, któ re go dwa po ko je zaj -
mo wa "a re dak cja, s! dzi we go wie ku do 'y "a na -
to miast mat ka Paw "a Stal ma cha, do ko& ca
swych dni ota cza na czu "% opie k%. 

Ja k% mu sia" da rzy( mi "o #ci% Bo ga, na ród,
cz"o wie ka, 'e by w ob li czu #mier tel ne go se -
ria lu za cho wa( wia r! w sens te go, co ca "e 'y -
cie ro bi"? Czy prze cho dzi" nad #mier ci%
do tzw. po rz%d ku dzien ne go, sko ro rze czy wi -
#cie ob co wa" z ni% nie mal na co dzie&? Za -
gad k! dla hi sto ry ków sta no wi% je go ostat nie
dni. Zmar" 13 li sto pa da 1891 r. By" ewan ge -
li kiem, ale po grzeb mia" ka to lic ki. Po no(
zmie ni" wy zna nie. Jan Szturc po wia da nie bez
sar ka zmu, 'e nie jest to wca le pew ne. „Du -
cho wie& stwo ka to lic kie twier dzi "o, i' na dwa
dni przed #mier ci%, gdy by" ju' nie przy tom -
ny, prze szed" na ka to li cyzm”.

JAN PI CHE TA

! „Du #o D” to ty tu$ sierp nio wo -wrze "nio wej
wy sta wy ste reo sko po wo -ana gli fo wych prac biel -
skich fo to gra fi ków w Ga le rii Aka de mic kiej
ATH prof. Er ne sta Za wa dy.

! Do ko% ca sierp nia w Ksi&# ni cy Be skidz kiej
pre zen to wa no wy sta w! pn. „Stu le cie wy bu chu I woj -
ny "wia to wej w do ku men tach hi sto rycz nych”.

! Do 14 wrze "nia po trwa eks po zy cja fo to gra -
fii Ta de usza Ka ro la Chwa$ czy ka i Da riu sza
Ku de nia „Co wi dzia$ lot nik” w DK W$ók nia rzy
w Biel sku -Bia $ej.

! Od 1 do ostat nie go wrze "nia w biel skiej ga -
le rii Ars No va pre zen tu je swe rze' by bielsz czan -
ka Bar ba ra Bu czek.

! Ra da Ro dzi ców Pa% stwo wej Szko $y Mu -
zycz nej w Cie szy nie sfi nan so wa $a w po $o wie za -
kup dla pla ców ki or ga nów, któ re przez 50 lat s$u -
#y $y pa ra fii ewan ge lic kiej w Le ver ku sen. 

! Do 14 wrze "nia po trwa w Mu zeum (l& ska
Cie szy% skie go wy sta wa pn. „Daw no te mu na gra -
ni cy” z oka zji dzie si& tej rocz ni cy przy st& pie nia
Pol ski i Czech do UE. 

! W sierp niu i wrze "niu w DK w Lip ni ku wy -
sta wia swe prac ma lar skie ne stor biel skich ar -
ty stów Eu sta chy Ma tej ko.

! W Ga le rii ZPAP Okr! gu Biel skie go w Biel -
sku -Bia $ej w sierp niu i wrze "niu swe pra ce pre -
zen tu j& ar ty "ci spod Szyn dziel ni. 

Po wrót Aga ty

W 2001 r. pod czas pa mi!t nej wy sta -
wy „Ko bie ta o ko bie cie” w Ga le rii
Biel skiej BWA de biu to wa %a pu blicz nie
Aga ta Aga tow ska. Dla te go nie bez
ko ze ry w sierp niu br. wró ci %a do ga le -
rii na pre mie ro w# od s%o n! pro jek tu pt.
„In fi ni ty – Sha dow of the Hand” / „Nie -
sko( czo no$' – Cie( r! ki”. – Ar tyst ka
zre ali zu je se ri! rze"b z ma sti ku (ro dzaj
&y wi cy) na pod sta wie p%a skich, efe me -
rycz nych cie ni, któ re prze no si do rze -
czy wi sto $ci trój wy mia ro wej. 

Rze" b#, któ ra da je po cz# tek re ali za -
cji, jest od la na w alu mi nium r! ka ar tyst -
ki. Aga ta Aga tow ska w Ga le rii Biel skiej

BWA wy ko na %a ju& pierw szy od lew cie -
nia r! ki. Rze" ba cie nia w na st!p nym
eta pie – w na st!p nej ga le rii uczest ni -
cz# cej w pro jek cie – rzu ci ko lej ny
cie(, któ ry tak &e zo sta nie przez ar tyst -
k! od la ny w ma sti ku – po wia da sze fo -
wa biel skiej ga le rii Aga ta Smal cerz. Ar -
tyst ka nie za k%a da za ko( cze nia pro jek -
tu. Uwa &a za pew ne, i& ga le rii jest
na $wie cie nie sko( cze nie wie le. – In -
sta la cja b! dzie zbio rem $wia t%a sta %e -
go, cie ni i rze"b. Z ka& d# wy sta w# zbiór
b! dzie si! roz ra sta%. Po j! cie nie sko( -
czo no $ci zo sta nie roz ci# gni! te na nie -
ustan ny wzrost: licz by po wsta j# cych
rze"b, licz by miejsc – prze strze ni ga -
le rii, któ re b! d# w pro jek cie uczest ni -
czy %y, oraz nie okre $lo ny czas. Sam
kon cept przy po mi na mi roz sze rza j# cy

Aga ta Aga tow ska, „In fi ni ty – Sha dow of the
Hand” / „Nie sko& czo no#( – Cie& r! ki”, re ali za cja
pierw szej cz! #ci pro jek tu, Ga le ria Biel ska BWA.
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! Wy sta wy: Gau de Ma ter – To masz Woj -
ty sek Zo ba czy! d"wi#k, us$y sze! ob raz; po -
!miert na wy sta wa To ma sza Gaw li kow skie go;
Wej !ciów ka – Bo "e na W# giel ska, Ma tyl da 
$lo sar ska; MGS – Mag da le na Bar czyk -
Ku rus In tym no%! %wia t$a, Mi le na Ro ma now -
ska Po za pe ry fe ria; CPM – Da riusz D% brow -
ski Wy sta wa w piw ni cy, El" bie ta Cza pla 
Ob li cza; w Za pa& czar ni – Dra mat Wol-

no %ci przy go to wa na przez Zbi gnie wa 
Baj ka.

! W ko !cie le ewan ge lic ko -au gs bur skiej od -
by wa& si# w ko lej ne nie dzie le sierp nia I Fe sti wal
Mu zy ki Or ga no wej i Ka me ral nej, or ga ni zo wa -
ny przez pa ra fi# oraz OPK „Gau de Ma ter”. Wy -
st% pi li: Te re sa Pach (skrzyp ce), Krzysz tof Urba -
niak (or ga ni sta), Zu zan na Nied' wiec ka (flet)
i Da wid D&u gosz (or ga ni sta) oraz Ma ria Hil la (so -
pra nist ka) i Ka rol Hil la (or ga ni sta).

! Pa we& (u ka szew ski otrzy ma& w Pa ry "u Na -
gro d# „Z&o te go Or fe usza” za p&y t# Mis sa di

Ma ria a Mag da la.

Ho&d War sza wie

1 sierp nia !wi" to wa no 70. rocz ni c" wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go. G#ów ne uro czy sto !ci od -
by #y si" w War sza wie, ale w ob cho dy w#$ czy #a si"
rów nie% Cz" sto cho wa, któ ra po znisz cze niu sto li -
cy sta #a si" przy stan kiem dla wie lu war sza wia ków.
Od pra wio no msz" !wi" t$ w ko !cie le Naj !wi"t szej
Ma ryi Pan ny, pod po mni kiem Nie zna ne go &o# nie -
rza z#o %o no kwia ty, w al ta nie zor ga ni zo wa no kon -
cert Zo sta li w pie !niach chó ru Can ta te Deo, a tu%
przed go dzi n$ W Mu zeum Cz" sto chow skie za pro -
si #o na wer ni sa% gra fik An drze ja Ko wal czy ka
Miej sca po sto ju, ar ty sty ko ja rzo ne go m.in. z „Prze -
kro jem”.

Gra fik uro dzo ny w 1951 r. z te ma tem po wsta nia
mie rzy si" od wie lu lat. Za in te re so wa nia hi sto ri$ wy -
niós# z do mu ro dzin ne go, pod j$# na wet stu dia naWy -
dzia le Hi sto rycz nym UJ, ale szyb ko stwier dzi#, %e chce
two rzy'. Pierw sze gra fi ki po wsta( cze wy ko na# na za -
j" ciach u pro fe so ra Mie czy s#a wa Wej ma na (ASP
w Kra ko wie), a te mat kon ty nu owa# w pra cach dy plo -
mo wych, na gro dzo nych Z#o tym Me da lem ASP.

Na cz" sto chow skiej wy sta wie mo% na ogl$ da' gra -
fi ki ze zbio rów pry wat nych na le %$ ce do kil ku cy -
klów: Ver bren nung skom man do, Miej sca po sto ju czy
Uli ca. Na czar no -bia #ych akwa for tach ar ty sta po ka -
za# szcz$t ki miesz ka( ców w ru inach mia sta, gdy
!mier' jest wy #$cz nie kon se kwen cj$ wal ki o ho nor,
ale jak by wbrew na dziei – Miej sce po sto ju 13 to no -
gi ma sze ru j$ cych %o# nie rzy, co utrud nia roz po zna -
nie ich na ro do wo !ci i for ma cji, a w do le kil ka cia#;
in nym ra zem sku lo ne po sta cie wal cz$ z wia trem, któ -
ry tak %e zda je si" by' ich wro giem. Dru gim te ma -
tem jest ch"' uchwy ce nia %y cia w po wsta( czym mie -
!cie mi mo nie ustan ne go za gro %e nia !mier ci$.

Gra fi ki od dzia #u j$ na ró% ne spo so by – prze ra %a -
j$ pust k$ (Miej sce po sto ju 1 to ogrom na !cia na,
pod któ r$ le %$ dwa tru py) al bo nie zwy kle prze pe# -
nio nym ka drem; dzia #a j$ tak %e for ma tem – od mi -
nia tur (Miej sce po sto ju 26, 7,2)9) do wiel ko !ci !red -
nie go ob ra zu (Miej sce po sto ju 1, 104)69).
Przy wej !ciu na wy sta w" umiesz czo no pla kat Hen -
ry ka J. Chmie lew skie go (ps. Ju pi ter; wspó# cze !nie
zna ny ja ko Pap cio Chmiel) z ha s#em: „Ka% dy po -
cisk je den Nie miec”.

Noc nie za le" na w ryt mie hip ho pu

Ostat ni week end lip ca w Cz" sto cho wie ob fi to wa#
w wy da rze nia kul tu ral ne. Po fe sti wa lu reg gae przy -
szed# czas na hip hop. Na pla cu Bie ga( skie go
i w oko licz nych klu bach (Ru ra i Car pe Diem) od -
by wa# si" 5. Hip Hop Ele ments 2014, czy li Fe sti wal
Kul tu ry Hip Ho pu. W pi$ tek wy st$ pi li cz" sto cho -
wia nie, a w so bo t" gwiaz dy za miej sco we: Mo le -
sta/Ewe ne ment oraz O.S.T.R. a tak %e Dj Funkc tion,
Fre szejk czy Te -Tris (w#a!c. Adam Chra bin) wszy -
scy z mu zy k$ na %y wo. So bot ni kon cert po pro wa -
dzi# Mik ser.

Ju% w czwar tek war szaw ska szko #a Spin lab
(Kebs i Fal con) za pro si #a na warsz ta ty dj’ów i kan -
dy da tów, w pi$ tek od by wa# si" tak %e „Bre ak Dan -
ce Jam & Fre esty le Ses sion”, w cza sie któ re go mia -
#y miej sce Stre et Dan ce Bat tle oraz All Sty le Bat tle.
Fe sti wal po twier dzi# po zy cj" mu zy ków Cz" sto cho -
wy na sce nie hip ho pu. Po wy da nych w tym ro ku

p#y tach: Sen sie go, Cen trum Stro ny, Sa riu sa, cze ka -
my na &y to i Mik se ra. Ak tyw nie dzia #a te% sto wa -
rzy sze nie Przy bij pi"t k# krze wi$ ce kul tu r" hip hop.

W so bo t" Sto wa rzy sze nie 34 oraz Urz$d Mia sta
Cz" sto cho wy za pro si li na Noc Kul tu ry Nie za le% nej
na po dwór ko przy Ca fe Bel gu i do Car pe Diem. Za -
cz" #o si" od dzia #a( edu ka cyj nych – za ba wy z dzie' -
mi ani mo wa #a Gru pa kAR Ton, po tem ju% dla bar -
dziej nie za le% nych za gra li – Stra ight Jack Cat
(uczest ni cy Must be The Mu sic „Tyl ko Mu zy ka”),
Pa trick The Pan (Piotr Ma dej z Kra ko wa, któ ry
w 2013 ro ku wy st$ pi# na fe sti wa lu He ine ken
Open’er), a wra %e( te atral nych do star czy #a gru pa
Wro c#aw skie go Te atru Spa ro wa ni (An ge li ka Py tel
i Ja kub Ko wal czyk, re %y se ria wspól nie z Prze my -
s#a wem Jasz cza kiem) spek ta klem Z$ap mnie. Te atr
wy st" po wa# ju% na Mi" dzy na ro do wym Kam pu sie
Ar ty stycz nym FA MA 2013 oraz na Dio ni zjach
w Cie cha no wie. Spek takl two rzy #y frag men ty Do -
mu lal ki Hen ry ka Ib se na oraz Ali cji w kra inie cza -
rów Le wi sa Car rol la. Sztu ki pla stycz ne re pre zen to -
wa# Szy mon Mo tyl, a je go in sta la cja wci$% ozda bia
po dwór ko ko #o Ca fe Bel ga. Spo tka nie za ko( czy #o
after par ty pro wa dzo ne przez DJ Wuj ka Tom ka.

Ki no w Ga le rii i na le "a ku

Ko lej n$ atrak cj$ !wi" to wa ne go w tym ro ku ju bi -
le uszu 25-le cia OKF -u w Cz" sto cho wie by #a wy sta -
wa przy go to wa na w Sa li *l$ skiej MGS -u Pla ka to -
wa hi sto ria ki na (wer ni sa% 25 lip ca). Z prze past nych
ar chi wów wy bra no pro jek ty do sko na #e gra ficz nie,
ale tak %e re kla mu j$ ce wa% ne i uzna ne fil my pol skie
i za gra nicz ne. Su biek tyw ny prze gl$d fil mów pre zen -
to wa nych w ki nie stu dyj nym (za rów no ka so wych
hi tów, jak i udo st"p nia nych wy #$cz nie w tej sie ci)
sta# si" dla zwie dza j$ cych oka zj$ do wspo mnie( oraz
kon fron ta cji wy ko rzy sty wa nych przez twór ców
pla ka tu tech nik – od ka dru fil mo we go a% do kom -
po zy cji (ty po) gra ficz nych. Nie któ re z pla ka tów or -
ga ni za to rzy pod pi sa li na zwi skiem ar ty sty; m.in. An -
drze ja P$ gow skie go. Wy sta wa za ch" ca #a do na my s#u
nad funk cja mi pla ka tu fil mo we go ja ko dzie #a u%yt -
ko we go: in for ma cja, bu dze nie za cie ka wie nia, ale
rów nie% za chwy tu ogl$ da j$ ce go. Opo wia da #a tak -
%e o jed nym z prze mi ja j$ cych zja wisk kul tu ry, gdy
pla ka ty fil mo we ozda bia #y po ko je na sto lat ków,
ujaw nia j$c ak cep to wa ne przez nich war to !ci, ko ja -
rzo ne z fa bu #$, ak to rem, re %y se rem czy kra jem pro -
duk cji.

Aw sierp nio we so bo ty mi #o !ni cy ki na mo gli z Ga -
le rii uda' si" na Pro me na d" im. Cze s#a wa Nie me na,
gdzie po raz ko lej ny od by wa# si" Cz" sto chow ski Fe -
sti wal Fil mo wy „Le %ak For tum 2014”. Oprócz emi -
sji fil mów przy go to wa no rów nie% spo tka nia z ak to -
ra mi: Ma riu szem Bo na szew skim, To ma szem
Sa pry kiem, Ma riu szem Czaj k$ oraz Ol g$ Bo( czyk.
Spo tka nia uzu pe# nia #y wy st" py mu zycz ne oraz kon -
kur sy.

Tra dy cyj ny strój cie szy) ski

W Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta -
szi ca wci$% mo% na zwie dza' wy sta w" Hocz ki,
szczyt ki i or pan ty. Strój i bi %u te ria cie szy& ska
wspó# or ga ni zo wa n$ przez Mu zeum Cz" sto chow skie,
Mu zeum *l$ ska Cie szy( skie go oraz Mu zeum *l$ -
skie w Ka to wi cach. Po za wa lo rem et no gra ficz nym
cie ka wi' mo g$ eg zo tycz nie brzmi$ ce s#o wa przy -
po mi na j$ ce, %e nie wiel ka dzi! od le g#o!' kie dy! mo -
g#a wy zna cza' od mien n$ kul tu r".

Na ma ne ki nach po ka za no ty po we stro je m"% czyzn
oraz m" %a tek. By #y wi"c ko lo ro we %y wot ki (gor se -
ty), ró% no rod ne hocz ki (za pin ki) wy ko na ne m.in.
tech ni k$ fi li gra nu, or pan ty (na pier !ni ki) czy spen -
ce ry (ro dzaj krót kie go fracz ka). W ga blo tach zna -
la z#y si" wy ko na ne z wiel k$ sta ran no !ci$ i pie czo -
#o wi to !ci$ ko ron ko we czep ce. A% %al, %e tra dy cyj ne
stro je za st" po wa ne s$ wspó# cze !nie d#u gi mi se ria -
mi, któ re ujed no li ci #y i zde mo kra ty zo wa #y !wiat.
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Z drew na, me ta lu i… lu stra

W Ga bi ne cie Wy bit nych Cz# sto cho wian
przy po mi na no twór czo!' zmar $e go przed
dwo ma la ty Krzysz to fa K# dzier skie go. Ar ty -
sta uro dzi$ si# w 1940 r., w la tach 1959–1965
stu dio wa$ w Aka de mii Sztuk Pi#k nych im Ja -
na Ma tej ki w Kra ko wie na Wy dzia le Rze( by
u prof. Je rze go Ban du ry, a na st#p nie zo sta$
asy sten tem prof. Ste fa na Bo rz#c kie go. W swo -
jej ka rie rze za wo do wej pia sto wa$ m.in. sta -
no wi sko dzie ka na Wy dzia $u Ar chi tek tu ry
Wn#trz, kie row ni ka Ka te dry Kszta$ ce nia
Ogól no pla stycz ne go czy II Pra cow ni Rze( -
by. Uczest ni czy$ w wie lu wy sta wach zbio ro -
wych i in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c",
by$ rów nie% ju ro rem kon kur sów.

Cz# sto cho wia nin two rzy$ rze( by i me da le.
Do kom po zy cji prze strzen nych wy ko rzy sty -
wa$ go to we przed mio ty i frag men ty urz" dze&,
od na le zio nych, a mo %e ra czej do strze %o -
nych, by w ten spo sób w no wym kon tek !cie
zwie lo krot ni' ich %y cie. Si# ga$ po ró% no rod -
ne ma te ria $y, od ka mie nia, drew na, me ta lu,
a% do szk$a, pla sti ku, tka ni ny, a na wet pa pie -
ru, by bu do wa' z nich me ta fo rycz ne i abs trak -
cyj ne obiek ty. Na wy sta wie zor ga ni zo wa nej
przez Mu zeum Cz# sto chow skie i Sa lon Dzie$
Sztu ki Con na is seur w Kra ko wie po ka za no
pra ce z ko lek cji Ewy K# dzier skiej oraz Kon -
stan te go W# grzy na.

Pre zen to wa ne obiek ty za chwy ca $y pro sto -
t" i cel no !ci" po my s$u. Po s$u gu j"c si# co -
dzien nym przed mio tem, na pi sem, ujaw nia $y
sto su nek ar ty sty do pro ble mów wspó$ cze sno -
!ci. Do na my s$u nad de fi ni cj" sztu ki za ch# -
ca $a zwie dza j" cych np. ol brzy mia $y% ka
w gru bej z$o co nej ra mie uzu pe$ nio na in for -
ma cj": „1.3 mld lu dzi %y je za mniej ni% 1 do -
lar dzien nie”. Te mat ten po dej mo wa $y tak %e
in ne pra ce – przede wszyst kim eks pe ry men -
tu j" ce z ob ra mo wa niem pu stych, cza sa mi ko -
lo ro wych p$asz czyzn, a tak %e za wie ra j" ce
mniej sze ram ki ze zna kiem za py ta nia lub
przed mio tem… Do ze wn#trz nej ra my przy cze -
pio no na to miast ró% ne uten sy lia: k$ód ki,
kie lisz ki, cyr kle, ze ga rek, ma szyn k# do go le -
nia, !wiecz nik, bez któ rych trud no wy obra -
zi' so bie co dzien ne %y cie. Cie ka wym po my -
s$em by $o rów nie% wy ko rzy sta nie lu stra ja ko
t$a ob ra zu, by zwie lo krot ni' znaj du j" cy si#
na nim przed miot (np. frag men ty ko !ci), ale
tak %e umo% li wi' prze mia n# wi dza w ele -
ment in sta la cji (w ten spo sób po wsta wa$ au -
to por tret ogl" da j" ce go).

Dru gim wa% nym te ma tem pre zen to wa -
nych prac by$ !wiat i je go po szcze gól ne ele -
men ty. Na me ta lo wym frag men cie ku li ar ty -
sta umo co wa$ ol brzy mie ma ków ki, pa cy f#,
faj k#, na bój, dom i ko !ció$, cza sa mi zna cze -
nia obiek tów pod po wia da $y ty tu $y, np.
„Mnich i pra $at”, czy li ka wa$ drew na ze
sznu rem kon tra ele ganc ka tu ba ko niecz nie
z ama ran to wy mi gu zicz ka mi. Nie któ re pra -
ce przy po mi na $y skom pli ko wa ne me cha ni -
zmy – np. pta szek w szkla nej ku li umo co wa -
ny do ko na ru drze wa, in ne ujaw nia $y
me ta fo rycz n" po ten cj# tkwi" c" w co dzien -
nych przed mio tach – me ta lo wym wie sza ku,
frag men cie drzwi z k$ód k", któ re na gle mo -
g" prze mie ni' si# w me ta fo r# od bio ru sztu -
ki, czy w uchy lo nych, po gi# tych me ta lo wych
ko per tach, za wie ra j" cych upcha n" co dzien -
no!' ar ty sty i od bior cy.

Pra ce w wi#k szo !ci po zba wio ne ty tu $u
dum nie eks po no wa $y na zwi sko ar ty sty na ta -
blicz ce. By$ to bo wiem !wiat stwo rzo ny
przez Krzysz to fa K# dzier skie go, z usta lo ny -
mi przez nie go pro por cja mi i wid no kr# -
giem. A wy sta wa umo% li wia $a za chwyt nad in -
wen cj" i zdol no !ci" kre acyj n" ar ty sty.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Ju bi le usz ka pli cy uczci li 
msz! "wi# t!

Przed dzie si! cio ma la ty, 7 sierp -
nia 2004 r., or dy na riusz die ce zji ostraw -
sko -opaw skiej, ks. bp Fran ti"ek Václav
Lob ko wicz, po #wi! ci$ w Trzy% cu -Osów -
kach ka pli c! pw. Nie po ka la ne go Ser ca
Naj #wi!t szej Pan ny Ma rii, któ r& wy bu -
do wa$ wraz ze swo imi bra' mi – w$a sny -
mi r! ka mi i na w$a sny koszt – ks. Jó zef
Kasz per. 

Dzie si& t& rocz ni c! tam te go wy da rze -
nia wier ni z Trzy% ca i oko licz nych
miej sco wo #ci uczci li 9 sierp nia ju bi le -
uszo w& msz& #wi! t&. So bot ni& msz!,
spra wo wa n& przed o$ ta rzem po lo wym
ko $o ka pli cy, pro wa dzi$ ks. Ka mil Strak
ze Sta rej Wsi pod On drzej ni kiem, pro -
boszcz tam tej szej pa ra fii pw. #w. Ja na
Chrzci cie la i dy rek tor Die ce zjal ne go
Cen trum M$o dzie (y, któ ry nb. swo j&
msz! pry mi cyj n& spra wo wa$ przed dzie -
si! cio ma la ty w$a #nie w ka pli cy
w Osów kach. Wspól nie z nim kon ce le -
bro wa li msz!: go spo darz te go miej sca,
ks. Jó zef Kasz per (na co dzie% dusz pa -
sterz w Ha ti ko $o Hlu czy na), oraz
ksi! (a pro bosz czo wie Ka zi mierz P$ach -
ta z Ro pi cy i Zbi gniew Ma cu ra z Pu% -
co wa.

O tym, jak po wsta wa $a ka pli ca, opo -
wie dzia$ jej bu dow ni czy, któ ry po mi mo
wie ku nie wsty dzi si! na co dzie% w$o -
(y' za miast su tan ny ro bo cze go kom bi -
ne zo nu i za dba' o swo j& nie du (& #wi& -
ty ni!. – Mi n! $o ju( pó$ wie ku od chwi -
li, gdy nam w Ko% skiej wy bu rzo no ko -
#ció$ ka to lic ki. Ostat nia msza od by $a si!
tam w )wi! ta Wiel ka noc ne 1964 r., po -
tem #wi& ty nia zo sta $a zli kwi do wa na,
mu sia $a ust& pi' miej sca roz sze rza j& cej
si! Hu cie Trzy niec – wspo mi na$ ks.
Kasz per. 

Do da je, (e po wo dy bu do wy by $y trzy:
pierw szy – po dzi! ko wa nie Bo gu, (e
po dwu dzie stu la tach nie $a twe go (y cia
móg$ zo sta' ksi! dzem, po dru gie – ka -
pli ca ma przy naj mniej cz! #cio wo za st& -
pi' zbu rzo ny ko #ció$... – Po trze cie za#
jest to po mnik mo jej ma my, któ rej za -
wdzi! czam (y cie i to, (e je stem ksi! -
dzem – pod kre #li$ ks. Kasz per.

Ka pli ca jest wy ko rzy sty wa na przez
wier nych z Trzy% ca i oko licz nych miej -
sco wo #ci. Da nu ta Ja# i Ire na Szy mo nik,
któ re wspól nie z ko le (an ka mi opie ku j&
si! #wi& ty ni& po wie dzia $y mi, (e msza
#w. od by wa si! w trze ci& nie dzie l!
mie si& ca wie czo rem. Za trzy mu j& si! tam
co ro ku p&t ni cy piel grzy mu j& cy na Ja -
sn& Gó r! z Ja b$on ko wa. Spo ty ka j& si!
tam cz$on ko wie wspól no ty sym pa ty -
ków Ra dia Ma ry ja, Kó$ ka Ró (a% co we -
go, zna le* li tu azyl tak (e m$o dzi trzy% -
cza nie. Jest te( Dom Piel grzy ma, któ -
re go pa tro nem jest #w. Jó zef, gdzie
mo( na na wet prze no co wa'. – Ma my
na czym tu, w Osów kach, bu do wa' swo -
je (y cie. Na Bo gu! Po ma ga nam za#
w tym swo j& po ko r&, skrom no #ci&, ks.
Jó zef – pod kre #li $a Da nu ta Ja#.

JA CEK SI KO RA

! Pol skie Gim na zjum w Cze skim Cie szy nie
za in au gu ro wa !o rok szkol ny 2014/2015 z pa tro -
nem w na zwie szko !y. W po nie dzia !ek w Te atrze
Cie szy" skim zo sta !a nada na szko le no wa ofi cjal -
na na zwa – Pol skie Gim na zjum im. Ju liu sza S!o -
wac kie go.

! Pa ra fia rzym sko ka to li ca pw. Apo sto !ów Fi -
li pa i Ja ku ba w Do bra ci cach go #ci !a 10 sierp nia gru -
p$ oj ców fran cisz ka nów z pod war szaw skie go Nie -
po ka la no wa. Po nie dziel nej mszy #wi$ tej go #cie
z Pol ski wy sta wi li mi ste rium sce nicz ne „I ka% d& !z$
otrze Bóg z ich oczu – M$ ka #w. Mak sy mi lia na”.

! W o#rod ku „Pa siecz ki” w Ko sza rzy skach
wa ka cje sp$ dza !a dwu nast ka m!o dych lu dzi
z Za ol zia i Pra gi. Adep ci sztu ki uczest ni czy li w 13.
Warsz ta tach Te atral no -Fil mo wych or ga ni zo wa -
nych 17–24 sierp nia przez Kon gres Po la ków. 

!Wier ni trzech die ce zji, opaw sko -ostraw skiej
w Cze chach, %y li" skiej na S!o wa cji i biel sko -%y -
wiec kiej w Pol sce po raz szó sty spo tka li si$
w so bo t$, 23 sierp nia, na mo dli twie na Trój sty -
ku. Pod czas mszy #w. oko !o 2 tys. wier nych mo -
dli !o si$ w in ten cji jed no #ci i po ko ju. 

! Ko niec sierp nia prze bie ga! na Za ol ziu
pod zna kiem do %y nek. Swo je #wi$ ta plo nów
zor ga ni zo wa li m.in. PZKO -wcy w Ol drzy cho wi -
cach, Gu tach i B!$ do wi cach. 

! Nie spe! na 700 tys. ko ron Urz&d Wo je -
wódz ki w Ostra wie prze zna czy na uatrak cyj nie -
nie i uno wo cze #nie nie miejsc, b$ d& cych za byt ka -
mi tech ni ki. Wszyst ko po to, by za do wo li' od wie -
dza j& cych te obiek ty tu ry stów i przy ci& gn&'
ko lej nych za in te re so wa nych. 

!W so bo t$ 30 sierp nia od by !y si$ w Be ski dach
Mi strzo stwa Gó ra li w Strzy %e niu Owiec. Im pre -
z$ z Ko sza rzysk prze nie sio no w tym ro ku do Nyd -
ku. Te go rocz ne Mi strzo stwa wraz z Ko li b& zor -
ga ni zo wa li: Ogni sko Gó ra li (l& skich, Zwi& zek
Ho dow ców Owiec i Kóz, gmi na Ny dek i Miej sco -
we Ko !o PZKO oraz ny dec cy gaz do wie.

! W nie dzie l$ 31 sierp nia w ka te drze
ostraw skiej pw. Bo skie go Zba wi cie la zo sta !a od -
pra wio na ostat nia przed re mon tem msza #wi$ -
ta. W po nie dzia !ek w ko #cie le ru szy !y ro bo ty
bu dow la ne, któ re po trwa j& przez ca !y rok.
Po ich za ko" cze niu g!ów na #wi& ty nia Die ce zji
Ostraw sko -Opaw skiej b$ dzie s!u %y' ju% nie tyl -
ko do ce lów sa kral nych, ale rów nie% tu ry stycz -
nych. 

! Re pre zen tan ci pol skich or ga ni za cji w Re -
pu bli ce Cze skiej uczci li 1 wrze #nia 75. rocz ni -
c$ wy bu chu II woj ny #wia to wej. Ich go #ciem by -
!a kon sul ge ne ral na RP w Ostra wie, An na Ol -
szew ska.
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Po la cy po win ni wy bie ra' Po la ków

W po !o wie pa" dzier ni ka miesz ka# cy ca !ej
RC roz strzy gn$, kto b% dzie rz$ dzi& ich gmi -
na mi. Kon gre so wi Po la ków, Pol skie mu Zwi$z -
ko wi Kul tu ral no -O'wia to we mu oraz Pol skiej
Sek cji Na ro do wej Ru chu Po li tycz ne go „Co -
exi sten tia -Wspól no ta” za le (y, by we w!a -
dzach za ol zia# skich miej sco wo 'ci zna la z!o si%
jak naj wi% cej Po la ków. W tym ce lu w ostat -
ni$ 'ro d% sierp nia od by !o si% spo tka nie, w trak -
cie któ re go przed sta wi cie le trzech or ga ni za cji
po szu ki wa li wspól nej stra te gii w wy bo rach ko -
mu nal nych.

Jak za uwa (y! go spo darz przed wy bor czych
roz mów, pre zes ZG PZKO Jan Ry! ko, efek tem
spo tka nia po wi nien by& apel skie ro wa ny
za po 'red nic twem pra sy do pol skiej spo !ecz -
no 'ci na Za ol ziu, by wszy scy po szli do wy bo -
rów. W pa rze z nim po win na za' i'& rze tel na
in for ma cja o spo so bie g!o so wa nia w wy bo rach
do sa mo rz$ dów lo kal nych, któ ry po zwa la
za rów no na wy bie ra nie ca !ej li sty, jak i na za -
kre 'la nie kan dy da tów z ró( nych list wy bor -
czych. Pre zes Kon gre su Po la ków Jó zef Szy -
me czek, pro po no wa! po su n$& si% jesz cze da -
lej i opra co wa& mo de lo we przy k!a dy, jak
w po szcze gól nych gmi nach na le (y g!o so -
wa&, (e by wpro wa dzi& do sa mo rz$ dów mak -
sy mal n$ licz b% Po la ków.

Uczci li ofia ry )y wo cic kiej Tra ge dii

W tym ro ku mi n% !o 70 lat od tra ge dii, któ -
ra 6 sierp nia 1944 r. ro ze gra !a si% w )y wo -
ci cach. Jej ofia ra mi by !o 36 m%( czyzn z )y -
wo cic, Cier lic ka, Su chej Dol nej i Gór nej. Roz -
strze la ni zo sta li w nie dziel ny po ra nek tam,
gdzie Ge sta po ich za sta !o – w le sie, w po lu
lub na oczach ro dzi ny przed w!a snym do -
mem... 28 nie win nych Po la ków i 8 nie win -
nych Cze chów.

Wy da rze nia sprzed 70 lat, któ re bo le 'nie do -
tkn% !y wi%k szo'& (y wo cic kich ro dzin, któ re
nie pod pi sa !y volks li sty, o(y !y wczo raj po now -
nie pod czas ob cho dów wspo mnie nio wych zor -
ga ni zo wa nym pod po mni kiem P!a cz$ cej Mat -
ki w )y wo ci cach przez Mia sto Ha wie rzów
przy wspó! pra cy z Kon gre sem Po la ków
w RC, Cze skim Zwi$z kiem Bo jow ni ków

o Wol no'& i Mu zeum Zie mi Cie szy# skiej.
W uro czy sto 'ci wzi% li udzia! rów nie( przed -
sta wi cie le pa# stwa pol skie go – kie row nik
Urz% du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no -
wa nych w War sza wie Jan Sta ni s!aw Cie cha -
now ski oraz kon sul ge ne ral na w Ostra wie An -
na Ol szew ska. Kwia ty i wie# ce pod po mni -
kiem przy sz!y z!o (y& licz ne de le ga cje oraz
oso by pry wat ne, a w'ród nich po tom ko wie
ofiar tra gicz nych wy da rze# z pa mi%t ne go
6 sierp nia. 

W cza sie, kie dy do brzmia !y za my ka j$ ce
ob cho dy hym ny Rze czy po spo li tej Pol ski
i Re pu bli ki Cze skiej, pod po mnik Tra ge dii
)y wo cic kiej do tar li rów nie( uczest ni cy pi$ -
te go Raj du Ro we ro we go „Po (y wo cic kich
ste lach”, któ re go ce lem jest od wie dze nie
wszyst kich miejsc na zi stow skie go mor du.
Raj dow cy na cze le z po my s!o daw c$ W!a dy -
s!a wem Kri ste nem za pa li li pod po mni kiem 36
zni czy ku pa mie ci 36 roz strze la nych m%( -
czyzn.

„Ol drzy cho wi ce” 
z na gro d& im. Oska ra Kol ber ga!

Trwa do sko na !a pas sa Ze spo !u Ta necz ne go
„Ol drzy cho wi ce”. Po zdo by ciu na Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w )yw cu g!ów nej na -
gro dy – „Z!o te go )y wiec kie go Ser ca” przy -
sz!a wia do mo'&, i( gru pa dzia !a j$ ca przy Miej -
sco wym Ko le PZKO w Ol drzy cho wi cach
zo sta !a jed nym z lau re atów te go rocz nej na gro -
dy im. Oska ra Kol ber ga, b% d$ cej naj wa( -
niej szym pol skim wy ró( nie niem za za s!u gi dla
kul tu ry lu do wej.

Na gro da im. Oska ra Kol ber ga „Za za s!u gi
dla kul tu ry lu do wej” usta no wio na zo sta !a
w 1974 r. na Ma zow szu. Od po cz$t ku ma ran -
g% wy ró( nie nia ogól no pol skie go, a od 2002 r.
jej or ga ni za cj% pro wa dzi Mu zeum im. Oska -
ra Kol ber ga w Przy su sze (Od dzia! Mu zeum
Wsi Ra dom skiej w Ra do miu) przy wspó! pra -
cy Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa 
Na ro do we go, Fun da cji „Ce pe lia” Pol ska 
Sztu ka i R% ko dzie !o i Na ro do we go Cen trum
Kul tu ry.

Na gro da im. Oska ra Kol ber ga wska zu je
na zna cze nie dzie dzic twa kul tu ry lu do wej
ja ko jed ne go z fun da men tów kul tu ry na ro do -
wej, de cy du j$ ce go o bo gac twie i kul tu ro wej
ró( no rod no 'ci; sta no wi$ ce go istot ny ele ment
wspó! cze sne go ob ra zu kul tu ro we go Pol ski. Na -
gro da ho no ru je do ro bek i wy ra (a uzna nie dla
twór ców, ani ma to rów, na ukow ców, ba da czy
oraz in sty tu cji i or ga ni za cji wspie ra j$ cych kul -
tu r% lu do w$. 

W tym ro ku obok „Ol drzy cho wic” jej lau -
re ata mi zo sta !y m.in. Ka pe la Ro dzin na Tre bu -
niów Tut ków oraz Re gio nal ny Ze spó! Pie 'ni
i Ta# ca „Bocz ki Che! mo# skie”.
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Tak
pach nie jab! ko jak

ma larz wzniós! pla -

m"... pi sa! on gi" Sta ni s!aw

Swen Cza cho row ski, za po -

zna ny nie ste ty po eta. Oto cel -

no"#! In tu icja i skrót. Ma lar -

stwo na rzu ca zmy s!om nie

tyl ko wzro ko we wra $e nia,

a po rz% dek plam barw nych

na p!a skiej po wierzch ni bu dzi#
po tra fi ró$ ne zmy s!y i ró$ ne

wra $e nia. Wszyst ko za le $y
od czuj nej go to wo "ci pa trz% ce -

go i od wy bo ru ja kie go na sa -

mym po cz%t ku do ko na! sam

ar ty sta: czy chce ewo ko wa#
przede wszyst kim swo je prze -

my "le nia i ma lo wa# „z g!o wy”

czy te$ otwo rzy# si& na rze czy -

wi sto"# „z ze wn%trz”. To kla -

sycz ny dy le mat, któ re go kon -

se kwen cje okre "la j% sy tu acj&
w sztu ce. Nie tyl ko wspó! cze -

snej rzecz ja sna. O tym, $e dzi -

siaj ab so lut nie try um fu je opcja

pierw sza nie trze ba ni ko go

prze ko ny wa#. Nie ste ty wbrew

in te lek tu al nie „na masz cza j% -
cym” wi zjom i pro gra mom

co raz po wszech niej sze sta je

si& od czu cie, $e za brn& li "my

oto w ja ki" "le py za u!ek.

Ma lar stwo Edy ty Rut kow skiej spo -

koj nie, kon se kwent nie i sta now czo

usta wia si& „pod pr%d” ak tu al nych

tren dów. Przede wszyst kim na le $y
pod kre "li# rzecz naj wa$ niej sz%: ar -

tyst ka upra wia ma lar stwo. Czy li nie tyl -

ko nie uwa $a, $e to fe no men prze -

brzmia !y, ale p!ót no, pa le t&, p& dzel czy

szpa chl& sta wia po nad wszel kie teo rie.

Co wi& cej, jej $y wio !em jest ple ner. Nie

her me tycz na pra cow nia – la bo ra to -

rium, nie wy kon cy po wa ny spo sób, ale

$y wa prze strze'. (y we "wia t!o. (y wy

na tu ral ny ko lor. S!o wo na tu ral ny trze -

ba tu moc no pod kre "li#, wy wie"# z na -

tu ry, jej ta jem nic i nie po ko j% ce go pi&k -

na. Za tem dru gi wa$ ny mo ment:

Rut kow ska wie rzy w ma lar stwo. Prak -

ty ku je ma lar stwo. A ja ko bez po "red ni%
tra dy cj& ma za ple ca mi re ali za cje pej -

za $o we (zw!asz cza pol skie) z prze !o -

mu XIX i XX wie ku. 

Ta ka po sta wa wy ma ga dzi siaj nie

la da sa mo za par cia i od wa gi, cho cia$ je -

$e li kto" nie trak tu je jej ja ko efek tu ta -

kich czy in nych kom bi na cji to jest

po pro stu jak od dy cha nie. Zwy czaj -

na i nie odzow na.

Warsz ta to wo ma lar stwo Edy ty Rut -

kow skiej za "wiad cza ko lo sal n% bie -

g!o"# i po lot. Co cie ka we, tech nicz ne

umie j&t no "ci, spo sób i rytm k!a dze nia

far by, wy ra fi no wa ne la se run ki, gra fak -

tu r% – nie prze s!a nia j% te go co ta kie cen -

ne i rzad kie zw!asz cza dzi siaj, czy li na -

tu ral no "ci ma lar skie go ge stu. Te go nie

spo sób si& na uczy#. Wy ro bi# w so bie

dro g% #wi cze'. To co" trze ba mie#
w "rod ku, od po cz%t ku, $e by drgnie nie

"wia t!a, ka prys per spek ty wy, na g!e

sk!& bie nie ob !o ków, de kli -

na cje barw – do strzec i na -

zwa# p&dz lem. (e by zd% $y#.
Tyl ko wte dy pej za$ za czy na

brzmie#. Nie jest pro stym

od wzo ro wa niem wi do me go

kon tu ru, ale wnik ni& ciem

w je go ta jem n% isto t&. 
Ile$ s!ów wy po wie dzia no

i na pi sa no o ta jem ni czej al -

che micz nej ja ko "ci, któ ra

prze s% dza pra wie za wsze

o tym czy co" jest sztu k%
czy (tyl ko) lep szym lub gor -

szym rze mio s!em. A prze -

cie$ de fi ni cji nie ma i nie b& -
dzie. Bo do ty ka my re jo nów

no men omen nie de fi nio wal -

nych. Wra$ li wo"#, czu !o"#,
wzru sze nie, pi&k no... No w!a -

"nie! Pa trz%c na sub tel ne a za -

ra zem w ja ki" spo sób sil ne

i de fi ni tyw ne uj& cia Rut kow -

skiej zda je my so bie na gle

spra w&, $e te s!o wa na praw -

d& co" zna cz%. (e wy par te,

ba! wy gna ne z j& zy ka wspó! -
cze snej kry ty ki nie prze sta !y
na zy wa# wra $e' i ja ko "ci

ist nie j% cych. (ad ne sta re i no -

we „izmy” nie za st% -
pi% – u$yj my raz jesz cze te -

go s!o wa – t a j e m n i c y.  Spo kój

gór skiej prze !& czy, me lan cho lia zi mo -

we go zmierz chu, prze zro czy sto"# po -

wie trza nad wo d%, rytm p!asz czyzn

kra jo bra zu mó wi% do nas... o nas! Bo ten

pej za$ cho# ta ki „na ocz ny” roz le ga si&
prze cie$ te$ z dru giej stro ny, w prze -

strze ni du cho wej sa me go ar ty sty. To je -

go l& ki i ol"nie nia, je go py ta nia i od po -

wie dzi, ob se sje, na mi&t no "ci i zdu mie nia

„dyk tu j%” tu de cy zje for mal ne. 

Edy ta Rut kow ska prze ko nu je swo im

ma lar stwem o nie zby wal nej war to "ci

sztu ki, któ ra mó wi re al ne mu "wia tu

„tak”. Chmu ry, tra wy, drze wa, wo da

i po wie trze s% tu taj li te ra mi se kret ne go

al fa be tu.

Czy taj my ten tekst w sku pie niu

i z czu !o "ci%.
!

Okien nik -Skar #y ce, olej 40x50 Port Ber nar dyn ka, olej 40x50

Pej za$ po dwój ny,

czy li do nas o nas

Klif nad mor ski, olej, p!ót no, 50x70

MA CIEJ M. SZCZA WI) SKI 



Tatry – Kondracka Kopa, olej, 64x81 Stary M!yn O!obok, olej, p!ótno, 40x50

Roztopy na Parteczniku – Wis!a, olej, 50x60

Wzd!u" jeziora, olej, p!ótno, 40x50

Krokusy w Dolinie Chocho!owskiej, olej, 60x70

E
D

Y
T

A
 

R
U

T
K

O
W

S
K

A

M
a
la

r
st

w
o

 




