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Ocze ki wa nym od mie si" cy wy da -

rze niem ga li in au gu ru j# cej no w#
sie dzi b" NO SPR by$ kon cert

Kry stia na Zi mer ma na, któ ry te go

wie czo ru wy ko na$ I Kon cert for te -

pia no wy d -moll op. 15 Jo han ne -

sa Brahm sa. Na ro do w# Or kie str#
Sym fo nicz n# Pol skie go Ra dia

po pro wa dzi$ Ale xan der Lie bre ich. 

(Wi! cej o kon cer cie i Fe sti wa lu

Otwar cia NO SPR pi sze Ka rol Bu -

la na str. 8-9. Pre zen tu je my rów -

nie" – na IV stro nie  ok#ad ki 

– fo to re por ta" Zbi gnie wa Sa wi -

cza z uro czy sto $ci otwar cia, jak

i wy da rze% je po prze dza j& cych.

Po la cy Mi strza mi %wia ta w Pi$ ce Siat ko wej M"& -
czyzn 2014! By si" gn#' po z$o to mu sie li w me -

czu fi na $o wym, któ ry od by wa$ si" 21 wrze (nia

w ka to wic kim Spodku, po ko na' dru &y n" Bra zy -

lii. Do ko na li te go, osi# ga j#c wy nik 1:3. Pol ska re -

pre zen ta cja po 40 la tach wy gra $a ca $y tur niej,

zaj mu j#c pierw sze miej sce na (wia to wym po -

dium. To hi sto rycz ne zwy ci" stwo wy wo $a $o eu fo -

ri" nie tyl ko w(ród ki bi ców tej dys cy pli ny spor tu.

%wi" to wa$ ca $y kraj!

No wym bi sku pem Ko (cio $a ewan ge lic ko -au gs bur skie go zo sta$ bp Ma rian Nie miec.

Kon se kra cja i wpro wa dze nie bp. elek ta od by $y si" 14 wrze (nia, w ko (cie le ewan ge lic -

ko -augs bur skim pw. Zmar twych wsta nia Pa) skie go w Ka to wi cach.

Bp Ma rian Nie miec na bi sku pa die ce zji ka to wic kiej zo sta$ wy bra ny 10 ma ja przez

sy nod die ce zjal ny. Na urz" dzie za st# pi$ bp. Ta de usza Szur ma na zmar $e go 30 stycz -

nia te go ro ku.
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KAROL MALISZEWSKI

Ka rol Ma li szew ski. Uro dzi! si" w 1960 r. w No -

wej Ru dzie, gdzie miesz ka do dzi siaj. Pra cu je w In -

sty tu cie Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo !ecz nej

Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go. Opu bli ko wa! osiem

zbio rów wier szy – ostat nie to „Po tra wy po #miert -

ne”, 2010 i „Ody od bi te”, 2012 oraz sie dem ksi$ %ek

pro za tor skich, m.in. „Fa ra mu cha”, 2001, „Saj -

gon”, 2009, „Ma ne ki ny”, 2012, „Prze my#l -Szcze -

cin”, 2013. W ro ku 1999 uka za !a si" je go ksi$% ka

kry tycz no li te rac ka pt. „Na si kla sy cy #ci, na si bar ba -

rzy& cy”, a w 2001 dru ga ksi$% ka te go ty pu, za ty tu -

!o wa na „Zwie rz" na J. Szki ce o wier szach

i lu dziach”. Ostat nio wy da!: „Roz pro szo ne g!o sy.

No tat ki kry ty ka” (2006), „Po de biu cie” (2008),

„Po ci$g do li te ra tu ry” (2010). Jest wspó! au to rem

pod r"cz ni ka „Jak zo sta' pi sa rzem”, 2011.

Ziemsko!"

Oto ziemsko#', mamo, i ziemisto#',
tamte plamki na ziemniakach to s$ morza, l$dy;

dobrze nam si" %yje na Ksi"%ycu,

wyci$gni"tym palcem wiecznie wskazujemy,

móg!bym d!ugo trzyma' ci" za zimn$ r"k",
ale teraz musz" lecie' w wibracj" komórki,

potem mg!a, co wkracza mi"dzy nasze górki

strawi moje metalowe cia!o;

wreszcie znajd$ rozsypane cz"#ci,

rzeczowniki g!ównie, no i imies!owy,

#ledczemu nie przyjdzie do g!owy

sprawdzi', co wskazuje palec;

media skupi$ si" tylko na pustce,

bo za kciukiem gwiazd nie wida' wcale,

oto ziemsko#', mamo, i ziemisto#'
cery wnuków skulonych w ziemiankach.
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GÓR NO "L# SKIE TO WA RZY STWO
LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH

TADEUSZ$SIERNY
prezes

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

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

WSPÓ%WYDAWCA:
BIBLIOTEKA "L#SKA

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

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

Re da gu je ze spó&:
DARIUSZ$ROTT
Re dak tor na czel ny

WIE S%A WA KO NO PEL SKA
Za st'p ca re dak to ra na czel ne go,

Se kre tarz re dak cji
KATARZYNA$BERETA
Dzia& krytyki literackiej
portal www.slaskgtl.pl

FELIKS$NETZ
Dzia& poezji i prozy
MARIA$SZTUKA
Dzia& kul tu ral ny

BOG DAN WI DE RA
Dzia& spo &ecz no -hi sto rycz ny

WOJ CIECH %U KA
Dzia& gra ficz ny

IRE NA FAL KIN -SI BI GA
Ko rek ta

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

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

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

Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.
ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%

tel. 61 633 71 65
Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja
za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek i zmian ty -
tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku oraz skra ca nie

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

Czasopismo
„"l(sk. Miesi'cznik spo&eczno-kulturalny”

jest dost'pne w wersji elektronicznej
w "L#SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462

PUBLICYSTYKA
5. Józef Wycisk APELEM CZY REKOMENDACJAMI?
6. Maria Sztuka ELITARNA CZY EGALITARNA? Rozmowa z rektorem Uniwersytetu )l!skiego 

prof. Wies"awem Banysiem
8. Karol Bula NOWA*SALA*KONCERTOWA W*KATOWICACH – ZAS$U+YLI*NA*NI,*

ORKIESTRA*I*)L,SCY MELOMANI
10. Gra!yna Barbara Szewczyk HONORIS*CAUSA*DLA*SZWEDZKEGO*NOBLISTY 

TOMASA*TRANSTRÖMERA
12. Dagmara Drzazga DANTE ODRODZI$ SI- W KATOWICACH. Rozmowa z Lechem Majewskim
18. Maria D"bicz W BERLINIE, NA SALZUFER…  
20.  Henryk Szczepa#ski PADEREWSKI W KATOWICACH 
26. Wies$aw Kosterski DLACZEGO CHODNIK NIE LUBI POLITYKI.

Rozmowa z Edwardem Lasokiem, prezydentem Mys"owic
28.  Bogdan Zeler SPOWIED. POETY  
30. Agnieszka Sikora O*PAMI-CI*I*NIEPAMI-CI
36. Edyta Korepta JAK B$-DNY RYCERZ WALCZY$AM O MOJE WIATRAKI.      

Wspomnienie o Janinie Podlodowskiej
39. Barbara Janas-Dudek KAROL*MALISZEWSKI*NA*„WOLNO)CI CZYTANIA”
40. Marta Ba$aga PO GODZINACH. Rozmowa z Shawnem Christensenem i Paulem Wesleyem
42. Aleksandra Mieczy#ska, Adam Regiewicz DEKALOG POLSKI – REAKTYWACJA PO LATACH
FELIETONY
25.  NOTATNIK SPÓ.NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa#ski W STARYM POLSKIM KINIE  
31. Z MOICH GÓREK 

Witold Turant POWITANIE JESIENI
55. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Wojciech Grabowski RAFA$ MALCZEWSKI 
59. MI-DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek KATOWICCY STYPENDY)CI NA ESTRADZIE „SILESII”.  
KONCERTY DEDYKOWANE ROMANOWI BERGEROWI

63. PORADNIA J-ZYKOWA 
Katarzyna Wyrwas CZY MO+ NA MÓ WI/ W IKEI? CZY NA ZW- IKEA
MO+ NA OD MIE NIA/ W TA KI SPO SÓB?

65. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek FRAZEOLOGIZMY*GWAR*)L,SKICH

PLASTYKA
48. Witold Koci#ski NAJSZLACHETNIEJSZA*METAFIZYKA
49. ZBIGNIEW PODSIAD$O. FOTOGRAFIA. Sosnowieckie Centrum Kultury Zamek 

Sielecki w Sosnowcu.  
50. PIOTR KOSSAKOWSKI „MISZUNG”. Rondo Sztuki Katowice 
51. Wies$awa Konopelska MALARZ MIASTA
76. Michalina Wawrzyczek-Klasik NAPRZECIW KOLORU 
77. JEANINE COHEN I JAVIER FERNANDEZ. BWA Katowice
KINO 
56. Jan F. Lewandowski BEZ*FESTIWALOWEGO*BLICHTRU   
KSI#)KI
60. Katarzyna Bereta ZBIÓR*MINITRAKTATÓW*I*TESTAMENT*GORZKICH*PRAWD
61. Marek Miko$ajec O*%WIADOMO%CI&PIOTRA*MATYWIECKIEGO 
62. Katarzyna Krzan KSI,+KA*= KULTURA  
62. Katarzyna Bereta O*FIZYCZNEJ*OBECNO)CI*BOGA*W*KREMATORIUM 

I*O*OBSESJI*)MIERCI
63. Adriana Urgacz-Ku'niak DZIENNIKI*SZCZ-)LIWE
64.  Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,+KACH 
POEZJA I PROZA
1. Karol Maliszewski ZIEMSKO)/ 

16. Karol Maliszewski WIERSZE 
32. Joanna Storczewska-Segieta OB$-DY 
EKOLOGIA
44. Jerzy Machura POWRÓT*PUSTYNI
46. Jolanta Matiakowska PUSZCZA*NAD*)L,SKIEM
STA%E RUBRYKI
4.  )L,SKI MIESI,C 

66. Z +YCIA BIBLIOTEK
Krystyna Kusak NOWA PRZESTRZE0 KULTURY

67.  ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
URODZINY KATOWIC

68.  OPOLSKIE 
NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies$awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka SOSNOWIEC 
73.  Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ-STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE 
NA OK%ADCE: 
Kadr z filmu „ONIRICA – PSIE POLE”, re'. Lech Majewski
Fot. Lech Majewski

Pi
sm

o 
w

sp
ie

ra
ne

fin
an

so
w

o 
pr

ze
z:

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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zmia ny s! wpi sa ne w przy ro d" i co dzien n! ludz k! eg zy sten cj". #wiat wo -

kó$ nie jest ju% ta ki, ja ki by$ pod czas na szych dzie ci" cych w" dró wek i fa -

scy nu j! cych eks plo ra cji do ra sta j! ce go cz$o wie ka. Tem po prze obra %e&
z ro ku na rok jest co raz szyb sze, dla te go cza sa mi ulu bio na ulicz ka czy

za przy ja' nio na ka wiar nia mo %e na bra( zu pe$ nie ob ce go dla nas wy gl! -
du w ci! gu za le d wie kil ku dni, a na wet go dzin. Po ja wia j! si" wci!% no -

we tech no lo gie, urz! dze nia au dio wi zu al ne i sze reg in nych no wo cze snych

roz wi! za&. #wiat prze no si si" te% do prze strze ni wir tu al nej, w któ rej

obec nie mo% na za $a twi( nie mal wszyst ko ) od za ku pu pie trusz ki po z$o -

%e nie wnio sku w urz" dzie. In n! kwe sti! s! spo $ecz ne i psy cho lo gicz ne

skut ki te go cy wi li za cyj ne go prze sko ku, nad któ ry mi jed nak nie miej sce

i czas tu taj me dy to wa(. 
W tej nie ustan nie zmie nia j! cej si" rze czy wi sto *ci mu si od na le'( si" tak -

%e pi smo z dzie wi"t na sto let ni! tra dy cj!, ja kim jest mie si"cz nik „#l!sk”,

a tak %e je go za $o %y ciel i wy daw ca, któ rym jest Gór no *l! skie To wa rzy -

stwo Li te rac kie w Ka to wi cach. W tym ro ku uczy ni li *my wa% ny krok

w stro n" uno wo cze *nie nia cza so pi sma oraz To wa rzy stwa, uru cha mia j!c
stro n" in ter ne to w! www.sla skgtl.pl. Jest ona za rów no wi try n! pre zen tu -

j! c! ak tu al n! dzia $al no*( i hi sto ri" GTL -u, jak i prze strze ni!, w któ rej pra -

gnie my pro mo wa( sze ro ko po j" t! kul tu r", two rzo n! wspó$ cze *nie na te -

re nie Gór ne go #l! ska oraz wo je wódz twa *l! skie go. 

Chcia $a bym zwró ci( Pa& stwa uwa g" szcze gól nie na trzy ru bry ki.

Pierw sz! jest „Syl wet ka ty go dnia”. B" dzie my w niej przy bli %a li Czy -

tel ni kom cz$on ków Gór no *l! skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go, pu bli -

ku j!c krót k! in for ma cj" bio gra ficz n! o wy bra nym twór cy, bi blio gra fi"
je go do rob ku oraz frag ment twór czo *ci. Z cza sem po wsta nie dzi" ki te -

mu in ter ne to wy s$ow nik bio gra ficz ny GTL -u. Wa% nym dzia $em b" dzie

rów nie% „Esej na dwa g$o sy”. W za mie rze niu ma to by( dwu g$os na je -

den wy bra ny te mat. Wresz cie trze cia in te re su j! ca ru bry ka to „Ga le ria

mie si! ca”, w ra mach któ rej pre zen to wa( b" dzie my syl wet ki i twór czo*(
lo kal nych gra fi ków, ma la rzy, fo to gra fi ków, rze' bia rzy oraz in nych ar -

ty stów pla sty ków, któ rzy zwi! za ni s! ze #l! skiem po przez uro dze nie lub

za miesz ka nie.

Mam na dzie j", %e po ja wie nie si" w wir tu al nej prze strze ni stro ny

www.sla skgtl.pl przy spo rzy wie lu no wych Od bior ców tak %e tra dy cyj ne -

mu mie si"cz ni ko wi, któ ry ju% w ko lej nym, li sto pa do wym nu me rze wej -

dzie w dwu dzie sty, ju bi le uszo wy rok swe go ist nie nia. 

KA TA RZY NA BE RE TA

Dro dzy Czy tel ni cy
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! POL SKI
pre mier Do nald
Tusk zo sta! wy -
bra ny na sta no -
wi sko Prze wod -
ni cz" ce go Ra dy
E u  r o  p e j  s k i e j .
W tym kon tek -
#cie wa$ ny jest
w" tek wi ce pre -
mier El$ bie ty
Bie%  kow skiej ,
któ ra wy mie nia na
by !a w me dial -
nych ran kin gach
ja ko je den z fa -
wo ry tów do sche -
dy po Tu sku.
Osta tecz nie pre -
mie rem zo sta !a
Ewa Ko pacz,
a na sza #l" ska du -
ma awan so wa !a
na unij ne go ko -
mi sa rza. Gra tu lu -
je my!
! MA TAL MA -

RA to nie za kl& -
cie, lecz na zwa
go cza! ko wic kie go
lo ka lu, w któ rym
zna na wszyst kim
Mag da Ges sler
urz" dzi !a swe go

cza su te le wi zyj n" „Ku chen n" re wo lu -
cj&”. W skró cie – nic z te go nie wy sz!o,
w!a #ci cie le wró ci li do po przed nie go wy -
stro ju (nie co ki czo wa te go), na do da tek po -
czu li si& ura $e ni pro mo cj" i po zwa li
twór ców pro gra mu. A te raz… po sta no wi li
sprze da' lo kal.
! EKO LO DZY pro te stu j", bo w Be -

ski dzie Ma !ym (oko li ce An dry cho wa)
na po wierzch ni 300 hek ta rów po wsta' ma
wiel ki kom pleks tu ry stycz no -nar ciar ski
m. in. z kry tym sto kiem. Eko lo dzy z Pra -
cow ni na rzecz Wszyst kich Istot z By strej
oba wia j" si&, $e in we sty cja znisz czy
przy ro d&. Gi gan tycz n" in we sty cj& na gra -
ni cy (l" ska i Ma !o pol ski chce zre ali zo -
wa' w!a #ci ciel o#rod ka nar ciar skie go
na Czar nym Gro niu w Rzy kach w gmi -
nie An dry chów. Pla nu je on zro bi' sie'
wy ci" gów nar ciar skich na sto kach Po trój -
nej, Tu ro nia, Kli ma ski i Le skow ca wraz
z in fra struk tu r" to wa rzy sz" c" (par kin gi,
na #nie $a nie, o#wie tle nie), po !" czy' sta -
cje gór nych wy ci" gów ko le ja mi gon do -
lo wy mi.
! TRWA od bu do wa drew nia ne go ko -

#ció! ka na Ste ców ce w Isteb nej, któ ry
sp!o n"! w gru dnio wym po $a rze. Fun da -
men ty ju$ s", ro sn" #cia ny. Jest na dzie ja,
$e jesz cze w tym ro ku b& dzie go to wy
w sta nie su ro wym. 
! KON CERT cha ry ta tyw ny na rzecz

To ma sza Ko wal skie go od twór cy ro li
Ry szar da Rie dla w spek ta klu „Ska za -
ny na blu esa” mia! miej sce 5 wrze #nia
w Te atrze (l" skim w Ka to wi cach.
Przy po mnij my, $e ak tor uleg! ci&$ kie -
mu wy pad ko wi, a do chód z im pre zy
prze zna czo no na je go le cze nie i re ha -
bi li ta cj&. Na sce nie wy st" pi li m.in.
Re na ta Prze myk, Ar ka diusz Ja ku bik,

)u kasz )ycz kow ski, ze spó! Obe rschle -
sien.
! SZOL KA Ty ju, tak na zy wa si& po -

mys! w!a #ci cie li her ba ciar ni, pu bów i ga -
le rii de si gnu na o$y wie nie uli cy Ry cer skiej
w By to miu. Pierw sze By tom skie (wi& to
Her ba ty trwa !o od 12 do 14 wrze #nia. 
! JE DY NA w re gio nie i Pol sce wy po -

$y czal nia pod r&cz ni ków dzia !a od 13 lat
w Za brzu. Pro wa dzi j" Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie Ci vi tas Chri stia na. Ro dzin ko -
rzy sta j" cych z tej for my po mo cy przy by -
wa. Jesz cze trzy la ta te mu by !o ich 739,
a rok te mu ju$ 800. 
! KA TO WIC KI Hol ding W& glo wy

pod j"! de cy zj& o za mkni& ciu ko pal ni Ka -
zi mierz -Ju liusz w So snow cu, co wzbu dzi -
!o gór ni cze pro te sty (17 wrze #nia) i w efek -
cie pod ziem ny strajk 150 gór ni ków
(od #ro dy 24 wrze #nia do so bo ty 27 wrze -
#nia), któ ry nie ocze ki wa nie za ko% czy!
si& suk ce sem. Po kil ku na sto go dzin nych,
trud nych ne go cja cjach, w wy ni ku pod pi -
sa ne go po ro zu mie nia gór ni cy otrzy ma li za -
le g!e wy p!a ty, gwa ran cj& za trud nie nia
i fe dro wa nia ko pal ni do ko% ca przy sz!e -
go ro ku. Od wo !a no te$ skom pro mi to wa -
ne go pre ze sa KHW.
! ZJAZD dwóch ty si& cy ane ste zjo lo -

gów od by! si& w Wi #le w ra mach
XVII Mi& dzy na ro do we go Zjaz du Pol skie -
go To wa rzy stwa Ane ste zjo lo gii i In ten -
syw nej Te ra pii. 
! MI N*) ro czek no wej El ce, ko lej ce

li no wej Par ku (l" skie go w zu pe! nie no -
wej od s!o nie ni$ tej, któ ra za pi sa !a si&
w pa mi& ci PRL -owskich po ko le%. Uru -
cho mio no j" po grun tow nej mo der ni za -
cji 8 wrze #nia 2013 ro ku. W ci" gu ostat -
nie go ro ku prze je cha !o ni" a$ 215 ty si& cy
osób. 
! IZA BE LA Kloc zwy ci& $y !a w wy -

bo rach uzu pe! nia j" cych do Se na tu, ja kie
od by !y si& w nie dzie l& 7 wrze #nia w Ryb -
ni ku (wcze #niej jed nak za li czy !a nie uda -
ny start do Par la men tu Eu ro pej skie go).
Kloc za st" pi !a Bo le s!a wa Pie ch& z PiS,
któ ry zo sta! eu ro par la men ta rzy st". 
! PRO MO CJA ksi"$ ki „Re li ga. (wiat

wo kó! ser ca” au tor stwa Ma rii Tre pi% skiej
od by !a si& 9 wrze #nia w Za brzu. Au tor -
ka spi sa !a wspo mnie nia Ja na Sar ny o wy -
bit nym #l" skim kar dio chi rur gu, Zbi gnie -
wie Re li dze. 
! DO BRE wie #ci: przy b& dzie ty si"c

miejsc pra cy w Ryb ni ku. A to do pie ro po -
cz" tek. A$ 900 mln z! za in we stu j" fir my
w Pod stre fie Ja strz&b sko -+or skiej KSSE.
Tu pod pi sa no w ostat nim cza sie umo wy
z 23 fir ma mi z ró$ nych bran$ – od pro -
duk cji t!u mi ków, przez bran $& spo $yw cz",
mo to ry za cyj n", po two rzy wa sztucz ne. 
! WKRÓT CE, w li sto pa dzie, wy bo ry

sa mo rz" do we. We wrze #niu za re je stro wa -
no w woj. #l" skim 900 ko mi te tów wy bor -
czych (330 w Ka to wi cach, 313 w Cz& sto -
cho wie, 248 w Biel sku -Bia !ej). Nie któ re
z bar dzo eg zo tycz ny mi na zwa mi np. Ko -
mi tet Wy bor czy Wy bor ców Uczci wych,
Spraw dzo ny Go spo darz, KWW Gu cio
w Boj szo wach, BI BA (Biel ska Ini cja ty -
wa Bez piecz nej Aglo me ra cji). Je dy nie
pro blem z re je stra cj" mia! Ko mi tet Chce -
my Wszy scy Do stat niej Pol ski – w skró -
cie ChWDP – uzna no za nie przy pad ko -

w" zbie$ no#' ze skró tem ob ra, li wym dla
po li cji. 
! „MO JE Ka to wi ce” to ty tu! ksi"$ ki

Le cha Sza ra% ca, twór cy i or ga ni za to ra re -
sty tu owa ne go w 1984 ro ku Mu zeum
(l" skie go w Ka to wi cach, a tak $e pierw -
sze go dy rek to ra tej pla ców ki. Pre mie ra
ksi"$ ki od by !a si& 22 wrze #nia w Bi blio -
te ce (l" skiej. Pu bli ka cja za wie ra wy bór
je go fe lie to nów, ja kie po ja wia j" si& kil ku
lat w ka to wic kim do dat ku „Dzien ni ka Za -
chod nie go”. 
! ZDOL NY nie sa mo wi cie 3-la tek

w Pie kar (l" skich, Ra fa! Szo! ty sik, rzu -
ci! na ko la na wi dow ni& pro gra mu „Mam
ta lent”, a je go wy st&p [po #l" sku] sta! si&
hi tem In ter ne tu. Ma ma Ra fa! ka, pa ni
Mo ni ka, jak i pro du cen ci pro gra mu nie
kry j" za sko cze nia – spo dzie wa li si& od -
ze wu, ale nie a$ tak wiel kie go.
! PRY WAT NE ko pal nie s" na plu sie,

pa% stwo we na mi nu sie – i to gru bym. Tak
w skró cie wy gl" da sy tu acja w gór nic twie.
Pry wat ne w do brych cza sach in we sto wa -
!y – a nie prze ja da !y zy sków, jak pa% stwo -
we mo lo chy – i te raz zbie ra j" pro fi ty. A je -
#li cho dzi o licz by – 91 mln z! zy sku net to
w I pó! ro czu te go ro ku od no to wa !a ko pal -
nia Bog dan ka. A Kom pa nia W& glo wa
przy nio s!a w sa mym tyl ko 2013 ro ku 700
mln z! strat. I za mie rza sprze da' ko pal nie
Jan ko wi ce, Chwa !o wi ce, Bo brek i Pie ka -
ry, by pod re pe ro wa' swo je fi nan se.
! KA TO WI CE bez Uszo ka – brzmi

nie praw do po dob nie, ale to praw da. D!u -
go let ni pre zy dent Ka to wic Piotr Uszok,
i bez kon ku ren cyj ny kan dy dat na to sta no -
wi sko, za sko czy! wszyst kich de kla ra cj",
i$ re zy gnu je ze star tu w li sto pa do wych
wy bo rach sa mo rz" do wych. I na gle, po 16
la tach Uszo ko we go rz" dze nia, oka za !o si&,
$e $ad na z par tii nie ma do bre go kan dy -
da ta… I $e naj le piej by !o by dla wszyst -
kich, gdy by jed nak Uszok wy star to wa!…
Ale to ju$ nie mo$ li we. Bi twa o Ka to wi -
ce roz po cz& ta. 
! NA ZY WASZ si& Wi se! ka? Masz

krew nych w Wi #le. Miesz ka j" tu 183 oso -
by o tym na zwi sku. 20 wrze #nia urz" dzo -
no w Wi #le wiel ki zjazd ro dzi ny Wi se! -
ków, któ rzy we d!ug jed ne go z po da%
wy wo dz" si& od ry ce rza Im ko Wi se! ki, za -
!o $y cie la Wi s!y. Dwa la ta te mu tak $e
w Wi #le od by! si& zjazd ro dzi ny Cie #la -
rów, na któ ry przy by !o 300 osób.
! TE RAZ ju$ nie Woj sko we Za k!a dy

Me cha nicz ne w Sie mia no wi cach, ale
Ro so mak SA w Sie mia no wi cach. Mi cha!
Ru min, rzecz nik pra so wy fir my, zmia n&
bran du (czy li mar ki) t!u ma czy tym, $e za -
rów no w Pol sce, jak i za gra ni c" Za k!a dy
Me cha nicz ne na zy wa ne s" „Ro so mak”,
bo to ten sztan da ro wy pro dukt pol skiej
zbro je niów ki zy ska! nie w"t pli w" s!a w&
i uzna nie. 
! DWU STU #l" skich gór ni ków za blo -

ko wa !o 24 czerw ca pol sko -ro syj skie
przej #cie gra nicz ne w Bra nie wie przez
któ re do cie ra! do Pol ski „ru ski w& giel”,
znacz nie ta% szy (i gor szy) od pol skie go.
Sku tecz nie – pre mier Ewa Ko pacz obie -
ca !a przy #pie szy' pra ce nad re for m" gór -
nic twa.

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze% 

z miesi"ca
poprzedzaj"cego

zamkni&cie 
numeru
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To
py ta nie sta wia li so bie za pew ne or -

ga ni za to rzy IV Eu ro pej skie go Kon -

gre su Ma !ych i "red nich Przed si# biorstw.

Czym zmo bi li zo wa$ pol skich po li ty ków,

aby dzia !al no%$ ma !ych i %red nich firm sta -

!a si# w na szym kra ju !a twiej sza? Wy bra -

no obie od po wie dzi. Apel Pro gra mo wy

uka za! si# do%$ szyb ko i tak na praw d# jest

jed nym, dra ma tycz nym wo !a niem o po -

pra wie nie wa run ków dzia !a nia firm w Pol -

sce. Na re ko men da cje przyj dzie nam po -

cze ka$, po nie wa& jest to rze tel ny

i rze czo wy skrót z licz nych de bat to czo -

nych w cza sie Kon gre su. Jed nak w tej

chwi li chy ba wszy scy mo &e my so bie po -

sta wi$ to sa mo py ta nie – apel czy re ko -

men da cje? Za nim jed nak po szu ka my od -

po wie dzi, mu si my przy zna$, &e dzi%
w na szym kra ju, de ba ta pu blicz na si# gn# -
!a dna. Ste reo typ i po pu lizm to dzi% dwa

pod sta wo we na rz# dzia spo !ecz ne go ko mu -

ni ko wa nia. We dle jed ne go ze ste reo ty pów

ka& dy przed si# bior ca to bur &u azyj ny, im -

pe ria li stycz ny ka pi ta li sta. Je %li wi#c kto%
si# za sta na wia „jak u!a twi$ dzia !al no%$
przed si# bior ców” jest w my%l wspo mnia -

ne go ste reo ty pu usta wia ny w sze re gu

wro gów na ro du, czy li tych, któ rzy sprzy -

ja j' nie wol ni czej eks plo ata cji spo !e cze( -
stwa. Do%$ oczy wi sty sk' di n'd po gl'd, &e
z bez ro bo ciem wal cz' przed si# bior cy

two rz'c miej sca pra cy i za trud nia j'c lu -

dzi jest bar dzo nie ch#t nie przyj mo wa ny

do wia do mo %ci. Zda niem wi#k szo -

%ci – z bez ro bo ciem prze cie& tak na -

praw d# to wal czy mi ni ster od bez ro bo cia..

Wró$ my do re ko men da cji. Za pew ne

uka &' si# tak &e i po tym, IV ju& Eu ro pej -

skim Kon gre sie Ma !ych i "red nich Przed -

si# biorstw. To wie lo stro ni co we wy daw nic -

twa, &e by nie po wie dzie$ „ksi'& ki”,

w któ rych or ga ni za to rzy Kon gre su przed -

sta wia j' wnio ski wy p!y wa j' ce z kil ku dnio -

wych dys ku sji. Ale czy kto% owe re ko men -

da cje w ogó le czy tu je? Je %li po pa trzy my

na to, jak wy gl' da oko !o biz ne so we oto cze -

nie, prze pi sy pra wa, sys tem po dat ko wy,

mu si my doj%$ do wnio sku, &e chy ba nie,

wi#c apel, czy li tekst miesz cz' cy si#
na jed nej stro nie ma szy no pi su, !a twy

do prze czy ta nia na wet dla jak &e za bie ga -

ne go po li ty ka, za wsze mo &e si# przy da$. 
Nie ste ty, nie s' dz#, aby kto kol wiek

prze czy ta! czy to re ko men da cje, czy apel.

Wspie ra nie biz ne su ko( czy si# w Pol sce

na de kla ra cjach. Co wi# cej – de kla ru j' cy

to czy tam to, w isto cie rze czy s' prze ko -

na ni, &e wie le dla pol skie go biz ne su ro -

bi'. Wi ce pre mier Ja nusz Pie cho ci( ski,

obej mu j'c ho no ro wy pa tro nat nad Kon -

gre sem, na pi sa! do or ga ni za to rów: „Two -

rze nie ko rzyst nych wa run ków roz wo ju

sek to ra mi kro, ma !ych i %red nich przed -

si# biorstw jest nie zb#d ne dla bu do wy

przy sz!o %ci kon ku ren cyj nej Eu ro py i za -

pew nie nia sil ne go i d!u go trwa !e go wzro -

stu go spo dar cze go. Cie sz# si#, &e wspól -

nie mo &e my efek tyw nie wspie ra$ przed -

si# bior ców, zwi#k sza j'c mo& li wo %ci ich

kon ku ro wa nia za rów no na ryn ku kra jo -

wym, jak i za gra nicz nym”. S!o wa za -

iste – prze pi#k ne. Tym cza sem w Ape lu

Pro gra mo wym Kon gre su, w dru gim punk -

cie do wia du je my si#, &e uczest ni cy kon -

gre su do ma ga j' si#: „za pew nie nia sta bil -

no %ci, prze wi dy wal no %ci i przej rzy sto %ci

!a du praw ne go i go spo dar cze go dla M"P

po przez pod j# cie dzia !a( ma j' cych na ce -

lu uprosz cze nie oraz wzmoc nie nie spój -

no %ci i we wn#trz nej zgod no %ci funk cjo -

nu j' cych re gu la cji praw nych, pod nie sie nie

ja ko %ci sta no wio ne go pra wa oraz zmia n#
z!ych prze pi sów pra wa po dat ko we go, re -

stryk cyj ne go pra wa pra cy i nie efek tyw nej

biu ro kra cji.” 

T
e go rocz ny Eu ro pej ski Kon gres M"P

trwa! 4 dni, w je go ra mach od by !o
si# 45 wy da rze(, za re je stro wa !o si# 3400

uczest ni ków, przy by li przed sta wi cie le 35

kra jów. Los spra wi!, &e w dniu roz po cz# -
cia spo tka nia w Pa !a cu Pre zy denc kim

no wy rz'd od bie ra! no mi na cje. Tym sa -

mym &a den z po li ty ków nie wzi'! udzia -

!u w in au gu ra cji ob rad. Jed nak Kon gres

trwa! kil ka dni, a prze cie& nie ka& dy mi -

ni ster prze ka zy wa! obo wi'z ki swe mu na -

st#p cy. Mi ni stro wie go spo dar ki czy fi nan -

sów po zo sta li na sta no wi skach, ale

do Ka to wic by !o im za da le ko. Mo &e ina -

czej – nie po dro dze. Tym cza sem zja wi! si#
na ob ra dach po li tyk z in nej pó! ki, po li tyk

in nej kla sy. By! to Fer di nan do Nel li Fe ro -

ci, Ko mi sarz UE ds. Prze my s!u i Przed si# -
bior czo %ci. To sy tu acja do sy$ ory gi nal na,

po nie wa& – nie uw!a cza j'c god no %ci Nel li

Fe ro cie mu – jest ko mi sa rzem tyl ko

„na chwi l#”. Ob j'! funk cj# w po !o wie lip -

ca, a prze sta nie j' pe! ni$ na po cz't ku li sto -

pa da. Tym cza sem na Kon gre sie si# po ja -

wi!, aby wy s!u cha$ opi nii sek to ra M"P. Jak

pod kre %la! – po la tach kon cen tro wa nia si#
UE na wal ce z kry zy sem, nad szed! czas,

aby po my %le$ o przy sz!o %ci. Aby skon cen -

tro wa$ si# na zwi#k sza niu kon ku ren cyj no -

%ci i in no wa cyj no %ci firm. Jak sam po wie -

dzia!: „w tej chwi li KE we sz!a w tryb

s!u cha nia”. Cho dzi m.in. o to, aby przede -

fi nio wa$ cze%$ za pi sów Small Bu si ness Act

for Eu ro pe czy te& pro gra mu Eu ro pa 2020.

Nel li Fe ro ci pod kre %la!, &e to nie on, ale

na st#p na Ko mi sja Eu ro pej ska b# dzie mu -

sia !a za sta no wi$ si# nad u!a twie niem

w do st# pie ma !ych i %red nich firm do kre -

dy tów, w uprasz cza niu pro ce dur ad mi ni -

stra cyj nych i in nych u!a twie niach. I po mi -

mo te go, &e – pod kre%l my – nie jest to

za da nie dla Nel li Fe ro cie go, ko mi sarz

jed nak na kon gre sie by! obec ny. Bo jest po -

li ty kiem in nej kla sy. Któ ra po tra fi za pre -

zen to wa$ co% kon struk tyw ne go, a jed no -

cze %nie ta kiej, któ ra wy zna je za sa d# i& po -

li tyk po wi nien s!u cha$ oby wa te li. 

Je %li kto% ws!u cha! si# w opi nie wy ra -

&a ne przez przed si# bior ców w cza sie

Kon gre su móg! doj%$ do wnio sku nie zbyt

opty mi stycz ne go. Przed si# bior cy, szcze -

gól nie mi kro i ma li s' po pro stu zm# cze -

ni. Wal ka o co dzien ne prze trwa nie po zba -

wia ich swo bo dy w my %le niu, dzia !a niu.

Pol skie fir my nie ma j' pol skiej fan ta zji.

To wszyst ko zo sta !o za mor do wa ne biu ro -

kra tycz n' mor d# g'. Wie dz' o tym or ga -

ni za to rzy Kon gre su, po %wi# ci li bo wiem

spo re frag men ty ob rad ta kim kwe stiom jak

na przy k!ad roz wój firm, si# ga nie po unij -

ne do ta cje czy wresz cie in ter na cjo na li za -

cja firm. To ostat nie, to zresz t' jest ko lej -

na kwe stia, któ ra funk cjo nu je gdzie%
w ob r# bie pol skich sche ma tów po trzeb -

nych do upra wia nia po pu li stycz nej po li -

ty ki. Ile& to ra zy mo gli %my prze czy ta$
w ta kiej lub in nej ga ze cie o tym, ja kie to

to mi liar dy wy p!y wa j' z Pol ski w po sta -

ci zy sków za gra nicz nych firm. Nikt ja ko%
nie chce za da$ py ta nia, dla cze go pol skie

fir my nie ko rzy sta j' z glo ba li za cji, nie ko -

rzy sta j' ze wspól ne go unij ne go ryn ku

i %ci' ga j' zy sków do Pol ski. Dla cze go nikt

nie sta wia py ta nia – co zro bi li %my ja ko

kraj, aby pol skie fir my przy wo zi !y do oj -

czy zny cu dze mi liar dy. Co wi# cej pro ble -

mem jest to, &e na sze fir my nie chc'
w ogó le wy cho dzi$ po za gra ni ce kra ju.

Przede wszyst kim dla te go, &e s' g!ów nie

ma !e i ma le( kie. Z tym pro ble mem wi' -
&e si# tak &e in ny – pol skie ma !e i %red nie

fir my nie chc' ro sn'$. A sko ro tak, prze -

sta( my si# !u dzi$, &e pol skie ma !e i %red -

nie b# d' in no wa cyj ne. In no wa cyj ny jest

tyl ko ten, kto chce si# roz wi ja$ i zdo by -

wa$ no we ryn ki. Pol skie fir my chc'
po pro stu by$ ta kie, ja kie s'. A ich zm# -
cze nie bie rze si# na przy k!ad st'd, &e – we -

dle da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej – pol ski

przed si# bior ca tra ci na pro ce du ry eks por -

to we 17 dni, a unij ny 12. Na pro ce du ry im -

por to we dwa ty go dnie, a %red nio w Unii

zaj mu je to 11 dni. Na to, aby za j'$ si# for -

mal ny mi aspek ta mi po dat ków pol ski

przed si# bior ca tra ci 286 go dzin, unij -

ny – %red nio – 193 go dzi ny. 

I
na ko niec jed na uwa ga, czy li ka myk

wrzu co ny do ogród ka przed si# bior ców.

W ostat nim punk cie pro gra mo we go ape -

lu czy ta my, &e ko niecz ne jest: „wspie ra -

nie ini cja ty wy za pew nie nia przed si# bior -

com sek to ra M"P pe! nej i pu blicz nej

re pre zen ta cji wo bec ad mi ni stra cji rz' do -

wej i sa mo rz' do wej oraz mo& li wo %ci wy -

ra &a nia wspól ne go sta no wi ska 

W pro ce sie le gi sla cyj nym po przez

uchwa le nie przez pol ski Sejm usta wy

o po wszech nym sa mo rz' dzie go spo dar -

czym”. I tu do ty ka my wa& nej kwe stii – pol -

ski, szcze gól nie ma !y i mi kro biz nes jest s!a -

bo zor ga ni zo wa ny. Nie jest part ne rem ani

dla sa mo rz' du te ry to rial ne go ani dla w!adz

kra jo wych. Sy tu acja sek to ra M"P jest

wi#c w pew nej cz# %ci skut kiem te go, &e
sek tor ten nie chce si# zor ga ni zo wa$ i wal -

czy$ o swo je. Z dru giej stro ny = je %li dzia -

!a w Pol sce mi lion osiem set ty si# cy firm,

to na do br' spra w# mo& na po wie dzie$, &e
mi lion osiem set ty si# cy ich w!a %ci cie li to

gru pa lu dzi, któ rych pro ble ma mi nie zaj -

mu je si# dzi% nikt. Szko da. 

!

Apelem

czy rekomendacjami?

JÓZEF WYCISK
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Elitarna 
czy egalitarna?

– Spo ty ka my si! w przeded niu 47. in -
au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na Uni -
wer sy te cie "l# skim, to oka zja za rów no
do re flek sji nad mi nio nym okre sem, jak
i czas na pla no wa nie. Za cznij my mo $e
od krót kie go przy po mnie nia, co przy niós%
ubie g%y rok?

– Z ko niecz no !ci b" dzie to pod su mo wa -
nie w pi gu# ce, zw#asz cza $e w ka$ dej
z per spek tyw: mi" dzy na ro do wej, kra jo wej,
le gi sla cyj nej czy fi nan so wej dzia #o si"
bar dzo wie le. Po wiem wi"c tyl ko o naj wa$ -
niej szych spra wach. Bar dzo nas cie szy
roz po cz" cie bu do wy d#u go wy cze ki wa -
nej no wej sie dzi by Wy dzia #u Ra dia i Te le -
wi zji im. K. Kie !low skie go. Otwar cie
gma chu pla no wa ne jest za dwa la ta. Uda -
#o si" nam tak $e po zy ska% !rod ki na kon -
ty nu acj" roz bu do wy &l' skie go Mi" dzy -
uczel nia ne go Cen trum Edu ka cji i Ba da(
In ter dy scy pli nar nych w Cho rzo wie. W ra -

mach dru gie go eta pu po wsta nie Cen trum
Na uk Sto so wa nych, któ re wzbo ga ci obiekt
o ko lej ny bu dy nek na uko wo -dy dak tycz ny
wy po sa $o ny w no wo cze sne la bo ra to ria,
apa ra tu r" oraz pra cow nie, w tym m. in. tech -
no lo gii che micz nej, ma te ria #ów in te li gent -
nych oraz pra cow nie spe cja li stycz ne. Z no -
we go mo du #u ko rzy sta% b" d' mi" dzy
in ny mi na ukow cy i stu den ci z Wy dzia #u In -
for ma ty ki i Na uki o Ma te ria #ach, In sty tu -
tu Che mii i In sty tu tu Fi zy ki. In we sty cj" pla -
nu je my za ko( czy% pod ko niec sierp nia
przy sz#e go ro ku. W dzie dzi nie za rz' dza nia
uczel ni' sta ra my si" opty ma li zo wa% struk -
tu r" kosz tów, po zy sku j'c do dat ko we !rod -
ki. Oko #o 15 pro cent na sze go bu d$e tu po -
cho dzi z dzia #al no !ci na uko wo -ba daw czej,
jesz cze nie daw no, przed kil ko ma la ty by -
#y to przy cho dy na po zio mie za le d wie 8 pro -
cent, ide a#em by# by wzrost do 50 proc., co
we d#ug de fi ni cji ame ry ka( skiej po zwo li #o -

by uzy ska% sta tus uni wer sy te tu ba daw -
cze go, ale to trud ny próg do osi' gni" cia dla
pol skich uczel ni. Ten den cja zwy$ ko wa
po zwa la na opty mi stycz ne pro gno zo wa nie
w gra ni cach 30 pro cent w naj bli$ szych la -
tach.

– Te do dat ko we &rod ki s# nie zb!d ne? 
– W kon se kwen cji ni $u de mo gra ficz ne -

go zmniej sza si" do ta cja pod sta wo wa, mu -
si my wi"c kom pen so wa% te bra ki do dat ko -
wy mi !rod ka mi fi nan so wy mi, wie le z nich
po cho dzi z po zy ski wa nych ró$ ne go ty pu
gran tów. 

– Ubie g%y rok przy niós% wie le zmian
w szkol nic twie wy$ szym… 

– Bar dzo in ten syw nie dzia #a li !my
na rzecz no we li za cji usta wy „Pra wo
o szkol nic twie wy$ szym”, a tak $e usta wy
„o ty tu le i stop niach na uko wych”. Po stu -
lo wa li !my, aby w cz" !ci do ty cz' cej wy ma -
ga( sta wia nych kan dy da tom ubie ga j' cym
si" o sto pie( dok to ra, dok to ra ha bi li to wa -
ne go czy ty tu# pro fe so ra naj wa$ niej szym
i za sad ni czym kry te rium by #a oce na osi' -
gni" cia lub osi' gni"% na uko wych, bo tyl -
ko one po win ny de cy do wa% o awan sie.
Usil nie wspie ra li !my tak $e idee cer ty fi ka -
cji, za li cza nia do !wiad cze nia za wo do we -
go, efek tów kszta# ce nia nie for mal ne go, czy -
li ist nie j' ce go po za sys te mem uczel ni,
na po czet cz" !ci kur su aka de mic kie go
pro wa dz' ce go do dy plo mu. 

– Dla cze go to jest tak wa$ ne?
– Do ty czy bo wiem wie lu za wo dów. Po -

s#u$ my si" przy k#a dem pie l" gniar ki, któ ra
po sia da do !wiad cze nie za wo do we, ale
z ró$ nych wzgl" dów nie mo g#a uzy ska% dy -
plo mu, pro po no wa ne prze pi sy po zwa la j'
uwzgl"d nia% umie j"t no !ci prak tycz ne w to -
ku przy go to wy wa nia dy plo mu. Po dob n' za -
sa d" sto su je si" w Ho lan dii czy Fran cji, to
jest bar dzo wa$ ny ele ment po nie wa$ wpi -
su je si" w nie zwy kle istot ny pro ces, ja kim
jest li fe long le ar ning, czy li kszta# ce nie
usta wicz ne, po g#" bia nie wie dzy przez ca -
#e $y cie, pod no sze nie kwa li fi ka cji i umie -
j"t no !ci.

– To g%os ju$ nie tyl ko rek to ra Uni wer -
sy te tu, ale tak $e przed sta wi cie la Kon fe -
ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkó%
Pol skich (KRASP), któ rej Pan Rek tor
prze wod ni czy od 2012 r. Czy %# cze nie
tych dwóch funk cji nie na str! cza trud no -
&ci, z jed nej stro ny bo wiem trze ba re pre -
zen to wa' in te res du $ej zbio ro wo &ci,
z dru giej nie tra ci' z po la wi dze nia w%a -
snej uczel ni.

– KRASP re pre zen tu je wszyst kie uczel -
nie w Pol sce, tak $e wi"c i nasz Uni wer sy -
tet. Nie ma mo wy o trud no !ciach, wprost
prze ciw nie #' cze nie tych dwóch funk cji po -
ma ga w re ali za cji ka$ dej z nich. Prze wod -
ni cz' cy Kon fe ren cji mu si zna% wszyst kie
bie $' ce pro ble my, a one wsz" dzie s' bar -
dzo zbli $o ne nie za le$ nie czy do ty cz' po li -
tech nik, aka de mii, czy uni wer sy te tów. Zna -
jo mo!% za rz' dza nia uczel ni' po zwa la
na wp#y wa nie za rów no na le gi sla tu r", jak
i na te ak ty praw ne, któ re po win ny by% ulep -
szo ne b'd) zmie nio ne. KRASP jest ema na -
cj' !ro do wi ska aka de mic kie go re pre zen to -
wa ne go przez rek to rów, po dob nie jak
rek tor jest ema na cj' swo jej uczel ni. Jed nym
z za da( Kon fe ren cji jest kon stru owa nie ta -
kie go pra wa, któ re jest naj ko rzyst niej sze dla
!ro do wi ska aka de mic kie go i naj le piej
sprzy ja wy ko ny wa niu mi sji uczel ni, a tak -
$e wy pra co wa nie mo de lu fi nan so wa nia, za -
rów no szkol nic twa jak i na uki, na ta kim po -

Z rektorem Uniwersytetu &l'skiego 
prof. zw. dr. hab. WIES*AWEM BANYSIEM 

rozmawia MARIA SZTUKA
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zio mie, aby !my nie po zo sta wa li w ogo nie
Eu ro py. 

– Ja kie wy zwa nia sto j! przed Kon fe -
ren cj! w nad cho dz! cym ro ku?

– Chcia" bym, aby do ko# ca tej ka den cji
w KRASP dwie naj wa$ niej sze spra wy
zna la z"y w"a !ci we roz wi% za nie. Pierw sza
do ty czy se lek tyw nej de re gu la cji usta wy
„Pra wo o szkol nic twie wy$ szym” tak, aby
da wa "a ona zde cy do wa nie wi&k sze w"adz -
two uczel niom. Trze ba jed nak pa mi& ta', $e
zwi&k sze nie au to no mii ozna cza nie tyl ko
przy wi le je, ale przede wszyst kim wi&k sz%
od po wie dzial no!' po szcze gól nych jed no -
stek. Dru gim ele men tem, nad któ rym bar -
dzo in ten syw nie pra cu je my jest wa rian to -
we fi nan so wa nie szkol nic twa wy$ sze go.
Po stu lu je my mi& dzy in ny mi o to, aby do -
ta cja mi ni ste rial na by "a prze ka zy wa na
uczel niom pu blicz nym na ca "y cykl kszta" -
ce nia, po cz%w szy od trzy let nich li cen cja tów
do stu diów ma gi ster skich a nie jak to jest
obec nie – z ro ku na rok, kie dy wy so ko!' do -
ta cji jest zmien na i za le$ na od wie lu czyn -
ni ków, mi& dzy in ny mi od licz by stu den tów
w da nym ro ku aka de mic kim. Ten ruch jest
o ty le wa$ ny, $e znik n%" by cza sa mi sta wia -
ny za rzut o po kry wa niu si& licz by stu den -
tów przyj mo wa nych na I rok stu diów
z licz b% opusz cza j% cych uczel ni& ab sol wen -
tów – zja wi sko to po ja wia si& nie raz tu i ów -
dzie. Trze ba jed nak przy zna', $e tro ch& wy -
mu sza je obo wi% zu j% cy obec nie al go rytm,
de cy du j% cy o wy so ko !ci do ta cji i pre miu -
j% cy uczel nie tak $e za licz b& stu den tów. Za -
tem za mro $e nie wy so ko !ci fi nan so wa nia
na wej !ciu i do tar cie z tym bu d$e tem
do ko# ca cy klu kszta" ce nia, po zwo li "o by
uczel niom pil no wa' jesz cze bar dziej ni$ te -
raz ja ko !ci kszta" ce nia i wy ma ga# sta wia -
nych stu den tom. Ma my tak $e na uwa dze
usta bi li zo wa nie wy so ko !ci wy na gro dze#
z mo$ li wo !ci% pod nie sie nia sta wek
i uwzgl&d nie nie do dat ku in fla cyj ne go.
Cho dzi o to, aby i te !rod ki by "y prze ka zy -
wa ne na ca "y cykl edu ka cyj ny, bez wzgl& -
du na zmie nia j% c% si& w tym okre sie licz -
b& za trud nio nych pra cow ni ków w da nej
uczel ni, to da "o by oka zj& do do dat ko we go
wy na gra dza nia tych, któ rzy na to za s"u $y -
li. Te po my s"y b& dzie my przed sta wia' Pa -
ni Mi ni ster, Pa ni Pre mier i Pa nu Pre zy den -
to wi w ma ju przy sz"e go ro ku. 

– Sko ro mo wa o de re gu la cji od po wie -
dzial no "ci, to na su wa si# py ta nie – kto
mia$ by j! we ry fi ko wa%?

– B"&d ne de cy zje rek tor skie przy nio s%
szyb ko z"e efek ty. (le za rz% dza n% uczel ni& b& -
d% przede wszyst kim omi ja' kan dy da ci
na stu dia, w krót kim cza sie znaj dzie to od -
zwier cie dle nie w spad ku ja ko !ci ba da# na uko -
wych, zmniej szo nej licz bie gran tów, co
w efek cie per sal do w bez po !red nim prze "o -
$e niu wp"y nie na ob ni $e nie do cho dów uczel -
ni. Jak wi da' – nie po trzeb na jest $ad na si "a
nad zo ru j% ca, we ry fi ka cja jest przej rzy sta.
Przy zwi&k sze niu au to no mii uczel ni, dzi& ki
do ko na niu se lek tyw nej de re gu la cji, od po wie -
dzial no!' po no sz% wszy scy uczest ni cz% cy
w pro ce sie de cy zyj nym i re ali za cyj nym,
z rek to rem na cze le. Tak po j& ta au to no mia mo -
ty wu je do jak naj lep szej pra cy, do do sko na -
le nia po zio mu kszta" ce nia, do po szu ki wa nia
co raz atrak cyj niej szych ofert edu ka cyj nych,
do po sze rza nia za kre su ba da# na uko wych, s"o -
wem pod no si ja ko!' i kon ku ren cyj no!'
uczel ni, a o to prze cie$ cho dzi.

– Uni wer sy tet &l! ski jest bar dzo wi -
docz ny w re gio nie, "wiad cz! o tym nie tyl -

ko spek ta ku lar ne ak cje ty pu „Wam pi -
rU&”, ale fe sti wa le na uki, kon kur sy wie -
dzy, li cea uni wer sy tec kie, kier ma sze,
dzia $a nia na rzecz po krzyw dzo nych, po -
rad nie praw ne…

– Ta ka po win na by' ro la uni wer sy te -
tu XXI wie ku. Za ini cjo wa ne przez nas
wy cho dze nie uczel ni z mu rów i kre atyw ne
w"% cza nie si& w $y cie re gio nu wy zna cza ja -
ko!' no wo cze !nie ro zu mia nej No wej Spo -
"ecz nej Od po wie dzial no !ci Uni wer sy te tu. To
obok kszta" ce nia i ba da# na uko wych trze -
cia rów nie wa$ na mi sja uczel ni. Uni wer sy -
te ty dzie ci& ce, m"o dzie $o we, ma tu ral ne,
trze cie go wie ku, ró$ ne go ty pu stu dia po dy -
plo mo we, wspó" pra ca z biz ne sem, sa mo rz% -
da mi, etc. spra wia j%, $e zgod nie z za pi sa mi
Wiel kiej Kar ty Uni wer sy te tów Eu ro pej -
skich uczel nia sta je si& rze czy wi stym cen -
trum $y cia in te lek tu al ne go, kul tu ral ne go
i spo "ecz ne go mia sta i re gio nu a jed no cze -
!nie bu du je aka de mic k% wspó" od po wie -
dzial no!' za roz wój lo kal nej spo "ecz no !ci.
St%d ta swo ista bu ta da, by obok uni ver si ty

w j& zy ku an giel skim mó wi' te$ o uni ver ci -

ty. Pi sa ne przez „s” wska zu je na uni wer sal -
ne war to !ci, któ re sta ra my si& pro mo wa' po -
nad gra ni ca mi, pi sa ne przez „c” 
– za ko rze nie nie si& i zwi% za nie z mia stem
i re gio nem. 

– W ide# „uni ver ci ty” zna ko mi cie
wpi su je si# pla no wa na dziel ni ca aka de -
mic ka. 

– To du $e i bar dzo wa$ ne przed si& wzi& -
cie, za rów no dla spo "ecz no !ci aka de mic -
kiej, jak i dla miesz ka# ców Ka to wic. No -
wa sie dzi ba Wy dzia "u RTV za po cz%t ku je
re wi ta li za cj& zde gra do wa ne go kwar ta "u
ulic Paw "a – Wod na – Gór ni cza, któ ry po
prze bu do wie i za go spo da ro wa niu po wi nien
sta' si& prze strze ni% otwar t% dla wszyst kich,
sil nie zin te gro wa n% z tkan k% mia sta.
Wpraw dzie za sad ni cze cen trum sta no wi
kam pus Uni wer sy te tu )l% skie go, to wy ni -
ka z to po gra fii, ale dziel ni ca sku pia "a by tak -
$e !ro do wi sko Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go, Aka de mii Sztuk Pi&k nych, Aka de mii
Mu zycz nej, Po li tech ni ki )l% skiej, s"o wem
wszyst kich ka to wic kich uczel ni. Znaj du -
j% ce si& w po bli $u: sie dzi ba NO SPR, Mu -
zeum )l% skie, „Oko mia sta” czy li Ron do
Sztu ki, uli ca Ma riac ka pre ten du j% ca do ran -
gi miej skie go cen trum roz ryw ki two rz%
zna ko mi te wa run ki do wy kre owa nia stre -
fy aka de mic ko -kul tu ral no -roz ryw ko wej,
sku pi ska no wo cze snej !l% skiej „bo he my”.
We wspó" pra cy z Urz& dem Mia sta Ka to -
wi ce, w ra mach zin te gro wa nych in we sty -
cji te ry to rial nych, dzi& ki do brej wspó" pra -
cy z pa nem pre zy den tem Pio trem
Uszo kiem, po zy ska li !my tak $e !rod ki
na ada pta cj& jed nej z na szych sie dzib,
sta re go bu dyn ku Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go, na rzecz two rzo ne go w"a !nie Cen -
trum In te gra cji Twór czej. Ta na zwa nie jest
przy pad ko wa, cho dzi bo wiem o in te gra cj&
wszyst kich !ro do wisk po cz%w szy od dzie -
ci, po przez m"o dzie$, !ro do wi sko lu dzi doj -
rza "ych oraz oko licz nych miesz ka# ców.
Ro l% uni wer sy te tów jest wzbu dza' zdro wy
fer ment, sta no wi' na uko w% i kul tu ral n%
esen cj& mia sta. 

– Pierw sze efek ty in te gra cji ju' s! wi -
docz ne, Uni wer sy te ty &l! skie Dzie ci
i Trze cie go Wie ku bi j! re kor dy po pu lar -
no "ci.

– Rze czy wi !cie zna ko mi cie funk cjo nu -
j% za rów no Uni wer sy tet )l% ski Dzie ci,
M"o dzie $y, Ma tu rzy stów jak i oczy wi !cie

Trze cie go Wie ku. W struk tu rze na szej
uczel ni znaj du je si& Cen trum Kszta" ce nia
Usta wicz ne go, jed nost ka po za wy dzia "o wa,
któ ra pro wa dzi dzia "al no!' edu ka cyj n% dla
osób w ka$ dym wie ku – dzie ci, m"o dzie -
$y, a tak $e do ro s"ych. Jed nym z za da# cen -
trum jest tak $e cer ty fi ka cja do !wiad cze nia
za wo do we go, pro wa dzi ono rów nie$ ró$ -
ne go ty pu kur sy, mi& dzy in ny mi j& zy ka an -
giel skie go oraz re ali zu je pro gram exe cu ti -
ve MBA – to s% pro po zy cje z naj wy$ szej
pó" ki dla wszyst kich, chc% cych si& uczy'
przez ca le $y cie. 

– Uni wer sy tet &l! ski wkra cza w no wy
rok aka de mic ki ze wzbo ga co n! ofer t!
kszta$ ce nia.

– Pro po nu je my stu dia na 68 kie run -
kach, w tym na dzie si& ciu no wych, i po -
nad 200 spe cjal no !ciach. S% dz%c po du -
$ym za in te re so wa niu stu den tów, no wo !ci
oka za "y si& atrak cyj ne. Na Wy dzia le Na -
uk Spo "ecz nych po ja wi "y si&: Do radz two

po li tycz ne i pu blicz ne, Bez pie cze! stwo na -

ro do we i mi" dzy na ro do we, Sto so wa ne na -

uki spo #ecz ne, Wy dzia" Na uk o Zie mi
wzbo ga ci" ofer t& o Stu dia re gio nal ne, cie -
ka we pro po zy cje zna la z"y si& na Wy dzia -
le Et no lo gii i Na uk o Edu ka cji, gdzie
mo$ na stu dio wa' Oli go fre no pe da go gi k"
z ar te te ra pi$ i Ani ma cj" spo #ecz no -kul -

tu ral n$ z edu ka cj$ kul tu ral n$, Wy dzia"
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii ofe ru je In -

for ma ty k" sto so wa n$ na to miast Wy dzia"
Fi lo lo gicz ny pro po nu je In for ma cj" w in -

sty tu cjach e -spo #e cze! stwa, Me di te ra -

ne isty k" i Sztu k" pi sa nia. Po cz%t ko wo kie -
ru nek ten wzbu dza" wie le emo cji, ale
pro gram na ucza nia opar ty na naj lep -
szych wzo rach za chod nich uni wer sy te -
tów, oka za" si& zna ko mi t% ofer t% dla
przy sz"ych dzien ni ka rzy, li te ra tów, sce -
na rzy stów gier kom pu te ro wych czy twór -
ców por ta li in ter ne to wych, o czym !wiad -
czy znacz nie prze kro czo ny li mit przy j&'
na pierw szy rok. 

– Naj wa' niej sze wy zwa nia w nad cho -
dz! cym ro ku aka de mic kim…

– Jak naj licz niej sze i sku tecz ne apli ka cje
o !rod ki na ba da nia na uko we z pro gra mu
HO RI ZON 2020. To naj wi&k szy w hi sto rii
pro gram fi nan so wa nia ba da# na uko wych
i in no wa cji w Unii Eu ro pej skiej, któ re go im -
po nu j% cy bu d$et prze wi dzia ny na la ta 2014–
2020 wy no si 77 mld eu ro. To zro zu mia "e,
$e kon ku ren cja b& dzie ogrom na, ale nie na -
le $y si& tym zra $a', chce my tak $e bar dziej
in ten syw nie za bie ga' o !rod ki w na szych ro -
dzi mych agen dach, czy li w Na ro do wym
Cen trum Ba da# i Roz wo ju oraz Na ro do wym
Cen trum Na uki. 

– Ja ka po win na by% uczel nia XXI wie -
ku – eli tar na czy ega li tar na? 

– I ta ka i ta ka! Je stem zwo len ni kiem, aby
ega li ta ryzm, czy li ab so lut na do st&p no!'
kszta" ce nia na po zio mie wy$ szym, by"
rze czy wi sto !ci% dla wszyst kich, to nasz spo -
"ecz ny obo wi% zek. Bar dzo po do ba mi si&
ha s"o Kon fe ren cji Rek to rów Fran cu skich
Uni wer sy te tów i z przy jem no !ci% je za wsze
przy ta czam: Uni wer sy tet jest szan s$! z#ap -

cie j$! Ta de wi za do k"ad nie od po wia da te -
mu, co ro bi nasz Uni wer sy tet. W chwi li od -
po wied nie go ure gu lo wa nia fi nan so wa nia
uczel ni, ta kie go jak wy $ej przy ta cza li !my,
pro blem ega li ta ry zmu i eli ta ry zmu znik nie,
uczel nia b& dzie ega li tar na na wej !ciu,
a eli tar na na wyj !ciu. 

– Dzi# ku j# za roz mo w#. 
!
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Gdy
przed kil ko ma la ty otwar to

no w! sa l" w Aka de mii Mu-

zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go

w Ka to wi cach, fakt ten skwi to wa #em fe-

lie to nem za ty tu #o wa nym „Naj pi"k niej-

sza w Pol sce, a mo $e w Eu ro pie”. 1. pa%-
dzier ni ka Ka to wi ce wzbo ga ci #y si"
o ko lej ny obiekt – no w! sie dzi b" Na ro-

do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie-

go Ra dia ze wspa nia #! sa l! – naj pi"k niej-

sz! w Pol sce, a my &l", $e jed n!
z naj pi"k niej szych na &wie cie. Pi sz" to
z ca #! od po wie dzial no &ci!. 

W udzie lo nym mi w ubie g#ym ro ku

wy wia dzie obec ny dy rek tor ar ty stycz-

ny ze spo #u Ale xan der Lie bre ich pod kre-

&li#, $e dla pod nie sie nia pre sti $u zna ko-

mi tej or kie stry ko niecz ne jest

stwo rze nie jej naj lep szych wa run ków

lo ka lo wych i wy ra zi# na dzie j", $e
w znaj du j! cym si" w bu do wie no wym

gma chu po wsta nie sa la kon cer to wa,

któ ra spro sta naj wy$ szym wy mo gom

tech nicz nym i aku stycz nym, tak by

NO SPR mo g#a swy mi kon cer ta mi, ra-

dio wy mi na gra nia mi an te no wy mi i p#y-

to wy mi za chwy ci' &wiat. Za s#u $y #a
so bie te$ na to zna ko mi ta or kie stra

i t#um nie uczest ni cz! ca w jej kon cer tach

ka to wic ka pu blicz no&'. Sta #o si"! Od-

by# si" in au gu ra cyj ny kon cert sym fo-

nicz ny, w naj bli$ szej per spek ty wie s!
dzie si!t ki (!) im prez mu zycz nych,

na któ re cze ka j! spra gnie ni do brej mu-

zy ki me lo ma ni. Sa la kon cer to wa w pa%-
dzier ni ku go &ci m.in. Fil har mo ni ków

Wie de( skich, ubó stwia ne go nie tyl ko

w Pol sce Kry stia na Zi mer ma na, &wia-

to wej s#a wy te no ra Pio tra Be cza #", Ur -

szu l" Kry ger, Ja dwi g" Rap pe, Ze spó#
)pie wa ków Mia sta Ka to wic „Ca me ra-

ta Si le sia, a sa la ka me ral na Ze spó#

Ka me ral ny z Wied nia, Sek stet smycz-

ko wy NO SPR, Kwar tet )l! ski, Sek stet

jaz zo wy Ja na Pta szy na Wró blew skie go

i wie lu in nych zna ko mi tych ar ty stów.

Otwie ra j! cy se zon w no wej sa li kon-

cert 1 pa% dzier ni ka za ostrzy# z pew no &ci!
ape ty ty mi #o &ni ków mu zy ki. By# po ry-

wa j! cy! *ad ne zdj" cie nie od da wra $e-

nia, ja kie na wi dzach wy wie ra sa la kon-

cer to wa. Mo $e ona kon ku ro wa'
z naj pi"k niej szy mi na &wie cie. Wi zja no-

wo cze sne go po miesz cze nia dla ka to-

wic kiej or kie stry sym fo nicz nej ma za-

pew ne wie lu oj ców, wszak pro jek tu j!c je

trze ba by #o mie' na uwa dze mul tum

czyn ni ków na cze le z wy go da mi dla mu-

zy ków i 1800 s#u cha czy oraz sprzy ja j!-
c! wy ko na niu i wy s#u cha niu mu zy ki aku-

sty k!; t" wy ko na #a re no mo wa na ja po( ska

fir ma Na ga ta Aco ustics. Sta no wi! ca j! -
dro bu dyn ku sa la kon cer to wa i ca #y

No wa sa la kon cer to wa 

w Ka to wi cach – za s#u $y li na ni! 
or kie stra i &l! scy me lo ma ni

KA ROL RA FA+ 

BU LA

Sala koncertowa NOSPR przy placu Kilara 1

F
o
t.

 B
a
r
te

k
 B

a
r
c
z
y
k



9

kom pleks miesz cz! cy sa l" ka me ral n!, sa -
le prób, po miesz cze nia dla mu zy ków
oraz ad mi ni stra cji itp. s! dzie #em ka to -
wic kie go biu ra ar chi tek to nicz ne go
pod wo dz! To ma sza Ko nio ra.

Ze zro zu mia #ych wzgl" dów uwa ga
s#u cha czy kon cer tu in au gu ra cyj ne go by -
#a sku pio na g#ów nie na sa li kon cer to wej.
Tu od by wa #o si" praw dzi we mi ste rium
sztu ki. Roz $wie tlo na ty si! cem lamp,
za chwy ca #a oczy sto no wa ny mi bar wa mi
bo aze rii, sku pia #a wzrok na znaj du j! cej
si" w cen trum ja snej es tra dzie, na któ rej
po chwi li po ja wi #a si" wi ta na grom ki mi
bra wa mi umi #o wa na or kie stra. Jesz cze
tyl ko cze ka% by #o trze ba na ma estra
Lie bre icha – dy ry gen ta kon cer tu i so lis-
t k" pierw sze go utwo ru Ew" Tracz.
Ta zwi! za na z ka to wic k! Aka de mi!
Mu zycz n! ar tyst ka – zdo byw czy ni licz-
nych na gród i wy ró& nie' na mi" dzy na-
ro do wych kon kur sach wo kal nych – za-
sko czy #a pu blicz no$% sty li zo wa nym
na $l! ski strój re gio nal nym ko stiu mem
i barw nym wian kiem na blond w#o-
sach, za pew nia j!c sto sow n! opra w"
wcze sne mu dzie #u Wi tol da Lu to s#aw skie-
go opar te mu na pie $niach lu do wych
z Gór ne go (l! ska – z Isteb nej, zie mi
pszczy' skiej i gli wic kiej oraz )a giew nik.
Trze ba za zna czy%, &e Tryp tyk !l" ski

na so pran i or kie str# sym fo nicz n" nie jest
dzie #em dla wiel kie go pol skie go kom po-
zy to ra re pre zen ta tyw nym – po wsta#
w 1951 ro ku na kon kret ne za mó wie nie
i re ali zo wa# ów cze sne za #o &e nia es te tycz-
ne. Zgo dzi% si" prze cie& trze ba, &e by# to
pi"k ny sym bo licz ny ak cent na roz po cz"-
cie fe sti wa lu otwar cia wspa nia #e go przy-

byt ku sztu ki na (l! sku. Po tem na es tra-
d" wkro czy #a Jo an na Wnuk -Na za ro wa,
dy rek tor na czel ny i pro gra mo wy NO SPR
oraz Piotr Uszok, pre zy dent mia sta Ka-
to wi ce, by po wi ta% pu blicz no$% i prze ka-
za% jej naj bar dziej istot ne in for ma cje
zwi! za ne z po wsta niem no we go gma chu.
Obok nich wnet sta n" #a gru pa lu dzi naj-
bar dziej za s#u &o nych w re ali za cji szczyt-
ne go za mia ru. By li w$ród nich by #y
mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we-
go Bog dan Zdro jew ski, pre zes Za rz! du
Pol skie go Ra dia An drzej Sie zie niew ski,
ar chi tekt To masz Ko nior. Po dzi" ko wa-
nia za trud po p#y n" #y do sze re gu osób
zgro ma dzo nych na es tra dzie i po zo sta-
j! cych na wi dow ni. Po prze rwie na st!-
pi #a dru ga cz"$% kon cer tu, ho no ru j! ca po-
zo sta j! cych w szcze gól nie ser decz nych
zwi!z kach z NO SPR kom po zy to rów
ich w#a sny mi dzie #a mi. Za brzmia #y wi"c
Prze bu dze nie Ja ku ba Krzysz to fa Pen de-
rec kie go, Si wa mg$a na ba ry ton i or kie -

str# Woj cie cha Ki la ra z Wie s#a wem
Ochma nem w par tii so li sty oraz Trzy ta%-
ce na or kie str# op. 34 Hen ry ka Mi ko #a-
ja Gó rec kie go. O ile kom po zy cja Lu to-
s#aw skie go nie mo g#a da% pod staw
do oce ny aku stycz nej war to $ci sa li – wy-
da wa #o si" na wet, &e brzmie niu dzie #a za-
bra k#o pe# ni, to pre zen ta cja tych po zy cji
mu sia #a prze ko na% s#u cha czy do wy so kie-
go kunsz tu ja po' skiej fir my. Or kie stra po-
zio mem wy ko na nia spro sta #a wy so kim
wy ma ga niom nie ma #ej prze strze ni i se-
lek tyw nej aku sty ki sa li kon cer to wej.
Po ko lej nej prze rwie sa l" za pe# ni #y d*wi"-
ki dwóch ar cy dzie#XIX stu le cia: I Kon-

cert for te pia no wy d -moll op. 15 Jo han ne-

sa Brahm sa i IX Sym fo nia d -moll op. 125

Lu dwi ga van Beetho ve na. Go r! co przy-
wi ta ny so li sta Kon cer tu Brahm sa – Kry -
stian Zi mer man, na der rzad ko gosz cz!-
cy w$ród uwiel bia j! cych go $l! skich
me lo ma nów, po now nie za chwy ci# ich
swo im mi strzo stwem, in ter pre tu j!c dzie-
#o Brahm sa z w#a $ci w! so bie wra& li wo-
$ci!, któ ra ka &e s#u cha czom za po mnie%
o wszel kich za wi #o $ciach tech nicz nych
Kon cer tu. Mak sy mal nie sku pio ny na za-
pew nie niu par tii or kie stro wej ko niecz nej
pre cy zji i g#" bi wy ra zu Alek san der Lie -
bre ich wzniós# si" na szczyt, kie ru j!c or-
kie str! part ne ru j! c! zna ko mi te mu so li $cie.
Uko ro no wa niem kon cer tu by #a IX Sym-
fo nia van Beetho ve na z sym bo licz n!,
szcze gól nie wo bec to wa rzy sz! cych jej
wy ko na niu oko licz no $ci, Schil le row ska
Od" do Ra do &ci. Zna ko mi ty kwar tet
$pie wa ków z Me la nie Die ner (so pran),
An n! Lu ba' sk! (mez zo so pran), Chri stia-
nem El sne rem (te nor) i Di mi trym Iva sh-
chen ko (bas) oraz przy go to wa nym przez
Pe te ra Dijk stra Chó rem Bay ri scher Run-
d funk pod dy rek cj! Ale xan dra Lie bre icha
za pew ni li wy ko na niu $wia to wy po ziom
i mo& na tyl ko mie% na dzie j", &e &y wot tak
wy ko na ne go dzie #a, po dob nie jak wcze -
$niej za pre zen to wa nych utwo rów, znaj-
dzie prze d#u &e nie w na gra niu p#y to wym,
któ re nie tyl ko gwa ran to wa #o by cz"st sze
ob co wa nie z pi"k n! mu zy k!, ale da #o by
mo& li wo$% przy wo #y wa nia pa mi"t ne go
wiel kie go prze &y cia z dnia otwar cia no-
we go do mu Na ro do wej Or kie stry Sym-
fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach.

!

Koncert inauguracyjny poprowadzi$ Alexander Liebreich
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Uro czy sto!" nada nia przez Uni -
wer sy tet #l$ ski ty tu %u dok to ra

ho no ris cau sa wy bit ne mu szwedz kie -
mu po ecie i lau re ato wi Na gro dy No -
bla w dzie dzi nie li te ra tu ry To ma so wi
Tranströme ro wi by %a wy da rze niem
nie zwy k%ym i wy j$t ko wym w dzie jach
!l$ skiej Al ma Ma ter. Wy j$t ko wa
po pierw sze, &e od by %a si' w Sztok hol -
mie, ale nie w bu dyn ku uni wer sy tec -
kim, lecz w pry wat nej wil li jed ne go
z naj wi'k szych szwedz kich wy daw có -
wAl ber ta Bon nie ra, w Ne dre Ma nil la,
po dru gie, &e uczest ni cz$ cy w niej rek -
to rzy, dzie ka ni, lau da to rzy i re cen zen -
ci dwóch uczel ni, Uni wer sy te tu #l$ -
skie go i Uni wer sy te tu Ja giel lo( skie go1,
nie wy st$ pi li przed pu blicz no !ci$
w czar nych uni wer sy tec kich to gach.
Uro czy sto !cio !ciom, w któ rym wzi' -
li udzia% za rów no przed sta wi cie le pol -
skich pla có wek w Szwe cji (Am ba sa -
da RP, In sty tut Pol ski), jak rów nie&
wo je wo da up psal ski, prze wod ni cz$ ca
Ra dy Mia sta Sztok hol mu, gro no Po la -
ków miesz ka j$ cych od wie lu lat
w Szwe cji, szwedz cy sla wi !ci oraz kry -
ty cy i t%u ma cze Tranströme ra, to wa rzy -
szy %y ofi cjal ne pol sko -szwedz kie roz -
mo wy prze bie ga j$ ce w at mos fe rze

ser decz no !ci sprzy ja j$ cej dys ku sji
o na uko wej wspó% pra cy. 

Uho no no ro wa nie szwedz kie go no bli -
sty wy ró& nie niem ho no ris cau sa

12 wrze !nia 2014 r. mia %o tak &e in ny
wy miar. By %o wy ra zem uzna nia dla je -
go po etyc kie go do rob ku i po dzi' ko wa -
niem za li rycz ne stro fy, wy po wie dzia -
nym w imie niu wie lu pol skich
czy tel ni ków, któ rych urze k%y ory gi -
nal ne me ta fo ry i ob ra zy przy ro dy, su -
ro we, roz ja !nio ne mi g$ cy mi bar wa mi
i pe% ne ta jem ni czych d)wi' ków. Oso -
bi ste kon tak ty Tranströme ra z Po la ka -
mi – go !ci% dwu krot nie w Pol sce,
w 1987 i 1993 r., – ze znaw ca mi je go
po ezji z Kra ko wa i Ka to wic – za owo -
co wa %y wy mia n$ my !li i przy czy ni %y si'
do spo pu la ry zo wa nia je go utwo rów
w ró& nych – nie tyl ko aka de mic -
kich – kr' gach od bior ców. 

Wra ca j$c do uro czy sto !ci w bon nie -
row skiej wil li, w cza sie któ rej z por -
tre tów „spo gl$ da li” na za pro szo nych
go !ci zna ko mi ci pi sa rze i skal do wie
szwedz cy z prze %o mu 19. i 20 wie ku,
np. Gu staf Fröding, Ver ner von He -
iden stam, Sel ma La gerlöf, Au gust
Strind berg, war to przy po mnie" jej
g%ów ne cz' !ci. Po od !pie wa niu pie !ni

Gau de amus igi tur przez chór aka de -
mic ki Uni wer sy te tu Ja giel lo( skie -
go – wy st'p zo sta% wcze !niej na gra ny
i po ka za ny na ekra nie mul ti me dial -
nym – g%os za bra %a wnucz ka Kar la
Bon nie ra, Eva Bon nier, za zna ja mia j$c
z po nad stu let ni$ hi sto ri$ do mu i dzia -
%al no !ci$ ofi cy ny wy daw ni czej. Z ko -
lei prze mó wi li w j' zy ku an giel skim
obaj rek to rzy, przed sta wia j$c krót kie
bio gra my na uko we lau da to rów i re cen -
zen tów twór czo !ci Tranströme ra.
Po wy st$ pie niach lau da to rów (szwedz -
ki prze k%ad pol skie go tek stu wy g%o szo -
ne go przez prof. zw. dr. hab. Jó ze fa
Olej ni cza ka z Uni wer sy te tu #l$ skie go,
wi docz ny by% na ekra nie, na to miast
tekst lau da cji dr hab. Mag da le ny Wa -
si lew skiej -Chmu ry z UJ wy g%o szo ny
zo sta% w j' zy ku szwedz kim, a je go pol -
skie t%u ma cze nie po ka za no na ekra nie)
pa( stwo dzie ka ni od czy ta li tekst nada -
nia ty tu %u dok to ra ho no ris cau sa w j' -
zy ku %a ci( skim. Uro czy sto!" za ko( czy -
%a si' wr' cze niem Po ecie przez obu
rek to rów dy plo mów, sta tu etek i wy bra -
nych na t' oka zj' pre zen tów (wy -
daw nic two U# przy go to wa %o pu bli ka -
cj' ksi$& ko w$ z tek sta mi lau da cji
i re cen zja mi oraz wy bra ny mi t%u ma cze -
nia mi po ezji Tranströme ra w prze k%a -
dzie Le onar da Neu ge ra i Gra &y ny B.
Szew czyk, a ar ty sta z Cie szy na za pro -
jek to wa% cie ka w$ w ko lo ry sty ce
i kszta% cie „rze) b'” ze szk%a), od !pie -
wa niem Gau de Ma ter Po lo nia oraz re -
cy ta cj$ kil ku wier szy w wy ko na niu
zna ne go szwedz kie go ak to ra te atral ne -
go i fil mo we go Kri ste ra Hen riks so na.
Ofi cjal na cz'!" za ko( czy %a si' ode gra -
niem na ro do wych hym nów Szwe cji
i Pol ski, po czym na ta ra sie z wi do kiem
na je zio ro Mäla ren i w kil ku po miesz -
cze niach wil li pro wa dzo no o&y wio ne
roz mo wy, wy mie nia no uwa gi i ad re sy
i po dzi wia no wy strój wn' trza.

Pod czas trwa j$ cej pra wie dwie go dzi -
ny uro czy sto !ci To mas Tranströmer
i ma% &on ka Mo ni ka ze wzru sze niem
i w sku pie niu prze &y wa li prze bieg ce -
re mo nii. Na st'p ne go dnia (13 wrze !nia)
nie wiel kie gro no osó b2 zo sta %o za pro szo -
ne przez pa( stwa Tranströme rów do ich
miesz ka nia w ka mie ni cy po %o &o nej
w po %u dnio wej dziel ni cy mia sta, Söder.
Roz mo wa w po ko ju pe% nym re ga %ów
z ksi$& ka mi, z for te pia nem w tle
– Po eta po wy le wie krwi do mó zgu
w 1990 r., utra ci% zdol no!" mó wie nia, co
nie prze szka dza mu po ro zu mie wa" si'
z roz mów ca mi wzro kiem, ge sta mi i by"
ro zu mia nym – do ty ka %a m.in. sztu ki
prze k%a du i pi sa nia wier szy ha iku, a tak -
&e pol sko -szwedz kich sto sun ków kul tu -
ral nych i spo %ecz no -po li tycz nej sy tu acji
Szwe cji w przeded niu wy bo ró w3. Pa ni
Tranströmer od po wia da %a cier pli wie
na py ta nia, nie ukry wa j$c, &e wy mia na
zda( spra wia %a jej ra do!". To nie zwy k%e
spo tka nie zbli &y %o nas i po %$ czy %o my -
!la mi, u!wia da mia j$c, &e Po la cy i Szwe -

Honoris causa

dla 
szwedzkiego noblisty 
Tomasa Tranströmera

No bli sta To mas Tranströmer i prof. Gra !y na B. Szew czyk po uro czy sto "ci w bon nie row skiej wil li. 
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dzi ma j! so bie wie le do po wie dze nia i "e
po ezja Tranströme ra pro mie niu je si #! po -
ko ny wa nia te go, co roz dzie la. Jej si #a
tkwi w krót kich, mu zy kal nych wer -
sach za g$sz czo nych ob ra za mi, w któ -
rych Po eta upa mi$t nia swo ich bli skich,
ale tak "e ulu bio ne miej sca i szwedz k!
przy ro d$. Pi sz!c, za trzy mu je up#y wa j! -
cy czas, prze kra cza gra ni ce nie sko% czo -
no &ci i po dró "u je ku &wia tom utka nym
z me ta for i sym bo li. 

Nada nie T. Tranströme ro wi ty tu #u
dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu 'l! -
skie go by #o ini cja ty w! chwa leb n!
i w pe# ni uza sad nio n!. Do gro na zna ko -
mi to &ci ob da rzo nych tym wy ró" nie -
niem – w po przed nich dzie si$ cio le -
ciach otrzy ma li je na &l! skiej uczel ni E.

Io ne sco, J. Szaj na, J. Der ri da, T. Ró "e -
wicz, S. Mro "ek – do #! czy# we wrze &niu
2014 r. szwedz ki Po eta, lau re at Na gro -
dy No bla, uta len to wa ny pia ni sta i kom -
po zy tor, pi sarz, któ re go twór czo&( wy -
ra sta z mu zycz nych i ma lar skich pa sji
i obej mu je re flek sj! wci!" no we po la do -
zna%. „To wspa nia #e czu(, jak wiersz
mój ro &nie, a ja sam si$ kur cz$” [...] pi -
sa# w wier szu „Po ran ne pta ki”.

Ka" de spo tka nie z je go po ezj! jest
klu czem do zro zu mie nia wspó# cze -
snej szwedz kiej li ry ki przy ro dy i li ry -
ki re flek syj nej. Tranströmer po tra fi
po #! czy( ró" ne wy mia ry cza su i spo -
wo do wa(, "e cz#o wiek sta j!c si$ cz!st -
k! je go ma gicz nych kra jo bra zów, nie
czu je si$ sa mot ny i opusz czo ny; po szu -

ku j!c ko go&, in ne go, bli skie go, ob ce -
go, od naj du je prze strze% roz ja &nio n!
&wia t#em dnia i ko lo ra mi bu dz! cej si$
do "y cia na tu ry. !

Poranne ptaki 

Budz$ auto,
szyba pokryta jest py#kiem kwiatowym.
Wk#adam s#oneczne okulary.
Pie&% ptaków ciemnieje.

W tym czasie jaki& cz#owiek kupuje gazet$
Na stacji kolejowej
w pobli"u wielkiego wagonu towarowego
który ca#y jest rudawy od rdzy
i po#yskuje w s#o%cu.

Nie ma tu "adnego wolnego miejsca.
W poprzek wiosennego ciep#a zimny  korytarz
kto& wychodzi spiesz!c si$
i opowiadaj!c jak doniesiono na niego
a" do dyrektora.

Przez tylne drzwi krajobrazu
przelecia#a sroka
czer% i biel. Ptak Heli.
I kos, który si$ wierci na wszystkie strony
a" wszystko stanie si$ rysunkiem malowanym w$glem,
z wyj!tkiem bia#ych sukien na sznurku od bielizny:
Chór Palestrina:

Nie ma tu "adnego wolnego miejsca.

To wspania#e czu(, jak wiersz mój ro&nie, 
A ja sam si$ kurcz$.
Ro&nie, zajmuje moje miejsce.
Przep$dza mnie.
Wyrzuca mnie z gniazda.
Wiersz jest gotowy. 

(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: Klanger och spår,
prze#. G.B. SZEWCZYK)

Fasada

Na ko%cu drogi widz$ w#adz$
A podobna jest do cebuli
z zachodz!cymi na siebie twarzami,
które jedna po drugiej odpadaj!...

Teatry pustoszej!.  Pó#noc.
Litery migaj! na fasadach.
Tajemnica listów bez odpowiedzi
Opada z zimnym blaskiem.

(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: Den stora gåtan, 
prze#. G.B. SZEWCZYK)

Preludium

Przebudzenie jest jak skok spadochronowy ze snu.
Uwolniony z dusz!cego wiru podró"ny
opada w kierunku zielonego  pasa poranka.
Rzeczy rozpalaj! si$. Jak zawis#y pod niebem skowronek
rejestruje rozko#ysane  podziemne &wiat#a
pot$"nych systemów korzeniowych. Ale na ziemi
w tropikalnej obfito&ci  stoi ziele%, 
z podniesionymi ramionami, ws#uchuj!c si$
w rytm niewidocznej stacji pomp. A on
opada w kierunku lata, spuszczony 
w  o&lepiaj!cy krater, przez szyb z wilgotnej zieleni stuleci
dygocz!c pod s#oneczn! turbin!. Wtedy podró"
w pionie  zostaje na moment zatrzymana,
a skrzyd#a rozpo&cieraj! si$
nad sp#ywaj!c! wod!, spoczynkiem rybitwy.
Niespokojny d)wi$k lura
z epoki br!zu
wisi nad przepa&ci!.

W pierwszych godzinach dnia &wiadomo&( obejmuje &wiat
jak r$ka dotykaj!ca kamienia nagrzanego s#o%cem.
Podró"ny stoi pod drzewem. Czy po 
skoku  przez wir &mierci,
pojawi si$ nad jego g#ow! &wiat#o?

(Z tomu: T. TRANSTRÖMER: 17 dikter,
prze#. G.B. SZEWCZYK)

1 W de le ga cji Uni wer sy te tu 'l! skie go uczest ni czy li
JM Rek tor prof. zw. dr hab. Wies#aw Ba ny& i Pro rek tor prof.
zw. dr hab. Ryszard Ko zio #ek oraz dwaj dzie ka ni, prof. zw.
dr hab. Ra fa# Mo lenc ki i prof. zw. dr hab. Ma rian Ki siel,
po za tym lau da tor prof. zw. dr hab. Jó zef Olej ni czak i re -
cen ze ci prof. zw. dr hab. Gra "y na Bar ba ra Szew czyk i prof.
dr hab. Le onard Neu ger. Uni wer sy tet Ja giel lo% ski re pre zen -
to wa# JM Rek tor prof. zw. dr hab. Woj ciech No wak, Dzie -
kan Wy dzia #u Fi lo lo gicz ne go prof. zw. dr hab. El" bie ta Gór -
ska oraz lau da tor ka dr hab. Mag da le na Wa si lew ska -Chmu ra. 

2 W spo tka niu uczest ni czy li: pa no wie Dzie ka ni R. Mo -
lenc ki i M. Ki siel, lau da tor J. Olej ni czak, re cen zen ci i t#u -
ma cze M. Wa si lew ska -Chmu ra, L. Neu ger, G. B. Szew -
czyk, t#u macz An dres Bo deg ård prze k#a da j! cy pol sk!
po ezj$ na j$ zyk szwedz ki, An na Til l gren re pre zen tu j! ca
wy daw nic two Al ber ta Bon nie ra i pa% stwo Tranströmer. 

3 14.09. od by #y si$ wy bo ry do par la men tu szwedz kie go.
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Dan te od ro dzi! si" 
w Ka to wi cach

Na ten wy wiad uma wia my si" w miesz -
ka niu Le cha Ma jew skie go na ka to wic kiej
Ko szut ce. Ko# ców ka sierp nia, szó sta
wie czór. Ma jew ski sie dzi ty !em do okna,
a po nie wa$ za pa da zmierzch, je go twarz
po wo li sta je si" nie czy tel na. Wi dz" je dy -
nie co raz ciem niej szy za rys syl wet ki.
Od no sz" wra $e nie, jak by rze czy wi sto%&
da wa !a znak, $e przej dzie my do in ne go
wy mia ru, w któ rym ma te ria ma tyl ko sym -
bo licz ne zna cze nie. Na wszel ki wy pa dek
kil ka ra zy spraw dzam, czy dzia !a j' dwa
przy nie sio ne prze ze mnie dyk ta fo ny.
Urz' dze nia pra cu j' bez za rzu tu. 

– Dan te ri na sce in Po lo nia, czy li Dan -

te od ro dzi! si" w Pol sce – tak po w!o skiej

pre mie rze two je go fil mu Oni ri ca – Psie

po le na pi sa !a „Cor rie re del la Se ra”, naj -

wi"k szy dzien nik w!o ski. Spa ra fra zu j"
ten ty tu! i po wiem, #e Dan te od ro dzi! si"
Ka to wi cach. Brzmi nie praw do po dob nie,

jed nak ten re ne sans by! tu taj mo# li wy.

Jak do nie go do sz!o?

– Mo je fil my nie po wsta j' z dnia na dzie#,
nie re agu j" na rze czy wi sto%& w spo sób na -
tych mia sto wy, te ma ty d!u go we mnie doj -

rze wa j'. Z cza sem na st" pu je for mu !a ge sta -
cji i na ro dzin. Psie po le jest do mkni" ciem
tryp ty ku opar te go o wi zjo ner skie dzie !a wi -
zu al ne. Z je go le wej stro ny wi dz" Ogród

roz ko szy ziem skich, któ ry do wspó! cze snej
rze czy wi sto %ci trans po nu je ele men ty z ory -
gi nal ne go dzie !a Hie ro ni mu sa Bo scha
pod tym sa mym ty tu !em. Cen tral ny pa nel
to M!yn i krzy" b" d' cy mo im spo tka niem
z Bru ege lem, za% Oni ri ca – Psie po le jest
pra wym skrzy d!em te go o! ta rza.

– W mo im fil mie #wiat we d!ug Bru ege -

la po wie dzia !e$, #e za chwy ci !e$ si" ob ra -

za mi ma la rza w m!o do $ci, kie dy go dzi -

na mi ogl% da !e$ je w Kun sthi sto ri sches

Mu seum w Wied niu. Otwo rzy !y si"
wów czas pew ne prze strze nie. Jak by !o
w przy pad ku Dan te go?

– Dan te go nie trze ba na wet czy ta&, $e -
by spo ro o nim wie dzie&, bo on funk cjo nu -
je bar dzo in ten syw nie w kul tu rze eu ro pej -
skiej, pod skór nie kr' $y w pra cach in nych
ar ty stów. Dan te to gi gant, je go cie# k!a dzie
si" na ca !ej Eu ro pie. Fe no me nal ne jest to,
$e ist nie j' dzie !a sztu ki w hi sto rii cz!o wie -
ka, któ re ma j' swo j' w!a sn' gra wi ta -

cj" – ich ma te ria li te rac ka, wi zu al na, czy te$
ar chi tek to nicz na jest tak g" sta, $e two rz'
ruch gra wi ta cyj ny wo kó! sie bie. Ma j'
mnó stwo pla net, prze chwy tu j' po my s!y;
idee kr' $' wo kó! nich, jak wo kó! s!o# ca.

– I „Bo ska ko me dia” jest w!a $nie ta -

k% gwiaz d%? 

– Ma ogrom n' si !"! „Bo ska ko me dia” to
gi gan tycz na licz ba in spi ro wa nych Dan tem
cy ta tów, od nie sie#, pa ra fraz, ale go rii we
wszel kich dzie dzi nach sztu ki. Dla mnie
Dan te jest te$ ma la rzem – two rzy nie by wa -
le in ten syw ne, za g"sz czo ne wi zje. Aich na -
t!ok spra wi!, $e nie je den ma larz po !a ma!
so bie p" dzel lub ry lec na pró bie ich ilu stra -
cji. Prze cho dz'c przez ko lej ne kr" gi in fer -

no, cz!o wiek si" – do s!ow nie! – prze dzie -
ra przez ob ra zy. Ob ra zy, któ re ra ni',
ka le cz', prze ra $a j'. Nie na dar mo Dan te
mó wi na po cz't ku: „Wst' pi !em do ciem -
ne go la su”, bo prze dzie ra si" przez g'szcz,
w któ rym nie wie le wi da&. Ga !" zie na gle
wy ska ku j', cier nie roz ry wa j' twarz. Mam
fi zycz ne po czu cie prze cho dze nia przez
bo le sn' g" sto%& tych ob ra zów. W Pur ga to -

rio, czy li czy%& cu – trwa nie ustan na wspi -

DAGMARA
DRZAZGA

Lech Majewski
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nacz ka na po szcze gól ne po zio my, a na st!p -
nie w Pa ra di so ko smicz na po dro", gdzie
ra zem z du chem Be atry cze uno si my si!
przed ob li cze Bo ga i do #wiad cza my „mi -
$o #ci, któ ra po ru sza s$o% cem i gwiaz da mi”.
To s& wi zje i one fa scy nu j&. Oczy wi #cie,
Dan te jest po et&. Kie dy czy ta j& go W$o si
s$y sz! pi!k no mu zy ki dan tej skiej fra zy, któ -
ra in spi ro wa $a pol skich ro man ty ków i bez -
u stan nie da je na tchnie nie wie lu po -
etom XX wie ku, ta kim jak np. Tho mas
Ste arns Eliot. Nie s$y cha ne, "e Dan te po tra -
fi$ stwo rzy' ta k& mu zy k! s$ów!

– W two im fil mie po ja wia si! „Bo ska

ko me dia” w ory gi na le. Znam po emat

z pol skie go prze k"a du, ale po w"o sku

us"y sza "am go po raz pierw szy. Zda "am

so bie wów czas spra w!, jak g"! bo ko za -

pa da j# nam w pod $wia do mo$% te fra -

zy. Jak to si! sta "o, &e ory gi nal ne frag -

men ty dzie "a zna la z"y si! w Psim po lu?

– Po cz&t ko wo w cza sie mon ta "u u"y wa -
$em an giel skich na gra%, bo wie dzia $em, "e
film pój dzie w #wiat. J! zyk an giel ski to lin -

gua la ti na dzi siej szych cza sów. Po tem jed -
nak po my #la $em, "e je #li ju" s$u cha' po -
ema tu w ob cym j! zy ku, to mo "e war to
si! gn&' do ory gi na $u. Tak si! aku rat z$o -
"y $o, "e Ja rek Mi ko $a jew ski [po eta, pi sarz,
ese ista i t$u macz – przyp. D.D.] mia$ swój
wie czór po etyc ki w In sty tu cie Pol skim
w Rzy mie i w$o ski ak tor Mas si mi lia no Cu -
tre ra czy ta$ je go wier sze po w$o sku.
Spodo ba$ mi si! g$os ak to ra, wi!c po pro -
si $em, "e by mi prze czy ta$ frag men ty po -
ema tu Dan te go. Cu tre ra po szed$ do stu dia,
przy s$a$ mi na gra nie, któ re zro bi $o na mnie
pio ru nu j& ce wra "e nie, po dob nie zresz t& jak
na to bie. Do k$ad nie to sa mo po czu $em. Po -
cz&t ko wo nie t$u ma czy $em tych s$ów, bo
dla mnie wa" na by $a mu zy ka ory gi na $u.
Jed nak "e na wet W$o si w swo im ki nie mu -
sie li Dan te go prze t$u ma czy', nie ja ko
uwspó$ cze #ni', po nie wa" po emat jest na -
pi sa ny w j! zy ku sta ro w$o skim i dzi siaj ju"
nie wszy scy go ro zu mie j&.

– W"o si za ty tu "o wa li film Oni ri ca...

– To s$o wo po ja wia si! u Dan te go. W$o -
si d$u go my #le li nad ty tu $em i zna le( li ta -
ki klucz do fil mu. Brzmi jak imi! ko bie -
ce, a jed no cze #nie przy wo $u je stan
za wie sze nia sen ne go po mi! dzy wi zj&
a ja w&.

– Wiem, &e film by" po ka zy wa ny we

W"o szech z wiel kim po wo dze niem.

– W naj wi!k szych ga ze tach – „Cor rie -
re del la Se ra”, „Avve ni re” i „La Re pub -
bli ca” po ja wi $y si! ca $o stro ni co we ogrom -
ne ar ty ku $y. „Cor rie re del la Se ra” na zwa$
film ar cy dzie $em. „La Re pub bli ca” stwo -
rzy $a an to lo gi! wszyst kich fil mów in spi -
ro wa nych „Bo sk& ko me di&” i uzna $a, "e
Oni ri ca naj pe$ niej od da je du cha Dan te go.
No, je "e li ta kie s$o wa pa da j& ze stro ny
W$o chów... Dan te jest ich na ro do wym po -
et&, ka" de dziec ko go zna, a tu na gle Po -

lac co mo "e co# ta kie go zro bi'! 
– Nie daw no wró ci "e$ te& z ITA LIA

DOC – naj star sze go fe sti wa lu pe" no me -

tra &o wych fil mów do ku men tal nych we

W"o szech. Na tym fe sti wa lu prze wod -

ni cz# cy mi ju ry by li kie dy$ Pier Pa olo

Pas so li ni, Mi che lan ge lo An to nio ni i Lu -

chi no Vi scon ti, a w tym ro ku by" Lech

Ma jew ski. 

– To pew nie po ka zu je sto pie% za ufa nia
do mnie. Tym bar dziej "e wszyst kie fil my
by $y po w$o sku, nie mia $y an giel skich na -
pi sów.

– Uho no ro wa li ci! tak &e na gro d#!
– Pre mio una vi ta per le ar ti – to na gro -

da za ca $o kszta$t twór czo #ci.
– Gra tu lu j!!
– Gra zie!
– Wró% my do fil mu. M!yn i krzy" po -

wsta" na kan wie ob ra zu Pie te ra Bru ege -

la z 1564 ro ku, te raz cof n# "e$ si! do po -

cz#t ku XIV wie ku. Prze rzu ci "e$ most,

któ ry "# czy 700 lat…

– Je den z w$o skich dzien ni ka rzy za uwa -
"y$, "e u"y wam prze wod ni ków z prze sz$o -
#ci do opo wia da nia o te ra( niej szo #ci. Za -
py ta$: „Czy zda je pan so bie spra w!, "e
do k$ad nie to sa mo ro bi$ Dan te? Aby opo -
wie dzie' o Flo ren cji so bie wspó$ cze snej,
Dan te u"y$ We rgi le go, "y j& ce go 1300 lat
przed nim. Za sto so wa $em ana lo gicz ny za -
bieg, "e by opo wie dzie' o Pol sce, któ -
ra – po dob nie jak wów czas Flo ren cja – jest
po dzie lo na. Roz $a my bie gn& w po przek ro -
dzin i po ko le%. 

Flo ren ty% czy cy nisz czy li sie bie na -
wza jem, jak ma $o któ re in ne mia sto -
-pa% stwo w owym cza sie. Gwel fo wie i Gi -
be li ni bez u stan nie wal czy li, mor du j&c
si! na wza jem. Gwel fo wie po dzie li li si!
na Bia $ych i Czar nych, któ rzy te" za cz! li
si! zwal cza'. Dan te, nie odrod ny syn
Flo ren cji, zo sta$ ska za ny na #mier', wi!c
uciek$ do Ra wen ny, gdzie zna laz$ schro -
nie nie u fran cisz ka nów. I w$a #nie z te go
bó lu, od rzu ce nia i roz pa czy po wsta $a
„Bo ska ko me dia”.

– Ale „Bo ska ko me dia” jest prze cie&
utwo rem mi "o snym!

– Na tym w$a #nie po le ga pa ra doks! To
wiel ki po emat mi $o sny! Do dat ko wo, je -
go bo ha ter k& jest Be atry cze, z któ r& Dan -
te na wet nie roz ma wia$! Wi dy wa$ j& tyl -
ko w ko #cie le. 

– Mo &e dla te go to uczu cie by "o tak sil -

ne, bo by "o ide al ne, pla to nicz ne?

– Dan te o"e ni$ si! z Gem m&, Be atry cze
wy sz$a za m&" za szlach ci ca Mo ne z dru -
giej stro ny rze ki i to w$a #ci wie ko niec.
Umar $a bar dzo m$o do. Mi $o#' Dan te go ni -
gdy nie by $a zre ali zo wa na, na wet nie zo -
sta $a wy po wie dzia na. Wszyst ko do cze go
do sz$o, to jed no po zdro wie nie na uli cy,
na od le g$o#'. Ta kie by $y cza sy. Dzi# bar -
dzo trud no jest nam zro zu mie' per spek -
ty wy emo cjo nal ne ów cze snych lu dzi.
By li ina czej ufor mo wa ni. 

– Od wie dzi "e$ Mu zeum Dan te go?

– Tak, ale nie po le cam ni ko mu, bo to pu -
$ap ka tu ry stycz na. Jest tam jed nak jed na
rzecz, któ ra zro bi $a na mnie wra "e nie:
na naj wy" szym pi! trze wi si spo ry pla kat.
Za pi sa no na nim wszyst kie 100 pie #ni
„Bo skiej Ko me dii” w czy tel nym dla oka
dru ku. To jest nie zwy k$e, "e kto# za war$
tak gi gan tycz n& tre#' na tak ma $ej po -
wierzch ni! Ab so lut ny fe no men! 

– Sa mym fe no me nem jest tak &e trój -

dziel na kon struk cja po ema tu: po dzie -

lo ny na trzy ksi! gi, ka& da z nich za wie -

ra 33 pie $ni (+ 1 w in fer no) i ko' czy si!
s"o wem gwiaz da...

– Dzi# ju" nikt nie po tra fi tak pi sa'. Ma -
$o te go – uzna li by #my to za zby tecz ne.

Kunszt, ja ko ta ki, zo sta$ wy sa dzo ny w po -
wie trze przez bez for mie XX wie ku. Na -
uczy li #my si! po dzi wia' kosz ma ry, brud,
ma razm, b$o to; wma wia si! nam, "e
#mie ci s& sztu k&. To w szer szym wy mia -
rze od zwier cie dla upa dek cz$o wie ka.
Dan te by #wiet nie zna laz$ na to miej sce:
je ste #my w VII kr! gu in fer no. Tam si!
dzie j& ta kie sce ny.

– Za pew ne dla te go wra casz do daw -

nych Mi strzów? Kie dy kr! ci "am #wiat

we d!ug Brue ge la po wie dzia "e$ mi, &e cz! -
sto z ni mi roz ma wiasz. Po no% ma j# wi! -
cej do po wie dze nia ni& &y wi?

– Ro bi&c M!yn i krzy"mia $em wra "e nie,
"e je stem w sta nie roz ma wia' z Bru ege -
lem. Do s$ow nie za da wa $em py ta nia i po ja -
kim# cza sie s$y sza $em od po wie dzi. Oczy -
wi #cie, mo "e to by' wy twór mo je go
umy s$u, jed nak te od po wie dzi przy cho dzi -
$y! S& dz!, "e ist nie je ja ka# for mu $a ko mu -
ni ka cji z prze sz$o #ci&.

– Ogl# da j#c Psie po le czu "am si! tak,

jak bym wcho dzi "a do two je go &y cia.

Wpusz czasz mnie ja ko wi dza bar dzo

g"! bo ko, do ty kasz naj wi!k szych swo ich

&y cio wych traum. Nie czu "e$ l! ku, &e by

opo wie dzie% o tym pu blicz nie? [Na wi# -
zu j! tu do tra gicz ne go wy pad ku sa mo -

cho do we go, w któ rym zgi n! li bli scy

re &y se ra. On sam cu dem oca la" 
– przyp. D.D.].

– Trud ne py ta nie. Ar ty sta, któ ry chce
mó wi' praw d!, mu si umie' mó wi' o swo -
im do #wiad cze niu "y cia. To con di cio si !
ne qua non. Nie kry j! si! w swo ich fil -
mach za czym#, co nie jest mo je. Na wet
je "e li to Bru egel, Wo ja czek czy Ba squ iat
od na la z$em co#, czym oni mnie ob da ro -
wa li. Chcia $em si! z ni mi spo tka' i wy ko -
rzy sta $em do te go ce lu for mu $! fil mu.

W Po ko ju sa ren, Krwi  Po ety, czy li
Szkla nych ustach i w obec nym fil mie jest
bar dzo du "o mo ich oso bi stych wi zji. Opo -
wia dam o swo im "y ciu we wn!trz nym, bo
sza nu j! wi dza i chc! mu da' co#, co mam
naj cen niej sze go. Nie chc! go przy ci ska',
"e by si! spi na$, ro ze #mia$, pod sko czy$ ze
stra chu. Nie in te re su je mnie to, co Woj ciech
Has na zy wa$ hy drau li k& fil mo w& – ta kim
przy ci ska niem ró" nych gu zi ków i dzia $a -
niem na cz$o wie ka, jak w do #wiad cze niach
Paw $o wa na psach. Za pra szam wi dza
do roz mo wy i to si! spraw dza. Na pew no
nie jest to ofer ta dla wszyst kich. Spo ro osób
od rzu ci ta k& for mu $!, bo jest dla nich nie -
zro zu mia $a i nie bez piecz na: pro po nu je
roz mo w! we wn!trz n&. A lu dzie nie chc&
roz ma wia', chc& ucie ka'. )y je my w cza -
sach, w któ rych naj wi!k sze pie ni& dze za -
ra bia si! na uciecz ce, szcze gól nie na uciecz -
ce od sa me go sie bie. Dla te go w wie lu
fil mach jest ten eks ter nal ny p!d, któ ry ma
ci! od da li' od w$a sne go wn! trza. P$a cisz
za po pcorn, co l! i ogl& da nie p! dz& cych po -
ci& gów czy eks plo du j& cych lu dzi. W mo -
men cie, kie dy kto# za czy na wi dza kon fron -
to wa', po ja wia si! nie bez pie cze% stwo.
Na szcz! #cie ist nie j& lu dzie, któ rzy po trze -
bu j& dia lo gu. Do nich ad re su j! mo je fil -
my – swo j& pra c! trak tu j! jak po wo $a nie. 

– Nie bo li ci! to?

– Mnie ar ty #ci po mo gli swo j& sztu k&,
mo im ide a$em jest rów nie" ko mu# po -
móc. I to dzia $a! Oka za $o si!, "e s& lu dzie,
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któ rzy od bie ra j! mój prze kaz. Wiem, bo
pi sz! do mnie ma ile, li sty.

– Czy ro bi!c ten film nie roz ry wa "e#
blizn, któ re no sisz? Wsze d"e# w swo je

ra ny bar dzo g"$ bo ko.

– Nie mu sia "em wcho dzi#, wci!$ tam je -
stem. To si% ca "y czas dzie je we mnie. Te
wszyst kie war stwy wspó" ist nie j! ze so b!,
nie mu sz% spe cjal nie za k"a da# ke so nu, $e -
by si% w t% g"% bi% opu &ci# i z prze ra $e niem
si% te mu przy gl! da#. By "em w ob j% ciach
&mier ci i uwa $am, $e to pod sta wo we do -
&wiad cze nie mo je go doj rza "e go $y cia.
Pa ra dok sal nie na uczy "em si%, $e &mier#
jest na szym naj wi%k szym przy ja cie lem.

– %mier& jest na szym naj wi$k szym

przy ja cie lem?

– Nie ma wi%k sze go. Jest praw do -
mów na i nie unik nio na. Po tra fi przez to do -
brze i m! drze do ra dzi#. Jak by cz"o wiek nie
ba" si% &mier ci, ale z ni! roz ma wia", "a twiej
by mu by "o pod j!# wie le de cy zji.

– A je #li #mier& za bie ra nam naj bli' -
szych?

– Sam fakt umie ra nia bli skich jest
oczy wi &cie bo le sny dla $y j! cych. 

– Po wie dzia "e# kie dy#, 'e po tym tra -

gicz nym wy pad ku ura to wa "a ci$ sztu ka.

Co oca la two je go bo ha te ra? On ucie ka

od sztu ki, idzie do pra cy w su per mar -

ke cie.

– Je go $y cie ca" ko wi cie si% za "a mu je,
na gle ca "a li te ra tu ra – wszyst ko, co wy -
k"a da" prze sta je mie# zna cze nie. Na po -
cz!t ku fil mu prze cho dzi przez in fer no,
na ko' cu przez pa ra di so. Wk"a da s"u -
chaw ki i s"u cha Dan te go.

– To mi "o#& go ra tu je?

– Jak mó wi Dan te. 
– Na ile bo ha ter Psie go po la jest two -

im al ter ego?

– Wszy scy bo ha te ro wie mo ich fil -
mów – mo $e po za Big g sem z Wi!" nia
Rio – s! w ja kim& sen sie mn!. Nada "em
im bar dzo wie le w"a snych cech. Na wet je -
&li to by" Wo ja czek, czy Ba squ iat du $o in -
dio syn kra zji prze sz"o do nich ode mnie. 

– W fil mie jest wi$ cej w!t ków au to -

bio gra ficz nych, na przy k"ad ciot ka ira -

nist ka gra na przez El' bie t$ Okup sk!.
– Tak, to wa$ na po sta# dla mnie. Ona

z ko lei cy tu je mnie z „Me ta fi zy ki”: „Nie
wia do mo, kto umar", a kto $y je, bo s! lu -
dzie, któ rych po grze ba "am za $y cia”. Jed -
n! z m! drzej szych wska zó wek, któ re do -
sta "em od &mier ci jest to, jak j!
ro zu mie my. Czy tyl ko ja ko akt fi zycz ny?
A ile my &my osób psy chicz nie po grze ba -
li? Mnó stwo! Ro dzi ce – dzie ci, dzie -
ci – ro dzi ców, przy ja ció", ko chan -
ków! I ja ko& nie roz pa cza my z te go
po wo du! Ab so lut na wi%k szo&# z nas nie
ma po j% cia czym jest &mier#! Po mo jej
tra ge dii by "em w sta nie we wn%trz nej
pró$ ni, za wa li" mi si% &wiat! Po mie si! -
cu szo ku, w któ rym nie by "em w sta nie
po wie dzie# s"o wa, za cz! "em za sy sa# gi -
gan tycz ne ilo &ci ksi! $ek. W ob r% bie jed -
ne go ro ku przy swo i"em ich wi% cej, ni$
w ci! gu ca "e go $y cia. A jed no cze &nie mia -
"em dziw n! &wia do mo&# spraw osta -
tecz nych; co jest praw d!, a co nie. „Me -
ta fi zy ka” jest ksi!$ k!, któ ra po wsta "a
z tych prze my &le', pew nie „Hip no ty zer”
te$, ale przede wszyst kim „Me ta fi zy ka”.

– Jak po ja wia "y si$ wi zje, któ re s!
w two im fil mie?

– Przy cho dz! nie za po wie dzia ne, jak
wier sze. To jest pew na for mu "a po ezji.

– Wi dzisz film przed ocza mi za nim

si$ gniesz po ka me r$?
– Oczy wi &cie, w du $ej mie rze. Wszyst -

kie sce ny w fil mie to wi zje, któ re ju$ wcze -
&niej wi dzia "em. Kwe stia ni za nia je na ni#
nar ra cyj n! jest tro ch% wtór na. Ni gdy nie
wpro wa dzi" bym rze czy ob cej w sto sun ku
do mo ich we wn%trz nych wi zji, dla te go nie
je stem za in te re so wa ny ilu stro wa niem
$ad nej te zy. Pra gn% uczci wie prze ka za# ob -
ra zy, któ re si% two rz!, vi de or ka wo "a mi.
Na ma wia no mnie, $e bym zre zy gno wa"
z tych wo "ów, bo ju$ ni gdzie na &wie cie
wo "y nie cho dz! w za prz% gu. Wó", $e by
pój&# w za prz% gu mu si by# kon dy cjo no -
wa ny od ma le' ko &ci. Po wie dzia no mi, $e
je $e li si% upie ram przy wo "ach, to mu si -
my je cha# do Chin, po nie wa$ jesz cze tyl -
ko tam s! ta kie wo "y. Ca "y za st%p lu dzi szu -
ka" wo "ów. Do pro wa dza "em ich do pa sji –
dla cze go wo "y, a nie ko nie po ci! go we?

– No w"a #nie, dla cze go?

– Bo w ory gi nal nej wi zji by "y wo "y. Nie
mia "em wy bo ru. Tak to wi dzia "em. Ta wi -
zja bro ni si% sa ma. Apo tem po ka zy wa "em
film w Na tio nal Gal le ry w Lon dy nie i pre -
sti $o wa ga ze ta „Art New spa per”, któ ra pi -
sze o wszyst kich naj wa$ niej szych wy da -
rze niach na po lu sztu ki, w ar ty ku le na ca "!
stro n% ja ko nie za po mnia ne zdj% cie da "a mo -
je wo "y orz! ce hi per mar ket. Nie wspo mn%
w ilu ga ze tach we W"o szech te wo "y cho -
dz!! To jest ob raz, któ ry g"% bo ko za pa da
lu dziom pod czasz k%. Dla cze go za tem
upie ra "em si% przy wo "ach? Bo chcia "em
by# uczci wy w sto sun ku do im pul su, któ -
ry ufor mo wa" wi zj%. Te raz – ju$ na zim -
no – my &l%, $e wo "y s! bar dziej chto nicz -
ne, pier wot ne i bar dziej przy na le $!
do zie mi. St!d dia pa zon po mi% dzy wspó" -
cze snym hi per mar ke tem, a or k! ja ko ak -
tem pier wot nym jest pe" niej szy, g"%b szy,
gdy orz! wo "y, a nie ko nie. Cz"o wiek osio -
d"a" ko nia pó( niej ni$ za prz!g" wo "y.

– Rze czy wi #cie, to uj$ cie „wci ska”

w fo tel. Jak po wsta wa "y efek ty, któ re wi -

dzi my w two im fil mie?

– Z bu d$e tem, któ ry mia "em na wet bym
nie &mia" ma rzy#, $e by ro bi# ta kie efek -
ty w Ame ry ce, czy gdzie kol wiek na &wie -
cie. W Pa ki sta nie, In diach s! wiel kie far -
my kom pu te ro we. Tam nad jed nym 30
se kun do wym uj% ciem pra cu je trzy ty si! -
ce lu dzi! Ka$ dy bie rze po klat ce i ro bi
efekt. Na szcz% &cie mam w Pol sce wspa -
nia "ych wspó" pra cow ni ków, któ rzy s!
w sta nie sie dzie# nad fil mem bar dzo d"u -
go. Pra co wa "em za le d wie z kil ko ma oso -
ba mi, co by "o i cza so ch"on ne, i pra co ch"on -
ne. W tej dzie dzi nie ma my w Pol sce
wy bit nych ar ty stów. Ma "o kto wie, $e
wi%k szo&# gier kom pu te ro wych na &wie -
cie jest re ali zo wa nych przez pol skich
gra fi ków kom pu te ro wych.

– Si$ gn! "e# tak 'e do lu dzi st!d, kie -

dy kr$ ci "e# zdj$ cia.

– Je stem pa trio t! lo kal nym, w wie lu fil -
mach wy ko rzy sty wa "em po ten cja" )l! ska:
Siw czyk, Si ko ra, Skrzek, Okup ska, J% dru -
sik... Na fe sti wa lu w Ka zi mie rzu pod szed"
do mnie prof. Bral czyk i po wie dzia", $e An -

ge lus jest je go kul to wym fil mem, bo od kry -
wa w &l! skiej gwa rze sta ro pol skie rdze nie.
To dla te go, $e ci lu dzie s! na praw d% st!d...

– Po dob no po pre mie rze W"o si za -

chwy ca li si$ Ka to wi ca mi i py ta li, gdzie

le 'y ta kie pi$k ne mia sto?

– Chcie li na wet prze je$ d$a# i zwie dza#.
Mó wi li, $e w tym fil mie mia sto jest pi%k -
nie sfo to gra fo wa ne i przez to ma gicz ne.

– Dla cze go zde cy do wa "e# si$ na ka to -

wic ki nok turn?

– Lu bi% noc i jej wy biór czo&#. Po za tym
przy po mi nam, $e ada pto wa li &my Dan te -
go. Tam pa nu je mrok, do pie ro w ko' ców -
ce po ja wia j! si% &wia t"o i ja sno&#.

– Mrok pa nu je tak 'e w me ta fi zycz -

nych ilu stra cjach Gu sta wa Doré. Czy

dla te go zna la z"y si$ w two im fil mie?

– Tak, w mo im od czu ciu Doré naj pe" -
niej od da" kli mat „Bo skiej ko me dii”.
A wie lu ma la rzy na niej po le g"o, na wet
sam Bot ti cel li „po "a ma" z% by” na Dan tem.
Bot ti cel li mia" bo sk!, pi%k n! li ni%, ma lo -
wa" Wio sn%, We nus, wi%c jak mia" po ka -
za# in fer no? To mu si% nie uda "o. Zwa$,
$e umy s"y pó" noc ne s! bar dziej pre de sty -
no wa ne do two rze nia ob ra zów pie kiel -
nych, vi de Hie ro ni mus Bosch czy Pe ter
Bru egel. Jak si% prze cho dzi przez mu zea,
to &wiet nie wi da# – naj strasz niej sze wi -
zje ludz kich cier pie' two rz! ma la rze
z pó" no cy. Na po "u dniu zbyt ja sno &wie -
ci s"o' ce, aby przy wo "y wa# po nu re rze -
czy. Dan te jest pew ne go ro dza ju wy j!t -
kiem.

– Mam przed so b! twój de biu tanc ki

to mik sprzed pra wie czter dzie stu lat.

Po zwo lisz, 'e za cy tu j$:
To mia sto
jak na ga fa la
po ch#o ni! te no c$
Nie sie two je cia #o w od bla sku wi tryn
W %wie tle wil got nych pa chwin bram.

– Zdu mie wa j! ce! To jak by# wów czas

pi sa" o fil mie Oni ri ca...

– Ist nie je ta ka teo ria, $e cz"o wiek jest ge -
nial ny do dwu dzie ste go trze cie go ro ku $y -
cia, po tem al bo roz wi ja swój ge niusz, al -
bo go nisz czy. W"a &nie wte dy ma miej sce
wszyst ko, co naj wa$ niej sze. Wów czas
je ste &my naj bar dziej wra$ li wi. Mo je la ta
for ma tyw ne przy pa d"y na Ka to wi ce, dla -
te go wra cam tu jak bu me rang. Mi "osz za -
pew ne mia" to na my &li, gdy mó wi" o ma -
"ej oj czy( nie i jej pej za $u we wn%trz nym.
Kr! $% wo kó" Ka to wic ca "e $y cie, bo to mo -
ja ko leb ka. 

– Dzi$ ku j$ za roz mo w$. (ad na klam -

ra nam si$ stwo rzy "a.

– Ona bez u stan nie ist nie je.

!

DAG MA RA DRZA ZGA – re $y ser
wie lu fil mów do ku men tal nych, w&ród
nich wy pro du ko wa ne go dla TVP2
&wia ta we d#ug Bru ege la o re ali za cji
M#y na i krzy 'a Le cha Ma jew skie go.
&wiat we d#ug Bru ege la otrzy ma" m.in.
Prix Ita lia dla naj lep sze go do ku men -
tu ar ty stycz ne go w 2010 pod czas te go
naj wa$ niej sze go i naj star sze go (by "a to
je go 62 edy cja) fe sti wa lu do ku men tal -
nych fil mów te le wi zyj nych na &wie cie. 
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Mi to lo gia

Nie b! dzie zmi "o wa nia. Z brzu cha #o ny

wyj d$ prz$d ki, któ re tam za wsze by "y.

Za raz, jak im po "a ci nie?

Zna jo my ap te karz, kla sy cy sta, wie dzia" by.

Ostat nio ju# nie przy cho dzi na sza chy.

Za raz, jak w"a %ci wie d"u go?

Ile prze sz"o %ci jest w s"o wie „ostat nio”?

One wie dz$. Te, co w dzie& ci cho sie dz$.
W no cy si! od wa #a j$ kru czy' w jej #o "$d ku.

Nie raz na s"u chu j!. I my %l!, kim jest byt

tu# obok. Jak bar dzo przy "o #o ny do ra ny,

któ r$ je stem. Ten anio" ze s"a ny.

Mo ja klacz tro ja& ska. To w"a %nie dzie je si!
za jej bia "$ skó r$.

I nie wiem, jak to wy "$ czy'.
Zry wam si! spo co ny, roz tr$ cam za s"o ny.

Za czy na si! li cze nie ognisk i na mio tów,

wi da' je na nie bie. Cze ka j$ na znak,

na szcz!k no #yc. Prz$d ki wy cho dz$c
z tej swo jej mi to lo gii, prze cho dz$
na na sz$ stro n!, wra ca j$ do #y cia. 

Tra vel

Pra ga, Wro c"aw, W"a dy s"a wo wo, L$ dek -

Zdrój, kto to ob je dzie, rów no

sta wia j$c szlacz ki i nie zdo by te

przez m!t n$ wo d! wa "y;

po tem czy j$% r! k! po pro wa dzi wo( ny

(pa ni za s"a b"a, cu co na w kan cia pie

wi dzi mo dre kr! gi).

Gro upon Tra vel*

wp"y wa na roz wój: wier szyk z We ne cji

cuch nie w nad ba ga #u wo do ro stem, mu szel k$,
sar nim spoj rze niem kur ty za ny.

By "o si! w ga le rii, wy su p"a "o eu ro,

stro j$c mi ny pod %cia n$.
Do brze, #e nikt

nie po pro si" o esej, sto sow ny wy raz;

nie wiem, co to jest wszyst ko,

ale po zo sta "o nie tkni! te, „gów no

przy wie zio no z po wro tem”

wy rwa "o si! cel ni ko wi. 

Pa nie, co pan,

to ry ba, wy pcha "em se z nu dów.

* lo ko wa nie pro duk tu, sor ry 

Ciem no wi dze nie

To po mat ce: ksi! #y co wy spazm

w bia "y dzie&, ner wy "$ cz$ si! z ko smo sem

(za wra ca krew) przez gli nia ne ta blicz ki,

ko r! ucie ka j$ cych drzew. Zno wu ja d!
mi! dzy s"o wa i ich po s!p nych w"a %ci cie li.

U%miech nij si! je den z dru gim,

kie dy% b! dziesz no mi no wa ny, po czu jesz

jesz cze wi!k sz$ pust k!.

I wie #e ko %cio "ów: zu #y te o"ów ki

kre %l$ ce ko mu% pla ny na przy sz"o%';
jak czu" ki wbi te w zwa "y chmur

przy no sz$ wia do mo%' – ni cze go tam nie ma,

rdze& si! wy pa li".

Ale mó dl my si! da lej

ryt micz nie, mia ro wo,

ni cze go lep sze go nie wy my %lo no.
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KAROL MALISZEWSKI

Na brze gu

Pa ty cza ki na brze gu wiel kiej

szy by. Klucz dzwo ni i nie tra fia.

Z do nic wy chy la j! g"o wy

kwia ty. Na sto le nie do pi ta ra ta fia.

Wszyst ko jak u sta rych mi strzów.

Tyl ko kie lich po pra wi# dzwon ko wi.

Za "a ma# $wia t"o. Ale nie r% ce.

Wiel kie nic, wzi% te z fi lo zo fii,

nie pa su je do cie p"e go wn% trza.

Wy je& d&a j! cy zo sta wi li sie bie

na fo to gra fiach, w"o sach na r%cz ni ku.

Mrów ki na bez lud nej wy spie (chle bie)

co$ mil cz!c g"o sz! w nie zna nym j% zy ku.

Tak sta wa# ci cho na brze gu ob ra zu,

klucz w r% ce ob ra ca#, zie mi% po ru sza#;
s! sie dzi wy je cha li w no cy

i pew nie ju& s! u brze gów An glii.

Z bez sen no $ci i nie mo cy

za my kam okna, do kr% cam kra ny.

Na sza uli ca si% wy lud nia.

Wy ja !nie nia

Lu dzie mó wi!, &e &y j% tak, 

jak bym nie za uwa &y" $mier ci

cio ci La li. Gów no praw da.

Kto wie, co ko go obe sz"o,

a co nie, co ugrz% z"o
na za wsze; ta jed na o$# wi% cej.

Po ty lu po grze bach masz

ju& w so bie ca "y szkie let

ry bi. Ostat nie go dnia

unio s"a si% na "ok ciach

i po wie dzia "a: „no, te raz id' cie,

ja si% mu sz% za j!# so b!”.

I si% za j% "a.

Ta kie s! na sze za j% cia.

Kto wie, co ko go do tkn% "o

i z ja kim zna mie niem cho dzi

na po licz ku. Swo jej twa rzy

chwi lo wo nie b% d% oka zy wa".

Od A -do -B

Od cin ku pro sty, w któ rym mi ja j! si%
po ci! gi; i wy, na g"e oko licz no $ci,

mi ny ga piów na "! kach,

o, twa rze w prze dzia "ach

doj rze wa j! ce do py ta nia;

nikt nie ma od wa gi go za da#
po s"o wach sta rusz ka spod okna

„gdy po wi n% "a si% no ga,

doj rze li do za gad nie nia B

oga (za j!k n!" si%); wi%c

wy, wszy scy i wszyst kie,

chcia" bym do zna# ol$nie nia w zwi!z ku

al bo bez zwi!z ku, sko ro za wi!z ki

zro zu mie nia ob umar "y z przy mroz kiem

i zo sta "a na ga ga "!'
dra pi! ca w gar dle i su n! cej szy bie,

pcha j! ca si% do oczu, po da j! ca si%
za praw d%, nie my wy rzut.

O, pro sty od cin ku i ci che po ci! gi,

o, szcze re po le bez oko licz no $ci,

o, szkol ny dzwon ku ro gat ki przy to rze:

wi dz% $wie tli ste punk ty, wi% cej si% nie mo &e.
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To by!o nowe miejsce dla Tadeusza Ró"ewicza
w Berlinie roku 2004. 

W Berlinie,
na Salzufer…
Pod tym ad re sem: Am Sal zu fer 13/14,

w dziel ni cy Char lot ten burg, w po -
miesz cze niach in du strial nych fa bry ki w!ó -
kien ni czej zna la z!y sie dzi b# szko !a ak tor -
ska Trans Form, za !o "o na w 1999 i,
utwo rzo ny pi#$ lat pó% niej, Te atr Stu dio
Am Sal zu fer. Za l&" kiem szko !y i te atru by!
dzia !a j& cy du "o wcze 'niej Mi# dzy na ro do -
wy Warsz tat Te atral ny Ber lin e.V.

Ini cja tor k& d!u go fa lo we go pro jek tu te -
atral ne go by !a ak tor ka Ja ni na Sza rek, któ -
ra wy emi gro wa !a z Pol ski w 1981 ro ku.
W Kra ko wie stu dio wa !a po lo ni sty k# na UJ
i uko( czy !a wy dzia! ak tor ski PWST. Gra -
!a w te atrach wro c!aw skich, od no si !a suk -
ce sy na Fe sti wa lach Jed ne go Ak to ra,
wspó! pra co wa !a z ra diem i te le wi zj&.
Uko ro no wa niem jej pra cy by !a 'wiet -
na ro la w spek ta klu Te atru TV Wa riat i za -

kon ni ca Wit ka ce go w re "y se rii Kry stia -
na Lu py. 

W Ber li nie zwi& za !a si# ze 'ro do wi skiem
in te lek tu ali stów i lu dzi sztu ki i wspól nie
z pro fe so rem Ola vem Münzber giem – uro -
dzo nym w Gli wi cach po et&, ese ist& i kry -
ty kiem sztu ki – za !o "y li szko !#, za trud nia -
j& c& pol skich i nie miec kich pe da go gów,
a po tem sce n# stu dyj n&, gra j& c& pol sk& dra -

ma tur gi# w j# zy ku nie miec kim. Mó wi li, "e
ich te atr po wsta! z pro te stu prze ciw rze czy -
wi sto 'ci, w ja kiej si# zna le% li, "e Niem cy
nie wie le wie dz& o kul tu rze pol skiej, a oni
b# d& sta ra li si# to zmie ni$.

Na in au gu ra cj# wy bra li Bia !e ma! "e# stwo

i prze ko na li do swe go po my s!u au to ra. Uzy -
ska li pa tro nat bur mi strza Ber li na Klau sa
Wor we re ita i ów cze sne go am ba sa do ra
Pol ski An drze ja Byr ta. Ini cja ty w# do ce ni li
par la men ta rzy 'ci i nie miec kie Mi ni ster stwo
Kul tu ry. Ta de usz Ró "e wicz i t!u macz sztu -
ki Hen ryk Be re ska zrze kli si# ho no ra riów
au tor skich i… 28 lu te go 2004 ro ku Te atr
Stu dio po raz pierw szy za pro si! pu blicz no'$.
Au tor obej rza! przed sta wie nie tro ch# pó% -
niej, we wrze 'niu. I zo sta! w Ber li nie ca -
!y ty dzie(. 

Ta de usz Ró "e wicz zna! Ber lin d!u go.
By! tu pierw szy raz zi m& 1956 ro ku
na uro czy sto 'ciach 100-le cia 'mier ci po -
ety He in ri cha He ine go. Miesz ka! wte dy
w ho te lu Ad lon bli sko Bra my Bran den bur -
skiej. „By! to gmach jak by uci# ty w pew -
nym miej scu no "em […] do pie ro po tem
do wie dzia !em si#, "e to rze czy wi 'cie ka -
wa !ek ogrom ne go ho te lu, któ ry zo sta! cz# -
'cio wo znisz czo ny przez bom by. W na -

szym po ko ju by !o bar dzo zim no. Brak by -
!o opa !u.” Tak opi sa! ho tel pi#t na 'cie lat
pó% niej w So bo wtó rze.

W 2004 roku, kiedy po prawie 50.
latach, z Olavem Münzbergiem stan#li
przed eleganckim Adlonem okaza!o si#, "e
nie uda si# wej'$ do holu recepcyjnego,
poniewa" „przyjecha! jaki' szejk z w!asn&
ochron&” i hotel jest niedost#pny. „Zdj#cie
pami&tkowe z ulicy, owszem, mo"na…”,
wi#c poeta ustawi! si# do zdj#cia.

„[…] pa mi# tam, "e sze d!em wzd!u"
Unter den Lin den w stro n# Bran den bur ger
Tor i Kan ce la rii Rze szy, by! tam te ren pa -
gór ko wa ty, gru zy po kry te 'nie giem, bra -
ma by !a sza ra.” Wy bra! si# wte dy do do -
mu to wa ro we go na Ale xan der Platz, gdzie
ku pi! ja ki' dro biazg. Zwie dzi! mu zeum,
a wie czo rem po szed! do te atru na Kau ka -

skie kre do we ko !o Brech ta. 
Wy gl& da !o na to, "e te raz mia! ocho t# od -

wie dzi$ te sa me miej sca. Przez mi nio ne pó! -
wie cze wie le ra zy by! w Ber li nie: na sym -
po zjach, spo tka niach li te rac kich, wie czo rach
au tor skich, na pre mie rach swo ich sztuk,
i mia! tu sta !e ad re sy. Na przy k!ad Ra ven -
na Haus na Bun de sal lee 36, gdzie miesz -
ka! w la tach osiem dzie si& tych. Przy po mnia!
so bie, "e w 1988 ro ku w ksi# gar ni na Bun -
de sal lee nie ocze ki wa nie zna laz! to mik
swo ich wier szy Schat ten spie le, wy da ny
w 1979, któ re go nie mia! w do mo wej bi -
blio te ce.

Al bo ka mie ni ca przy Scharn hor st stras -
se 8, gdzie wie le ra zy go 'ci! w miesz ka -
niu na 4. pi# trze u swe go t!u ma cza i przy -
ja cie la Hen ry ka Be re ski. A Mur wi dzia!
z okna. 

Al bo ho tel Unter den Lin den na ro gu
z Frie drich stras se, gdy przy je cha! na nie -
miec k& pra pre mie r# Pu !ap ki w 1985 ro ku.
Ho te lu ju" nie ma, znik n&! w cza sach prze -
bu do wy po zjed no cze niu Nie miec.

Po eta pa mi# ta!, "e w lo ka lu na Frie drich -
stras se je go brat Ja nusz, za mor do wa ny w li -
sto pa dzie 1944 ro ku przez Ge sta po, mia!
je sie ni& 1943 ro ku kon spi ra cyj ne spo tka -
nie, któ re dr Ha li na Szwar co wa opi sa !a we
wspo mnie niu, w!& czo nym do ksi&" ki Nasz

Star szy Brat. 

Te raz chcia! przej'$ przez Bra m# Bran -
den bur sk&, by po pa trze$ na Re ich stag ze
s!aw n& ko pu !& For ste ra. Zo ba czy!
przed wej 'ciem ogrom n& ko lej k# tu ry stów. 

Na prze !o mie wie ków Ró "e wicz na pi -
sa! wiersz Der Za ube rer Cza ro dziej. In spi -
ra cj& by !o opa ko wa nie w 1995 ro ku gma -
chu Re ich sta gu przez ar ty st# Chri sto:
„spo wi cie ty si& ca mi me trów sre brzy stej cu -
dow nej tka ni ny”. Ale ten pi#k ny obiekt sta -
no wi! w wier szu tyl ko punkt wyj 'cia,
z któ re go po eta wy pro wa dzi! ob ra zy prze -
sz!o 'ci: po "ar Re ich sta gu w 1933 ro ku, pa -
le nie ksi& "ek w Ber li nie, hi tle ryzm, okru -
cie( stwa woj ny. 

Cza ro dziej zo sta! w!& czo ny do sce na riu -
sza spek ta klu po etyc kie go Na uka cho dze -

nia, któ ry Te atr Stu dio przy go to wa! z oka -
zji przy jaz du po ety. Sta! si# pierw sz&
cz# 'ci& wie czo ru au tor skie go Ta de usza Ró -
"e wi cza i Hen ry ka Be re ski. At mos fe r# te -
go wie czo ru za pa mi# ta li na d!u go wszy scy
wte dy obec ni. Obaj po eta i t!u macz nie kry -
li wzru sze nia s!u cha j&c po ezji w wy ko na -
niu m!o dych ar ty stów. 

MARIA D)BICZ

Pod Bram$ Brandenbursk$.
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Rok pó! niej, we wrze "niu 2005 ro ku,

Hen ryk Be re ska zmar# i ten pi$k ny wie czór

oka za# si$ ich spo tka niem ostat nim. Ta de -

usz Ró %e wicz po %e gna# przy ja cie la wier -

szem Wro ta !mier ci.

[…] „szcz$ "li wy kto umie ra / we "nie /

trzy ma ny za r$ k$ / przez Eu ry dy k$ / któ -

ra jest "mier tel na / i p#a cze bo mu si da lej

/ %y& sa ma.” 

Mi n'# na st$p ny rok. Te atr Stu dio za pra -

sza# na ko lej ne pre mie ry. Po eta my "la#
o po now nym spo tka niu i pi sa# list: 

„Droga Pani Janino,

mi"o wspominam pobyt w Berlinie we

wrze!niu 2004 roku. Bardzo podoba"o mi

si# przedstawienie mojej sztuki „Bia"e
ma"$e%stwo”, które Pani re$yserowa"a.

By"o w nim nie tylko Pani do!wiadczenie

teatralne, ale i niezwyk"a !wie$o!& i energia

m"odych aktorów. 

Cie sz# si#, $e dzi# ki Te atro wi Am Sal zu -

fer sztu ka po wró ci "a do Ber li na zno wu. By -

"a wy sta wia na na d"u go przed zbu rze niem

Mu ru. Po zy ska "a Pa ni $ycz li wo!& i po moc

DA AD. To po wa$ ny, pre sti $o wy part ner. By -

"o by do brze, gdy by uda "o si# Pa ni kon ty nu -

owa& pra c# nad wspó" cze sn' dra ma tur gi'. 
Tak, jak mó wi li !my po pre mie rze i po -

tem we Wro c"a wiu, by "o by do brze wy sta -

wi& na wio sn# 2006 sztu k# Eine al te Frau

brütet /Sta ra ko bie ta wy sia du je/. Wiem, $e
Pa ni od daw na o tym my !li. Te mat sztu ki

jest tak ak tu al ny obec nie. Sta ra ko bie ta nie

by "a daw no gra na w Ber li nie i w ogó le

w ca "ych Niem czech.

Je !li ju$ po dej mie Pa ni tru dy re ali za cji,

ch#t nie we zm# udzia" w ko% co wych pró -

bach i po tem – w dys ku sji – po pre mie rze.

(y cz# Pa ni po wo dze nia w pra cy i ser decz -

nie po zdra wiam z Wro c"a wia. Ta de usz

Ró $e wicz.”

Uwa %a#, %e Ja ni na Sza rek jest w do brym

wie ku fi zycz nie i psy chicz nie, by za gra&
ty tu #o w' ro l$… „Mo %e si$ jesz cze spo tka&
ze so b' m#o d'. W Sta rej ko bie cie jest

wszyst ko: po cz' tek trze ciej woj ny "wia -

to wej, glo bal ny "miet nik, hor mo ny, 68 rok

i „dzie ci kwia ty”. To ko pal nia, w któ rej ona

grze bie. Mo% na du %o zro bi& we wn'trz tek -

stu.” Za cz'# pro po no wa& roz wi' za nia in -

sce ni za cyj ne. 

Nie cze ka# d#u go. W stycz niu 2007 ro -

ku na Sal zu fer od by #a si$ pre mie ra sztu -

ki. W ro li g#ów nej wy st' pi #a, ob sa dzo na

przez Au to ra, Ja ni na – re %y ser ka spek ta -

klu. Wo kó# niej m#o dzi ak to rzy.

Przed sta wie nie zo sta #o do brze przy j$ te
i od ra zu wy ru szy #o w to ur née: do Frank -

fur tu, Lip ska, Ham bur ga, a tak %e do Pol -

ski: do Gdy ni i Kra ko wa. Au tor obej rza#
je z na gra nia na p#y cie CD.

Pla no wa# po dró%, uma wia# si$ na wet

z Al brech tem Lemp pem, sze fem Fun da cji

Wspó# pra cy Pol sko-Nie miec kiej w War -

sza wie, z któ rym od cza su Tar gów Ksi'% -
ki Frank furt 2000 po zo sta wa# w przy ja! -
ni. Fun da cja fi nan so wa #a pre mie r$ Sta rej

ko bie ty, wi$c obaj po win ni by li spek takl

obej rze& nie ja ko s#u% bo wo. Ale po eta

prze k#a da# ter mi ny, po tem za cz$ #y si$
mno %y& prze szko dy, rów nie% na tu ry zdro -

wot nej.

Ber lin po wra ca# w roz mo wach, wspo -

mnie niach. Po eta roz my "la# o na pi sa niu po -

ema tu o Mu rze. W szu fla dzie je go biur ka

zo sta #a pocz tów ka – fo to gra fia Mu ru

w 1989 ro ku… 

A na Sal zu fer pra co wa no in ten syw nie.

Te atr przez dzie si$ cio le cie da# trzy dzie "ci

pre mier, Trans Form Schau spiel schu le wy -

kszta# ci #a spo r' gru p$ ak to rów, któ rzy

pra cu j' w wie lu te atrach, tak %e ber li( skich,

a nie któ rzy, jak Ka ro li na )o dy ga [Pau li -

na w Bia "ym ma" $e% stwie] zro bi li ka rie r$
fil mo w'. Na Sal zu fer sta le co" si$ dzie je.

Pro wa dz' warsz ta ty dla adep tów, or ga ni -

zu j' spo tka nia li te rac kie i pro mo cje ksi' -
%ek, pre zen ta cje fil mów [tu od by #a si$ ber -

li( ska pre mie ra pol skie go do ku men tu Gli -

wic kie la ta Ta de usza Ró $e wi cza], za pra sza -

j' na go "cin ne wy st$ py pol skie ze spo #y te -

atral ne. 

Gdy do tar #a do nich wia do mo"& o "mier -

ci Ta de usza Ró %e wi cza, spon ta nicz nie

po sta no wi li do do tych cza so wej na zwy

Te atru do da&: Ta de usz Ró %e wicz Bühne

Ber lin. Te raz pe# na na zwa brzmi:

Te atr Stu dio Am Sal zu fer / Ta de usz Ró -

%e wicz Bühne Ber lin. 

Pod tym szyl dem ob cho dzi li ju bi le -

usz 10-le cia. Na tu ral nie da j'c no w' pre -

mie r$ – spek takl Anio "y i !wi nie w Ber li -

nie – na pod sta wie pro zy Bry gi dy Hel big,

miesz ka j' cej w Ber li nie pi sar ki dwu krot -

nie w 2012 i 2014 no mi no wa nej do Na gro -

dy NI KE. Bra wu ro wo za gra ne i za "pie wa -

ne przed sta wie nie stu den tów pod

kie run kiem Ja ni ny Sza rek. Zd' %y li je ju%
po ka za& pu blicz no "ci w Szcze ci nie. 

A na spo tka niu po pre mie ro wym przy -

wo #a li pa mi$& o Ta de uszu Ró %e wi czu.

Mó wi li, %e ju% pla nu j' ko lej n' Ró %e wi -

czow sk' pre mie r$. Gdy by Po eta móg# zo -

ba czy& tych uta len to wa nych, ser decz -

nych m#o dych ak to rów, sto j' cych w kr$ gu

ra zem z re %y ser k' Ja ni n' Sza rek z Je go

wiel k' fo to gra fi' na tle Bra my Bran den -

bur skiej.

W czerw cu 2014 ro ku, na Sal zu fer…

pod ostat nim ber li( skim ad re sem Ta de usza

Ró %e wi cza. 
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Przy grobie Bertolda Brechta.

Z Janin' Szarek.

Tadeusz Ró$ewicz  specjalnie ustawi" si# na tle bilbordu wystawy MOMA

z Nowego Jorku, która by"a w 2004 roku hitem Berlina i przed Galeria sta"y
non stop ogromne kolejki. Wtedy by" po raz ostatni w Berlinie.
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Do Ka to wic Pa de rew ski po raz pierw szy za wi ta! 27 pa" dzier ni -

ka 1901 ro ku. Te go dnia w nie dzie l#, „o 6 po po !u dniu”, w Sa li kon -

cer to wej „Re ich shal le” przy Karl stras se 2 (obec nie Fil har mo nii 

$l% skiej im. Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie go) wy st% pi! z re ci ta lem for -

te pia no wym.

HEN RYK SZCZE PA! SKI 

L
a to 1901 ro ku Pa de rew ski sp" dzi#
w jed nej ze swo ich po sia d#o $ci

w K% $nej Dol nej nie opo dal ga li cyj -

skich Ci"& ko wic. Ba wi# tam wraz

z dru g% &o n% He le n%, cór k% war -

szaw skie go ba ro na Ro se na i ro do wi -

tej Gre czyn ki. Na le &a #a do pi"k no $ci

o $ród ziem no mor skiej uro dzie. Po $lu -

bi# j% pó# to ra ro ku wcze $niej. By #a
od nie go o kil ka lat star sza, bar dzo

opie ku' cza ale i w#ad cza. 

Z siel skie go za k%t ka ro bi li wy pa dy

do Lwo wa i Kra ko wa, gdzie od by wa -

#y si" pre mie ro we przed sta wie nia

„Man ru” – je go je dy nej ro man tycz nej

ope ry opar tej na mo ty wach, wte dy

sza le nie po pu lar nej „Cha ty za wsi%”
Kra szew skie go. 

Igna cy i He le na, obo je ju& po czter -

dzie st ce, sia dy wa li w dwor skim sa lo -

ni ku i czy ta li en tu zja stycz ne re cen zje

pu bli ko wa ne na #a mach eu ro pej skich

cza so pism. 

W dro dze do Ka to wic

Gdy
Pa de rew scy wy po czy wa -

li w K% $nej, an giel ski im -

pre sa rio Wi liam Ad ling ton wspó# pra -

cu j% cy wów czas ze s#yn n% agen tu r%
kon cer to w% Her ma na Wolf fa z Ber -

li na, za pro po no wa# pia ni $cie d#u g%
tra s" po ce sar stwach Habs bur gów

i Ho hen zol ler nów – czy li po ca #ej

cen tral nej Eu ro pie a na st"p nie

po Hisz pa nii i Por tu ga lii. Pro jek to -

wa# j% od wrze $nia do ko' ca pa( -
dzier ni ka 1901 ro ku – na 6 ty go dni

z#o tej eu ro pej skiej je sie ni. Wio d#a
przez mia sta s#y n% ce z wra& li wej

i wy ma ga j% cej pu blicz no $ci mu -

zycz nej. Nie ba wem, ma estro Pa -

derew skie go ucho dz% ce go ju&
za „kró la pia ni stów” okla ski wa no

m.in. w: Dre( nie, No rym ber dze,

Mo na chium, Wied niu, Bu da pesz -

cie, Pra dze, Karls ru he, Ko lo nii,

Wro c#a wiu i Ka to wi cach, do któ rych

przyby wa# na spe cjal ne za pro sze nie

tu tej sze go sto wa rzy sze nia $pie wa -

cze go. 

Do Ka to wic Pa de rew ski po raz

pierw szy w &y ciu za wi ta# 27 pa( -
dzier ni ka 1901 ro ku. Te go dnia w nie -

dzie l", „o 6 po po #u dniu”, w Sa li 

kon cer to wej „Re ich shal le” przy Karl -

stras se 2 (obec nie: Fil har mo nii 

)l% skiej im. Hen ry ka Mi ko #a ja Gó -

rec kie go) wy st% pi# z re ci ta lem for te -

pia no wym. Jesz cze po przed nie go

wie czo ra kon cer to wa# we Wro c#a wiu,

w gma chu Sta rej Gie# dy przy Krup -

ni czej. Je go im po nu j% ce to urnée po

Niem czech i Au strii, roz mia ra mi

i tem pem przy po mi na #o 10 lat wcze -

$niej zor ga ni zo wa ny, s#yn ny ame ry -

ka' ski ma ra ton kon cer to wy za aran -

&o wa ny przez Wil lia ma Ste in waya,

me na d&e ra i s#aw ne go pro du cen ta

Pa de rew ski

w Ka to wi cach

Pa de rew ski w pa! dzier ni ku 1924. Zdj" cie po cho dzi z pu bli ka cji: Ma rian Ma rek Droz dow ski, „Pa -
de rew ski za rys bio gra fii po li tycz nej”, wy da nie trze cie po pra wio ne i roz sze rzo ne, Wy daw nic two In ter -
press 1986.
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for te pianów, po któ rym pol ski pia ni -

sta tra fi! do czo !ów ki naj bo gat szych

lu dzi "wia ta. 

Na za pro sze nie Sin gve re in

„#y cie ar ty stycz ne ma !ych wów -

czas – bo 31 ty si$ cy miesz ka% -
ców ma j& cych Ka to wic – bu dzi!
do pierw sze go 'y cia zna ko mi ty, za -

s!u 'o ny i do dzi" przez Niem ców ce -

nio ny mu zyk nie miec ki prof. Oskar

Me ister, za !o 'y ciel pierw sze go

i do dzi" ist nie j& ce go Ge san gve re inu

je go imie nia. By !a to po sta( Niem ca

o wiel kim cha rak te rze, za pa trzo na

w wiel kie kul tu ral ne po s!an nic two

mu zy ki nie miec kiej, któ rej s!u 'y!
nie ogl& da j&c si$ na tych, któ rzy

z pra cy je go czy ni( chcie li i pó) niej

uczy ni li bro% prze ciw bu dz& ce mu

si$ z wie ko we go le tar gu du cho wi

na ro do we mu lu du "l& skie go. Ten 'e
Oskar Me ister, nie ba cz&c na po cho -

dze nie pol skie Igna ce go Pa de rew skie -

go za pro si! wiel kie go ar ty st$ na wy -

st$p do Ka to wic.” – w 1935 ro ku,

z oka zji 75. uro dzin „kró la pia ni stów”

wspo mi na! Ste fan Ma rian Sto i% ski,

pierw szy dy rek tor In sty tu tu Mu zycz -

ne go i Ope ry *l& skiej w mi$ dzy wo -

jen nych Ka to wi cach. 

O po wi ta niu "wia to wej s!a wy mu zy -

ka i kom po zy to ra na pe ro nie ka to wic kie -

go dwor ca kr& 'y !y plot ki i aneg do ty kol -

por to wa ne przez lo kal n& pra s$. Je go

przy by cia ocze ki wa !o kil ku cz!on ków za -

rz& du nie miec kie go sto wa rzy sze nia "pie -

wa cze go. W drzwiach pul ma now skie go

sle epin gu po ja wi! si$ ze swo j& nie od !&cz -

n& la secz k&, z ja k& u schy! ku XIX stu -

le cia wy st$ po wa li ar ty "ci kra kow skiej

i wie de% skiej bo he my. Gdy wy szed!
z po ci& gu przy wi ta li go w j$ zy ku nie -

miec kim. Pa de rew ski spo koj nie wy s!u -

cha! i grzecz nie za py ta! po pol sku: 

„Do brze, ale czy nie  ma tu 
Po la ków”?

W
te dy spo "ród de le ga tów wy st& pi!
Sta ni slaus Rzad kow ski, na uczy -

ciel pol skie go po cho dze nia i wszyst -

ko po wtó rzy! w j$ zy ku zna ko mi te go

go "cia. Ri po sta ar ty sty zbul wer so wa -

!a ka to wic kich ha ka ty stów i nie miec -

kie sa lo ny to wa rzy skie, na to miast nie

bez sa tys fak cji cy to wa no j& w kr$ gu

pa trio tów sta j& cych w obro nie pol sko -

"ci *l& ska. „Kat to wit zer Ze itung”, iro -

nicz nie, z ty po wym dla sie bie po czu -

ciem wy' szo "ci, no tat k$ za ty tu !o wa !a
„Der stol ze Igna zi” („Dum ny Igna"”)

a mi mo cho dem o zda rze niu wspo -

mnia! pol sko j$ zycz ny „Ka to lik”. 

Re ci tal Pa de rew skie go w naj wi$k -

szej Sa li kon cer to wej Ka to wic nie

by! wy st$ pem pro mo wa nym przez

pra s$. Je go za po wied) nie tra fi !a na -

wet na afi sze zwy cza jo wo na kle ja ne

na miej sco wych Lit faßsäule ach przez

*l& za ków na zy wa nych lit fa sa mi 

al bo s!u pa mi og!o sze nio wy mi; znaj do -

wa !y si$ w po bli 'u sta ro stwa, ma gi stra -

tu i dwor ca. „Kat to wit zer Ze itung” 

– naj wa' niej sza ga ze ta po wia tu – za -

mie "ci !a za le d wie la ko nicz ny in se rat,

za któ re go pu bli ka cj$ za p!a ci! prof.

Oskar Me ister, pre zes i za !o 'y ciel ist -

nie j& ce go od po nad (wier( stu le cia, sto -

wa rzy sze nia pie "niar skie go o na zwie

„Me ister sche Ge san gve re in”. 

Z cu dem oca lo ne go hi sto rycz ne go

eg zem pla rza pro gra mu do wia du je my

si$, 'e ma estro Pa de rew ski gra!
na kon cer to wym Ste in wayu a z pa -

mi$t ni ków mi strza, 'e za sia da! na pa -

ry skim krze "le Erar da, je dy nym,

na któ rym czu! si$ „wy god nie i swo -

bod nie”. Je go wy st$p po prze dzi !y
dwa utwo ry wy ko na ne à ca pel la

przez chór mie sza ny pod kie run kiem

prof. Oska ra Me iste ra, ce nio ne go

w Niem czech chór mi strza, ab sol -

wen ta kon ser wa to rium ber li% skie go,

or ga ni sty w ewan ge lic kim ko "cie le

Zmar twych wsta nia Pa% skie go w Ka -

to wi cach i za !o 'y cie la pierw sze go

w mie "cie In sty tu tu Mu zycz ne go.

By! po sta ci& do stoj n& i ta jem ni cz&.
Na le 'a! do m$' czyzn wy so kich i do -

sko na le zbu do wa nych. D!u gie w!o sy,

ob fi ta bro da, or li nos, roz iskrzo ne

spoj rze nie i wiel ki fin de siec le’owy

ka pe lusz nie po zwa la !y w&t pi(, 'e
iden ty fi ku je si$ z ar ty stycz n& cy ga ne -

ri& prze !o mu stu le ci. 

Re per tu ar kon cer tu Igna ce go Ja na Pa de rew skie go z 27 pa! dzier ni ka 1901 ro ku.



22

Naj pierw nie miec cy chó rzy !ci za -
!pie wa li pó" no ba ro ko wy „Cru ci fi -
xus”, w#o skie go kom po zy to ra An to nio
Lot tie go a po tem „Pal men son n tag
mor gen” Ma xa Bru cha op. 60 – jed n$
z pie !ni na Nie dzie l% Pal mo w$, ze s#o -
wa mi Edu ar da Möri kea. Po tem
przy for te pia nie za siad# ma estro Pa de -
rew ski i za pre zen to wa# ko lej ne utwo -
ry za po wie dzia ne go re per tu aru. 

We wtor ko wym wy da niu „Kat to wit -
zer Ze itung” z dnia 29 pa" dzier ni -
ka 1901 uka za #a si% re la cja. „Sa la by -
#a prze pe# nio na (zum Erdrücken vol les
Haus)”. Re por ter za uwa &y# „wie le go -
!ci za miej sco wych m.in. pre zy den ta re -
jen cji z Opo la”. W kil ku zda niach
przy po mi na# &y cio rys ar ty stycz ny Pa -
de rew skie go. Epa to wa# czy tel ni ków
kwo t$ 700 ty si% cy ma rek, ja k$ pia ni -
sta otrzy ma# za to urnée po Ame ry ce
oraz ho no ra rium 2 ty si$ ce ma rek ja kie
mu wr% czo no za wy st%p ka to wic -
ki – wte dy, dla 'l$ za ka by #y to su my
fan ta stycz ne i szo ku j$ ce. 

Po pe# ni# te& kil ka zda( me ry to rycz -
nej re cen zji ga ni$ cej Pa de rew skie go
za zbyt szyb kie tem po ostat niej cz% !ci
„Ap pas sio na ty” Beetho ve na, za cz% -
ste u&y wa nie pe da #u, a tak &e za nie do -
k#ad no !ci tech nicz ne. Nie miec kie mu
re cen zen to wi nie po do ba #a si% kom po -
zy cja Pa de rew skie go „Noc tur r no B -
-dur”. By #a „zbyt smut na, zbyt s#o -
wia( ska i dzia #a #a de pry mu j$ co”.
Kry tyk po chwa li# go na to miast
za „zdro we pla stycz ne uj% cie” in ter pre -
ta cji utwo rów Ba cha, a w sa mych su -
per la ty wach roz pi sa# si% na te mat wy -
ko na nia dzie# Cho pi na, pod kre !la j$c,
&e „ta kich to nów ni gdy tu przed tem nie
s#y sza no”. 

Brak za po wie dzi i re la cji w pol sko -
j% zycz nej pra sie pro win cji opol skiej
sk#a nia do przy pusz cze nia, &e licz ne
za st% py pol skich chó rzy stów Ka to wic
i oko licz nych miej sco wo !ci nie okla -
ski wa #y po pi sów swe go ro da ka, cho)
spra woz daw ca po pu lar nej „Ka to wi cer -
ki” za uwa &y# „&e przy by #o wie le s#u -
cha czów z po bli skie go Za g#% bia, 
le &$ ce go wów czas za gra ni c$ wil hel -
mi( skiej Rze szy.” Sto i( ski na po my ka,
&e na kon cer cie by# obec ny m#o dy
Woj ciech Kor fan ty. Mia# wte dy 27 lat.
Re da go wa# ar ty ku #y po le micz ne i spra -
woz da nia dla po czyt nej na 'l$ -
sku – „Pra cy”. O re ci ta lu Pa de rew skie -
go mil czy tak &e dr Max Knap pe,
au tor pu bli ka cji po !wi% co nej pó# wie -
czu &y cia mu zycz ne go w Ka to wi -
cach, wy mie nia j$ cy po nad 20 in nych
ar ty stów gosz cz$ cych w sa li kon cer -
to wej przy Karl stras se. Po la ków
na Gór nym 'l$ sku, wiel ko dusz ny Pa -
de rew ski nie zmien nie da rzy# sen ty -
men tem i &ycz li wo !ci$. W kil ka mie -
si% cy pó" niej, pod czas za gra nicz nej
kwe sty na rzecz Czy tel ni Lu do wej
w Ka to wi cach, by# jed nym z naj hoj -
niej szych dar czy( ców, o czym do no -

si #a „Ga ze ta Ro bot ni cza”, or gan !l$ -
skich so cja li stów.

Po wy st% pach dys tyn go wa ny prof.
Oskar Me ister i je go chó rzy !ci, swe go
ko le g% mu zy ka za pro si li na ko la cj%
do nie daw no wy bu do wa ne go „Grand
Ho te lu”. To a sty wzno szo no „Re( -
skim” i „W% grzy nem”. Sta! Rzad -
kow ski prze czy ta# tekst z naj now sze -
go wy da nia „Ku rie ra War szaw skie go”,
któ ry zna jo mi przy wie" li po po #u dnio -
wym po ci$ giem ze sto li cy Kró le stwa
Pol skie go. Za po wia da no tam otwar cie
no we go gma chu Fil har mo nii:

„Za dzie si%) dni po raz pierw szy we
fra kach, bia #ych kra wa tach, to a le tach
wie czo ro wych, z mi n$ sa lo now ców,
id$ cych na re cep cj% do olim pij skich bo -
gi(, b% dzie my wst% po wa li w pro gi
no we go przy byt ku sztu ki, o!wie tlo ne -
go a gior no, w któ rym w!ród kon ste -
la cji or kie stry sym fo nicz nej za b#y -
!nie Orion – Pa de rew ski.” 

Z Ka to wic mag kla wia tu ry – bo &ysz -
cze me lo ma nów po je cha# po ci$ giem
do Po zna nia, a 5 li sto pa da za gra# pod -
czas in au gu ra cji dzia #al no !ci war -
szaw skiej Fil har mo nii, któ rej sze fem
by# wte dy le gen dar ny dy ry gent Emil
M#y nar ski. Jesz cze te go sa me go wie -
czo ra, po kon cer cie, Orion uczest ni czy#
w nie zwy kle uro czy stym przy j% ciu
zor ga ni zo wa nym przez ba ro na Le -
opol da Kro nen ber ga, war szaw skie go
fi nan si st% i wspó# udzia #ow ca Fil har mo -
nii, wy da nym w je go pa #a cu z oka zji 41
uro dzin ma estra. Pod ad re sem ju bi la -
ta sy pa #y si% kom ple men ty. Przy po mi -
na no, &e ocza ro wa# me lo ma nów
nad Se kwa n$, któ rzy na zwa li go
„Lwem Pa ry &a”, a nad Ta mi z$, po re -
ci ta lu w Wind so rze, an giel ska kró lo wa
Wik to ria za uwa &y #a: „Gra tak prze cud -
nie, z ta k$ si #$ wy ra zu i g#% bo kim uczu -
ciem.” W 1884., w Za ko pa nem ocza -
ro wa# He le n% Mo drze jew sk$, wte dy 44
lat li cz$ c$ ama zon k% do sia da j$ c$ ko -
nia i je& d&$ c$ po Kru pów kach. Pa trz$c
na ru do w#o se go m#o dzie( ca mia #a
wra &e nie, &e „Przy for te pia nie g#o wa
Pa de rew skie go w au re oli z#o tych w#o -
sów i de li kat ne, nie mal ko bie ce ry sy
spra wia #y wra &e nie ja kie go! anio #a
Bot ti cel le go al bo Fra An ge li ca.”

Wie le lat pó! niej

Po god ne ty go dnie z#o tej eu ro pej -
skiej je sie ni 1924 ro ku pa( stwo Pa -

de rew scy sp% dza li nad je zio rem Le -
ma( skim, u stóp Alp szwaj car skich.
Tam od po nad )wier) wie cza mie li pa -
#a cyk z roz le g#ym ogro dem. Na zy wa#
si% Riond -Bos son. Le &a# w po bli &u
mia stecz ka Mor ges, w kan to nie Vaud
ze sto li c$ w Lo zan nie. Tu taj w bli sko -
!ci miejsc upa mi%t nio nych pol sk$ na -
ro do w$ tra dy cj$, za wsze bez par tyj ny
eks pre mier rz$ du od ro dzo nej Rzecz po -

spo li tej od zy ski wa# spo kój ner wów
i du cha. 

Po trud nym 1919 ro ku prze wod ni -
cze nia ra dzie mi ni strów i me dio wa nia
po mi% dzy sk#ó co ny mi frak cja mi par -
tyj no -par la men tar ny mi, któ re pro wa -
dzi #y co! w ro dza ju „wal ki ko tów
na kla wia tu rze”, po sta no wi# osta tecz -
nie ze rwa) z po li ty k$ i spo ra mi o w#a -
dz%. Pro fi lak tycz nie na dwa la ta przy -
j$# obo wi$z ki sta #e go przed sta wi cie la
Pol ski w Li dze Na ro dów. Po tem usu -
n$# si% w cie( pro pa gan do wej are ny
i prze niós# nad brze gi b#% kit ne go Le -
ma nu co raz cz% !ciej na zy wa ne go Je -
zio rem Ge new skim. Dzia #al no!) ar ty -
stycz n$ wzno wi# do pie ro w 1922 ro ku,
od by wa j$c ko lej ne to urnées po USA. 

W do mu Pa de rew skie go za wsze ro -
i#o si% od go !ci, przy ja ció#, krew nych
i zna jo mych a przede wszyst kim
od pta ków. Ma estro ko lek cjo no wa#
pa pu gi. Mia# kil ka dzie si$t ze wszyst -
kich za k$t ków !wia ta. Cz% sto to wa rzy -
szy #y mu w po dró &ach ar ty stycz nych.
Ulu bie( ca mi pa ni pre mie ro wej by #y ra -
so we ku ry i go #% bie. Te dru gie przy by -
szom sia da #y na ra mio nach i ra do !nie
gru cha #y do ucha. Kur nik pa ni Pa de -
rew skiej by# zna ny w ca #ym !wie cie.
Fer m% i jej pi%k n$ w#a !ci ciel k% na gra -
dza no me da la mi na eu ro pej skich i ame -
ry ka( skich wy sta wach dro biu. Oso bli -
we go ko lo ry tu te go za k$t ka do pe# nia #a
psiar nia – czwo ro no gów by #o kil ka na -
!cie a ka& dy in nej ra sy. 

W at mos fe rze skan da lu

Wpa" dzier ni ku 1924 ro ku, z Ka to -
wic do re zy den cji Riond -Bos son

przy by# Woj ciech Kor fan ty, wte dy
po se# Chrze !ci ja( skiej De mo kra cji
do par la men tu Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, a przed tem od pa" dzier ni ka
do grud nia 1923 wi ce pre mier w rz$ -
dzie Win cen te go Wi to sa. W Ksi% dze
Go !ci, obok na zwi ska ka to wi cza ni na
za cho wa# si% wpis: „Za wsze wier ny
i za wsze od da ny wiel kie mu m% &o wi
i od no wi cie lo wi Pol ski, wdzi%cz ny
za mi #e chwi le sp% dzo ne w Mor ges”

We wrze !niu w Ka to wi cach otwo -
rzy# w#a sne, no wo cze sne, naj wi%k sze
w Pol sce – wy daw nic two pra so we
a z da t$ 27 te go mie si$ ca, wy dru ko -
wa# pierw szy nu mer co dzien ne go
pi sma in for ma cyj ne go – „Po lo nia”.
W nie spe# na mie si$c pó" niej, od Pa -
de rew skie go, by #e go pre ze sa ra dy mi -
ni strów i sy gna ta riu sza Trak ta tu Wer -
sal skie go, za pie ni$ dze nie miec kich
prze my s#ow ców ku pi# war szaw sk$
dru kar ni%, wy daw nic two, ty tu# i re -
dak cj% dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”.

Nie uf no!) i po dej rze nia za cz% #y
osnu wa) Kor fan te go la tem 1924 ro ku,
gdy po War sza wie ro ze sz#y si% po g#o -
ski na te mat je go nad u&y) po dat ko -
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wych w Za k!a dach Ho hen lo he go
na Gór nym "l# sku. Ja ko przed sta wi ciel
rz# du pol skie go by! tam cz!on kiem ra -
dy nad zor czej, ale za miast dba$ o pol -
skie in te re sy przy my ka! oko na ró% ne -
go ro dza ju ma chloj ki nie miec kich
prze my s!ow ców. Wy cho dz# ca w Ka -
to wi cach „Ga ze ta Ro bot ni cza”, w wy -
da niu z dnia 15 lip ca 1924 ro ku, na wi# -
zu j#c do mal wer sa cji, do mnie my wa !a,
%e mu si z ni# by$ zwi# za ny Gór no &l# -
ski Zwi# zek Prze my s!ow ców Gór ni -
czo -Hut ni czych: 

Po uf ny pro to kó! An to nie go Ol szew -
skie go, cz!o wie ka za ufa nia wiel kie go
pol skie go Ka pi ta !u, by !e go mi ni stra
Han dlu i Prze my s!u, po s!a nad zwy czaj -
ne go i mi ni stra pe! no moc ne go RP,
opar ty na ra por tach Od dzia !u Wy wia -
dow cze go Mi ni ster stwa Skar bu brzmia!
„jak ro mans kry mi nal ny”. W&ród
wst'p nie sfor mu !o wa nych zna la z!y
si' za rzu ty o przy w!asz cze nie war to -
&ci ma te rial nych a tak %e o wspó! pra c'
z ka pi ta !em nie miec kim. Pod ko niec la -
ta nad g!o w# Kor fan te go sk!' bi !y si'
jesz cze ciem niej sze chmu ry. Oskar %a -
no go o spe! nia nie us!ug po wier ni czych
na zle ce nie Berg - und Hüttenmänni -
scher Ve re in – Zwi#z ku Prze my s!ow -
ców Gór ni czo -Hut ni czych, któ re go
za rz#d mia! sie dzi b' w pa !a cu Gold ste -
inów przy ka to wic kim pla cu Wol no &ci.
Prym wie dli tam nie miec cy me na -
d%e ro wie mniej lub bar dziej jaw nie,
sprzy ja j# cy swo im daw niej szym ber -
li( skim de cy den tom. Afe ra do ty czy !a
g!ów nie taj nych sub wen cji ja kie Niem -
cy wy p!a ci li Kor fan te mu w za mian
za obiet ni c' pu bli ko wa nia ma te ria -
!ów pra so wych dyk to wa nych przez
spon so rów i pro mu j# cych ich ofer ty
go spo dar cze. Z tych sum za ku pio no
war szaw ski dzien nik „Rzecz po spo li ta”,
do k!a da no do bu do wy ka to wic kiej
„Po lo nii” jak i do edy cji ko lej nych wy -
da( oby dwu cza so pism Kor fan te go. 

Za nie po ko je nie ogar n' !o eli ty w!a -
dzy i ów cze sn# eki p' rz# do w#. Mar sza -
!ek Sej mu Ma ciej Ra taj, w swo ich „Pa -
mi't ni kach” za no to wa!: „Pre mier
Grab ski bar dzo za afe ro wa ny, %e Kor -
fan te mu przy by! no wy or gan do wal -
ki z rz# dem; po wie dzia! mi, %e utwier -
dza si' w prze &wiad cze niu, %e Kor fan ty
jest fi nan so wa ny przez nie miec kich
prze my s!ow ców z Gór ne go "l# ska”.

Jesz cze nie przy pusz cza!, jak bar dzo
je go hi po te za od po wia da praw dzie.

11 wrze &nia 1924 ro ku Woj ciech
Kor fan ty pi sa! do Igna ce go Pa de rew -
skie go: 

„P. dr Or !ow ski ra zem z tym li stem
wr' czy Pa nu Pre zy den to wi umo w',
któ r# z nim na dniu dzi siej szym za war -
!em ja ko z Pa( skim za st'p c# praw nym
w spra wie sprze da %y dru kar ni i „Rze -
czy po spo li tej”. Pod j# !em si' tej spra -
wy z ol brzy mim ma te rial nym Wy si! -
kiem – a rze cz# to nie !a tw# wo bec
bra ku pie ni' dzy w Pol sce – a uczy ni -

!em to prze wa% nie ze wzgl' du na mo -
je za in te re so wa nie roz wo jem eko no -
micz nym Kra ju i aby przy czy ni$ si'
do od ro dze nia Pol ski w du chu wiel -
kich ide a!ów JWielm. Pa na Pre zy den -
ta. Do !o %' wszyst kich sta ra(, aby
„Rzecz po spo li ta” sta !a si' praw dzi w#
wy ra zi ciel k# po trzeb i d# %e( gi n# cej
eko no micz nie Oj czy zny na szej, a rów -
no cze &nie sta !a si' or ga nem po li tycz -
nym, z któ rym by si' li czo no, a któ -
ry by i Pan Pre zy dent z przy jem no &ci#
bra! w r' k' ja ko naj lep szy po li tycz ny
dzien nik pol ski z po wa% nie pro wa dzo -
nym dzia !em eko no micz nym i prze my -
s!o wym, ja ko dzien nik, któ ry bez bla -
gi i nie smacz nych ko mu na !ów,
z m' sk# uczci wo &ci# do JWielm. Pa -
na ja ko do wiel kie go m' %a sta nu od -
no si$ si' b' dzie”. 

W li &cie do by !e go pre mie ra s!y n# -
ce go ze szczo drych dat ków na ce le pa -
trio tycz ne, Kor fan te mu nie za bra k!o ga -
bi ne to wych fra ze sów ale skrz't nie
„ukry wa! rzecz naj bar dziej wsty dli w#
i kom pro mi tu j# c#” – pie ni# dze na kup -
no „Rze czy po spo li tej” i Dru kar ni Pol -
skiej (w su mie po nad 2 mln z!) po cho -
dzi !y z kont spe cjal nych GZPG -H”
(Gór no &l# skie go Zwi#z ku Prze my -
s!ow ców Gór ni czo -Hut ni czych). 

Za ku li so wych se kre tów te go i wcze -
&niej szych uk!a dów nie uda !o si' utrzy -
ma$ w ta jem ni cy. W Kor fan te go ja ko
no we go w!a &ci cie la RP zw#t pi li na wet
je go par tyj ni ko le dzy z Chrze &ci ja( skiej
De mo kra cji. 5 pa) dzier ni ka 1924 Kor -
fan ty %a li! si' Pa de rew skie mu: „na wet
ks. Ka czy( ski ope ro wa! prze ciw ko
mnie oszczer stwa mi, ja ko bym by!
skom pro mi to wa ny w spra wie Ho hen -
-lo he go. *a !u j' moc no, %em si' w ogó -
le wda! w t' rzecz, bo uwi k!a no mnie
w ka ba !', któ ra mi wie le nie przy jem -
no &ci spra wia. Ca !a ta spra wa
z «Rzecz po spo li t#» na ro bi !a mi bar dzo
wie le przy kro &ci i na ra zi !a mnie na nie -
po trzeb ne wy dat ki. In ten cje mia !em do -
bre, chcia !em s!u %y$ spra wie, nie osi# -
gn# !em ce lu swe go, ale wspól ny mi
si !a mi ra zem z bli ski mi przy ja ció! mi
stwo rz' so bie i na szym ide om no wy or -
gan w War sza wie”.

Trans ak cja zo sta !a sfi na li zo wa na 21
pa) dzier ni ka 1924 ro ku. 4 dni wcze -
&niej Kor fan ty od wie dzi! Riond -Bos -
son. By$ mo %e wte dy za pro si! le gen -
dar ne go Po la ka do Ka to wic. Ostat ni
nu mer „Rzecz po spo li tej” zre da go wa -
ny przez po przed nie go na czel ne go,
Sta ni s!a wa Stro( skie go uka za! si'
z da t# 23 pa) dzier ni ka 1924. Na st'p -
ne in kwi ro wa! ju% Kor fan ty.

Przez Wie de! do Ka to wic

Wczwar tek, 20 li sto pa da 1924
Igna cy Pa de rew ski w to wa rzy -

stwie %o ny He le ny i jej se kre tar ki pan -

ny Lüpke, ze szwaj car skie go Mor ges
via Wie de( przy je cha! po ci# giem
do Ka to wic. Mi ja !a go dzi na 9.40
przed po !u dniem, gdy wa go ny s!yn -
nej „Wie den ki” zmie rza j# cej do War -
sza wy, po wia duk cie nad uli c# &w. Ja -
na wto czy !y si' na wy so kie pe ro ny
neo kla sy cy stycz ne go ka to wic kie go
dwor ca.

W ho no ro wych sek to rach usta wi li si'
„przed sta wi cie le w!adz z p. wo je wo -
d# Bil skim na cze le, przed sta wi cie le
mia sta z pre zy den tem Pie chul kiem, po -
s!o wie z po s!em Kor fan tym, przed sta -
wi cie le wiel kie go prze my s!u, in sty tu -
cji i sto wa rzy sze(. Sta n' li Hal ler czy cy,
któ rym w swo im cza sie pa tro no wa! we
Fran cji, ze sztan da rem, pa nie z kwia -
ta mi, ko le ja rze, or kie stra, jesz cze
sztan da ry i wkrót ce urós! t!um i po wsta!
&cisk.” – re la cjo no wa !a uka zu j# ca si'
od nie ca !ych dwu mie si' cy – kor fan -
tow ska „Po lo nia” – je dy ne me dium
ma j# ce do st'p do wszyst kich szcze gó -
!ów pro gra mu tej wi zy ty, któ rej g!ów -
nym re %y se rem (%e by nie po wie dzie$
bo ha te rem) by! w!a &ci ciel te go cza so -
pi sma. 

Nie pod pi sa ny au tor ob szer ne go
wst'p nia ka za pew nia!, %e przy jazd
Pa de rew skie go do Ka to wic „jest ca! -
kiem in co gni to, chwi lo w# prze rw#
w uci#% li wej po dró %y z Szwaj ca rii
na uro czy sto&$ w Po zna niu”. 

Wci#% dru ko wa na go tyc k# frak tu r#
„Kat to wit zer Ze itung” te go dnia za mie -
&ci !a krót k# not k', w któ rej przy po -
mnia !a, %e ma estro Pa de rew ski, na za -
pro sze nie prof. Oska ra Me iste ra,
kon cer to wa! w Ka to wi cach w 1901 ro -
ku, „Wy ra %a! si' z uzna niem na te mat
chó ru nie miec kich &pie wa ków” a w li -
&cie prze s!a nym w kil ka dni po wy je) -
dzie oce nia! je go „osi# gni' cia ja ko zna -
ko mi te”.

Gdy na sta cj' wje% d%a !a lo ko mo ty wa
t!um za in to no wa! „Ro t'” Ko nop nic -
kiej. Pa no wie zdj' li czap ki i ka pe lu sze.
W oknie pul ma now skie go sli pin gu uka -
za !a si' g!o wa s!yn ne go wir tu oza i by -
!e go pre mie ra rz# du RP. Przed drzwia -
mi wa go nu, w kil ku zda niach go &cia
po wi ta! Jan Pie chu lek, prze wod ni cz# cy
Ra dy Miej skiej Ka to wic. 

Naj pierw by" ban kiet

Wjed nym z ko lej nych aka pi tów
„Po lo nia” in for mu je: „Na uro -

czy stym ban kie cie wy da nym przez
Ra d' Miej sk# na cze&$ Pa( stwa Pa de -
rew skich, by li obec ni: wo je wo da Bil -
ski, pre zes Ra dy Miej skiej, p. Pie chu -
lek, pre zy dent mia sta, dr Gór nik,
pre zes Kor fan ty, pre zes S# du Apel., dr
Bo che( ski, wi ce pre zes Dyr. Ko lej.,
Wil czek, sta ro sta dr D# brow ski...”
i kil ku na stu in nych, któ rych nie spo sób
tu taj wy mie ni$.
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Oczy wi !cie by "y prze mó wie nia, ale
ju# o to a stach a na wet o miej scu pro -
mi nent ne go spo tka nia cza so pi smo
mil czy. Do dzi! kr$ #$ na ten te mat ró# -
ne opi nie. „Kat to wit zer Ze itung”,
w so bot nim wy da niu z 24 li sto pa da
tam te go ro ku, twier dzi, #e od by "o
si% w eks klu zyw nej re stau ra cji ho te -
lu „Mo no pol” a wsz% do byl ski
i wszyst ko wie dz$ cy kra kow ski „Ilu -
stro wa ny Ku rier Co dzien ny”
(z dnia 22 li sto pa da 1924), po da je, #e
no ta ble „miód i wi no” pi li „w apar ta -
men tach Skar bo fer mu” a wi%c w dy -
rek cji naj wi%k szej pol sko -fran cu skiej
spó" ki w% glo wej miesz cz$ cej si% wów -
czas w Kró lew skiej Hu cie (obec nie:
Cho rzo wie) przy uli cy Ka to wic kiej 13.
Woj ciech Kor fan ty, w ra dzie Nad zor -
czej Skar bo fer mu pia sto wa" god no!&
pre ze sa. 

Po tem by! pó" ny obiad

Pokil ku go dzi nach prze mó wie'
i wy staw ne go przy j% cia w „Mo -

no po lu” czy te# w Skar bo fer mie „pp.
Pa de rew scy o g. 6 po po "u dniu uda li si%
na obiad w kó" ku !ci !lej szym w do mu
po s"a Kor fan te go.” Znaj do wa" si%
przy uli cy Po wsta' ców 23 (wte dy: 41).
Tam w daw nej wil li Pau la Frant zio cha
wy sty li zo wa nej na oka za "y pod miej ski
lan dhaus na kry ty czer wo n$ da chów k$,
o !cia nach wie' czo nych pru skim mu -
rem i ukry ty za wy so kim par ka nem
z #e la za i czer wo nej ce g"y, go spo darz
wy g"o si" to ast po wi tal ny, za cy to wa ny
przez „Po lo ni%”:

„Dum ny je stem – mó wi" – i szcz% -
!li wy czu je si% (l$sk ca "y z tej wi zy -
ty naj wi%k sze go z #y j$ cych Po la ków,
m% #a, któ re mu od ro dze nie Oj czy zny
i zjed no cze nie jej ziem za wdzi% cza my.
Nie wy pa da nam "$ czy& Je go tak dro -
giej nam wi zy ty z ja k$ kol wiek po li ty -
k$, lecz go dzi si% w je go obec no !ci za -
zna czy&, #e si% nasz kraj d)wi ga jed nak
i #e w umy s"ach zwrot ku lep sze -
mu – co raz wi docz niej szy. (…)”. 

Pa de rew ski do kra so mów stwa mia"
s"a bo!& nie mniej sz$ ni# do for te pia nu.
Na to ast od po wie dzia" jesz cze d"u# sz$
prze mo w$ i po win szo wa niem. 

Po win ni !my wszy scy jak Pol ska
sze ro ka i d"u ga, zro zu mie&, #e acz kol -
wiek woj na or%# na ju# mi n% "a, to
jed nak nie sko' czy "a si% wal ka, wal -
ka trwa i trwa& b% dzie, tyl ko prze nie -
sio na na in ne po le, na po le pra cy, i wre
ona za ci% ta, za wzi% ta, nie ustan nie,
sku tecz nie, tu# obok. W tej wal ce tyl -
ko ten zwy ci% #y, kto wi% cej pra co wa&
b% dzie. Nikt te go snad niej, le piej zro -
zu mie& nie zdo "a, ni) li te pu" ki pra sta -
rych na szych „Bart ków Zwy ci%z -
ców”, nikt te go le piej od czu& nie
po tra fi, jak ten pra co wi ty, dziel ny,

i dziw nie doj rza "y lud !l$ ski. Lecz po -
win ni !my i mu si my z dru giej stro ny
zro zu mie&, #e je #e li dzi! dzi% ki "a sce
Bo ga, dzi% ki wy trwa "o !ci, dziel no !ci
i pa tr jo ty zmo wi !l$ skie go lu du
przy !wia t"em, m$ drem kie row nic twie
Woj cie cha Kor fan te go ta cz%!& Pol ski
jest pol sk$, to jest obo wi$z kiem Po -
la ków wszyst kich i ka# de go z osob -
na po st% po wa& i za cho wy wa& si% wo -
bec wspó" o by wa te li na szych ob cej
krwi.

Ob szer ny frag ment tej mo wy opu -
bli ko wa "a tak #e „My!l na ro do -
wa” – ty go dnik po li tycz no -spo "ecz -
ny z dnia 29 li sto pa da 1924 ro ku.
Wi zy t% Pa de rew skie go w Ka to wi -
cach i Po zna niu re la cjo no wa "y rów -
nie# in ne cza so pi sma a w!ród
nich – ra czej zdaw ko wo i tyl ko o wy -
st$ pie niach pod czas po ran ne go ban -
kie tu – „Kat to wit zer Ze itung”.

Na te mat me nu, da' g"ów nych, trun -
ków i de se rów nie ma my #ad nych wia -
do mo !ci. 

Gwo) dziem pro gra mu uczty u Kor -
fan tych by "a uro czy sta de ko ra cja
„Mie cza mi Hal le row ski mi”, pa mi$t -
ko w$ od zna k$ przy zna wa n$ #o" nie -
rzom Ar mii Pol skiej we Fran cji przez
Zwi$ zek Hal ler czy ków, dla któ rych
Pa de rew ski by" sztan da ro w$ po sta ci$.
Ema lio wa na, wy ko na na ze sre brzo ne -
go tom ba ku mia "a kszta"t spo re go
rom bu z czer wo nym ob ra mo wa niem.
Jej awers zdo bi" orze" z roz po star ty -
mi skrzy d"a mi. Mia" z"o te szpo ny, z"o -
t$ ko ro n% na g"o wie i z"o ty krzy#
na pier si. Nad nim po nad czer wo n$
ram k% wy sta wa "y 2 skrzy #o wa ne mie -
cze o z"o tych r% ko je !ciach i klin -
gach. Z ini cja ty wy Kor fan te go, ja ko
moc no spó) nio na pa mi$t ka – w 6 lat
po za ko' cze niu woj ny i w 5 po pod -
pi sa niu przez Pa de rew skie go, s"yn ne -
go trak ta tu w Wer sa lu, ozdo bi "y kla -
py gar ni tu ru by "e go pre mie ra a tak #e
wy twor n$ suk ni% je go ma" #on ki.
Na pro! b% go spo da rza, w ro li de ko ra -
to ra wy st$ pi" ge ne ra" Dy wi zji Ka zi -
mierz Ho rosz kie wicz, Jo wial ny star -
szy pan z do stoj n$ "y si n$, któ ry brak
w"o sów na g"o wie re kom pen so wa" so -
bie sar mac kim i sta ran nie wy cze sa -
nym w$ sem.

Raut z nie spo dzian ka mi

Li sto pad 1924 ro ku na le #a"
do umiar ko wa nie po chmur nych.

Spa da "a tem pe ra tu ra i pró szy "o !nie -
giem. Gdy ko lej ne gro mad ki go !ci
przy by wa "y do wil li Kor fan te go
przy Po wsta' ców, od cza su do cza su,
na roz iskrzo nym gwiezd nym nie bie,
po ja wia" si% bry lu j$ cy ksi% #yc. Z ele -
ganc kich au to mo bi li wy cho dzi li pa no -
wie w czar nych fra kach a da my

w kosz tow nych fu trach i wy twor nych
to a le tach. 

Pierw sz$ nie spo dzian k$ noc ne go
przy j% cia by "a „de le ga cja czte rech
gór no !l$ za czek w stro jach lu do wych”.
W imie niu To wa rzy stwa Po lek wr% czy -
"y Pa de rew skie mu „bu kiet z na pi sem
na szar fie: «Wier ne mu Sy no wi Oj czy -
zny i Or% dow ni ko wi (l$ ska». Po krót -
kiem prze mó wie niu Pa de rew ski po ca -
"o wa" w czo "o roz rzew nio n$ do "ez
de le gat k%.”

Te go wie czo ra nie mo g"o za brak n$&
mu zy ki i !pie wu. Ja ko so list ka, wy st$ -
pi "a pri ma don na ope ret ki war szaw skiej,
fi lu ter na i uro dzi wa Lo da Ro gi' ska,
przy pad ko wo wraz z gru p$ ak to rów
sto "ecz ne go te atru „Pa pu ga” ba wi$ ca
na to urnée po (l$ sku. Na fi na", pod ba -
tu t$ Hen ry ka Ni cze, po pu lar ne go pre -
zen te ra !l$ skich pie !ni, zna ne go z ka -
to wic kiej an te ny ra dio wej, za !pie wa li
chó rzy !ci z Ko le jo we go Kó" ka (pie wa -
cze go w Ka to wi cach. 

„Pa de rew ski bi" pierw szy g"o !ne
okla ski a wo ka li stom sk"a da" oso bi ste
po dzi% ko wa nia.” „Raut prze ci$ gn$"
si% do go dzi ny I po czem pp. Pa de rew -
scy uda li si% na spo czy nek” in for mo -
wa" re por ter „Po lo nii”.

Po ci#g wy ru szy! z I pe ro nu

Noci pi$t ko we przed po "u dnie
pa' stwo Pa de rew scy sp% -

dzi li w apar ta men tach Kor fan te go.
Do dys po zy cji mie li sy pial ni% z wi do -
kiem na zie lo ne tu je i mo drze wie je -
go ogro du. Gdy s"o' ce zna la z"o si%
w ze ni cie ma estro po ci$ giem wy ru szy"
do Po zna nia, gdzie w nie dzie l%,
na tam tej szym Uni wer sy te cie otrzy ma"
dy plom dok to ra ho no ris cau sa. Gdy
opusz cza" ka to wic ki dwo rzec, w ko -
!cie le Ma riac kim i pro to ka te drze !w.
apo sto "ów Pio tra i Paw "a dzwo ny
!pie wa "y na „Anio" Pa' ski”.

W Ka to wi cach, by "a to ostat nia wi -
zy ta wiel kie go ma ga mu zy ki i wy bit -
nej oso bo wo !ci sa lo nów po li tycz nych
!wia ta. In try gu j$ cym i nie co plot kar -
skim echem od bi "a si% jesz cze na "a -
mach kra kow skie go „IKC” z 27 li sto -
pa da 1924 ro ku: 

„W ko "ach sej mo wych ro ze sz"a si%
dzi! po g"o ska, i# z pew nych stron jest
lan so wa na kan dy da tu ra Pa de rew skie -
go na po s"a pol skie go w Wa szyng to -
nie. We d"ug tych po g"o sek ini cy ato -
rem tej kan dy da tu ry ma by& ja ko by
po se" Kor fan ty.”

!

P.S.
Za po moc w pra co ch!on nych i od -

kryw czych kwe ren dach au tor sk!a da
po dzi" ko wa nia dr Bar ba rze Ma resz
z Bi blio te ki #l$ skiej.
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W sta rym
pol skim

ki nie

• Se ria le, se ria le...

Od wie lu lat je ste !my !wiad ka mi
eks pan sji se ria li te le wi zyj nych,
cz" sto ta siem co wych, z wy du ma n#
i ca$ ko wi cie nie ral n# fa bu $#, z bo -
ha te ra mi tak od le g$y mi od co dzien -
nych zda rze%, &e przy po mi na j#
przy by szy z in nej ga lak ty ki. Wszel -
kie stan dar dy w tym za kre sie wy -
zna cza in dyj skie Bol ly wo od, cho'
ma $o kto wie, &e Hin du som dep cz#
po pi" tach fil mow cy z afry ka% -
skiej Ni ge rii. Klu czem do zro zu mie -
nia ta kich ob ra zów jest mi $o!'.
Dwo je m$o dych lu dzie za ko chu je
si" w so bie. On z ka sty czy ro dzi -
ny bar dzo za mo& nej, ona z gru py
bie da ków i ro dzi ny pa ria sów. By -
wa te& od wrot nie, cho' to sy tu acja
na der rzad ka. Oczy wi !cie ro dzi ny
s# prze ciw ne ta kie mu zwi#z ko wi
i jed no znacz nie go po t" pia j#. Ale
na wet wte dy gdy wszyst ko zmie rza
do szcz" !li we go fi na $u oka zu je si",
&e za ko cha ni to brat i sio stra z po -
przed nich zwi#z ków. A ka zi rodz twa
nikt do praw dy nie po chwa la.
Zw$asz cza w XXI stu le ciu. Nie zwy -
kle cie ka we jest te& za cho wa nie in -
nych bo ha te rów se ria lo wych, za -
rów no kra jo wych, jak i za gra nicz -
nych. Bo ha ter ki se qu eli wsta j#
z $ó& ka z nie ska zi tel nym ma ki ja -
&em, a d$u gie ich rz" sy bez tru du
mo g# prze bi' po wierzch ni" ekra nu.
Pa no wie s# pi"k nie ogo le ni, cud ni
po pro stu, bez u stan nie pi j# ko lo ro -
we drin ki, ni gdy nie pra cu j#, po zo -
sta j# bez czel nie bo ga ci i uczest ni -
cz# w nie ko% cz# cych si" in try gach
ro dzin nych i mi $o snych. Ob ra zy
z ta ki mi he ro icz ny mi po sta cia mi zo -
ba czy' mo& na za rów no w ki nach,
jak i w nie zli czo nych sta cjach te le -
wi zyj nych. Nie któ re z nich po ka zu -
j# wy $#cz nie ta kie ob ra zy, cie sz#c
si" uzna niem zde kla ro wa nej klien -
te li. 

• „Ran czo”, „M jak mi !o"#”,
„Na Wspól nej” i in ne

W ten fil mo wy trend wpi su je
si", za cho wu j#c wszel kie pro por cje,
za rów no pol ska te le wi zja i ta pu -
blicz na, i ta ko mer cyj na, jak i ro -
dzi ma ki ne ma to gra fia. Na ekra -
nach zo ba czy' mo& na dzie si#t ki se -
ria li oraz ich ki no we in ter pre ta cje.
Ty si# ce, ba, mi lio ny wi dzów !le dz#
lo sy se ria lo wych bo ha te rek i bo ha -
te rów, prze &y wa j# ich co dzien ne
suk ce sy czy nie po wo dze nia. Cza -
sem !mier' se qu elo wej bo ha ter ki
trak to wa na jest zu pe$ nie na se rio,
a przy k$ad Han ki Mo sto wiak jest

zna ko mi tym tu taj przy k$a dem. Ma$ -
go rza ta Ko &u chow ska gra j# ca t" ro -
l" w se ria lu M jak mi $o!' umie ra
na t"t nia ka mó zgu, ak ty wo wa ne go
przez wy pa dek sa mo cho do wy. Bar -
dzo cz" sto wi dzo wie uto& sa mia j#
ro l" ak tor sk# z &y ciem co dzien nym,
mie sza j# je, i trak tu j# !mier' na wi -
zji do k$ad nie tak sa mo jak w rze -
czy wi sto !ci, czy li w re alu. So cio -
lo go wie wie dz#, &e po wo dze nie
se ria li jest nie przy pad ko we i ca$ -
kiem ra cjo nal nie mo& na je wy t$u -
ma czy'. Otó& dla wie lu ro da ków
rze czy wi sto!' fil mo wa uwal nia
ich, przy naj mniej na chwi l", od co -
dzien nych pro ble mów i udr"k.
Uczest ni cz# tym sa mym w zda rze -
niach wpraw dzie nie re al nych, ale
ka tark tycz nych i po pra wia ja cych
sa mo po czu cie. Praw d" mó wi#c
sam z za in te re so wa niem !le dz" lo -
sy bo ha te rów $a wecz ki z se ria lu
Ran czo, nie !piesz nie po pi ja j# cych
po spo li te wi no owo co we, roz wa &a -
ja cych w wio sko wy spo sób pro ble -
my eg zy sten cjal ne. Jest to ob raz
po ci# ga j# cy tym bar dziej, &e

na sprz" cie ulo ko wa nym przed se -
ria lo wym skle pem za sia da sam
Fran ci szek Piecz ka, wy bit ny ak tor
ze !l# skim ro do wo dem. 

• Po wrót do prze sz!o "ci i za pro -
sze nie

Nikt z roz s#d nych wi dzów i ob ser -
wa to rów se ria lo wych za drze% nie
kwe stio nu je po trze by emi to wa nia
ko lej nych ich od cin ków, na wet fan -
ta sma go ryj nych i bez &ad nych
zwi#z ków ze spo $ecz n# rze czy wi sto -
!ci#. Ma j# one zde kla ro wa nych,
cza sem bez kry tycz nych, wiel bi cie -
li. Jed nak po win no !ci# fil mo wych
in sty tu cji pu blicz nych sta je si" po -
wrót do prze sz$o !ci i po ka zy wa nie
fil mo wej kla sy ki, trud niej szej w od -
bio rze, o nie sche ma tycz nej fa bu le
i zmu sza j# cych do po g$" bio nej re -
flek sji. Dla te go z za in te re so wa -
niem i za an ga &o wa niem !le dz" ini -
cja ty w" Pol skie go In sty tu tu Sztu ki
Fil mo wej przy wra ca j# cej pa mi"'
o ro dzi mej ki ne ma to gra fii. Cho dzi
o Aka de mi" Pol skie go Fil mu za pra -
sza j# cej do ogl# da nia po nad stu ro -
dzi mych ob ra zów, po czy na j#c
od nie mych in sce ni za cji, a na now -
szych dzie $ach ko% cz#c. 14 pa( -
dzier ni ka 2014 ro ku, o 16.00, w ty -
skim Pa sa &u Kul tu ry An dro me da,
w sa mym !rod ku kul to we go Pla cu
Ba czy% skie go, ru szy pierw sza edy -
cja Aka de mii, ca$ ko wi cie bez p$at na,
sku pia ja ca mi $o !ni ków X Mu zy.
Wi dzo wie zo ba cz# ob ra zy An drze -
ja Waj dy, Ja nu sza Mor gen ster na,
An drze ja Mun ka, Woj cie cha Ha sa,
Je rze go Ka wa le ro wi cza czy re spek -
to wa ne go na Gór nym )l# sku – Ka -
zi mie rza Kut za. W &ad nym przy pad -
ku ka me ral ne pro jek cje nie kon ku -
ru j# z se ria lo wym !wia tem, ale po -
ka zu j# je go fil mo w# al ter na ty w"
i do pe$ nie nie jed no cze !nie. Klu -
czo w# w tym za kre sie za s$u g" ma
Kra kow ska Aka de mia imie nia An -
drze ja Fry cza Mo drzew skie go, któ -
ra w Ty chach ulo ko wa $a swój Wy -
dzia$ Za miej sco wy. Pa tro nat nad
przed si" wzi" ciem ob j#$ Urz#d Mia -
sta Ty chy, za pra sza j# cy wi dzów
na po ka zy ko lej nych ob ra zów. S#
one otwar te za rów no dla wy ra fi no -
wa nych znaw ców pol skie go fil mu,
jak i dla osób po cz#t ku j# cych w tym
za kre sie. Ka& d# emi sj" po prze dzi
s$o wo wy g$o szo ne przez nie kwe stio -
no wa ne au to ry te ty sztu ki fil mo -
wej. A to w okre sie cy wi li za cji ta -
blo idal nej trud ne jest na praw d"
do prze ce nie nia. 

!
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Z EDWAR DEM LA SO KIEM, pre zy den tem My s!o wic,
roz ma wia WIE S"AW KO STER SKI

Dla cze go chod nik 
nie lu bi po li ty ki?

– My s!o wi ce to… – pro sz" do ko# czy$.
– … jed no z ogniw po t#$ nej aglo me ra -

cji %l& skiej, mia sto nie tyl ko z bo ga t& hi -
sto ri& i cha rak te rem, któ ry two rz& miesz -
ka' cy, ale zna cz& cym wk!a dem w roz wój
na sze go re gio nu, co raz atrak cyj niej sze
miej sce na ma pie (l& ska i Za g!# bia, dla
mnie – pi& ta stro na %wia ta. My s!o wi ce
prze sz!y wszyst kie eta py trans for ma cji sa -
mo rz& do wej i oka za !y si# mia stem bar dzo
do brze zor ga ni zo wa nym. Ma my prze -
cie$ nie )le upo rz&d ko wa n&, po ró$ nych
prze mia nach, o%wia t#, s!u$ b# zdro wia. 

– Ale tak %e wszyst kie pro ble my, ja -

kie spa d!y na re gion. Dzi siaj klu czo we

py ta nie brzmi, jak za pe! ni$ lu k", któ -

ra po wsta je po prze my &le ci"% kim? Ta

spra wa do ty ka nie mal ka% de go &l' skie -

go mia sta. Od Gli wic po Za wier cie.

– To praw da. Ka$ dy sa mo rz&d bo ry ka si#
z du $y mi k!o po ta mi. U nas naj wi#k szy pro -

blem sta no wi& te re ny po ko pal ni My s!o -
wi ce. Jak je za go spo da ro wa*? Kie dy ko -
pal nia funk cjo no wa !a i mia !a za trud nie nie
na po zio mie kil ku ty si# cy lu dzi, $y! ca !y
re jon mia sta. Dzi siaj ten re jon za mie ra, pu -
sto sze je, prze sta je dzia !a*.

– Two rz' si" &l' skie po in du strial ne

get ta, stre fy za sto ju i bie dy. Brzyd sza

twarz na sze go re gio nu. 
– Spra wa jest o ty le trud na, $e s& to te -

re ny Skar bu Pa' stwa, któ ry mi – w przy -
pad ku na sze go mia sta – za rz& dza Ka to wic -
ki Hol ding W# glo wy. Pro blem mu si by*
wi#c roz strzy ga ny na ró$ nych szcze -
blach. I ta kie roz mo wy pro wa dzi my. Jest
te$ i dru ga stro na te go me da lu – mia sto ma
z ob sza rów gór ni czych do chód do bu d$e -
tu w po sta ci po dat ku. W chwi li ich prze -
j# cia stra ci te wp!y wy i we) mie na sie bie
wszyst ko, co si# tam dzie je, a dzie je si# bar -
dzo du $o nie do bre go. 

– W czym wi"c My s!o wi ce upa tru j'
swo ich szans?

– W rów no mier nym roz wo ju i wspó! pra -
cy z sa mo rz& da mi s& sied nich gmin. Ma my
po ro zu mie nie z So snow cem i Ja worz -
nem na roz wi& za nie dwóch naj wa$ niej -
szych spraw: re wi ta li za cji te re nów po prze -
my s!o wych, w tym po ko pal ni My s!o wi ce,
oraz bu do wy wschod niej cz# %ci DT(.
Cho dzi za tem o ta kie prze bu do wa nie go -
spo dar ki na sze go mia sta i uk!a du ko mu ni -
ka cyj ne go, by po wsta !y no wo cze sne stre -
fy biz ne su i wy god ne dro gi do jaz du
do tych stref. 

Ta kie roz wi& za nie da je szan se zak ty wi -
zo wa nia tych te re nów i po zy ska nia, by*
mo $e, stra te gicz ne go in we sto ra, któ ry – je -
%li ma lo ko wa* ka pi ta! – to w co%, co jest
pew ne. Na wet naj bo gat szy nie po zwo li so -
bie prze cie$ na wy rzu ca nie pie ni# dzy. Jak
po dej dzie do te go hol ding, trud no mi te raz
po wie dzie*.

– To nie zwy kle wa% na spra wa – po wi' -
za nie in te re sów na sty ku Skar bu Pa# -

stwa i sa mo rz' du.

– Mam na dzie j#, $e hol ding te$ b# dzie
mia! po mys! na za go spo da ro wa nie zde gra -
do wa nych ob sza rów. By* mo $e znaj dzie
stra te gicz ne go in we sto ra. Bo prze cie$
hol din go wi po trzeb ne s& pie ni& dze. Wie -
my do sko na le, ja ka jest sy tu acja na sze go
gór nic twa.

– Ka pi ta! lu bi przej rzy sto&$ i przy cho -

dzi tam, gdzie jest sprzy ja j' cy kli mat dla

roz wo ju biz ne su.

– I ta ki kli mat two rzy my w na szym mie -
%cie, bo wie my, $e bez nie go nie przy ci& -
gnie my in we sto rów. To wiel ki atut, a do te -
go ma my atrak cyj nie po !o $o ne te re ny,
któ re b# d& do brze po !& czo ne z ogól no pol -
sk& sie ci& ko mu ni ka cyj n&, s& siedz two au -
to stra dy A -4 i tra sy S -1, szlak ko le jo wy bie -
gn& cy przez mia sto, a tak $e nie od le g!e
lot ni ka w Py rzo wi cach i Ba li cach. To
zwi#k sza atrak cyj no%* My s!o wic, ja ko
miej sca in we sto wa nia.

– Stre fa biz ne su po win na mie$ no wo -

cze sny, re in du stria li za cyj ny cha rak ter.

Czy dzia !a nia po dej mo wa ne z s' sia da -

mi id' w tym kie run ku? 

– Naj no wo cze %niej sze tech no lo gie, za an -
ga $o wa nie na uki i wy so ko wy kwa li fi ko wa -
nych kadr, us!u gi i tzw. lek ki prze mys!. Tak,
je %li in we sto wa*, to we wszyst ko, co jest in -
no wa cyj ne i kon ku ren cyj ne. Ten te ren, jak
ma !o, któ ry na da je si# do te go. Wi# cej – mo -
$e by* na wet no wym cen trum mia sta, mo -
$e zmie ni* ob li cze My s!o wic. To nie jest wy -
klu czo ne. Naj kró cej trwa bu do wa, naj d!u $ej
ba da nia i przy go to wa nie do ku men ta -
cji. I na tym eta pie te raz je ste %my.

– Sa mo rz'd ma za pew nio ny wk!ad

w!a sny na re wi ta li za cj" znisz czo nych te -

re nów?

– Na ten etap prac, któ ry te raz re ali zu je -
my – tak. Mi# dzy in ny mi na pro jek to wa -
nie DT(. Mar twi mnie jed na rzecz, $e je -
$e li sa mo rz& dy b# d& mu sia !y d)wi ga*
ci# $ar nie do fi nan so wa nia tzw. za da' zle co -
nych, to bo j# si#, a ta kie zda nie ma wie lu
pre zy den tów miast, $e nie b# d& w sta nie za -
bez pie czy* %rod ków na in we sty cje. Na wet
tych 15 proc., gdzie po zo sta !e 85 proc. mo$ -
na po zy ska* z ze wn&trz. To naj wi#k sze za -
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gro !e nie dla na sze go re gio nu. Mia sta ma -

j" ogrom nie du !o zde gra do wa nych te re nów.

One nie pra cu j", trze ba je utrzy my wa#
i w nie in we sto wa#. $ad ne go sa mo rz" du nie

sta# na sa mo dziel ne za go spo da ro wa nie

ta kich ob sza rów.

– Gmi ny osi! gn" #y pe wien po ziom do -

cho dów. Ura czy li $my si" no wy mi uli ca -

mi, chod ni ka mi, aqu apar ka mi i hi per -

mar ke ta mi, któ re sta #y si" swo istym

sym bo lem pol skich prze mian. Co da lej?

Czy nie wpad nie my w pu #ap k" $red nie -

go roz wo ju?

– Je !e li nie b% dzie po my s&u na wspól ny

i spój ny uk&ad rz" do wo -sa mo rz" do wy, ta -

ki w pe& nym te go s&o wa zna cze niu, to

czkaw ki do zna na wet naj wi%k sza gmi na.

Mia sta nie b% d" si% roz wi ja#. My s&o wi ce

zna la z&y si% w do'# spe cy ficz nej sy tu -

acji – s&a bo wy ko rzy sta &y po przed ni okres

roz da nia unij ne go. Kie dy wi%c w in nych

mia stach nie my 'li si% ju! o chod ni kach

i dro gach, my za czy na my to ro bi#. U nas

by &y in ne prio ry te ty, cho# by bu do wa ka na -

li za cji, ale nie od bu do wa no dróg, bo pro -

jek ty te go nie prze wi dy wa &y. Te raz mu si -

my sta re po go dzi# z no wym.

– Gmi ny, co za pew ne do strze ga pan

z per spek ty wy wie lo let niej dzia #al no $ci

sa mo rz! do wej, prze sta #y by% do staw c!
pod sta wo wych us#ug. Sta n" #y przed no -

wy mi wy zwa nia mi: edu ka cja, wspie ra -

nie przed si" bior czo $ci, roz wi ni" ta po moc

spo #ecz na. Sta rze je si" spo #e cze& stwo.

Przed tym nie uciek nie 'a den, na wet naj -

bo gat szy, sa mo rz!d. 

– Nie ma in nych mo! li wo 'ci, jak sta wia -

nie spraw szkol nic twa, s&u! by zdro wia, czy

po mo cy spo &ecz nej wy so ko w hie rar chii

dzia &a( sa mo rz" du. Oczy wi 'cie, mia sto

mu si wie dzie#, do ja kiej gra ni cy mo !e po -

móc. Swe go cza su pod j% li 'my pró b% trans -

for ma cji szkol nic twa i do'# m" drze u&o !y -

li 'my je go struk tu r% w na szym mie 'cie, co

nie by &o spra w" &a tw". 
Na wy so kim po zio mie ma my szko &y

pod sta wo we, gim na zjal ne i 'red nie. Mó -

wi" o tym wy ni ki i po zy cje zaj mo wa ne

w ran kin gach. Wiem, !e m&o dzie! chce i'#
do du !e go mia sta, bo tam wi% cej atrak cji,

wi% cej ró! nych mo! li wo 'ci, ale u nas

bez piecz niej, u nas spo koj niej, u nas

wspa nia li na uczy cie le z du !" wie dz".
Wsz% dzie za ch% cam m&o dzie!, !e by uczy -

&a si% w na szych szko &ach.

– We d#ug ba da nia CBOS, co czwar -

ty ucze& szko #y $red niej uwa 'a, 'e na -

le 'y do stra co ne go po ko le nia. Bo bez ro -

bo cie w$ród m#o dych, bo brak

per spek tyw.

– To po wa! ny pro blem. Two rzy my no -

we miej sca pra cy, ale wszyst kich spraw lu -

dzi m&o dych sa mo rz"d nie jest w sta nie

roz wi" za#. To wy ma ga wiel kie go, ogól -

no pol skie go pro gra mu. 

– Re gion ma nie ko rzyst ne sal do mi -

gra cji i ujem ny przy rost na tu ral ny.

A My s#o wi ce?

– Uda &o si% nam te zja wi ska cz% 'cio wo

za trzy ma#. Wie lu miesz ka( ców aglo me ra -

cji wy bie ra My s&o wi ce, ja ko miej sce swo -

je go za miesz ka nia – st"d wsz% dzie bli sko.

– Z ran kin gu fir my Cu ru lis, któ ra

wspó# pra cu je z sa mo rz! da mi, wy ni ka, 'e

naj szyb ciej w ostat nich czte rech la tach

roz wi ja #y si" mniej sze pol skie mia sta. Du -

'e na sy ci #y si" ju' efek ta mi roz wo ju?

– Ma j" swo j" okre 'lo n" wiel ko'# i chy -

ba za czy na j" do cie ra# do pew nej gra ni cy

wzro stu go spo dar cze go. Te raz, jak w przy -

pad ku )l" ska i Za g&% bia, spra w" jest two -

rze nie me tro po lii. Nie ma in nych mo! li wo -

'ci. Tyl ko jak i gdzie zbu do wa# me tro po lie,

kie dy s" tak du !e ró! ni ce w roz wo ju

miast na sze go re gio nu. Je !e li chce my

mó wi# cho# by o me tro po lii ka to wic kiej,

to ja kiej wiel ko 'ci? Tak sa mo gli wic kiej,

za g&% biow skiej. A co z po &u dniem re gio -

nu? O tym na le !y roz ma wia#. Po trze ba

wie lu zmian, tak !e praw nych. Zza biur ka

me tro po lii si% nie wy my 'li. 
– Mó wi pan o me tro po liach, nie o me -

tro po lii? 

– Tak, bo s" za sz&o 'ci hi sto rycz ne, ró! -
ni ce go spo dar cze, kul tu ro we, któ re prze -

ma wia j" za tym, by po wsta &o ich kil ka.

W wie lu eu ro pej skich kra jach re gio ny ma -

j" me tro po lie. Z ma &ym nikt nie b% dzie roz -

ma wia&, ma &e za wsze po zo sta nie ma &e. Na -

to miast b% dzie li czy& si% z tym, kto zaj mu je

zna cz" c" po zy cj% w sfe rze biz ne su, na uki,

kul tu ry. Me tro po lie da j" mo! li wo'# po zy -

ski wa nia wi%k szych 'rod ków, roz wi" zy -

wa nia pro ble mów w szer szy spo sób. To

wy móg na szych cza sów.

– Ten den cje od $rod ko we s! u nas pó -

ki co sil niej sze ni' in te gra cyj ne.

– Bo jak ka! d" spra w%, po win no si% to
do brze prze my 'le#. Trze ba te! te wy gó ro -

wa ne, ni czym nie uza sad nio ne am bi cje po -

ha mo wa# i scho wa# g&% bo ko. Ow szem,

am bi cje trze ba mie#, ale do two rze nia cze -

go' wi%k sze go, z do brym skut kiem dla w&a -

snej gmi ny i re gio nu. Za tem wspól ne

dzia &a nie, a nie ro bo ta na za sa dzie, kto ko -

mu wi% cej wy rwie. Wy rwa# na le !y jak naj -

wi% cej dla ca &o 'ci, dla ca &e go re gio nu. To

trud ne, ale nie wi dz% in nej przy sz&o 'ci dla

wie lu 'l" skich miast.

– Czy sta% re gion na to?

– Cze ka nas trud na roz mo wa, ale roz mo -

wa, od któ rej nie uciek nie my. Je 'li mie li -

by 'my si% nad tym za sta na wia#, to jest te -

raz naj wy! szy czas.

– Zw#asz cza 'e ma my ostat nie roz da -

nie unij ne, któ re zbie ga si" z elek cj! w sa -

mo rz! dach. Py ta nie – jak b" dzie my

wy gl! da% po tych wy bo rach? Czy b" dzie

kon ty nu acja te go, co ro bi my?

– Naj gor sze jest to, jak przy cho dzi no -

wa eki pa i mó wi: wszyst ko by &o do tej

po ry *le, my to zmie nia my i ro bi my

od no wa.

– Cze go naj lep szym przy k#a dem jest

roz grze ba ny Sta dion (l! ski, któ re go

bu do wy nie mo' na do ko& czy%, bo wszy -

scy wie dzie li le piej i ro bi li po swo je mu.

– $y cie nie zno si pró! ni, tym bar dziej

w po li ty ce, sa mo rz" dzie. Sa mo rz"d to

co', co na da je ton !y ciu mia sta, spo &ecz -

no 'ci. W zwi"z ku z tym wy twa rza nie luk

przez to tyl ko, !e wcho dzi in na opcja po -

li tycz na do za rz" dza nia jest ka ry god ne.

Dla te go po win ni 'my opra co wa# ta kie

pod sta wo we ra my dzia &a nia, któ re bez

wzgl% du na to, kto b% dzie rz" dzi&, zmu sza#
b% d" do po ru sza nia si% w ob r% bie tych ram.

Dla do bra miesz ka( ców, a nie tyl ko dla po -

li ty ki. Po li ty ka po win na s&u !y# sa mo rz" -
do wi, a sa mo rz"d miesz ka( com.

– Chod nik nie ma barw po li tycz -

nych, a i tak na le 'y go zbu do wa%, je $li
b" dzie ta ka po trze ba.

– Do k&ad nie. Nie je stem po li ty kiem, je -

stem sa mo rz" dow cem. Na szcze blu sa mo -

rz" do wym nasz kraj uzy ska& naj wi%k szy

po st%p. Po li ty ka, ta du !a, po win na za czy -

na# si% od po zio mu wo je wódz twa, tam,

gdzie jest sej mik i mar sza &ek. Rz"d mu si

mie# po li ty k%. W gmi nie po win no do mi -

no wa# spoj rze nie go spo dar cze – co chc%
zro bi# dla mo je go mia sta, re gio nu, a nie pa -

trze#, czy po li tycz nie b% dzie to do brze wy -

gl" da &o. Ina czej b% dzie my drep ta# w miej -

scu. Naj wa! niej szy jest rów no mier ny

roz wój, dla do bra miesz ka( ców.

– Za bar wie nie po li tycz ne tra ci w sa -

mo rz! dzie na zna cze niu?

– Od po wiem tak: cz% sto spo ty kam si% ze

stwier dze niem, !e prze cie! obie ca# mo! -
na, bo to nic nie kosz tu je. Kosz tu je i to bar -

dzo du !o – w&a sny ho nor. Ow szem, na obie -

cy wa# mo! na du !o, ale trze ba umie# si%
z te go wy wi" za# i kon se kwent nie re ali zo -

wa# do brze ob ra ny, zgod ny z ocze ki wa nia -

mi spo &ecz ny mi, kie ru nek roz wo ju. Tak to

po strze gam i mam na dzie j%, !e tak po strze -

ga j" to nie tyl ko miesz ka( cy My s&o wic, ale

tak !e in nych miast na sze go re gio nu.

!

Ju! nie d"u go je dy nym #la dem po zli kwi do wa nej ko pal ni My s"o wi ce po zo sta nie obe lisk z wa go ni kiem
z w$ glem na Ron dzie im. Gór ni ków KWK My s"o wi ce…

Zd
j$

 ci
a:

 U
M

 M
y s
"o

 w
i c

e



28

Czas w wierszu si! przed samym sob" wyspowiada#:
Znów ta godzina pyta$ – a musz! je zada#,
Bo nie ma wyzwolenia… jak z formy sonetu.

(Tadeusz Kijonka, W godzinie pyta$)

Spowied!
poety

P
o nad czter dzie "ci lat te mu wy daw nic -

two Lu do wa Spó# dziel nia Wy daw ni -

cza roz po cz$ #o wy da wa nie se rii „Bi blio -

te ka po etów”. D#u gi rz%d tych to mi ków

do dzi" stoi na pó# ce mo jej bi blio te ki,

a z sen ty men tem wspo mi nam chwi le,

kie dy co mie si%c roz pa ko wy wa #em pa -

czusz k$ z ko lej n% ksi% &ecz k%. Se ria ob j$ -
ta by #a bo wiem pre nu me ra t%, rocz nie

uka zy wa #o si$ dwa na "cie ty tu #ów. W 1982

ro ku tra fi# w mo je r$ ce to mik Ta de usza Ki -

jon ki Po ezje wy bra ne. Gdy pa trz$ dzi"
na ok#ad k$ przed sta wia j% c% zdj$ cie m#o -

de go po ety, do cho dz$ do wnio sku, i&
jest jed nym z naj bar dziej w mo jej bi blio -

te ce za czy ta nych. 

Mi n$ #o od te go cza su lat po nad trzy dzie -

"ci i oto do r%k czy tel ni ków tra fi# naj now -

szy wy bór wier szy Ta de usza Ki jon ki za -

ty tu #o wa ny Czas, miej sce i s%o wa, wy da ny

przez wy daw nic two „'l%sk”. Tom to ob -

szer ny, przy no sz% cy po nad dwie "cie wier -

szy, wy bra nych – po dob nie jak by #o to

w przy pad ku pierw sze go wy bo ru – przez

sa me go Au to ra. Ta kon se kwen cja wy da -

je si$ zna cz% ca. Po eta zda je si$ szcze gól -

n% wa g$ przy wi% zy wa( do tych oso bi stych

wy bo rów, da j%c czy tel ni ko wi gwa ran cj$
wska za nia te go, co w swo im do rob ku

uwa &a za naj wa& niej sze. Co wi$ cej, w naj -

now szym wy bo rze Ki jon ka od cho dzi

od za sa dy chro no lo gicz nej, ja ka w te go ty -

pu wy daw nic twach naj cz$ "ciej si$ po ja -

wia i za st$ pu je j% pró b% pro ble ma ty za cji,

wska za nia tych kr$ gów te ma tycz nych,

któ re w je go po ezji na wra ca j% w ko lej nych

to mach wier szy, a ze sta wio ne tu w od -

mien nym kon tek "cie na bie ra j% no wych

nie ja ko zna cze), bu du j% sfe r$ wy ra! nie

okre "lo nej ak sjo lo gii.

Czas, miej sca i s#o wa – te trzy ka te go -

rie po sta wio ne w ty tu le wy bo ru, kie ru j% na -

sz% my"l ku po j$ ciu szer sze mu, któ re

wszyst kie je mie "ci, ku to& sa mo "ci. Po j$ -
cie to w cza sach dzi siej szych sta #o si$ klu -

czo wym dla re flek sji fi lo zo ficz nej, kul tu -

ro znaw czej czy so cjo lo gicz nej. I cho cia&
z ró& ne go punk tu wi dze nia for mu #u je my

jej de fi ni cje, to mu si my si$ zgo dzi(,
i& – jak stwier dza Zyg munt Bau -

man – w dzi siej szych cza sach ma my

do czy nie nia z to& sa mo "ci% „p#yn n%”,

nie okre "lo n%, a w cza sach roz wo ju no wych

me diów b$ dzie my co raz cz$ "ciej mie li

do czy nie nia z wie lo ma to& sa mo "cia mi,

spo "ród któ rych do ko ny wa( b$ dzie my

nie ustan nych wy bo rów. Jak na tle ta kiej re -

flek sji ja wi si$ pró ba okre "le nia to& sa mo -

"ci przez bo ha te ra wier szy Ta de usza Ki -

jon ki? Zwa& my, &e przy wo #a ne w ty tu le

wy bo ru ka te go rie, bli& sze s% to& sa mo "ci

„moc nej”, wy p#y wa j% cej z tra dy cyj ne go

spo so bu wi dze nia "wia ta. Nic w tym

dziw ne go wszak ak sjo lo gia wpi sa na w te

wier sze bu do wa na by #a przez lat po nad

pi$( dzie si%t. Przy po mnij my, i& de biu to wa#
po eta w ro ku 1959 to mem Wi tra &e. Ko lej -

ne to my to: Rze' ba w czar nym drze wie
(1967), Ka mie$ i dzwo ny (1975),
Pod Akro po lem (1979), (nieg za )nie giem
(1981) Ki jon ka (1982), Czas za mar %y.
Wier sze sta nu wo jen ne go (1991, 2011),
Sio stry (1992), Echa (1992), La bi ryn ty.
Pi!# po ema tów pol skich (1993), Z mo je -
go brze gu (1995), 44 so ne ty bry now skie
(2014). Ty tu la tu ra tych to mi ków jest tu

zna cz% ca, bo za "wiad cza, i& po eta "wia dom

jest mi go tli wo "ci ob ra zu po strze ga ne go

przez nas "wia ta, je go u#am ko wo "ci (jak

jest to w przy pad ku wi tra &a). Rów nie& ko -

lej ne ty tu #y za "wiad cza j% o trud nej sztu ce

po zna nia rze czy wi sto "ci, jak cho( by po -

ja wia j% ce si$ tu echo (nie d!wi$k, lecz je -

go znie kszta# co ne po wtó rze nie, od bi cie)

czy la bi rynt, w któ rym #a two po b#% dzi(.
Na wet tak kla row na ka te go ria jak „czas”

zo sta je tu wpi sa na w kon struk cj$ oksy mo -

ro nicz n% „za mar #y czas”. 'wia dom jest

wi$c po eta trud no "ci, z ja ki mi przyj dzie mu

si$ zmie rzy( w for mu #o wa niu od po wie dzi

na py ta nie o swo j% to& sa mo"(, ale da le ki

jest rów no cze "nie od wspo mnia nych po -

no wo cze snych za wi ro wa) zwi% za nych

z jej de fi nio wa niem. I mo &e dla te go si$ -
ga do rze czy pierw szych, dla li te ra tu ry i pi -

sa rza naj wa& niej szych: cza su, miej sca

i s#o wa. Dla te go te& kon se kwent ny jest

w przy wo #y wa niu naj bli& szej so bie kon -

wen cji: li te ra tu ry ro man tycz nej. Zna mien -

ne jest, &e de biu tanc ki wiersz Ta de usza Ki -

jon ki no si# ty tu# Kon stan ty no pol
Mic kie wi cza (1955) a naj now szy to mik je -

go wier szy (44 so ne ty bry now skie) przy -

wo #u je tra dy cj$ mic kie wi czow skich cy kli

so ne to wych. O tym umi #o wa niu tra dy cji

li te rac kiej pi sze we wst$ pie do wy bo ru Ma -

rian Ki siel: „Na "wia to po gl%d ar ty stycz ny

Ki jon ki wp#yw naj wi$k szy wy war #a twór -

czo"( ro man tycz na (Mic kie wicz, S#o wac -

ki), mo der ni stycz na (Wy spia) ski), mi$ dzy -

wo jen na (Le cho)), nie ob ce s% tak &e tej

po ezji zwi%z ki z Ba czy) skim. […] Ro man -

tycz ny ro do wód jest tu taj zresz t% wi docz -

ny go #ym okiem nie tyl ko w war stwie

ukszta# to wa nia wier sza i na p#asz czy! nie

wie lo ra kich od wo #a), tak &e w bu do wie

spe cy ficz ne go kli ma tu, na stro ju, mu zycz -

no "ci, ta jem ni cy.”

* * *

C
zas, ja ko czyn nik wy zna cza j% cy na sze

my "le nie o to& sa mo "ci, ma w wier szach

Ki jon ki kil ka od nie sie). Po pierw sze, jest

to czas hi sto rycz ny, mie rzo ny lo sa mi po ko -

le), na ro dów, pa)stw. Per spek ty wa to bar -

dzo roz le g#a. Z jed nej stro ny b$ dzie to hi -

sto ria sta ro &yt na, wy da rze nia dzie j% ce si$
„pod Akro po lem”, czy wr$cz si$ ga j% ca

cza sów mi tycz nych, po zwa la j% ca mó wi(
o cz#o wie ku w kon tek "cie ar che ty pów.

Z dru giej stro ny to hi sto ria naj now sza, jak

w przej mu j% cych wier szach po wsta #ych

w okre sie sta nu wo jen ne go. Ki jon ka zda -

je si$ mó wi(, i& czas – po strze ga ny ja ko ka -

te go ria fi zy kal na – p#y nie, ale ludz kie &y -

cie, nie za le& nie od hi sto rycz ne go kon tek stu,

pod po rz%d ko wa ne jest wci%& tym sa mym

za sa dom i wpi sa ne w sfe r$ nie ustan nych

wy bo rów, mi$ dzy tym co do bre i tym, co

nie sie z#o. Po dru gie, czas w po ezji Ki jon -

ki po strze ga ny jest w per spek ty wie &y cia

po je dyn cze go cz#o wie ka. Od na ro dzin

do zgo nu. To czas mie rzo ny mi #o "ci%,
zda rze nia mi ro dzin ny mi, ra do "ci% p#y n% -
c% z za ba wy z dziec kiem, po dró &a mi. *y -

cie po strze ga ne ja ko ko lej no up#y wa j% ce

chwi le. Jak w wier szu „Ku rant” sk#a da j% si$
na nie: s#y sza ny d!wi$k dzwon ków, prze -

lot mo ty la, ob ser wo wa ny przez pi$ cio lat -

ka, cie) chmu ry nad bo iskiem, czer wo ne

"wia t#o na skrzy &o wa niu, na kr$ ca nie ze gar -

ka, lot my dla nej ba) ki. Chwi le od p#y wa -

j% ce w prze sz#o"( i ni gdy nie po wra ca j% ce.

Na sze &y cie roz pa da si$ bo wiem na to, co

by #o i to, co b$ dzie. Jak na pi sze po eta

w wier szu Spod szczy tu:
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Tyl ko, kie dy to by !o? Jak za wsze 

– przed chwi l",
W pierw szej po !o wie #y cia, któ ra si$ 

nie z!o #y
Po tem w ca !o%&. Do pó ki –

Lecz nie ko'cz my zda nia.

Kwe stia zo sta je nie do po wie dzia na, bo

miej sce zna cz! ce, kto wie czy nie naj wa" -
niej sze przy pa da tu cier pie niu i #mier ci.

Na kar tach tych wier szy cz$ sto go #ci

cho ro ba, ból, trze pot ser ca, za wa%. Po ja -

wia j! si$ pie l$ gniar ki i sa le szpi tal ne.

Wie le tu tak "e wier szy mó wi! cych o pu -

%ap ce cia %a, w ja kiej si$ zna le& li #my. Pu -

%ap ce bez wyj #cia, bo wiem ko' cem na -

szej cie le sno #ci (by cia w cie le) jest

#mier(. )mier(, któ ra za nim za ko' czy na -

sze "y cie „ob ja wia si$” nam w odej #ciach

osób nam bli skich. Jed na z cz$ #ci wy bo -

ru wier szy Ta de usza Ki jan ki no si ty tu%
Po #e gna nia i przy no si wier sze po #wi$ -
co ne pa mi$ ci naj bli" szych i przy ja ció%,
któ rzy ode szli. Wie le tu tek stów tre -

nicz nych i ele gij nych, za #wiad cza j! -
cych o smut ku wy wo %a nym #mier ci!,
wie le py ta', na któ re nie mo" na zna le&(
od po wie dzi. Szcze gól nie wzru sza j! ce

s! te po #wi$ co ne naj bli" szym Mat ce, Oj -

cu i Bra tu. Je dy nym spo so bem zmie rze -

nia si$ ze #mier ci! jest pa mi$( o tych, któ -

rzy ode szli, pa mi$( o tym, co po zo sta wi li.

Tyl ko tak mo "e my za pew ni( im prze -

trwa nie. Znaj dzie my w wy bo rze wiersz

de dy ko wa ny Fe lik so wi Net zo wi W czer -

ni i bie li, w przej mu j! cy spo sób po dej -

mu j! cy t$ kwe sti$ pa mi$ ci, ale i za po mi -

na nia o tych, któ rzy ode szli, wiersz

ko' cz! cy si$ fra z!: 
I tak ju# po zo sta nie, po ze rwa ny sen

Ostat nie go z bez bron nych %wiad ków,

noc po no cy.

* * *

T
a de usz Ki jon ka to po eta

up%y wa j! ce go cza su, ale

w rów nej mie rze piew ca miejsc,

z któ ry mi jest zwi! za ny. Po cze -

sne miej sce w wier szach Ki -

jon ki przy pa da te mu, co pol skie,

bo le #nie pol skie, jak na pi sze

po eta: „styg ma ty pol skie”. Miej -

sca bi tew wrze #nio wych, Ka ty',
la sy brzo zo we, Cz$ sto cho wa

i Ostra Bra ma, wi le' ska Ros sa,

Bi blio te ka Pol ska w Pa ry "u,

Kre sy i Smo le'sk – oto li sta

miejsc, z któ ry mi zwi! za na zo -

sta je pa mi$( o tra gicz nych dzie -

jach Po la ków. W#ród tych miejsc

jed no zaj mu je miej sce szcze -

gól ne: )l!sk. Po eta uro dzi% si$
w 1936 ro ku w Ra dli nie na zie -

mi ryb nic kiej. Je go dzia %al no#(
dzien ni kar ska zwi! za na jest

z Ka to wi ca mi, z re dak cj! naj -

pierw „Po gl! dów”, a pó& niej

kie ro wa ne go przez Ki jon k$ mie -

si$cz ni ka „)l!sk”. By% ini cja to -

rem Kon gre su Kul tu ry na )l! sku

i Gór no #l! skie go To wa rzy stwa

Li te rac kie go w Ka to wi cach.

W wier szach Ki jon ki ogl! da -

my ocza mi po ety #l! ski kra jo -

braz i spo ty ka my miesz ka' ców

te go re gio nu, #le dzi my ich hi sto -

ri$, re li gi$ i oby cza je. )la dy fa -

scy na cji )l! skiem s! w li ry ce Ta -

de usza Ki jon ki wszech obec ne. Wy da je

si$, "e sy gna% te go da% po eta w przy go -

to wa nym wy bo rze, gdy" nie wy od r$b ni%
cz$ #ci trak tu j! cej wprost o #l! skim za ko -

rze nie niu. Dwa to my wier szy Ta de usza

Ki jon ki zda j! si$ mie( tu jed nak szcze -

gól ne zna cze nie. Pierw szy to utwo ry

zwi! za ne z wpro wa dze niem sta nu wo jen -

ne go, gdzie po eta to wa rzy szy% gór ni kom

w ich wal ce, kie dy:

W ka ta kum by ko pal' na ka mien ne le #e
Zbie gli w noc po gro mu w$ glo wi 

pa ste rze.

(Zwia sto wa nie)

Dru gi tom, to zna czo ny w ty tu le miej -

scem in spi ra cji i po wsta nia zbiór 44 so -

ne ty bry now skie, któ rych cz$#( za my ka

Czas, miej sca i s!o wa. Zna mien ne, "e ksi$ -
ga pa mi!t ko wa ofia ro wa na Ta de uszo wi

Ki jon ce w sie dem dzie si! t! rocz ni c$ uro -

dzin, któ rej re dak to ra mi by li Ma rian Ki -

siel i Ta de usz Sier ny, no si %a ty tu%:
Po pierw sze: (l"sk.

W pre zen to wa nym wy bo rze wier szy od -

naj dzie my te" i in ne bli skie po ecie miej -

sca. Jest tu na przy k%ad sze reg wier szy po -

#wi$ co nych mo rzu, w któ rych #wiat

ry ba ków, sie ci, okr$ tów, pla", mor skich la -

tar ni do star cza po ecie kon tek stu i za so bu

#rod ków po etyc kich do snu cia re flek sji

o ludz kim "y ciu.

* * *

Z
py ta nia mi o na sz! to" sa mo#(, o to kim

je ste #my zwi! za ne s! te naj wa" niej -

sze – o war to #ci, ja kie w na szym "y ciu

uwa "a my za istot ne. Te py ta nia i pró ba

od po wie dzi na nie sta no wi! isto t$ po etyc -

kiej wy po wie dzi Ta de usza Ki jon ki. Wier -

sze te ma j! bo wiem swój wy miar me ta -

fi zycz ny. Wpi sa na w t$ po ezj$ zo sta %a re -

flek sja nad Bo giem i je go miej scem,

zna cze niem w na szym "y ciu. Te ma ty ka

re li gij na nie jed no krot nie po ja wia si$
w tych utwo rach. W wie lu wier szach si$ -
ga po eta do mo ty wów zwi! za nych z po -

rz!d kiem ro ku ko #ciel ne go, zw%asz cza

cza su )wi!t Bo "e go Na ro dze nia i Wi gi -

lii, po ja wia j! si$ w nich miej sca i atry bu -

ty zwi! za ne z kul tem re li gij nym. Ale kie -

dy wspo mi nam o me ta fi zycz nym

wy mia rze tych wier szy, to my #l$ o dwu

szcze gól nie zna cz! cych kwe stiach. Pierw -

sza to ich pro ble ma ty ka escha to lo gicz na,

o któ rej wspo mi na %em ju" wy "ej, py ta nie

o isto t$ #mier ci i pod kre #le nie zna cze nia,

ja kie na da je ona na sze mu "y ciu. Mo ment

#mier ci jest chwi l! swo iste go roz li cze nia

si$ z "y ciem do cze snym. W Ze ga rze, jed -

nym z mo ich ulu bio nych wier szy Ta de -

usz Ki jon ka pi sze:

Dzi siaj mam wresz cie czas spo koj nie 

prze li czy&
Wszyst kie zia ren ka pia sku, co krok,

jak je wzro kiem

Lub pa mi$ ci" prze ni kam […]

Nie trze ba li czy&: zga dza si$ ra chu nek,

S" wresz cie wszyst kie zia ren ka star te na

se kun dy.

I tu po ja wia si$ ko lej na kwe stia – ak -

sjo lo gii, py ta nia o war to #ci, ja kim na sze

"y cie po win no zo sta( pod po rz!d ko wa ne.

Wie lo krot nie w wier szach Ki jon ki po ja -

wia si$ Bóg. A w za sa dzie Bóg – Cz%o -

wiek, Bóg bli ski cz%o wie ko wi, wspó% cier -

pi! cy z nim. Bo to w%a #nie od czu wa nie

bó lu %! czy Chry stu sa i ka" de go cz%o wie -

ka – zda je si$ stwier dza( po eta. To uto" -
sa mie nie si$ ka "e w na szym "y ciu po s%u -

gi wa( si$ pro stym sys te mem norm.

W wier szu Fa lo chron wspo mi na

po eta po sta( Oj ca i prze s%a nie

etycz ne, ja kie wniós% on w je go

"y cie:

„Tak” – i tyl ko „tak”,

„Nie” – i tyl ko „nie”

Dwie sza le do wy bo ru.

Ta ewan ge licz na za sa da – wy -

ni ka j! ca z mo cy s%o wa i jed no -

znacz ne go je go u"y cia – zda je si$
po rz!d ko wa( #wiat bo ha te ra

wier szy Ta de usza Ki jon ki.

Z lek tu ry to mu wier szy wy bra -

nych Ta de usza Ki jon ki Czas,

miej sca i s!o wa p%y nie py ta nie

o kon dy cj$ cz%o wie ka, o je go

nie po wta rzal no#(, miej sce

w #wie cie go ota cza j! cym i sens

dzie j! cej si$ hi sto rii, wresz cie

war to #ci go kon sty tu uj! ce. Od 55

lat pró bu je po eta na nie od po wia -

da(, bu du j!c spój n! i kon se -

kwent n! wi zj$ oso by ludz kiej.

Wier sze te, to lek cja m! dro #ci

wy p%y wa j! cej z wra" li wo #ci, do -

#wiad cze nia i si %y po etyc kie go ta -

len tu. 

In te gral n! cz$ #ci! ksi!" ki s! in -

spi ru j! ce akwa for ty zna ko mi te go

gra fi ka Ja na Szma tlo cha. Wier sze

po prze dzo ne zo sta %y #wiet nym

wst$ pem au tor stwa Ma ria na Ki -

sie la i tek stem sa me go po ety,

w któ rym wy k%a da za sa dy do ko -

na ne go wy bo ru, a lek tu r$ u%a twia

al fa be tycz ny spis wier szy.

!
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Wwy da rze niu udzia! wzi" li nie tyl ko hi -
sto ry cy, przed sta wi cie le #wia ta na uki

i po li ty ki, ale rów nie$ miesz ka% cy Ka to wic za -
in te re so wa ni dzie ja mi swo je go mia sta. 

– Kon fe ren cja da je mo$ li wo#& spoj rze nia
z ró$ nych stron, z ró$ nych dzie dzin na Ka to -
wi ce, je go miesz ka% ców, na hi sto ri" mia -
sta – po wie dzia !a na roz po cz" cie kon fe ren cji
wi ce pre zy dent Ka to wic Kry sty na Siej -
na. – Czter na sta edy cja prze nie sie nas w Ka -
to wi ce z okre su mi" dzy woj nia. My #l", $e po -
zwo li nam na re tro spek cj" mia sta tam tych
cza sów, po zwo li do strzec to, co na si dziad ko -
wie zro bi li dla Ka to wic i ja kie dzie dzic two
nam zo sta wi li. 

Te go rocz na kon fe ren cja mia !a cha rak ter in -
ter dy scy pli nar ny. Or ga ni za to rzy chcie li m.in.
zwró ci& uwa g" na to, jak Ka to wi ce awan so -
wa !y w okre sie mi" dzy wo jen nym z mia sta
„dru giej ka te go rii” – jak to uj'! prof. Je rzy
Klam ka – na sto li c" wo je wódz twa i to wa$ -
ne go wo je wódz twa o po ten cja le prze my s!o -
wym, na sto li c" re gio nu #l' skie go i wresz cie
na sto li c" die ce zji. 

Me ry to rycz ne go wpro wa dze nia do kon fe ren -
cji do ko na! prof. dr hab. An to ni Bar ciak, hi sto -
ryk z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu (l' skie go. 

– Wy bie ra j'c ja ko mo tyw prze wod ni te go -
rocz nej kon fe ren cji okres mi" dzy wo jen ny Ka -
to wic, chcie li #my zwró ci& uwa g" na po trze -
b" dys ku sji nad cza sa mi, któ re w okre sie PRL
nie by !y zbyt do brze po strze ga ne. Chcie li #my
raz jesz cze spoj rze& na uko wo na ten okres
i spró bo wa& go obiek tyw nie oce ni&. Na le $y
po sta wi& py ta nia: czym by! wów czas (l'sk dla
Pol ski, ale i czym by !a Pol ska dla (l' ska – po -
wie dzia! prof. Bar ciak.

„Dzie dzic two post in du strial ne: dwu dzie sto -
le cie Ka to wic z dzi siej szej per spek ty wy zo -
ba czo ne ina czej” by !o te ma tem re fe ra tu wpro -
wa dza j' ce go pro fe sor Ewy Cho jec kiej. 

– Tym ra zem na sza pa mi"& sku pia si"
na sto sun ko wo nie d!u gim okre sie dzie jów mia -
sta, za mkni" tym ni czym kap su !a cza su po mi" -

dzy dwie ma woj na mi. (…) Dzia !a no wte dy in -
ten syw nie i spiesz nie, jak by in stynk tow nie
czu j'c, $e cza su jest nie wie le. Dla nas wspó! -
cze snych ka to wic kie mi" dzy woj nie jest za -
mkni" tym roz dzia !em hi sto rii, mo $e my ogar -
n'& rzecz ca !o #cio wo. Jest za ra zem okre sem
trud nym, gdy$ mia! u swe go po cz't ku i u swe -
go ko% ca dwa prze !o my ze rwa nej ci' g!o #ci
kul tu ro wej – uza sad nia !a prof. Cho jec ka. 

Ba dacz ka hi sto rii sztu ki wspo mnia !a, $e
w ak tach swo je go oj ca przed la ty zna la z!a eg -
zem plarz „Ku rie ra War szaw skie go” z 1 wrze -
#nia 1939 r. Je go ko pi" ro ze s!a !a przy ja cio !om
ku re flek sji. 

– Oto na stro nie ty tu !o wej t!u stym dru kiem:
„Niem cy pod st"p nie za ata ko wa li Pol sk"”.
Da lej ode zwa pre zy den ta Igna ce go Mo #cic kie -
go do na ro du, wzy wa j' ca do zwy ci" stwa, por -
tre ty je go i na czel ne go wo dza Ry dza -(mi g!e -
go, na dal szych stro nach o po trze bie
za opa trze nia si" w ma ski ga zo we, na pi' tej
stro nie re por ta$ z Ka to wic, gdzie miesz ka% -
cy trzy dni przed tem en tu zja stycz nie okla ski -
wa li $o! nie rzy ja d' cych w pe! nym rynsz tun -
ku przez mia sto na ro we rach, wresz cie re kla ma
kre mu Ni vea – wspo mi na !a pro fe sor Cho jec -
ka. – To wszyst ko czy ta ne dzi siaj uczy po ko -
ry, po sia da my wpraw dzie wie dz" pe! niej sz'
i hi sto rycz ny dy stans wo bec tam tych spraw,
ale je ste #my #wia do mi, jak bar dzo wo bec te -
ra) niej szo #ci przy po mi na my dzien ni ka rzy
„Ku rie ra War szaw skie go”.

Ba dacz ka stwier dzi !a, $e na na sz' pa mi"&
o mi" dzy woj niu na k!a da j' si" war stwy wy da -
rze%, któ re na st' pi !y po 1939 r. – la ta woj ny,
pó! wie cze PRL -u i &wier& wie cze III RP. Two -
rz' one kur ty n" i ba rie r" cza su, spo za któ rej wy -
!a nia si" ob raz Ka to wic okre su II RP. Mi" dzy -
wo jen ny okres dzie jów Ka to wic two rzy ob szar
cza su do ko na ne go. Mia sto by !o wie lo krot nie
nisz czo ne bez bu rze nia do mów. Nie po sia da
ci' g!o #ci tra dy cji, na wet w ob r" bie swej krót -
kiej – da tu j' cej si" od 1865 r. – miej skiej hi -
sto rii. 

Pro fe sor Cho jec ka sku pi !a si" na dwóch no -
#ni kach pa mi" ci – cz!o wie ku i dzie le tech ni ki.

– Przed bu dyn kiem Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic mi ja my wy so k' po sta&, któ ra uprzej mie
cof n'w szy si", ust" pu je nam miej sca na chod -
ni ku: Sta ni s!aw Igna cy Wit kie wicz – po wie -
dzia !a ba dacz ka i zwró ci !a uwa g", $e sta! nie
ja ko bo ha ter na pie de sta le, ale jak by id'c chod -
ni kiem, za trzy ma! si" w pó! kro ku, z le w' d!o -
ni' w kie sze ni spodni, usu n'! si" na bok w ge -
#cie prze pusz cze nia id' cych tro tu arem
prze chod niów. 

– Tak pew nie wy gl' da!, gdy w Ka to wi cach
to wa rzy szy! Bro ni s!a wo wi Lin ke mu, twór cy
ka ta stro ficz nych ob ra zów „(l'sk”, któ re wy -
wo !a !y w War sza wie skan dal i trze ba by !o ich
wy sta w" za mkn'&. Dzi# oby dwaj zda j' si" pa -
tro no wa& ka to wic kiej wy obra) ni. Swój
czas – czas II Rze czy po spo li tej – Wit ka cy po -
strze ga! z g!" bo kim nie po ko jem eg zy sten cjal -
nym, sam gi nie sa mo bój czo ra zem z ni'
18 wrze #nia 1939 r. na wie#& o so wiec kim na -
je) dzie ze Wscho du – do da !a prof. Cho jec ka.

Prze ciw sta wie niem te go przy k!a du jest
we d!ug znaw czy ni hi sto rii sztu ki ka to wic ka
wie $a wy ci' go wa ko pal ni w" gla Fer dy nand. 

– Jest to kon struk cja in $y nie ryj na b" d' ca
zna kiem pa mi" ci ka to wic kich dzie jów gór ni -
czych, cho cia$ pier wot nie, te$ w mi" dzy woj -
niu, s!u $y !a ce lom czy sto u$yt ko wym. Wspó! -
cze #nie na bie ra no we go zna cze nia: wy ra zu
es te tycz ne go – za uwa $y !a prof. Cho jec ka. 

Obec nie wie $a wkom po no wa na jest
w struk tu r" no wo wy bu do wa ne go Mu zeum
(l' skie go. Za tra ci !a swo j' pier wot n' funk cj"
u$yt ko w' – gór ni cz'. Po ja wi! si" jed nak no -
wy jej sens – moc ny ak cent prze strzen ny. Te -
raz mo $e my za uwa $y& a$u ro wo#& kon struk -
cji, lek ko#&, gr" si! wy ra $o n' wspor ni ka mi,
d)wi ga ra mi, krzy $u j' cy mi si" li nia mi sta lo -
wych ele men tów, wiel kie kr" gi kó!. 

– Oby dwa dzie !a s' kra% co wo ró$ ne. Zo -
sta !y ce lo wo tak do bra ne, aby wska za& na nie -
zwy k!' wie lo ra ko#& aspek tów pa mi" ci hi sto -
rycz nej mia sta, któ r' mo $e my od naj dy wa&
tak $e w dzie !ach nie b" d' cych ze swej isto ty
po mni ka mi w tra dy cyj nym te go s!o wa zna -
cze niu. Zna kiem pa mi" ci nie mu si by& ko -
niecz nie i wy !'cz nie mo nu men tal ny po mnik
na co ko le – za ko% czy !a swo je wy st' pie nie
prof. Cho jec ka.

Dys ku sj" pa ne lo w' z udzia !em zna ko mi -
tych go #ci: prof. Ewy Cho jec kiej, prof. An -
drze ja Chwal by, prof. To ma sza Fa l"c kie go,
Je rze go Fo raj te ra, prof. W!o dzi mie rza M" -
drzec kie go, Kry sty ny Siej nej, prof. Je rze go
Wy ro zum skie go, prof. Tomasza Szramma
oraz ks. abp. se nio ra dr. Da mia na Zi mo nia zdo -
mi no wa !y te ma ty: Ka to wic ja ko sto li cy au to -
no micz ne go wo je wódz twa, mia sta w kon cep -
cjach w!adz Ka to wic, o struk tu rze spo !ecz nej
i na ro do wej, za gad nie niach go spo dar czych,
kul tu rze mi" dzy wo jen nych Ka to wic. 

Pod czas kon fe ren cji oma wia no tak $e:
wp!yw ry wa li za cji et nicz nej na mi" dzy wo -
jen nym (pol skim i nie miec kim) Gór nym (l' -
sku na spój no#& miej sco wych spo !ecz no #ci;
#l' skie lo sy Mi cha !a Gra $y% skie go; dys ku -
to wa no tak $e o Ka to wi cach sie dzi bie gór no -
#l' skie go bi skup stwa, kon tro wer sjach wo kó!
tan gen ty w la tach 1922–1939, $y ciu to wa -
rzy skim ka to wic kich elit w mi" dzy woj niu,
pra sie i ra diu w Ka to wi cach, po cz't kach „Go -
#cia Nie dziel ne go”, ks. Emi lu Szram ku,
kszta! cie urba ni stycz nym mia sta w do -
bie II RP a tak $e o ró$ no rod no #ci ten den cji
ar chi tek to nicz nych w ka to wic kim mo der ni -
zmie. 

Ko lej na 15. edy cja od b" dzie si" w ro ku,
#wi" tu j' cym 150. rocz ni c" uzy ska nia przez
Ka to wi ce praw miej skich.

!

Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. 14. edy cja Ka to wic kiej Kon fe ren cji Na uko wej.

9 i 10 wrze !nia w sie dzi bie Mu zeum Hi sto rii Ka to wic mia "a miej sce 14. edy cja

Ka to wic kiej Kon fe ren cji Na uko wej, któ ra tra dy cyj nie od by wa si# w rocz ni c# uzy -

ska nia przez Ka to wi ce praw miej skich. Te ma tem te go rocz ne go spo tka nia by "y „Ka -

to wi ce w II Rze czy po spo li tej”. 
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gór skich szla kach i nad
Bren ni c! po tu ry stach
i wcza so wi czach po zo -
sta "y wspo mnie nia i #mie -

ci, a no ce s! co raz ch"od niej sze i gó -
ry na tle pa$ dzier ni ko we go nie ba
przy bie ra j! cu dow n! je sien n! au r%.
Jest co ogl! da&. Let nie wer ni sa 'e
i wy sta wy zmie ni "y si% w eks po zy -
cje je sien ne, a to wa rzy stwo, któ re
spo ty ka si% na ta kich oka zjach ubie -
ra si% zde cy do wa nie cie plej. Te atry
za wie si "y ju' na ko" ku let ni re per tu -
ar i si% ga j! po am bit niej szy ka li ber
przed sta wie(. O czym tu mo wa, je -
#li w Gór kach Wiel kich nie ma te -
atru? No nie ma, to praw da, ale jest
Fun da cja im. Zo fii Kos sak, któ ra tra -
dy cyj nie ju' sta ra "a si% za pew ni&
atrak cyj ny spo sób sp% dza nia cza su
oko licz nym „sie dlo kom”, jak i przy -
jezd nym. W"a dze gmi ny Bren -
na szcz% #li wie wi dz! w tej ak tyw no -
#ci do br! in we sty cj%, al bo wiem je #li
gmi na chce, by do pi sa" si% do niej
przy miot nik „tu ry stycz na” mu si o za -
spo ka ja nie po trzeb kul tu ral nych pu -
bli ki dba&, bo pi wo i krup nio ki, cho&
na dal w do brym ga tun ku, zde cy do -
wa nie ju' nie wy star cz!. Na le 'y tu
do da&, i' Fun da cja nie ogra ni cza si%
do let nich przed si% wzi%&, ale ta kie
za j% cia, jak warsz ta ty dla ama to rów
ró' nych gi n! cych ju' rze mios" czy
tech nik ar ty stycz nych trwa j! przez
ca "y rok, po dob nie jak za j% cia mu -
zycz ne czy te atral ne dla dzie ci. Jed -
nak tym, co bu dzi mo je naj wi%k sze
za in te re so wa nie i za s"u gu je na szcze -
gól n! uwa g% i wspar cie, s! zma ga -
nia o ura to wa nie przed wo jen nej sta -
ni cy har cer skiej, któ ra by wa "a
wa ka cyj nym do mem dla po zy tyw -
nych bo ha te rów dzi siej szej m"o-
dzie 'y, z le gen dar ny mi „Zo# k!” 
i „Ru dym” oraz ich wy cho waw cy,
Alek san dra Ka mi( skie go. Ra to wa&
jest co, al bo wiem jest to spo ry kom -
pleks bu dyn ków u pod nó 'a Bu cza,
któ ry dzi# po pa da w ru in%. 

Nie ja ko na mar gi ne sie tej sy tu -
acji na cho dzi mnie ta ka oto re flek -
sja: je #li s! #rod ki na jed no ra zo we
wi do wi sko we dzia "a nia, któ rych efekt
jest je #li nie ilu zo rycz ny, to krót ko -
trwa "y, dla cze go nie wy go spo da ro -
wa& ja kiej# su my na re wi ta li za cj%
te go obiek tu, któ ry od dzia "y wa" by,
przy roz s!d nym za go spo da ro wa niu
i wdro 'e niu od po wied nie go pro gra -
mu, przez ca "e la ta na po ko le nia
m"o dych lu dzi. Wy da je si% to do sy&
oczy wi ste, tyl ko dla cze go Han -
na Fen by -Tay lor, prze wod ni cz! ca
Fun da cji, kil ka in nych osób oraz ni -
'ej pod pi sa ny, je ste #my w mniej -
szo #ci? Do bre py ta nie, jak mó wi
po li tyk, któ ry nie zna od po wie dzi.

Sie dzi ba Fun da cji, jak i daw na sta -
ni ca znaj du j! si% przy wy je$ dzie (al -
bo wje$ dzie, jak kto wo li) z Gó rek.
Jest wi%c to do bra oka zja, by na chwi -
l% wyj rze& z op"ot ków. Wy gl! daj my
wi%c, bo mo 'e war to. Nie tyl ko z Gó -
rek i nie tyl ko z Pol ski. Do br! oka zj!
mo 'e by& udzia" po cho dz! cych ze
)l! ska ar ty stów, Jac ka Li pow cza -
na i Jó ze fa Sto lo rza, w mi% dzy na ro -
do wym wy da rze niu ar ty stycz nym, 
ja kie te go la ta mia "o miej sce w Niem -
czech, w ba war skiej miej sco wo #ci
Viech tach. Wy sta wa mia "a ty tu" „Ma -
gi cal Dre ams II” i by "a kon ty nu acj!
za po cz!t ko wa ne go przez „Ga le ri! Be -
skidz k!” cy klu im prez uka zu j! ce go
do ro bek mi% dzy na ro do we go ru chu
ma lar skie go zna ne go pod na zw! re -
ali zmu ma gicz ne go. W Viech tach po -
ka za no pra ce tak 'e in nych pol skich
ar ty stów, a Eu ro pa i #wiat re pre zen -
to wa ne by "y m.in. przez ar ty stów z ta -
kich kra jów jak USA, Ro sja, W"o -
chy, Bel gia, Au stria, no i rzecz ja sna
Niem cy. Tro ch% mo 'e po ku mo ter -
sku, ale nie ca" kiem, war to bli 'ej
przyj rze& si% twór czo #ci Li pow cza -
na i Sto lo rza. Nie ca" kiem, bo to
warsz tat i kon cept zde cy do wa nie
pierw szej li gi, ku mo ter stwo po le ga
nie tyl ko na tym, 'e obaj wy wo dz!
si% z )l! ska, ale s! mo imi ko le ga mi
z cza sów szkol nych i jest to zna jo -
mo#& z ga tun ku ta kich, 'e tyl ko si%
ni! chwa li&. Ale po wa' nie, to obaj
ar ty #ci re pre zen tu j! bie gu no wo od -
mien ne ro zu mie nie re ali zmu ma gicz -
ne go – Li pow czan aneg do tycz ny,
chwi la mi wr%cz ko mik so wy, nie stro -
ni! cy od ka ry ka tu ry i zja dli wej sa ty -
ry, na wi! zu j! cy cz% sto do spoj rze nia
na rze czy wi sto#& Je rze go Du dy -Gra -
cza. Sto lorz znaj du je si% zde cy do wa -
nie po me ta fi zycz nej stro nie #wia ta,

któ ry przed sta wia. Prze strze nie
i kszta" ty z po gra ni cza ja wy i snu,
pej za 'e nie mal rze czy wi ste, ale od -
le g"e i wy ob co wa ne, za to pio ne w me -
lan cho lij nym #wie tle po cho dz! cym
z nie na zwa ne go $ró d"a. Obaj per fek -
cyj ni i re flek syj ni. I jak tu si% nie
chwa li&? Do Viech tach da le ko, a za -
tem trze ba b% dzie za cze ka& do na -
st%p nej wy sta wy w Szczyr ku.

O )l! sku te go la ta mó wi "o si% spo -
ro, cza sem do brze, cza sem nie ko -
niecz nie. Nie za wsze te' m! drze.
No có', tro ch% ju' chy ba przy wy -
kli #my do te go, 'e sto li ca i jej me -
dia pa trz!  na nas przez dzi wacz ne
oku la ry. Niech so bie pa trz!, ale 'e -
by po #wi% ci li tak 'e nie co cza su
na roz s!d ne my #le nie. Pa mi% tam, jak
przed la ty ja ka# dzien ni kar ka z war -
szaw skiej pra sy za te le fo no wa "a
do mnie, bym sko men to wa" sy tu -
acj% w „pol skim Ul ste rze”. Cho dzi -
"o oczy wi #cie o )l!sk Cie szy( ski
i re la cje ka to lic ko -ew a nge lic kie. Mo -
'e to nie by "o ele ganc kie, ale ode -
s"a "em pa ni! do naj bli' sze go ga bi -
ne tu psy chia trycz ne go. Z cza sem
zro zu mia "em, 'e ist nie j! w Pol sce
oko li ce, gdzie wspó" ist nie nie dwu
wy zna( sta no wi wci!' pro blem i 'e
by "em #wiad kiem cze go#, co w"a -
#nie psy chia trzy i psy cho lo go wie na -
zy wa j! pro jek cj!, czy li prze rzu ca -
niem na in nych w"a sne go spo so bu
po strze ga nie #wia ta czy w"a snych
uro je(. Po mi jam ju' ta ki dro biazg,
'e ko rze nie pó" noc no ir landz kie go
kon flik tu s! o wie le bar dziej za gma -
twa ne, a my na w"a sny u'y tek bar -
dzo je so bie uprasz cza my. Tak bar -
dzo, 'e utrud nia to cza sem 'y cie
pra cu j! cym i miesz ka j! cym tam na -
szym ro da kom.
)wiat, jak to ob ser wu je my ostat -

nio, do star cza nam wie lu zgry zot,
z bli ska i z da le ka, ale jak wi da& sa -
mi tak 'e po tra fi my ich so bie do star -
cza& i to w nie naj gor szym ga tun ku.
Ob ra 'a my si% na sie bie, dzie li my
si%, nie uzna je my ra cji in nych, za -
po mi na j!c, 'e cza sy wy ma ga j! od nas
ca" kiem in nych po staw. Ani hi ste -
ria, ani tu mi wi sizm nie b% d! przy -
dat ne. Sta wia" bym ra czej na roz s! -
dek i skie ro wa nie si% ku przy sz"o #ci.
Hi sto rycz ne spo gl! da nie na rze czy -
wi sto#& to tak 'e nic z"e go, pod wa -
run kiem, 'e hi sto rii nie za mie nia my
w hi ste ri%, co nie ste ty cz% sto nam
si% przy tra fia. Mi nio ne go la ta by "o
to wi docz ne go "ym okiem, na wet
z mo ich Gó rek, cho& ho ry zont ogra -
ni cza mi ca" kiem spo re pa smo gór -
skie. Mo' li we, 'e po ma ga odro bi na
wy obra$ ni. 
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– Zga! ju". Lu bi# mar twi$ si# po ciem ku – Kris wsu n%& lap top pod &ó" ko i prze cie -
ra po wie ki, marsz cz%c przy tym ca &% twarz. K&a dzie si# obok mnie. Zde ner wo wa ny
spy cha na pod &o g# al bu my, któ ry mi ob &o "y &am po !ciel. 

– 'a becz ko, pro si &em o co!.
Ju" po nad rok no ce s% dla nas kosz ma rem. On nie !pi, a ja si# nie bu dz#. Sen krad -

nie mnie za gra ni c# sa mo po czu cia, po za za si#g re cep to rów, gdzie nic nie wi da$, nie
s&y cha$, nic nie ro zu mie$. Cza sem, w tej fi zjo lo gicz nej se pa rat ce, d(wi# kiem ka mycz -
ków wrzu co nych do je zio ra „plum ka j%” wo &a nia Kri sa. Plum i to n%. A gdy uda je mi
si# prze rwa$ ten nar ko lep tycz ny ob&#d, wów czas mój ko cha ny sia da do kom pu te ra
i go ni In ter net po po lach „!pi%cz ka”, „sen g&# bo ki”, „za bu rze nia z nad mier n% sen no -
!ci%”. Szu ka te" le ka rzy wie dz% cych wi# cej ni" Wi ki pe dia. Ja nie mam do te go si&.

Na ci skam gu zik ma &ej lamp ki i przy su wam si# do m# "a. Obej mu je mnie za my !lo -
ny. S&y sz# wiatr w prze wo dach wen ty la cyj nych. Ha &as po ma ga mi nie spa$. Na jak d&u -
go? Na mo ment – !wia do mo!$ jak drob ny ustrój czmych nie za raz nie zba da nym
przej !ciem. Nie po wstrzy mam wi du i s&y chu. Ko ty na pa ra pe cie pró bu j%...

* * *
Gdzie je stem? 

Sto j# w Nie bie na trze cim, mo "e czwar tym pi# trze i za gl% dam przez okno do Ka -
pli cy Za ra nia. Tu taj Pan roz da je po cz# tym "y cie w kro plach. Jed na na ta lerz. Bez -
barw ne, ma le) kie. Tyl ko z wo do ru i tle nu, po wi% za nych w# glem. Na otwar cie
prze mian – cie p&o, !wia t&o. Ot, pro sto ta nad przy ro dze nia. W prze zro czy stym zia ren -
ku sta je si# cud or ga nicz ny i od wiecz ny. Pan na da je mu czas. Za pi su je krzy "y kiem
na wy kre sie lo su. Od da na w u"y tek kro pla za czy na pa ro wa$. Uby wa$. Wra ca$ do *ró -
d&a.

– Czy za mie nio na w pa r# kro pel ka spa da dru gi raz na zie mi#? – chcia &o by wie dzie$
po cz# te "y cie. 

– Po wia dam wam, "e nie! Ale nie wszy scy wie rz% – de ner wu je si# Pan. – Mo dl% si#
do in nych Bo gów o in kar na cj# bez ogra ni cze). 

Mu sz# cze go! si# na pi$. Tu, na pa ra pe cie, stoi ku bek. Mo "e pe& ny. Cze mu nie do -
si# gam? Gdzie mo je r# ce!? 

Je stem prze ra "o na, bo nic nie wiem. Nie mam kszta& tu ana to micz ne go ani tek styl -
nej po !wia ty. Kim je stem? Po wie ka mi, któ re za de cy du j%, co po wie dzie$ lu dziom? 

– Prze pra szam Pa na, Pa nie Bo "e – pu kam w otwar te okno, "e by za py ta$ Bo ga
wprost. – Kim ja b# d# po tych warsz ta tach? – od bi jam si# g&o sem od cu do twór czej
pra cy. 

Pan, po ch&o ni# ty ko niu ga cj% pier wiast ków, nie przej mu je si# mo im zja wie niem.
M"y po ta le rzy kach i prze su wa je na bok iskrz% c% d&o ni%. Go to we b&o go s&a wi. Ob ser -
wu j# rze mio s&o Stwór cy na wy pa dek, gdy by trze ba by &o wy nie!$ w na czy niach umy -
s&u !wi# t% ma trix. 

Tu" obok mnie jest pó& p&yn ny próg. Za nim kto!/co!. Wiem – to du sza sa mo bój cy.
Stoi upo ko rzo na za ka zem wej !cia, jak ka" dy, kto spo nie wie ra& kro pl# "y cia. Sk%d!
znam jej los...

W# sz# w so bie tra gicz n% hi sto ri#. Sa mo bój ca ma na imi# Alek san der. Nie ca &e dwa -
dzie !cia lat. Wi dz# do brze je go !mier$. Cia &o, z nie na tu ral nie zgi# tym kar kiem, le "y
na pu sta wym par kin gu ubra ne w czar ny gar ni tur, a ze zw&ok wy cho dzi mlecz no bia &a
du sza. Nad ni% t&um ga pi% cych i ja. Za na mi szpi tal. Tam, na for mu la rzu zgo dy, ch&o -
pak z&o "y& pro! b# o wy ko rzy sta nie or ga nów. Na pr#d ce nie do pi sa& „w tym ne rek SPE -
CJAL NIE dla bra ta”. Bra k&o wszyst kich ko kard for mal no !ci. Tre!$ he ro icz ne go
sa mo bój stwa wch&o n%& bia &y pa pier. 

Du sza Alek san dra jest za wie szo na – ani przy Bo gu, ani przy mat ce. My !la&, "e ofia -
ro wu j%c "y cie dla cho rych, wst% pi na Nie bio sa. Ale nic nie po sz&o zgod nie z pla nem,
bo Pan do my !li& si# pod st# pu i za miast &a ski, da& ob ra zek zmar twych wsta nia opra wio -
ny ra m% okna. Zo sta wi& przed pro giem, gdzie miej sce nie wdzi#cz nych. 

W bli sko !ci z wy gna nym czu j# si# le piej. Strach ma le je, bo do bry duch chce mnie
przy tu li$. Jed nak na ten mo ment Pan wo &a go !wia t&em pal ca.

– Za nie siesz "y cie dziew czyn ce. Ani – po da je je den ta le rzyk. 
Na trans port cze ka jesz cze trzy ty si% ce kro pel. 

* * *

Czas mnie ki wa – chwi l# te mu by &am pod Ka pli c%, a te raz jest dzie wi#$ mie si# cy
pó( niej. Zim no, du "o lamp. M# skie i dam skie g&o sy, brz#k me ta lo wych przy rz% dów.
Ob raz co raz wy ra( niej szy. To sa la ope ra cyj na. Je stem przy ce sar skim ci# ciu. O, Ania
idzie tro pem !wia te&! Przez na ci# cie w brzu chu pro wa dz% ma lut k% srebr nol !ni% ce ko -
smy ki. Zdro wa/pi#k na dziew czyn ka jest ju" osob no. Wy sz&a z wo dy na l%d pro !ciu -
sie) ko w twar de, zim ne &a py sa mo dziel no !ci. Nie po tra fi od dy cha$! Za raz uto nie
w szpi tal nym po wie trzu. Ta le rzyk z kro pl% "y cia chwie je si#, wi ru je! Le karz na ci ska
dwo ma pal ca mi kla tecz k# pier sio w%. Ludz ka moc te raz w r# kach Bo ga. Cza so kres
bez li to !nie po trz% sa ta le rzy kiem, tym miej scem bez brze gu, z któ re go &a two spa!$,
sko) czy$ si#. Bie gnie in ku ba tor, re ani ma cja. Drga j% licz ni ki szans. Rur k% po szed& tlen.
Dziec ko przy wró co ne – start od de chu. Le karz prze j%& ta le rzyk. Po &o" na wsta wia kru -
ch% po t# g# do in ku ba to ra. 

Ca &a si# trz# s#. Chry ste, ta ma &a by &a by umar &a. Ta ki cz&o wie czek, za drob ny
na anio& ka...
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Du sza sa mo bój cy p!a cze. Wzru szy !a si" wal k# bia !e go od dzia !u o je den ma !y, zu -

pe! nie ob cy los. S!y sz", jak my $li nad w!a snym: 

– Ja by !em ni czyj. Ma !o istot ny dla ro dzi ny, praw da?

– Ale nie dla za m"% nej Ba si – mó wi" po ci chu, roz trz" sio na tym, %e od po wia dam!

&e co$ wiem...

Du sza nie roz ma wia ze mn# wi" cej. Chce te raz by' bli sko %y cia, któ re przy nio s!a
lu dziom od Bo ga. Obej mu je in ku ba tor i s# czy si" za szkla n# $cian k". Ma le( ka isto ta

dzi" ku je jej po nad zmy s!a mi. 

* * *

Za wra cam, %e by zo ba czy', co u Pa na. Pan $pi. Dzi siaj nie dzie la. Sto j" na gra ni cy

$wia tów. Nie wiem, czy to ja w nich je stem, czy one we mnie. 

* * *

Znów w kli ni ce. Tu nie ma „dnia siód me go”. Tu kil ka na $cie ra zy na do b" od ci na si"
no wo rod ki. Po zdo by ciu p"p ka id# one w r" ce ta len tu ma cie rzy( skie go. Dzi siaj w$ród

nich te% i Ania. Sta bil na, lecz za ten wy bryk z od dy cha niem, mi nus 4 punk ty w ska li

AP GAR. Za ci# gn" !a su tek. Ma !o mle ka. )le to ro bi. Czyn no $ci od ru cho we s# jesz cze

ob ce, a nie – wro dzo ne. Za cie $nia si" pod gar d!em uro jo na p" tel ka. Ma ma Ani oszu -

ku je g!ód có recz ki snem. Wo !a pie l" gniar k": 
– Czy mo g!a bym do sta' dzie( mat ki?

– A kon kret nie, to co?

– Wy pis. Chc" je cha' do do mu. W!# czy' ró %o w# po zy tyw k" z Li tl le Po ny. Al bo od -

ku rzacz. Czy ta !am, %e naj le piej uspoka ja no wo rod ka. Mam !ó %ecz ko z „bu ja niem”,

gra j# c# wa nien k" i zio !o we olej ki. Cze ka na nas mój ch!o pak. B" dzie lu la! Anu si"
na r" kach – mó wi ju% do $cian. 

Trze ba cze ka!, "e by pier si uro s#y, a dziec ka uby #o zgod nie z nor m$ – opa mi" ta! si"
w roz %a lo nej roz s# dek i t!u ma czy eg zal ta cj" – ba da nia do sta #y do bre oce ny, a ko lo ry
kup barw szcz% &cia. Po wo lut ku, dom nie uciek nie.

Milk n# ner wy. Ko bie ta tu li dzie ci n". Jest tak szcz" $li wa, %e wprost nie wie rzy we

w!a sne ma cie rzy( stwo. 

A z pa ra pe tu $nie %# jo ny smut ku. To au ra wid ma sa mo bój cy. Jesz cze nie wró ci!
pod próg. Ob ser wu je, jak z ata wi stycz nej ma cie rzy od ru chów try ska mi !o$' sa mo -

rod na. 

– Gdy by ma mu sia umia !a mnie tak ko cha'...
Z nie zna ne go po wo du ro zu miem, %e znów p!a cze dla mnie. 

Wiem, %e oso ba ty tu !o wa na „ma mu si#”, od sta wi !a go od uczu' za raz po pierw szym

wej rze niu. Gwiaz da bó lów po ro do wych zwia stu j# ca nie chcia ne, wy wo !a !a w jej ser -

cu sku tek gla cjal ny. Nie od kry !a w ch!op cu sy na. Ka ka owe oczka, czar ne lo ki – przy -

sz!o na $wiat „kse ro” An to nia z ho te lu Ci ty w Rzy mie. *lub ne go ba ju -baj z gorz kim

mo ra !em. Cud ny W!och zro bi! dwie kre secz ki ci# %o we i od szed!. Jed na z nich, po dzie -

wi" ciu mie si# cach, prze ro dzi !a si" w %y w# drza zg". 
Olek nie wie dzia!, %e mi !o$' ma cie rzy( sk# roz no si na tu ra. Zro zu mia!, gdy w uzu -

pe! nio nej oj czy mem ro dzi nie, po ja wi! si" Kaj tu$ i nad ro dzi ciel k# wsta !o s!o( ce. Wów -

czas ma mu sia, ca !a w pro mie niach, do st# pi !a za da(. Wy bra nym dziec kiem prze su n" !a
Ol ka na ko niec swo je go $wia ta. Stam t#d pi sa! do niej !za mi i smar kiem. S$ mat ki, któ -
re ni gdy nie po win ny umie ra! i mat ki, któ re ni gdy nie po win ny si% uro dzi!. Du %o roz -

ma wia! o so bie z psy cho lo giem we wn"trz nym. Pi%t na &cie lat wie rzy #em, "e tak mu si
by!. 'e w niej nie roz wi n% #o si% do bre i ni czy ja to wi na. Plu! gnie wem w $le p# in te li -

gen cj". Pod ci"% k# moj r# bunt od kszta! ci! si" w cier pie nie. Cier pie nie chcia !o nir wa -

ny. W ko( cu du sza Alek san dra za pa d!a w le targ. Nikt nie obu dzi! si" nad nim z te go

po wo du. Fi gu ry ro dzi ców %y !y w!a sn# tra ge di#. Ner ka mi Kajt ka, któ re po trze bo wa !y
du ble rów. 

Olek to n#! w prze gra nych. Nie star czy !o punk tów na stu dia me dycz ne. Znu dzi! si"
Ba si. Na la! wo dy do te le wi zo ra, pod le wa j#c juk k". Je go mat ce umie ra! wa% ny syn,

a on nie móg! go za st# pi'. Ka% de go dnia przy by wa !o kart nie po wo dze(. Po szed! z ni -

mi na swój dach. 

Nie umar! wy !#cz nie dla zdro wia psy chicz ne go. W próch nie to% sa mo $ci wy kie! ko -

wa! pod st"p. Wy kra$' mat ce uczu cia! Jej wdzi"cz no$' i jej mi !o$'. A po tem t#
wdzi"cz no $ci# za ra to wa nie Kajt ka wy pe! ni' dziu ry w sa mo oce nie. A mi !o $ci# owar -

stwi' da ro wa ny frag ment cia !a, któ ry po %y je w ura to wa nym. Sto j#c na da chu, po wta -

rza! so bie za kro jo ne pra gnie nia, %e by uczy ni' $mier' lep sz# ni% ca !e je go %y cie. Uzna!,
%e jest go to wy. O$wiad cze nie wo li spi sa ne i te raz wy star czy po wie dzie' zna jo mej,

„pa ni Agat ko, gdy by kie dy$ ze mn# co$, wie pa ni, to ze staw ne rek dla Kaj tu sia”. Zna -

jo ma nie uko rze ni !a ich roz mo wy w Szpi ta lu Trans plan to lo gii. Po wie dzia !a je dy nie

nie $wia do mej mat ce, ja kie go pi"k ne go mia !a sy na. 

Plan za wiód!. Ner k" do sta! pierw szy z ko lej ki. Kaj tek nie do cze ka! daw cy.

– Za bra !e$ mi $wiat pod zie mi", ty pod !y b" kar cie! &e by ci spa' nie da!, tam gdzie

je ste$… – mat ka prze kl" !a sy na sa mo bój c". 
Wte dy przy $ni! jej si" je dy ny raz. 

– To nie ja, ma mo. Za bra !o go lep sze %y cie. Ko lej ny raz lep sze od mo je go – po cie -

szy! p!a cz# c# i od szed! g!" biej, w prze sz!o$', za bie ra j#c mat ce z oczu pa prycz k" praw -

dy. (mier! gra spra wie dli wie. Te raz oby dwaj je ste &my sie ro ta mi.
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* * *

Mi! dzy Bo giem a w"t pie niem czu j! za du #o. Jak oczy bez po wiek. Dla cze go znam

#y cie te go sa mo bój cy? Czy ja nim by $am?

* * *

W szpi ta lu dzie ci no wo  na ro dzo nych przy by wa roz wi" za%. Pie l! gniar ki my j", wa -

#", spi su j", ubie ra j" s$a be cia$ ka w na grza n" ba we$ n! i pu cu j" ul tra fio le tem k" ty, #e -

by nie nad we r! #a& ma lut kich uk$a dów od por no 'ci. M$o de p$a cz" ni sko, ale

efek tyw nie. Do sta j" mle ko z pier si. S" przy pier si. Usy pia j" przy pier si. Ro sn" z pier -

si". Pier' jest opo k". 
Dzi' na od dzia le neo na to lo gicz nym tak #e po #e gna nia. Le ka rze roz no sz" pasz por ty

do do mu. Urwa$ mi si! tam ten film/dra mat i to wa rzy sz! Ani w dro dze. Je dzie sa mo -

cho dem od ci! ta od wszech 'wia ta pie lu ch" po $o #o n" na twarz. Te tro we biel mo prze -

s$a nia ruch na mie 'cie. Nie wi da& ob $o ków i 'nie gu, drzew $y sych na zi m!. Ze psu ty

re sor wy trz" sa ra do'& pierw szej po dró #y. W tym za m! cie zgu bi$ si! dziec ku sen. 

Ania po ja wia si! ze swym ta le rzy kiem na uli cy Pol skich No bli stów w miesz ka niu

nu mer 12. Tu ko cio$. Gra po zy tyw ka z Lit tle Po ny, wy je Pim pek nie za pro szo ny do za -

baw. Me tra# wy krzy wia si! za chwy tem bab ci i dziad ków. G$o 'no, doj mu j" co, ale usy -

pia j" ma le% k" te an to ni my spo ko ju. Ju# bu ja si! w fa lach del ta. 

Mat ka do stra ja $zy – ra do'& na pi! cio li nii bej bi blu es. 

* * *

Znów za my ka si! sce na. 

Te raz id! w ciem n" stro n!. W sie bie, g$! bo ko. Nie ma dro bin ki bla sku. Tyl ko mg$a
i gra fit. Zwal niam przed „Re zer wa tem Wra #e%” i pa trz!. Wy cho dz". Po w$ó cz" no ga -

mi jak g$od ne zwie rz! ta. Naj wi! cej stra chu. Dr#y po dob ny do m$o de go ko ra low ca.

Mi!k ki, za nim nie wej dzie w psy chi k!. Wów czas zwap nie je. Unie ru cho mi mój kon -

strukt szkie le tem gro zy. 

Jest te# #al, z tych spó( nio nych. Zja wi$ si! z po sta rza $" t! sk no t". Prze ter mi no -

wa ne za tru j" mi krew. Ju# wy j! $y no #y ki i oto czy $y ko $em mo je ete rycz ne cia $o.

Tn", tar ga j"! Kil ka mi nut wal cz!, ale ból od ci na ka wa$ ki na pa stli we go ta% ca i za -

trzy mu je my si!. Je stem po roz ry wa na. Te raz cier pie nia po zwa la j" mi zaj rze& w to

roz dar cie. W 'rod ku sie bie wi dz! czar ny strup. To mi $o'& do dziec ka za mie nio -

na w mar twi c!. 
Bóg je den wie, o co tu cho dzi!

Sia dam na sza rym. Kurz i po pió$. B$" dz! w do my s$ach, ka ta kum bach praw dy.

* * *

– … obud( si! )a becz ko, pro sz!… Bo wzy wam ka ret k! – wy p$y wam z fa l" mi!k -

kie go g$o su po za „Re zer wat Wra #e%”. 

Do ku j! ju# gdzie in dziej. 

* * *

Je stem na dy #ur ce po go to wia ra tun ko we go. Tu m$o do'& i brak do 'wiad cze nia. Przy -

j! ta na prak ty k! Ba sia przy s$u chu je si! zg$o sze niom. Uczy, jak od ró# nia& te „na ci to”.

– Gów na usta wio ne w po przek nie za bi ja j" – dys po zy tor ka oma wia te le fon „za par -

cie od po nad ty go dnia, bo li jak przy skr! cie ki szek”. – A to bie sa mej nie dam kur su.

Cze ka my na Ma te usza.

Ma te usz po je cha$ do wy schni! tej kro pli z 1935 ro ku. Wy jazd pro sty – de nat wzi"$
od po wie dzial no'& za sie bie. Ba sia wo la $a zo sta&, wy pi& trze ci" ka w!. 

– Kar misz jesz cze pier si" –mó wi! d(wi! kosz czel nie dla do bra jej có recz ki. 

In tu icja pod po wia da, #e mam pra wo.

Czter dzie 'ci mi nut do ko% ca dy #u ru. Ba sia wyj mu je z kub ka spoj rze nie i mo czy

nim pie l! gnia rza. Wy so ki, sil ny. Je stem w'cie k$a, #e tak go mi zia oczka mi, pr! #y ko -

dy cia $a. 

Wiem o niej du #o. Wcze 'nie za mkn! $a pa nie% stwo ob r"cz k". Jesz cze w ogól nia ku,

ale mi! dzy 'lu bem i ma tu r" za mie ni $a „dwo je” na trój k"t ma$ #e% ski. Ten trze ci do pa -

ry z ni" by$ ko le g" z li ceum. Za uwa #y $a, #e mi kru so wa te go mi! cza ka czas od mie ni$
w efe ba i ta ko rek ta uj! $a j" za li bi do. Ch$o pak mia$ ge ny przy wie zio ne z W$och. Seks

ide al nie fin go wa$ mi $o'&. Ko pu lo wa $y #y cio we pe spek ty wy ma tu rzy stów, ko pu lo wa -

$y po lek cjach w po nie dzia$ ki i w cza sie wa ga rów, a# za p$od ni $y wy obra( ni! wspól -

n" przy sz$o 'ci". Sko! czy my pe dia tri", za #o $y my fun da cj" dla od rzu co nych dzie ci.
Ch$o pak mia$ im pe ra tyw, #e by nie ko cha nym za bie ra& sa mot no'&. Ba sia mó wi $a, #e te#
ma. Pl" ta $y si! z po 'cie l" i ksi"# ka mi fi lan tro pij ne puz zle. Je go mat ka tak si! cie szy -

$a, #e syn za $o #y ro dzi n! i zej dzie jej z oczu. 

Wszyst ko po psu $y md$o 'ci. Od te go mo men tu dni w #y ciu dziew czy ny zmie ni $y
si! w wy da rze nia. Ci" #a. Ma tu ra. Eg za mi ny na me dy cy n!. Ob la ne eg za mi ny na me -

dy cy n!. Po rzu ce nie ko chan ka. Szko $a ra tow nic twa me dycz ne go. Sa mo bój stwo ko -

chan ka. Na ro dzi ny cór ki. Pro sto dusz na ra do'& otu ma nio ne go m! #a. 

Te le fon w dy #ur ce. 
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– Kie dy? Si nie je? – dys po zy tor ka ka li gra fu je czy j!" roz -

pacz. – Ile ma? Pi! ty dzie#. Ju$ wy sy %am ka ret k&. Miesz ka -

nie 12, do brze zro zu mia %am?

To od Ani. Nie ma od de chu.

Ba sia od k%a da ku bek i bled nie w bla sku nie do "wiad cze nia:

– To za ma %e dziec ko, $e bym mo g%a sa ma ra to wa'! 
– Bez ce re gie li.

– Za kwa drans mam zmia n&, po cze kaj my. Nie po ja d& tam. 

– Czy" ty og%u pia %a!? Chcesz mi tu Pol sat "ci! gn!'? Le piej

zrób (le ni$ nic. 

Ba sia jak by uczy %a si& pierw szych kro ków. Naj bez piecz niej

po wie dzie' „nie umiem”. I nie umie'. Ale gdzie wte dy doj -

dzie? 

Py %ek cza su prze sy pu je si& mi& dzy du chem i umy s%em. Jed!,
roz ka za %a sil na wo la, za ta muj to "y cie. Na prze kór Pa nu, ale

z Je go b%o go s%a wie# stwem, cz%o wiek wskrze sza Bo $e isto ty. Te -

raz Ba sia we( mie to dzie %o na sie bie. Za bie ra am pu% ki ad re na -

li ny jak siat k& na od dech, któ ry nie trzy ma si& no wo  na ro dzo nej.

To su cho"' po wie trza za szko dzi %a, bo ta le rzyk Ani stoi za bli sko

ka lo ry fe ra. Pa ru je $y cie. 

– Ma te usz, ma my dziec ko w pi! tej do bie. Chy ba wstrz!s.

Mu sisz mi po móc. Przy jed( na Pol skich No bli stów – Ba sia

krzy czy przez ko mór k&. 
– Ale ja d& z we zwa niem! 

– To co mam ro bi'!?
– My "le'!
My "le'... W mo men cie po gu bi %a de fi ni cje. Za chwi l& eg za -

min z ludz kiej mo cy, a tu wstrz!s kar dio gen ny mie sza si& z ana -

fi lak tycz nym. Przy któ rym" spa da ci "nie nie krwi w t&t ni cach,

przy dru gim na pew no jest ka szel. Ta ma %a nie ma nic…

W ka wa ler ce z po zy tyw k! Lit tle Po ny do ku ment dra ma tu.

Ania, jej mat ka, odr& twia %a Ba sia. Trzy no si ciel ki stra chu.

Ma cie rz! chwi li jest ci sza, m! co na po "pie chem kie row cy,

któ ry pom pu je tlen do p%u cek. Trzy uci ski pal ca mi, je den od -

dech ra tow ni czy. Ba sia uspra wie dli wia swo je r& ce przed w%a -

snym su mie niem. „Mo g#o by brak n$% im szcz& 'cia, dla te go

od su wam si& od ma sa "u. Chcia #am pra co wa% w przy chod ni,

le czy% ma lu chy z je li tó wek”. Pa trzy na bla do fio le to we po -

licz ki i boi si&. Co da lej, co zmie ni'. Te se kun dy s! to tal n!
en tro pi!. 

– Pa nie Je rzy – szep cze nad uchem re ani mu j! ce go. – Cze mu

pan si& wy co fu je?

Kie row ca po pra wia st%am szo ny ka fta nik na nie ru cho mych ra -

mion kach i po sy %a jej spoj rze niem sy gna% „stop”. Dziec ko ode -

sz%o. 

Gdy w ka ret ce jest ze psu ty de fi bry la tor lub nie mo$ na na nim

usta wi' ma %ych war to "ci elek trow strz! sów, na st&p nym punk -

tem re su scy ta cji kr! $e nio wo -od de cho wej u no wo rod ka jest p&k -

ni& cie ser ca mat ki. Po win no i tu taj to na st! pi', ale Ba sia do zna je

ja kie go" bio na p& du. )a pie za tor b& z le ka mi. Ban da $u je mat ce

oczy ilu zj!, $e po je dy nek z pla nem Bo ga trwa. Olek, ja wiem,

"e tu je ste'. Po mó" mi, mó wi du sz! do du cha. 

Od da lam si& na wy so ko"' po ko ju. Wid mo sa mo bój cy, któ re

nie opusz cza Ani od dnia na ro dzin, te raz chwy ta d%o nie Ba si

i przy su wa bli $ej am pu %ek do RKO. Ba sia nie ma go to we go le -

ku. Mu si zro bi' roz twór. Je den mi li litr ad re na li ny, do da% dzie -

si&% mi li li trów NaCl. Po da% trzy cz& 'ci. Nie wiem, czy to

jed na dzie si$ ta czy jed na set na…, nie wiem… U$y wa wresz cie

strzy kaw ki. Wbi ja w cie p%e go trup ka. Czu je, $e ro bi to (le. *e

za ma %o le ku. Za dru gim ra zem po da% chy ba jed n$ dzie si$ t$...
Cze ka trzy mi nu ty. „Re ak cja pa cjen ta na du $e daw ki mo $e by'
za ska ku j! co do bra” uczy li. Nic nie jest pew ne. Trze ba

gra' – mat ka Ani boi si& tym mniej, im wi& cej ru chów

nad dziec kiem wy ko nu je Ba sia. Znów cze ka j! trzy mi nu ty.

W tym cza sie du sza sa mo bój cy w%a mu je si& do ch%od ne go cia% -
ka, na miej sce tam tej du szycz ki, któ ra sku li %a si& obok mnie

pod su fi tem i przy gl! da swo je mu nie szcz& "ciu od pa ru mi nut.

Po ta le rzy ku ju$ p%y nie in na ener gia. Dru gie $y cie. Uspo ka ja si&
dom z ró $o w! po zy tyw k!. Mat ka ca %u je g%o w& Ba si i krzy czy

wy so ko, tak wy so ko, $e sie bie nie s%y szy. Do po ko ju wcho dzi

Ma te usz.

– Da %a" ra d&, dziew czy no! Su per. Od wie( ma %! na od dzia%.
Ja ja d& da lej. Nar ko lep tycz ka nie mo $e si& wy bu dzi', nie wiem,

o co cho dzi.

Ba sia mdle je. Ju" ni gdy bar dziej nie b& dziesz si& ba%, na gra -

dza j! pod "wia do mo"'. 

Ma ma Ani wsta wia no w! kro pl& pod klosz z har to wa ne go

szk%a. Za dzie si&' lat umor du je dziew czyn k& t! klat k!, ale te raz

jest naj pew niej sza. Dzi&k czyn ny p%acz ko bie ty uk%a da si&
w chmu ry i spo pie la nie bo nad Ka pli c!. Pan na wet nie za uwa -

$y%. Pra cu je. Jest zde ner wo wa ny, bo du sza re ne ga ta tak d%u go

go "ci na uli cy Pol skich No bli stów. Z te go na pi& cia na la% dwie

kro ple na ta le rzyk Da mian ka. 

I ja mu sz& gdzie" wró ci'. 
– …za raz b& dzie po go to wie, *a becz ko… 

* * *

Gdzie je stem?

Trze cie pi& tro wie $ow ca w Cz& sto cho wie. S%y sz& wiatr. Do -

ku cza mi b%ysk ha lo ge no wych "wia te%. Cho dz! przy mnie dwa

ko ty. Alar mu j! wy pr& $o ny mi ogo na mi. Na pod %o dze roz sy pa ne

fo to gra fie. Przed drzwia mi noc. Za oknem Bóg. Nie pro szo ny

ni gdy do "rod ka. 

– Pro sz& ci&, od wo %aj le ka rzy. Ju$ si& obu dzi %am. Do brze

jest – uspoka jam Kri sa i sia dam na %ó$ ku. Je stem ma te rial na,

po s%usz na gra wi ta cji. Rze czy wo kó% pod bie ga j! do mo ich zmy -

s%ów. Cz& stu j& si& ich bli sko "ci!. 
– Ja d%u $ej tak nie mo g&, *a becz ko! Po trze bu je my ja kie go"

m! dre go le ka rza! Co mam ro bi', $e by ci& ra to wa', po mó$ mi,

po wiedz! Ty mnie s%y sza %a" w ogó le? +ni %o ci si& co"?
Kris jest roz dy go ta ny. Wi dzia%, jak nie $y j&. Co od po wie dzie',

kie dy mam ze so b! wy %!cz nie strasz ne pa mi!t ki. Mi lion wi do -

kó wek z re tro spek tyw nej po dró $y w ludz kie z%o, któ re zmie nia

cz%o wie ka w no wo twór zwi!z ków ro dzin nych. Po wiem ty le, ile

sa ma znio s& us%y sze'.
– Tak. +ni% mi si& Olek. *e nie by% w nie bie. 

– Olek!? Ni gdy ci si& nie "ni%. Mo $e raz, wte dy po po grze bie

Kaj tu sia.

– No tak. Bo o nim nie my "l&. A prze cie$ mia %am dwóch sy -

nów. 

– To po my "lisz, *a becz ko, po mo dlisz si& – mó wi wbrew nie -

re li gij nym ma nie rom. 

– Ale czy to te raz ma sens, kie dy on $y je?

Tym py ta niem strze lam Kri so wi w g%o w&. Nie za bi jam. Jest

w szo ku, ale zbie ra si& do wal ki z mo j! lo gi k!. Na sze g%o sy wi! -
$! si& w dys ku sj& roz %!cz nie.

– Je ste" cho ra, masz przy wi dze nia! 

– By% zu pe% nie sam. Pl! ta% si& po szpi ta lu za tym dziec kiem.

– Mu sisz si& le czy', to nie jest $a den wstyd!

– Na mo ich oczach wszed% w mar twe cia %o pa ro dnio wej

dziew czyn ki! 

Nic nie ro zu miesz, Kris! By %am dzi siaj na spo tka niu z b%& da -

mi, któ rych nie na pra wi& bez dziec ka. To b%& dy opra wio ne

w trum n&. Mo $e by' co" gor sze go? Przy tra fi' si& do bre mu

ch%op cu, $e by umar%? Tak, to ja z brze gu nie szcz& "cia po ma cha -

%am na po $e gna nie. Nie mów, Kris, o le ka rzach, psy chia trach,

cza ro dzie jach. Je dy ne, cze go po trze bu j&, to Ani z uli cy No bli -

stów. 

– Gdy by tej ma %ej by %a po trzeb na ja ka" ope ra cja, b& d& po ma -

ga'! 
Szczy tu je ka ko fo nia zda# rzu ca nych jak gra na ty. W ko# cu

któ re" z nas krzy czy „ko niec!”, ale na dal pa trzy my pod k! tem

nie zro zu mie nia. Je go wzrok pro si o przy zna nie si& do ob%& du. 

– Tak. Olek $y je. Ma na imi& Ania.

Nie po ja d& dzi" do ko le d$u. Od wo %am wy k%a dy. Niech ita lia -

ni "ci id! do piz ze rii na za j& cia ze sma ku. Ja mam do prze t%u ma -

cze nia w%a sny $y cio rys. 

Pa trz& ner wo wo na Kri sa.

– Móg% by" ju$ nie szem ra' o do brych psy chia trach? Móg% -
by" so bie pój"'?

Wy cho dzi z%y. Wra ca po lap top. B& dzie szu ka% do wo dów

na mo j! nie po czy tal no"'. 
A ja za pla nu j& te raz czas przy sz%y. Roz %o $& to nie bu dze nie

na praw d& i sen. Praw d& – na wi n& i przy pa dek. Wi n& roz dzie -

l& na mo j! i nie mo j!. Po wa $&. Od szu kam Ani& i znaj d& Ol ka.

Ra zem na pew no do trze my do Kaj tu sia. Zno wu b& dzie my ra -

zem. Ina czej. 

Pod blo kiem kr& c! si& nie bie skie %u ny. Za raz do miesz ka nia

wej dzie Ma te usz. 

!
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Jak b!"d ny ry cerz
wal czy !am 
o mo je wia tra ki
Po wro ty do prze sz!o #ci s$ wa% ne, wy-

zwa la j$ to wszyst ko co istot ne, co
prze trwa !o i dla te go po wtór ka z pol skie-
go, z li te ra tu ry sta je si" nie ja ko nie po wta-
rzal n$ ko niecz no #ci$, szcze gól nie w przy-
pad ku osób, któ re wy war !y nie w$t pli wy
wp!yw na roz wój kul tu ry hu ma ni stycz-
nej na &l$ sku. Na le %y do nich Ja ni na Pod-
lo dow ska – kil ka dzie si$t lat zwi$ za na
z Ryb ni kiem. Zna na i ce nio na w #ro do-
wi sku, cie szy !a si" du %ym au to ry te tem i to
nie tyl ko ja ko po et ka, ale po et ka -na uczy-
ciel ka, któ ra wy cho wa !a dla &l$ ska wie-
lu na uczy cie li, w tym po lo ni stów, ale rów-
nie% two rzy !a po ezj" pe! ni$ c$ kon kret n$
mi sj". Ujaw nia j$c w!a sn$ to% sa mo#',
wpi sa !a si" w %y cie okre #lo ne go #l$ skie-
go #ro do wi ska. 

Swój pro gram %y cia okre #li !a wy ra(-
nie w wy wia dzie prze pro wa dzo nym
przez Ma cie ja Szcza wi) skie go (28 grud-
nia 1988 r. dla ra dia ka to wic kie go): Pi-

sz! po to, "e by "y#, "e by si! trzy ma# "y-

cia. To jest w$a %ci wie mój „mo dus

vi ven di”, a w dal szej cz" #ci uzu pe! nia
tre#' spe! nio ne go %y cia: &wiat, któ ry

jest trze ba przy j'#, trze ba w nie go mi mo

wszyst ko wro sn'#. Ten w$a sny %wiat bu-

do wa $am tu taj, ucz'c tu taj w li ce ach pe-

da go gicz nym i ogól no kszta$ c' cym, to

mi da wa $o ogrom n' sa tys fak cj!, pra cu-

j'c z m$o dzie "' mi mo trud nej sy tu acji; by -

$y bo wiem ró" ne ta bu, któ rych nie wol-

no by $o do ty ka#. &wiat bu do wa $am sa ma,

re ali zu j'c ide a$y pa trio ty zmu, ho no ru, oj-

czy zny. By $am pe$ na en tu zja zmu, czy ni-

$am to z po trze by ser ca i to by $o ak cep-

to wa ne. 

In te re su j$ co prze bie ga !a jej dro ga
do Ryb ni ka. Uro dzo na w Kra ko wie
w 1909 ro ku w ro dzi nie ak to rów dra ma-
tycz nych, W!a dy s!a wa Bie le ni na i He le-
ny Roz wa dow skiej, &l$ sko wi od da !a ca -
!$ m!o do#', %y cie do ro s!e, na ucza j$c
oraz sze rz$c wiel k$, praw dzi w$ kul tu r"
hu ma ni stycz n$. Ju% przed woj n$ miesz-
ka !a na &l$ sku; ma tu r" zda wa !a w ka to-
wic kim gim na zjum im. A. Mic kie wi cza.
Po uko) cze niu fi lo lo gii pol skiej w Uni-
wer sy te cie Ja giel lo) skim w 1934 r. roz-

po cz" !a pra c" na uczy ciel sk$ w Ka to wi-
cach, a kon ty nu owa !a w Tar now skich Gó-
rach. Po woj nie wró ci !a na &l$sk i na u-
cza !a w ryb nic kich szko !ach do przej #cia
na eme ry tu r" w 1979 ro ku. 

Wspo mi nam j$ ja ko „mo j$ Pa ni$
od pol skie go” z okre su na uki w li-

ceum pe da go gicz nym. Jak wa% n$ tam ro -
l" ode gra !a, trud no prze ce ni'; za wdzi"-
czam jej bar dzo wie le i to nie tyl ko
w okre sie szkol nym, cho' on za de cy do-
wa! o kie run ku mo ich za in te re so wa)
i stu diów. Od wie dza !am j$ po la tach
w Ryb ni ku w miesz ka niu przy ul. Ko-
#ciusz ki, dys ku to wa !y #my o jej pro jek to-
wa nej sztu ce te atral nej, o no wych wier-
szach. Pa mi" tam biur ko, na któ rym sta !a
ma szy na do pi sa nia, za uro czo na by !am at-
mos fe r$ przy tul ne go miesz ka nia, gdzie
kró lo wa !y ksi$% ki i wno sz", i% na te wra-
%e nia sk!a da !y si" wspo mnie nia szkol ne;
za wsze by !a mo j$ Pa ni$ Pro fe sor – ele-
ganc k$ z odro bi n$ ory gi nal no #ci, rów nie%
w spo so bie by cia. Spo koj na, zdy stan so-
wa na, o wiel kiej kul tu rze oso bi stej, ni gdy
na nas nie pod nio s!a g!o su; wy ma ga j$ ca,
ale bez prze sa dy. Na uczy !a wa %y' s!o wo,
po nor wi dow sku „od po wied nie da' rze-
czy s!o wo” (sa ma w swej twór czo #ci wal-
czy !a o ka% de s!o wo). Jej na uczy ciel ska
pra ca nie ko) czy !a si" na lek cjach – za-
ch" ca !a do an ga %o wa nia si" w szer sz$ li-
te rac k$ dzia !al no#', da j$c przy k!ad uczest-
nic twa w %y ciu kul tu ral nym mia sta;
prze cho wu j" pierw sze nu me ry ryb nic kie-
go ty go dni ka „No wi ny” z 1957 ro ku,
w któ rym za miesz cza !a, ku na sze mu za-
chwy to wi, wier sze, re por ta %e, fe lie to ny.

Z per spek ty wy cza su i na by te go do-
#wiad cze nia pe da go gicz ne go kon sta tu j",
i% w na ucza niu j" zy ka pol skie go sto so-
wa !a nie kon wen cjo nal ne me to dy, wy prze-
dza j$c dy dak tycz ne teo rie o wie le lat. By -
!o to dzia !a nie w pe! ni u#wia do mio ne,
cze go do wo dzi wy g!o szo na w jed nej
z pu bli ka cji te za: „Wi" cej uwa gi w na u-
cza niu dla hu ma ni stycz nej tre #ci kul tu-
ry i %y cia roz sze rzy ho ry zon ty my #lo we
i uczu cio we m!o dzie %y, na uczy j$ po wa-

gi i od po wie dzial no #ci za swe czy ny”. Te-
raz ro zu miem w pe! ni u#wia do mio ny
przez mo j$ po lo nist k" sens nie ko) cz$ cych
si" dys ku sji do ty ka j$ cych po staw bo ha-
te rów li te rac kich i oce ny ich wy bo rów.
A ta kie na ucza nie wy mu sza !o czy ta nie
lek tur szkol nych – ka non by! wa% ny, cho'
pa mi" tam, Sta re i no we Rud nic kie go
nam „po da ro wa !a”. 

W roz mo wach pod kre #la !a, %e swo j$
po sta w" wo bec #wia ta wy nio s!a z do mu.
Ro dzi ce – ak to rzy dra ma tycz ni two rzy li
at mos fe r" in te lek tu al n$, nie przy wi$ zy-
wa li wa gi do dóbr ma te rial nych. Sio stra
tak %e by !a ak tor k$. Co# z te go prze no si-
!a na szkol ne lek cje i wzmac nia !a li te rac-
kie za in te re so wa nia uczniów np. opo wie-
#ci$ o oj cu – uczest ni ku we se la Lu cja na
Ry dla z ch!op k$, Ja dwi g$ Mi ko !aj czy-
ków n$, w Bro no wi cach – we se la, któ re
za in spi ro wa !o Sta ni s!a wa Wy spia) skie-
go do na pi sa nia na ro do we go dra ma tu.

Pi sa' za cz" !a wcze #nie i pu bli ko wa !a
swe wier sze i opo wia da nia, w „Pol-

sce Za chod niej”, „Ku( ni cy”, „Na stra %y”.
W 1930 ro ku zo sta !a cz!on kiem pierw sze-
go na &l$ sku Klu bu Li te rac kie go z le gi-
ty ma cj$ nr 5. Ju% w 1946 ro ku za !o %y !a
w Ryb ni ku Klub Li te rac ki „Kon tak ty”; ta
gru pa li te rac ka za ini cjo wa !a Ryb nic kie
Dni Li te ra tu ry odby wa j$ ce si" do dnia
dzi siej sze go. 

Rów no le gle z pra c$ na uczy ciel sk$
i spo !ecz ni kow sk$ roz wi ja !a sw$ dzia !al-
no#' twór cz$: od 1957 ro ku pu bli ko wa -
!a swe wier sze, opo wia da nia, re por ta %e
i re cen zje w ryb nic kich „No wi nach”,
a tak %e w „Epo ce Li te rac kiej”, „G!o sie
Na uczy ciel skim”, „*y ciu Li te rac kim”,
„Po gl$ dach”. Wy da !a 5 to mi ków po-
ezji: Pió ro na wie trze (1983), (e by by $a
mi $o%# (1984), Zde rze nia (1988), P$o n'-
cy go %ci niec (1990, II wy da nie 2005),
Akwa re le (1990) Opo wia da nia So bót ka

w Pszo wie, Jak ry cerz Woj s$aw Lu bom-

k! do sta$, O psie Nie zgo dzie i ko cie Do-

$! dze by !y dru ko wa ne w od cin kach
w „Ga ze cie Ryb nic kiej”. W 2005 ro ku
w Kra ko wie po now nie wy szed! wy bór

Ja ni na Pod lo dow ska

EDY TA 
KO REP TA

Wspo mnie nie o Ja ni nie Pod lo dow skiej
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po ezji w pi!k nym bi blio fil skim wy da niu
za ty tu "o wa nym W obro nie ró !y.

Szcze gól ny wp"yw na jej #y cie wy war-
"a mat ka, He le na Roz wa dow ska, jed na
z naj bar dziej zna nych ak to rek w Ka to wi-
cach, któ ra wy st! po wa "a na $l% skiej sce-
nie 40 lat. W pa mi! ci po zo sta "a rów nie#
ja ko po pu lar na Ma ryj ka w nada wa nej
przez ka to wic k% roz g"o $ni! ra dio w% au-
dy cji „&l% ska Cze lod ka Ra dio wa” ja ko
#o na Kar li ka – Sta ni s"a wa Li go nia. Mat-
ce po $wi! ci "a po etyc kie wspo mnie nia;
wy obra #e nie Zmar "ej wple cio ne zo sta "o
w te atr, bo wiem te atr sta no wi" o jej #y-
ciu, st%d py ta nie, ja kie zro dzi "o si!
w wier szu O Mat ce – „ja ka wi dow nia, ja -
ki te atr / po tam tej stro nie wi do wi ska”?
Pa da j% eg zy sten cjal ne te zy o sy tu acji
gra nicz nej, do któ rej do cho dzi cz"o wiek
w ró# nych oko licz no $ciach, a zo sta je
po nim $lad w pa mi! ci, „w ka# dej tkan-
ce mo jej”. Uwa g! zwra ca rów nie# wiersz
pt. Za gi nio ne mu oj cu, w któ rym re mi ni -
scen cje z ak tor skiej prze sz"o $ci "% cz%
si! z tra gi zmem nie zna ne go miej sca je -
go spo czyn ku – pol skie go #o" nie rza
w dro dze do wol no $ci: „Ofe lio wst%p
do klasz to ru / cy to wa" mi oj ciec / a sam
zszed" ze sce ny / z nie do gra n% ro l%”.

Po ezja Pod lo dow skiej, sub tel na, wzru-
sza j% ca obej mu je kil ka warstw zna cze-

nio wych, bli skich ka# de mu cz"o wie ko wi,
a szcze gól nie miesz ka' com $l% skiej zie-
mi, któ rej dzie je nie by "y jej ob ce po cz%w-
szy od tra gicz nych mo men tów zwi% za-
nych ze $l% ski mi uwi k"a nia mi w hi sto ri!.
To okres po wsta' $l% skich za war tych
w wier szu Po wsta" cy, II woj na $wia to wa,
tra ge dia na ro du w wier szu Pod #cia n$
#mier ci w O#wi% ci miu i par ty zanc ka wal-
ka Po la ków o wol no$(. Rów nie# wspó"-
cze sna hi sto ria znaj du je miej sce w tej po-
ezji, w któ rej au tor ka do wo dzi wra# li wo $ci
na spra wy pol skie: wy mie nia w pe" nych
eks pre sji utwo rach „na sze Pa) dzier ni ki,
Li sto pa dy, Grud nie, Ko twi ce, Krzy #e”.

Pod lo dow ska na le #y do tej gru py po-
etów, któ rzy cho( nie uro dze ni na &l% sku,
wro $li w t! zie mi! i w jej kul tu r!. Do wo-
dzi te go wiersz Zie mia w% gla, w któ rym
wy zna wa "a: „Do tej zie mi trze ba si!
uro dzi( / jak si! ro dzi rze) biarz / dla d"u-
ta / w opor nym two rzy wie”.

Pro jek cja $wia ta prze bie ga w jej wier-
szach w du chu wiel kiej hu ma ni sty ki.
Cz"o wiek jest w nich naj wa# niej szy, wi!c
wiersz Gór ni ko wi de dy ku je lu dziom po-
d zie mi, wiecz nie za gro #o nym przez „pul-
sy zie mi, dy go ta nie stro pu, sy pi% cy si!
mia", gaz uwi! zio ny”. Za uwa #a "a, #e
w eks tre mal nych wa run kach gór ni ko wi to-
wa rzy szy" wiecz ny l!k, a brak czuj no $ci
móg" ko' czy( si! tra ge di%. 

To pos wy kra dzio ne go bo gom ognia
po ja wia si! w wier szu Pie#" w% gla,

w któ rym do ran gi olim pij skie go zwy-
ci!z cy ura sta ten bo ha ter, któ ry „skra da
si! pod ka mien n% g"ow ni!” i ro zu mie
„zna jo m% mo w! zie mi”. Pa tos to wa-
rzy sz% cy re flek sjom nad gór ni czym za-
wo dem wy ni ka" praw do po dob nie ze
spo so bu pro jek cji $wia ta, miej sca mi
prze in te lek tu ali zo wa ne go, ale wy ni kiem

te go by "o ro zu mie nie pro ce sów po wsta-
wa nia skar bów zie mi, któ re ze sta wio ne
z bru tal nie trud n% i nie bez piecz n% pra c%
gór ni ków odzie ra "y z mi tów poj mo wa-
nie gór ni cze go tru du. Po et ka pi sa "a:
„Wi!c naj pierw mu sisz zw%t pi( we
wszyst kie mi ty / Kie dy ko' czy si! $wia t-
"o” (&e by by 'a mi 'o#().

Za pre zen to wa ne wier sze zwi% za ne ze
&l% skiem s% wa# ne dla na sze go re gio nu,
w któ rym gór ni cza kul tu ra nie mo #e zo -
sta( zde pre cjo no wa na przez ró# nej wa gi
czyn ni ki eko no micz ne. Spo sób ob ra zo wa-
nia gór ni cze go $wia ta ma w przy to czo-
nych wier szach cha rak ter wy ra) nie in te-
lek tu al ny. To twór czo$( za ska ku j% ca
sub tel no $ci%, przy po mi na j% ca, gdzie si!-
ga j% po cz%t ki i gdzie ko' cz% si! tra gicz-
nie ludz kie lo sy. Po et ka pra c! gór ni ków
oce nia "a w ka te go riach #y cia i $mier ci.
W ciem nych za u" kach bo wiem cz! sto za-
po mi na si! o za gro #e niu cz"o wie ka „czar-
ne go nur ka”. Po ety ka pre zen to wa ne go
$wia ta „kol cza ste go” jest ory gi nal na i nie-
po wta rzal na, miej sca mi wy szu ka na w spo-
so bie two rze nia od le g"ych nie raz me ta for,
w po s"u gi wa niu si! alu zj% li te rac k%.

Po ezja by "a rów nie# efek tem nie po ko-
ju tej wra# li wej hu ma nist ki, ci% g"e go po-

szu ki wa nia praw dy i „$wia t"a”. To rów-
nie# po ezja, któ ra nie jed no krot nie da wa-
"a mo# li wo$( uciecz ki od ota cza j% cej,
trud nej co dzien nej rze czy wi sto $ci, za ska-
ku j%c nie zwy k"% ró# no rod no $ci%. To nie -
usta j% ca pró ba z jed nej stro ny opar cia ob-
ra zu $wia ta na kon kret nych spra wach, ale
i wy raz za uro cze nia $l% skim kra jo bra zem,
w któ rym mo tyw brzo zy uzu pe" nia zna-
ny z au top sji $wiat ha"d, ale to rów nie#
na wi% za nie do $l% skiej kra iny Be ski-
dów, gdzie „Chry stu sik Fra so bli wy sie-
dzi nad dró# k%”.

Twór czo$( Pod lo dow skiej do wo dzi
du #ej eru dy cji po et ki i hu ma ni stycz-

ne go wy kszta" ce nia, ja kie zdo by "a na kra-
kow skim uni wer sy te cie. Ze strof jej po-
ezji wy "a nia si! hu ma nist ka wy ro s"a
na kla sycz nej kul tu rze re ne san so wych
twór ców, za ich przy k"a dem na wi% zu j% -
ca do an ty ku, jak mia "o to miej sce
w wier szach na pi sa nych na mo ty wach
dan tej skich za ty tu "o wa nych P'o n$ cy go-

#ci niec. Wy zna cza ona za da nia dla pi sa-
rza po przez pry zmat lo su w"o skie go po-
ety, któ ry wy gna ny z ro dzin nej Flo ren cji,
mu sia" si! re ali zo wa( na ob czy) nie
w imi! wier no $ci naj szla chet niej szym ide -

Janina Podlodowska z Gu sta wem Mor cin kiem
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a!om. Dan te, pe !en god no "ci, nie wy ko-
na! #ad ne go ge stu, aby uzy ska$ zgo d%
na po wrót do ro dzin ne go mia sta mi mo
roz pa czy i smut ku, za gu bie nia, ro sn& ce-
go bó lu. Prze ba cza j&c swo im prze ciw ni-
kom, od niós! nad ni mi zwy ci% stwo. We -
d!ug au tor ki, w!o ski po eta stwo rzy!
wzo rzec po ezji gnie wu i krzy ku bez za-
bie ga nia o po klask oto cze nia. 

Re in ter pre ta cja kla sycz nych mo ty-
wów, po zwa la !a au tor ce wy ra zi$ sto su-
nek do pew nych po staw – ni gdy nie za-
bie ga$ za wszel k& ce n% o uzna nie, ale
rów nie# nie dzie li$ lu dzi, nie oce nia$ z po-
czu cia nie na wi "ci i ch% ci roz ra chun ku,
„bo sko na Zie mia we wn%trz no "ciach wa-
szych”. Pi sa !a da lej: „ze z!o "ci zro bi li "cie
bie sia d% / dzie li cie sy nów na czar nych
i bia !ych”.

P!o n" cy go #ci niec to cykl XXI wier szy
bez ty tu !ów, o for mie sty li stycz nej pod-
kre "la j& cej ró# no rod no"$ po ru sza nych
spraw, ale po wi& za nych wspól nym te ma-
tem: los wiel kie go po ety i cz!o wie ka, któ-
re go oce ny do ko na! „pó' ny wnuk” jesz-
cze po la tach wy wo !u je prze ra #e nie:
za wier no"$ swo im za sa dom mo #e cz!o-
wie ka spo tka$ naj gor szy los: wy gna nie
i sa mot no"$. Pod miot li rycz ny – Dan-
te – chcia! co" zna czy$, gdy od czu wa! sw&
we wn%trz n& moc i mia! od wa g% na "wia t-
!o dzien ne wy do by wa$ ciem ne stro ny lu-
dzi, ale bez za cie k!o "ci i nie na wi "ci.
Zbu do wa! swe dzie !o, Bo sk" ko me di$, po-
wo do wa ny mi !o "ci& i na pi sa! je mo w& lu -
du – w j% zy ku w!o skim, a nie po !a ci nie. 

Po gl& dy Dan te go za war te w po etyc kiej
for mie da !y po et ce pre tekst do sfor mu !o-
wa nia w!a sne go pro gra mu po etyc kie go,
w któ rym wy ra zi !a prze ko na nie, #e twór-
ca mo #e funk cjo no wa$ je dy nie w obie-
gu czy tel ni czym, tyl ko wów czas ma sa-
tys fak cj%, gdy je go s!o wo do cie ra do lu dzi.
Wy gna nie Dan te go nie spo wo do wa !o
za ni ku twór czo "ci, ale ode bra !o mu od-
bior c%, a za tym pew no"$ sie bie, gdy zro-
zu mia!, i# w"ród ob cych „pie"( bu du je
[...] so bie”. I to mo #e sta$ si% dla po ety
naj wi%k sz& pu !ap k&.

In ter pre ta cja mo ty wów dan tej skich
nie by !a by pe! na bez Be atry cze i wiel kiej
mi !o "ci wy gna ne go po ety. Uczu cia te nie
zo sta !y bez po "red nio na zwa ne, ale od czu-
wa ne w szu ka niu "la dów dro giej oso by
w miej scach nie do st%p nych, gdy imi% naj-
dro# szej zwie rza! echu, wie dzia!, i# cze-
ka go cier pie nie, roz cza ro wa nie, „smak
mro ku”. Ze strof wy !a nia si% „bo ska Bi -
ce” ja ko twór wy obra' ni, ima gi na cji jej
twór cy. „Nie do "ci gnio na”, sta !a si% mi-
tem po przez "mier$, wy ogrom nia !a „wy-
#ej "wia t!a”.

Za ko rze nie nie Pod lo dow skiej w kla-
sycz nej tra dy cji kul tu ro wej zna la z!o

wy raz rów nie# w na wi& za niach do czar-
no le skie go po ety, Ja na Ko cha now skie go.
Po ezja czar no le ska za in spi ro wa !a j&
do w!a snych prze my "le(, a Czar no las
urós! do ran gi sym bo lu za pew nia j& ce go
spo kój w na szym wzbu rzo nym "wie cie.
W mo dli tew nej for mie ape lo wa !a: „Daj
niech si% przy "ni nam / Czar no las […]
U#ycz cie nia / na ucz w s!o wie / w ro da-

kim ra do sna m!o do"$ stu dent ki; za fa scy-
no wa ny by! jej po czu ciem hu mo ru i ra do-
"ci& z #y cia. Jak pi sa!, te go chcia! by si% na -
uczy$. Cz% sto przy t!o czo ny co dzien no "ci&,
po trud nych przej "ciach oso bi stych, szu-
ka! mi !ych kon tak tów, a m!o da, ra do sna
dziew czy na po ma ga !a mu #y$. Po dzi wia!
rów nie# jej uro d%, pa sja mi ro bi! zdj% cia,
s!a! imie ni no we #y cze nia z do pi skiem:
„Ca !u j% Ja nusz k% w po ku "li we usta”,
„Dy$ dzio usze strasz nie psza ja”, „Ja-
nusz ce roz to naj mil szej ro ze "mia nej, tak
bar dzo #y ciem si% ra du j& cej”. Po s!a! jej
rów nie# swo j& fo to gra fi% z do pi skiem –
„nie poda rzo na, jak sam jej w!a "ci ciel”. Za-
ch% ca! do pi sa nia i po ma ga! na wi& za$ kon-
tak ty wy daw ni cze.

Pi sar ska dro ga Pod lo dow skiej by !a
w ja ki" spo sób sprz% #o na z Mor cin-

kiem. Wpraw dzie ona re ali zo wa !a si%
w twór czo "ci po etyc kiej, jed nak ja ko au-
tor ka in te re su j& cych wier szy zo sta !a uho-
no ro wa na za ca !o kszta!t twór czo "ci Na-
gro d& im. Gu sta wa Mor cin ka.

Na za ko( cze nie po zwo l% so bie przy to-
czy$ s!o wa zna mien ne dla eg zy sten cjal nych
re mi ni scen cji w oma wia nej twór czo "ci:
„Sa mot na to cz% ka mie nie na piasz czy ste
pla #e / Jak b!%d ny ry cerz wal czy !am o mo -
je wia tra ki” – ty mi s!o wy pod su mo wa !a po-
et ka swo je #y cie. Ja kie by !y za sa dy #y cio-
we au tor ki, ja ki "wiat war to "ci zna laz!
od bi cie w tej twór czo "ci, ja kie zno si !a prze-
ciw no "ci, gdy przy bie ra !a re ne san so w& ma -
sk% Ko per ni ka, pi sz&c: „za ni czym nie za-
t% sk ni%, co by !o mi od j% te [...] cho$ mnie
ju# nie b% dzie na mo jej wie #y i tyl ko przez
to com lu dziom zo sta wi! czas mój nie mi-
nie”? To prze s!a nie skie ro wa !a do czy tel-
ni ków usi !u j& cych od two rzy$ nie po wta rzal-
ne #y cie z po etyc kich strof. A mia !o
przy bra$ ar ka dyj ski wy miar. Po le ga$ mia!
na zbu do wa niu "wia ta bez wo jen i nie na-
wi "ci, opar te go na po ro zu mie niu wszyst-
kich lu dzi i wza jem nym zro zu mie niu ka#-
de go cz!o wie ka („nie zbu du je my wie #y
Ba bel”). Sym bo lem wspól no ty mia! by
sta$ si% stó! i lam pa nad sto !em, ro dzin ne
pie "ni oraz po czu cie bli sko "ci lu dzi bez
uwi k!a nia w zb%d ne spo ry. Uni wer sal no"$
od czu$ prze ma wia w wier szu Do wnu ka:

Po wiedz
pó' ny wnu ku
czy mo jej mo wy nó# krze mien ny
przy da si% ko mu z twe go po ko le nia

Po omac ku szu ka my wyj "cia z tej 
ja ski ni

w któ r& za gna !a nas u!om no"$ na sza

mio ta my si% bez sil ni od wia ry do
wia ry

oga rek le d wie w od da le niu tle je

Po wiedz
czy to co dla nas by !o "wi% te
wy rzu ci cie na "miet nik

czy oca li cie cho$ by r& bek nie ba?

Czy# by znów hi sto ria za to czy !a ko !o?

!

ków roz mo wach / szla chet nej nu ty / jak
szla chet ne zdro wie”.

W po ezji tej wi docz ne jest wy ra' ne d&-
#e nie do re kon struk cji du cho we go do rob-
ku mi nio nych cy wi li za cji. Po et ka, wy cho-
wa na na kul tu rze kla sycz nej, pie l% gno wa !a
ary sto kra tycz n& po sta w% ar ty sty, szu ka j&c
"rod ków wy ra zu dla wy ra #e nia swych t% -
sk not za uni wer sal nym pi%k nem. St&d in-
spi ra cje an tycz ne w tej pi%k nej twór czo-
"ci i na wi& za nia do par na si zmu okre su
Dwu dzie sto le cia, w któ rym znaj do wa !a
po chwa !% kla sy cy zmu ro zu mia ne go ja ko
wzór har mo nii prze ni ka j& cy za rów no eg-
zy sten cj% cz!o wie ka, jak i d& #e nie do ide -
al ne go pi%k na. Nie by !o to po pi sy wa nie
si% eru dy cj&, ale od czu wa nie pe! ni cz!o-
wie cze( stwa, tak cha rak te ry stycz ne szcze-
gól nie dla kul tu ry grec kiej. 

Sa ma za wsze wier na hu ma ni stycz-
nym ide a!om, uwa #a !a, #e naj wa# niej sze
by !o nie dzie !o, a cz!o wiek. Po ezj& po s!u-
gi wa !a si% rów nie# dla wy ra #e nia swo ich
po gl& dów eg zy sten cjal nych:

Ta( czy !am nie gdy" na li nie
do za wro tu g!o wy
"wiat zda wa! si% 
praw dzi w& au to stra d& s!o( ca

Ka ru ze la wi ru je na dal
ale li na p% k!a
za wi s!am
po mi% dzy za
i prze ciw

(O so bie z to mu Imi$ ró %y)

Kon tek sty li te rac kie wy ko rzy sty wa ne
w twór czo "ci Pod lo dow skiej si% ga-

!y nie tyl ko kul tu ry kla sycz nej. Na wi& za-
!a rów nie# do lo su Ma !e go Ksi$ cia, któ-
ry na na szej pla ne cie nie mia! by szans
„oswo i$ cz!o wie ka”, jak oswo i! i po ko-
cha! ró #%. Pro te sto wa !a w „obro nie ró #y”
i ostrze ga !a przed "wia tem sza le( ców:
„)wiat w r% kach sza le( ców / a mo je dni
gniew ne” i sta wa !a w obro nie ró #y (st&d
ty tu! zbio ru po ezji). 

Ana li za twór czo "ci Pod lo dow skiej po-
zwa la kon klu do wa$, i# jest to po et ka, któ-
ra przy swo i!a )l& sko wi hu ma ni stycz n& wi -
zj% "wia ta. Wi dze nie cz!o wie ka i je go
spraw sta !o si% za sad ni cz& my "l& w po ety-
ce wy szu ka nej, w któ rej kult pi%k na po-
!& czo ny zo sta! z kul tem s!o wa i dba !o "ci&
o pla sty k% po etyc kie go za pi su. Poj mo wa-
nie pi%k na ma ni fe stu j& ce si% w sztu ce s!o-
wa (o s!o wo bo wiem po et ka zda wa !a si%
to czy$ nie ustan ny bój, jak w Nor wi dow-
skim „od po wied nie da$ rze czy s!o wo”),
sta no wi !o g!ów n& isto t% jej pi sar stwa.

Zwi& za na by !a rów nie# ze "l& skim "ro-
do wi skiem li te rac kim. Jesz cze przed woj-
n& po zna !a Zo fi% Kos sak -Szczuc k&, W!o-
dzi mie rza *e le chow skie go i Gu sta wa
Mor cin ka. W la tach pó' niej szych sta !a si%
cz!on kiem be skidz kiej gru py li te rac kiej
„Gro nie”. Szcze gól na zna jo mo"$ !& czy-
!a j& z Gu sta wem Mor cin kiem, cze go do-
wo dzi za cho wa na ko re spon den cja. Zna-
ny "l& ski pi sarz na zy wa! j& „Roz to mi !&
dzio!sz k&”, „Roz to mi !& Ja necz k&”, „Czar-
no ok& Dzie wecz k&” (po woj nie, w 1949
ro ku ju# na pi sa! – Dro ga Pa ni Ja ni no!”).
Co za chwy ci !o Mor cin ka? Przede wszyst-
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W ra mach im pre zy czy tel-
ni czej „Wol no!" czy ta nia”,
któ ra mia #a swo je miej sce
w dniu 11 wrze !nia 2014 ro ku,
Urz$d Mia sta Cho rzów przy
wspó# pra cy z „Por tem Po-
etyc kim” za pro si# do pre zen-
ta cji swo jej twór czo !ci po et%,
pro za ika i kry ty ka li te rac kie -
go Ka ro la Ma li szew skie go.
Wie czór au tor ski od by# si%
w kli ma tycz nej klu bo ka wiar-
ni „Kul tu ra”, miesz cz$ cej si%
przy ul. Sien kie wi cza w Cho-
rzo wie. Go spo da rza mi wie-
czo ru by li za #o &y cie le „Por tu
Po etyc kie go” ' Ja cek Du dek
i Bar ba ra Ja nas -Du dek.

!ro dek ty go dnia, pó" na po ra

i m#aw ka nie by $y w sta nie

przy %mi% wie lo barw nej oso-

bo wo &ci i ta len tu pi sar skie go

Ka ro la Ma li szew skie go. Nasz

go&% przy je cha$ z No wej Ru dy,

le #' cej nad W$od ni c' u pod nó-

#a Gór So wich, gdzie si( uro dzi$
i miesz ka do dzi siaj. Pra cu je

w in sty tu cie Dzien ni kar stwa

i Ko mu ni ka cji Spo $ecz nej Uni-

wer sy te tu Wro c$aw skie go, jed nak wie le lat

sp( dzi$ ja ko na uczy ciel j( zy ka pol skie go

w miej sco wej szko le pod sta wo wej. Ka rol

Ma li szew ski opu bli ko wa$ osiem zbio rów

wier szy – ostat nie to po tra wy po !miert ne
z ro ku 2010 i ody od bi te wy da ne w 2012

r. oraz sze&% ksi' #ek pro za tor skich, m.in.:

Fa ra mu cha (2001), Saj gon (2009), Ma ne-
ki ny (2012) oraz ubie g$o rocz na ksi'# ka pt.

Prze my!l -Szcze cin no mi no wa na, ku za sko-

cze niu au to ra, do !l' skie go Waw rzy nu Li-

te rac kie go. 

Ja ko kry tyk Ka rol Ma li szew ski spe$ nia si(
na wie lu p$asz czy znach, za rów no w pra sie

li te rac kiej, jak i w sze ro ko po j( tej sie ci, z któ-

rej wy $a wia cie ka we oso bo wo &ci po etyc kie,

za ska ku j' ce pió ra m$o dych au to rów, wspie-

ra j'c ich swo j' wie dz' i do &wiad cze niem.

Jak sam za uwa #a, trze ba mie% gru by pan-

cerz, aby prze trwa% w wir tu al nym &wie cie

po zba wio nym me ry to rycz nej kry ty ki, na-

szpi ko wa nym „to wa rzy stwa mi wza jem nej

ad o ra cji”, wul ga ry zma mi i bra kiem po ko-

ry. W ro ku 1999 uka za $a si( je go ksi'# ka kry-

tycz no li te rac ka Na si kla sy cy !ci, na si bar ba-
rzy" cy, a w 2001 r. dru ga ksi'# ka te go ty pu,

za ty tu $o wa na Zwie rz# na J. Szki ce o wier-
szach i lu dziach. Jest wspó$ au to rem pod r(cz-

ni ka Jak zo sta$ pi sa rzem (2011). 

Ka rol Ma li szew ski by$ ju ro rem w pro-

gra mie TVP Do li na Kre atyw na oraz re cen-

zen tem li te rac kim w pro gra mie Re wol wer
Kul tu ral ny. W 2007 ro ku zo sta$ no mi no-

wa ny do Na gro dy Li te rac kiej Ni ke za tom

szki ców roz pro szo ne g%o sy.

Oprócz do rob ku li te rac kie go

Ka ro la na le #y wspo mnie% nie-

w't pli wie o je go zdol no &ci au-

to pre zen ta cji, au ten tycz no &ci

i wy j't ko wej umie j(t no &ci dia-

lo gu z dru gim cz$o wie kiem.

Ma li szew ski po sia da na tu ral n'
umie j(t no&% utrzy my wa nia s$u-

cha cza w za du mie. Spo so bem

czy ta nia, ci' g$e go prze #y wa nia

w$a snych utwo rów, za ra #a s$o wem. Dzi(-
ki bar wie g$o su, ge sty ku la cji i szcze rej

emo cji ka# dy prze czy ta ny przez nie go

frag ment wier sza za pa da w pa mi(%. 
Jest go dzi na 20.00. Po ra roz po czy na% spo -

tka nie. Te le fo nu je Ka rol Ma li szew ski.

Z roz mo wy wy ni ka, #e po gu bi$ si( w &l'-
skich ar te riach. Cze ka my. Sor tu je my ma-

te ria $y do ty cz' ce je go twór czo &ci. Pa r(
mi nut po dwu dzie stej dzwo ni po now nie.

Od na laz$ „Kul tu r(”, wi(c po ma ga my mu

zna le"% par king w oko li cy. Po chwi li &ci s-

ka my „gra b(” po iry to wa ne go Ka ro la (nie

lu bi si( spó" nia%!) i za pra sza my do &rod ka.

Jest zdy sza ny, zm( czo ny dro g', ale w pe$-
ni przy go to wa ny, by roz po cz'% dia log

z gór no &l' sk' pu blicz no &ci'. Da lej wia do-

mo ) po wi ta nie, not ka bio gra ficz na i py ta-

nia, któ re po py cha j' Ka ro la w je go, tak cha-

rak te ry stycz ny, „trans” dys ku syj ny. 

Wszyst ko, co zwi' za ne z li te ra tu r', wy-

pe$ nia Ka ro la ca$ ko wi cie. Ka# da ksi'# ka ma

swo j' hi sto ri(, ge ne z(, lo gicz n', nie po zo -

sta wia j' c' w't pli wo &ci pew no&%, #e utwór

o tej w$a &nie te ma ty ce mu sia$ po wsta%. Jed-

nak zda rza j' si( chwi le bo le sne. Po pu bli-

ka cji Ma ne ki nów do cie ra $y do nie go 

sy gna $y nie za do wo le nia z po wo du przed-

wcze sne go ujaw nie nia ro dzin nych ta jem-

nic. Wów czas po ja wia si( re flek sja, #e cza-

sem nie war to p$y n'% nur tem go r' cej krwi,

od ra zu wy da wa%, pu bli ko wa%. Na le #y
och$o n'%, na bra% dy stan su, za wo alo wa% fak-

ty, bo có# po tym, #e zrzu ci my ci( #ar, po-

zb( dzie my si( ba la stu, je &li s$o-

wo dru ko wa ne mo #e po ci' gn'%
za so b' czyj& #al, po gu bie nie,

nie ch(% do nas sa mych.

W chwi lach od de chu Ka rol

czy ta swo je wier sze. Wpa da

w trans. Ko $y sze cia $em, wy cie-

ra pot z czo $a. Wci' ga nas

w swo j' po ezj( au ten tycz no &ci'
pre zen ta cji. Po zwa la przy by-

$ym s$u cha czom za ufa%, #e to,

cze go s' od bior ca mi, wy da-

rzy $o si( fak tycz nie. Po ezja Ka-

ro la jest przej rzy sta, traf na

do bó lu z nu t' au to iro nii, jed-

nym s$o wem wy j't ko wa, a co

naj wa# niej sze nie ma w niej

k$am stwa, zb(d nej kre acji ar ty-

stycz nej czy ozdob ni ków. Au tor

cza sem u#y wa wul ga ry zmów,

jed nak s' one nie zb(d nym do-

dat kiem do emo cji, któ ra w da-

nym mo men cie mu si doj&%
do g$o su. Ma li szew ski to cz$o-

wiek, któ ry naj pierw prze #y wa$,
a pó" niej ko rzy sta j'c ze zdo by-

te go warsz ta tu, po sta no wi$ swo-

je #y cie roz pi sa% (Saj gon, Ma-
ne ki ny). Naj pierw ob ser wo wa$,
a pó" niej te w$a &nie ob ser wa cje

skru pu lat nie od no to wy wa$, bu du j'c no w'
po zy cj( ksi'# ko w' (Prze my!l -Szcze cin). 

Ko lej ne py ta nia do ty cz' kon dy cji dzi-

siej szej li te ra tu ry. Roz ma wia my o m$o-

dych, zdol nych au to rach, o do brych pi sa-

rzach nie zau wa #o nych, za gu bio nych

w niu an sach wy daw ni czych, o no wych

spo so bach pi sar skiej re ali za cji. Do dys ku -

sji przy $' cza si( pu blicz no&%. Wcho dzi my

na te ma ty sla mu po etyc kie go i tek stów ra-

per skich. Ka rol jest pe $en uzna nia dla tych

dzie dzin pi sar stwa, na da je im zna mio na

cza su, w ja kim #y je my, pod wa run kiem

spe$ nia nia kry te rium od po wied nie go po-

zio mu li te rac kie go. Ko lej ne py ta nia do ty-

cz' in spi ra cji Ka ro la Ma li szew skie go li-

te ra tu r' m$od sze go po ko le nia i tu pa da

na tych mia sto wa od po wied", #e tyl ko g$up-

cy nie s$u cha j' „wo $a nia m$o dych”. 

Si( ga my w prze sz$o&%, py ta j'c o „ro-

mans” z po eta mi za po mnia ny mi. Wspo-

mi na my Wan d( Kar czew sk' z Ka li sza.

Ma li szew ski z za du m' chy li g$o w( nad ty -

mi, któ rych po la tach nie obec no &ci sta ra-

my si( przy wró ci% li te ra tu rze, oca li$ od za-
po mnie nia.

Pod ko niec spo tka nia tra dy cyj ne za ch(-
ce nie przy by $ych od bior ców s$o wa do za-

da wa nia py ta*. W ten oto spo sób moc ny

g$os pu blicz no &ci roz po cz'$ dru g' cz(&%
wie czo ru au tor skie go Ka ro la. Dys ku sja

trwa $a do pó" nych go dzin wie czor nych.

Ma my na dzie j(, #e Ka rol Ma li szew ski

od na laz$ si( w&ród gór no &l' skich po etów,

zwo len ni ków je go li te rac kie go

ta len tu i za wi ta do nas po-

now nie ze swo imi no wy mi po-

zy cja mi ksi'# ko wy mi. +y wi my

na dzie j(, i# w przy sz$ym ro ku

ze chce go &ci% i „za cu mo wa%”
w XIV edy cji Por tu Po etyc kie-

go w Cho rzo wie. 

BAR BA RA 

JA NAS-DU DEK

Ka rol Ma li szew ski

na

„Wol no &ci Czy ta nia”
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Po godzinach

– Se ans by! do"#... in te re su j$ cy

Paul We sley: Prze rwa li film w sa mym
!rod ku sce ny gdy du sz" Ri chie go! Ta kie
rze czy si" zda rza j# i nie ma my na to
wp$y wu. Tro ch" mnie to roz cza ro wa $o,
sens cho dze nia do ki na po le ga na tym, %e
przez pó$ to rej go dzi ny sku piasz si" wy -
$#cz nie na fil mie. W na szym przy pad ku
wi dzo wie zo sta li z te go sku pie nia wy tr# -
ce ni, ale nie zmie nia to fak tu, %e Be fo -
re I Di sap pe ar zo ba czy jesz cze wie lu lu -

dzi. Miej my na dzie j", %e ju% bez wy j# -
cych alar mów prze ciw po %a ro wych. 

– Shawn, Cur few przy niós! ci Osca -

ra i sta no wi punkt wyj "cia Be fo re I Di -
sap pe ar. Dla cze go po sta no wi !e" zro bi#
na je go pod sta wie film pe! no me tra %o -

wy?

Shawn Chri sten sen: Film krót ko me -
tra %o wy jest, jak wska zu je sa ma na zwa,
krót ki. Nie ma w nim cza su na to, %e by na -
praw d" zg$" bi& pew ne za gad nie nia i re la -

cje po mi" dzy bo ha te ra mi. Po mi mo te go,
%e zo sta$ do brze przy j" ty, nie ste ty bar dzo
nie wie le osób ogl# da krót kie me tra %e. Za -
wsze b" d" je ro bi$, ale nie da si" ukry&, %e
film pe$ no me tra %o wy wzbu dza zde cy do -
wa nie wi"k sze za in te re so wa nie. Tak ju%
po pro stu jest. W swo jej ka rie rze na pi sa -
$em wie le sce na riu szy, któ re zo sta $y zma -
sa kro wa ne przez wiel kie wy twór nie i mo -
je po czu cie w$a snej war to !ci ja ko pi sa rza
by $o zni ko me. Po wód, dla któ re go po wsta$
Cur few by$ pro sty – chcia $em prze ko na&
si", czy po wi nie nem da lej pró bo wa& swo -
ich si$ w tym biz ne sie, czy te% rze czy wi -
!cie je stem do ni cze go. Je dy nym spo so -
bem na to, %e by si" o tym wresz cie
prze ko na& by $o sa mo dziel ne wy re %y se ro -
wa nie fil mu. Mia $em na dzie j", %e w naj -
gor szym ra zie spodo ba si" przy naj mniej
kil ku oso bom. Sta $o si" ina czej. 

– Nie któ re z two ich sce na riu szy tra -

fi !y na wet na s!yn n$ Czar n$ Li st&
(pre sti %o we ze sta wie nie naj lep szych

nie zre ali zo wa nych sce na riu szy – przy -
pis au tor ki)

SC: Cza sem sprze da jesz sce na riusz
któ rej! z wy twór ni, oni zmie nia j# w nim
ka% de s$o wo od gó ry do do $u, a ty wci#%
fi gu ru jesz ja ko je go au tor, bo wpa d$e!
na sam po mys$ i wy my !li $e! imio na bo -
ha te rów. W po rz#d ku, cze mu nie – pie -
ni# dze za te sce na riu sze wy ko rzy sty wa -
$em kr" c#c fil my. Za czy na $em jed nak
od no si& wra %e nie, %e to, co ro bi" nie ma
sen su. Sa lin ger wku rza$ si", gdy kto! prze -
sta wia$ mu prze cin ki. Ja na to miast ogl# -
da $em film, któ ry po wsta$ na pod sta wie
mo je go sce na riu sza i my !la $em so bie:
chcia$ bym móc si" w!cie ka& z po wo du
prze cin ka. Po dob nie by $o w przy pad ku
mo je go ze spo $u Stel la starr*. Faj nie by -
$o mie& ze spó$, ale nie na gry wa li !my
prze bo jów i cz" sto gra li !my w pu stych
ba rach w Wi scon sin. To te% mo %e by& faj -
ne, ale gdzie! z ty $u za wsze ma si" po czu -
cie, %e nie jest si" wy star cza j# co do brym. 

– Czy zdo by cie naj wa% niej szej na gro -

dy w prze my "le fil mo wym zmie ni !o
two je %y cie? 

SC: Na pew no wie lu lu dzi zwró ci $o
wte dy na mnie uwa g". Na ja kie! 2 mi nu -
ty (!miech). Ni gdy na wet nie trzy ma $em
w r" ce sta tu et ki Osca ra, wr" czo no go Fa -
ti mie, bo jest sil niej sza. Po tem przez resz -
t" wie czo ru nie wy pu !ci $a go z r#k i ni -
gdy wi" cej ju% go nie zo ba czy $em
(!miech). Do mo men tu, gdy otwo rzy $em
Fa ce bo oka i zo ba czy $em set ki wia do mo -
!ci tak na praw d" nie zda wa $em so bie
spra wy z te go, co si" sta $o. Pierw sz#
z nich wy s$a$ mi Lu ke Ma the ny, któ ry
dwa la ta wcze !niej wy gra$ za cu dow ny
film God of Lo ve. Po gra tu lo wa$ mi, a ja
od ra zu za py ta $em go, co mam te raz zro -
bi&. My !l", %e lu dzie ma j# tro ch" dziw -
ne wy obra %e nia na te mat te go, co tak na -
praw d" ozna cza wy gra na. W ko' cu nie
za ra bia si" w ten spo sób pie ni" dzy. 

– Cie ka we jest to, %e po mi mo fak tu,

%e Cur few zo sta!, jak to uj$ !e", do brze

przy j& ty, trud no by !o do pro wa dzi#
do re ali za cji je go pe! no me tra %o wej

wer sji.

SC: Ci"% ko ze bra& fun du sze na ni -
sko bu d%e to we fil my. Cza sem wy da je ci

Z SHAWNEM CHRISTENSENEM 
i PAULEM WESLEYEM o realizacji filmu, depresji 

i najbli%szej przysz$o!ci w Mystic Falls 
rozmawia MARTA BA(AGA.

Paul Wesley, Fatima Ptacek i Shawn Christensen

Nie !a two jest na kr& ci# film. Pie ni& dzy na re ali za cj& nie gwa ran tu je na wet udzia!
gwiaz do ra jed ne go z naj po pu lar niej szych se ria li na "wie cie i zdo by cie Osca ra,

nie po zor nie wy gl$ da j$ cy Shawn Chri sten sen do brze o tym wie. O prze nie sie -

nie na ekran hi sto rii roz po cz& tej w na gro dzo nym Na gro d$ Aka de mii Fil mo wej

krót kim me tra %u Cur few wal czy! kil ka lat i wresz cie mu si& uda !o – Be fo re I Di -
sap pe ar za pre zen to wa no w!a "nie na fe sti wa lu w We ne cji. 

Ak cja fil mu roz gry wa si& pod czas go r$ cej no cy w No wym Jor ku. Ri chie (Shawn

Chri sten sen) otrzy mu je nie spo dzie wa ny te le fon od swo jej sio stry Mag gie, z któ -

r$ od lat nie za mie ni! ani s!o wa (Em my Ros sum). Mag gie ma k!o po ty i cho# nie

mo %e po wie dzie# co tak na praw d& jej gro zi, b!a ga bra ta, %e by ode bra! ze szko -

!y jej cór k& So phie (Fa ti ma Pta cek). Ri chie pod cho dzi do ca !ej spra wy do"# nie -

ch&t nie – ma de pre sj&, w to a le cie ob skur ne go ba ru, gdzie pra cu je, zna laz! mar -

tw$ dziew czy n&, a do te go te le fon sio stry prze szko dzi! mu... w sa mo bój stwie.

To b& dzie d!u ga noc.

Oso ba przed sta wia j$ ca Chri sten se na przed se an sem z nie do wie rza niem pa -

trzy !a w swo je no tat ki; Ame ry ka nin na pi sa! sce na riusz, wy re %y se ro wa! i wy -

pro du ko wa! film, a tak %e za gra! w nim g!ów n$ ro l&. Be fo re I Di sap pe ar prze -

ry wa no trzy krot nie – co chwi l& w!$ cza! si& alarm prze ciw po %a ro wy, a raz

za po mnia no o w!$ cze niu na pi sów, na co w!o ska pu blicz no"# za re ago wa !a wy -

j$t ko wo ner wo wo. Nic dziw ne go, %e po pro jek cji Chri sten sen wyda wa! si& nie -

co zm& czo ny, na szcz& "cie u bo ku mia! wie lo let nie go przy ja cie la, ak to ra, de biu -

tu j$ ce go pro du cen ta oraz wam pi ra na pe !en etat Pau la We sleya, z któ rym, jak

si& oka za !o, mo% na roz ma wia# tak %e... po pol sku.
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si!, "e pew ne drzwi po win ny sta#
przed to b$ otwo rem, a tu oka zu je si!,
"e prze sz%o&# to prze sz%o&# i nie ma nic
wspól ne go z chwi l$ obec n$. Cza sem
na wet mu sia %em wy ko rzy sty wa# ma te -
ria% z po przed nie go fil mu, bo nie by %o
mnie sta# na do kr!t ki. Sam je stem za -
sko czo ny, "e bar dziej nie rzu ca si! to
w oczy. Mo im pro du cen tom po wie dzia -
%em, "e bu d"et fil mu po wi nien by# trzy
ra zy wi!k szy, bo wa" n$ ro l! ma w nim
od gry wa# mu zy ka. Od po cz$t ku chcia -
%em wy ko rzy sta# pio sen k! Da vi da Bo -
wie, roz ma wia %em z je go ma na ge rem
i po wie dzia %em mu, "e kr! c! ni sko bu -
d"e to wy film i "e bar dzo za le "y mi
na tym, "e by wy ko rzy sta# t! pio sen k!.
Po da %em mu bar dzo ni sk$ su m! i w od -
po wie dzi us%y sza %em tyl ko ci sz!
(!miech). Kie dy sko' czy %em mon to wa#
sce n! wy s%a %em mu j$, "e by zda% so bie
spra w!, "e nie cho dzi o zwy k%y pod k%ad
i wte dy od pi sa%, "e w to wcho dz$.
Z in ny mi zna ny mi ar ty sta mi by %o po -
dob nie. 

– Gra j! ca w obu fil mach ma "a Fa ti -

ma Pta cek bar dzo wy ro s"a.

SC: Tak, sta no wi %o to pe wien pro -
blem, pro si %em na wet jej ta t!, "e by
prze sta% j$ kar mi# (!miech). By %o dla
mnie wa" ne, "e by zro bi# z ni$ ten film.
W pierw szym fil mie So phia jest nie &wia -
do ma te go, co si! dzie je i zu pe% nie nie -
win na. Kie dy Fa ti ma tro ch! pod ro s%a
otwo rzy %o to no we mo" li wo &ci, na gle
mo g%a by# spryt niej sza i bar dziej wy czu -
lo na na to, co przy tra fia si! Ri chie mu.
Po ja wi %a si! mi! dzy ni mi in na, cie -
kaw sza dy na mi ka. 

– Jak uda "o ci si# prze ko na$ Pau la,

%e by wy pro du ko wa" film?

SC: Z Pau lem cho dzi li &my ra zem
na warsz ta ty ak tor skie w li ceum, zna my
si! od lat. Pa mi! tam, "e kie dy& mia %em
pro ble my ze sce na riu szem i bar dzo mi
po móg%. Tak bar dzo, "e kil ka mie si! cy
pó( niej uda %o mi si! go sprze da#. Za wsze
roz ma wia my o na szych pro jek tach, na -
sza wspó% pra ca by %a wi!c czym& jak
naj bar dziej na tu ral nym. 

– Paul, twój bo ha ter to praw do po -

dob nie naj bar dziej eks tre mal na po sta$
w Be fo re I Di sap pe ar. 

PW: Do sko na le go ro zu miem, kie dy
by %em na sto lat kiem mu sia %em cho dzi#
na za j! cia kon tro lo wa nia agre sji! Gi de -
on tra ci dziew czy n! i od cho dzi od zmy -
s%ów – je &li cho dzi o ko bie ty, mnie te"
zu pe% nie od wa la. Do ra sta %em w No -
wym Jor ku, wie lu mo ich przy ja ció%
z dzie ci' stwa sko' czy %o w wi! zie niu.
W po dej rza nych za u% kach mia sta sp! dzi -
%em spo ro cza su, na szcz! &cie uda %o mi
si! z te go wy rwa#. Shawn za wsze za bie -
ra% mnie na ja ki& kon cert czy przed sta -
wie nie i otwo rzy% mnie na ten &wiat. Wte -
dy wsty dzi %em si! przy zna# mo im
zna jo mym, "e je stem ak to rem, uwa "a %em
to za j! cie za znie wie &cia %e. Dzi! ki nie -
mu prze sta %em tak my &le#. Ak tor stwo po -
mo g%o mi w ra dze niu so bie z gnie wem,
prze sta %em pa ko wa# si! w k%o po ty. My -
&l!, "e lu dzie, któ rzy de cy du j$ si! zo sta#
ak to ra mi bar dzo cz! sto zma ga j$ si! z ja -
ki mi& de mo na mi. Jak przy sta %o na dur -

ne go 16-lat ka do wi! zie nia tra fi %em
na szcz! &cie tyl ko za ja kie& bój ki. Nie by -
%o to ni gdy nic po wa" ne go, ale wy star -
cza %o, by ma ma nie spa %a prze ze mnie
po no cach. 

– Shawn, czy ty te% przy po mi nasz Ri -

chie go? 

SC: Z pew no &ci$ te" mam de pre sj!, za -
rów no przed, jak i za ka me r$. Pi sz$c po -
sta# Ri chie go od po cz$t ku sta ra %em si!,
by jak naj %a twiej by %o mi wej&# w je go
skó r!. W przy pad ku fil mu o tak ogra ni -
czo nym bu d"e cie jak nasz mo g%em so bie
po zwo li# na po wta rza nie scen naj wy "ej
dwa, trzy ra zy. Nie by %o cza su na to, "e -
by nie mie#  de pre sji (!miech). 

– Be fo re I Di sap pe ar jest opo wie &ci!
o noc nym No wym Jor ku, przy po mi na

tro ch# pe wien zna ny film z Grif fi nem

Dun ne.

SC: Znam te miej sca, sam pra co wa %em
w ob skur nych klu bach i "e by mie#
na czynsz sprze da wa %em w nich za kil -
ka stów por tre ty Lou Re eda. Gdy pi sa %em
sce na riusz i po ka zy wa %em go ró" nych
oso bom, za wsze s%y sza %em od nich, "e jest
jak Po go dzi nach. Wi dzia %em ten film
wie le ra zy. Scor se se by% wte dy w trud nym
mo men cie "y cia, nic nie wy sz%o z kil ku
je go fil mów i po sta no wi% wró ci# do ko -
rze ni. My &l!, "e sa mo to za in spi ro wa %o
mnie bar dziej ni" sam film. Zwy kle id!
na plan i po pro stu pró bu j! si! do nie go
do sto so wa#, po zwa lam, "e by do mnie
prze mó wi%. To bar dzo or ga nicz ny pro ces. 

– Paul, je ste& zna ny g"ów nie z ro li

w se ria lu Pa mi!t ni ki wam pi rów. Cze mu

po sta no wi "e& wy pro du ko wa$ i za gra$
w fil mie, któ ry zu pe" nie od bie ga od te -

go, co do tych czas ro bi "e&?
PW: Praw da jest ta ka, "e nie mo" na

z%a ma# te le wi zyj ne go kon trak tu, a ja nie
cie szy %em si! do tych czas sta bil no &ci$ fi -
nan so w$ umo" li wia j$ c$ mi swo bod ne
wy bie ra nie te go, co ro bi!. Nie je stem
bo ga czem i ci$ gle b! d! pra co wa% w te -
le wi zji, bo jest to &wiet ny spo sób na za -
ra bia nie pie ni! dzy i opo wia da nie hi sto -
rii. Te le wi zja to co& wspa nia %e go, ale nie
chc! ju" po &wi! ca# jej ca %ych lat mo je -
go "y cia. Pa mi"t ni ki... kr! c! od 6 lat
i omi n! %a mnie mo" li wo&# na kr! ce nia
wie lu in te re su j$ cych fil mów. Se rial da%
mi bar dzo du "o i je stem za to wdzi!cz -
ny, ale nie d%u go si! ko' czy i cie sz! si!
na my&l o ko lej nym roz dzia le mo je go
"y cia. Po Be fo re I Di sap pe ar za %o "y %em
w%a sn$ fir m! pro du cenc k$ i je stem go -
to wy na zmia n!. Pa mi! tam, "e ogl$ da -
j$c Ame ri can Be au ty po my &la %em, "e to
bar dzo in te re su j$ ce spoj rze nie na "y cie
w Sta nach. By %em wte dy bar dzo m%o -
dy i chy ba po raz pierw szy zda %em so -
bie spra w!, "e chcia% bym zo sta# fil mow -
cem. 

– Wy re %y se ro wa "e& ju% je den od ci nek

se ria lu.

PW: Ko lej ny wy re "y se ru j! za kil ka
mie si! cy. Mam &wiet n$ re la cj! ze sce na -
rzy sta mi i pro du cen ta mi, sta no wi my ze -
spó%. Lu dzie cza sem wy su wa j$ do&# sa -
mo lub ne "$ da nia, na przy k%ad w no wym
se zo nie chc$ mie# atrak cyj n$ dziew -
czy n!, ale ka" dy wno si co& war to &cio we -
go. Wi dzo wie od czu wa j$ wi!( z bo ha te -

ra mi, gdy mo g$ si! do nich w ja ki& spo -
sób od nie&#. Gdy uda nam si! nada# im
ludz ki rys, oka zu je si! to efek tyw niej sze
od zni ka nia czy czy ta nia w my &lach. Dla -
te go te" mam na dzie j!, "e w no wych od -
cin kach Pa mi"t ni ków wam pi rów znaj dzie
si! mniej fan ta stycz nych ele men tów.
Na pew no szy ku je si! kil ka zmian, ja naj -
ch!t niej wró ci% bym do okre su, kie dy
w mia stecz ku My stic Falls "y %o tyl ko
dwóch wam pi rzych bra ci. Ale to ni gdy
nie na st$ pi. 

– Ja ko dziec ko za gra "e& u sa me go

Spiel ber ga.

PW: Tak, w Ra por cie mniej szo !ci.
Mo ja sce na zo sta %a osta tecz nie wy ci! -
ta, ale pra co wa %em z To mem Cru isem
i Sa man th$ Mor ton. By %em strasz nie ner -
wo wy i zu pe% nie bez na dziej ny, po pro -
stu mnie spa ra li "o wa %o. My &l!, "e
do ko' ca nie za re je stro wa %em wte dy, co
si! wo kó% mnie dzia %o, jak nie zwy k%e by -
%o to do &wiad cze nie. Te raz bar dziej to
do ce niam. Po la tach po now nie spo tka -
%em Ste ve na, ale w mi! dzy cza sie zmie -
ni %em na zwi sko i chy ba mnie nie roz po -
zna%, a ja nie chcia %em mu przy po mi na#
o tym, jak si! wte dy nie po pi sa %em. Mo -
"e po my &la% o tym sa mym i nie chcia%
mnie za wsty dza# (!miech). Sa mej sce -
ny ni gdy nie uda %o mi si! zo ba czy#, bo
nie chc$ ich wy da# na DVD. Mo "e to
i do brze. 

– No w"a &nie, na praw d# na zy wasz si#
Pa we" Wa si lew ski, je ste& Po la kiem

i &wiet nie mó wisz po pol sku. Czy

chcia" by& na kr# ci$ co& w kra ju? Pra -

co wa "e& ju% z Agniesz k! Hol land.

PW: Tak, z Agniesz k$ zro bi li &my ra -
zem film dla HBO. Nie daw no ogl$ da -
%em try lo gi! Kie &low skie go i bar dzo
bym chcia% na wi$ za# wspó% pra c! z ja -
kim& m%o dym pol skim re "y se rem. Z Pol -
sk$ %$ czy mnie sil na wi!(, przy ja( ni! si!
z Ja nem Kacz mar kiem, któ ry za %o "y%
w Po zna niu fe sti wal fil mo wy Trans atlan -
tyk. Je stem je go am ba sa do rem i gdy bym
mia% wi! cej cza su od ra zu bym tam po -
je cha%, ale wci$" kr! ci my ten cho ler ny
se rial. 

– Czy wy da je ci si#, %e z po wo du po -

cho dze nia ina czej spo gl! dasz na Ame -

ry k#?
PW: Z ca %$ pew no &ci$. Spo r$ cz!&#

dzie ci' stwa sp! dzi %em w Pol sce, przez la -
ta la ta li &my tam i z po wro tem. Sp! dza -
%em trzy, czte ry mie si$ ce z dziad ka mi
w Pol sce, a po tem wra ca %em do New Jer -
sey i na praw d! by %em w sta nie przy gl$ -
da# si! wszyst kie mu z wi!k sz$ obiek tyw -
no &ci$. Dzie cia ki je( dzi %y na let nie obo zy,
ja je( dzi %em do Pol ski. Moi ro dzi ce po -
zna li si! w war szaw skim li ceum, po tem
mój oj ciec do sta% si! na uni wer sy tet
w Sta nach. Jest in "y nie rem kom pu te ro -
wym i sta no wi mo je zu pe% ne prze ci wie' -
stwo, cho# ja ko dzie ciak zo sta% za cze pio -
ny na uli cy przez re "y se ra Wa di ma
Be re stow skie go i zna laz% si! w ob sa dzie
do&# po pu lar ne go se ria lu Ja go da w mie -
!cie. By% to je dy ny raz, kie dy pra co wa%
ja ko ak tor – naj wy ra( niej te le wi zja jest
mi po pro stu pi sa na.

!
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Dekalog 

polski 

– reaktywacja

25
lat po s!yn nym „De ka lo gu” Krzysz -

to fa Kie "low skie go w Cz# sto cho wie

roz po cz$! si# cykl spo tka% za ty tu !o wa nych

„De ka log pol ski – re flek sje nad przy ka za -

nia mi w per spek ty wie pol skich fil mów do -

ku men tal nych”. Or ga ni za to rem, ko or dy -

na to rem i re ali za to rem pro jek tu jest

Pra cow nia Kom pa ra ty sty ki Kul tu ro wej In -

sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej Aka de mii im. Ja -

na D!u go sza w Cz# sto cho wie, któ rej cz!on -

ko wie (au to rzy po ni& sze go omó wie nia)

wraz z za pro szo ny mi go "' mi: re &y se rem Mi -

cha !em Tka czy% skim i teo lo giem o. dr.

Mi cha !em Le ga nem, po dej mu j$ re flek sj#
nad wspó! cze snym od czy ta niem jed ne go

z dzie si# cior ga przy ka za%. Po mo c$ w tym

za da niu ma j$ by' pol skie fil my do ku men -

tal ne, któ re od wo !u j$c si# do naj lep szej tra -

dy cji re por ta &u s$ nie tyl ko do sko na !ym

zwier cia d!em &y cia spo !ecz ne go i oby cza -

jo we go, cze go do wo dzi! nie jed no krot nie

wspo mnia ny ju& Krzysz tof Kie "low ski, ale

sta wia j$ uczest ni ków spo tka% w per spek ty -

wie „tu i te raz” – wo bec wy zwa% co dzien -

no "ci. Przy gl$ da nie si# przy ka za niom w ta -

kiej per spek ty wie da je mo& li wo"' nie ty le

ogól nych roz wa &a% teo lo gicz nych, bo od ta -

kich po my s!o daw cy chc$ ra czej od cho -

dzi', ile sta no wi pre tekst do szu ka nia kul -

tu ro wych i etycz nych kon tek stów &y cia we

wspó! cze snym "wie cie. To, co naj bar dziej

in te re su j$ ce wy da je si# or ga ni za to rom, to

mo& li wo"' kon fron to wa nia si# z De ka lo -

giem w oso bi stej, per so nal nej re la cji, do któ -

rej pro po no wa ne fil my ma j$ po bu dza',
pro wo ko wa'.

Oczy wi "cie, sa mo pod j# cie ta kie go za gad -

nie nia mo &e bu dzi' sprze ciw za rów no tra -

dy cjo na li stów, któ rzy w zde rze niu Pra wa

Moj &e szo we go z kul tu r$ po pu lar n$ re pre zen -

to wa n$ przez film mo g$ wi dzie' 
ne ga tyw ne zja wi sko ba na li za cji, jak i piew -

ców no wo cze sno "ci, dla któ rych te mat De -

ka lo gu jest zde cy do wa nie passé, 

jed nak po my s!o daw cy spo tka%, przyj mu j$c
po sta w# her me neu tycz n$, sta wia j$ Dzie si# -
cio ro Przy ka za% ja ko kon struk cj# kul tu ro w$
(st$d przy j# cie pod czas spo tka% naj bar dziej

roz po wszech nio nej w Pol sce wer sji ka te che -

tycz nej dzie si# cior ga przy ka za% z na ucza nia

Ko "cio !a rzym sko ka to lic kie go) i za ra zem

etycz no -mo ral n$ (st$d ch#' pod j# cia dys ku -

sji na te mat kon dy cji mo ral nej cz!o wie ka we

wspó! cze snej rze czy wi sto "ci), b# d$ c$ do dzi"
pod sta w$ naj wa& niej szych sys te mów re li gij -

nych "wia ta: ju da izmu, ka to li cy zmu, pra wo -

s!a wia i pro te stan ty zmu, a tak &e nor m$
w sta no wie niu pra wa oraz w po za re li gij nym

po strze ga niu rze czy wi sto "ci. Nie za le& nie

bo wiem od przyj mo wa nej po sta wy fi lo zo -

ficz nej czy po znaw czej, ro dz$ cej cz# sto

bunt, sprze ciw i sta wia j$ cej si# w opo zy cji

do tra dy cji bi blij nej, trud no za prze czy', &e
De ka log jest jed n$ z tych kon struk cji ak sjo -

lo gicz no -men tal nych, bez któ rych nie mo& -
na okre "li' swo jej to& sa mo "ci.

P
ierw sze spo tka nie od by !o si# 17 wrze -

"nia, w sa li O"rod ka Pro mo cji Kul tu ry

„Gau de Ma ter” w Cz# sto cho wie. Za punkt

wyj "cia do roz mo wy na te mat pierw sze go

przy ka za nia wy bra no wie lo krot nie na gra -

dza ny film Mi cha !a Tka czy% skie go Ksi! "yc

to #yd.

„A Pan mó wi! wszyst kie te s!o wa i rzek!:
Jam jest Pan, Bóg twój, któ ry Ci# wy pro wa -

dzi! z zie mi egip skiej, z do mu nie wo li. Nie

b# dziesz mia! in nych bo gów obok mnie. Nie

czy% so bie po do bi zny rze( bio nej cze go kol -

wiek, co jest na nie bie w gó rze, i na zie mi

w do le, i te go, co jest w wo dzie pod zie mi$.
Nie b# dziesz si# im k!a nia! i nie b# dziesz im

s!u &y!, gdy& Ja, Pan, Bóg twój, je stem Bo -

giem za zdro snym, któ ry ka rze wi n# oj ców

do trze cie go i czwar te go po ko le nia tych, któ -

rzy mnie nie na wi dz$. A oka zu j# !a sk# do ty -

si$ cz ne go po ko le nia tym, któ rzy mnie mi -

!u j$ i prze strze ga j$ mo ich przy ka za%.”

(Wj 20, 2-5). 

Pierw sze przy ka za nie wy po wie dzia ne

bez po "red nio przez Bo ga („Jam jest...”

itp.) i do ty cz$ ce sa me go Bo ga jest przede

wszyst kim za po wie dzi$ &y cia i wol no "ci.

Nie ma w tym przy pad ku, &e De ka log od -

no sz$ cy si# do mo ral ne go po rz$d ko wa nia

i sys te ma ty zo wa nia za cho wa% cz!o wie ka

w "wie cie za czy na si# od si# gni# cia do je -

go wn# trza. Jak po wie po tem Chry stus, nic

co jest z ze wn$trz nie czy ni cz!o wie ka

nie czy stym, ale wszyst ko, co po cho dzi

z je go wn# trza, dla te go Dzie si#' S!ów – jak

na zy wa j$ Przy ka za nia Izra eli ci – za czy na -

j$ si# od usta le nia pew nej hie rar chii, dzi# -
ki któ rej wszyst ko znaj du je swo je miej sce.

Nie do brze jest bo wiem, gdy cz!o wiek uzur -

pu je so bie to pra wo i czy ni si# bo giem dla

in nych, ro dzi to "mier' dla nie go i dla ota -

cza j$ cych go bli skich. Jak za uwa &y! pod czas

spo tka nia o. dr Mi cha! Le gan, z przy ka za -

nia te go p!y nie je den wnio sek: prze strze ga -

nie go da je wol no"', po czu cie szcz# "cia wy -

ni ka j$ ce z od na le zie nia w!a sne go miej sca,

a – kon se kwent nie – je go nie wy pe! nia nie

ozna cza tra ge di# dla nie go sa me go jak

i dla oto cze nia. Dla te go mo wa w nim o do -

"wiad cze niu nie wo li i wy pro wa dze niu

na wol no"' – to opis nie ty le sy tu acji hi sto -

rycz nej Izra ela, ale stan, w ja kim znaj du je

si# ka& dy cz!o wiek, eg zy sten cjal nie. Ten stan

nie wo li to po czu cie uwi# zie nia, któ re ka& -
dy prze &y wa w kon tek "cie swe go funk cjo -

no wa nia w spo !e cze% stwie. Jak po ka zu je

pierw sze przy ka za nie po wo dem fru stra cji

nie jest opre syj na kul tu ra ani in ne me cha -

ni zmy spo !ecz ne, ale w!a "nie nie upo rz$d ko -

wa nie we wn#trz ne, brak ra my, któ ra po rz$d -

ko wa !a by &y cie. Mo& na po wie dzie', &e
ra m$ t$ jest w!a "nie pierw sze przy ka za nie,

bez któ re go ka& de ko lej ne nie ma pod sta wy

by tu. Z praw dzi we go i re al ne go wy pe! nia -

nia pierw sze go przy ka za nia bo wiem w na -

tu ral ny spo sób wy ni ka prze strze ga nie po zo -

sta !ych i od wrot nie. Jak za uwa &y! o. Le gan

w za ka zach nie b! dziesz... za war ta jest

obiet ni ca: „Przyj dzie ta ki dzie%, w któ rym

nie b# dziesz za bi ja!, nie b# dziesz krad!, nie

b# dziesz cu dzo !o &y!”. Bi blij nym wy pe! nie -

niem tej obiet ni cy jest no wo te sta men to wy

na kaz Je zu sa i Je go s!o wa o naj wi#k szym

przy ka za niu: „B# dziesz mi !o wa! Pa na, Bo -

ga swe go, z ca !e go ser ca swe go i z ca !ej du -

szy swo jej, i z ca !ej my "li swo jej. To jest naj -

wi#k sze i pierw sze przy ka za nie. A dru gie

po dob ne te mu: B# dziesz mi !o wa! bli( nie go

swe go jak sie bie sa me go” (Mt 22,37). Tu -

taj z moc no ak cen to wa nej for my za ka zu:

‘nie’, prze kaz prze cho dzi w for m# na ka zu

mi !o "ci, z do "wiad cze nia ne ga tyw ne go

w po zy tyw ne ukie run ko wa nie ludz kiej wo -

li. Po d$ &a j$c tro pem bi blij ne go my "le nia:

nie mo& li we do wy pe! nie nia sta ro te sta men -

to we pra wo Za ko nu sta je si# mo& li wym

do przy j# cia przez cz!o wie ka po przez zba -

wie nie da ne przez Bo ga w oso bie Je zu sa

Chry stu sa. 

F
ilm Mi cha !a Tka czy% skie go Ksi! "yc to

#yd opo wia da hi sto ri# me ta mor fo zy

Paw !a Bram so na, ki bi ca Le gii War sza wa,

zde kla ro wa ne go, ak tyw ne go i agre syw ne go

ALEKSANDRA 

MIECZY)SKA

ADAM 

REGIEWICZ

Pierw sze spo tka nie od by $o si! 17 wrze %nia w sa li O%rod ka Pro mo cji Kul tu ry „Gau de Ma ter” w Cz! -
sto cho wie, na zdj! ciu: o. dr Mi cha$ Le gan, dr hab. Adam Re gie wicz prof. AJD oraz re "y ser Mi cha$
Tka czy& ski.
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prze ciw ni ka wszyst kie go, co nie -pol skie, ale
!y dow skie, cy ga" skie czy w ogó le – in ne.
Pa we# – ju! w do ro s#ym !y ciu, ale tak na -
praw d$ na je go po cz%t ku – do wia du je si$, !e
sam ma po cho dze nie !y dow skie, co po wo -
du je w je go !y ciu nie ma #e trz$ sie nie zie mi.
Zma ga j%c si$ z praw d% o so bie, o swo jej ro -
dzi nie, po wo li sta je si$ gor li wym (nie my -
li& z fa na tycz nym) wy znaw c% ju da izmu, jak
nie gdy' by# gor li wym „ki bo lem”. Opo wie -
dzia na w fil mie hi sto ria Bram so na po zwa -
la si$ czy ta& pa ra lel nie z hi sto ri% Paw #a
(Szaw #a) z Tar su, któ re go za pa# i od da nie Bo -
gu zo sta #o ukie run ko wa ne w in ny spo sób
po ob ja wia niu pod Da masz kiem. Film ope -
ru je po dob ny mi fi gu ra mi do tych zna nych
z Dzie jów Apo stol skich: prze 'la do wa nia
„nie pra wo wier nych” (chrze 'ci jan -ki bi ców
in nych dru !yn), wal ki o do bre imi$, wy mie -
rza nia ka ry nie wier nym, od da nia swe go
!y cia dla tej po s#u gi i wresz cie sa me go mo -
men tu na wró ce nia, któ re mu to wa rzy szy
„o'le pie nie”. Pi$k nie opi su je to do 'wiad cze -
nie sam bo ha ter fil mu, któ ry wspo mi na
o nie mo! no 'ci zna le zie nia so bie 
miej sca, b#% ka niu si$, bun cie i kil ku mie si$cz -
nym pro ce sie ak cep to wa nia te go fak tu,
wresz cie zwró ce niu si$ do gmi ny !y dow -
skiej, któ ra po dob nie jak nie gdy' pierw si
chrze 'ci ja nie wo bec 'w. Paw #a, pod cho dz%
do neo fi ty z du !ym dy stan sem. Zresz t%, film
ope ru je kil ko ma opo zy cja mi: „sta rym”
i „no wym” !y ciem obu Paw #ów, te go no wo -
te sta men to we go i te go !y j% ce go wspó# cze -
'nie, ale tak !e kon tra stem j$ zy ka dwóch re -
li gii: fut bo lu i ju da izmu, dwóch fi lo zo fii

!y cia opar tych na prze mo cy i #a god no 'ci,
nie na wi 'ci i mi #o 'ci, 'mier ci i !y cia. 

W ja ki spo sób film Mi cha #a Tka czy" skie -
go od no si si$ do pierw sze go przy ka za nia De -
ka lo gu i mo !e sta no wi& (ró d#o re flek sji dla
wspó# cze sne go cz#o wie ka? Jed n% z nie w%t -
pli wych za let tej pro duk cji jest 'wiet ne
uchwy ce nie na pi$ cia po mi$ dzy tra dy cj%
bi blij n% a rze czy wi sto 'ci% te ra( niej sz%: hi -
sto ria nie wo li egip skiej i wy pro wa dze nia
na wol no'& Izra ela a tak !e kon tekst s#u !e -
nia ob cym bo gom, wo bec któ re go sta wia ne
jest pierw sze przy ka za nie, zo sta je od czy ta -
ne w per spek ty wie !y cia „tu i te raz”. Pa we#
Bram son ja ko ki bic Le gii sta je ni czym
Izra el w'ród wie lu ob cych bo! ków, któ rych
oswa ja, za po !y cza, któ rym od da je cze'&,
a któ re prze s#a nia j% mu wszyst ko: ro dzi n$,
bli skich, ale na de wszyst ko prze s#a nia j%
je dy ne go Bo ga, Bo ga Izra ela. I na gle sta je
on wo bec in for ma cji, a pó( niej 'wia do mo -
'ci swe go po cho dze nia. Jak Izra eli ci wo bec
Moj !e sza. Hi sto ri$ Paw #a mo! na od czy ty -
wa& ja ko swo ist% pa ra bo l$, któ ra od no si si$
do !y cia ka! de go, za da j%c py ta nie: ja kie
imio na no sz% two je bo! ki: pra ca, pie ni% dze,
przy ja cie le, wy jaz dy za gra nicz ne. Czy nie
jest tak, !e dzi' to one w#a 'nie usta wia j% two -
j% hie rar chi$ war to 'ci, spy cha j%c na plan dal -
szy to, co na praw d$ wa! ne? To s% py ta nia,
wo bec któ rych nie mo! na przej'& obo j$t nie,
je 'li tyl ko fak tycz nie doj d% do uszu (st%d chy -
ba nie ustan ne wo #a nie roz le ga j% ce si$
w Ksi$ dze Wyj 'cia i Po wtó rzo ne go Pra wa:
„S#u chaj Izra elu!”). Mo! na to we zwa nie zi -
gno ro wa&, ale mo! na te! przy j%& ze wszyst -

ki mi kon se kwen cja mi, jak uczy ni# to bo ha -
ter fil mu.

Za de kla ra cj% to! sa mo 'ci mu si i'& wy zna -
nie wia ry, co 'wiet nie ilu stru je fil mo wa hi -
sto ria, któ ra po ka zu je Paw #a pod po rz%d ko -
wu j% ce go ca #e swo je !y cie na ka zom
re li gij nym i po dej mu j% ce go wy zwa nie god -
ne Abra ha ma. Je go hi sto ria po ka zu je, !e
pierw sze przy ka za nie to we zwa nie do gor -
li wo 'ci, dzi$ ki któ rej wszyst ko tra fia na swo -
je miej sce. )ad nych ob cych bo gów – po za
na klej k% z lo giem Le gii na szaf ce w sy na -
go dze i ta kim! bre lo kiem przy klu czy kach
do sa mo cho du. Ale te!, jak po ka zu je hi sto -
ria Paw #a, ta mi #o'& do uko cha nej dru !y ny
pi# kar skiej, kie dy ju! zo sta #a w !y ciu Paw -
#a po sta wio na na miej scu po Bo gu i ro dzi -
nie, da je mu – o czym za pew nia re !y ser, Mi -
cha# Tka czy" ski – mo! li wo'& spo ty ka nia si$
z ko le ga mi ze sta dio nu i po ka zy wa nia w#a -
snym przy k#a dem, !e w !y ciu cz#o wie ka
mo! li wa jest prze mia na. Na wet prze wra ca -
j% ca !y cie do gó ry no ga mi. 

!

Wszyst kie spo tka nia od by wa j% si$ w cy -
klu mie si$cz nym w O'rod ku Pro mo cji Kul -
tu ry „Gau de Ma ter” w Cz$ sto cho wie, przy ul.
D% brow skie go 1. Spo tka nia mo de ru j%: o. dr
Mi cha# Le gan (Ka te dra Teo lo gii Me diów Uni -
wer sy te tu Pa pie skie go Ja na Paw #a II w Kra -
ko wie), Alek san dra Mie czy" ska (dzien ni kar -
ka), dr hab. Adam Re gie wicz, prof. AJD
(Aka de mia im. Ja na D#u go sza w Cz$ sto cho -
wie), Mi cha# Tka czy" ski (re !y ser). 

List Sto wa rzy sze nia 
Dzien ni ka rzy RP

Od dzia# w Ka to wi cach

Dro gie Ko le !an ki, Dro dzy Ko le dzy!

Dzie wi$& lat te mu, z ini cja ty wy ów cze sne -
go Za rz% du Od dzia #u Sto wa rzy sze nia Dzien -
ni ka rzy RP w Ka to wi cach, roz po cz$ #y si$
pra ce nad stwo rze niem s#ow ni ka bio gra ficz ne -
go 'l% skie go 'ro do wi ska dzien ni kar skie go.
Na cze le Ko mi te tu Re dak cyj ne go sta n%# Ho -
no ro wy Prze wod ni cz% cy Za rz% du Od dzia #u, po -
se# na Sejm RP IV ka den cji, re dak tor Ka zi mierz
Za rzyc ki.

Za rów no wte dy jak i te raz, po zo sta je my je dy -
nym sto wa rzy sze niem dzien ni ka rzy na Gór nym
*l% sku, w Za g#$ biu D% brow skim, na Pod be ski dziu,
Zie mi Cie szy" skiej i Zie mi Cz$ sto chow skiej, któ -
re pod j$ #o sta ra nia o rze tel ne udo ku men to wa nie
te go, co dzia #o si$ w na szym 'ro do wi sku od ro -
ku 1945 ro ku a! po cza sy obec ne.

Nie ste ty, am bit ny za mys# stwo rze nia s#ow -
ni ka w 2005 ro ku, nie do cze ka# si$ urze czy -
wist nie nia. Kon ty nu uj%c dzie #o je go ini cja to -
rów s% dzi my, !e zbli !a j% cy si$ ju bi le usz
sie dem dzie si$ cio le cia dzia #al no 'ci 'l% skie go
dzien ni kar stwa w okre sie po wo jen nym, b$ dzie
naj lep sz% oka zj% do wzno wie nia pod j$ tych nie -
gdy' sta ra". Ma my na dzie j$, !e tym ra zem uda
si$ do pro wa dzi& do wy da nia lek sy ko nu. Je ste -
'my o tym prze 'wiad cze ni tym bar dziej !e nasz
po mys# wspar# dr Ta de usz Sier ny, pre zes Wy -
daw nic twa Na uko we go „*l%sk” i Gór no 'l% -
skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go, de kla ru j%c
go to wo'& pu bli ka cji „S#ow ni ka” w for mie
ksi%! ko wej. Swo j% po moc w tym zbo! nym
dzie le za ofe ro wa li nam tak !e: prof. Ma rian
Gie ru la – kie row nik Za k#a du Dzien ni kar stwa
Uni wer sy te tu *l% skie go, prof. Ma rek Ja chi -
mow ski z Za k#a du Dzien ni kar stwa Uni wer sy -
te tu *l% skie go i prof. Jan Ma lic ki – dy rek tor
Bi blio te ki *l% skiej.

Wzo rem „Lek sy ko nu pol skie go dzien ni kar -
stwa”, opra co wa ne go przez dr El! bie t$ Ci bor -
sk%, „Lek sy ko nu dzien ni ka rzy Zie mi +ódz -
kiej 1945-2005”, opra co wa ne go przez ze spó#
re dak cyj ny Od dzia #u SD RP w +o dzi pod kie -

tu jak naj wi$k szej licz by sym pa ty ków i spon -
so rów. Pro jekt „S#ow ni ka” spo tka# si$ tak !e
z !ycz li wym przy j$ ciem w#adz wo je wódz -
kich.

Dro gie Ko le !an ki, Dro dzy Ko le dzy,

Zwra ca j%c si$ do Was z pro' b% o po moc i wspó# -
udzia# w pra cach nad wy da niem s#ow ni ka bio gra -
ficz ne go „*l% skie 'ro do wi sko dzien ni kar skie
w la tach 1945 – 2015”, ocze ku je my wy pe# nie -
nia za #% czo nej an kie ty i do #% cze nia do niej zdj$&.

W „S#ow ni ku” znaj d% si$ bio gra my dzien ni -
ka rzy upra wia j% cych za wód przez co naj mniej 5
lat, za rów no w ty tu #ach pra so wych, jak i w me -
diach elek tro nicz nych. O cz$ 'cio we przy naj -
mniej wy pe# nie nie an kie ty pro si my rów nie! ro -
dzi ny oraz przy ja ció# i zna jo mych zmar #ych
dzien ni ka rzy, o ile dys po nu j% oni sto sow ny mi
in for ma cja mi. Kszta#t „S#ow ni ka” oraz je go za -
war to'& za le !e& b$ dzie tak !e od Pa" stwa !ycz -
li wo 'ci.

Prze wi du je my, !e „S#ow nik” uka !e si$
z ko" cem 2015 ro ku. Naj pierw opu bli ku je my
go w for mie cy fro wej na stro nie in ter ne to wej
Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy RP, co po s#u !y
osta tecz nej we ry fi ka cji da nych. Pó( niej sta nie
si$ do st$p ny w ksi$ gar niach, w na k#a dzie oko -
#o 2 ty si$ cy eg zem pla rzy.

Za re zer wu je my na je go kar tach spe cjal ne
miej sce dla spon so rów. B$ dzie to dla in sty tu -
cji wspie ra j% cych ca #e przed si$ wzi$ cie atrak -
cyj na for ma pro mo cji i re kla my.

Jed no cze 'nie in for mu je my, !e do kon tak tów
ze spon so ra mi upo wa! nie ni zo sta li red. Ka zi -
mierz Krzy' ków i red. Zbi gniew Pa we# Szan -
dar, któ rzy po zo sta j% do dys po zy cji pod nu me -
ra mi te le fo nów 600 577 155 oraz 604 058 562
oraz e -ma il: sdrp.ka to wi ce@op.pl 

Po zo sta je my z wy ra za mi sza cun ku,
ZA RZ,D STO WA RZY SZE NIA 

DZIEN NI KA RZY RP
OD DZIA+ W KA TO WI CACH

run kiem red. Ry szar da Po ra dow skie go, in ter ne -
to we go „Lek sy ko nu szcze ci" skich dzien ni ka rzy”,
opra co wa ne go przez ze spó# re dak cyj ny Od -
dzia #u SD RP Po mo rze Za chod nie w Szcze ci nie,
„S#ow ni ka dzien ni kar stwa Lu belsz czy zny”,
opra co wy wa ne go przez zna ne go dzien ni ka rza,
me dio znaw c$ red. Lesz ka Gzel l$, „Zna ków pa -
mi$ ci”, opra co wy wa nych na bie !% co przez Ze -
spó# Star szych Dzien ni ka rzy Od dzia #u SD RP
Ku jaw sko-Po mor skie go w Byd gosz czy tak !e
i my ma my za miar przy wo #a& syl wet ki lu dzi me -
diów na sze go re gio nu.

Nasz „S#ow nik” obej mo wa& b$ dzie okres
od ro ku 1945 do ro ku 2015, mo! li wie jak naj -
pe# niej od zwier cie dla j%c to, co w dzien ni kar -
stwie dzia #o si$ w tych la tach na ob sza rze dzi -
siej sze go wo je wódz twa 'l% skie go. B$ dzie to
swo iste kom pen dium wie dzy o lu dziach, ty tu -
#ach pra so wych, wy daw nic twach i in nych in -
sty tu cjach me dial nych re pre zen tu j% cych ró! -
ne opcje pro gra mo we i 'wia to po gl% do we.

Za mie rze nie wy ma ga& b$ dzie ogrom ne go
wy si# ku in te lek tu al ne go oraz or ga ni za cyj ne -
go. Tak !e ze bra nia znacz nych 'rod ków na je -
go re ali za cj$. Ko mi tet Re dak cyj ny pod j%# ju!
dzia #a nia ma j% ce na ce lu zgro ma dze nie od po -
wied nich fun du szy i sku pie nie wo kó# pro jek -
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Atrak cji przy rod ni czych w Pol sce
nie bra ku je. In ne na ro dy mo g! po zaz -
dro "ci#, bo ma my za rów no gó ry jak
i mo rze, i jesz cze je zio ra, a i rze ki po -
ka$ ne. Nie do"# na tym jed nak, bo
na ob sza rze Pol ski jest i pu sty nia. Co
praw da, nie do rów nu je ona tym afry -
ka% skim czy azja tyc kim, ale i tak
sta no wi ewe ne ment w ska li eu ro pej -
skie go kon ty nen tu. 

Pu sty nia B!" dow ska, bo o niej tu
oczy wi #cie mo wa, roz po #cie ra j$ ca

si" na po gra ni czu %l$ ska i Ma !o pol ski
(a do k!ad nie: Wy &y ny %l$ skiej i Wy &y -
ny Ol ku skiej), zaj mu je ob szar o d!u go -
#ci 10 km i sze ro ko #ci ok. 4 km, w su -
mie 33 km kwa dra to wych. %red nia
mi$& szo#' pia sków tu za le ga j$ cych
to 40 m (mak sy mal nie 70 m). Przy je& -
d&a j$ cy tu w ostat nich la tach tu ry #ci co -
raz cz" #ciej wy ra &a li roz cza ro wa nie,
spo dzie wa j$c si" ogrom nych pia chów,
a roz cza ro wa nie to po g!" bia !y roz ra sta -
j$ ce si" za ro #la. W g!o sy te ws!u chi wa li
si" sa mo rz$ dow cy z Klucz i w re ak cji
na kry ty k" w ub. ro ku ob wie #ci li… za -
kaz wst" pu na ten te ren.

Niech si" jed nak nie mar twi$ mi !o #ni -
cy spa ce rów po pia sku, bo od 1 lip ca te -

go ro ku znów mo& na swo bod nie pe ne -
tro wa' Pu sty ni" B!" dow sk$. Po co za -
tem by! ten wie lo mie si"cz ny za kaz?
Nie, nie by !a to prze kor na z!o #li wo#', bo
sa mo rz$ dow cy z Urz" du Gmi ny po sta -
no wi li: je #li mó wi si" „pu sty nia”, to nie -
ch&e przy naj mniej jej cz"#' ni$ b" -
dzie. I w okre sie za ka zu wst" pu
re ali zo wa no pra ce re kul ty wa cyj ne w ra -
mach unij ne go pro jek tu „LI FE+”. 

– W!a dze gmi ny Klu cze chc" przy wró -
ci# pu sty ni na tu ral ny wy gl"d – po twier -
dza Agniesz ka Wal nik, kie row nik pro -
jek tu w Urz" dzie Gmi ny. – W pierw szym
eta pie pra co wa li tu sa pe rzy usu wa j"c
nie wy bu chy i nie wy pa !y, po tem pu sty ni"
za j$ li si$ przy rod ni cy, by prze pro wa dzi#
przy rod ni cz" in wen ta ry za cj$. Po nad to
do ko na no wy cin ki drzew i krze wów,
po to, by na ten chro nio ny ob szar zno -
wu po wró ci !a ro %lin no%# cha rak te ry -
stycz na dla te re nów pu styn nych.

Ca !y pro jekt re kul ty wa cyj ny re ali zo -
wa ny by! dzi" ki do ta cji unij nej i wspar -
ciu Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
%ro do wi ska. Koszt przed si" wzi" cia wy -
niós! 9,8 mln z!o tych. Unij ne do fi nan -
so wa nie to 50 proc. wy dat ków, Na ro do -
wy Fun dusz Ochro ny %ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie wy -

!o &y! 45 proc. ca !ej su my, a po zo sta !e
5 proc. to wk!ad z bu d&e tu gmi ny.

Z nie wy bu chów oczysz czo no 400 ha
po !u dnio wej cz" #ci pu sty ni, w tym
na 300 ha wy ci" to drze wa i krze wy, po -
zo sta wia j$c stre f" bu fo ro w$ na 100 ha.
Bo dzia !a nia te do ko ny wa !y si" li tyl ko
w tej cz" #ci pu sty ni, któ ra na le &y
do Gmi ny Klu cze. In ne cz" #ci to do me -
ny La sów Pa( stwo wych i Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej – tam prac nie pro -
wa dzo no. Na ob sza rze po zo sta j$ cym
w za rz$ dzie LP (a ad mi ni stro wa nym
przez Nad le #nic two Ol kusz) nie b" dzie
&ad nych zmian, bo spo ry are a! to ob sza -
ry wcho dz$ ce w sk!ad sie ci Na tu ra 2000.
A tak &e dla te go, co pod kre #la j$ le #ni cy,
&e te ren wzd!u& me an dru j$ cej Bia !ej
Prze mszy to rów nie& atrak cja dla miesz -
ka( ców, cho' by ze wzgl" du na czy sto#'
wo dy, w któ rej &y j$ na wet ra ki, któ re jak
wia do mo za nie czysz cze( nie to le ru j$.

Efekt na tu ry i cz&o wie ka…

OPu sty ni B!" dow skiej s!y sza! pew nie
ka& dy, ale w prze sz!o #ci funk cjo no -

wa !y jesz cze in ne, mniej zna ne na zwy.
Naj pierw by! je den wiel ki (ok. 130 km
kw.) ob szar pia sków. Po tem pu sty nia

By przy wró ci# pu styn ny cha rak ter wy ci$ to drze wa i krze wy na ob sza rze 300 ha.

Powrót pustyni Tekst i zdj" cia: 
JE RZY MA CHU RA
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„roz dzie li !a si"” na B!" dow sk#, Star czy -

now sk# i Ry czow sk#, co wi# za !o si" z po -

wsta wa niem ko lej nych wio sek i roz bu -

do w# in fra struk tu ry, któ ra po dzie li !a ten

du $y te ren. Bo Pu sty nia B!" dow ska to

efekt za rów no pro ce sów na tu ral nych, jak

i dzia !al no %ci cz!o wie ka. Jej po cz#t ki si" -
ga j# cza sów sprzed 2-3 mi lio nów lat, kie -

dy w do lo mi to wo -wa pien nych ska !ach

tria so wych ist nia !y g!" bo kie do li ny wy -

dr# $o ne przez rze ki. Po tem, w epo ce lo -

dow co wej pra do li na rze ki Bia !ej Prze -

mszy wy pe! ni !a si" na nie sio ny mi

pia ska mi i $wi ra mi, a z cza sem, w zwi#z -

ku ze zmia na mi kli ma tu na cie plej szy, po -

ja wi !a si" ro %lin no%& le %na. Ko lej ny etap

wi# $e si" z wy do by wa niem na ska l" go -

spo dar cz# w XII i XIII w. rud, za wie ra -

j# cych o!ów i sre bro. Wte dy, wo bec

nad mier nej eks plo ata cji la sów, za cz" !o
si" zja wi sko pu styn nie nia. 

Wzra sta !o za po trze bo wa nie na w" giel

drzew ny do opa la nia pie ców hut ni czych

(od XIII do XVIII w. dzia !a !o tu ok. 50

hut). Pó' niej drew no po trzeb ne by !o
tak $e na obu do w" szy bów ko pal nia -

nych, a zw!asz cza sztol ni od wad nia j# -
cych wy ro bi ska gór ni cze (u$y wa no

g!ów nie d" bi ny). Wy le sie nia spo wo do -

wa !y, $e od XVI w. wy st" po wa !y znacz -

ne trud no %ci w za opa trze niu w drew no,

któ re cz" %cio wo do star cza ne mu sia !o
by& z la sów miej skich wo kó! Ol ku sza.

W zwi#z ku z tym do sz!o do wy da rze nia

bez pre ce den su: ol ku scy raj co wie w ko( -
cu nie do pu %ci li do ko rzy sta nia z tych la -

sów, a drew no spro wa dza& mu sia no

z B!" do wa, Che ch!a czy Ry czo wa. By!
to je den z naj wcze %niej szych w dzie jach,

ak tów ce lo wej ochro ny la sów. 

Mi mo to za so by le %ne kur czy !y si" co -

raz bar dziej. Cien ka war stwa gle by zo sta -

!a znisz czo na, co spo wo do wa !o uru cho -

mie nie lu' nych pia sków, któ re we spó!

z ero zj# wietrz n# do pro wa dzi !y do po wsta -

wa nia wydm. W ten spo sób od s!o ni !o
si" 130-150 km kw. pia sków, si" ga j# cych

na po !u dniu a$ w oko li ce Szcza ko wej. Nio -

s!o to ze so b# kon se kwen cje – po ziom wód

grun to wych opad! do te go stop nia, $e za -

ha mo wa! roz wój ro %lin no %ci. Pro wa dzo -

na da lej eks plo ata cja pia sku pod sadz ko -

we go, bu dow la ne go i for mier skie go,

wy do by wa ne go me to d# od kryw ko w#,
po wo do wa !a znie kszta! ce nia te re nu, psu -

cie kra jo bra zu, nisz cze nie po kry wy gle bo -

wej i ro %lin nej. Dzia !al no%& sa mej pia skow -

ni w re jo nie Szcza ko wej, Bu kow na,

Ol ku sza spo wo do wa !a od wod nie nie oko -

!o 10 tys. ha po wierzch ni w nad le %nic twach

Ol kusz i Chrza nów, do pro wa dza j#c do ob -

ni $e nia po zio mu wód pod ziem nych na wet

o 50 m.

Mi ra !e i re alia

W
la tach 50. mi nio ne go stu le cia pró -

bo wa no za w!ad n#& pu sty ni#. Cz"%&
jej za ora no i ob sia no wierz b# ka spij sk#
oraz so sn#. Po nad to, znacz ne zmniej sze -

nie po wierzch ni od kry tych pia sków spo -

wo do wa !y py !y prze my s!o we i pod no sze -

nie si" po zio mu wód. Cz"%& po !u dnio wa

pu sty ni nie mal ca! ko wi cie za ro s!a. 

Daw niej zda rza !o si" tu na wet zja wi -

sko fa ta mor ga ny. Ostat nio jed nak pu sty -

nia jak by za ni ka !a i stop nio wo po kry wa -

!a si" cie p!o lub ny mi za ro %la mi oraz

drze wa mi igla sty mi. Z tzw. Du $ej Pu sty -

ni B!" dow skiej po zo sta !y tyl ko: pra wie

za ro %ni" ta Pu sty nia Star czy now ska oraz

Dzia dow skie Mo rze ko !o Bo ru Bi sku pie -

go, w oko li cach Bu kow na.

Te re ny te by !y za wsze u$yt ko wa ne ja -

ko po li go ny woj sko we, a po zo sta !o %ci#
po tym s# m.in. ru iny ra dio la tar ni. Ju$
przed woj n# by! to te ren &wi czeb ny dla

jed no stek lot ni czych Woj ska Pol skie go

sta cjo nu j# cych w Kra ko wie. )wi czo no

zrzu ty, bom bar do wa nia. W okre sie II woj -

ny %wia to wej te ren po li go no wy wy ko rzy -

sty wa! We hr macht, po dob no pro wa dzi -

!y tu ma new ry tak $e jed nost ki Afri ca

Corps. Po tem, przez wie le lat, od by wa -

!y si" &wi cze nia na szych spa do chro nia -

rzy. Ostat nio przy je$ d$a j# tu jed nost ki de -

san to we NA TO. W tym ce lu woj sko

cz" %cio wo „od krza czy !o” ten te ren i usu -

n" !o sa mo sie wy, aby u!a twi& l# do wa nia.

Co da lej z t# pu sty ni# -nie pu sty ni#? Po -

ja wia j# si" ró$ ne g!o sy, tak $e w#t pli wo -

%ci p!y n# ce z ust scep ty ków, znaw ców

przy ro dy Aci uwa $a j#, $e tu tej sze wa run -

ki kli ma tycz ne w $a den spo sób nie od bie -

ga j# od s# sied nich, czy li prak tycz nie nie

ma szans, aby Pu sty nia B!" dow ska by !a
obiek tem trwa !ym. B" dzie da lej za ra sta -

!a i kie dy%, w per spek ty wie kil ku dzie si" -
ciu lat, las wró ci. Bo to jest obiekt sztucz -

ny. Wa run ki na tu ral ne nie po zwa la j#, by

ten uni kal ny cha rak ter si" utrzy ma!. To nie

Sa ha ra. Po za tym, w wy ni ku emi sji prze -

my s!o wych zo sta !y tu wpro wa dzo ne py -

!y, któ re u$y' ni !y ten pia sek. *e by to by -

!y ta kie pia ski jak na Sa ha rze, na le $a !o by

zdj#& war stw" wierzch ni# do 40 cm.

Sa mo rz# dow cy z Klucz wie rz# jed nak,

$e prze pro wa dzo ne tu pra ce znów mno -

$y& b" d# im pre zy tu ry stycz ne w ro dza -

ju „Pu styn nych mi ra $y” (or ga ni zo wa nych

przez Sto wa rzy sze nie „Pol ska Sa ha ra”)

czy har cer skich ma new rów pod na zw#
„Pu styn na Bu rza”. *e przy wró co ne zo -

sta n# licz ne %cie$ ki i tra sy tu ry stycz ne, np.

szlak pu styn ny „Z B!" do wa do Ry czo wa”

lub po ma ra( czo wy szlak je' dziec ki

„Trans ju raj ski Szlak Kon ny”. I $e w osta -

tecz nym ra chun ku wzbo ga ci to ka s"
gmi ny. Agniesz ka Wal nik mó wi, $e do -

pie ro gdy wpro wa dzo no za kaz wst" pu,

prze ko na no si" jak wiel kie jest za in te re -

so wa nie Pu sty ni# B!" dow sk#. Prze ko na -

no si" na pod sta wie nie zli czo nych py ta(
i pró%b o spe cjal ne ze zwo le nie wst" pu.

Ostat nio g!o %no by !o o ko lej nych po my -

s!ach na pu sty ni": cross ma ra to nie i pó! -
ma ra to nie, oczy wi %cie po pia skach – ini -

cja ty wach Sto wa rzy sze nia Ak tyw na

D# bro wa. O przy sz!o %ci te go eu ro pej skie -

go ewe ne men tu za sta na wia no si" te$
pod czas dwu dnio wej kon fe ren cji mi" dzy -

na ro do wej w Klu czach pod su mo wu j# cej

pro jekt, któ rej fi na !em by !o otwar cie

(1 pa' dzier ni ka br.) sta !ej eks po zy cji

Pu styn ne go Cen trum In for ma cji.

Do da& war to, $e chc#c u!a twi& do jazd

zmo to ry zo wa nym tu ry stom, urz# dzo ny

zo sta nie trakt b" d# cy od ga !" zie niem

od tra sy Klu cze – Bo le s!aw, a je go

udo st"p nie nie prze wi du je si" !#cz nie

z otwar ciem %cie $ek dy dak tycz nych.

Za tem, nie za le$ nie od po gl# dów i prze -

wi dy wa(, praw da jest ta ka, $e na dzi% pu -

sty ni" ma my, znów ma my.

!
Piasz czy ste te re ny Pu sty ni B!" dow skiej nie jed no krot nie wy ko rzy sty wa ne by !y i s# do ma new rów woj -

sko wych. Na zdj" ciu: po zo sta !o $ci z II woj ny $wia to wej.
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Na Wy !y nie "l# skiej od daw na jej nie

ma. Ust# pi $a miej sca prze my s$o wej cy -

wi li za cji. By wy obra zi% so bie i po czu%
w jej prze strze ni zmur sza $e &la dy pier -

wot ne go la su, któ re go eu ro pej skie frag -

men ty za cho wa $y si' tyl ko w Pusz czy

Bia $o wie skiej, trze ba wznie&% si' na wy -

!y ny sztu ki, kul tu ry i ochro ny przy ro dy

rów no cze &nie. 

Sta $o si' to mo! li we dzi' ki nie zwy k$e -

mu pro jek to wi, po ru sza j# cej swo im ar -

ty zmem i tre &ci# wy sta wie „Ar bo res

Vi tae” – ostat nia ta ka pusz cza”. Miej -

scem jej pre zen ta cji jest nie przy pad ko -

wo ple ne ro wy „dach” "l# skie go Ogro du

Bo ta nicz ne go w Mi ko $o wie. 

Z je go wie !y wi do ko wej wi da% nie tyl -

ko roz ci# ga j# ce si' a! po ho ry zont szy -

by gór ni cze i ko mi ny. Tak !e roz le g$e, be -

to no we sku pi ska miast. 

Zde rze nie skraj nych kra jo bra zów,

uwiecz nio nych na wiel ko for ma to wych

fo to gra fiach i fil mo wych ka drach z prze -

my s$o wym pej za !em, bu dzi wiel kie emo -

cje. Po zwa la te! le piej zro zu mie%, bar dziej

do ce nia% i miej my na dzie j', sku tecz niej

chro ni% – ta kie uni ka to we przy rod ni czo

miej sca jak Pusz cza Bia $o wie ska. 

To
ostat ni, w pew nym sen sie pier wot -

ny, frag ment ni zin nych la sów li -

!cia stych i mie sza nych w Eu ro pie. To

rów nie" nasz naj wi#k szy skarb na ro do -

wy. I praw dzi wy ma tecz nik bio ró" no rod -

no !ci, de cy du j$ cej o ist nie niu "y we go

!wia ta. Jed na z ostat nich ostoi gi n$ cych

ga tun ków ro !lin i zwie rz$t, któ rych

w Pusz czy Bia %o wie skiej zi den ty fi ko -

wa no do t$d po nad czter na !cie ty si# cy! Ich

za so by ge no we zni ka j$ z Zie mi w przy -

!pie szo nym tem pie. Od ty si$ ca do dzie -

si# ciu ty si# cy ra zy wi#k szym ni" przed er$
prze my s%o w$.

Za so by pusz cza& skich ga tun ków swo je

trwa nie za wdzi# cza j$ sto sun ko wo do brze

za cho wa nym na tu ral nym la som i ich po -

t#" nym drze wom. W miej scach, gdzie

cz%o wiek nie „na pra wia%” na tu ry. Gdzie po -

zwa la% im sa mo dziel nie ob umie ra', mur -

sze' i "y wi' le !ne or ga ni zmy. 

Po wa lo ne ze sta ro !ci drze wa, po zo sta -

wia ne w le sie s$ naj lep szym sie dli skiem

dla ty si# cy or ga ni zmów. Ka" dy ma okre -

!lo n$, "y cio daj n$ ro l#. Jak np. grzy by.

W pusz czy do li czo no si# ich kil ka ty si# -
cy ga tun ków! One nie tyl ko po ma ga j$ roz -

k%a da' drze wa, po wa lo ne ze sta ro !ci, ale

przede do star cza j$ tym "y wym naj lep sze -

go po kar mu. 

Do dzi! w Pusz czy Bia %o wie skiej ro sn$
naj bar dziej oka za %e, po t#" ne drze wo sta ny,

li cz$ ce so bie po stokil ka dzie si$t i wi# cej lat!

Oczy wi !cie nie wsz# dzie. W cz# !ci za go -

spo da ro wa nej, gdzie drze wa si# wy ci -

na go spo dar czo, !red nia ich wie ku wy no -

si tyl ko 73 la ta. Je dy nie na ob sza rze !ci s%ej

ich ochro ny, w Bia %o wie skim Par ku Na ro -

do wym czy li praw dzi wym ma tecz ni ku

dzi kiej przy ro dy !red nia wie ku wy d%u "a si#
do lat 130! 

Naj li czeb niej szym ga tun kiem w pusz czy

jest !wierk po spo li ty. Po nim so sna zwy -

czaj na. Za nim do pie ro ol sza, d# by i brzo -

zy. Je !li !wier czy ny ro sn$ w to wa rzy -

stwie ol szy i je sio nów, w po bli "u rzek czy

w daw nych ich ko ry tach two rz$ tzw. ols

czy li las ba gien ny. Naj wi# cej jest wie lo ga -

tun ko wych drzew li !cia stych. To one two -

rz$ w pusz czy naj wi#k sze po %a cie la sów

mie sza nych. Do rod ne li py, klo ny i gra by

zwy kle wy st# pu j$ ra zem. Na ich tle wy ró" -
nia j$ si# wie ko we, wy so kie na po nad

40 me trów d# by szy pu% ko we o cha rak te ry -

stycz nej, nie wiel kiej ko ro nie. La sy z prze -

Pusz cza

nad

(l$ skiem

Ols czyli las bagienny w Bia !o wie skim Par ku Na ro do wym
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wa g! drzew szpil ko wych, two rz! ce pusz -

cza" skie bo ry, zaj mu j! nie co mniej sze

po wierzch nie ni# te li $cia ste. To sie dli sko

de cy du je, ja kie go ty pu las czu je si% w nim

naj le piej.

Pusz cza to te# prze strze" do #y cia dla kil -

ku dzie si% ciu ga tun ków ssa ków. Tu taj #u -

bry #y j! na wol no $ci. Zna ko mi cie czu j! si%
nie tyl ko wil ki, ry sie czy ku ny. Po ja wia j!
si% #bi ki. Osto je pta ków, chro nio nych sie -

ci! Na tu ra 2000 s! jej nie oce nio nym bo gac -

twem. Po dob nie jak rzad kie ga tun ki owa -

dów czy ro $lin na czy nio wych: pa pro ci,

wi d&a ków, skrzy pów, mchów, po ro stów

i msza ków.

Los rzad ko sprzy ja& pusz cza" skiej

przy ro dzie. Przed wie ka mi chro ni li j! pol -

scy kró lo wie. Pod czas za bo rów, trze bi li

w&ad cy Ro sji. Naj wi%k sze stra ty po nio s&a
pod czas I  woj ny $wia to wej. R! ba no j!
na po t% g%. Na wet #u bry wy bi to do no gi.

Po od zy ska niu nie pod le g&o $ci drew no po -

zy ski wa no da lej, ale... to w okre sie mi% -
dzy wo jen nym wy dzie lo no pierw sze re zer -

wa ty. Je den z nich, ten pierw szy, by&
za cz!t kiem utwo rze nia, po ko lej nej, nisz -

czy ciel skiej woj nie $wia to wej, Bia &o -

wie skie go Par ku Na ro do we go. Po wsta& on

w 1947 ro ku, na nie wiel kiej po wierzch -

ni za le d wie 5072 hek ta rów. PRL te# mu

si% do brze nie przy s&u #y&. Na wet wów -

czas, gdy w 1979 ro ku BPN tra fi& na Li -

st% 'wia to we go Dzie dzic twa UNE SCO. 

Po wi%k szo no go do pie ro po trans for ma -

cji ustro jo wej, w 1996 ro ku o oko &o 5400

hek ta rów. Sta &o si% to po wiel kiej, spek ta -

ku lar nej kam pa nii spo &ecz nej ak ty wi stów

eko lo gicz nych z kra ju i za gra ni cy. Gdy

na w&a sne oczy zo ba czy li w Bia &o wie skim

Par ku Na ro do wym pnie wy r! ba nych kil -

ku set let nich d% bów, je den z nich za wie( li
na plat for mie pod gmach Sej mu. Nie usta -

wa &y te# pro te sty pod mi ni ster stwem $ro -

do wi ska i pod sa mym BPN. 

Z po mo c! me diów wie dza o (le chro nio -

nej pusz czy do tar &a do $wia ta. Po wstrzy -

ma no wy cin k% po nad stu let nich drzew. Sam

Park.... po wi%k szo no nie znacz nie. Pusz cza

Bia &o wie ska roz ci! ga si% bo wiem na po -

nad 140 ty si! cach hek ta rów po wierzch ni

w gra ni cach Pol ski (62 tys. ha) i Bia &o ru -

si (87 tys. ha). Wraz ze stre f! bu fo ro w! to
ob szar po nad dwu krot nie wi%k szy. W Pol -

sce chro nio na jest $ci $le za le d wie trzy dzie -

sto pro cen to wa jej cz!st ka. W Par ku Na ro -

do wym i w re zer wa tach.

Nie daw no, 23 czerw ca 2014 ro ku

znów za $wi ta &a na dzie ja. Po o$mio let -

nich, wspól nych sta ra niach Pol ski i Bia -

&o ru si, ca &y ob szar trans gra nicz nej Pusz -

czy Bia &o wie skiej zo sta& wpi sa ny na Li st%
'wia to we go Dzie dzic twa UNE SCO. To

wiel ki suk ces nie tyl ko obu pusz cza" -

skich kra jów. To przede wszyst kim

zwie" cze nie wie lo let nich wy si& ków i sta -

ra" or ga ni za cji po za rz! do wych, $ro do -

wisk na uki i kul tu ry, eko lo gów i przy rod -

ni ków tak #e z za gra ni cy, za bie ga j! cych

o rze czy wi st! ochro n% te go glo bal ne go

dzie dzic twa.

Wal ki o trwa nie pusz czy nie ko" czy

czerw co wy wpis na li st% $wia to we go

dzie dzic twa. Jest on tyl ko ko lej nym zo -

bo wi! za niem Pol ski i Bia &o ru si do za cho -

wa nia ostat nie go w Eu ro pie, la su ni zin -

ne go z pier wot nym ro do wo dem. To

spo &e cze" stwa tych kra jów mu sz! go

bro ni) przed na po rem cy wi li za cji, ludz -

k! pa zer no $ci! i bez my$l no $ci!. Te zja -

wi ska da lej ma j! si% do brze. Przy po mnia -

&a o tym ca& kiem nie daw no Naj wy# sza

Izba Kon tro li.

Wy sta wa

To
rów nie# prze s&a nie wy sta wy „AR -

BO RES VI TAE – ostat nia ta ka

pusz cza” i to wa rzy sz! cy jej pro gram edu -

ka cyj ny w ra mach kam pa nii spo &ecz nej

„Ró# no rod no$) – po t% ga #y cia”, pro wa dzo -

nej przez 'l! ski Ogród Bo ta nicz ny. 

Zor ga ni zo wa nie jej za wdzi% cza my Wo -

je wódz kie mu Fun du szo wi Ochro ny 'ro do -

wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,

któ ry ko lej ny wspar& hoj nie 'l! ski Ogród

Bo ta nicz ny. 

Za wdzi% cza my tak #e ini cja to rom i or ga -

ni za to rom pro jek tu: Sy lvie i Krzysz to fo wi

Der dac c kim, za &o #y cie lom Fun da cji Eu ro -

pej skie Cen trum Zie mi. 

G&ów nie jed nak Ja no wi Wa len ci ko wi.

To je den z naj lep szych pol skich fo to gra -

fów i do ku men ta li stów, moc no zwi! za -

ny z Pusz cz! Bia &o wie sk!, gdzie od po -

nad 20 lat za miesz ku je z #o n! Bo #e n!.
Wspól nie na kr% ci li kil ka dzie si!t fil mów

przy rod ni czych dla Te le wi zji Pol skiej

oraz sta cji te le wi zyj nych w czo &o wych

kra jach unij nych i w Sta nach Zjed no-

czo nych. W$ród nich te naj pi%k niej-

sze o pra sta rej pusz czy i jej miesz ka" -

cach.

Co to zna czy dla nich sa mych, dla

ochro ny przy ro dy i dla od bior ców ich

twór czo $ci, mo# na zo ba czy) na tej nie zwy -

k&ej, mi ko &ow skiej eks po zy cji oraz pod czas

spo tka" fil mo wych i edu ka cyj nych w 'l! -
skim Ogro dzie Bo ta nicz nym. 

W ple ne rze, na szczy cie So $niej Gó ry

roz miesz czo no 80 wiel ko for ma to wych fo -

to gra fii, o wy mia rach 180x120 cm. Te nie -

zwy k&e, na stro jo we zdj% cia, opa trzo ne na -

uko wym ko men ta rzem, pi sa nym pro stym,

pi%k nym j% zy kiem, ilu stru j! bo ga t! bio ró# -
no rod no$) i #y cie Pusz czy Bia &o wie skiej

z nie prze ci%t nym mi strzo stwem i wra# li -
wo $ci!. 

Ich uzu pe& nie niem s! plan sze in for ma -

cyj ne na te mat pusz czy i jej bo gac twa oraz

ochro nie pier wot nych la sów $wia ta. Z tek -

sta mi ta kich au to rów jak m.in.: prof. An -

drzej Stru mi& &o, obro" ca dzi kiej przy ro dy;

prof. To masz We so &ow ski, or ni to log; dr in#
arch. Ja nusz Kor bel, za s&u #o ny dla ra to wa -

nia pusz czy eko log czy prof. Pa we& Kojs,

bo ta nik, dy rek tor 'OB.

Rów nie wa# ne jak sa ma wy sta wa, któ -

ra po trwa do 2 li sto pa da br. s! to wa rzy -

sz! ce jej co dzien ne (tak #e w week en dy),

nie kon wen cjo nal ne za j% cia dy dak tycz -

ne. W ka# d! nie dzie l% tak #e pro jek cje fil -

mów do ku men tal nych o Pusz czy Bia &o -

wie skiej. O praw dzi wym sank tu arium

przy ro dy. Uni ka to wym la bo ra to rium na -

tu ry, w któ rym na ukow cy ba da j! pro ce -

sy przy rod ni cze, funk cjo nu j! ce od ty si% -
cy lat. W jed nym z ostat nich miejsc,

gdzie cz&o wiek nie wszyst ko zd! #y& „na -

pra wi)”. 

Ta ki jest prze kaz wy sta wy „AR BO -

RES VI TAE”. Wy sta wy – wy da rze nia, ja -

kie go na 'l! sku do t!d nie by &o! 

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Po wa lo ny, omszo ny pie! d" bu z epi fi ta mi czy li po ro #la mi

Fo
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T
rud no w to uwie rzy!, ale zna ny i lu bia -

ny fo to gra fik Zbi gniew Pod sia d"o #wi$ -
tu je ju bi le usz 40-le cia pra cy twór czej. Z tej

oka zji otwar to w Zam ku Sie lec kim w So -

snow cu wiel k% wy sta w$ je go prac. Nie jest

to re tro spek tyw ny wy bór zdj$! z bo ga te go

do rob ku ar ty sty, ale fo to gra fie naj now sze,

cz$ sto nie zna ne szer szej pu blicz no #ci. 

Dla mnie ju bi le usz Pod sia d"y ma szcze -

gól ne, oso bi ste zna cze nie. 40 lat te mu tak &e
roz po czy na "em pra c$ w pierw szej swo jej re -

dak cji „Wia do mo #ciach Za g"$ bia” i tam

po raz pierw szy ze tkn% "em si$ ze zdj$ cia mi

Zbysz ka. Pa mi$ tam, &e tra fi "y na "a my ty go -

dni ka, b$ d%c swo ist% je go ozdo b%, ale ich au -

tor nie zo sta" fo to re por te rem. My #l$, &e nie

ka& dy dzien ni kar ski te mat by" na ty le in te re -

su j% cy dla ma j% ce go w"a sn% wi zj$ fo to gra fa

by roz mie nia! si$ na drob ne. Je go ów cze sne

pra ce mia "y ju& ten cha rak te ry stycz ny

do dzi siaj spo sób wi dze nia #wia ta – ostre

kon tu ry, g"$ bo kie czer nie, kla row na kom -

po zy cja. Przy nie do sko na "ej ów cze snej tech -

ni ce dru ku, zdj$ cia Pod sia d"y pre zen to wa "y
si$ na "a mach #wiet nie, cho cia& za rów no

wa run ki wy wo "y wa nia, jak i for ma ty by "y
de li kat nie mó wi%c skrom ne. Po ka za ne

w Ga le rii Extra va gan ce zdj$ cia za chwy ca j%
nie tyl ko te ma ty k% (ile& tu naj szla chet niej -

szej me ta fi zy ki!), do sko na "o #ci% ar ty stycz nej

wi zji i kom po zy cj%, ale tak &e per fek cyj n% ja -

ko #ci% – tym sa mym s% do wo dem na to, jak

ogrom ny krok zro bi "a szla chet na sztu ka za -

trzy my wa nia w ka drze nie tyl ko ob ra zu, ale

prze &y! i prze my #le'. 
Wi ta j% wi dza naj bar dziej roz ga da ne fo to -

gra fie – sym bo le od cho dz% ce go #wia ta. „Sta -

cja Ki je”, przy któ rej nie za trzy mu j% si$ ju&
po ci% gi… Ciem ne chmu ry nad sta rym sta -

cyj nym bu dyn kiem, war to go jed nak za bez -

pie czy! – na ho ry zon cie bo wiem ja sno…

Mo &e kie dy# po wró c% tu taj po dró& ni. Tu&
obok dwa naj moc niej sze ak cen ty wy sta wy:

„Wiej ska za gro da” i „Wi ta my w pie kle”.

Na pierw szym pla nie „Wiej skiej za gro dy”

znisz czo na plan de ka, ni czym g$ sto utka na

pa j$ czy na, pró bu je chro ni! po wóz, nie me go

#wiad ka daw nej #wiet no #ci te go miej sca.

Obej #cie wy da je si$ mar twe. Na gle wzrok

przy ci% ga sto j% cy w drzwiach m$& czy zna

i zno wu po ja wia si$ na dzie ja, mo &e nie

wszyst ko stra co ne… „Wi ta my w pie kle” to

prze ra &a j% cy ob raz m$& czyzn pcha j% cych

wóz ki, nie wa& ne czy z do byt kiem czy ze

skra dzio nym z"o mem. Ucie ka j% z tej upior -

nej sce ne rii zde wa sto wa nych ka mie nic, któ -

rych nikt ju& nie ura tu je. Moc ne, od wa& ne

zdj$ cie i chy ba je dy ne zde cy do wa nie pe sy -

mi stycz ne na wy sta wie. Ar ty sta jest tu tyl ko

kro ni ka rzem, któ ry uchwy ci" okiem fo to re -

por te ra (a jed nak!) mo ment umie ra nia uli cy.

Tryp tyk „Scho dy”, któ ry zna "em z nie -

wiel kich re pro duk cji, nie praw do po dob nie

zy sku je w du &ym for ma cie: sta je si$ wr$cz

ma lar ski, ro ze dr ga ne li nie, po prze ci na ne

krzy wi zny, wszyst ko to ra zem wi ru je, po -

wo du j%c lek ki za wrót g"o wy. Przed na mi

„Wiel ko pol ska” i znów zda wa! by si$ mo g"o
dy so nans. Do rod na ku ku ry dza i sta ry drew -

nia ny wia trak, któ re mu po zo sta "o ju& tyl ko

jed no zde wa sto wa ne skrzy d"o. To je go ko -

niec. Wiel ko pol ska s"y nie wszak z go spo -

dar no #ci… „Dro ga” na to miast pro wa dzi

do na dziei, wszyst ko tu taj jest na swo im

miej scu, pla stycz nie wr$cz szkol na kom po -

zy cja. Trud no zna le(! lu dzi na pre zen to wa -

nych w Ga le rii Extra va gan ce fo to gra fiach.

Na li czy "em rap tem pi$! osób! Je #li ju& s%, to
sta pia j% si$ z pej za &em w nie ro ze rwal n% ca -

"o#!, jak „Za kon ni ce” z O"o mu' ca. )wiad czy

to o wiel kiej skrom no #ci i nie #mia "o #ci ar ty -

sty. Na wet je go ak ty (nie obec ne, nie ste ty,

na ju bi le uszo wej wy sta wie) s% te go do wo -

dem. Ale, ale… pre zen to wa ny jest rów nie&
zna ko mi ty por tret star sze go m$& czy zny z ro -

we rem zro bio ny na S"o wa cji („Bar de jov”).

Wresz cie b$ d% cy naj ja #niej szym punk tem

eks po zy cji cykl „In du strial na ka te dra” po ka -

Naj szla chet niej sza

me ta fi zy ka

Zbi gniew Pod sia d"o w so sno wiec kiej Ga le rii Extra va gan ce 
za ny w naj wi$k szej sa li Ga le rii Extra va gn ce.

Pra ce per fek cyj nie do sko na "e. To krzyk

w obro nie gi n% cych na na szych oczach za -

byt ków po prze my s"o wych, b$ d% cych dla

bez my#l nych ra bu siów wy "%cz nie ma ga zy -

nem z"o mu i ma te ria "ów bu dow la nych. Kie -

dy# trak to wa no w ten sam spo sób naj pi$k -

niej sze ju raj skie „Or le gniaz da”… Pod sia d"o
ko cha post in du strial ne za byt ki, wy do by wa

ich nie rze czy wi ste pi$k no. Po tra fi nas prze -

ra zi! ob le pia j% c% czer ni% i ucie szy! #wia -

t"em. Jak pi sze An drzej Ba tu ro: Tu taj naj wy -
ra! niej wi da" no we go Pod sia d#$. Sze ro ki k%t
pod kre &la mo nu men tal no&" ar chi tek tu ry,
a rów no cze &nie ogrom de wa sta cji. I to nie -
bo, cza sa mi prze ra 'a j% co bia #e, a in nym ra -
zem – smo li sto czar ne. To ob raz fu tu ry stycz -
ny. Mo 'e ko( ca na szej cy wi li za cji, a mo 'e
ko( ca &wia ta. Ol brzy mia i za ra zem naj pi$k -

niej sza fo to gra fia cy klu przed sta wia neo go -

tyc ki gmach (ce men tow nia w Grod( cu jest

rów nie pi$k na jak sza mo tow nia w *a zach

i rów nie za nie dba na!) roz pa da j% cy si$ na bo -

ki. Stra szy, za chwy ca i bu dzi cie kwo#!: czy

to ju& na praw d$ ko niec? Nie tyl ko tej dum -

nej i pi$k nej – ni czym s"yn ny za mek Krzy& -
to pór – bu dow li…

Za dzi wia „Ksi$ &y co wy pej za&” – ca" ko wi -

ta pust ka popia sko we go wy ro bi ska wi dzia -

na ocza mi l$ ka j% ce go si$ o przy sz"o#! na szej

pla ne ty ar ty sty. O ka& dej pra cy Zbi gnie wa

Pod sia d"y mo& na pi sa! bez ko' ca, pro wo ku -

j% bo wiem do re flek sji, ba wi% i cza ru j%…
Wspo mn$ jesz cze o dwóch, któ re za trzy ma -

"y mnie na d"u &ej. S% opty mi stycz ne i prze -

ka zu j% do br% ener gi$. To „Nie po ka la na” sfo -

to gra fo wa na w 2012 r. (to wa& ne) na tle

sta rej cha "u py, po ra &a j% ca me ta fi zycz nym

#wia t"em oraz pi$k na fo ta sta re go cmen ta rza

to n% ce go w wio sen nych kwia tach z cy klu

„Po sto je pa mi$ ci”. Czy tak wy gl% da raj?

Ba "em si$ spo tka nia po la tach z twór czo -

#ci% Zbi gnie wa Pod sia d"y. Tym wi$k sza ra -

do#!, &e mo g$ j% w ca "o #ci za ak cep to wa!
i ser decz nie po le ci! wszyst kim ko cha j% cym

do br% sztu k$, nie tyl ko fo to gra fi$. Mam ma -

"e za strze &e nie do ty tu "u wy sta wy „W sza ro -

#ciach”. Sza ro&" sym bo li zu je mo no to ni$, po -
spo li to&" w prze ci wie( stwie do barw no &ci,
ko lo ru.(…) Dla te go po tocz nie sza ro&" ozna -
cza brak ko lo ru – po wia da j% naj po pu lar -

niej sze de fi ni cje. U Pod sia d"y czer' wal czy

z bie l% i… wszyst ki mi od cie nia mi sza ro #ci.

W je go pra cach s% to krzy cz% ce ko lo ry!

WI TOLD KO CI+ SKI
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ZBI GNIEW POD SIA D!O uro dzi" si$
w 1955 r. Miesz ka i pra cu je w So snow cu.

Od 2004 r. pre zes Okr$ gu Gór skie go

Zwi%z ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków

ZPAF i cz"o nek Za rz% du G"ów ne go ZPAF.

Lau re at sze re gu kon kur sów i wy staw fo to -

gra ficz nych. Za swo j% twór czo#! wie lo -

krot nie od zna cza ny. Cz"o nek Ra dy Pro gra -

mo wej Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki.

Bra" udzia" w po nad dwu stu wy sta wach

mi$ dzy na ro do wych i kra jo wych – otrzy ma"
me da le i na gro dy na wy sta wach w Za grze -

biu, Sin ga pu rze, Rio de Ja ne iro, Bu da pesz -

cie, Mo skwie, Ma dry cie, Pe ki nie, San Fran -

ci sco, Ber li nie. Uczest nik i or ga ni za tor

ple ne rów i sym po zjów ar ty stycz nych a tak -

&e ju ror wie lu mi$ dzy na ro do wych i kra jo -

wych kon kur sów fo to gra fii, w tym mi$ -
dzy na ro do we go URBAN -2014 Stre et

Pho to Con test – Exhi bi tion, or ga ni zo wa ne -

go w Trie #cie. Au tor o#miu in dy wi du al -

nych wy staw te ma tycz nych. Opie kun

ar ty stycz ny Sto wa rzy sze nia Mi "o #ni ków

Fo to gra fii w So snow cu.
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Witamy w piekle, 2004

Stacja Kije, 2011

Wielkopolska, 2012 Industrialna katedra, 2008-2010

ZBIGNIEW

PODSIAD!O
Fotografie



50 Jestemy fajni, olej pótno, 170x130, 2013 Narciarz, 170x130, 2014

Kontener, olej pótno, 2013

Piotr Kossakowski Miszung Galeria Rondo Sztuki
Katowice
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Gdy by Piotr Kos sa kow ski swo j wy -
sta w po ka za po za l skiem, nie

wszy scy by zro zu mie li, o co cho dzi
z tym ty tu em. „Mi szung” to so wo
ozna cza j ce na l sku roz gar diasz, po -
mie sza nie, ogól ny ba a gan, po mie sza nie
wszyst kie go. Ta ki mi szung jest w je go
naj now szych ob ra zach. I ta ki te jest ty -
tu tej wy sta wy. Z grun tu to bar dzo kla -
ro wa na eks po zy cja, jak by za prze cza j -
ca ty tu o wi. Ów ty tu o wy mi szung
wi docz ny jest do pie ro po przyj rze niu si
ka dej pra cy z osob na.

Ga le ri w Ron dzie Sztu ki, t ka me ral -
n, wy pe ni o kil ka na cie ob ra zów, któ -
re sta no wi swe go ro dza ju pen dant
do wiel kiej, przy szo rocz nej wy sta wy. To
tyl ko for pocz ta, przed smak przy sze go
wy da rze nia. 

Jak jest ta wy sta wa? Ka me ral na, spo -
koj na, tu i ów dzie cia ny prze ci na j spe -
cjal nie pro fi lo wa ne ob ra zy, by pio ny
i po zio my cian zo sta y za ma ne jed n
z kra w dzi ob ra zu jak wek to rem, pod k -
tem, per spek ty w, z ja kiej ogl da my co -
dzien n rze czy wi sto. A có jest na tych
ob ra zach? Na nich jest po pro stu mia sto.
Bo Piotr Kos sa kow ski jest ma la rzem
mia sta. Je go in spi ra cj sta y si su py
ogo sze nio we, prze strze nie z bil bor da -
mi, po  czo ne z co dzien ny mi za cho wa -
nia mi czo wie ka y j ce go wród tej
dzi wacz nej miej skiej es te ty ki, nie zwra -
ca j ce go cz sto uwa gi na ta kie wa nie
otocz nie. Oto cze nie nie do strze ga ne,
omi ja ne. A ono wkra cza, wbi ja si
w oczy, dra ni. Mia sto za kle ja ne ko lej -
ny mi anon sa mi, afi sza mi, na klej ka mi,
ogo sze nia mi. Jed ne na dru gich. Zdzie -
ra ne, kle jo ne – i tak w kó ko. y cie su -
pa ogo sze nio we go oka zu je si bar dzo
in ten syw ne,. To ta ki dzi wacz ny wiat za -
le wu in for ma cji jak nie przy mie rza jc In -
ter net. Ta ki nasz miet nik wspó cze sny.
Nie istot ne, ja ka by nie by a wa na wia -
do mo i tak zo sta nie za kle jo na, zdar ta,
prze ma lo wa na ko lej n war stw kle ju,
prze ora na stru ga mi desz czu. 
miem na zwa ob ra zy Kos sa kow -

skie go an ty pla ka ta mi. Jest prze cie ten
ar ty sta twór c wie lu zna ko mi tych, na gra -
dza nych pla ka tów, do sko na le ra dz cy so -
bie ze sztu k ko mu ni ko wa nia za po mo -
c tej za ni ka j cej dzie dzi ny sztu ki. Lecz
trud no na uli cach o pla kat ar ty stycz -
ny – na ten te mat wie le ju na pi sa no,
przy oka zji cho cia by Bien na le czy ko -
lej nych Trien na le pla ka tu pol skie go
i mi dzy na ro do we go. I tak e o prze ka -
zie, o ko mu ni ka cji mi dzy ludz kiej,
a wa ci wie jej de struk cji, opo wia da j
pra ce za ty tu o wa ne „Mi szung”. Kos sa -
kow ski z jed nej stro ny two rzy pla ka -
ty – zna ko mi te skró tow ce, po ka zu j ce
mi strzo stwo my le nia zna kiem, z dru giej
za swo je „an ty pla ka ty”, czy li to, co po -
zo sta je po nich.

Ob ra zy ska da j ce si na „Mi szung”
to pre cy zyj na ro bo ta ma lar ska. „Po roz -
dzie ra ne” ob ra zy s jak by yw cem prze -
nie sio ne z miej skich prze strze ni. War -
stwa na war stwie, ko lor na ko lo rze,
frag men ta rycz ne ob ra zy wy a nia j ce
si spod po wsta ych prze strze ni, ka -

wa ki graf fi ti, któ re nie od cz nie to wa -
rzy sz su pom, mu rom, po tom, na któ -
rych po wsta j te miej skie ko mu ni ka ty.

Czy ta ka jest na sza rze czy wi sto,
o któ rej chce opo wie dzie Piotr Kos sa -
kow ski nam prze chod niom, nam miesz -
ka com miast, nam uczest ni kom
i spraw com tej sy tu acji? Spo za te go „mi -
szun gu” wy a nia j syl wet ki ludz kie,
za j te so b – je d ce na nar tach, ci -
ga j ce si na qu adach, le d wo wy a nia -
j ce si spo za tej pla ka to wej zdrap ki.
Nie za uwa a my ju ota cza j ce go nas
wia ta. Za j ci so b, nie zwra ca my uwa -
gi na to nie tyl ko gdzie i jak y je my, ale
co tak na praw d nas ota cza. A s to
skraw ki rze czy wi sto ci, któ re trud no po -
zbie ra w ja k sen sow n ca o. Sta -
je my si frag men tem tych ob ra zów,
mik su je my si z ni mi. Je ste my tak sa -
mo nie do okre le ni jak ob ra zy Kos sa -
kow skie go. Cz sto nie po tra fi my wy o -
wi zna cz cych ko mu ni ka tów z na to ku
in for ma cji, na de kspre sji krzy cz cych
wia do mo ci na por ta lach in ter ne to -
wych czy por ta lach te le wi zyj nych.
Z dru giej stro ny to ob raz stal si do mi -
nan t na sze go y cia. Na kad ki, prze bit -
ki, jak w ka lej do sko pie.

Ma lo wa nie Kos sa kow skie go ob ser wu -
j od wie lu lat. Je go trans for ma cja ja ko
ar ty sty prze bie ga a od dy na micz nej,
„dzi kiej” eks pre sji, od przed sta wie
ener ge ty zu j cych po ob ra zy in ter pre tu -
j ce, uspo ko jo ne, ale z ogrom nym a dun -
kiem re flek sji. Z po zo ru wy ci szo ny,
dr y te mat eg zy sten cji czo wie ka w je -
go co dzien no ci. Nie oce nia, ale za uwa -
a, pod da je re flek sji. Od ja kie go ju
cza su szu ka do brych roz wi za do swo -
je go te ma tu mia sta. Jak po ka za y cie
miej skie, co jest je go wy znacz ni kiem,
Oka zu je si, e te go, co mo e my na zwa
miej sko ci jest w bród na ka dym
kro ku – wy star czy za uwa y i prze o y
na ar ty stycz ny j zyk. Mia sto jest do nas,
do na szych za cho wa, tak przy kle jo ne,
jak to wszyst ko, co pod gru by mi war -
stwa mi kle ju le d wo trzy ma si su pa. 

Sam ar ty sta mó wi, e tre je go ob ra -
zów trak tu je o „no wych” oby cza jach, za -
cho wa niach i po sta wach wy ni ka j cych
ze spe cy fi ki zmian za cho dz cych w wa -
run kach wiel ko miej skich. 

Dla te go nie wa ham si na zwa Kos sa -
kow skie go ma la rzem mia sta. Ten har mi -
der, „mi szung” miej ski sta si tak oczy -
wi sty, e go nie za uwa a my. Kos sa kow ski
sta je tro ch z bo ku, w lek kim za du ma niu.
Ob ser wu je, ale nie na po mi na. Po wta rza
w swo ich ob ra zach to, co nam to wa rzy -
szy na ka dym kro ku, kie dy spie szy my
do pra cy, ale te kie dy od da je my si re -
lak so wi. Na sza no wo cze sno wcha nia
za cho wa nia, któ re Kos sa kow ski chce
nam uprzy tom ni. To ta kie opi sy wa nie y -
cia przez szpa r w roz dar tej ga ze cie. To
tak e dys kurs pod j ty nie tyl ko z na mi sa -
my mi, ale tak e zwra ca j cy uwa g so cjo -
lo gom mia sta, so cjo lo gom ba da j cym
na sz wspó cze sno. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA 

Malarz miasta
Piotr Kossakowski

Piotr Kos sa kow ski – ab sol went
Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi -
cach, dy plom z wy ró nie niem
w 2005 r. w Pra cow ni Ma lar stwa
prof. Zbi gnie wa Blu ka cza, dy plom
do dat ko wy z pro jek to wa nia pla ka tu
w Pra cow ni prof. Ro ma na Ka la ru sa.
Ob rec nie wy ka dow ca na Wy dzia le
Ar ty stycz nym w Aka de mii Sztuk
Pik nych w Ka to wi cach. Au tor kil -
ku na stu wy staw in dy wi du al nych,
Uczest nik po nad 100 wy staw zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni c.
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Aj, 
ten 

Nowy 
Jork...

– Kie dy e gna em si z to b na Wo je -
wódz kiej, by e ju pra wie spa ko wa ny, by
po nu ry, sza ry kli ma tycz nie i psy chicz nie
wie czór zle a e go nie co sta nu wo jen ne go.
Czu em, e co si ko czy...

– „Je stem po wa nie za nie po ko jo ny bra kiem
no stal gii, czy li t sk no ty za oj czy zn. Co jest
do ja snej cho le ry...? Nie do bór kum pli to in -
na spra wa, Saw ka i Ka pu sta s w tej sy tu acji
nie oce nie ni, zwasz cza Saw ka wpro wa dzo ny
w Ame ry k i ucz cy mnie tej e Ame ry ki”.

– A Ame ry ka?
– „Uczu cia s rze czy wi cie mie sza ne: za -

chwyt i obrzy dze nie – z tym, e za chwyt i fa -
scy na cja zde cy do wa nie prze wa a j. Miesz -
ka my, jak wiesz w Bro okly nie, czy li na Long
Is land...

Tu jest Bry nów z do miesz k Za  a, zie lo -
no, wil le w sty lu ame ry ka sko -ko lo nial nym,
z we ran da mi, traw ni ka mi. Obok han dlo we ci -
ty gdzie han dlu j Chi czy cy, Hin du si i przed -
wo jen ne y dy, du o czer ni, bo mu rzy stwo tu
kwit nie (jak by po wie dzia He nio St pie). ar -
cie bar dzo ta nie, cho re la cje cen dzi wacz ne np.
ka wior kosz tu je ty le, co pasz te tów ka, ka pu sta
dro sza od po ma ra czy, lunch w ba rze (3-5$)
ty le, co elek tro no wy ze ga rek lub kal ku la to rek,
hisz pa ski szam pan 1,60 $, ga lon mle ka 1,80 $,
do bry sa mo chód oko o 10 tys. ma y sa mo lot – 8
tys., wiel ki te le wi zor z rzut ni kiem i wi deo 1 tys.
ma y ja po ski ko lor – od 200 – 500 $ itd. itp.
Wszyst ko jest ta nie tyl ko do lar dro gi. Za 16
prec li (á 1 $) mo esz ku pi ra dio z ze gar -
kiem – bu dzi kiem lub ob rcz k z ma ym dia -
men ci kiem. Dziw ne ja ja, nie?

Man hat tan to sza le stwo, cu dow ne gów -
no, ja kie go nie za zna a i nie za zna ad na Eu -
ro pa. Dla te go za chwyt mie sza si z a lem:
dla cze go do pie ro te raz? I dla cze go nie ma cie -
bie i pa na Jur ka”.

– Ma my kon tro lo wa ny kon takt przez
pocz t, któ ra ja ko dzia a...

– „Za du o jak na ra zie na m y s go w
si zwa li o, bo i j zy ki, czyn no ci pla stycz -
ne i w ogó le ada pta cja...”.

– To kosz ty pio nie rów, tak ro dzi si prze -
cie ten kraj.

– „W lu to wo-mar co wym nu me rze „Gra -
phis” b dzie mo ja pre zen ta cja (16 stron +
okad ka. Re kord!) To dla du cha, a fi nan se
wspo ma gam wspó pra c z Wy daw nic twem
Clark son&Pot ter, no i b dzie co sik z „Pen -
tho usem”. Tak wic per spek ty wy s nie zgor -
sze, ale te ren tu trud ny, chy ba naj trud niej szy
na wie cie – tyl ko e jak si czo wiek prze -
bi je, nie tak a two zle cie, chy ba e si
uwie dzie nie let ni lub za bi je te cio w. Prze -
bi cie mu si by to tal ne i na te re nie sztu ki, bo
uyt kow ni cy si tu nie li cz. Chc si prze -
ci sn do Par na su „czy cio chów”. Ma lu j du -
e kno ty i wa l ry sun ki o N.Y. (a jest to te -
mat, e daj Bo e). Ro bo ty huk, z ez k
wspo mi nam sod kie nie rób stwo ka to wic kie
(gdzie uwa a no mnie za pra cu sia!!!). Ale te
jest si o co tu bi, bo kraj jest obd nie bo -
ga ty i ci gle strasz nie mo dy, cho 60-lat ki ro -
bi tu gwa tow ne ka rie ry”.

– War hol te za czy na gru bo po trzy dzie -
st ce zu pa mi Cam bell...

– „Po zna em go na mon ta u fu tu ry sty ro -
syj skie go Fo reg ge ra w od two rzo nej in sce ni -
za cji Eisen ste ina w Eks pe ry men tal nym Te -
atrze, w dziw nie zruj no wa nej sal ce.
Po wie dzia «Nie rób sztu ki, pó ki nie zro bisz
pie ni dzy na re kla mie grosz ku, jak ja». Rok
te mu na pro jek cie ko lo ry sty ki Mo stu Bro -
okly skie go za ro bi 4 me lo ny (mo e 3-4 go -
dzi ny ro bo ty), ale wy sta wia co in ne go i nie
dla te go jest War hol, e ro bi gro szek”.

Ponadczasowa rozmowa 
z ANDRZEJEM 
CZECZOTEM

Fragment wikszej caoci

Kie dy zaj rza em do mo jej pry wat nej
ko re spon den cji z An drze jem z lat 1982–
2005, oy y po now nie tam te mi nio ne la -
ta. Roz mo wa z nim w opar ciu o frag -
men ty li stów, to nie ja ko po wrót
An drze ja do Ka to wic, do mia sta z któ -
rym wi za a si wik szo je go doj rza -
e go y cia. Dzi wie le je go spo strze e,
od kry, wy da je si ba nal nych, bo wiem
wik szo z nich ma my zre ali zo wa -
nych i u nas, to tak e smut ny ob raz, jak
bar dzo da li my si za me ry ka ni zo wa.

W cy to wa nych, w for mie od po wie dzi
na mo je py ta nia, frag men tach li stów po -
ja wia si An drzej „jak y wy”– do sad ny,
nie prze bie ra j cy w so wach, bez kom -
pro mi so wy. 

Ry
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– Tak, za Gier ka i my pro jek to wa li my
u nas ko lo ry sty k ca ych ci gów ulicz nych,
z Igo rem Neu bau erem ro bi em B dzin, mi -
lio ny z te go nie by y, ale kil ka na cie ki lo
me lo nów na by mo gli my...

– „O czym to ja chcia em... Aha! Aha, ko -
le ga U. ma lu je, ale miesz ka nia. Te przez gu -
po t, bo ju na wet sprze da wa. Ale raz sprze -
da dwa ra zy ten sam ob raz, zro bi a si afe ra,
wy le cia z ga le rii, in nych di le rów ostrze o no
i ju jest bez szans, bo ta kich nu me rów tu si
nie prze ba cza. Wi dzia em si z nim kil ka ra -
zy – jest w zej for mie. D. te do brze za czy -
na, ale zgod nie z nor ma mi pol ski mi s dzi, e
wy star czy by do brym uyt kow cem, a tu li -
czy si ar ty sta ta ki, co jest w ga le rii i wy sta -
wia sztu k. Tu uyt kow cy s w po gar dzie,
na sa mym Man hat ta nie jest ich oko o 40 ty -
si cy (!) i zmie nia si ich jak r ka wicz ki, bo
szyb ko si ni mi nu dz. Po za tym rów nie po -
pe ni spo ro nie zrcz no ci; wo da so do wa +
kom plek sy. No i cien ko prz dzie, chy ba wró -
ci do kra ju w glo rii no wo jor czy ka, ale mu si si
uko rzy. Jest tu Go wac ki (te ma trud no ci)
no bo pi sarz... Sta ra Po lo nia to strasz ne ch…,
gu po ta a try ska, ciem no gród, kruch ta, tyl ko
ba le, wen ty i po cho dy, miss Po lo nia, kle chy,
y ro, wó da po cie szy ciel ka. S w gru pie naj -
le piej za ra bia j cych na ro do wo ci, na przed -
ostat nim miej scu w wy dat kach na kul tu r.
Sche iss!

Na ro bi em wrza wy swy mi ry sun ka mi,
zwasz cza jed nym, gdzie zro bi em pry ma sa.
Rzu ci li si na mnie jak wcie ke psy. In ni mi
gra tu lo wa li, ja ki wiel bi ciel przy sa mi ko -
niak, bro ni mnie wspa nia le Zbi gniew Neu -
ge bau er, by y pi lot z „303”. Faj nie”.

– Po le cia e po na zwi skach, ale za trzy -
mam je dla sie bie, prze cie nie wszyst kim
po tkn a si no ga?

– „Adam Ma ko wicz jest pi ty na li cie
ame ry ka skich pia ni stów jaz zo wych (li sta ro -
ku), Saw ka jest chy ba te gdzie na tym miej -
scu wród ma la rzy po Lind sta rze, Ste in ber -
gu, Dim’ie i idzie w gó r ostro. Ma lu je
ol brzy mie kno ty (bar dzo faj ne) 2x2,5 m, ska -
da j ce si z kil ku set ma ych ob raz ków, któ -
re ilu stru j ja ki te mat. F., któ ry ju mia wy -
sta w w Gu gen he imie zle cia na mor d, bo
mu «od bi o», za cz by aro ganc kim cha mem
wo bec wiel kich di le rów i kry ty ków i ci go za -
a twi li. Ostat nio wy sta wia w pat nej ga le rii
(pa ci za lo kal), co tu jest ha b. Naj wik szym
jed nak je go grze chem by a na ga zmia na ob -
li cza ar ty stycz ne go: z abs trak cjo ni sty (bar dzo
ku po wa ne go) sta si nie do brym re ali st, bo
zw szy zmia n wia tru (re alizm wra ca – oczy -
wi cie «no wy»). W ogó le wiat i lu dzie
wsz dzie ta cy sa mi, tyl ko tu taj wszyst ko jest
jak by prost sze, mniej za ka ma ne (al bo le piej
za ka ma ne, na «wy szym pi trze»)”.

– Mó wic nie praw d, pa trzc ci w oczy...
– „Hucz nie ob cho dzi li my y dow ski No -

wy Rok, jak nie ob cho dzi, gdy wszyst ko po -
za my ka ne z wy jt kiem goj skich biz ne sów. Aj
waj co to za wi to, ja kie baj ge le, ja kie ma -
ce z mio dem, ja kie ra cha tu kum, oj nie masz
Ty po j cia He niek. 

Te raz ju mi n o i ja si za bie ram do ro -
bo ty szyb ko, bo ju za kil ka dni wi to Tr -
bek i zno wu trze ba wi to wa. Aj ten No wy
Jork, to nie jest a den No wy Jork! To jest Sta -
ry Te sta ment.

Nie myl, e po mo jej stro nie wiel kiej wo -
dy, y cie jest bez pro ble mo we i sod kie.
Wprost prze ciw nie, tu do pie ro spo tka em si
z ty lo ma pro ble ma mi na raz, z ta kim ich spi -
trze niem ja kie go nie za zna em ni gdy w kra -
ju. Ja za cz em y cie od po czt ku, od „0”, a to
sta o si w 50. ro ku me go ist nie nia, co do dat -
ko wo utrud ni o sy tu acj – i im pó niej tym
trud niej. Za pew ne wie le pro ble mów znik n -
o, a wic: 1) po li tycz nych, 2) apro wi za cyj -

nych i ogon ko wych i in nych, lecz zwa li y si
in ne, ca kiem no we w ta kiej licz bie i ta kim
na t e niu, e eb p ka i czek nie wie, za co
a pa. To jest wiel ka szko a, a ka d dwó j
od czu wasz na wa snym ty ku – tak dla ka -
de go dro gim. Pro ble my j zy ko we to osob na
spra wa, kon tak ty z in sty tu cja mi, biu ro kra cja
i ba a gan, tro ska o ro dzi n itp. Ale fak tem jest,
e tu jest te rzecz naj wa niej sza, któ ra
Wam (prze pra szam za ten zwrot) zo sta a od -
j ta u sa me go za ra nia, czy li te 40 lat te mu:
na dzie ja, mo li wo ci roz wo ju nie tyl ko eko -
no micz ne go, wia do mo, e ty le za le y
o sa me go sie bie...

Tak wic, mi mo szar pa ni ny i ko po tów, ani
ra zu nie a o wa em de cy zji wy jaz du, cho
brak mi by o i t sk no za pew ny mi frag men -
ta mi daw nej rze czy wi sto ci”.

– ... któ r ci przy po mo cy li stów pró bu -
j prze du y.

– „Ty, dro gi przy ja cie lu, je ste wzo rem cnót
epi sto lar nych i za li czy bym ci do pierw szej
dwu nast ki wia to wych Epi sto ów, gdy bym
zna in nych. Je ste wic dla mnie nr 1 – tym,
któ ry od ra dza daw n sztu k epi sto lo gra fii,
mo na ci po rów na tyl ko z Paw em z Tar -
su, któ re go li sty wstrz sa y za twar dzia y mi
ser ca mi Ko ryn tian, czy in nych Fe ni cjan. Je -
ste my wic wstrz ni ci i wzru sze ni je dy -
nym zdj ciem nie od a o wa ne go na sze go
Mag gie go – jam ni ka, któ ry nie wy trzy ma ob -
co wa nia z przy ja ció mi mo imi i wkrót ce po -
tem rzu ci si pod sa mo chód. Dru gi po wód
wstrz su to wi dok gwa tow nie po sta rza ych
dziew czy nek wa szych, któ re wkrót ce sta n si
obiek tem po  dli wych spoj rze gó ral skich...

Zwra cam wam na to uwa g, bo wo kó nas
sex a ki pi i bul go ce (…). Zdj cia z ba lów po -
lo nij nych de mon stru j sex zwiot cza y, ua -
ski i skle ro tycz ny nie udol nie ma sko wa ny so -
li dar no ci. Sek sem te ocie ka re kla ma
w TV, gdzie wród or gia stycz nych j ków (Oh,
it’s ve ry ta ste, de li cio us! That’s rich!), sk po
ubra ne pa nien ki w… ciast ka, piz ze i ham bur -
ge ry, po pi ja j co c, pep si Free czy pi wem pa -
na Mi le ra lub te wi nem Lan cers. Ten sex plus

ar cie sku tecz nie koi na sze t sk no ty za oj czy -
zn, a na wet przy ja ció mi – wstyd przy zna,
ale cia o zwy ci a du cha, Pol ska jest tu wo -
kó nas... w te le wi zji w prze rwach po mi dzy
re kla ma mi, to Ka rol bo go sa wi, to znów
aresz tu j umiech ni te go Le cha, a pa ni Da -
nu ta pusz cza do nas o bu zer skie oko. Tro ch
bra ku je nam oczu przy so ni tych czar ny mi
oku la ra mi i mu sku lar nych uszu na sze go by -
e go ko le gi sa ty ry ka, no ale w ko cu wszyst -
kie go mie nie mo na”.

– Sie dzie li my z nim w 1971 na pla cu
Trzech Krzy y, na im pre zie roz da nia na -
gród: zdo by e wte dy „Zo t Szpil k” a ja
„Srebr n... Pi li my „ do Au ro ry” z tym,
któ ry de ka d pó niej or ga ni zo wa zbiór -
k ko ców dla bez dom nych na Man hat ta -
nie.

– „W Niu jor ku za mt i spo kój jak za wsze.
(…) Adam Ma ko wicz na li cie w pierw szej
dzie sit ce pia ni stów jaz zo wych, wi du je my si
rzad ko... Nu dzi si nie spo sób... Ale czyn -
sze pa ci trze ba, nie ste ty wic i ro bi trza,
nie ste ty.

Wraz z Ka pu st zro bi li my sce no gra fi
do Sa wo mi ra Mro ka w saw nym te atrzy ku
«La Ma ma». By o miesz nie, bo sztu ka
h...owa, re y ser im be cyl – tak wic my wy -
pa dli my naj le piej”.

– Ro bi li my ra zem w po o wie lat sie dem -
dzie si tych sce no gra fi w na szej te le wi zji,
tro ch by o za ba wy przy re y se rze Wod -
ku Gaw ro skim, star czy o mi na na pi sa -
nie aneg do ty...

– „Uba wi y mnie plot ki o ry chym mo im
po wro cie do kra ju i wiem skd si bio r. Otó
nie prze mil cza nie, a wrcz wy sa wia nie
mnie w rod kach ma so we go prze ka zu (np.
w kon tek cie „Szwej ka” czy w „Twór czo -
ci”), da je lu dziom po wód do ta kich mnie -
ma. 

Bo si uko rzy i wra ca. Nie wie dza o no wej
Fra ko&Co: Kto re pre zen tu je war to ci to je -
go do ro bek nasz jest, czy li pe ere lo wy a je go
po gl dy, cho by wra e, nas nie ob cho dz!
Na tej za sa dzie dru ku j sta re pra ce Saw ki czy

Andrzej Czeczot
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ry sun ki Mro ka, gra j je go sztu ki (te mniej
nie bez piecz ne), mi mo e Sa wo mir si mio -
ta i pi sze pro te sty (tych ju nie dru ku j).

A wic i ja, o któ rym Szy mon Boj ko, któ -
ry tu by (w N.Y.) za po da, e je stem w Pratt
In sti tut i w bar dzo do brej ga le rii, e wy sta -
wa na je sie ni in dy wi du al na, a za tem sta n si
tu kim wa nym i zna nym. A wic i ja, po -
wta rzam je stem «ich» czy li pe ere lo wy i trze -
ba nie prze mil cza lecz przy ho u bi i do ro -
bek nie nie bez piecz ny przy swo i. Ta ki to
me cha nizm pro sty i chy try Fra ko, KTT, Pass
i urbi et Urban wy kon cy po wa li. A lu dzie na -
iw ne my l, e to od wil, od no wa itp. itd.”

– I tu, dro gi przy ja cie lu, mu sz wy sko -
czy z ram oma wia nych lat i po ja wi si
z wie dz o 30 lat pó niej sz: „Za pa li ci
jed nak i ry so wa e dla nich po po wro cie”
(cho ro zu miem po wo dy), i kie dy ci to wy -
gar n em, sta o si ci szej mi dzy na mi...

– „TV to za ra za, jak kto w to po le ci, mo -
e nie wsta z fo te la przez 24 go dzi ny.
Na szcz cie s re kla my, wbi ja ne gdzie po -
pad nie, w fil my, w dzien ni ki, we wszyst ko.
Wte dy al bo si re, al bo szyb ko idzie spa.
Re kla my to za ra za w za ra zie, ale dzi ki niej
TV jest bez pat na. Pa ci si za ka ble. Wiz -
ka 16 ka bli kosz tu je oko o 25$ mie sicz nie,
ale ka ble nie s przy mu so we. Su per gu pie
«My da», czy li «So ap», ko me die kre ty nów
dla kre ty nów z na gra ny mi wy bu cha mi mie -
chu, e by ma to y wie dzia y, kie dy si mia!!!
So ap -Ope ra – wa nie to jest ów przy smak
ame ry ka skich dur niów.

Czar ni ma j swo je au dy cje np. Black
News na „4” i na in nych ka na ach te,
w ka dym dzien ni ku mu si by ko lo ro wy, np.
„7” ABC ma uro cz Chin k Kat ty Tong, in -
ni trzy ma j czar nych, e by po ka za, e nie ma
ra si zmu i e by mie zni k po dat ków (tak!)”. 

– … a my to wszyst ko te raz na ten mo -
del prze ra bia my, pod ka da my miech dla
dur niów, prze ry wa my co si da re kla ma -
mi. Kiep sko tyl ko w te le wi zji z ko lo ro wy -
mi, trwa po lo wa nie, bo bar dzo ich ma o
w kra ju ma my.

– „Wczo raj oko o pó no cy sze dem dziel -
ni c Chel sea i uj rza em zna jo my ko ció ek ma -
y i przy tul ny (tro ch po dob ny do te go na uli -
cy So kol skiej), ca y w drze wach ob sy pa nych
ty si ca mi lam pek, tak e wy gl da y jak wiel -
kie zo te ku le, sam ko ció pod wie tlo ny by
ul tra fio le to wym wia tem, co da wa o efekt nie -
re al no ci, mgy, ta jem ni cy... Lu dzie to czy li si
przy wej ciu do za kry stii, co mnie zdu mia o,
bo nie by a to ad na Noc Wi gi lij na, a Pa ster -

– U nas ich wie lu, bo y dów ma o...
– „... ju tro, po kon kur sie pik no ci y dow -

skich, w któ rym b dzie my uczest ni czy ja ko
wi dzo wie i spon so ro wie (ro bi li my pla kat, lo -
go i ka ta log), a to jest In ter na tio nal Be au ty Pa -
ge ant w World Tra de Cen ter na 107 pi trze. By -
em. Wi dzia em. Eh, He niek, ty nie masz
wy obra e nia co to by za cy mes. To by o w Ho -
tel New Am ster dam. Su per – Ele gant – Kom -
fort!!! Czy ha mu sic, przy dy mio ne wia to, kar -
pe ty, e no ga si za pa da po go le – ta kie
mit kie. Mar mur, di wo, bronz... i w tym
wszyst kim im pre za na mia r W gier skiej
Gór ki czy Raj czy, no mo e y wiec gó ra! 17
dziew czyn, z da le kich miejsc po dwu wód -
kach – zno ne, bo wy so kie. Wród nich trzech
o nie rzy od zna czo nych w wal kach. Na praw -
d to bar dzo dziel ne dziew czy ny. Z ta k uro -
d przy st po wa do kon kur su pik no ci. 

…Ta ce by li prze pik ne te, ale clou pro -
gra mu to by Chi czyk. (…) wy laz w bar dzo
ko lo ro wym szla frocz ku w po przecz ne pa ski
i przy dwi kach gon gów od pie wa... no co?
Nie zgad niesz ni gdy. Wca le nie pie z Dy na -
stii Ming lub Mao tyl ko „Je sien ne li cie” Ba -
ca ra ca. Na wet y dzi ru scy z Brin gh ton Be ach
ko na li ze mie chu. Da wid K. or ga ni za tor im -
pre zy na py ta nie jak si czu je, po wie dzia nam:
Stra ci em swo je pie ni dze ale czu j si do brze.

He niu, mó wi po wa nie – tu taj wi da ile
Po la cy stra ci li, stra ciw szy y dów. To na praw -
d by a sól zie mi. Co tam sól – sam miód!”. 

– No to ma my sod ki ko niec na szej
pierw szej roz mo wy...

– Czy taj ten list, we frag men tach, e by nie
my le li, e ja je stem ja ki an ty se mi ta, co jest
nie praw d. Szo lem Alej chem! A po za tym mój
pra dzia dek, co spo czy wa na Ra ko wic kim
cmen ta rzu by za su o ny dla Gmi ny y -
dow skiej (co stoi na na grob ku). Có, je li tak
chce cie bym t sk ni niech wam b dzie! 

Ile ra zy wspo mn Ka to wi ce, zy mi py n
ciur kiem. To b kit ne nie bo, te to ry z okna pra -
cow ni i po ci gi je d ce wte i we wte, cz sto
sto j ce. Te wie e ko cio ów, bu cha j cy zie -
le ni Mu cho wiec, ten gmach oka za y, gdzie
udzie lo no mi go ci ny na kil ka dni. A te wie -
czo ry w lud nym, ja rz cym si neo na mi mie -
cie. I gro szek kon ser wo wy i ry ba w skle pie
w na szym do mu. T sk ni si za mo do ci,
lud mi, ale tych spo ro wo kó...

Pew nie bym po a zi i na Ha l Bo ra cz,
do Ma lan ków czy Dut ków, ale to nie t sk -
ni ca je no cht ka. A mo do prze mi ja i tak
ganz egal bo i tu i tam. Amen”. 



ka, gdzie tam jesz cze. No i z po bo no ci no -
wo jor sk te nie jest za do brze. Mi mo wo li za -
cz em si roz gl da za szop k, czy cho by
Mi ko a jem, a tu zna jo my mi wy ja ni, e to
od ro ku ko ció zo sta za ku pio ny przez przed -
si bior czych fa ce tów i te raz jest tu naj bar dziej
mod ne di sco. Ty go dnio wo oko o 6 tys. lu da
przy cho dzi (à 15 $). Hej!!!

Oczy wi cie nie wszyst kie ko cio y prze ro -
bio no na dys ko te ki i nie wie c one pust ka -
mi. S po za tym ko cio y wszyst kich mo li -
wych wy zna: me czet, cer kwie, sy na go gi...
pe no apo sto ów, ka zno dziei i na wie dzo -
nych, ale resz ta mia o kro czy «cier ni st cie -
k grze chu», jak ma wia nie za po mnia ny
Feld ku rat Katz”.

– Tak...
– „Na sza fir ma (Vi su al Thin king) zaj mu je

si re kla m pol skich spi ry tu aliów na ryn ku
ame ry ka skim i ju za pro jek to wa li my (Cze -
czot – Ka pu sta, czy li Cze pu sta) ety kie ty dla
Wi nia ku i Wi niów ki – nie ba wem zo ba czysz
je w PKO!... ale oczy wi cie nie jest to na sze
gów ne za j cie, e by za ro bi pie ni chy, któ -
re po zwo l stwo rzy Ofi cy n Wy daw ni cz
Pla ka tu i Gra fik Art. Pierw sze 16 gra fik cze -
ka na print i pla kat, o ta ki: 40 pre zy den tów
USA za sto em – Sta tu Wol no ci. (tzn. Blat
sto u w kszta cie sta tuy  – przyp. HB). Pla kat
jest bar dziej ko micz ny ni pa trio tycz ny, ju
ma my za mó wie nia.

Wczo raj szu ka em z Ja nu szem ja kiej ta -
niej dru kar ni dla wy dru ko wa nia na szych re -
kla mo wych fol de rów i w krót kim ter mi nie.
Na 19-tej uj rze li my szyld «Prin tig», wcho -
dzi my, py ta my (…): – Czi pa no wi mó wio
po pol sku? Mó wi my, e bar dzo do brze. – A czi
pa no wi zna jo Ludz? – Zna my, zna my, a jak -
e! A tu ru my i whi sky i je dze nia mnó stwo
w Print – Of fi ce, bo to wi to Ha nu ka.
Wasz czi czel Stan (isaw) da nam 70 $ off
i ter min od po wied ni i za pro si na przy j cie,
w któ rym uczest ni czy li my za raz wród in -
nych prin te rów i za e ra li my si go r c pol -
sk kie ba s (bo to nie by y or to dok sy) i pi -
li my scot cha i wy szli my od pro wa dza ni
i piesz cze ni. I jak tu by an ty se mi t”.

AN DRZEJ CZE CZOT (ur. 27 pa -
dzier ni ka 1933 w Kra ko wie, zm. 9 ma -
ja 2012 w War sza wie) – pol ski gra fik
i twór ca fil mów ani mo wa nych. Naj bar dziej
zna ny ja ko au tor ry sun ków sa ty rycz nych
i kla sycz nych fil mów ani mo wa nych. Wa -
nym ob sza rem je go twór czo ci by o rów -
nie pro jek to wa nie gra fi ki uyt ko wej (pla -
ka ty, afi sze, okad ki i ilu stra cje ksi ko we).
Ab sol went Aka de mii Sztuk Pik nych
w Kra ko wie (stu dio wa w Ka to wi cach
na Wy dzia le Gra fi ki, fi lii kra kow skiej ASP;
dy plom w 1957). In ter no wa ny w cza sie sta -
nu wo jen ne go. Od 1982 do 1997 miesz ka
i pra co wa w USA.

Za de biu to wa w ty go dni ku „Szpil ki”
w 1956. W PRL pu bli ko wa ry sun ki w wie -
lu ty tu ach; roz po cz te wspó pra c z nie -
miec kim Par do nem i ame ry ka skim The
New Yor ker. W cza sie emi gra cji je go ry sun -
ki za miesz cza y tak e The New York Ti mes
i Wall Stre et Jo ur nal; szwaj car ski Gra phis
za mie ci w jed nym z nu me rów z lat 80.
mo no gra fi Cze czo ta. Pu bli ko wa w „Po -
li ty ce” i „Nie”.

W 2002 zre ali zo wa pe no me tra o wy
film ani mo wa ny Eden, za któ ry otrzy ma
Na gro d Do dat ko w Ju ry na 27 Fe sti wa lu
Pol skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni. Bo -
ha ter fil mu do ku men tal ne go Z Cze czo tem
przez nie bo i pie ko (2000, re. Piotr Bi kont). 

W 2008 r. otrzy ma Zo ty Me dal „Za su -
o ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”.

Ry
s. 

An
dr

ze
j C

ze
cz

ot

Ry
s. 

An
dr

ze
j C

ze
cz

ot



55

GdyRa fa Mal czew ski, miesz ka-
j cy po woj nie w Mont re alu,

od wie dzi na krót ko pe ere low sk Pol-
sk, od ra zu do pa da go de pre sja. Za-
sta in ny wiat. Zo ba czy sza re pasz-
cze i be re ty, nie sprzt ni te ru iny
i za ku rzo ne szy by wy sta wo we. W ta-
kim oto cze niu na wet je go wa sne ob-
ra zy mu si nie po do ba y. Ki cze, z ma-
y mi wy jt ka mi – pod su mo wa we
wspo mnie niach. Pla no wa na wy sta wa
nie do sza do skut ku. Nic dziw ne go, e
w tej prza nej i sza rej rze czy wi sto ci
za po mnia co by o war to ci je go ob-
ra zów. A je go ob ra zy by y krzy kli we.
Przy po mi na y nie udol ne pej za e ma lo-
wa ne przez pry mi ty wi stów. In ten syw-
ne, dziw nie ze sta wio ne ko lo ry. Drze-
wa jak z wa ty, gó ry jak z tek tu ry.
miesz ne lu dzi ki krz ta j ce si w tym
wszyst kim. Na ma lo wa ny te atrzyk. Ta -
ki wa nie jest ob raz z M – „Ka mie-
nio om” (1927).

Ra fa Mal czew ski to je den z naj cie-
kaw szych pol skich ma la rzy, któ ry
uchwy ci i wy pra co wa styl osob ny, nie-
za le ny i ca ko wi cie wa sny.

Je go ma lar stwo to spoj rze nie z ze-
wntrz. Tak jak by przy bysz z in nej
pla ne ty pa trzy na ziem ski kra jo braz,
na be to no we i e la zne kon struk cje, mo-
rza, szczy ty gór skie i ka ru ze le, nie wie-
dzc co to wa ci wie jest i do cze go su-
y, czy jest na tu ral ne czy stwo rzo ne
przez Zie mian. Zo ba czy z gó ry nie zhar-
mo ni zo wa nie kszta tów i barw, cha os
i upo rzd ko wa nie, pik no i brzy do t
w jed nym. Ma o i wiel ko. Ma la rze
sta ra j si po rzd ko wa wiat we dug in-
te lek tu, ja kie go pla nu, za my su ca o ci.
A Ra fa – nie. Z twór czo ci ma la rzy na-
iw nych wzi wia do mie to, co naj lep-
sze – wie o spoj rze nia.

Jak e pa su je to do dwu dzie sto le cia
mi dzy wo jen ne go, eks plo zji wol no-
ci i no wo cze sno ci, za ko pia skie go
bo omu, w któ rym awan gar da mie sza-
a si z ce pe li i za wym ki czem. Ar-
ty ci ubie ra li si ja skra wo w stro je wa -
sne go po my su i by li bar dziej
eks cen trycz ni ni my li my. A ko lo ry
by y y we, cho trud no nam so bie to
uwia do mi, bo zna my gów nie czar-
no -bia e fil my i zdj cia. By pd, by -
o sza le stwo i po czu cie, e ow szem,
„Nar ty -Dan cing -Bryd” ale na krót ko
i co si wy da rzy.

Trzy wiel kie te ma ty Ra fa a Mal-
czew skie go: 1. Ko lej i opusz czo ne sta-
cyj ki. 2. Pro win cjo nal ne mia stecz ka
(bez na dzie ja tych miejsc jest tak bez na-
dziej na, e a za czy na do strze ga si
w nich po ezj). 3. Ci ki prze mys. We
wszyst kich tych pej za ach po brzmie wa-
j jed no cze nie fa scy na cja i wstrt.
Mal czew ski pod kre la wy ra nie t am-
bi wa len cj uczu. Czy nie jest to twór-
czo naj wik sza, je e li mie ci te dwa
prze ciw staw ne po j cia i two rzy z nich
ja k nad rzd n war to? Tak od bie ra-
li my wiat w dzie ci stwie – z prze ra-
e niem i za chwy tem.

KOLEKCJA 
MALARSTWA

POLSKIEGO

Ra fa Mal czew ski od kry wa lo ry ma-
lar skie czar ne go l ska. 

Dru gi ob raz z M to „Nie dzie la
(Kon den sa to ry w Cho rzo wie) z 1934.
Ogrom prze my so wych bu dow li zle-
wa si z na tu r, z nie bem. Nie wia do-
mo co jest dy mem, co pa r wod n
z po t nych kon den sa to rów, a co
chmu r. I nie wia do mo te czy czer-
wo no -bu ry bu dy nek na pierw szym
pla nie to jesz cze fa mi lok czy ju fa -
bry ka. Gad kie, od bi ja j ce wia to
da chy bu dow li s jak ta fle przy ko pal-
nia nych sta wów.

Ten ma larz zna ko mi cie pi sa. Wy da
tom opo wia da gro zy o gó rach i wspo -
mnie nia z Za ko pa ne go. Mu sz za cy to-
wa frag ment – ostat nie spo tka nie
z Wit ka cym.

„Szo sa by a pu sta i za chód spy wa
na la sy i gó ry. Wiesz – po wie dzia – woj-
na to ko niec na sze mu po ko le niu – a-
d nych zu dze. Pa mi tam – pod je cha
au to bus i Wit ka cy wkro czy w je go wn -
trze wiel ki i po nu ry. I ju tak dla mnie
od je cha w wiecz no...”

Czy zna cie bar dziej przej mu j cy
za pis ko ca te go za ko pia skie go 
cza su wol no ci i ar ty stycz nej swo-
bo dy?

Ro bi em kie dy film o ma lar stwie
Ra fa a Mal czew skie go. Wszyst ko dzia-
o si w po ci gu, w któ re go oknach po-
ja wia y si je go ob ra zy. Ko men tarz
do te go fil mu czy ta nie od a o wa ny,
zna ko mi ty Ja cen ty J dru sik. Je cha li -
my przez czar ny i zie lo ny lsk, mi-
ja li my ma e mia stecz ka. I w jed nym
zro bi li my prze rw w po dró y. Na bal-
ko nie ni skie go dom ku sta star szy
pan. Wy gl da jak ase sor. Mia nie bie-
skie szel ki, a obok nie go kr ci si nie-
bie ski wia tra czek. 

Sta w szel kach, za wie szo ny na tym
bal ko nie jak w prze strze ni ko smicz nej
i wpa try wa si w prze strze. Ja skra wy
wia tra czek ob ra ca si wol no. By jak
wy j ty z te go ma lar stwa, o któ rym ro-
bi li my film. Pa trzy em na nie go, fil-
mo wa em go i czu em, e czas na mo-
ment prze sta py n. Mia em po czu cie,
e ten ase sor by, jest i b dzie za wsze.
Cza sa mi wszyst kim nam uda je si
spoj rze na na sz rze czy wi sto jak by
z in nej pla ne ty. Jest to co w ro dza ju
olnie nia. A ta kich olnie jest w ob-
ra zach Ra fa a Mal czew skie go bar dzo
wie le.

WOJCIECH GRABOWSKI

Rafa Malczewski
Rafa Malczewski, „Kamienioom” 1927
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Re Pe Fe Ne to Ryb nic kie
Pre zen ta cje Fil mu Nie za -
le ne go, któ re od by wa j si
co rocz nie w ryb nic kich
Chwa o wi cach. Do ich trzy -
na stej ju edy cji do szo
w po o wie wrze nia.

Zko lej ny mi edy cja mi Re -
Pe Fe Ne (któ re na ro dzi -

o si w 2002 ro ku) sta wa o
si wa nym miej scem na fe -
sti wa lo wej ma pie ki na nie za -
le ne go, a przy naj mniej
w Pol sce po u dnio wej. Bo
fil my przy sy a j tu au to rzy
z ca ej Pol ski, a w kon kur sie
mo g uczest ni czy stu den ci
szkó fil mo wych, któ rzy z tej
oka zji ko rzy sta j, cho cia nie ko niecz -
nie wy gry wa j.

Do kon kur su tra fi o tym ra zem po -
nad 30 fil mów. W ka te go rii fa bu lar nej
na gro dzo no „Ini cja cj” Ja na Gra bow -
skie go z War sza wy, w ka te go rii do ku -
men tal nej „Sub kul tu ry” Sta ni sa wa Cu -
ske z Byd gosz czy, a w osob nej ka te go rii
etiud stu denc kich na gro dzo no „Dzie ci”
Mar ty Prus z War sza wy. Na gro d
za eks pe ry ment przy zna no Mi cha o wi
Ko se lo wi z Opo la za cykl pi ciu fil mów,
w któ rych ju ro rzy uj rze li oso bi st pró -
b zmie rze nia si z dzi siej sz re al no ci. 

Z na gród w po szcze gól nych ka te go -
riach ju ro rzy (Mar ty na Kli szew ska,
Jan F. Le wan dow ski, Ja kub Prze bin -
dow ski) wy o ni li Grand Prix, przy zna -
jc naj wa niej sz na gro d wspo mnia -
nej „Ini cja cji”, czy li wy ra zi stej, do brze
zre ali zo wa nej pró bie za pi sa nia ro -
dz cej si agre sji (tu taj po przez hi sto -
ri na pa du kil ku mo dych lu dzi
na skle pi ka rza). 

Naj bar dziej za cie ka wi y fil my fa bu -
lar ne, któ rych by o w kon kur sie naj wi -
cej. Zna mien ne, e wie le z nich, zre -
ali zo wa nych prze wa nie przez
mo dych au to rów, opo wia da o o wie -
cie ze wntrz nym w to na cji kon te sta cji.
Du o w tych fil mach emo cji,
a na wet agre sji, jak w na gro -
dzo nej „Ini cja cji” Ja na Gra -
bow skie go, co mo na uzna
za cha rak te ry stycz ne dla ze -
sta wu fa bu lar ne go. Nie któ rzy
au to rzy, jak wspo mnia ny Mi -
cha Ko sel z Opo la, trak tu j
ki no, ja ko spo sob no re -
flek sji au tor skiej i oso bi ste -
go os dza nia wia ta, pod -
par t tak e prze my le nia mi
z kla sy ki li te ra tu ry i fi lo zo fii.
Mo na w tym spo strzec na -
wi za nie do daw niej szej for -
mu y ki na au tor skie go.

Dla mo dych fil mow ców
na gro dy s wa ne, ale Re Pe -
Fe Ne to nie tyl ko bran o wa
kon ku ren cja. Ta na zwa zna -
czy w Ryb ni ku wi cej i ko ja -

Da vi da Lyn cha, a ro ze gra -
nym w sce ne rii ryb nic kiej
i po ka za nym w lo kal nej ka -
blów ce. Do pa sti szo wej ka -
te go rii na le y na wi za nie
do Ja me sa Bon da w pe no -
me tra o wym fil mie „Dziew -
czy ny lu bi Blond”, w któ -
rym taj ny agent Ma rian
Blond po ja wia si z za gad -
ko w mi sj w Ryb ni ku. To
jed na sfe ra chwa o wic kie go
fil mo wa nia.

Bo wiem po wsta j tu taj
tak e fil my spo ecz ne, szcze -
gól nie za spra w Eu ge niu sza
Klucz nio ka, z za wo du elek -
try ka, a z za mi o wa nia mu -
zy ka. Nie gdy Klucz niok

za pro po no wa kr ce nie o spra wach,
któ re dzie j si wo ko o. Tak do szo
do tra gi ko me dii „Jak przed woj n”,
któ rej bo ha te ra mi by li bez ro bot ni gór -
ni cy z po bli skiej ko pal ni „D bie sko”
w Czer wion ce. Dzie o Klucz nio ka prze -
mó wi o si  au ten ty zmu i zro bi o ka rie -
r. Z bal la do w ma ni fe sta cj gór no l -
sko ci Klucz niok ob je cha przed la ty
Pol sk. A po tem na kr ci ko lej ne fil my
w sce ne rii gór no l skiej, gro ma dzc
za ka dym ra zem tych sa mych na tursz -
czy ków i ak to rów z nie za wod nym Je -
rzym Cno t na cze le.

Za tem w do mu kul tu ry w Chwa o wi -
cach mo na do wiad czy roz ma itych
na stro jów ki na: za ba wo wych, spo ecz -
nych i po szu ku j cych w kon kur sie Re -
Pe Fe Ne. Ja ko wspó ist nie j bez zgrzy -
tów. Mo e dla te go, e Re Pe Fe Ne
ulo ko wa o si na pe ry fe riach fil mo we -
go wia ta, ma for mu  ka me ral n i prze -
bie ga bez fe sti wa lo we go blich tru. 

Do brze wiad czy o kon kur sie
w Chwa o wi cach (któ re nie s prze cie
rod kiem wia ta), e fil my przy sy a j
co rocz nie ko lej ni mo dzi pa sjo na ci
z ca ej Pol ski. Przy sy a j z Gdy ni, Pu -
aw, Go cie je wa w Wiel ko pol sce, Byd -
gosz czy, Cz sto cho wy, Opo la i War sza -

wy (to tyl ko przy ka do we
miej sco wo ci). Sko ro na -
dal przy sy a j fil my do
Chwa o wic, to zna czy, e
Re Pe Fe Ne y je i po sia da
si  przy ci ga nia. A o to
prze cie w tym kon kur sie
ki na nie za le ne go cho dzi!

Pa trzc na mo dych lu dzi,
któ rzy we szli na sce n do -
mu kul tu ry w Chwa o wi -
cach po fe sti wa lo we lau ry,
po my la em, jak to do brze,
e po dob ne fe sti wa le na dal
si w Pol sce zda rza j, cho -
cia re la cjo no wa ne s tyl ko
w lo kal nej te le wi zji, jak
wa nie w Ryb ni ku – Chwa -
o wi cach. 

JAN F. LE WAN DOW SKI

rzy si z tam tej szym Klu bem Fil mu
Nie za le ne go. Przed la ty grup ka pa sjo -
na tów z Mi ro sa wem Ro pia kiem tra fi -
a do do mu kul tu ry w Chwa o wi cach,
gdzie mo ga nie tyl ko kr ci fil my, lecz
po ku si si o zor ga ni zo wa nie fe sti wa -
lu. Dzi siaj Re Pe Fe Ne ma kil ku na sto let -
ni tra dy cj. A co raz no we chwa o wic -
kie ini cja ty wy fil mo we przy ci ga j
do wspó pra cy tam tej sze lo kal ne spo -
ecz no ci.

Przez te la ta fil mow cy chwa o wic cy
za ba wia li si kon wen cja mi ki na i te le -
wi zji, jak w se ria lu kry mi nal nym „Na -
ta lia – ostat nie so wo” za in spi ro wa -
nym „Mia stecz kiem Twe an Pe aks”

Kino w Chwaowicach

Bez
festiwalowego

blichtru

Te go rocz ne Grand Prix przy zna no „Ini cja cji” Ja na Gra bow skie go z War -
sza wy.
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Te atr Za g bia w So snow cu, Ja ro saw Ja -
ku bow ski – Czer wo ne Za g bie (pra pre mie -
ra), re y se ria: Alek san dra Po paw ska,
Ma rek Ka li ta, sce no gra fia i ko stiu my:
Pau la Gro chol ska, cho re ogra fia i ruch sce -
nicz ny: Pa we i Piotr Ka mi scy, mu zy ka
i opra co wa nie mu zycz ne: Ma ria Ja nic ka.
Pre mie ra: 12 wrze nia 2014 r.

stat nia pre mie ra
w Te atrze Za g bia
no si pro wo ku j cy ty -

tu „Czer wo ne Za g bie” i jest
kom plet nie od je cha n po zy cj
w re per tu arze. Ni by uka zu je
sto lat dzie jów mia sta, ale to
ra czej ta blo ido wa hi sto ria.
Wi cej tu taj sza lo ne go ka ba re -
tu ni hi sto rycz nej praw dy. Za -
nim jed nak za czn si cze pia
szcze gó ów, mu sz stwie dzi,
e to ka wa do bre go, ra do sne -
go te atru, cza sem kon tro wer -
syj ne go, ale nio s ce go po zy -
tyw ne emo cje. A jak ten
w su mie nie naj lep szy tekst Ja -
ro sa wa Ja ku bow skie go zo sta
wy re y se ro wa ny i za gra ny 
– po pro stu w go wie si nie
mie ci i dla te go trze ba przed -
sta wie nie zo ba czy. Naj zwy -
czaj niej: mi strzo stwo wia ta…
Mo e tro ch prze sa dzi em, ale
mi strzo stwo Pol ski z ca  pew -
no ci!

Daw no, daw no te mu, w ro -
ku 1963 Ja ni na Osta la bra wu -
ro wo od pie wa a na pierw -
szym fe sti wa lu opol skim pio sen k
Woj cie cha My nar skie go Lu dzie to lu -
bi, lu dzie to ku pi, by le na cha ma, by le
go no, by le gu pio… Na so sno wiec kiej
sce nie jest bar dzo go no, by wa na cha -
ma, ale tak ca kiem gu pio to ju nie jest.
Naj mniej wa ne wy da j mi si roz wa a -
nia Po szu ki wa czy (praw dy?) o tym, co
pierw sze za de cy do wa o o po wsta niu le -
gen dy Czer wo ne go Za g bia. To by a
swe go cza su sztucz nie na dmu chi wa na,
ni czym ba lon, le gen da. I jak ba lon p ka,
bo wi cej w niej by o y cze ni praw dy.
Pierw szy so sno wiec ki bi skup Adam
mi giel ski zwyk ma wia, e Za g bie
jest czer wo ne od ko lo ru ko cha j cych Bo -
ga i lu dzi serc. Gdy by nie zna ko mi ci ak -
to rzy (Woj ciech Le niak i An drzej le -
ziak), któ rzy ni czym chór grec ki
pro wa dz swój spór o to, co by o naj -
pierw, nu dzi li by my si po twor nie, ale
jak po wszech nie wia do mo wspa nia e mu
ak to ro wi wy star czy prze czy ta ksi k
te le fo nicz n, by spa ra li o wa te atral n
wi dow ni… Po nad to sym pa tycz ne sa -
fan du y prze po wia da j ko lej ne sce ny.
Czy Pi sud ski móg roz ma wia na so -
sno wiec kim dwor cu ze Sta li nem? Cze mu
nie. Pierw szy by wa tu cz sto a dru gi
zjad tu po no raz obiad. Ka pi tal ny dia -
log, na gra ni cy r ko czy nów, pro wa dz
Grze gorz Kwas (Jó zef P.) i Piotr Za wadz -
ki (Jo sif D.).

Naj bar dziej po do ba j mi si jed nak
w przed sta wie niu sce ny naj mniej zwi za -
ne z hi sto ri mia sta, jak cho by mo no log
dia blicz nej Cmen tar nej Wdo wy opo wia -
da ja cej nad gro bem m a nie stwo rzo ne
rze czy o tu ne lach  cza cych so sno wiec kie
cmen ta rze i o ha zar dzie kró lu j cym
w gro bow cach za gór skiej ne kro po lii. Czy -
sty sur re alizm, a jak pysz nie za in sce ni zo -
wa ny! 

Bal dla przo dow ni ków pra cy, b d cy
ka ry ka tu r po pu lar nych pro gra mów te le -
wi zyj nych mie szy do ez – du a w tym
za su ga bra wu ro we go wo dzi re ja (wiet -

a tak bar dzo doj rza  emo cjo -
nal nie ak tor k. Jest jesz cze
jed na pik na ro la w tym zwa -
rio wa nym ty glu, to Noc na
Por tier ka z Ho te lu Bez Na -
zwy, a mo e to jed nak Ho tel
War szaw ski al bo Wik to ria?
Kry sty na Gaw ro ska po ka za -
a j bar dzo wspó cze nie, to
pe na ma rze wiel bi ciel ka ce -
le bry tów, cie ka wa wie ci
z wiel kie go wia ta, spo koj na
i ci cha a w rod ku drze mie
wul kan… 

Nie mo go za brak n
w spek ta klu dok to ra Wi de ry,
czy li pier wo wzo ru dok to ra Ju -
dy ma z „Lu dzi bez dom nych”
Ste fa na e rom skie go i tak
mod ne go ostat nio zbi ra z Ka -
zi mie rza, ko men dan ta MO
Sta ni sa wa Ko gu ta, któ ry mor -
do wa nie wy god nych prze ciw -
ni ków i cho wa w swo im
ogród ku, czy Sta ni sa wa Ja ro -
sa, któ ry przy go to wa nie uda -
ne za ma chy na Chrusz czo wa,
Go mu k i Gier ka, ma ni fe stu -
jc w ten spo sób swo je po li -

tycz ne po gl dy, za co zo sta ska za ny
na po wie sze nie. 

W tym wiel kim ko tle, w któ rym Ja ro -
saw Ja ku bow ski uwa rzy swo je da nie,
tro ch jed nak dia be za mie sza – za bli sko
tra ge dii zna laz si ka ba ret, za bli sko gro -
te sko we go pa sti szu bo l ca praw da. To, e
ca o, za rów no go rycz jak i so dycz s
do prze kni cia a gra ni ca do bre go sma ku
tyl ko raz zo sta a prze kro czo na i przed sta -
wie nie ko czy si owa cj jest za su g do -
sko na ych in sce ni za to rów Alek san dry Po -
paw skiej i Mar ka Ka li ty, któ rym ska dam
wy ra zy naj wy sze go uzna nia za per fek -
cyj ne opa no wa nie te atral nej ma chi ny.
Za sce no gra fi i ko stiu my wiel kie bra wa
na le  si Pau li Gro chol skiej, za cho re -
ogra fi i ruch sce nicz ny – Paw o wi i Pio -
tro wi Ka mi skim, za ozdo bie nie spek ta -
klu mu zy k – Ma rii Ja nic kiej. 

Wszy scy ak to rzy wy wi za li si ze swo -
ich za da bez za rzu tu, oprócz ju wy ej
wy mie nio nych mu sz jesz cze wy ró ni
Ma ri Bie kow sk, Mi cha a Ba a g, Be -
at Deut sch man, Prze my sa wa Ka ni,
Alek san dra Blit ka i Krzysz to fa Ko rze -
niow skie go (jak lek ko ta czy ten Hu tas). 

To przed sta wie nie „pi sze si” do pie ro
na sce nie… Ta ka dzi siaj mo da. Jest po ry -
wa j ce i bra wu ro we. Ja na dal b d t sk -
ni za do brym dra ma tem wspó cze snym,
któ ry nie tyl ko da po sza le re y se rom,
ale przy nie sie tak wa ne tre ci, e za in try -
gu j wi dzów i za sto lat. Wiel ki Sta ni -
saw Wy spia ski pchn Po la ków w cho -
cho li ta niec, mo e po ra prze sta go
ta czy.

WI TOLD KO CI SKI

na ro la An drze ja Roz mu sa). Bra wo, bis!
Jesz cze, jesz cze… No a zo ba czy Pierw -
sze go, czy li Edwar da G. w szpa ga cie
na ko nop nej dra bi nie – bez cen ne. Dla
tej sce ny z pew no ci ob je rz to przed -
sta wie nie po now nie. Piotr Za wadz ki ja -
ko Pierw szy jest kon cer to wo praw dzi -
wy, prze ra a j cy i za ra zem po twor nie
miesz ny. To jed na z naj lep szych ról
w do rob ku ak to ra, któ re go roz wój le dz
od po ja wie nia si na sce nie. To pro fe sjo -
na lizm w naj lep szym zna cze niu te go so -
wa. Wo e nie jed nak w usta to wa rzy sza
G. (cho by i sta nad gro bem) sów wi -
te go Pa pie a Po la ka to ab so lut ne prze -
gi cie au to ra. Wpa dek jest wi cej, ale ta
zwy czaj nie bo li… Au tor jest z Byd gosz -
czy, w swo im fa chu bie gy, szyb ki i dzia -
a j cy na za sa dzie „al le lu ja i do przo -
du”, o So snow cu wie ty le, co z re la cji
pro ce sów ma my Ma dzi, a wi da in for -
ma to rów i prze wod ni ków po mie cie
mia ma o. Naj bar dziej sym bo licz nym
w te ma cie by prze cie po chó wek na po -
go skim cmen ta rzu wiel kie go po ety i pi -
sa rza Emi la Ze ga do wi cza – naj pierw
naj bar dziej ka to lic kie go a po tem naj bar -
dziej skan da li zu j ce go twór cy, któ ry ka -
za si po cho wa w czer wo nym sztan -
drze. Oczy wi cie jest na sce nie mo wa
o Po li Ne gri i jej krót ko trwa ym ma e -
stwie z hra bi Eu ge niu szem Dmb skim,
za bra ko mi jed nak w tym miej scu za -
baw nej pio sen ki Jac ka Cy ga na – du etu
syn nej pa ry ko chan ków, wy na gra dza to
bra wu ro wo od pie wa na pio sen ka Sta ni -
sa wa Brosz kie wi cza Na sza Hu ta Ka to -
wi ce wszyst kich pol skich hut kró lo wa...
pie wa i re cy tu je tak pik nie, e a ser -
ce ci ska, ulu bie ni ca so sno wiec kiej pu -
blicz no ci Edy ta Osto jak. Wier szo wi
Wa dy sa wa Bro niew skie go „Za g bie
D brow skie” (Po gniew, mo ja pie ni,
naj g biej / w ser ce zie mi si wwier! /
W giel do by wa Za g bie, / Za g bie do -
by wa mier) na da je dia bel skiej mo cy.
Ogrom na przy jem no pa trze na mo d

Troch diabe
zamiesza
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Mar tin Balt sche it: Tyl ko je den dzie.
Prze kad Li la Mro wi ska -Lis sew ska. Re y se -
ria Bog dan Na uka. Sce no gra fia Pa vel Hu -
bicz ka. Mu zy ka Pa vel He le brand. Pre mie ra:
l ski Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum”, Ka to -
wi ce 26 wrze nia 2014. 

ra cjo nal ne go (chcia -
em na pi sa „do ro -
se go”, ale to jed nak

nie to sa mo) punk tu wi dze nia
sztu ka Mar ti na Balt sche ita jest
non sen sow na, e by nie po wie -
dzie: gu pia. Czy lis mo e si
kum plo wa z dzi kiem? Jest to
wpraw dzie tak zwa na „szorst -
ka przy ja” – dzik, e by by -
o we so o wa li swo je go ko le g
w ucho, ten za na zy wa go ma -
o ele ganc ko „tu st wi -
ni” – ale jed nak  czy t pa r
ja ka po zy tyw na re la cja, co
ra czej w na tu rze si nie zda rza.
Jesz cze bar dziej kar ko om nym
po my sem jest to, e ci bo ha te -
ro wie za przy ja nia j si z jt -
k jed nod niów k. Dzik jest
zwie rz ciem do po ka nym,
lis jest wpraw dzie mniej szy, ale
te swo je ga ba ry ty ma, wic
wpl ta nie ich w emo cjo nal ny
zwi zek z owa dem, któ ry li czy
so bie ze trzy cen ty me try du go -
ci, wy da je si czym ab sur dal -
nym. Lis w na szej kul tu rze nie
ma zbyt do brych ko no ta cji,
wia do mo – prze che ra, chy trus, w ogó le
osob nik pod stp ny i pa skud ny. W nie któ -
rych baj kach azja tyc kich przed sta wia ny
jest w lep szym wie tle, ale Balt sche it jest
Niem cem z Eu ro py, dzi wi wic, e od naj -
du je w tym zwie rz ciu do bro, szla chet -
no, skon no do po wi ce. O wi ni opi -
nie te s nie naj lep sze, a je li w do dat ku
jest dzi ka, trud no j po s dza o ja kie po -
zy tyw ne ce chy. A jt ka jed nod niów ka? Ja -
kie mu cho po dob ne stwo rze nie, któ re by
mo e gry zie lu dzi, dra ni brz cze niem…
Nie wiem, nie znam si, ale owa dy w ogó -
le nie ma j ra czej „do brej pra sy”. Wy bór
tych stwo rze na bo ha te rów sztu ki jest
wic dla do ro sych nie co za ska ku j cy.
Ale to baj ka dla dzie ci, któ re z a two ci
ak cep tu j prze kra cza nie gra nic ra cjo nal no -
ci, praw do po do bie stwa, lo gi ki. Ko cha -
j mi sie, któ re w rze czy wi sto ci s okrut -
ny mi dra pie ni ka mi po e ra j cy mi swo je
ofia ry yw cem, plu szo we ty gry sy a na wet
w e, mniej na to miast lu bi do mo we go ko -
ta, oczy wi cie przez Kla kie ra, po lu j ce go
z Gar ga me lem na Smur fy.

W te atrze lal ko wym (ale i w li te ra tu rze,
fil mie, sztu ce) mo na za uwa y ten den cj
do przed sta wia nia dzie ciom utwo rów
na te ma ty po wa ne. Au to rzy co raz cz ciej
roz ma wia j ze swo imi ma o let ni mi od bior -
ca mi o ta kich spra wach jak roz wód, ad op -
cja, nar ko ty ki, prze moc i wresz cie mier.
Ten ostat ni te mat cz sto po ja wia si w li -
te ra tu rze nie miec ko j zycz nej, wy star czy
tu wspo mnie spo tka nia cho re go Oska ra
z pa ni Ró . mier jest te te ma tem sztu -
ki Balt sche ita, sztu ki – do dam – miej sca -
mi bar dzo miesz nej, miej sca mi wzru sza -
j cej. Lis i dzik spo ty ka j na swej dro dze
jt k jed nod niów k. Oni wie dz, e
przed ni jest tyl ko pa r go dzin y cia, wic
na wet usi u j na po czt ku unik n spo tka -
nia z owa dem, bo po co im ten ko pot. Na -
to miast jt ka nie ma wia do mo ci, e
przed ni tyl ko ten je den dzie y cia. Jej
no wi przy ja cie le (bo stwo rze nia szyb ko si
za przy ja ni y) nie chc jej po wie dzie, e

wy gl da j na wó cz gów
i mo na na wet nie za uwa y,
e do  czo no do ich ko stiu -
mów drob ne ele men ty zdra -
dza j ce ich to sa mo. Przy po -
mi na j pa r me ne li ze sztu ki
Bec ket ta Cze ka jc na Go do ta
nie tyl ko wy gl dem ale i spo -
so bem pro wa dze nia wza jem -
nych roz mów. Kon tra stu je z ni -
mi Jt ka – mi a dziew czy na ze
skrzy de ka mi (w tej ro li Ka ta -
rzy na Pru do). Swo j ra do ci
y cia, cie ka wo ci wia ta
a przede wszyst kim ycz li wo -
ci i do bro ci za ra a dwóch
nie udacz ni ków, któ rzy prze -
grze bu j miet ni sko w po szu -
ki wa niu je dze nia. Ta trój ka
gów nych bo ha te rów prak tycz -
nie nie zni ka ze sce ny. Swo j
gr cza sem roz mie sza j, cza -
sem wzru sza j, po tra fi po ka -
za co to jest i jak funk cjo nu -
je em pa tia, dzi ki któ rej ro dzi
si przy ja. Bar dzo uda ne
ro le ca ej trój ki, naj le piej
wiad czy a o tym owa cja
po pre mie rze.

Ale s w tej sztu ce jesz cze dwie oso by.
Ewa Rey mann gra Jt k nr 2. Skd ona wie
(je li ta nr 1 nie wie), e te ma przed so -
b tyl ko je den dzie? A wa ci wie ju tyl -
ko go dzi ny. Sie dzi sa mot nie i wpa tru jc si
w klep sy dry od li cza czas do mier ci. To nie
je dy na nie kon se kwen cja w tek cie Balt -
sche ita. By mo e au to ro wi cho dzi o o kon -
trast mi dzy dwie ma Jt ka mi. Ta pierw sza
jest przy ka dem, e na wet krót ki je den dzie
mo na prze y szcz li wie, je li ma si do -
brych przy ja ció. Dru ga, ze stre so wa na,
ner wo wa, sa mot nie cze ka na mier.

Piotr Ja ni szew ski za gra wiersz cza.
Po sta to dziw na. Nie mó wi ani so wa, nie
bie rze udzia u w ak cji, za raz na po czt -
ku wdra pu je si na de ko ra cj i… gra.
Wpraw dzie nie na skrzyp cach, jak zwy -
czaj ne baj ko we wiersz cze, tyl ko na gi -
ta rze. Ale je go (a wa ci wie Pa vla He le -
bran da) mu zy ka nie jest ilu stra cj. Ona
na da je rytm ca e mu wi do wi sku, spra wia,
e ak cja to czy si w zró ni co wa nym
tem pie, ak cen tu je nie któ re mo men ty,
cza sem wpro wa dza pau zy. Do bry po mys
z tym wiersz czem.

Za cz em od kry tycz ne go spoj rze nia
na sztu k Balt sche ita przez „m dr ca szkie -
ko i oko”. Na to miast „czu cie” sil niej mó -
wi do mnie. To baj ka z m drym prze sa -
niem, trak tu j ca o rze czach wa nych,
przy tym nie nud na. Przed sta wie nie
w „Ate neum” bar dzo mi si po do ba o, za -
ch cam wic do od wie dze nia te atru
z dzie mi wa sny mi, krew nych i zna jo -
mych. Za pew niam – dzie z Jt k b dzie
pik ny.

BOG DAN WI DE RA

jest ska za na. Usi u j na to miast umi li
jt ce go dzi ny, któ re jej po zo sta y. Nie
b d sztu ki stresz cza, by o by to bo wiem
ka ry god ne po zba wia nie wi dzów przy -
jem no ci z ogl da nia spek ta klu, ob fi tu j -
ce go w zu pe nie nie ocze ki wa ne zwro ty ak -
cji, fan ta stycz ne pe ry pe tie i zmia ny
na stro jów – od ak cen tów ko me dio wych
po te po wa ne, wzru sza j ce, wy wo u j ce
za du m, na wet smu tek.

W l skim Te atrze Lal ki i Ak to ra „Ate -
neum” sztu k Tyl ko je den dzie zre ali zo -
wa Bog dan Na uka, re y ser do brze zna ny,
któ ry ju wcze niej two rzy spek ta kle
na ka to wic kiej sce nie. Tym ra zem – uy -
wa jc j zy ka spra woz daw ców spor to -
wych – oka za si tak e wiet nym se lek -
cjo ne rem, za pro si bo wiem do swo je go
te amu dwóch Paw ów z Czech: Hu bicz -
k – bar dzo do bre go sce no gra fa oraz He -
le bran da, któ ry wzbo ga ci przed sta wie nie
ka pi tal n mu zy k.

Kie dy zo ba czy em znaj du j ce si na sce -
nie de ko ra cje, przy szo mi do go wy so -
wo „tur pizm”. Zo ba czy em bo wiem wiel -
kie miet ni sko, w do dat ku z ty po wym
„wa go ni kiem” – stan dar do wym po jem ni -
kiem na mie ci, ja kie mo na spo tka
na po dwór kach. Po my la em, e mo na by
w tej sce ne rii wy sta wi dra mat Ró e wi cza
Sta ra ko bie ta wy sia du je al bo Ko ców k
Bec ket ta. A to prze cie ma by sce no gra -
fia do baj ki dla dzie ci. Szyb ko jed nak
uzmy so wi em so bie, e po mys Hu bicz -
ki jest bar dzo bli ski rze czy wi sto ci. W me -
diach po ja wia o si mnó stwo do nie sie
o dzi kich zwie rz tach wcho dz cych co raz
cz ciej do miast i szu ka j cych na miet -
ni kach po y wie nia. 

W mia r roz wo ju ak cji ro so mo je prze -
ko na nie, e wszyst ko w tym przed sta wie -
niu jest na swo im miej scu. Sce no gra fia,
mu zy ka, ak to rzy. Pa r sów o tych ostat -
nich. Lis – gra ny przez Grze go rza Ec ker -
ta i Dzik w in ter pre ta cji Pio tra Ga brie la nie
s za te zwie rz ta prze bra ni. Gra j w zach -
ma nio nych gar ni tu rach, ma j me lo ni ki,
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I Cie szy skie go Zam ku Przed si bior -

czo ci i Sztu ki, któ ry uy czy sa li.
Wy pe ni y go tyl ko trzy utwo ry, po sia -
da j ce jed nak nie zwy ky ci ar ga tun -
ko wy. Tym ra zem kom po zy cja Ber ge -
ra (Kon wer gen cje I na skrzyp ce so lo
z lat 1968-1970, utwór de dy ko wa ny
wie lo let nie mu pre ze so wi kra kow skie -
go Od dzia u ZKP i gów ne mu pro mo -
to ro wi kra kow skie go „re ne san su” Ber -
ge ra Je rze mu Stan kie wi czo wi) zo sta a
„oto czo na” utwo ra mi Hen ry ka Mi ko a -
ja Gó rec kie go (ma o zna na Ma a fan -
ta zja na skrzyp ce i for te pian op. 73
z 1997 ro ku) oraz Krzysz to fa Pen de rec -
kie go (fi na II So na ty na skrzyp ce i for -
te pian z 1999 ro ku). Wy ko naw czy nia -
mi kon cer tu by y Ka ja i Ju sty na
Dan czow ska. Licz nie tym ra zem ze bra -
na pu blicz no (w tym du a gru pa
uczniów szko y mu zycz nej) su cha a
w nie zwy kym sku pie niu mu zy ki, o któ -
rej zo sta a dow cip nie uprze dzo na przez
Pa ni Pro fe sor, i jest bar dzo trud na.
Fak tycz nie, su cha nie Kon wer gen cji
to by a wal ka, zma ga nie si z ogra ni cze -
nia mi psy cho lo gii su cha nia, do ma ga -
j cej si te go, by ucho by o „pro wa dzo -
ne” ja kim do stp nym, wy dep ta nym
trak tem, o któ rym mniej wi cej wia do -
mo, do kd pro wa dzi. Nar ra cji, któ r sto -
su je Ber ger, nie mo na na wet po rów na
do cie ki (po da j de fi ni cj geo gra ficz -
n tej e cie ki: „naj mniej szy szlak ko -
mu ni ka cyj ny”). Ra czej do ska li stej tur -
ni – ale có to za przy go da po ko ny wa
owe usko ki i w do y… Prze ciw nie
Gó rec ki: su cha nie je go pó nych utwo -
rów mo na przy rów na do spa ce ru
po wiej skim ogród ku, rów niut ko po -
dzie lo nym na grzd ki ob sa dzo ne a to ru -
mian kiem, a to na giet ka mi, a to in ny -
mi drob ny mi kwiat ka mi. Bar dzo lu bi
ta kie ogród ki, cu dow ny w nich spo kój
i nie trze ba si wspi na. Fi na o wa So -
na ta Pen de rec kie go to okaz tak zwa ne -
go „zdro we go” dra ma ty zmu. Kom po -
zy tor trzy ma si ci le daw nych
ka no nów do ty cz cych roz wi ja nia for -
my mu zycz nej, a ma te ria utwo ru jest
bar dzo cie ka wa: su chacz zo sta je wci -
gni ty w ow „in ter tek stu al n” gr,
w któ rej fan ta mi s qu asi -cy ta ty z dzie
wiel kich kom po zy to rów prze szo ci,
od Beetho ve na do Szo sta ko wi cza.

Oby dwa kon cer ty de dy ko wa ne Ro ma -
no wi Ber ge ro wi (kom po zy tor nie ste ty
nie móg na nie przy by, na kon cer cie or -
ga no wym re pre zen to wa go brat Jan 
– ma larz, zwi za ny z Aka de mi Sztuk
Pik nych w Bra ty sa wie) by y czym
wi cej, ni oka zj do po su cha nia spo -
rej daw ki mu zy ki wspó cze snej. By y
wy da rze niem, któ re zo sta nie za pi sa ne
w miej skich an na ach. Wy da rze niem,
któ re sam Ro man Ber ger tak opi sa
w przed mo wie do pro gra mu, pod da t 9
wrze nia 2014: „Wiel kie go szcz cia
w y ciu po trze ba, by po wy mu szo nym
«exo du sie» z ro dzin ne go mia sta wró ci
do (nie ja ko «w ostat niej chwi li» cho
tyl ko sym bo licz nie -mu zycz nie”. 

MAG DA LE NA DZIA DEK

by y si kon cer ty de dy ko wa ne Ro ma -
no wi Ber ge ro wi – wy bit ne mu kom po -
zy to ro wi po cho dz ce mu z Cie szy na,
miesz ka j ce mu na So wa cji. Z kra -
kow skim ro do wi skiem kom po zy tor -
skim Ro man Ber ger zwi za ny jest
od daw na. To tam wa nie od kry to go
ja ko ar ty stycz ne go pa tro na cze cho so -
wac kiej Ak sa mit nej Re wo lu cji, a wcze -
niej – za pa lo ne go prze ciw ni ka re i mu,
tam te mia Ber ger wie le wy ko na
swo ich – nie a twych w od bio rze – dzie
(nie uj mu jc za sug ka to wi cza nom – nie
stra ci li oni ni gdy kon tak tu z ar ty st, któ -
ry jed nak, w la tach 70. czy 80., nie móg
by oczy wi cie przez nich pro mo wa ny
ja ko zwo len nik an ty ko mu ni stycz nej
ide olo gii). Kon cer ty zor ga ni zo wa no
dzi ki po mo cy cie szy skie go zbo ru
ewan ge lic kie go i miej sco wej szko y
mu zycz nej. Pierw szy z nich od by
w ko cie le Je zu so wym. By to kon cert
mu zy ki or ga no wej w wy ko na niu wy bit -
ne go kra kow skie go or ga ni sty Je rze go
Ku kli. Na prze pik nym, cho wie lo krot -
nie prze ra bia nym i nie ste ty ju moc no
pod nisz czo nym (przez nie ja kie „ko at -
ki”, jak ob ja ni Je rzy Ku kla w pro gra -
mie kon cer tu) XVIII -wiecz nym in stru -
men cie za brzmia a Fan ta zja i fu ga
c -moll Ja na Se ba stia na Ba cha, trzy
pre lu dia cho ra o we Ja na Gaw la sa – cie -
szy skie go kom po zy to ra zwi za ne go ze
ro do wi skiem ewan ge lic kim, na uczy -
cie la Ro ma na Ber ge ra, frag ment mo nu -
men tal ne go Exo du su sa me go Ber ge ra
(La by rin tos; ca e dzie o jest de dy ko wa -
ne Ja no wi Gaw la so wi) oraz trzy ostat -
nie cz ci cy klu Les corps glo rieux Oli -
vie ra Mes sia ena. Tak do bra ny pro gram
uka za ró ne ob li cza du cho wo ci mu -
zy ki: od pro sto li nij no ci Ba cha i Gaw -
la sa, po przez Ber ge row skie „fi lo zo fo -
wa nie” dwi ka mi, do wi zjo ner stwa
Mes sia ena. Do trud ne go w od bio rze
pro gra mu wy su cha o w nie dziel ny,
desz czo wy wie czór nie wie le osób, ale
kon cert zro bi wiel kie wra e nie.

Po dob nie jak dru gi, zor ga ni zo wa ny
dzi ki po mo cy dy rek cji Pa stwo wej
Szko y Mu zycz nej I i II stop nia oraz

Ka to wic cy sty pen dy ci 
na es tra dzie „Si le sii”

Rów no le gle z fe sti wa lem w Wy gie -
zo wie „Si le sia” co ro ku re ali zu je

cykl kon cer tów dla tych, któ rzy chcie -
li by w tym cza sie po su cha do brej
mu zy ki nie ru sza jc si z Ka to wic. 
Za zwy czaj wy st pu j na nich mo dzi ar -
ty ci. Tak by o i tym ra zem – w przed -
ostat nim ty go dniu wrze nia, a wic
w przeded niu uro dzin Mia sta Ka to wi ce
od by a si se ria wy st pów mo dych
i bar dzo mo dych mu zy ków, któ rych po -
 czy za szczyt ny fakt po sia da nia sty pen -
dium przy zna ne go przez wa dze miej -
skie. W nie dzie l 14 wrze nia w Do mu
Kul tu ry na Ko szut ce pre zen to wa li si:
pia nist ka Agniesz ka Po rzu czek, skrzy -
pacz ka Agniesz ka Sa wic ka i wio lon cze -
list ka An na Cier pisz. Akom pa nio wa a
Kry sty na Ma kow ska. Mi mo mo de go
wie ku (zresz t do zró ni co wa ne -
go – pia nist ka jest ju po stu diach, na -
to miast wio lon cze list ka do pie ro po ma -
tu rze), mo de pa nie le gi ty mu j si ju
na gro da mi kon kur so wy mi i in ny mi
pik ny mi osi gni cia mi. Pro gram ze sta -
wio no z trzech blo ków, w ra mach któ -
rych ka da z nich gra a ko lej no po jed -
nym utwo rze. Agniesz ka Po rzu czek
za pre zen to wa a kil ka ba ga tel Beetho ve -
na, któ re s do trud ne w in ter pre ta cji,
bo wy ma ga j zmie rze nia si ze spe cy -
ficz nie „na g” fak tu r for te pia no w
(ma si wra e nie, e w nie któ rych miej -
scach Beetho ven wrcz po sk pi nut,
a prze cie dys po no wa in stru men tem
o da le ko bar dziej de li kat nym brzmie niu,
ni wspó cze sne), oraz Bar ka ro l Cho -
pi na – do a tw z ko lei do ogar ni cia,
pe n przy jem nie bo ga tych splo tów
dwi ko wych, któ re sko ja rzy y si nie -
gdy Iwasz kie wi czo wi z wo do ro sta mi.
Wy zwa niem dla skrzy pacz ki i wio lon -
cze list ki by y utwo ry so lo we. Agniesz -
ka Sa wic ka wy ko na a do pew nie,
cho jesz cze nie zu pe nie con bra vu ra
pierw szy ka prys Pa ga ni nie go z opu su 24,
na to miast An na Cier pisz do sow nie
„wy cier pia a” gra n przez sie bie Su it G.
Cas sa do – utwór pre ten du j cy do hisz -
pa skie go ognia, w rze czy wi sto ci nud -
ny, „wy m czo ny” i zde cy do wa nie
za du gi. Bar dziej efek tow nie i na tu ral -
nie wy pa dy w wy ko na niu obu ar ty stek
tra dy cyj ne nu me ry po pi so we: Po lo -
nez D -dur Wie niaw skie go, In tro duk cja
i Ron do ca pric cio so Sa int -Sa en sa oraz
Wa ria cje na te mat z ope ry „Moj esz” Pa -
ga ni nie go. Przed na szy mi ar tyst ka mi do -
pie ro otwie ra si y cie, ma j wic jesz -
cze du o cza su, e by wy bra od po wied ni
dla sie bie re per tu ar, ja ko e w do brym
wy bo rze tkwi po o wa suk ce su.

Kon cer ty de dy ko wa ne 
Ro ma no wi Ber ge ro wi

Sta ra niem kra kow skie go Od dzia u
Zwiz ku Kom po zy to rów Pol -

skich 21-22 wrze nia w Cie szy nie od -
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cz li wy, kto po zna Hrdla ka to
ko lej na po wie nie miec ko j -
zycz ne go pi sa rza po cho dz ce go

z Za brza przed sta wia j ca Gór ny lsk
w okre sie dwu dzie sto le cia mi dzy wo -
jen ne go. Ja nosch roz pra wia si w niej
przede wszyst kim z upio ra mi wa sne go
dzie ci stwa, ze zmo ra mi na wie dza j cy mi
nie jed n ro dzi n  po ni a niem, bi ciem,
wzgar d, po szu ku jc ich wy tu ma cze nia
w nie wia do mo ci ro dzi ców, któ rzy cz -
sto nie wie dz, co jest susz ne, a co nie,
w ich y cio wym za gu bie niu i nie wa ci -
wych wzor cach prze j tych z do mu, szko -
y czy na wet ko cio a. W ten wa nie spo -
sób au tor tu ma czy, skd si wzi o pie -
ko, ja kie jed ne mu z gów nych bo ha te rów
ksi ki  Nor ber to wi Fürch te got to wi Ma -
in ce  za fun do wa li nie tyl ko oj ciec i mat -
ka, ale tak e bab ka, wpa ja j ca wnu ko wi
prze ko na nie, e gdy b dzie nie grzecz ny,
to je go ma ma umrze i wte dy otrzy ma
okrut n ma co ch. 

Z kart po wie ci wy a nia si bo le sna rze -
czy wi sto wie lu pol skich ognisk ro dzin -
nych, któ re za miast po n mi o ci, wy -
pa la j du sze swo ich czon ków nie na wi ci,
sta ym pod trzy my wa niem wy so kie go po -
zio mu l ku, po ni a niem psy chicz nym i fi -

 jest za wsze uprzt ni ty i czy sty), opa no -
wa niem i umie jt no ci mil cze nia, gdy in -
ni blu zga j prze kle stwa mi na pra wo i le -
wo. Jed nym so wem, Hrdlak to miej sco -
wy wi ty, ere mi ta, mnich, w pew nym sen -
sie no we wcie le nie Je zu sa na mia r ów cze -
snych cza sów i miej sca, w któ rym przy szo
mu y. Po twier dze niem ta kiej in ter pre ta -
cji mo e by tak e fakt, i po ja wia si on
zni kd i zni ka rów nie ta jem ni czo.

W po wie ci Ja no scha od na le mo e my
jesz cze wie le mi ni trak ta tów, jak cho cia -
by o suk ni lub nej pan ny mo dej, fi lo zo -
ficz nych po szu ki wa niach Cwi Bo in skie go
oraz je go przy ja cie la Bal le stre ma, a tak e,
chy ba naj wa niej sze, o et nicz nych ko rze -
niach lu dzi za miesz ku j cych lsk oraz
o zwy cza jach pa nu j cych w ich do mach.
Z obu ostat nich ese jów móg by wy nik n
i za pew ne wy nik nie za cie ky spór o przed -
sta wie nie Gór no l za ków w bar dzo zym
wie tle  ja ko po tom ków Hu nów, Kir gi -
zów, Ta ta rów, Be sa ra bów i in nych Mon -
go ów, a w naj mniej szym stop niu Niem -
ców, cho do tych ostat nich chcie li by
by naj bar dziej po dob ni. Trze ba wic t
kót ni zdu si w za rod ku i pod kre li
uni wer sa lizm pro zy Ec ker ta. Cho cia
umie ci on ak cj fa bu y w ja kiej Kod -
ni cy na l sku, to jed nak ów po zor ny kon -
kret po su y mu je dy nie ja ko pre tekst
do roz wa a o na tu rze czo wie ka w ogó -
le  std ese je o prze mo cy w ro dzi nie,
o nie mo ral no ci wie rz cych i po szu ki wa -
niu no wej dro gi wia ry, a tak e o mie szan -
ce et nicz nej i kul tu ro wej, któ rej efek tem
jest zbie ra ni na roz ma itych zwy cza jów,
tra dy cji i ob rz dów nie za wsze do brze ro -
zu mia nych, a wic cz sto le prze ka zy wa -
nych z do dat kiem wa snych in ter pre ta cji,
prze s dów i roz ma itych dzi wactw. Zresz -
t wspo mnia n Kod ni c trud no umiej sco -
wi na ma pie, gdy gmi na o tej na zwie po -
wsta a do pie ro po II woj nie wia to wej,
a sie dzi b jej wadz by a obec na dziel ni -
ca K dzie rzy na -Ko la. Jest jesz cze oczy -
wi cie Ru da l. Kod ni ca, no i rze ka, pra -
wo stron ny do pyw Od ry. 

Czy Ja nosch chcia w ten spo sób omie -
szy Gór no l za ków? Czy chcia po ka za
wia tu, e l ska zie mia jest za co fa nym,
brud nym, zym i pe nym cha cha rów graj -
do kiem? Gdy od czy ta my je go po wie
z od po wied niej per spek ty wy, a za tem ja -
ko zbiór roz wa a fi lo zo ficz nych, etycz -
nych, re li gij nych, kul tu ro wych, psy cho lo -
gicz nych, któ re sple cio no w jed n nar ra -
cj, ma j c kil ka wt ków fa bu lar nych,
wów czas ode rwie my si od ko niecz no ci
na ka da nia na ni l skie go fil tru i za uwa -
y my, e ona o wie le bar dziej kry ty ku je
nas ja ko lu dzi i ob na a na sze ludz kie sa -
bo ci, któ re w ka dym za kt ku wia ta s
ta kie sa me. Szcz li wy, kto po zna Hrdla -
ka to rów nie swe go ro dza ju te sta ment au -
to ra, któ ry dzie li si w nim nie ty le pik -
ny mi i cno tli wy mi m dro cia mi, ja kie ze -
bra w ci gu y cia, ile gorz ki mi i bo le sny -
mi praw da mi, od któ rych do brze jest nie
ucie ka, ale sta n z ni mi twa rz w twarz,
by zo ba czyw szy zo, ja kie tra pi ludz -
ko, do strzec w niej tak e ta kie ja sne per -
y, jak Hrdlak, cz sto za to pio ne w bo cie
co dzien no ci. Ten, kto je wy o wi, b dzie
szcz li wy.

KA TA RZY NA BE RE TA
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zycz nym. Tak by o i jest nie tyl ko na l -
sku. Horst Ec kert to tyl ko opi sa w do sad -
nym sty lu, nie po zo sta wia j cym miej sca
na wt pli wo, czy ta ka okrut no jest
mo li wa. Jest i, co wi cej, ka dy jest
do niej zdol ny. I ro bot nik, i urzd nik, i Po -
lak, i Nie miec, i wie rz cy, i nie wie rz cy.
To po pro stu ludz ka przy wa ra, z któ r jed -
ni wal cz, wzno szc si na wy y ny spo -
ko ju, mi o ci, do bro ci, wrcz aniel sko ci,
jak Hrdlak, a in ni z tej czy in nej przy czy -
ny si jej pod da j, upa da jc jak El za
i Han nek Ma in ko wie.

Trze ba te pod kre li, e nie ste ty Ja -
nosch ma susz no, za uwa a jc fa szy -
wo de kla ro wa ne go przez bo ha te rów je -
go pro zy chrze ci ja stwa, bo co to za ca -
ri tas, któ ra nie ko cha na wet naj bli szych?!
Jak e mi o wa b dzie ob cych, a tym bar -
dziej Bo ga, któ re go nie wi dzi, sko ro gar -
dzi sy nem, cór k, oj cem, mat k…? In n
kwe sti jest roz sze rze nie tej kry ty ki na ca -
 re li gi i przy pi sy wa nie jej wi ny
za wszyst kie grze chy po pe nia ne w do mo -
wym za ci szu, za skrzy wie nia edu ka cyj ne
szko y i wie le in nych nie god nych czo wie -
ka za cho wa, ja kie wy pe nia j po wie.
S dz, e w tym miej scu au tor do ko na
krzyw dz ce go uogól nie nia, ale nie ono jest
isto t je go re li gij nych re flek sji. 

Szcz li wy, kto po zna Hrdla ka to zbiór
mi ni trak ta tów na ró ne te ma ty, sple cio nych
w spój n fa bu . Jed nym z ese jów, któ re
za cze pio ne s w gów nym wt ku na po do -
bie stwo ko twi cy, ro zu mia nej ja ko ele ment
ska dnio wy j zy ka HTML, jest roz wa a -
nie osnu te wo kó re li gii chrze ci ja skiej,
Bo ga, przy ka za, etycz nych norm, bud dy -
zmu oraz je go wska zó wek. Ja nosch, któ -
ry sam jest bud dy st, w swo im ese istycz -
nym stu dium wy cho dzi od kry ty ki nie mo -
ral no ci opi sy wa nych przez sie bie po sta -
ci, na stp nie prze cho dzi przez kry ty k ko -
cio a i re li gii ja ko przy czyn owej nie szla -
chet no ci, aby osta tecz nie osi gn prze -
ko na nie, e w y ciu trze ba zmie rza ta k
cie k, by doj do nir wa ny, dzi ki któ -
rej unik nie my po now nych na ro dzin, nie -
gwa ran tu j cych nam lep szej eg zy sten cji
od po przed niej. Ten swo isty trak tat w po -
wie ci jest w rze czy wi sto ci za pi sem dro -
gi, ja k za pew ne mu sia przej au tor
pod czas wie lo let nich oso bi stych po szu ki -
wa sen su y cia, któ re wy pe nio ne jest
cier pie niem, nie na wi ci, ob u d i wie lo -
ma in ny mi for ma mi za. Pi sarz szu ka zro -
zu mie nia i zna laz ta kie, ja kie osta tecz nie
za war w ksi ce, jed nak po mi mo do sad -
no ci wie lu kry tycz nych sfor mu o wa
nie na rzu ca on czy tel ni ko wi wa snych
prze ko na. Wy bo ru dro gi mu si do ko na
ka dy sam.

Kon stru ujc po sta Hrdla ka na po do -
bie stwo bud dyj skie go mni cha, za war
w nim tak e, z pew ny mi za strze e nia mi,
sub tel ne od bi cie Je zu sa. Hrdlak  dla
tzw. nor mal nej cz ci spo e cze stwa gu -
pol i dzi wak  wy ra nie od ci na si od oto -
cze nia nie ad nym wa riac twem czy ni -
szym po zio mem kul tu ry, ale wa nie wy -
jt ko w szla chet no ci po st po wa nia (nie -
mal od da je wa sne y cie za ko nia), do bro -
ci (dzie li si po kar mem, cho cia sam jest
bied ny), schlud no ci (je go dom  cho
trud no na zwa go bu dyn kiem, bo to ja ki
skle co ny z bla chy, kar to nów i de sek boks

Sz

Ja nosch: Szcz li wy, kto po zna Hrdla ka.
Prze. Emi lia Bie lic ka. Kra ków 2014, ss. 174,
ok. Twar da.
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iotr Ma ty wiec ki pi sze ksi k
pod ty tu em wia do mo do -
sko na le wie dzc, e jest to

wy czyn kar ko om ny. Na bli sko osiem -
dzie si ciu stro nach la wi ru je po mi dzy
fi lo zo fi i po ezj, raz szu ka jc opar cia
w ko men ta rzach do He ra kli ta z Ab de -
ry, in nym ra zem snu jc he ideg ge row skie
oraz hus ser low skie (au tor kpi nie co
z re duk cji fe no me no lo gicz nej) me dy ta -
cje o wia do mo ci. 

Za ka dym ra zem na kar tach tej ksi -
ecz ki, z upo rem god nym spra wy, Ma -
ty wiec ki na su chu je i ba da, le dzi j zyk
po ezji oraz mo w przy ro dy, szu ka jc
me ta fo ry te go, co móg by na zwa wia -
do mo ci. Wy naj du je ich bez li ku. Jak
 czy to w ca o?

Ksi ka ta zro bio na jest na za sa dzie
roz sze rza nia re flek sji o wia do mo ci
o ko lej ne kr gi te ma tycz ne: hym ny,
wy zna nia wia ry, dy gre sje, pró by zu ni -
wer sa li zo wa nia po j cia wia do mo ci.
Jest to, in ny mi so wy, szko a my le nia,
ale my le nia po etyc kie go. Lu dwig Feu -
re bach pi sa o po dat no ci po j fi lo zo -
fii na roz wi ni cie ja ko pro bie rzu przy -
dat no ci da nej pro po zy cji teo re tycz -
nej. Po j cie wia do mo ci przez sw wie -
lo znacz no i roz le go zna ko mi cie si
do te go na da je. 

Au tor zda jc so bie spra w z ga tun -
ko wej za wi o ci dzie a, któ re go si pod -
j, na zy wa je po ema tem pro z, któ ry
kar mi si fi lo zo fi lub trak ta tem fi lo -
zo ficz nym uy wa j cym j zy ka po ezji.
Funk cja po etyc ka, czy li udziw nie nie,
prze nie sie nie w kon tek sty nie oczy wi -
ste lub po zor nie oczy wi ste roz wa a
o tym, co si przy da rza „ja”, to na czel -
na za sa da twór cza i na rz dzie te go mi -
ni trak ta tu. Gdy po szu ka my w hi sto rii
pol skiej li te ra tu ry po dob nych in spi ra -
cji, to zo ba czy mo e my, e mo men -
ta mi lek tu ra ksi ki Ma ty wiec kie go
przy wo dzi na myl Con fi te or Przy by -
szew skie go, a in nym ra zem Ge ne zis
z du cha, wresz cie na wskro wspó cze -
sne ese je Krzysz to fa Rut kow skie go, in -
spi ro wa ne Gior gio Agam be nem. Ksi -
ka Ma ty wiec kie go to pik ny okaz
w do rob ku In sty tu tu Mi ko ow skie go,
któ ry by mo e  po dob nie jak wier -
sze Paw a Ko jo Kon na ka  do cze ka
si no mi na cji do li cz cych si w Pol -
sce na gród li te rac kich.

Ob j to nie jest tu prze szko d ani
tym bar dziej wia dec twem lek ce wa e -
nia te ma ty ki, gdy Ma ty wiec ki pi sze
bar dzo g sto. S to me dy ta cje wy ma ga -
j ce, a ich Czy tel nik, la dem zna czo nym
przez Ja me sa Joy ca, móg by cier pie
na ide al n bez sen no. Ten kon tekst
zresz t przy wo a mo na w od nie sie niu
do sów au to ra, któ re sta no wi alu zj
do me to dy stru mie nia wia do mo ci:
„Chc, e by to, co pi sz, by o wia do -
mo ci” (s. 7) – pi sze w jed nym ze
zgrab nych pa ra afo ry zmów.

De fi ni cji wia do mo ci na kar tach te -
go ese ju jest wie le. Ka dy z sze dzie -
si ciu dzie wi ciu roz dzia ów za czy na si

z fan ta zj, ale te z dru zgo c c wia do -
mo ci uby wa nia, któ r nad ra bia g sto -
ci kro ków (my li) ma j cych od da li
od nie uchron no ci. Wszak ta ran tel la no -
si w so bie pa mi ry tu au, mia a chro -
ni przed mier cio no nym uk sze niem.
Czy nie te go sa me go chce unik n Ma -
ty wiec ki? 

Au tor mó wi: „wia do mo wsz -
dzie w so bie po d a za mier ci”
(s. 73). By ostat ni mi so wy po g bi
jesz cze ele gij ne za mkni cie i za ko czy
w du chu Ra ine ra Ma rii Ril ke: „W chwi -
li mier ci jest si nie mier tel nie wia -
do mym, jest si wia do mo ci da n raz
na za wsze, jest si y ciem (s. 79)”.
Szcze li na, prze wit, któ ry do my ka si
wraz ze mier ci, jest roz by skiem, któ -
rych wy traw nym po szu ki wa czem i ko -
lek cjo ne rem  Ma ty wiec ki, dla te go
te wia dom raz da ne go y cia, au tor pi -
sze o wia do mo ci, czy li o tym co
przed j zy ko we, co jest gb k, któ ra s -
czy, w tyl ko so bie wia do my spo sób,
wiat. 

MA REK MI KO A JEC
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od re flek sji na jej te mat i za wie ra roz -
ma ite pró by uj cia te go te ma tu. Roz rzut
dys cy pli nar ny i geo gra ficz ny twór -
czych in spi ra cji jest sze ro ki. Raz z po -
mo c przy cho dz m dr cy z Chin, in nym
ra zem He ra klit zwa ny te Ciem nym, czy
teo log Paul Til lich. 

Ma ty wiec ki wie, e wia do mo jest
przed j zy ko wa a uzgod nie nie in ter dy -
scy pli nar nej de fi ni cji nie do ko ca
jest je go am bi cj. Bi blio gra fia te ma tu
jest przy ta cza j ca swym ogro mem.
Dla te go Ma ty wiec ki w pe ni te go wia -
dom pró bu je sfor mu o wa ist nie j ce ju
pro po zy cje w twór czym roz wi ni ciu
(a jak e po feu er ba chow sku). Ce lo wo
wy ko rzy stu je jed no z mott, wzi te
z kla sy ka fi lo zo fii dia lo gu  Mar ti na
Bu be ra, by wy ra zi tak e sw au tor sk
mo ty wa cj: „(...) od nie sie nie czo wie -
ka do wa sne go je ste stwa i do wa snej
ja ni nie zna la zo ta kie go spe nie nia
i prze mie nie nia, i jak si zda je, nie mo -
e zna le” (s. 5). 

W ten spo sób wia do mo Ma ty wiec -
kie go sta je si te au tor sk pró b sa mo -
an tro po lo gii, sa mo po zna nia na naj bar -
dziej fun da men tal nym po zio mie. Dia -
lek ty ka tej ksi ki oscy lu je wo kó „ja”
i „ja”. Tak e „ja”, któ re mó wi za „my”,
wic ogól no ludz kie go, isto to we go oraz
osa dzo ne go w kon kre cie y cio wym,
naj pro ciej by o by po wie dzie, e mo -
e przede wszyst kim „ja” za nu rzo ne go
w wie cie. Wy mia n po mi dzy „ja”
i wia tem ese ista na zy wa wa nie „ele -
men tar n mo w”. Jest to ko mu ni ka cja
nie mal e ewan ge licz na („Niech wa sza
mo wa b dzie: tak, tak i nie, nie”).
W jej sow ni ku mie ci si tyl ko ty le i a
ty le. 

Funk cja po etyc ka tych ese jów wy ra -
a si tak e w tym, e wia do mo au -
to ra po ety zu je wiat tak, by to y cie na -
la do wa o li te ra tu r, wbrew za sa dzie
tra dy cyj nej mi me sis. Z roz bra ja j c
szcze ro ci Ma ty wiec ki przy zna je, e
w oknie, przez któ re ogl da „prze marsz
pór ro ku”, wi dzi je rzy ki, jed nak wo li
na zy wa je ja skó ka mi, gdy to so wo
bar dziej mu si po do ba. Jaw ne to za -
sto so wa nie au tor skiej li cen cji po etyc -
kiej, ale tak e po lo ni stycz nej for mu -
ki de fi niu j cej funk cj po etyc k ja ko
pro jek cj za sa dy ekwi wa len cji z osi
wy bo ru na o kom bi na cji. Ma ty wiec -
ki stwier dza na wet: „Chc przez to po -
wie dzie, e ma o wa ne s so wa
i ich zna cze nia, kie dy la ta j ra zem z ja -
skó ka mi, jak ja skó ki” (s. 9). Ujaw nia
wów czas swo je Ada mo we „ja” (gdy
jak Adam na zy wa rze czy i zwie rz ta),
czy li jest po et. 

Ksi k t na le y czy ta po wo li
i wie le ra zy. Brak spi su tre ci ma by
tak e za ch t do czy ta nia jed nym
tchem. W do okol nym ru chu lek tu ry Ma -
ty wiec ki, po dob nie jak czy ta ny przez
Ta de usza Saw ka Ja cqu es Der ri da, zda -
je si kro czy swo j my l w ryt mie ja -
kie go nie zwy ke go ta ca. Daj my na to
 wo skiej ta ran tel li: mia ro wo, szyb ko

P

Piotr Ma ty wiec ki: wia do mo. In sty tut
Mi ko ow ski 2014, ss. 80, ok. mik ka.
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Jay Da vid Bol ter: Prze strze
pi sma. Kom pu te ry, hi per tekst i re -
me dia cja dru ku. Prze. A. Ma ec -
ka, M. Ta ba czy ski. Kra -
ków 2014, ss. 276.
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si ka jest nie zwy -
kym przed mio tem,
któ ry to wa rzy szy kul -

tu rze ludz kiej na wszyst kich
eta pach jej roz wo ju, wy zna -
cza jc nie tyl ko spo sób prze -
ka zy wa nia my li i wie dzy, ale
tak e po ziom tech no lo gicz -
ny. Jak za uwa a we wpro wa -
dze niu Mi cha Ta ba czy ski:
„ksi ka jest su m mo li wo ci
cy wi li za cji na da nym eta pie
roz wo ju za rów no je li cho -
dzi o spo so by jej tech nicz nej
re pro duk cji i dys try bu cji, jak
i od no nie do for my ist nie nia
oraz pre zen ta cji jej tre ci”.
Zna cze nie ksi ki jest za tem
ogrom ne: sta no wi bo wiem
mo del da ne go eta pu cy wi li za -
cji, sym bol kul tu ry. Po czw szy
od za pi sków na ko ciach, gli -
nia nych pyt kach, przez opa se
ma nu skryp ty pi sa ne na cie l -
cej skó rze, na la du j ce je
ksi ki dru ko wa ne me to d
Gu ten ber ga, a po wy cho dz -
ce spod dru kar skiej pra sy, b -
d cej od zwier cie dle niem pro -
duk cji se ryj nej epo ki prze my -
so wej, ma so wo pro du ko wa ne
ksi ki. 

„Ka d z tych prze mian 
– pi sze Jay Da vid Bol ter – mo -
e my na zwa ‘re me dia cj’,
co ozna cza, e now sze me -
dium zaj mu je miej sce star -
sze go, jed no cze nie za po y -
cza jc i re or ga ni zu jc pew ne
ce chy pi sma wa ci we me -
dium star sze mu oraz zmie -

nia jc je go kul tu ro w prze -
strze (…). Re me dia cja to
pro ces kul tu ro we go wspó za -
wod nic twa po mi dzy tech no -
lo gia mi”.

Obec nie ma my do czy nie nia
z ko lej nym eta pem re me dia cji
dru ku. Naj now sza cy fro wa
tech no lo gia zmie nia styl czy -
ta nia i pi sa nia. Au tor zwra ca
uwa g na in te rak tyw no cy -
fro wych tek stów, któ re nie
tyl ko „na la du j” ksi k dru -
ko wa n, ale przede wszyst kim
wy cho dz po za ni, ofe ru jc
no we mo li wo ci tak pi sz -
cym, jak i przede wszyst kim
czy tel ni kom. Ci ostat ni sa mi
sta j si twór ca mi czy ta nych
tek stów. Dzie je si to dzi ki hi -
per tek stom, od sy a j cym
do in nych tek stów lub miejsc
w tym sa mym utwo rze, dzi -
ki cze mu ka da lek tu ra jest
czym od mien nym. Wspó -
cze ni czy tel ni cy nie czy ta j
za tem jed na ko we go tek stu.

Lek tu ra Prze strze ni pi sma
jest spa ce rem po zna nych nam
prze strze niach. Cho pu bli ka -
cja pi sa na by a wie le lat te mu,
wci spra wia wra e nie wie -
ej i ak tu al nej. Wi zjo ner ski
ta lent Bol te ra na praw d ro bi
wra e nie. Prze szka dza je dy nie
to, e wci po wta rza ne s te
sa me te zy. Ow szem, s in te re -
su j ce, ale za trze cim ra zem
prze sta j by za chwy ca j ce.
Prze kaz Bol te ra tak moc no
wbi ja si w umys czy ta j ce go,
e ten przyj mu je je go roz wa -
a nia za wa sne. Std wra e nie,
e czy ta my co, co bar dzo do -
brze ju zna my.

Au tor spraw nie, cho skró -
to wo pi sze o ca ej hi sto rii
ksi ki, pod kre la jc, e nie -
za le nie od jej ma te rial nej for -
my ksi ka za wsze po zo sta nie
ksi k. I nie jest tak na praw -
d istot ne, czy zo sta a za pi sa -
na na pa pi ru sie czy jest ze sta -
wem cy fro wych da nych za pi -
sa nych na py cie CD lub pli -
kiem w czyt ni ku. W obu przy -
pad kach do sko na le spe nia
swo j ro l – jest kom pa ty bil -
na z epo k, w któ rej po wsta -
a. Da je to na dzie j pi sz cym,
e ksi ki ni gdy nie zgi n,
po pro stu do pa su j si tech no -
lo gicz nie do swo ich cza sów.
W obec nej epo ce do mi nu j
kom pu te ry, sie in ter ne to wa.
Nic za tem dziw ne go, e tak e
ten ob szar za adap to wa a dla
sie bie ksi ka. Bol ter zwra ca
tak e uwa g, e eks pe ry men -
ty for mal ne z jej udzia em
wca le nie s od kry ciem ostat -
nich lat. Ksi ka mu si si
zmie nia, tak jak zmie nia si
wiat wo kó nas.

KA TA RZY NA KRZAN

Ot to Dov Kul ka: Pej za e me -
tro po lii mier ci. Roz wa a nia o pa -
mi ci i wy obra ni. Prze. M. Szczu -
bia ka. Wo o wiec 2014, ss. 167,
ok. twar da.
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ej za e me tro po lii mier -
ci wpi su j si w sze ro -
ki nurt li te ra tu ry obo zo -

wej. Ot to Dov Kul ka  hi sto ryk,
eme ry to wa ny pro fe sor Uni wer -
sy te tu He braj skie go w Je ro zo li -
mie, czo nek za rz du In sty tu tu
Yad Va shem i by y wi zie obo -
zu Au schwitz -Bir ke nau  prze -
pro wa dza czy tel ni ka przez oso -
bi ste wspo mnie nia, sny, fi lo zo -
ficz ne roz my la nia nad owi -
cim skim pie kem oraz bo le sne
po wro ty do miejsc, w któ rych
utra ci wa sne dzie ci stwo. Au -
tor pró bu je zro zu mie prze -
szo i wy do by z te go, co po -
zo sta o w je go pa mi ci, me ta fo -
rycz ny sens. Przy czym, jak
sam za zna cza, s to me ta fo ry
cze go, co w tam tym cza sie wy -
da wa o si roz ra sta w swo isty
wia to wy po rz dek. Ja ko hi sto -
ryk ana li zu je kon struk cj te go
ostat nie go, do strze ga jc w mier -
ci gów ny me cha nizm ste ru j cy
ca  ów cze sn rze czy wi sto ci,
zwasz cza ta ki mi miej sca mi, jak
obo zy kon cen tra cyj ne. Szcze gól -
nie za Au schwitz, któ ry na zy -
wa „me tro po li mier ci”. 

Nar ra cja Kul ki wy my ka si
ge no lo gicz nym kla sy fi ka cjom,

dzi ki cze mu ksi ka sta no wi
wy jt ko we po  cze nie wia dec -
twa oca la e go z Za ga dy, ese -
istycz nych roz wa a z po gra ni -
cza po ezji i fi lo zo fii oraz hi sto -
rycz nej ana li zy. Jest to po zy cja
obo wiz ko wa nie tyl ko dla osób
na uko wo in te re su j cych si Ho -
lo kau stem, ale tak e dla wszyst -
kich, któ rzy po szu ku j gb sze -
go wy tu ma cze nia ob se sji mier -
ci, ja ka za wad n a wia tem
pod czas II woj ny wia to wej.
Op ta nia, któ re po o y o si cie -
niem na ko lej ne de ka dy po 1945
ro ku. Pa ra noi, od któ rej nie s
wol ne tak e i na sze cza sy. Zu pe -
nie, jak by my nie wy ci gn li
ad nych wnio sków z dy mi -
cych kre ma to riów. 

W tej wy my ka j cej si sche -
ma tom pu bli ka cji wie le jest cen -
nych ob ra zów. War to przy to -
czy tu taj je den: sen o prze y wa -
niu fi zycz ne go ist nie nia lub fi -
zycz nej obec no ci Bo ga w kre -
ma to rium. Kul ka, wy cho wa ny
w re li gij no ci ju da istycz nej, nie
móg omi n py ta nia: gdzie by
Bóg, gdy lu dzie lu dziom go to wa -
li ta ki los? Sen ne ma rze nie,
o któ rym wspo mi na, da je za ska -
ku j c od po wied, wska zów k,
mgli ste prze czu cie, e by On
tam, gdzie cia a sta wa y si po -
dob ne do a gwi. Au tor tak oto
opi sa t bo sk obec no: „I uj -
rza em  strasz li w roz pacz Bo -
ga, któ ry tam by (…). Po czt ko -
wo czu em go (tyl ko) ja ko ta jem -
ni cze pro mie nio wa nie bó lu py -
n ce z czar nej pust ki nie roz pa lo -
nej cz ci pie ca kre ma to ryj ne go.
Pro mie nio wa nie nie zno nie do -
tkli we go bó lu, jed no cze nie t -
pe go i prze szy wa j ce go. Po tem
za cz przy bie ra po sta ogrom -
ne go em brio na, sku lo ne go z bó -
lu w pó mro ku, gdzie pul so wa -
a tyl ko odro bi na wia ta (…)”.
Bóg w nie Kul ki znaj du je si
w sa mym cen trum ludz kie go l -
ku, cier pie nia, po ni e nia, opusz -
cze nia i wresz cie okrut nej mier -
ci. Jest tam ci chy i nie wi docz ny,
nie na rzu ca si, jak by za wsty dzo -
ny tym, co Je go stwo rze nie jest
w sta nie uczy ni, jak by przy bi -
ty bo le ci i nie mo c, bo có mo -
e uczy ni Stwór ca ogra ni czo ny
wol no ci swe go dzie a? Cho cia
wszech mo g cy, nie mo e jed nak
ode bra czo wie ko wi wol no ci!
Sie dzi wic w kre ma to rium ni -
czym za kad nik pa to wej sy tu acji. 

Pej za e me tro po lii mier ci to
ksi ka, któ ra za ska ku je g bi
roz wa a, nie kon wen cjo nal ny -
mi od po wie dzia mi, opi sa mi
z jed nej stro ny ucie ka j cy mi
przed pa to sem, któ ry ni cze go nie
tu ma czy i nie oczysz cza, z dru -
giej da le ki mi od szo ko wa nia
czy tel ni ka okru cie stwem, cho
rów no cze nie pe ny mi twar de go
re ali zmu. Pu bli ka cja Kul ki to
lek tu ra obo wiz ko wa dla ka de -
go, kto chce bu do wa po wa n
re flek sj nad pro ble mem Ho lo -
kau stu.

KA TA RZY NA BE RE TA
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ie mal ca y Lon dyn zwie dzi mo -
na z jed ne go punk tu – Lon don
Eye, wiel kie go my skie go ko a,

b d ce go jed no cze nie wie  wi do ko w.
Z wy so ko ci, nie bio rc udzia u w p dzie
miej skie go y cia, od izo lo wa ni od pro ble -
mów i co dzien no ci po dzi wia mo e my
pik no te go mia sta. Tak, mniej wi cej,
czu am si czy ta jc ksi k Grze go rza
Mu chy. Opo wie, zo o na ze skraw ków
mi o snych spo tka ko chan ków, opa trzo na
jest bar dzo traf nym pod ty tu em – dzien ni -
ki szcz li we.

Grze gorz Mu cha czy ni nas wiad ka mi
i uczest ni ka mi chwil wspól nie sp dzo nych
przez ko chan ków. Pod gl da my ich wy cze -
ka ne spo tka nia, roz mo wy i in tym ne zbli -
e nia. Tak, Lon don eye to ksi ka o mi o -
ci. Po prze czy ta niu pierw szych stron
mo na j bez a lu odo y na pó k z ba -
nal ny mi hi sto ria mi o za ko cha nych. Je li
jed nak nie znie ch ci my si ste reo ty pem
„star szy m czy zna – stu dent ka”, je li nie
za szu flad ku je my ksi ki ja ko sub tel ne go
ero ty ku, spo tka nas mo e ca kiem przy -
jem na nie spo dzian ka. Bo wbrew po czt -
ko wej, po bie nej oce nie ksi ka Grze go -
rza Mu chy jest po zy cj dla osób, któ re lu -
bi pod da wa do gb nej ana li zie czy ta n
wa nie po zy cj.

Zwró ci am na to uwa g do pie ro, gdy
w ak cj wmie sza si pe wien ru dy kot. Nie
da am mu si jed nak zwie i nie spa ko -
wa am ba ga y, li czc na to, e nar ra tor za -
pra sza mnie w ta jem ni cz po dró do kra -
iny Car lo sa Ru iza Za fó na. Z umie chem
przy j am ko lej ne „ma now ce” i z wy trwa -
o ci ko lek cjo ne ra zbie ra am wska zów -
ki po zo sta wio ne przez au to ra, od czy tu -
jc – mam na dzie j wa ci wie – praw dzi -
we je go in ten cje. „Tu ci mam”  – po my -
la am, czu jc przy tym sa tys fak cj z roz -
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szy fro wa nia chy tre go pla nu, gdy na jed nej
ze stron zna la zam frag ment mo g cy by
au to re cen zj czy ta nej po wie ci.

Hi sto ria ko chan ków wie dzie nas przez
zna ne uli ce Ka to wic, By to mia i Gli wic,
pro wa dzi przez Ber lin i Szko cj, po ka zu -
je Hong kong i, przede wszyst kim, Lon -
dyn. Nie jest wa ne, gdzie dzie je si ak -
cja, bo nie ma zna cze nia nic, co dzie je si
w ksi ce. a den z roz po cz tych wt ków
nie mu si do trwa do fi na u. Li czy si bo -
wiem je dy nie in tym na obec no pa ry
ko chan ków. Prze ni ka nie si ich cia
i umy sów. „Na pisz my wa sn hi sto ri; hi -
sto ri to czo nych in try ga mi ko chan ków,
któ rzy nic so bie z te go nie ro bi” – pro -
si w pew nym mo men cie bo ha ter ka ksi -
ki, Kin ga. A au tor – bo ha ter -pi sarz nie wa -
ha si spe ni jej pra gnie nia. Za py ta cie,
czy jest to na pew no je go wa sna hi sto ria?
Te go nie wiem i nie za mie rzam roz -
strzy ga. Nie b d zga dy wa mi mo te go,
e roz wi za niu tej kwe stii su y mo g
wska zów ki – opo wie za czy na si
od wt pli wo ci gów nych po sta ci, czy
chc si swo j hi sto ri po dzie li,
a na okad ce czy ta my, e opi sa ne wy da -
rze nia opar te s na fak tach. 

Opo wie o ko chan kach zi lu stro wa na
zo sta a fo to gra fia mi, a miej sce wy ko na nia
wie lu z nich roz szy fro wa mo g za pew ne
je dy nie bo ha te ro wie po wie ci. Na po zór
oczy wi ste, nic nie jest jed nak do sow ne, bo
prze cie i tak nie ma zna cze nia.

Ksi k – od mo men tu, w któ rym wda -
my si w gr przy go to wa n przez Grze go -
rza Mu ch – czy ta si w je den wie czór. Po -
zo sta je po niej umiech i y cze nie, by ko -
chan ko wie trwa li w owej in tym nej rze czy -
wi sto ci.

AD RIA NA URGACZ -KU NIAK

N

Grze gorz Mu cha: Lon don eye. Wy daw nic -
two In no wa cyj ne No vae Res, Gdy nia 2013,
ss. 192.

Czy mo na mó wi w Ikei?
Czy na zw IKEA mo na od mie nia

w ta ki spo sób?

My l, e mo na, zwasz cza e nie po -
wo du je to za kó ce w ko mu ni ka cji. 

IKEA jest skró tow cem go sko wym,
utwo rzo nym z pierw szych li ter na zwy
roz wi ni tej, któ re czy ta si cz nie po dob -
nie jak zwy ke wy ra zy, czy li ja ko su m ko -
lej nych go sek. Zna ny mi skró tow ca mi
go sko wy mi s np. PE SEL – Po wszech ny
Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Lud no ci,
MEN – Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej,
NIK – Naj wy sza Izba Kon tro li czy
OBOP – Oro dek Ba da nia Opi nii Pu -
blicz nej. 

Jak do wia du je my si z in ter ne to we go
ser wi su fir my (www.ikea.pl), a tak e ze
Sow ni ka skró tów i skró tow ców Je rze -
go Pod rac kie go, skró to wiec IKEA po -
wsta z po  cze nia pierw szych li ter
imie nia i na zwi ska za o y cie la te go
przed si bior stwa, In gva ra Kam pra da,
oraz nazw miejsc, w któ rych do ra sta:
far my Elm ta ry di i pa ra fii Agun na ryd. 

Przy wo a ne wy ej przy ka dy pol skich
go skow ców nie na str cza j pro ble mów
w od mia nie ani za pi sie form od mie nio -
nych, wszyst kie bo wiem ko cz si
na spó go sk i dla te go w na tu ral ny spo -
sób zo sta j w czo ne do de kli na cji m -
skiej – spo tka my wic for my: PE SEL -u,
MEN -u, NIK -u, itp. Na zwa IKEA na to -
miast ko czy si na -a, co w pol sz czy -
nie po wo du je w cze nie jej do de kli na cji
e skiej, po mi mo e ostat nia li te ra skró -
tu nie jest wy mien n ko ców k od mia ny.
Za pew ne z punk tu wi dze nia ob co kra -
jow ca na zwy IKEA nie po win no si od -
mie nia, ale Po la cy po dej mu j pró by
„oswo je nia”, przy pi su jc j do zna nych so -
bie de kli na cji i od mie nia jc IKEA na wzór
rze czow ni ków po spo li tych, ta kich jak
idea, or chi dea, ka mea, czy te po dob nie
za ko czo nych nazw geo gra ficz nych: Ju -
dea, Ko rea, Ba zy lea, Gwi nea. Z pew no -
ci to, co zgod ne z du chem na sze go j -
zy ka (czy li od mia na wy ra zów), nie jest
zja wi skiem, któ re na le a o by zga ni. Od -
mia na tej na zwy ju si upo wszech ni a
i nie po wo du je za kó ce w ko mu ni ka cji,

na dal bo wiem wia do mo, o ja k fir m
idzie, i trud no by o by po my li na zw z ja -
kim kol wiek in nym wy ra zem, bo jest ona
po pu lar na, cz sto uy wa na. 

For my od mia ny mo na by o by za pi sy -
wa ja ko ze sta wie nie po czt ko wych wiel -
kich li ter i ko ców ki po  czo nych cz ni -
kiem (dy wi zem), np. IKE -i, ale na stro nach
in ter ne to wych cz ciej spo ty ka my si z za -
pi sem bez od dzie la nia ko ców ki: IKEI,
IKE, IKE. We dug mnie naj lep szym roz -
wi za niem jest jed nak za pis z po czt ko w
wiel k li te r, co wi e si oczy wi cie
z do pi sy wa niem od po wied nich ko có -
wek od mia ny bez po red nio do „te ma tu”,
czy li: M. Ikea, DCMs. Ikei, B. Ike, N. Ike.
Przy oka zji war to pod kre li, e Wiel ki
sow nik or to gra ficz ny j zy ka pol skie go
PWN do pusz cza dwo ja k pi sow ni: IKEA
oraz Ikea. Po la cy nie uwa a j tej na zwy
za skró to wiec, co nie jest zja wi skiem od -
osob nio nym, po nie wa po dob nie by o np.
z Ce pe li, czy li CPLiA – Cen tra l Prze my -
su Lu do we go i Ar ty stycz ne go, czy z na -
zw przed si bior stwa DE SA – Dzie a
Sztu ki i An ty ki, któ ra sta a si De s. Na -
zw IKEA mo na by o by te oczy wi cie
po zo sta wi w for mie nie odmie nio nej,
zwasz cza za pi sa n wiel ki mi li te ra mi, ale
my l, e nor m sta o si ju od mie nia nie.

KA TA RZY NA WY RWAS
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Za wsze cie sz mnie pu bli ka cje do ty cz ce re gio nów,

czy jak kto wo li – „ma ych oj czyzn”, uka zu j ce si sta -
ra niem spo ecz no ci lo kal nych. Gro nie, cho to
ju XIII nu mer te go wy daw nic twa, tra fi y do mnie
po raz pierw szy, wic za po zna em si z ni mi z cie ka -
wo ci. Jak w wy daw nic twach te go ro dza ju do mi nu -
je hi sto ria, cze mu trud no si dzi wi, bo wiem w ze spo -
le re dak cyj nym jest wie lu hi sto ry ków. Ale przy na zwi -
skach au to rów ar ty ku ów za war tych w pu bli ka cji, nie -
za le nie od ich pro fe sji, po ja wia si cz sto so wo „pa -
sjo nat” z do dat kiem – re gio nu, kul tu ry re gio nal nej, tu -
ry sty ki. Ta kie okre le nie gwa ran tu je, e tek sty po wsta -
y „z po trze by ser ca”. W tym to mie za pre zen to wa no
syl wet ki za o y cie li To wa rzy stwa Mi o ni ków Zie mi
y wiec kiej, s te ma te ria y z cza sów II woj ny wia -
to wej, ale mo na te zna le na pi sa ne z hu mo rem wspo -
mnie nie o y wiec kiej ga stro no mii, prze no sz ce czy tel -
ni ka w od le ge cza sy pe ere low skiej rze czy wi sto ci. 

Gro nie. Hi sto ria – kul tu ra – sztu ka. Wy daw nic two
po wi co ne y wiec czy nie i Be ski dom. Nr XIII.
Wyd. To wa rzy stwo Mi o ni ków Zie mi y wiec kiej,
y wiec 2013, s. 280.

Lu dwik Ka sprzyk by za su o nym pre ze sem Fun da -
cji im. Ja na Kie pu ry w So snow cu. Je go bio gram
otwie ra t ksi k. y cio ry so wi to wa rzy sz in ne ma -
te ria y, w tym wspo mnie nia po miert ne. W dal szej cz -
ci za ty tu o wa nej Po sta cie, o któ rych pa mi nie mo -
e za gi n znaj dzie my syl wet ki zmar ych czon ków Sto -
wa rzy sze nia Au to rów Pol skich Od dzia B dzin. S to:
Kry sty na Pry lak, Wal de mar Ma ci ek, Wo dzi mierz
Wój cik, Zdzi sa wa Gwiaz da i Mi ro saw Pon czek.
Do ich bio gra mów do  czo no roz ma ite ma te ria y
(zdj cia, ma te ria y z pra sy, wspo mnie nia itd.). Trze cia
cz to za rys wia do mo ci o Sto wa rzy sze niu Au to rów
Pol skich Od dzia w B dzi nie i spis czon ków tej or ga -
ni za cji. W ksi ce zna la zy si tak e wier sze na pi sa -
ne przez twór ców Sto wa rzy sze nia po wi co ne pa mi -
ci zmar ych ko le a nek i ko le gów. Pu bli ka cja na pew -
no wa na dla te go ro do wi ska, któ re go ak tyw no mam
oka zj ob ser wo wa od lat.

Wspo mnie nia przy wie cach (pa mi ci L. Ka sprzy -
ka i czon ków Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol skich Od -
dzia w B dzi nie). [Red. Bo le saw Cie pie la]. Wyd. Sto -
wa rzy sze nie Au to rów Pol skich Od dzia w B dzi nie,
B dzin 2014, s. 130.

Pik ne, al bu mo we wy daw nic two z mnó stwem ar chi -
wal nych zdj, któ re obok tek stu do ku men tu j hi sto -
ri roz pie wa nych Boj szów. Mia em oka zj roz ma wia
z au to rem (wspó pra cow ni kiem na sze go mie sicz ni -
ka i czon kiem GTL), wic wiem, ile by o trud no ci
przy kom ple to wa niu ma te ria ów do tej ksi gi. Z cza -
sów daw niej szych za cho wa o si nie wie le do ku men -
tów, zresz t i pó niej nie zaj mo wa no si spe cjal nie do -
ku men to wa niem dzia al no ci. Po za ar chi wa mi, wy cin -
ka mi z pra sy, ja ki mi ulot ny mi dru ka mi, naj bar dziej
przy czy ni a si do po wsta nia te go mo no gra ficz ne go
szki cu ludz ka pa mi. Mia a w tym swój udzia pa ni
Ma ria Gon dzik (1920-2013), któ ra zgo dzi a si za pi -
sa z my l o ksi ce wa sne wspo mnie nia. My l, e
w tym przy pad ku na le y wy mie ni jesz cze jed no na -
zwi sko: Ma riusz Mi ko aj czyk. Je go dzie em jest opra -
co wa nie gra ficz ne pu bli ka cji.

Grze gorz Szto ler: Boj szo wia nie. Ka len da rium
z hi sto rii ze spo u folk lo ry stycz ne go. Okru chy ze pie -
wa czych dzie jów „Boj szow skich Ba be czek” (ok. 1961-
1982) i „Boj szo wia nek” (1983-1992). Wyd. Sto wa -
rzy sze nie Roz wo ju Za wo do we go l ska i Ma o pol -
ski, Boj szo wy 2014, s. 168.

Wiel ki kry zys, ko pal nia „Jó zef” w Za g biu D brow -
skim, ame ry ka ski ka pi ta o wie le mó wi cej na zwie
„Ana kon da” na sta wio ny wy cz nie na zysk itd. itp.
Zda wa o by si, i po wie bar dzo ak tu al na i mo na
dzi wy ci ga z niej prak tycz ne wnio ski. Nie ste ty, nie.
Go etel bie dzi si nad Ana kon d przez wie le lat, wy -
da na zo sta a zresz t po je go mier ci. Mi mo swo ich wi -
zyt w miej scu, któ re chcia opi sa, nie za bar dzo mu
si uda o. Mam wra e nie, e pol scy pi sa rze z dwor -
ko wo -zie mia skiej kra iny tra fia j cy w po szu ki wa niu
te ma tu na lsk, do Za g bia, w wiat wiel kie go prze -
my su, by li jak ba da cze po dró u j cy po Ama zo nii. Wi -
dzie – wi dzie li, go rzej by o ze zro zu mie niem i tej eg -
zo ty ki, a tym bar dziej tu byl ców. Po sta cie opi sy wa ne
przez Go etla s pa pie ro we, a dia lo gi sztucz ne (cho -
by ten o bie da szy bach mi dzy Je rzym a „wy rost kiem”).
Oso bi cie lu bi czy ta ta kie rze czy sta ro mod ne,
z dzi siej szej per spek ty wy – na iw ne, bo po ka zu j jak
zmie ni si wiat, jak ode szli my od daw nych wy obra -
e, na wet form eks pre sji.

Fer dy nand Go etel: Ana kon da. Dzie a wy bra ne,
tom 8. Wyd. „AR CA NA”, Kra ków 2014, s. 216.

Ta pio sen ka nie jest by naj mniej o pa nien ce z okien -
ka. Ty tu o we okien ka po cho dz z ter mi no lo gii kom -
pu te ro wej,  cz si z mo ni to rem, le gal nym „Win dow -
sem”, in ter ne to wy mi ka me ra mi. Jak na ksi ecz k po -
etyc k to po mys mia y, ale Ma tusz w ko lej nych Pio -
sen kach do wo dzi, e mo na z in for ma tycz ne go sow -
nic twa bu do wa ca kiem uda ne kon cep ty po etyc kie.
Np. „Fu ne ral ne okien ko”: co po win ni my zro bi/ je -
li ta ta ma ma bab cia/ dzia dek sio strzycz ka/ lub ma -
y bra ci szek/ nie re agu j ju na nic?// za pa li im/ wir -
tu al n wiecz k/ al bo zre star to wa kom pu ter. W tych
wier szach jest nie zgo da na za sta ny wiat, jest bunt.
Ale na miej scu au to ra do ko na bym jed nak tro ch
ostrzej szej se lek cji tek stów. W wie lu z nich cho dzi bo -
wiem o to, e by mo li wie moc no i do bit nie ja kie
„wi to ci szar ga”. Pro sz bar dzo, nie mam nic prze -
ciw ko te mu. Jed nak – nie od dzi wia do mo, e zbyt
po t na daw ka ta kie go ob ra zo bur cze go krzy ku, czy
szy der stwa – zwy czaj nie znie czu la.

Sa wo mir Ma tusz: Pio sen ka o okien kach. Po -
dwór ko Szpil ma na. Se ria: Bi blio te ka To po su,
nr 100. Wyd. To wa rzy stwo Przy ja ció So po tu, So -
pot 2014, s. 72.

Au tor, praw nik, s dzia, uro dzo ny na l sku, ale
miesz ka j cy w War sza wie, przy zwy cza i nas do te -
go, e pi sze ksi ki hi sto rycz ne, naj cz ciej zwi za -
ne ze swo im re gio nem al bo zaj mu je si pu bli cy sty -
k. A tu nie spo dzian ka – Ra mio na wa gi s bo wiem
po wie ci, opa trzo n w do dat ku za strze e niem, e po -
do bie stwo osób czy zda rze do rze czy wi sto ci jest
zu pe nie przy pad ko we. Nie do ko ca jed nak wie rz,
e to tyl ko fik cja. Po pierw sze dla te go, e bo ha te rem
jest s dzia. Po dru gie – w spra wach, któ re do nie go
tra fia j, po brzmie wa j echo wo ja kie wt ki na ga nia -
ne przez me dia i zwi za ne z na szym wy mia rem spra -
wie dli wo ci. Po wie ma cie ka w struk tu r. Naj ogól -
niej – jest ty po wy opis, rów no le gle – re je stra cja my -
li bo ha te ra o spra wach za wo do wych i pry wat nych,
wresz cie – do ku men ty, któ re do s du tra fia j. Te trzy
nur ty nar ra cji za zna czo ne s ró nym dru kiem, co ua -
twia lek tu r. To, co bo ha ter my li o swo im za wo dzie
(wic i o swo im y ciu) jest bar dzo in te re su j ce i da -
j ce ma te ria do wa snych re flek sji. Po le cam, do brze
si czy ta.

Jó zef Mu sio: Ra mio na wa gi. Wyd. „An ty kwa”,
Kra ków 2014, s. 272.
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zgod nej opi nii ro do wisk j zy -
ko znaw czych w do tych cza so -
wych opra co wa niach po wi co -

nych dia lek to wi l skie mu opi sa no ju
naj wa niej sze zja wi ska lek sy kal ne i gra -
ma tycz ne. Obec na wy ryw ko wo w wie lu
sow ni kach, nie do cze ka a si na to miast
od rb ne go ksi ko we go do ko na nia l -
ska fra ze olo gia – jak e wy ra zi sta, kry j -
ca w so bie co nie mia ra ty po wo gwa ro -
wych sów, od bi ja j ca przy tym ca y
kul tu ro wo -oby cza jo wy pej za na sze go re -
gio nu. Z ogrom nym dla te go za in te re so -
wa niem za sia dem do lek tu ry „Sow ni ka
fra ze olo gi zmów i ty po wych po  cze
wy ra zo wych w gwa rach l skich” au tor -
stwa Li dii Przy mu sza y, któ ry uka za si
w ro ku 2013 na ka dem Wy daw nic twa
Uni wer sy te tu Opol skie go. Ju sa ma ob -
j to te go do ko na nia – 503 stro ny – po -
ka zu je je go kom pen dial n war to. Je go
za war to za su gu je na rów nie wiel ki sza -
cu nek.

Od y y wic – prze cho wy wa ne ja ko
wspo mnie nie tar no gór skiej mo do ci,
od tam tych cza sów nie uchron nie co raz
rza dziej prze ze mnie uy wa ne, za re je stro -
wa ne w sow ni ku wy ra e nia i zwro ty:
mie ipi – „by nie spe na ro zu mu” (naj -
czst sze w kon struk cji ty mosz ipi – z po -
pu lar nym do po wie dze niem a ci we bie
ki pi), wa rian tyw ne wo bec mie klu pa -
ne//mie wi ra, bra na klin „bra na ko -
la na”, bra si do dom „zbie ra si
do do mu, do odej cia”, by blank gu pim
„nic nie ro zu mie, nie wie dzie, o co cho -
dzi”, by na kla chach „by na plot -
kach”, do sta psi co, mie psi co „nic nie
do sta”, „nic nie mie”, o ma o wie la
„o ma o co, omal, o tro ch”, smo li
wszyst ko „nie przej mo wa si ni czym,
lek ce wa y, ba ga te li zo wa” (naj czst sze
w kon struk cjach jo to smo la i w roz ka -
ni ko wym smól to! – po pu lar nym tak e
w mo jej wro caw skiej ro dzi nie), wie la jest
na ze ga rze? „któ ra go dzi na?”, zna ne mi
od Oj ca y na kry k „y bez lu bu ko -
ciel ne go”, wa rian tyw ne wo bec y
na kne bel//y na kry j czy za sta rej Pol -
ski „przed woj n, po zy tyw nie o cza sach
przed wo jen nych, te: bar dzo daw no”.

Szcze gól nym sen ty men tem da rz fra -
ze olo gi zmy z ty po wo l ski mi so wa -
mi – z re gu y sta ro po lo ni zma mi: ani si
ku py nie dzier y „o spo so bie opo wia da -
nia: bez ska du i a du, bez sen su”, ani si
star ka o tym nie do wie dz „co b dzie za -
cho wa ne w dys kre cji”, bru si chod ni ki
„nie po trzeb nie cho dzi, wa  sa si”,
bru si py skiem po kim „ob ma wia,
szka lo wa ko go”, bru si so bie z by
na co „mie na co cht k, cie szy si
na co”, bru si so bie z by na ko -
go//na kim „y wi do ko go ura z, szy -
ko wa si do roz pra wie nia si z kim”,
by na wy wi ce „prze by wa gdzie, aby
otrzy ma su ro we wy cho wa nie”, by
w zo ce „by w po sza no wa niu”, by a mu
ga ba „by o mu wstyd”, cho dzi
na p//na p cie „cho dzi na piel grzym -
k”, cho dzi na sku bacz ki „cho dzi
na wspól ne dar cie pie rza”, cho dzi za d -
dra na jak sta ra za wit ka „o ko bie cie
brud nej, nie chluj nej” (za d dra na „brud -

bi ostu d „przy no si wstyd”, ro bi
za ba zna „ar to wa, kpi z ko go”.

W wie lu po  cze niach wy ra zo wych
ma my so wa przy swo jo ne z j zy ka nie -
miec kie go – cz sto zna ne i w in nych re -
gio nach: by fer tig z czym „co sko -
czy”, by fest, ale na py sku „by sil nym,
ale tyl ko w g bie”, by frech//fre chow nym
„by bez czel nym”, by ka put „o czym,
o kim sko czo nym, znisz czo nym, ze psu -
tym, nie na da j cym si do uyt ku”, jest ko -
mu ganc jed no „jest ko mu wszyst ko
jed no”, cho dzi na wan der „wó czy
si”, ci nie ko mu na bla z „kto od czu -
wa po trze b od da nia mo czu, od czu wa na -
cisk na p cherz”, mie oczy//oko z kne -
fla „by ma o spo strze gaw czym”, na ro bi
lar ma „na ro bi ha a su”, pu kla ty jak ka -
me la „gar ba ty jak wiel bd”, wy gl da jak
ha der lak//ha dra „wy gl da jak ach ma -
niarz”, zro bi co do wa ser wa gi „zro bi
co do kad nie, pre cy zyj nie”, furt a furt
„ci gle, bez prze rwy”, za baj tla, za frel -
ki „w cza sach dzie ci stwa, mo do ci, gdy
si by o chop cem, dziew czy n”.

W licz nych fra ze olo gi zmach za cho wa -
y si ar cha izmy gra ma tycz ne, np. po zo -
sta o ci po rze czow ni ko wej od mia nie
przy miot ni ków: nie tyl ko po lek ku (wym.
po le ku), ale i do bia a „do osi gni cia bie -
li”, po bia u „o spo so bie ubie ra nia si:
na bia o, w bie li”, do go a „zu pe nie, ca -
ko wi cie, do cna”, po bli sku „nie da le ko,
w ma ej od le go ci, obok”, po czar nu
„w ko lo rze czar nym, w czer ni”, po pró -
nu//po pró ni cy „da rem nie”, z dar ma „da -
rem nie” al bo cza sow ni ko we for my z pier -
wot nym bez d wicz nym przed rost kiem,
np. i ksi dza se blec „spó nia si
na na bo e stwo”.

Cha rak te ry stycz n te gru p two rz
kon struk cje na wi zu j ce do pro te stan ty -
zmu l ska Cie szy skie go, b d ce -
go – hi sto rycz nie rzecz uj mu jc – re ak -
cj na ul tra ka to li cyzm Habs bur gów.
Przy wo aj my te z przy miot ni kiem twar -
dy: twar dy jak lu ter (spod Cie szy na),
twar dy jak lu ter we Wiel ki Pi tek, twar -
dy jak lu ter z Wy szni Bro ny i twar dy jak
lu ter ska wia ra ko o Cie szy na – wszyst -
kie spro wa dza jc si do zna cze nia „wier -
ny, wy trzy ma y”.

Jak pew nie Pa stwo za uwa y li, for my
gwa ro we po cho dz ce ze sow ni ka Li dii
Przy mu sza y przy to czy em za au tor k
w po sta ci li te rac kiej, np. ha der lak, ci nie
na bla z, cho cia w swo im y ciu sy sza -
em tyl ko brzmie nia ha der lok, ci nie
na bla za. Za pi sy od po wia da j ce fo ne ty -
ce j zy ka ogól ne go w wy mia rze ca e go
lek sy ko nu by y ko niecz no ci. Niech
si na mnie opol ska j zy ko znaw czy ni nie
ob ra zi, je li na ko niec za pro te stu j jed -
nak prze ciw „ga la tom”, „fa ra rzo wi” czy
wy ra e niu „po ma ku”, bo to tak,
jak by – daj my na to – mó wi i pi sa
o „krup nia kach” za miast krup nio kach!!
Te ostat nie prze cie wraz z ga lo ta -
mi – z re gio nal nym kwa li fi ka to rem l -
sko ci – we szy do ogól nych sow ni ków
j zy ka pol skie go. Ta ki sam sta tus
brzmie nio wy ma j za rów no fa rorz, jak
i po mo ku.



na, nie chluj na”, za wit ka „pan na z dziec -
kiem”), co ci pi zo? „co ci przy szo
do go wy?”, da po zór „da ba cze nie,
przy pil no wa, do gld n”, skocz mi
do rzy ci! „mam ci gdzie, nie b d si
to b przej mo wa”, do sta od ko pi do a o -
pa t w za dek „umrze”, drzyst n do ka -
len da rza „umrze”, dzier e mie szek
w gar ci „mie ci ge wy dat ki”, dzier e
si ku py „trzy ma si ra zem”, dzier e si
cyc ka „by nie sa mo dziel nym, nie doj -
rza ym, nad mier nie uza le nio nym od mat -
ki”, dzier e si jak ora y po tu „trzy ma
si upar cie, kur czo wo, z de ter mi na cj”,
fu la trzy po trzy „opo wia da gup stwa,
mó wi bez sen su”, a zi jak mu cha
z kisz ki „cho dzi oci a le” (kisz ka „kwa -
ne mle ko”), mie moc//moc ka cze go
„mie cze go bar dzo du o”, na sta re ro -
ki „na sta re la ta, na sta ro”, nie po ra -
dzi – np. pa trze „nie móc pa trze”, pod -
le cze go, ko go „we dug cze go, ko go”
(por. ty tu mo ich wy ka dów na ka se cie
sprzed lat: l sko god ka pod le Miod ka),
przyj na krzy we py ski „po kó ci si”, ro -

Frazeologizmy
gwar lskich

W
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Czybi blio te ka jest dla pa ni
miej scem atrak cyj -

nym? – za py ta am (bar dziej
pod wpy wem chwi li, ni w ja -
kim kon kret nym ce lu) se nior k,
któ ra chcia a zo ba czy daw n
sa l po ro do w. Sa la po ro do wa to
obec nie czy tel nia Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Ko zach. In da go wa na prze ze mnie pa -
ni by a za chwy co na miej scem. Cho nie od -
po wie dzia a wprost na mo je py ta nie, to bez
wa ha nia stwier dzi a, e ma my ide al ne wa run -
ki do pra cy. I to jest praw da.

Od mar ca 2014 r. bi blio te ka, cz nie ze
znaj du j c si w jej struk tu rach Izb Hi sto -
rycz n im. Adol fa Zu be ra, zaj mu je po -
wierzch ni 451 m2 w cz ci wy re mon to wa -
ne go Pa a cu Cze czów. Pa ac, któ ry po wsta
na prze o mie XVII i XVIII wie ku, kil ku -
krot nie zmie nia wa ci cie li, a sw na zw
przy j od ostat nie go ro du Cze czów de Lin -
den wald. La ta je go wiet no ci sko czy y si
we wrze niu 1939 r. Po II woj nie wia to -
wej su y miesz ka com, pe nic ró ne
funk cje. By a w nim szko a rol ni cza, oro -
dek zdro wia z izb po ro do w, ap te ka,
wie tli ca ro do wi sko wa, har -
ców ka. Kon cep cja od re stau ro -
wa nia obiek tu zro dzi a si
pod ko niec ubie ge go wie ku,
gdy ostat ni po to mek ro du Cze -
czów prze ka za go gmi nie, by
sta si miej scem dzia al no ci
kul tu ral nej. Dzi ki rod kom
unij nym oraz gmin nym po wsta -
a no wa prze strze kul tu ry, któ -
ra wzbo ga ca ofer t kul tu ral n,
tu ry stycz n Kóz i ca e go re gio -
nu. Ofi cjal ne otwar cie Pa a cu
od by o si 12 czerw ca 2014 r. Ju w ci gu
trzech pierw szych mie si cy funk cjo no wa -
nia bi blio te ki od no to wa li my pra wie 1200
czy tel ni ków, któ rzy w tym cza sie od wie dzi li
nas prze cit nie trzy ra zy, wy po y cza -
jc 7700 ksi ek.

Po wszech ne za in te re so wa nie no wy mi
wn trza mi sta o si do sko na  oka zj do po -
sze rze nia ofer ty bi blio tecz nej. Skon cen tro wa -
li my si na wy pra co wa niu no wych cy klicz -
nych za j, atrak cyj nych dla ró nych grup
wie ko wych. Dzia al no po za czy tel ni cz
wi e my z po pu la ry zo wa niem lo kal nej hi sto -
rii, bo wiem w na szych struk tu rach znaj du je
si Izba Hi sto rycz na im. Adol fa Zu be ra. Re -
ali zu je my ta kie przed si wzi cia, jak:

Oj, dzie je si w Pa a cu – warsz ta ty
skie ro wa ne do dzie ci szkol nych. Cie ka -
wost ki hi sto rycz ne  czy my z za ba wa mi pla -
stycz ny mi. Do tej po ry od by y si czte ry spo -
tka nia: „y cie w daw nych Ko zach”, „Strój
lu do wy daw nych miesz ka ców”, „Od przy -
dro nej ka plicz ki po ko ció”, „Od ziar na
do chle ba”. 

Po znaj swo je ko rze nie – dzie ci w ró -
nym wie ku uczest ni cz w spo tka niach
wzmac nia j cych ich po czu cie przy na le no -
ci do miej sca za miesz ka nia swo ich przod -
ków. Su y y te mu za j cia „Ko zia skie
zwy cza je i ob rz dy wio sen ne”, „Ko zia ski
strój lu do wy”.

Sa lon Prze szo ci ad re so wa ny jest
do mo dzie y i do ro sych. Do tej po ry od -
by y si trzy spo tka nia za ty tu o wa ne: „Ar -
chi tek tu ra Pa a cu. Hi sto ria i wspó cze -
sno”, „Wo kó Her ma na Cze cza – cza sy
wiet no ci Pa a cu”, „Ka wa le ro wie prze -
stwo rzy”. 

Pa a co we Spo tka nia ze Sztu k –
przed wi ta mi Wiel ka noc ny mi za pre -

zen to wa li my „Mo ty wy pa syj ne w ma -
lar stwie El Gre co”, w ma ju „Rze b pol -
sk XX wie ku”, we wrze niu „Mo ra li za -
tor sko -sie lan ko w wi zj wsi w ob ra zie
„ni wa” P. Bru egela zw. Chop skim”.
Ten cykl zy ska uzna nie wród mo -
dzie y, któ ra szu ka no wych mo li wo ci
roz wi ja nia swo ich pla stycz nych za mi o -
wa. 

Ksi ko we ta jem ni ce prze zna czo ne
s dla dzie ci wcze snosz kol nych. U nas do -
wie dzia y si ju „Na czym po le ga druk”,
two rzy y wa sny styl pi sa nia na spo tka niu

„Abe ca do, czy li li te ry wiel kie
i ma e”, pal cem po ma pie od -
by y „Wy pra w na wy sp
skar bów”.

Baj ko wy wiat i Ma luch
w bi blio te ce przy ci ga naj mod -
szych co naj mniej raz w ty go -

dniu. Czy ta nie ba jek po  czo ne jest z za ba -
wa mi pla stycz ny mi i ru cho wy mi.

Ma jo wy Dzie Mat ki ob cho dzi li my
sze cio krot nie z przed szko la ka mi i pierw sza -
ka mi. Z ka de go spo tka nia dzie ci za bie ra y
wy ko na ne przez sie bie pra ce (m.in.: laur ki,
fla ko ni ki, ma jo we  ki, por tre ty mam).
a mie my ba rie ry – czy li in dy wi du al ne

kur sy kom pu te ro we dla se nio rów. W ci gu
dwóch mie si cy zgo si o si 27 cht nych,
któ rzy cz nie 100 go dzin sp dzi li w bi blio -
te ce, uczc si pod staw ob su gi kom pu te ra.
Kil ku kur san tów ku pi o ju wa sny lap top.

III Kojz ka No cy Mu ze ów, pod czas
któ rej Izb Hi sto rycz n od wie dzi a po nad
set ka zwie dza j cych, za in te re so wa nych
lo kal n hi sto ri i kul tu r oraz no wy mi
wn trza mi te go ma e go ko zia skie go czy
te „kojz kie go” mu zeum (jak od trzech lat

w tej ar cha icz nej for mie go si
ty tu lo kal nej no cy mu ze ów).
Wie le osób od na la zo swo ich
przod ków w sta rych do ku men -
tach oraz na ar chi wal nych fo to -
gra fiach. W ten wie czór snu to
cie ka we hi sto rie ro dzin ne
i wspo mnie nia z dzie ci stwa.

Prze pro wa dzi li my kon kur sy
dla dzie ci: „Do bry Duch Pa a -
cu Cze czów”, „Lo ko mo ty wa
pe na ko lo rów”, „Od je cha ny
ko miks”, a dla do ro sych

„W ha ma ku z ksi k”. Ogo si li my kon -
kurs na Czy tel ni ka Ro ku 2014.

Dru gi ty dzie lip ca upy n nam pod ha -
sem: „Sa me atrak cje w let nie wa ka cje”.
Przy go to wa li my dla dzie ci gry re kre acyj no -
-spor to we, za j cia pla stycz ne, po kaz mo dy
z se sj fo to gra ficz n, atrak cje w Izbie Hi sto -
rycz nej, eks pe ry men ty z cy klu „Fi zy ka
na we so o”. Z ko lei na sza je dy na fi lia sy nie
z atrak cyj nych, co ty go dnio wych za j pla -
stycz nych, któ rych efek tem s ma e dzie a
sztu ki wy ko na ne przez naj mod szych czy tel -
ni ków. Wspól ne ogni ska, no ce pod na mio -
ta mi i za ba wy w przy le ga j cym ogród ku s
ulu bio n roz ryw k mo dych ko zian. 

Od ma ja br. je ste my wy daw c mie sicz -
ni ka sa mo rz do we go „Ko zia skie Wia do mo -
ci”, w któ rym w ob szer niej szy spo sób re kla -
mu je my na sz ak tyw no. Ma my te na swym
kon cie pierw sze wy daw nic two, fol der Pa ac
Cze czów – Kul tu ra – Tu ry sty ka – Lu dzie, któ -
ry opra co wa li my na zle ce nie Urz du Gmi -
ny. Przy go to wu je my si do wy da nia prze wod -
ni ka po Izbie Hi sto rycz nej.

Zmie ni li my stro n in ter ne to w
www.gbp ko zy.pl, wy du y li my go dzi ny
otwar cia bi blio te ki. 

Przed na mi ko lej ne wy zwa nia, bo wiem za -
in te re so wa nie bi blio te k jest ogrom ne.
W krót kim okre sie funk cjo no wa nia w no -
wych wa run kach prze ko na li my si, e je ste -
my po trzeb ni i co raz bar dziej do ce nia ni. Ale
te od czu wa my ci ar od po wie dzial no ci
za sys te ma tycz ne za pe nia nie tej no wej
prze strze ni kul tu ry, któ rej je ste my wa nym
pod mio tem. 

KRY STY NA KU SAK
dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Ko zach

Z YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Nowa przestrze
kultury

W struk tu rach bi blio te ki dzia a Izba Hi sto rycz na
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„Od ka plicz ki po ko ció” – spo tka nie z cy klu
„Oj, dzie je si w Pa a cu”
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Tra dy cj ju sta o si, e ko lej ne „uro -
dzi ny” mia sta s oka zj do uho no -

ro wa nia za su o nych dla kul tu ry Ka to -
wic Na gro d Pre zy den ta Mia sta
Ka to wi ce. W tym ro ku otrzy ma li je: 

• Mar cin He rich – re y ser i ak tor te -
atral ny, ini cja tor i or ga ni za tor Mi dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu A PART, pro -
wa dz cy od 10 lat Te atr A PART. 

• To masz Ko nior – wy bit ny ar chi tekt,
twór ca no wej sie dzi by NO SPR, sa li kon -
cer to wej „Sym fo nia” i no wej cz ci Aka -
de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach oraz
wie lu in nych pro jek tów.

• Ze spó Akor de oni stów Ka to wi ce 
– Kle ofas ma j cy na swym kon cie wy -
bit ne osi gni cia ar ty stycz ne, kul ty wu -
j cy l skie tra dy cje mu zycz ne. 

• Or kie stra D ta KA TO WI CE 
– KLE OFAS w 80-le cie ist nie nia Or -
kie stry. 

In nym wy da rze niem by o od so ni -
cie ko lej nych rzeb zna ko mi to ci ar ty -
stycz nych Ka to wic w Ga le rii Ar ty stycz -
nej przy pla cu Grun waldz kim. Swo je
rze biar skie wi ze run ki otrzy ma li wia -
to wej sa wy kom po zy tor, wy bit ny twór -
ca mu zy ki sym fo nicz nej i fil mo wej Woj -
ciech Ki lar i ar ty sta ma larz, gra fik
i kry tyk sztu ki An drzej Urba no wicz.
W uro czy sto ci uczest ni czy li – prócz
przed sta wi cie li wadz mia sta – bli scy
krew ni i przy ja cie le oby dwu zna ko mi -
tych ar ty stów. 

Ga le ria po wsta a w 2004 ro ku. Swo -
je miej sce ma j tu m.in. kom po zy tor
Hen ryk Mi ko aj Gó rec ki, ak tor Zbi -
gniew Cy bul ski, pi sarz Al fred Szklar -
ski, ar ty sta ma larz Je rzy Du da Gracz,
ak tor ka Alek san dra l ska, gra fik Pa -
we Stel ler. 
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Z oka zji
149.
uro dzi n
Ka to wic

Andrzej Urbanowicz wróci do Katowic

Laureaci Nagrody Prezydenta Katowic

Wojciech Kilar ma swoje miejsce wród najwikszych
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Opol skie Szma rag dy 2014
Na sce nach w Fil har mo nii Opol skiej i na Pla cu Wol no ci, pod pa -

tro na tem Mar sza ka Wo je wódz twa Opol skie go An drze ja Bu y, od -
by si II Wo je wódz ki Prze gld Twór czo ci Ar ty stycz nej Opol skie
Szma rag dy, pod czas któ re go wy st pi y 54 ze spo y, a tak e 30 twór -
ców re gio nal nych re pre zen tu j cych po szcze gól ne gmi ny re gio nu. 

Ka dy z uczest ni ków otrzy ma ory gi nal n sta tu et k „Opol skich
Szma rag dów” wr czo n przez Mar sza ka Wo je wódz twa Opol skie -
go An drze ja Bu  i Bar ba r Ka mi sk Czon ka Za rz du Wo je wódz -
twa Opol skie go – po my so daw czy ni idei Prze gl du. y ciem tt ni -
o mia stecz ko kul tu ry, gdzie re gio nal ni twór cy pre zen to wa li swo je
dzie a ar ty stycz ne. W ci gu dwóch dni uczest ni cy mo gli zo ba czy
rcz nie ha fto wa ne pra ce, kro szon ki, ma lo wa n por ce la n oraz ob -
ra zy wy ko ny wa ne tech ni k in tar sji. Du ym za in te re so wa niem cie -
szy y si po ka zy ko wal stwa i garn car stwa, a tak e warsz ta ty rcz -
nie ma lo wa nej por ce la ny. 

Suk ces te go rocz nej edy cji prze gl du po twier dza sze ro k po -
trze b sty ka nia si z kul tu r oraz za in te re so wa nie twór czo ci ar -
ty stów re gio nal nych. Wy da rze nie przy ci gn o przed sta wi cie li ró -
nych grup wie ko wych, co wiad czy o uni wer sal no ci pro gra mu
ar ty stycz ne go re ali zo wa ne go pod czas te go rocz nej edy cji Opol -
skich Szma rag dów. Ar ty ci i twór cy udo wod ni li, e nasz re gion ni -
czym szma ragd tym cen niej szy jest, im wi cej w nim szla chet nych
do mie szek. 

Opol skie Szma rag dy, zor ga ni zo wa ne przez De par ta ment Kul tu -
ry, Spor tu i Tu ry sty ki Urz du Mar sza kow skie go Wo je wódz twa
Opol skie go, wspó fi nan so wa no ze rod ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Sche ma tu III Po mo cy Tech nicz nej Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 oraz z bu de tu Wo je wódz twa
Opol skie go. 

Publiczno zgromadzona przed scen
na Placu Wolnoci

Pani Marszaek Barbara Kamiska wrcza statuetk
„Opolskie Szmaragdy”

Teatr „Faska” z gminy Jemielnica

Zespó Rytmix z Niemodlina

W miasteczku kultury odbyway si warsztaty malowania porcelany

Grupa „Inwencja” z Brzegu Widowisko muzyczno-teatralne „POP-rostu
FILM” w wykonaniu grup artystycznych

z Kdzierzyna-Kola
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Szma rag do we ta len ty
Po li kwi da cji Wo je wódz kie go Do mu Kul tu -

ry (po cz tek lat 90.) na Opolsz czy nie bra ko -
wa o pla ców ki, któ ra pod j a by si or ga ni za -
cji re gio nal ne go prze gl du twór czo ci
ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go. Nie by y
w sta nie zor ga ni zo wa ta kie go przed si wzi cia
lo kal ne in sty tu cje kul tu ry ani or ga ni za cje spo -
ecz no -kul tu ral ne, nie dys po nu j ce od po wied -
nim po ten cja em ka dro wym i fi nan so wym.
Pod czas ko lej nych edy cji Na gro dy Mar sza ka
Wo je wódz twa Opol skie go (w tym ro ku pit na -
sta) wie lu lau re atów – ani ma to rów i twór ców
kul tu ry, dzia a j cych w ro do wi skach lo kal -
nych – wska zy wa o na fakt, e ist nie je po trze -
ba zor ga ni zo wa nia wo je wódz kie go fo rum pre -
zen ta cji ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go. Ro li
or ga ni za to ra pod j si za tem Urzd Mar sza -
kow ski Wo je wódz twa Opol skie go. Dla pod kre -
le nia ran gi przed si wzi cia – prze gl do wi
nada no na zw „Opol skie Szma rag dy”, na wi -
zu jc do wie lo kul tu ro we go bo gac twa re gio nu
i ró no rod no ci form ar ty stycz nej ak tyw no ci,
wie lo po ko le nio we go kr gu ze spo ów i twór -
ców – two rz cych pej za kul tu ro wy l ska
Opol skie go. W ubie gym ro ku pierw sza edy cja
im pre zy za sko czy a or ga ni za to rów wy so kim po -
zio mem ar ty stycz nym i spo rym za in te re so wa -
niem ze stro ny twór ców i ze spo ów. Na sce nie
Fil har mo nii Opol skiej wy st pi y wów czas 44
ze spo y (m. in. te atry, ka ba re ty, chó ry, ze spo -
y wo kal no -in stru men tal ne, so li ci), a bli -
sko 30 twór ców ze wszyst kich gmin wo je -
wódz twa wy sta wi o r ko dzie a i pra ce
pla stycz ne. Uczest ni cy prze gl du zo sta li uho -
no ro wa ni ory gi nal ny mi sta tu et ka mi „Opol skich
Szma rag dów”. a ne ta Plot nik, pio sen kar ka
i opie kun ar ty stycz ny Klu bu Wo ka li sty z Do mu
Kul tu ry w Krap ko wi cach mó wi a wów czas
z ra do ci – ta pik na sta tu et ka zaj mie ho no -
ro we miej sce w na szej pra cow ni w ma cie rzy -
stym do mu kul tu ry. Or ga ni za to rzy za pew ni li ar -
ty stom pro mo cj w pra sie, ra diu i te le wi zji,
sze ro kiej pu blicz no ci uka za no do ro bek ze spo -
ów i twór ców in dy wi du al nych, któ rzy sta li si
nie tyl ko pe re ka mi lo kal nej kul tu ry, ale rów -
nie wi zy tów ka mi wo je wódz twa. Naj lep si spo -
ród ich gro na zo sta li za pro sze ni do re pre zen -
to wa nia sa mo rz du wo je wódz twa opol skie go
pod czas im prez ogól no pol skich i mi dzy na ro -
do wych. W Al ba Re gii (Sze kes fe he rvar) – sto -
li cy part ner skie go re gio nu Opolsz czy zny na W -
grzech – pod czas kon cer tu z oka zji ob cho dów
Dnia Przy ja ni Pol sko -W gier skiej zna ko mi cie
za pre zen to wa li si uczest ni cy pierw szej edy cji
„Opol skich Szma rag dów”. Ze spó „In wen -
cja” z Klu bu Gar ni zo no we go w Brze gu,
pod kie run kiem Ja ni ny Ko ron kie wicz, wspo -
mnia ny Klub Wo ka li sty z Krap ko wic oraz re -
we la cyj ny ze spó szant me nów „Shan ta y ci”
z Le wi na Brze skie go, za chwy ci li w gier sk pu -
blicz no. Pod czas te go rocz nej, dru giej edy cji
„Opol skich Szma rag dów” na sce nie Fil har mo -
nii Opol skiej i na ple ne ro wej es tra dzie wy st -
pi a re kor do wa licz ba 54 ze spo ów (po nad 800
uczest ni ków) re pre zen tu j cych tra dy cje kre so -
we, l skie, rom skie oraz mniej szo nie miec -
k. W mia stecz ku kul tu ry w drew nia nych dom -
kach licz ne gro no twór ców lu do wych wy sta wi o
swo je ory gi nal ne pra ce (m.in. kro szon kar skie,
haf ciar skie, garn car skie, ma lo wa n por ce la n,
ko wal stwo ar ty stycz ne). Opol ska pu blicz no
du go okla ski wa a wy st py ar ty stów, któ re za -
baw nie i spraw nie za po wia da li – Ju lian Me re
i Ka rol Stras bur ger. Obaj go cie z War sza wy
by li za sko cze ni i za chwy ce ni po zio mem ar ty -
stycz nym i ró no rod no ci wy ko naw ców prze -
gl du. Pre zen ta cje es tra do we m.in. Te atru
„Fa ska” Ka ro li ny Buhl, „In wen cji” czy te mo -
dzie y z K dzie rzy na -Ko la z pro gra mem mu -
si ca lo wym oraz wie lu in nych ze spo ów za pew -
ne na du go po zo sta n w pa mi ci pu blicz no ci
„Opol skich Szma rag dów”, naj wik sze go prze -
gl du ama tor skie go ru chu ar ty stycz ne go wo -
je wódz twa opol skie go, któ ry za su gu je na uzna -
nie i kon ty nu acj pod czas na stp nych edy cji. 

JA NUSZ WÓJ CIK

 Na ro do we Czy ta nie Try lo gii Hen ry ka
Sien kie wi cza z udzia em ak to rów Te atru im.
Ja na Ko cha now skie go, dy rek to rów in sty tu cji
kul tu ry, na uczy cie li i dzien ni ka rzy, przed sta -
wi cie li wadz sa mo rz do wych re gio nu i mia sta,
zor ga ni zo wa no na Pla cu Wol no ci w Opo lu;
wy da rze niu to wa rzy szy ze spó ka me ral ny
FO „Opo le Qu ar tet”, wy sta wa „Sien kie wicz
zna ny i nie zna ny” oraz warsz ta ty pla stycz ne
„Hen ryk Sien kie wicz in spi ra cj dla mo dych
ar ty stów”.

 Wy sta w Do mu Spo tka z Hi sto ri w War -
sza wie pt. „W obiek ty wie wro ga. Nie miec cy fo -
to re por te rzy w oku po wa nej War sza wie 1939–
pre zen tu j c 250 uni ka to wych fo to gra fii wy ko -
na nych przez kom pa nie pro pa gan do we We hr -
mach tu i Waf fen -SS otwar to w opol skiej sie dzi -
bie Cen tral ne go Mu zeum Je ców Wo jen nych
w am bi no wi cach i Opo lu.

 Pod czas VI D brow skich Spo tka z Po -
ezj pie wa n „Za mczy sko” na sce nie
przy zam ku w D bro wie wy st pi li: Ku ba Sien -
kie wicz, Ja cek W sow ski, Ta de usz i Piotr Wo -
nia ko wie, An drzej Ko ryc ki oraz ze spo y „Al -
bo i Nie”, „Bo he ma”, „Ci sza jak ta”,
„Ma e stwo z roz sd ku”.

 V Dzie Kul tu ry Kre so wej w Bog da no wi -
cach (gmi na Gub czy ce) za in au gu ro wa a msza w.
w in ten cji Kre so wian w sank tu arium Mat ki
Bo ej Bo le snej z Mo na ste rzysk, na stp nie pre -
lek cje kre so we wy go si li prof. Sta ni saw Ni cie ja
i prof. Ma ria Kal czy ska.

 VI Ogól no pol ski Ple ner Ma lar ski „Klucz bork
or ga ni zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Mi o ni ków
Kul tu ry i Sztu ki „Irys” od by wa j cy si pod Ho -
no ro wym Pa tro na tem Mar sza ka Wo je wódz twa
Opol skie go zgro ma dzi ar ty stów pla sty ków z ró -
nych miast w kra ju i za gra ni cy, któ rzy na pót nie
uwiecz nia li ma low ni cze za kt ki Klucz bor ka i pre -
zen to wa li je na wy sta wie po ple ne ro wej.

 Pol skie pie ni ze piew ni ków ru skich z ko -
ca XVII i pocz. XVIII w. za pre zen to wa ze spó
„Ca me ra ta Cra co via” pod czas kon cer tu pt.
„Kan ta ty pol skie i ru skie”, któ ry od by si
w Mu zeum Pia stów l skich w Brze gu.

 Wer ni sa dzie pol skich ar ty stów pla sty ków,
któ rzy two rz po za gra ni ca mi kra ju od by si
w ra mach 4. od so ny Bien na le Ars Po lo nia w Ga -
le rii Sztu ki Wspó cze snej w Opo lu; go ciem spe -
cjal nym wer ni sa u by a El bie ta Dzi kow ska
(wy ró nio na ty tu em Ho no ro we go Oby wa te la
Mia sta Opo la).
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No wa wy sta wa et no gra ficz na

Sta  wy sta w et no gra ficz n: „Et no gra -
fia Opolsz czy zny – tra dy cja i zmia na” uro -
czy cie otwar to w Mu zeum l ska Opol -
skie go. Po ka za no na niej prze mia ny
na opol skiej wsi za cho dz ce od XIX
do po o wy XX w. Sce ny ple bej skie, 
wy da rze nia ro dzin ne i trau ma tycz ne prze -
y cia cza su woj ny i po wo jen ne przed sta-
wio no za po mo c fo to gra fii, eks po na -
tów, pre zen ta cji mul ti me dial nych,
wzbo ga co nych o ma p prze sie dle,
na któ rej mo na zo ba czy miej sca po cho -
dze nia i osie dla nia si daw nych i no wych
miesz ka ców l ska Opol skie go,
z uwzgld nie niem „w drów ki lu dów”
Kre so wian z przed wo jen nych wo je -
wództw: lwow skie go, tar no pol skie go
i sta ni sa wow skie go. Frag men ty Pol skiej
Kro ni ki Fil mo wej sprzed lat z ob raz ka mi
z Opolsz czy zny i za pi sy fo no gra ficz ne
wzbo ga ca j wa lo ry wy sta wy. Pra ce
nad gro ma dze niem zbio rów i przy go to wa -
niem wy sta wy „Et no gra fia Opolsz czy zny”
trwa y kil ka lat. Im po nu j cy efekt ko co -
wy jest owo cem wspó pra cy trój ki au to -
rów – ku stosz El bie ty Dwo rzak (zmar -
ej w ubie gym ro ku), któ ra zaj mo wa a si
stro n hi sto rycz n oraz et no gra fów: Ma -
go rza ty Goc i Pio tra Grze la ka. 

II wi to Plo nów i Tar gi Mio dów 

Se zon im prez ple ne ro wych w Mu zeum
Wsi Opol skiej zwie czy o II wi to Plo -
nów po  czo ne z Tar ga mi Mio dów. Bo ga -
ty pro gram im pre zy za in au gu ro wa o 
na bo e stwo z po wi ce niem plo nów
w za byt ko wym ko ció ku drew nia nym
z Gr bo szo wa, na stp nie przez skan sen
prze szed ko ro wód do yn ko wy z udzia em
ze spo ów folk lo ry stycz nych i pra cow ni ków
mu zeum. Im pre za za ko czy a si wr cze -
niem na gród lau re atom III Wo je wódz kie -
go Kon kur su Ma lo wa nia Por ce la ny. W bu -
dyn ku ad mi ni stra cyj nym otwar to wy sta w
fo to gra ficz n z Ry ma rzo wa pt. „Za trzy ma -
ny czas”. Dla pu blicz no ci przy go to wa no
bo ga t pre zen ta cj tra dy cyj ne go rze mio -
sa i r ko dzie a ar ty stycz ne go, po ka zy
ku li nar ne w za byt ko wych kuch niach oraz
gry i za ba wy dla naj mod szych. 

Ju bi le usz Har ry’ego Du dy

Spo tka nie z oka zji ju bi le uszu 50-le cia
pra cy twór czej Har ry’ego Du dy – po ety,
pu bli cy sty i spo ecz ni ka (au to ra i wspó -
au to ra 41 po zy cji, w tym 18 zbio rów po -
ezji) – od by o si w Wo je wódz kiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej im. Ema nu ela Smo ki
w Opo lu. Har ry Du da to za su o na po -
sta dla opol skie go ro do wi ska li te rac -
kie go, b. wie lo let ni pre zes Od dzia u
ZLP w Opo lu, ini cja tor kil ku dzie si ciu
ple ne rów po etyc kich, kro ni karz opol skie -
go y cia li te rac kie go, wy daw ca i re dak -
tor po nad sze dzie si ciu ksi ek opol -
skich au to rów w za o o nej i kie ro wa nej
przez sie bie Ofi cy nie Li te rac kiej „Wers”.
Wa ne miej sce w je go twór czo ci zaj mu -
je te ma ty ka bi blij na i ewan ge licz na.
Na pi sa m.in. trzy na sto zgo skow cem
(pra wie 10 tys. li ni jek) dzie o pt. „Je zus
Chry stus. Po etyc ka wi zja czte rech Ewan -
ge lii” z de dy ka cj Ja no wi Paw o -
wi II na dwu ty sic le cie chrze ci ja stwa
(wr czo ne Pa pie o wi w Rzy mie w grud -
niu 1999 r.; II wy da nie uka za o si
w 2013 r. ze sto sow nym ze zwo le niem
wa dzy ko ciel nej), za któ r otrzy ma Na -
gro d im. Mar ka Jo dow skie go. Do ko -
na po nad to uj po etyc kich wszyst -
kich ksig dy dak tycz nych Sta re go
Te sta men tu (dru kiem uka za y si m.in.
Psal my, Ksi ga Hio ba i „Pie nad Pie -
nia mi”) oraz ksig „Ge ne sis” i „Exo -
dus”. Zaj mo wa si rów nie pro ble ma -
ty k eko lo gicz n i me dycz n oraz
te ma ty k ka ty sk. Pod czas spo tka nia
zgro ma dze ni mo gli usy sze je go wier -
sze (czy ta ne gów nie przez ju bi la ta),
na wi zu j ce do ró nych okre sów y cia
po ety. Nie za bra o te oko licz no cio we -
go tor tu i lamp ki wi na. Ju bi le uszo wi 50-
le cia pra cy twór czej Har ry’ego Du dy to -
wa rzy szy a wy sta wa w ga le rii bi blio te ki.
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Wiel kie wy sta wy 
w ma ej ga le rii

To, co dzie je si w nie wiel kich spó dziel -
czych do mach kul tu ry, zwy kle nie prze bi -
ja si do pra sy, o tym si nie dys ku tu je.
Istot ny jest wy cz nie fakt, e ist nie j, e
si ich nie li kwi du je. Stan dar do wa dzia -
al no – za j cia dla dzie ci, se nio rów, kó -
ka za in te re so wa, cza sem na uka j zy ków
ob cych i oko licz no cio we im pre zy z oka -
zji Dnia Dziec ka czy po pu lar ne Mi ko aj -
ki, to w za sa dzie wszyst kie pro po zy cje pro -
gra mo we. I wa ci wie po to ist nie j.

Na ma pie tych spó dziel czych do mów
kul tu ry z pew no ci przez wier wie ku
wy ró nia si Spó dziel czy Dom Kul tu ry
„Ode on” w Cze la dzi, ob cho dz cy wa -
nie 30-le cie ist nie nia. Pro wa dzi go Cze -
ladz ka Spó dziel nia Miesz ka nio wa.

Ja kim cu dem uda o si w nim stwo rzy
bez ma a pro fe sjo nal n ga le ri sztu ki? Bo
kto tam nie wy sta wia, a trud no uwie rzy:
naj zna mie nit si ar ty ci pla sty cy z wo je -
wódz twa l skie go, a tak e ar ty ci do pie -
ro wcho dz cy w y cie ar ty stycz ne, któ rzy
dzi s ju pro fe so ra mi Aka de mii Sztuk
Pik nych w Ka to wi cach. ro do wi sko pla -
stycz ne Cze la dzi oka za o si na ty le pr -
ne i na ty le do brze zor ga ni zo wa ne, e przy -
go to wy wa li cy klicz ne wy sta wy prac
au to rów zwi za nych z tym mia stem. Wy -
star czy wy mie ni An drze ja Czar no t, Ew
Czar no t, Zbi gnie wa Blu ka cza, Ire ne -
usza Wal cza ka, Pio tra Kos sa kow skie go,
Zyg mun ta Brach ma skie go, Re mi giu sza
Dul k, An n Pa ys -Za tor sk, Ma riu sza
Wnu kow skie go. Po mi dzy ni mi, ci zna ni
bar dziej w ro do wi sku lo kal nym, jak Alek -
san dra Ka mi ska, Te re sa Stroj niak, Jan
Po wa ka i je go sy no wie Mi cha i Krzysz -
tof, Ali cja Siu dziak, Wi told Glu nie wicz. 

We wrze niu od by a si z oka zji ju bi -
le uszu tej pla ców ki wy sta wa za ty tu o wa -
na „Na prze o mie”. Po mys ku ra to -
ra – Ali cji Siu dziak by pro sty, ale oka za
si fan ta stycz ny: wy star czy o, e ka dy,
kto tu wy sta wia w mi nio nym 30-le ciu za -
pro po no wa jed n ze swo ich prac. Oka -
za o si, e za pro szo no 54 ar ty stów! – ma -
la rzy, gra fi ków, rze bia rzy, fo to gra fów
i ty le prac sta no wi o wy sta we! Nie od mó -
wi nikt. Spo tka nie po la tach by o wzru -
sza j ce!

Jak to wszyst ko by o mo li we? Oczy -
wi cie wszyst ko za le y za wsze od tych,
któ rzy ma j po my sy, ko cha j sztu k
i ar ty stów. Cze lad mia a szcz cie, e
przez po nad 20 lat kie row ni kiem „Ode -
onu” by a Da nu ta Kmie cik. Za wsze dys -
kret nie po ma ga j ca, ale ma j ca nie -
zwy k zdol no zjed ny wa nia lu dzi.
Do pro wa dzi a do te go, e w mie cie, któ -
re przez te wszyst kie la ta nie mia o
(za wy jt kiem ist nie nia przez sie dem lat
ga le rii „Elek trow nia”) i na dal nie ma
pro fe sjo nal nej ga le rii sztu ki, w tym nie -
wiel kim „Ode onie”, przy sto so wa nym
na mia r mo li wo ci do eks po zy cji prac
naj lep szych ar ty stów, mo gy za ist nie
wy sta wy, któ re wie lu ar ty stów po dzi
dzie ma swo im ar ty stycz nym do ssier.
Szko da, e i tej ga le rii ju te nie ma, bo
ju bi le usze cza sem po ka zu j, e by wa, i
zda rza j si lu dzie nie za st pie ni – jak Da -
nu ta Kmie cik w cze ladz kim „Ode onie”. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA 
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Uro czy sto ci upa mit nia j ce 75. rocz ni c spa -
le nia Wiel kiej Sy na go gi Ka to wic kiej od by y si 19
wrze nia br. z udzia em Ze spo u pie wa ków Mia -
sta Ka to wi ce „Ca me ra ta Si le sia” pod dy rek cj An -
ny Szo stak, któ rzy wy ko na li m.in. utwo ry Krzysz -
to fa Pen de rec kie go „Pro si my Ci” i „Psalm 134”. 

 Jan  do (ba ry ton) i Ewa Da ni lew ska (for -
te pian) by li so li sta mi kon cer tu zor ga ni zo wa ne go
przez In sty tu cj Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Mu zy ki „Si le sia” w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym
pod czas któ re go wy ko na li utwo ry Cho pi na, Mo -
zar ta, Mo niusz ki, De bus sy’ego i Szy ma now skie go. 

 149. Uro dzi nom Mia sta Ka to wi ce to wa rzy -
szy y kon cer ty „Mo dzi twór cy kul tu ry” z udzia -
em Agniesz ki Po rzu czek (for te pian), Agniesz ki Sa -
wic kiej (skrzyp ce), An ny Cier pisz (wio lon cze la),
Ka ta rzy ny Po dzia (so pran), Paw a Ja no ty (ba -
ry ton) i Bo gu sa wy Cie pier skiej (for te pian), któ -
re od by y si w MDK „Ko szut ka”, MDK „Po u -
dnie” w Pio tro wi cach i MDK „Po u dnie”
w Pod le siu.

Z ko lei w Sa li „Par nas sos” Bi blio te ki l skiej
kon cer to wa li Swie ta na Ka li ni czen ko (so pran),
Adam So bie raj ski (te nor), Sta ni saw Ku fluk (ba -
ry tron) i Ha li na Man sar li ska (for te pian), któ rzy
za pre zen to wa li kon cert z cy klu „Szki ce do ope -
ry” – Giu sep pe Ver di – „Tra via ta”. 

 Sce na te atral na Pa a cu Mo dzie y za in au gu -
ro wa a sw dzia al no przed sta wie niem „Bu -

rza” Szek spi ra, w ada pta cji i re y se rii Hen ry ka
Adam ka, a któ ra zo sta a po ka za na w ra mach cy -
klu te atru dla dzie ci „Ba nie Pa na Szek spi ra” przy -
go to wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Te atral ne Te spis.

 Pro mo cja ksi ki „Mo je Ka to wi ce” Le cha
Sza ra ca b d cej zbio rem fe lie to nów mó wi cych
o hi sto rii mia sta, je go wiec kiej i sa kral nej ar chi -
tek tu rze, in sty tu cjach kul tu ry i na uki, za ka dach
prze my so wych i wy bit nych oso bo wo ciach, od by -
a si w Bi blio te ce l skiej. 

Mu zeum Miej skie w Sie mia no wi cach l skich
go ci o pod czas wie czo ru au tor skie go dr. Eu ge niu -
sza Dep t – le ka rza i po et. 

W swo jej sie dzi bie w Ko sz ci nie Ze spó Pie -
ni i Ta ca „lsk” za in au gu ro wa 12 wrze nia no -
wy se zon ar ty stycz ny 2014/2015, a pod czas kon cer -
tu „A to Pol ska wa nie” zo sta a wr czo na Be acie
Ko sok na gro da „Me ce nas Si le siae”.

W Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej BWA w Ka -
to wi cach do ko ca pa dzier ni ka mo na ogl da wy -
sta w Je ani ne Co hen i Ja vier’a Fer nan dez’a.

 „Noc ne ak tyw no ci” to pro jekt se rii per for -
ma ce’ów roz pi sa ny na pi mie si cy, któ re go or -
ga ni za to rem jest ka to wic kie BWAm, a ar ty ci bio -
r cy w nim udzia to Fi lip Be rendt, Bo wik, Bar tek
Bu czek, Ma te usz Cho rób ski, Mag da Far czak,
Mi cha Gay er, Ma te usz Haj man, Ola Ko zio,
Adam La ska, Iza  ska, Ma go rza ta Mar kie -
wicz, An na Or low ska, Sa wek Paw szak, u kasz Ro -

Prof. Wie saw Ba ny 
Ho no ro wym Am ba sa do rem 
Kon gre sów Pol skich 2014

25 wrze nia 2014 r. w Kiel cach od by a si
uro czy sta ga la Am ba sa do rów Kon gre sów
Pol skich. Pod czas wy da rze nia ty tu Ho no ro -
we go Am ba sa do ra Kon gre sów Pol skich 2014
przy zna ny zo sta JM Rek to ro wi Uni wer sy te -
tu l skie go, prze wod ni cz ce mu Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkó Pol skich prof.
zw. dr. hab. Wie sa wo wi Ba ny sio wi. W imie -
niu prof. Wie sa wa Ba ny sia ty tu ode bra
prof. dr hab. Da riusz Rott, któ ry rów nie znaj -
du je si w gro nie osób uho no ro wa nych tym ty -
tu em.

Ty tu przy zna wa -
ny jest oso bom or ga -
ni zu j cym w Pol sce
spo tka nia i wy da rze -
nia z dzie dzi ny biz -
ne su, na uki, kul tu ry
i spor tu, pro mu j -
cym w swych mi -
dzy na ro do wych ro -
do wi skach wie dz
o atu tach na sze go
kra ju, przy czy nia jc
si do de cy zji o wy -
bo rze Pol ski na miej -

sce na stp ne go mi dzy na ro do we go wy da rze nia.
Pro gram Am ba sa do rów Kon gre sów Pol -

skich jest re ali zo wa ny przez Pol sk Or ga ni -
za cj Tu ry stycz n oraz or ga ni za cj po za rz -
do w – Sto wa rzy sze nie Kon fe ren cje
i Kon gre sy w Pol sce. Ad re so wa ny jest do naj -
wy bit niej szych oso bi sto ci wia ta na uki i sto -
wa rzy sze pro fe sjo nal nych.

Dom l ski otwar ty

Wy sta w po wi co n pa mi ci Hen ry ka Sa -
wi ka za in au gu ro wa swo j dzia al no Dom l -
ski w Ka to wi cach – no wa ini cja ty wa Zwiz ku
Gór no l skie go. 

Mie ci si w sie dzi bie or ga ni za cji w Ka to -
wi cach przy ul. Stal ma cha 17. Je go po my so -
daw czy ni i ini cja tor k jest dr u cja Sta nicz -

ko wa – wi ce pre zes Zwiz ku Gór no l skie go,
re gio na list ka i eks pert edu ka cji re gio nal nej.
„Dom to nie s sa me mu ry. Dom to jest pew -
na prze strze, w któ rej lu dzie do brze si czu -
j, co ra zem bu du j i two rz. y cz Zwiz -
ko wi Gór no l skie mu, e by ta ki dom stwo rzy,
e by zbu do wa ta k wa nie prze strze. By ten
dom by dla wszyst kich, nie dzie li, lecz  -
czy w opar ciu o tra dy cje i war to ci” – po wie -
dzia ks. abp Wik tor Skworc, me tro po li ta ka -
to wic ki.

Dom l ski b dzie
te miej scem spo tka,
dys ku sji, wy staw
i ka me ral nych kon -
cer tów. Pierw szym
przed si wzi ciem
Do mu l skie go jest
przy go to wa na we
wspó pra cy z Re gio -
nal nym Orod kiem
Kul tu ry wy sta wa po -
wi co na bo ha te ro -
wi trzech na ro dów
pt. „Hen ryk Sa wik 
– bo ha ter na ka dy
czas”. Wer ni sa od by
si w dniu otwar cia
Do mu l skie go.
Uczest ni czy li w niej mar sza ek Mi ro saw Se ku -
a oraz prze wod ni cz cy Sej mi ku An drzej Go ci -
niak.

Wy sta w b dzie mo na zwie dza do ko ca
ro ku. „Pa mi o Hen ry ku Sa wi ku zo sta a wy -
ma za na, raz gdy zo sta za mor do wa ny w Mau -
thau sen, a po tem gdy zo sta za po mnia ny po woj -
nie. Te raz Sa wik wró ci na swój uko cha ny lsk.
Wa nym za da niem jest, aby o nim do wie dzia -
a si Pol ska, Eu ro pa, aby do wie dzia si
wiat – to jest te go for ma tu czo wiek. Naj wik -
szy pol ski spra wie dli wy” – do da Grze gorz ub -
czyk, by y am ba sa dor RP na W grzech.

Przed pre mie ro wy po kaz fil mu po wi co ne -
go Hen ry ko wi Sa wi ko wi i Joz se fo wi An tal lo -
wi od by si w Bi blio te ce l skiej. W ty tu o we

W uro czy sto ci otwar cia wzi udzia me tro po -
li ta ka to wic ki abp Wik tor Skworc.

Dom l ski przy uli cy
Stal ma cha.
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dzie wicz, Ra do saw Sir ko, Szym no Szew czyk i Ku ba
Woy na row ski. 

 Przed sta wie niem „u cji z Lam mer mo or” Ope ra
l ska w By to miu za in au gu ro wa a ju bi le uszo wy, 70. Se -
zon ar ty stycz ny.

 „Open Cho pin” w re y se rii Ro ber ta Ta lar czy ka
to ko miks mu zycz ny z udzia em Se ba stia na Cy bul skie -
go, Mai Hirsch, Mi cha a Cho ro si skie go, Ane ty To dor -
czuk -Per chu, To ma sza De de ka i Ho no ra ty Wi ta skiej
zre ali zo wa ny przez Tea tr l ski.

Ma py i pla ny z wa snych zbio rów kar to gra ficz nych
po ka za o Mu zeum Miej skie w Ty chach.

Na wy sta w „41x Ne po muk” – fo to gra fia Ja na Ze -
gal skie go za pra sza o Mu zeum Ar chi die ce zjal ne w Ka -
to wi cach.

 W Miej skim Orod ku Kul tu ry w Saw ko wie
mo na by o ogl da wy sta w „W kr gu…”. 

Ga le ria „Cia sna” w Ja strz biu -Zdro ju za pra sza -
a na wy sta w fo to gra fii „Ko lo ry (t) mo je go mia sta” au -
tor stwa Jo an ny Brat ko -Li ty skiej. 

Re zy dent k Mi dzy na ro do we go pro gra mu „Pro -
jekt Me tro po lis” or ga ni zo wa ne go przez Fun da cj Ima -
go Mun di oraz CSW Kro ni ka w By to miu, opar tym
na se rii re zy den cji ar ty stycz nych na l sku i Za g biu
D brow skim, zmie rza j ce go do stwo rze nia wspó cze sne -
go por tre tu re gio nu przy uy ciu na rz dzi sztuk wi zu -
al nych by a Alek san dra Wa sil kow ska – ar chi tekt ka, ab -
sol went ka Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
War szaw skiej oraz Eco le d’Ar chi tec tu re de Bre ta gne we

Fran cji, któ ra w 2010 ro ku re pre zen to wa a Pol sk
na XII Mi dzy na ro do wym Bien na le Ar chi tek tu ry
w We ne cji pro jek tem Emer gen cy Exit (wspól nie
zAgniesz k Ku rant), a miej scem re zy den cji by y Ty chy.

Wy sta w fo to gra fii Ja ku ba Byrcz ka pt. „Za pach
k i nie bo” po ka za a Ga le ria Cia sna w Ja worz nie. 

Zie mia pszczy ska to ko lej na wy sta wa, któ r mo -
na by o ogl da w Ga le rii Mu zeum Miej skie go wTy chach,
miesz cz cej si w Cen trum Me dycz nym „Pa pro ca ny”.

 Ga le ria Dru gie go Pla nu Do mu Kul tu ry w Ryb -
ni ku -Chwa o wi cach za pra sza a na wy sta w fo to gra -
fii Ro ber ta Wo la skie go pre zen tu j cej gwiaz dy pol skie -
go fil mu.

 8 wrze nia na te re nie no wej sie dzi by Mu zeum l -
skie go w Ka to wi cach zo sta a pod pi sa na umo wa przez
prof. Ma go rza t Omi la now sk, mi ni ster kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go oraz Ali cj Knast, dy rek tor Mu -
zeum l skie go w Ka to wi cach na do fi nan so wa nie
pro jek tu ze rod ków Me cha ni zmu Fi nan so we go Eu ro -
pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go i Nor we skie go Me -
cha ni zmu Fi nan so we go 2009- 2014 do ty cz ce go re wi -
ta li za cji po ko pal nia nych obiek tów znaj du j cych si
na te re nie Mu zeum. 

 Mu zeum l skie po raz ko lej ny w czy o si
w ob cho dy Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa, a otwar je
wy kad ple ne ro wy Prze my sa wa Pi wo war czy ka „Ra -
wa – rze ka w su bie mia sta”.

W Ga le rii Szyb Wil son mo na by o zo ba czy pra -
ce ar ty stów nie pro fe sjo nal nych z ca e go wo je wódz twa

l skie go w ra mach II l skie go Prze gl du Sztu ki Ar -
ty stów In tu icyj nych „Ar ti sma”.

 12 wrze nia od by o si uro czy ste otwar cie od no -
wio nej i prze bu do wa nej sie dzi by Do mu Mia sta Sa int -
-Etien ne w Ka to wi cach, do któ rej wpro wa dzi si rów -
nie fran cu skie sto wa rzy sze nie Al lian ce Française
w Ka to wi cach.

 W „Be ne dyk tyn ce” Bi blio te ki l skiej od by a si
pro mo cja Po styl li „W So wie Praw da” ks. bpa Ta de usza
Szur ma na.

 Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza na wy sta -
wy:  „W cho rzow skim gar ni zo nie 1922-1939” – wy -
sta w, któ ra wpi sa a si w uro czy sto ci zwi za ne
z od so ni ciem ta bli cy upa mit nia j cej 75 Puk
Pie cho ty sta cjo nu j cy w Cho rzo wie, „Kon ser wa cja -
-ra tu nek dla za byt ków. Pre zen ta cja zbio rów Dzia -
u Et no gra fii” oraz „wiat ba ni l skich Gu sta wa
Mor cin ka”.

Rów nie Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza lo na wy -
kad dr. Jac ka Kur ka roz po czy na j cy no wy cykl spo -
tka „Gra ni ce hi sto rii – Hi sto ria bez gra nic” za ty tu o -
wa ny „Mu zy ka i Przy ja, czy li wd ku jc w kra ju
pik nych sa ren”.

 XII Gli wic kie Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go od -
by wa y si pod ha sem „Re zy den cje wród k i la -
sów…”.

 Wer ni sa gru py ma lar skiej PO CO I DLA KO -
GO... od by si 19 wrze nia w Miej skim Do mu Kul tu -
ry Po u dnie w Ka to wi cach.

po sta ci wcie li li si Krzysz tof Glo bisz i Piotr
Fron czew ski. Au to rem sce na riu sza jest Grze gorz
ub czyk. 

Ju bi le usz Pio tra Szal szy

Z oka zji 70. rocz ni cy uro dzin i 50 lat pra cy ar -
ty stycz nej, w Ka to wi cach, w dniu 4 li sto pa -
da 2014 pod czas wie czo ru ju bi le uszo we go,
na go cin nej sce nie Te atru Ko rez w Ka to wi cach,
od b dzie si pol ska pra pre mie ra mo no dra mu
Tho ma sa Bern har da pt: „Po pro stu sko pli ko wa -
ne” (Pro du cent SU Pro duc tion – Ka to wi ce) w re -
y se rii Pio tra Szal szy, z udzia em zna ne go ak -
to ra ka to wic kie go p. An to nie go Gry zi ka,
w sce no gra fii Mal go rza ty Su wal skiej. Tu ma -
cze nie – Ma rek Szal sza.

Z ko le i 11 li sto pa da na wie de skiej sce nie
„The ater Brett” odb dzie si dru ga cz ju -
bi le uszu z oka zji 30-le cia pra cy ar ty stycz nej
Piotra Szal szy w Au strii – na in au gu ra cj 10.
Mi dzy nar do we go Fe ti wa lu Te atrów Ma -
ych Form Eu ro py Srod ko wej. W ra mach te -
go wie czo ru przed sta wio na zo sta nie ka to wic -
ka re ali za cja mo no dra mu „Po pro stu
skom pli ko wa ne” w wer sji pol skiej z na pi sa -
mi nie miec ki mi.

Wy da rze nie to wspó re ali zu je Wie de sko -
-Kra kow skie Sto wa rzy sze nie -Kul tu ral ne (Pre -
zes – Zo fia Be klen) przy wspó pr cy z Wy dzia -
em Kul tu ry mia sta Ka to wi ce, mia sta Wied nia
oraz In sty tu itu Pol skie go w Wied niu. 

„Po pro stu skom pli ko wa ne” to ro dzaj we -
wntrz nej spo wie dzi ar ty sty z wiel kim do -
wiad cze niem y cio wym – mó wi Piotr Szal sza.
M czy zny, któ ry wa nie uzy ska g bo ki
wgld we wa sn prze szo. To bar dzo oso bi -
sta kon fron ta cja. Wal ka ze sta rze niem si i z sa -
mot no ci. Szu ka nie od wiecz nych od po wie dzi
na py ta nie o sens y cia, zbli a j ce go si po ma -
u do ko ca.

Ja nosch znów w Za brzu 

15 wrze nia 2014 r. w Te atrze No wym w Za -
brzu od by a si uro czy sta pre mie ra po wie ci Ja -
no scha Szcz li wy, kto po zna Hrdla ka. Spo tka -
nie zor ga ni zo wa li pre zy dent Za brza Ma go rza ta
Ma ka -Szu lik i re dak tor na czel ny Wy daw nic -
twa Znak Je rzy Illg. 

Or ga ni za to rzy roz po cz li od pre zen ta cji
frag men tu re por ta u Ja nosch w Pol sce, zre ali -
zo wa ne go przez TVP Ka to wi ce przed 21 la ty.
Na stp nie dys ku sj na te mat y cia, twór czo ci
oraz naj now szej pu bli ka cji Ja no scha po pro wa -
dzi a Alek san dra Klich, dzien ni kar ka „Ga ze ty
Wy bor czej”, au tor ka ksi ki Ca y ten Kutz. Bio -
gra fia nie po kor na. W dys ku sji udzia wzi li:
prof. zw. dr hab. Alek san der Na wa rec ki  hi -
sto ryk i teo re tyk li te ra tu ry, pro fe sor Uni wer sy -

te tu l skie go, au tor zbio ru ese jów, wspo -
mnie, nar ra cji o l sku pt. La jer man; dr An -
ge la Ba jo rek  bio graf ka Ja no scha oraz Da riusz
Wa ler ja ski  hi sto ryk, ba dacz hi sto rii y dów
na Gór nym l sku i obro ca za brza skich za -
byt ków. 

Oso ba i twór czo Ja no scha sta y si przy -
czyn kiem do po ru sze nia wie lu roz ma itych
wt ków. Wa ler ja ski wy mie ni miej sca z cza -
sów dzie ci stwa pi sa rza, któ re po zo sta y jesz -
cze w Za brzu, m.in. drew nia ny ko ció w. Ja -
dwi gi (tu by ochrzczo ny), ka mie ni ce
przy obec nej ul. Pie kar skiej oraz ul. 3 Ma ja,
w któ rych miesz ka, czy y dow ski cmen tarz,
na któ rym przy szy pro za ik lu bi spa ce ro wa.
Dr Ba jo rek do tkn a wie lu trau ma tycz nych do -
wiad cze z dzie ci stwa Ja no scha, opo wie dzia -
a o swo jej wspó pra cy z nim, wspo mi na a tak -

e o je go awer sji do praw dzi we go imie nia Horst,
któ re nada no mu na cze na zi sty Hor sta We -
sse la. Prof. Na wa rec ki okre li naj now sz
ksi k opu bli ko wa n przez Znak ja ko „po -
wie ci ni te go gar da”, któ ra oczysz cza
czy tel ni ka, ale w pew nym sen sie nie zu pe nie.
Do strzeg rów nie w nada wa niu dziw nych
imion bo ha te rom  Cho lo nek i Hrdlak  gb -
szy za mys au to ra. Pierw sze ci gnie nas w dó,
ko ja rzy si z czym pry mi tyw nym, pro stym,
zwi za nym z zie mi  i ta ka by a po sta o tym
imie niu, zresz t ku zie mi ci y tak e pod ty tu
po wie ci Cho lo nek, czy li do bry Pan Bóg z gli -
ny. W imie niu Hrdlak prof. Na wa rec ki do strzeg
co z he braj skie go ru ah, bi blij ne go tchnie nia,
któ re uno si nas w gó r.

Roz mo wa z pu blicz no ci po zwo li a po ru szy
ko lej ne wa ne i trud ne te ma ty do ty cz ce l ska,
m.in. pro blem styg ma ty za cji osób po su gu j cych
si gwa r w pe ere low skich szko ach w re gio -
nie, a tak e kwe sti, czy opi sy i oce ny Ja no scha
nie s dla l za ków nie spra wie dli we, czy
na pew no przed sta wia on l za ków, a mo e bar -
dziej lo kal nych cha cha rów. Osta tecz nie stwier -
dzo no, e je e li utrwa li w swej pro zie tych ostat -
nich, je e li po ka za l sk pa to lo gi, to mia
do te go pra wo, bo ta k rze czy wi sto po zna
w dzie ci stwie.

Pod pa tro na tem „l ska”
Ty sza nie w I po o wie XX wie ku

„Lu dzie, miej sca, zda rze nia. Ty sza nie w I po -
o wie XX wie ku” to ty tu no wej wy sta wy, któ -
r od 31 pa dzier ni ka mo na b dzie ogl da
w Mu zeum Miej skim w Ty chach. Pre zen to wa -
na b dzie w sa li eks po zy cyj nej przy uli cy Ka -
to wic kiej 9.

Au tor k sce na riu sza wy sta wy jest Agniesz ka
Ocie pa -We iss, ku stosz w Dzia le Hi sto rii Mia sta.

Wy sta w t mu zeum chce oca li od za po -
mnie nia syl wet ki za su o nych lu dzi oraz obu -
dzi wród zwie dza j cych po trze b pie l gno wa -
nia wspo mnie o tych, któ rzy przez sw pra c,
dzia al no spo ecz no -kul tu ral n na trwa e za -
pi sa li si w pa mi ci im wspó cze snych. 

Eks po zy cja przy po mni po sta ci Ja na Wie -
czor ka, na czel ni ka Ty chów w okre sie mi dzy -
wo jen nym, czy ksi dza Ja na Ka pi cy, pro bosz -
cza pa ra fii pw. w. Ma rii Mag da le ny. Po ka e
hi sto ri ro dzin miesz ka j cych od po ko le w Ty -
chach i w s sied nich gmi nach, któ re obec nie s
dziel ni ca mi mia sta Ty chy. Zwie dza j cy wy sta -
w zo ba cz mi dzy in ny mi zdj cia i do ku men -
ty ro dzi ny Lo sków i Ba ro nów z Ty chów, Czar -
dy bo nów z Pa pro can i Ski bów z Wil ko wyj.

Na wy sta wie znaj dzie si rów nie se kwen cja
po wi co na pierw sze mu sta cjo nar ne mu ki nu
w Ty chach, na zwa ne mu pó niej „Hal k” (od ope -
ry Sta ni sa wa Mo niusz ki, któ ra do cze ka a si kil -
ku fil mo wych ada pta cji). Za aran o wa na zo sta -
nie sa la ki no wa, w któ rej wi dzo wie b d mie li
oka zj obej rze kil ka krót kich fil mów Pol skiej
Agen cji Te le gra ficz nej, uy czo nych przez Fil mo -
te k Na ro do w w War sza wie – part ne ra wy sta -
wy. Wy sta wa po trwa do 28 mar ca 2015 ro ku.

Z te ma tem wy sta wy zwi za ne b -
dzie VIII Ty skie Sym po zjum Hi sto rycz ne „Lu -
dzie dwu dzie sto le cia mi dzy wo jen ne go. Oby -
wa te le Ty chów
i gmin ocien -
nych”, któ re od -
b dzie si 27 li -
sto pa da br. War to
tu pod kre li, e
Ty chy in ten syw -
nie roz wi ja y si
w okre sie mi -
dzy wo jen nym.
W1934 ro ku Ty -
chy sta y si 
gmi n wiej sk na
pra wach miej -
skich. W tym ro -
ku mia sto ob-
cho dzi 80-le cie
otrzy ma nia praw
miej skich. 

Ka ro li na i An to ni Nie strój
z dzie mi, ok. 1918. Zbio ry
MMT
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 1 wrze nia w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry, w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
w So snow cu otwar to wy sta w prac pla stycz -
nych Ada ma mie ta ny.

 8 wrze nia mia y miej sce ob cho dy 75. rocz -
ni cy znisz cze nia Wiel kiej Sy na go gi w B dzi nie.

 15 wrze nia w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry w So snow cu od by si kon cert in au gu -
ru j cy se zon ar ty stycz ny 2014/2015 w wy ko na -
niu l skiej Or kie stry Ka me ral nej. 

 20 wrze nia w sa li kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkó Mu zycz nych w So snow cu go ci li:

Mo ni ka Bo rzym, Da wid Pod sia do oraz Ener -
gy Band.

 22 wrze nia w Miej skim Klu bie im. J. Kie -
pu ry od by a si te atral na ada pta cja ple ne ro we -
go wi do wi ska B dzin 2013–1943. Per for man ce
przy po mnia tra ge di 120 ty si cy za mor do wa -
nych za g biow skich y dów.

 28 wrze nia w sa li kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkó Mu zycz nych w So snow cu wy st pi -
a Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii l skiej
pod dy rek cj Mi ro sa wa J. Basz czy ka z udzia -
em Kon stan te go A. Kul ki.

Ju bi le usz 50-le cia pra cy twór czej

25 wrze nia w Mu zeum Za g bia
w B dzi nie Ro mu ald Ko rus wi to wa
swój nie zwy ky ju bi le usz: 50-le cie pra -
cy twór czej. Zna ny b dzi ski ma larz
i gra fik jest ab sol wen tem ASP w Kra ko -
wie, upra wia ma lar stwo szta lu go we,
gra fi k ar ty stycz n, pra so w, ma lar -
stwo sa kral ne, wi tra i ry su nek. Ar ty sta
ma w swo im do rob ku kil ka dzie sit wy -
staw in dy wi du al nych i zbio ro wych o za -
si gu ogól no pol skim i mi dzy na ro do -
wym, jest lau re atem wie lu na gród
i wy ró nie. W za o o nej przez sie bie
w Orod ku Kul tu ry w B dzi nie pra cow -
ni ma lar stwa szta lu go we go (dla ama to -
rów) stwo rzy miej sce spo tka, w któ rym
pod okiem ma la rza doj rze wa j ukry te ta -
len ty. Zwie cze niem ju bi le uszo wej uro -
czy sto ci by wer ni sa „Ro mu ald Ko -
rus – ma lar stwo, gra fi ka”. W trzech
sa lach Pa a cu Mie ro szew skich za pre zen -
to wa no po nad 40 prac ar ty sty. Cz
pierw sza obej mu je pra ce gra ficz ne, m.in.
z cy klu „Ka ty ski las” i „Wo y – Li -
piec 1943”, w osob nej sa li wy eks po no -
wa no ma lar stwo pej za o we – 15 prac
w tech ni ce pa ste li. Wy sta w mo na ogl -
da do 19 pa dzier ni ka.

VI Dni Mu zeum w So snow cu

W nie dzie l 7 wrze nia w Pa a cu
Schöna od by o si Za g biow skie Mio do -
bra nie. Im pre za wpi sa a si w ka len darz
ob cho dów VI Dni so sno wiec kie go Mu -
zeum. By o nie tyl ko so necz nie ale i bar -
dzo sod ko, wszak mio du by o pod do stat -
kiem, nie za bra ko tak e zna ko mi tych
do mo wych wy pie ków, ani wy mie ni tej za -
le waj ki. Uko ro no wa niem uro czy sto ci
by a oka zjo nal na wy sta wa „Api mon -
dia 2013 w Ki jo wie w obiek ty wie pszcze -

la rzy” przy go to wa na przez sek cj hi sto -
rycz n l skie go Zwiz ku Pszcze la rzy
oraz po sa dze nie pa mit ko we go D bu
Wol no ci, któ re go do ko na li: w imie niu
Or dy na riu sza So sno wiec kie go kanc lerz
ku rii ks. Ma riusz Ka ra, pre zy dent So -
snow ca Ka zi mierz Gór ski, pre zes Za g -
biow skie go Ko a Pszcze la rzy Ro man
Bo che nek, nad le ni czy Nad le nic twa
Sie wierz Ka zi mie rz Szy do oraz dy rek tor
Mu zeum Zbi gniew Stu denc ki. Drzew ko
ufun do wa y La sy Pa stwo we. Nie la da
atrak cj by o Le ne Ko o For tu ny, roz wi -
zy wa nie za ga dek wci gn o nie tyl ko naj -
mod szych, mo na bo wiem by o zdo by
drzew ko do przy do mo we go ogród ka.
Mistrz pszcze lar ski z ko a w Cze la dzi An -
to ni Bie niec ki wpro wa dzi su cha czy
w taj ni ki wie dzy na te mat jak za o y ro -
dzin n pa sie k a dy rek tor Cen trum Pe dia -
trii w So snow cu dr An drzej Si wiec prze -
ko ny wa do lecz ni czych wa ci wo ci
mio du, po po ka zie mio do bra nia przy szed
czas na de gu sta cj.

Gdzie dziew cz ta z tam tych lat?

23 wrze nia w Bi blio te ce Gów nej
w So snow cu od byo si otwarcie hi sto -
rycz no -bio gra ficz nej wy sta wy za ty tu o -
wa nej Gdzie dziew cz ta z tam tych lat?
Lo sy ko biet wal cz cych o nie pod le go.
Wernisa po prze dzi y: wy kad An ny
Mi kul skiej z Fun da cji Ge ne ra El bie ty
Za wac kiej w To ru niu pt.: „Kry sty -
na Skar bek – As wy wia du dru giej woj -
ny wia to wej” oraz pro jek cja fil mu do -
ku men tal ne go Mia am szcz li we y cie
o gen. El bie cie Za wac kiej. Jak pi sze
Agniesz ka J. Cie li ko wa w pra cy Ochot -
ni cza Le gia Ko biet 1918–1922: „Od nie -
pa mit nych cza sów ko bie ty by y przede
wszyst kim ofia ra mi wo jen, ale za wsze
by y i ta kie, któ re chwy ta y za bro
w obro nie ro dzi ny, mie nia czy te z po -
bu dek pa trio tycz nych, wspar tych cza sa -
mi bo jo wym tem pe ra men tem”. Na wy -
sta wie przed sta wio no, w per spek ty wie
hi sto rycz nej, udzia pol skich ko biet
w dzia a niach po moc ni czych, sa ma ry ta -
skich i woj sko wych, po czw szy od cza -
sów naj daw niej szych XIII i XIV wie ku,
po przez kon flik ty pol sko -ta tar skie, woj -
ny pol sko -tu rec kie XVII w., woj ny na -
po le o skie, po wsta nie li sto pa do we
i stycz nio we, okres walk o nie pod le go
i su we ren no w la tach 1914–1921,
woj sko w su b Po lek w okre sie mi -
dzy wo jen nym i w cza sie II woj ny wia -
to wej: w kam pa nii wrze nio wej, Pol skich
Si ach Zbroj nych na Za cho dzie, w Woj -
sku Pol skim, w Po wsta niu War szaw skim,
ko czc na po wo jen nej kon spi ra cji. 
Eks po zy cj mo na zwie dza do 7 li sto -
pa da.
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Szko a star sza od mia sta
O so sno wiec kim „Sta szi cu” za wsze

by o go no. Nic dziw ne go sko ro od za ra -
nia szko a no si a „pit no” przo dow ni ka.
By a pierw sz szko  red ni, ja ka po wsta -
a w Za g biu D brow skim. Jej fun da tor,
nie miec ki prze my so wiec He in rich Die tel,
wy prze dza jc po trze by by ska wicz nie roz -
wi ja j ce go si re gio nu (gów nie dzi ki wa -
snej przed si bior czo ci) za in we sto wa
w edu ka cj przy szych kadr pra cow ni czych
roz kwi ta j cej go spo dar ki. By rok 1894,
kie dy w jed nym z bu dyn ków, pierw szej
w Kró le stwie Kon gre so wym prz dzal ni
cze san ko wej (wa sno ci H. Die tla) uro czy -
cie otwar to Szko  Re al n, pro to pla st
dzi siej sze go Li ceum Ogól no kszta c ce go
im. Sta ni sa wa Sta szi ca. Mia sto So sno wiec
jesz cze nie ist nia o (do pie ro 8 lat pó niej
osa da nad Prze msz uzy ska a pra wa
miej skie), cho wie So sno wi ce li czy a
wów czas po nad 60 tys. miesz ka ców.
W 1888 r. hoj ny dar czy ca prze ka za
do uyt ku szko y neo re ne san so wy 3-kon -
dy gna cyj ny gmach, zbu do wa ny wg pro jek -
tu An to nie go Ja sie czy ka -Ja bo skie go.
War to nad mie ni, e prze zor ny prze my so -
wiec za dba tak e, aby ucznio wie nie
spó nia li si na za j cia i zor ga ni zo wa dla
nich trans port… spe cjal nym po ci giem.
Przez ko lej ne de ka dy ar chi tek to nicz nej
wiet no ci obiek tu do rów ny wa po ziom na -
ucza nia. Wród ka dry pe da go gicz nej zna -
la zy si m.in. ta kie sa wy jak fi zyk Wal de -
mar Zil lin ger, au tor naj bar dziej zna ne go
„Zbio ru za da z fi zy ki”, z któ re go ko rzy -
sta y ko lej ne po ko le nia nie tyl ko li ce ali -
stów, dy rek tor szko y od 1933 r. do ko -
ca II woj ny wia to wej, cho rzecz ja sna
pod czas woj ny pe ni t funk cj nie for mal -
nie, kie ru jc taj nym na ucza niem, wy bit ny
geo log i bio log Wi told Wy spia ski, kom -
po zy tor Wa dy saw Po wia dow ski, u któ -
re go bra pierw sze lek cje pie wu Jan
Kie pu ra… Na li st zna mie ni tych ab sol -
wen tów na pew no nie wy star czy o by tu taj
miej sca. Od wrze nia 1957 r. szko a stra -
ci a swój „m ski” wi ze ru nek, wpro wa dzo -
no bo wiem ko edu ka cj. W dzie jach oka -
za e go obiek tu tak e wie le si zmie ni o,
w 1970 r. li ce ali stów prze nie sio no do od -
le ge go bu dyn ku po szko le pod sta wo wej,
a gmach „awan so wa” do ran gi aka de -
mic kiej, gosz czc Wy dzia Tech ni ki Uni -
wer sy te tu l skie go. Fun da tor za pew ne nie
mia by nic prze ciw ko tej za mia nie, wszak
y cze niem je go by o, aby bu dy nek su y
na uce i owia cie. Aka de mi cy jed nak opu -
ci li neo re ne san so we wn trza a od 2013
r. gmach sta no wi wa sno mia sta, ro dzi -
nie Ku li siów od mó wio no za ku pu, cho od -
re stau ro wa ny przez nich pa ac Die tlów od -
zy ska swo j pier wot n wiet no. W by ej
Szko le Re al nej Ku li sio wie za mie rza li uru -
cho mi ga le ri i urz dzi miej sce spo tka
ar ty stycz nych. Co b dzie w za mian? Miej -
scy wo da rze zde cy do wa li: cen trum in te -
gra cji i ak ty wi za cji spo ecz nej. W pa dzier -
ni ku od b d si hucz ne ob cho dy 120-le cia
Li ceum im. S. Sta szi ca. Nie je den z ro dzi -
ny Sta szi cow skiej za pew ne od wie dzi swo -
j sta r „bu d”, tyl ko czy jest jesz cze co
ogl da?

MA RIA SZTU KA
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Ma rze nie eme ry ta
Pra wie pi ciu set mo dych au to rów na de -

sa o po nad 1200 tek stów na ko lej n „Li p”.
Jest to naj star szy prze gld dzie ci cej i mo -
dzie o wej twór czo ci li te rac kiej – wi zy tów ka
kul tu ral na Biel ska -Bia ej i Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej „Zo te a ny”. Po ka cie mi bo wiem
dru g spó dziel ni, któ ra – ju od 31 lat – in -
spi ru je ko lej ne po ko le nia do pi sar skiej ak -
tyw no ci! Nie usta j ca to „wi na” dy rek tor ki
klu bu „Best” Re ny Edel man. Jak zwy kle ju -
ro rzy pod kie run kiem To ma sza Ja stru na na -
gro dzi li stu lau re atów dru kiem w „li po wej”
an to lo gii – wy da nej przez mia sto w twar dej
opra wie. Jak zwy kle te naj wi cej lau re atów
by o z Be ski dów, l ska i Za g bia. Spo ród
miesz ka ców wo je wódz twa l skie go w gro -
nie uczniów pod sta wó wek lau re ata mi „Li -
py” 2014” zo sta li: Wie saw Ca der, Zu zan na
Foj cik, Alek san dra Go ek, Wik to ria Hab das,
Ka mi la Jo cha cy, Ja kub Miesz czak, Ma ry sia
Sta nek, Alek san dra Sy posz i Ja kub le ziak
z yw ca, Mar ta Grze gor czyk, Ma ria Ho u -
bi ska, Wik to ria Kow ry go, Ni na Strzel czyk
i J drzej Szy ma nek z Biel ska -Bia ej, Na ta lia
Masz kow ska z Cz sto cho wy i Zu zan na y rek
z Mi lów ki. Wród gim na zja li stów na sze go
wo je wódz twa na gro dzo no Na ta li Ga jow ni -
czek z Kóz, Ka ro li n Kr cioch, Ali cj Ku
z Biel ska -Bia ej, Ju li Ku ra z R dzin, Mar -
t Or ma niec z Bucz ko wic, An n Pi tek
i Mar t Ru sek z Mi ko o wa, Wik to ri Rocz -
kow sk i Alek san dr Uracz z D bro wy Gór -
ni czej. Spo ród uczniów szkó red nich lau -
re ata mi zo sta li: Ju lia Dziu bek, Ma te usz
Han kow ski, Kac per Ko mi niak, Aga ta Na ru -
sze wicz, Fi lip Per in ger i El bie ta Za mo row -
ska z Biel ska -Bia ej, Pa tryk Frosz t ga z Cze -
cho wic -Dzie dzic, Da ria Schim ke z Ja wo rza
i Fi lip Wy rwal ski z yw ca. 

Jed nym z en tu zja stów „Li py” jest jej ju ror
Ju liusz W tro ba, któ ry twier dzi, e prze y cia
i re flek sje mo dych li te ra tów – po par te wy -
obra ni „wci ga j” go co ro ku jak pra -
gnie nie pik na. Wszak wra li wa mo dzie ma
wie e spoj rze nie na sie bie, oto cze nie i przede
wszyst kim pa trzy w… sie bie. Jest to bo gac -
two, któ re go nie mo na ku pi za ad ne pie ni -
dze, któ re go nie za a twi na wet wu jek po se czy
pre zy dent ani nie ku pi i nie wy e brze za po bie -
gli wa ciot ka. Co z tym skar bem zro bi: czy
za ko pi jak ewan ge licz ne ta len ty, czy pra c
b d po mna a pre dys po zy cje, z któ ry mi
przy szli na wiat?

W tek stach naj mod szych po etów i pi sa rzy
od naj du je my z ro ku na rok co raz wi cej po -
ka dów in spi ra cji fil mo wych czy kom pu te ro -
wych. Mo dzi lu dzie od cho dz na to miast
od in spi ru j cych kon tak tów z na tu r. Bo le j
nad tym, gdy nic nie za st pi wia ta na tu ry
ja ko ró da po etyc kie go zdzi wie nia. Ze rwa nie
z przy ro d nie ozna cza na szcz cie ze rwa nia
z lud mi. W tek stach pol skich dzie ci i mo dzie -
y do mi nu je kwe stia, jak za cho wa czo wie -
ka w czo wie ku? Wie lu mo dym lu dziom, nie -
za le nie ja k mo w si po su gu j – wi za n
lub nie – py ta nie, kim jest czo wiek, wy da je
si sto sun ko wo ba nal ne. Py ta j bar dziej
szcze gó o wo o je go kon dy cj – od okre su pre -
na tal ne go po escha to lo gicz ne fan ta zje i przy -
pusz cze nia. Si gnum tem po ris: mia stem,
w któ rym naj cz ciej roz gry wa si ak cja „li -
po wych” opo wie ci, jest Lon dyn. I nie jest on
by naj mniej mia stem pol skich eme ry tów,
o czym mo je po ko le nie ma rzy o w mo dzie -
czych pio sen kach. W oczach „li po wi czów”
sto li ca UK jest mia stem pol skiej mo dzie y.
Pol scy eme ry ci o Lon dy nie mo g na dal tyl ko
po ma rzy. 

JAN PI CHE TA

 Od 4 do 6 wrze nia trwa w Biel sku -Bia ej
„Po lcon – fe sti wal fan ta sty ki”. 

 Od 13 do 21 wrze nia w Zam ku Su kow -
skich mia y miej sce Eu ro pej skie Dni Dzie dzic -
twa.

 26 wrze nia bielsz czan ka Re na ta Prze myk
wy st pi a w biel skim Do mu Mu zy ki, kon cert by
zna ko mi ty. 

 Od 1 do 3 pa dzier ni ka – w ra mach cy klu
„Czu li bar ba rzy cy” – ogl da li my w Ko le gium
Na uczy ciel skim w Biel sku -Bia ej prze gld fil mów
na gro dzo nych Cze ski mi Lwa mi.

 „Biel scy ksi  ta Su kow scy, ja kich nie zna -
cie” to ty tu wy sta wy, któ r roz po cz wer ni sa
na Zam ku Su kow skich 3 pa dzier ni ka. 

 XXII Je sien ny Fe sti wal Mu zycz ny „Al ka -
gran” od by si od 29 wrze nia do 4 pa dzier ni -
ka w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. 

 1 pa dzier ni ka w Mu zeum l ska Cie szy -
skie go otwar to wy sta w „Od ro gul ki do blen de -
ra” po wi co n kul tu rze ku li nar nej. 

 W pa dzier ni ku uka za si tom wier szy
bielsz cza ni na Ja na Pi che ty „gó ra is sy” w wer sji
pol skiej i an giel skiej (tu ma czy a Ju lia Dziu bek). 

Wspa nia a spój no

By wa j w BWA wy sta wy bar dzo ró no rod -
ne. Zda rza si, e po szcze gól ne obiek ty eks po -
zy cji nie przy sta j do sie bie. Te go nie mo na
za rzu ci dwóm wrze nio wym wy sta wom
w Ga le rii Biel skiej BWA. Im po nu j we wntrz -
n jed no rod no ci. Nie by o do td w Pol sce
pre zen ta cji pó cien Pio tra Grzy bow skie go
z lat 90., któ re uda o si spro wa dzi z USA do -
pie ro po je go mier ci (23 sierp nia 2013 r.
w No wym Jor ku). Wy sta wa „Faux pa in ting.
Obiek ty per for me ra” pre zen tu je se ri wiel ko -
for ma to wych dzie po ka zy wa nych do td
na wy sta wach in dy wi du al nych w USA. – S to
dzie a ory gi nal ne, od bie ra j ce ano ni mo wo
tech ni kom de ko ra cyj nym po przez nada nie im

sta tu su dzie a sztu -
ki. S czym wi -
cej ni pót na -
mi – sta j si
„obiek ta mi per for -
me ra”, zwi za ny mi
z fi lo zo fi twór cz
ar ty sty, a nie tyl ko
z upra wia niem
sztu ki faux pa in -
ting („fa szy we go”
ma lar stwa) dla sa -
me go za rob ko wa -
nia – twier dzi ku -
ra tor ka wy sta wy
Ma go rza ta Ka -
mier czak. 

W prze ci wie stwie do nie mal w Pol sce nie -
zna ne go Pio tra Grzy bow skie go dru ga wy sta -
wa by a eks po zy cj ar ty sty, któ ry ju w Ga le -
rii Biel skiej BWA pre zen to wa swe dzie a 
– Ja na Do bkow skie go. Tym ra zem przed sta wi
a 383 ry sun ki z cy klu „Po hu taj si na nit ce
y cia” z lat 2001–2011. Trud no si oprze
wra e niu, e ar ty sta czer pie si y z ener gii ru -
chu cia a. Ka de mu zresz t y czy tej ra do ci,
ja k da je hu ta nie. Std ty tu wy sta wy. Jak
twier dzi dy rek tor ka ga le rii Aga ta Smal cerz, fi -
ne zyj ne ry sun ki przy po mi na j nie co sztu k
ja po sk, z jej mi strzow sko pro wa dzo n li ni
i pe ny mi ele gan cji kszta ta mi, z dru giej stro -
ny przy wo u j pew ne ele men ty sztu ki in dyj -
skiej i jej or na men tal nie trak to wa ne ludz kie
cia o. Nie po wta rzal no kre ski Ja na Do bkow -
skie go, je go cha rak te ry stycz nych form to uni -
kat na ska l wia to w. To ope ra omnia ar ty sty,
pod su mo wa nie je go do wiad cze, oso bi sta
wy po wied na te mat sen su ist nie nia, fi lo zo -
ficz ny pa ra dyg mat do ty cz cy obec no ci czo -
wie ka we wszech wie cie, czer pa nia ko smicz -
nej ener gii y cia. Ja nusz Za grodz ki w tek cie
o Ja nie Do bkow skim „Na nit ce y cia” uwa a,
e dzie a ar ty sty to po ema ty y cia. Kre li on
fi gu ry i zna ki swo bod nie roz wi ja j ce si

w wie lu kie run kach. Ar ty sta uzy ska bie go
w kre owa niu rze czy wi sto ci. Re y se ru je zda -
rze nia swo bod nie kszta tu j ce si na pasz -
czy nie ry sun ku. Uzu pe nie niem pro gra mu
wrze nio we go BWA by a wy sta wa fo to gra fii
bielsz czan ki Jo lan ty Ko zow skiej „Dzie ci
z kra iny kro ko dy li”.

Bie da

Kie row nic two Te atru Pol skie go w Biel sku -
-Bia ej po in for mo wa o, e w obec nym se zo nie
wy sta wi tyl ko czte ry pre mie ry. By mo e uda
si jesz cze co wy sta wi do dat ko wo w Sta lar -
ni. Jesz cze mniej pre mier zo ba czy my w Ba -
nia lu ce – tyl ko trzy. Tym cza sem na po czt ku
obec ne go stu le cia – za ka den cji To ma sza Dut -
kie wi cza – Te atr Pol ski da wa red nio 10 pre -
mier rocz nie, a by wa o, e na wet 13. Dla wie -
lu te atrów pol skich jest to nor ma, np. Te atr
Po wszech ny w o dzi wy sta wia 14 pre mier
w tym se zo nie. Trud no si jed nak dzi wi za -
pa ci sce nicz nej, sko ro kul tu ra jest w sto li cy
Be ski dów nie do fi nan so wa na. By y ju kie -
row nik li te rac ki TP za ra bia np. na pó eta tu
ty sic z. In struk to rzy w pla ców kach Miej -
skie go Do mu Kul tu ry za ra bia j na eta -
cie 1400 z. Nie któ rzy za go dzi n pra cy
z dzie mi otrzy mu j po 10 z (Biel sko -Bia a
jest szcze gól nym wy jt kiem, gdy w s sied -
niej ubo giej w sto sun ku do biel skiej me tro po -
lii wio sce – Mi dzy rze czu Gór nym – za go dzi -
n pra cy z dzie mi in struk to rzy kul tu ral ni
za ra bia j po 50 z za go dzi n!). Dla po rów na -
nia ka dy z po nad 20 na wet ma o zdol nych
pi ka rzy TS Pod be ski dzie otrzy mu je w ra -
mach sty pen dium 16 tys. z mie sicz nie. Z tej
sa mej miej skiej ka sy. O tem po ra, o mo res!

Po ru szo na wy obra nia

26 wrze nia w biel skiej Ga le rii ro do wisk
Twór czych otwar to wy sta w pt. „Po ru szo na
wy obra nia. Sur re alizm w pla ka cie pol skim”.
Jak stwier dzi Krzysz tof Dy do, któ re go ko lek -
cj pre zen tu je wy sta wa, jed nym z wa niej szych
ele men tów cha rak te ry stycz nych dla pla ka tu
dru giej po o wy XX w., ale i po czt ku XXI w.,
jest fa scy na cja ar ty stów nur tem sur re ali stycz -
nym... Eks po zy cja de mon stru je umie jt no do -
ko ny wa nia skró tu po etyc kie go przez naj lep -
szych pol skich pla ka ci stów, ta kich jak Ro man
Cie le wicz, Jan Le ni ca, Hen ryk Wa niek czy
Fran ci szek Sta ro wiey ski. Wy sta wa czyn na b -
dzie do 16 pa dzier ni ka.

Pe ter Grzy bow ski, Ce dar

Jan Do bkow ski z cy klu „Po hu taj si na nit ce
y cia”, 2011
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 Za gra li: Ca fe & Re stau rant Do bry Rok – Ha -
nia Ste fa niak; plac Bie ga skie go – 7A Blu es; OPK
Gau de Ma ter – Yves; MDK – Piotr Szcze pa nik; klub
Di sco Ray – Blue Ca fe; Ca fe Belg – The Jet -Sons
oraz Mo riak Wo ods; Mu zycz na Me ta – K. K. Blu -
es Band; bo isko przy SP nr 17 – T. Lo ve i Sham boo.

 Wy sta wy: Wej ciów ka – Ad rian na Za wadz -
ka; CPM –Pro fi lo wa nie Jo an ny Wow rzecz ki;
PTTK – Pla ka ty po wsta czej War sza wy.

 Ko lej ne ak cje „Po_czy taj!”, tym ra zem:
Tram waj ty po gra ficz ny ma lo wa ny przez Ce za re -
go o pa ci skie go oraz spo tka nie w CPM -ie
z Grze go rzem „Gi no” Ni t, au to rem ko mik su Ban -
zaj: Knia ziów na Ery ka.

 Pierw sze spo tka nie La ta j ce go Klu bu Przy -
go dy Hu ma ni stycz nej Mai i Lesz ka En gel kin gów
do ty czy o po ezji.

 We wrze niu w OKF -ie od by si prze gld fil -
mów wy twór ni War ner Bros.

 Pro mo cja ksi ki Ka ta rzy ny Bo dzia chow -
skiej Ksi na Iza be la Czar to ry ska.

 Po kaz fil mu Krwa wy po nie dzia ek w Cz sto -
cho wie Woj cie cha Ko su ta, opo wia da j ce go o wy -
da rze niach po czt ku II woj ny.

 V Fe sti wal Mu zycz ny Ro dzi ny Ba chów
zor ga ni zo wa a Fil har mo nia Cz sto chow ska
oraz Sto wa rzy sze nie Sym pa ty ków „Col le gium
Can to rum”.

e glo wa nie w miej skiej prze strze ni

W tym ro ku Ar te ria or ga ni zo wa na m.in. przez
Fun da cj Kul tu ro ho li zmu, za o o n przez Mar t Frej
i To ma sza Ko si skie go, trwa a du ej ni zwy kle
(od 10 do 14 wrze nia), a wród przy go to wa nych
dzia a do mi no wa y warsz ta ty. Oczy wi cie, by y te
in sta la cje – ogrom ne ko ty Szy mo na Mo ty la na da -
chu ka mie ni cy, wy sta wy – Me my Mar ty Frej
w Bo ulan ge rie, kon cer ty ze spo ów Na grob ki oraz
Krzy: Kross w al ta nie, a tak e per for man ce. Wy -
bór miej sca dzia a ar ty stycz nych oka za si tra fio -
ny, co po twier dzi tak e suk ces ak cji let niej – „Ale -
je – tu si dzie je”. Ale je to cen trum mia sta, ga le ria
han dlo wa oraz ostat nia pro sta piel grzy mów; to do -
sko na e miej sce do za pre zen to wa nia swo ich po my -
sów, ale rów nie do kon fron ta cji i skan da lu.
W tym ro ku ide olo dzy nie co od mie ni li j zyk. Mó -
wi si wpraw dzie na dal o (czwar tym) strza le, ale
obok po ja wia si me ta fo ra za wi ru so wy wa nia prze -
strze ni oraz szcze pie nia miesz ka ców prze ciw ko
bier no ci i sza rzy nie. J zyk me dycz ny ma za po -
wia da uzdro wie nie i po pra w y cia.

Na pla cu Bie ga skie go na prze ciw Wy dzia u Kul -
tu ry, Pro mo cji i Spor tu Urz du Mia sta sta n ko lo -
ro wy na miot. Jak do no si li bar dziej zo rien to wa ni, by
to rumb – czy li plat for ma miej ska prze wo o na
omio ma ro we ra mi i usta wia na na pla nie ró y wia -
trów, by przy po mi na, e e glo wa nie jest ko -
niecz ne (idea tej in sta la cji ko ja rzy si z ta ki mi po -
j cia mi jak: ta bor, no ma dzi czy ma sa kry tycz na).
Rumb w czy cz sto chow sk Ar te ri w krwio obieg
ogól no pol ski i ujaw ni jej ide olo gicz ny kom pas.
Oprócz ar ty stów ko ja rzo nych z Cz sto cho w:
Szy mo na Mo ty la, gru py FRi KO, kAR Ton, po ja wi li
si tak e twór cy z in nych miast, by za ch ci cz -
sto cho wian do po szu ki wa nia to sa mo ci (Igor
Stok fi szew ski po su gi wa si spraw nie przy ka da -
mi No wej Hu ty czy Ur su sa). W cza sie dys ku sji po -
ru szo no wie le te ma tów, m.in. fe sti wa li za cj kul tu -
ry. Roz ma wia jc o to sa mo ci, na le y jed nak
py ta tak e o po zy cj ar ty sty, czy jest on tym, któ -
ry y je wraz z miesz ka ca mi czy mo e po dob nie
jak w re dnio wie czu je dy nie roz no si no wo cze sne
idee, wy wo u jc fer ment, al bo wresz cie dba przede
wszyst kim o swo je utrzy ma nie. Wy da je si bo wiem,
e to sa mo Cz sto cho wy trud no zdia gno zo wa
z od da le nia, je li szu ka my in nej od po wie dzi ni pro -
sta dy cho to mia: kon ser wa tyzm (Ja sna Gó ra) kon -
tra ar ty stycz nie po bu dze ni in te li gen ci.

Naj lep si mi nia tu rzy ci

23 sierp nia w OPK „Gau de Ma ter” od by si wer -
ni sa 8. Bien na le Mi nia tu ry. Spo ród 783 prac 279
au to rów z 21 kra jów ju ry za kwa li fi ko wa o na wy -
sta w 267 pra ce 234 ar ty stów. W tym ro ku mi nia -
tu ry oce nia li: pro fe sor Apo lo niusz W gow ski (ASP
War sza wa), Ir mi na Du ba niow ska -Ku tek (kry tycz ka
sztu ki z War sza wy), prof. Jo lan ta Ja strzb (kie row -
nik Ka te dry Ma lar stwa ASP w Ka to wi cach), pro fe -
sor Grze gorz Ba nasz kie wicz (Wy dzia Sztu ki AJD).
Po raz pierw szy do or ga ni za to rów kon kur su do  czy -
a Aka de mia im. Ja na Du go sza w Cz sto cho wie.

Grand Prix otrzy ma a El bie ta Ra dzi kow ska
z Po zna nia za cykl Gó ra 1, 2, 3, sta a uczest nicz -
ka, któ ra dwa la ta te mu zdo by a wy ró nie nie.
Pierw sz na gro d przy zna no An drze jo wi De spe -
ra ko wi (dy rek tor In sty tu tu Pla sty ki AJD) oraz Ka -
ta rzy nie Ma kie le -Or ga ni cie z Kra ko wa, dru -
g – Pau li nie Po cz tej z Chrusz czo bro du oraz
Bar ba rze Lis -Ro ma czu ko wej z Olsz ty na, trze -
ci – Mi cha o wi J. Wie lo wiej skie mu z War sza wy
i Pau li nie Szym czyk z Kra ko wa. Przy zna no rów -
nie trzy na cie wy ró nie, a na gro d spe cjal n Ma -
rze nie Ra ko niew skiej z Gie ra to wic wr czy Dzie -
kan AJD. Wy sta w mo na ogl da w sa li OPK
jesz cze w pa dzier ni ku, a jej ko mi sa rza mi s Ju -
sty na War was i Ro bert S kie wicz.

Fo to gra fi cy na start!

Pod czas Dni Eu ro pej skiej Kul tu ry Lu do wej,
6 wrze nia, od by si II Ogól no pol ski Kon kurs Fo -
to gra fii Re por ta u „Fo to ma ra ton 2014” przy go to -
wa ny przez Fun da cj Sztu ki Fo to re por ta u (pro -
wa dzo n przez Mar ci na Szp drow skie go),
a wzo ro wa ny na po dob nych wy da rze niach eu ro -
pej skich. Za da nie nie jest pro ste. Od 9.00, gdy po -
da no te mat: Dzie z y cia eu ro pej skie go mia sta,
przez osiem go dzin na le a o zbu do wa cie ka w
opo wie z 12 zdj (w tym zdj cia do ku men tu -
j ce start i me t). Do pusz czal na by a za le d wie mi -
ni mal na ob rób ka tech nicz na, co wy ma ga o
od uczest ni ków spraw no ci warsz ta to wej, ale
przede wszyst kim in tu icji i y ki od kryw cy.
Aw mie cie dzia o si na praw d wie le i trud no by -
o na rze ka na brak in spi ra cji. Wy star czy wy mie -
ni cho by od by wa j c si w tym cza sie Kra jo w
Wy sta w Rol ni cz, Fe sti wal Pro duk tów Tra dy cyj -
nych, Tar gi Sztu ki Lu do wej czy wy st py folk lo ry -
stycz ne na sce nie zbu do wa nej przed Ra tu szem. Tu -
my zwie dza j cych i wy staw ców.

Fi na od by si na stp ne go dnia w Pu bie Spor -
to wym „Sta cher czak”, a ob ra dom ju ry prze wod ni -
czy Mak sy mi lian Ri ga mon ti, wspó pra cow nik
„New swe eka” oraz „Wprost”. W te go rocz nym
kon kur sie wzi y udzia 84 oso by, a na po dium sta -
n li przed sta wi cie le re gio nu. Zwy ci y Mar cin J -
dry ka, II na gro d zdo by Ja ro saw Re spon dek, III
– Grze gorz Maj chrzak z Bla chow ni. Na za ko cze -
nie od by si po kaz na gro dzo nych prac oraz otwar -
te warsz ta ty fo to gra ficz ne.

Try lo gia w Par ku Ja sno gór skim

O po wie ci Hen ry ka Sien kie wi cza spie ra no si
nie mal od chwi li ich po wsta nia. Ata ko wa no au to -
ra za nie ci so ci hi sto rycz ne, cho jed no cze nie za -
czy ty wa no si je go nar ra cj. Nie ma wt pli wo ci,
e utwo ry te ukszta to wa y wy obra ni i wia to po -
gld wie lu po ko le Po la ków, a cy ta ty utrwa la ne tak -
e przez wspó cze sn re kla m we szy do j zy ka po -
tocz ne go. 6 wrze nia, gdy ca a Pol ska czy ta a
Try lo gi, chy ba w nie wie lu miej scach Po top
brzmia tak, jak w pod mu ra mi klasz to ru ja sno gór -
skie go.

Od go dzi ny 14.00 roz po cz si nad sta wem pik -
nik, pod czas któ re go mo na by o nie tyl ko po su -
cha XVII - i XIX -wiecz nej pol sz czy zny, gdy
przed sta wi cie le ad mi ni stra cji pa stwo wej, edu ka -
cji i kul tu ry przy po mi na li naj bar dziej zna ne frag -
men ty mi o sne al bo sce ny ba ta li stycz ne (do ty cz -
ce obro ny Ja snej Gó ry), ale rów nie po dzi wia
ta len ty mu zycz ne i ta necz ne Sien kie wi cza ków
z dwóch cz sto chow skich szkó. Or ga ni za to ra mi
spo tka nia by li Urzd Mia sta Cz sto cho wy oraz Bi -
blio te ka Pu blicz na im. dra Wa dy sa wa Bie ga skie -
go we wspó pra cy z Te atrem im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Cz sto cho wie.
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Wy ró nia j cy si 
w kul tu rze mia sta

Ostat ni week end sierp nia to tra dy cyj ny ju
ter min Dni Cz sto cho wy or ga ni zo wa nych
w tym ro ku po raz dwu dzie sty dru gi. By y
kon cer ty, dzie otwar ty w Par ku Mi nia tur Sa -
kral nych Zo ta Gó ra, Ju raj ski Jar mark Sta -
ro ci na Ryn ku Wie lu skim, a tak e XXIX Cz -
sto chow ski Rajd Po jaz dów Za byt ko wych. By
to rów nie czas na gra dza nia naj bar dziej roz -
po zna wal nych i ak tyw nych w dzie dzi nie
kul tu ry.

W pi tek w Urz dzie Mia sta od so ni to ta -
bli c upa mit nia j c Ma rie -Thérèse Chau -
bon, Ho no ro w Oby wa tel k Cz sto cho wy,
któ ra wraz z m em Pier rem przy czy ni a si
do pod pi sa nia umo wy o part ner stwie z Lo -
ur des oraz by  za o y ciel k Sto wa rzy sze nia
„B kit na Gwiaz da”. Wie czo rem w Miej skim
Do mu Kul tu ry Pre zy dent Mia sta wr czy na -
gro dy twór com i ani ma to rom kul tu ry. Wród
na gro dzo nych do mi no wa li czter dzie sto lat ko -
wie. Za ca o ksztat dzia al no ci i osi gni cia
ar ty stycz ne wy ró nio no w tym ro ku: ak tor -
k Te atru im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz sto -
cho wie, Iwo n Cho uj (ab sol went k Szko y
Mu zycz no -Te atral nej im. Da nu ty Ba dusz ko -
wej w Gdy ni), któ ra na na szej sce nie za gra -
a wie le do sko na ych ról z re per tu aru kla sycz -
ne go oraz wspó cze sne go, wy st pi a
w baj kach dla dzie ci, spraw dzi a si ja ko asy -
stent ka re y se ra oraz do sko na a in ter pre ta -
tor ka pio se nek; li te ra tu ro znaw c i pi sa rza
Kon ra da Lu dwic kie go; roz po zna wal ne go
nie tyl ko w mie cie mu zy ka Ol ka Kle pa cza;
w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych – fo to gra fi -
ka wspó pra cu j ce go od lat z na szym te atrem,
m. in. au to ra pla ka tów, Pio tra Du ba ka,
oraz Ire ne usza Ko ze r, dy rek to ra Fil har mo -
nii Cz sto chow skiej, za pro mo cj i upo -
wszech nia nie kul tu ry. Przy zna no rów nie
ho no ro we na gro dy dla Irit Amiel, któ ra
w tym ro ku spo tka a si z czy tel ni ka mi w ro -
dzin nym mie cie i by o to jed no z li te rac kich
spo tka ak cji „Ale je – tu si dzie je”, a o jej
twór czo ci dys ku to wa no rów nie w bu dyn ku
Od wa chu z oka zji pre mie ry fil mu „To jed nak
ja zwy ci y am!”, oraz zmar e go w tym ro -
ku pej za y sty Ste fa na Cha brow skie go. Ty tu
Me ce na sa Kul tu ry otrzy ma y fir my Tau ron
Dys try bu cja S.A. oraz Mul ti me dia Pol -
ska S.A. Wr cze niu na gród to wa rzy szy kon -
cert Ka ta rzy ny Skrzy nec kiej.

W so bo t Urzd Mia sta ra zem z Ra diem
Zo te Prze bo je za pro si li miesz ka ców na kon -
cert Baj mu, Tri bu te to Bo ney M oraz ze spo -
u Ta ra ki, twór ców hym nu ki jow skie go Maj -
da nu „Po daj r k Ukra inie”. Im pre z
pro wa dzi Zyg munt Chaj zer, a o wra e nia ku -
li nar ne za dba Ro bert So wa. Cen trum Umie -
chu przy go to wa o pro gram dla dzie ci „Wa -
rzy wo lan dia” na te mat zdro we go od y wia nia,
a nie opo dal sta n o Mia stecz ko Zdro wia
z mam mo bu sem. By o wic smacz nie, zdro -
wo, we so o oraz edu ka cyj nie. Cz sto cho wia -
nie ba wi li si do sko na le wo kó sce ny przy p -
tli tram wa jo wej.

Na na stp ny rów nie uda ny kon cert nie trze -
ba b dzie na pew no cze ka do przy sze go ro -
ku, miej skich ma so wych im prez jest prze cie
co raz wi cej, ale cz sto cho wian two rz -
cych kul tu r, a tak e za an ga o wa nych w cz -
sto chow sk kul tu r war to ob ser wo wa ka -
de go dnia. Ma rzy mi si ta ki lo kal ny sno bizm
na czy ta nie, a przede wszyst kim dys ku to wa -
nie dzie cz sto cho wian, tych po czt ku j cych,
ale rów nie tych od no sz cych ju suk ce sy,
na le dze nie ar ty stycz nych ka rier mu zy ków,
pla sty ków, lu dzi te atru i fil mu. I na szcz cie
za czy na si to spe nia.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Hej, ko o Cie szy na
by a wy sta wa...

Sal wa z dzia ka Cie szy skie go Brac -
twa Kur ko we go, któ r od pa li wi ce bur -
mistrz Cie szy na, Jan Ma tu szek, otwo -
rzy a w so bo t 20 wrze nia ofi cjal nie
w Do mu PZKO w Mo stach ko o Cie szy -
na dwu dnio w wy sta w „Hej, ko o Cie -
szy na – Ko lem Tína”.

Atrak cyj n eks po zy cj o hi sto rii
i wspó cze sno ci ksi  ce go mia sta
przy go to wa pre zes Miej sco we go Ko a
Pol skie go Zwiz ku Kul tu ral no -Owia -
to we go Cze ski Cie szyn -Mo sty, Wa dy -
saw Kri sten wspól nie z czon ki nia mi
Klu bu Ko biet. A by o co ogl da.
Na wy sta wie mo na by o po dzi wia,
na przy kad, bo ga t ko lek cj czep ców,
y wot ków i hocz ków z ko bie ce go stro ju
cie szy skie go, mo del cie szy skie go
zam ku, strzel b cie szyn k z warsz ta tu
rusz ni ka rza Je rze go Wa gi, spo ro do ku -
men tów, zdj, ksi ek... Ba, by a na wet
spe cjal na kurt ka, któ r nie tak jesz cze
daw no uy wa li do prze rzu tu przez gra -
ni c bu te lek al ko ho lu prze myt ni cy zwa -
ni „mrów ka mi”.

– Cie szyn, mia sto ksi  ce, jed no
z naj star szych w Pol sce, na pew no
na ta k wy sta w za su gu je – po wie dzia
pod czas wer ni sa u prof. Ka rol Da niel
Ka du biec. – Po ka zu je ona naj ró niej sze
ob li cza Cie szy na i Zie mi Cie szy skiej.
Na uwa g za su gu j, na przy kad, wspa -
nia e dru ki z wy daw nic twa Fe it zin ge ra,
któ re bar dzo si za su y o w sze rze nie
owia ty nad Ol z. Dzi ki te mu by ten
re gion kie dy naj bar dziej roz czy ta nym
w tej cz ci Eu ro py. Prze pik ne s stro -
je cie szy skie... Au tor tej wy sta wy za su -
gu je na naj wy sze uzna nie – do da zna -
ny j zy ko znaw ca i et no graf.

Sam Kri sten po in for mo wa, e ko rzy -
sta ze zbio rów miej sco wych pa sjo na -
tów. – Nie y j ca ju za ol zia ska po et ka,
Agniesz ka u pi ska -Pieg za, po wie dzia -
a w wier szu: „Pa trz cie lu dzie, ja ka
szko da, wszyst ko to pik no z na szej kul -
tu ry, chce za bra wo da...”. Pa sjo na ci,
o któ rych wspo mi na em, ro bi wszyst ko,
e by tak si nie sta o – pod kre li au tor
wy sta wy.

Do daj my, e wy sta w wy so ko oce ni li
rów nie obec ni na wer ni sa u wi ce bur -
mistrz Cie szy na Jan Ma tu szek i prze -
wod ni cz cy Ra dy Po wia tu Cie szy skie -
go Sta ni saw Ku bi cius. Kil ka pie ni
za pie wa pod czas uro czy ste go otwar -
cia Chór im. Ja na Paw a II ze Stru -
mian ko o Wie licz ki. Jak po in for mo wa -
a uczest ni ków im pre zy czon ki ni
cze sko cie szy skie go chó ru „Har fa”,
Ewa Si ko ra, oba ze spo y wspó pra cu j
od kil ku ju lat, a dy ry gen tem stru mia -
skie go chó ru jest brat dy ry gen ta „Har -
fy”, To ma sza Piw ki, Piotr.

Szko da, e t cie ka w i atrak cyj n
wy sta w mo na by o zwie dza tyl ko
pod czas week en du. Mo e ja kie in ne
Ko o PZKO zwró ci si do Wa dy sa wa
Kri ste na i za pre zen tu je eks po zy cj
u sie bie? Na pew no by o by war to.

JA CEK SI KO RA

 We ro ni ka Schönwald zo sta a mi strzy ni
Re pu bli ki Cze skiej w wol ty er ce. Uczen ni ca
czwar tej kla sy Pol skie go Gim na zjum w Cze -
skim Cie szy nie zdo by a dwa zo te me da le w ka -
te go rii ju nio rów – w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej
oraz dru y no wej. 

 W so bo t 13 wrze nia w Cier lic ku -Ko ciel -
cu spo tka li si bu dow ni czo wie i sym pa ty cy Do -
mu Pol skie go im. wir ki i Wi gu ry. Oka zj by -
a 20 rocz ni ca od da nia obiek tu do uyt ku.

 Sie dem dzie si ciu dwóch piel grzy mów wy -
ru szy o w so bo t 13 wrze nia z ko cio a pa ra fial -
ne go w Cze skim Cie szy nie na dwu na st pie sz
piel grzym k do ba zy li ki Na wie dze nia Ma rii
Pan ny we Fryd ku. 

 „Ma li B do wia nie”, dzie ci cy ze spó ta -
necz ny dzia a j cy pod kie row nic twem Dag mar
Owcza rzy przy Pol skiej Szko le Pod sta wo wej
w Ha wie rzo wie -B do wi cach, re pre zen to wa li
Za ol zie na fe sti wa lu Ba bi lon fest w Brnie. 

 Na wsia nie ma j po wód do du my. Dzia a j -
cy przy ich Ko le PZKO Chór e ski „Me lo dia”
po wró ci z Hisz pa nii ze zo tym i srebr nym dy plo -
mem. Ze spó wy pie wa te na gro dy na od by wa j -
cym si 16-20 wrze nia w hisz pa skich mia stach
Llo ret de Mar i Bar ce lo na IV Mi dzy na ro do -

wym Fe sti wa lu i Kon kur sie Chó ral nym „Ca no
Me di ter ra nia”.

 26 i 27 wrze nia miesz ka cy Pra gi mo gli
pró bo wa naj bar dziej ty po wych da i sma ko y -
ków kuch ni pol skiej, a tak e po su cha mu zy ki
w wy ko na niu kil ku pol skich ka pel. To wszyst ko
w ra mach im pre zy pn. „Dni Pol skiej Kuch ni
i Kul tu ry”, zor ga ni zo wa nej przez In sty tut Pol -
ski w Pra dze.

 Przez ty dzie ucznio wie Pol skiej Szko y
Pod sta wo wej im. Hen ry ka Sien kie wi cza w Ja -
bon ko wie po zna wa li ob ce kra je. Prze wod ni ka mi
po ich kul tu rze, hi sto rii, oby cza jach i tra dy cjach
ku li nar nych by li stu den ci, któ rzy przy je cha li
nad Ol z w ra mach pro jek tu „Edi son”.

 W ostat ni pi tek wrze nia na Za ol zie po -
wró ci li uczest ni cy dru gie go tur nu su Zie lo nej
Szko y nad Ba ty kiem. W siód mej ju edy cji tej
ini cja ty wy przy go to wy wa nej przez Kon gres Po -
la ków w RC nad Ba tyk na 12 dni wy je cha li
wszy scy ucznio wie klas siód mych pol skich szkó
pod sta wo wych na Za ol ziu. Dla wie lu by to
pierw szy w y ciu wy jazd nad pol skie mo rze.

 Ju bi le usz 30-le cia swo je go Do mu PZKO
wi to wa li w ostat ni so bo t wrze nia Po la cy
z Mi li ko wa -Cen trum.
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Mo stec kie „po sia do we ta co wa ni”

Dom PZKO w Mo stach ko o Ja bon ko wa
roz brzmie wa 6 wrze nia gó ral sk mu zy k,
a przed bu dyn kiem snu y si za pa chy sma ko -
wi tych re gio nal nych po traw. Mo ste cza nie bo -
wiem za pro si li mi o ni ków folk lo ru na dru gie
ju gó ral skie „po sia dy”, tym ra zem po wi co -
ne lu do wej kul tu rze ta necz nej.

Spo tka nia te od by wa j si w ra mach pro -
jek tu „y we lek cje tra dy cji. Za cho wa nie
wspól ne go dzie dzic twa kul tu ro we go gó ra li
l skich na po gra ni czu pol sko -cze skim”. Pro -
jekt ten or ga ni zu j mo stec cy PZKO -wcy
wspól nie z Mu zeum Be skidz kim im. A. Pod -
or skie go w Wi le, a je go ce lem jest przy bli -
a nie i po pu la ry zo wa nie naj pik niej szych
war to ci gó ral skiej kul tu ry.

„Po sia do wa” pu blicz no mo ga naj pierw
wy su cha wy ka du, a ra czej cie ka wej ga w dy,
któ r o ta cu lu do wym w na szym re gio nie
wy go si prof. Ka rol Da niel Ka du biec. Opo -
wia da o tym, ja kie ta niec pe ni funk cje w y -
ciu na szych przod ków, czym ró ni y si ta ce
gó ral skiej cz ci re gio nu od tych do la skich
lub o tym, jak miesz ka cy l ska Cie szy -
skie go prze twa rza li twór czo ta ce i mu zy k,
któ ra przy cho dzi a do nas z in nych re gio nów.

Po ga w dzie pu blicz no mo ga sa ma obej -
rze ta ce gó ral skie w wy ko na niu ze spo ów
„Gó ro le” z Mo stów oraz „Za ol zi” i „Za ol zio -
czek” z Ja bon ko wa. Jak ta czo no w so wac -
kiej cz ci u ku Kar pac kie go za pre zen to wa
za go ze So wa cji, ze spó „Ora van”. O mu -
zycz n opra w im pre zy za trosz czy y si ka pe -
le: „Gó ro le”, „Lip ka”, „Po ly ni ca” i „Ora van”. 

Sto lat od wy mar szu Le gio nu l skie go

Do kad nie przed stu la ty, 21 wrze nia 1914
ro ku, w Par ku Ada ma Si ko ry miesz ka cy l -
ska Cie szy skie go po e gna li gru p po nad 400
ochot ni ków, o nie rzy Le gio nu l skie go. Wy -
je cha li oni do Msza ny Dol nej, gdzie po re or ga -
ni za cji w cze ni zo sta li do 1. ba ta lio nu 3. pu ku
pie cho ty II Bry ga dy Le gio nów Pol skich. Tam -
to wy da rze nie sprzed wie ku uczczo no w nie -
dzie l 21 wrze nia od so ni ciem w Par ku Si ko -
ry ta bli cy pa mit ko wej.

Nie dzie la by a uwie cze niem ob cho -
dów 100-le cia wy mar szu Le gio nu l skie go.
Ju o godz. 10.00 w Sa li Se syj nej Ra tu sza
w Cie szy nie od by a si uro czy sta po  czo -
na se sja Ra dy Miej skiej Cie szy na i Ra dy Po -
wia tu Cie szy skie go z udzia em m.in. przed -
sta wi cie li wadz wo je wódz twa l skie go,
Cze skie go Cie szy na oraz pol skich or ga ni za -
cji z Re pu bli ki Cze skiej. Wy ka dy o Le gio nie
l skim wy go si li Ste fan Król z Ksi ni cy
Cie szy skiej i pre zes Kon gre su Po la ków, hi -
sto ryk Jó zef Szy me czek.

Ta bli c pa mit ko w w Par ku Ada ma Si ko ry
od so ni to tu przed po u dniem. Z cze skiej
stro ny Ol zy za uczest ni cy uro czy sto ci, do któ -
rych za mo stem Wol no ci do  czy li o nie rze
Kom pa nii Ho no ro wej Woj ska Pol skie go i Or -
kie stra Re pre zen ta cyj na Stra y Gra nicz nej,
prze szli w po cho dzie pod Wzgó rze Zam ko we.
Tam zo o no wie ce pod Po mni kiem Le gio ni -
stów, za brzmia Apel Po le gych, prze mó wie nia
go ci, a bur mistrz Cie szy na, Mie czy saw
Szczu rek, prze czy ta wy sto so wa ny do uczest -
ni ków uro czy sto ci list pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, Bro ni sa wa Ko mo row skie go.
O opra w mu zycz n za dba y po  czo ne chó ry
z obu stron gra ni cy pod ba tu t To ma sza Piw ki.

An drzej Cie lar
wy sta wia w Ha wie rzo wie

„An drzej Cie lar – Ob ra zy” ta k pro st
na zw no si a wy sta wa dzie te go mo de go
za ol zia skie go ar ty sty pla sty ka, któ r mo -
na by o do ko ca wrze nia zwie dza w Ga -
le rii „Ra dost” w Ha wie rzo wie. 

Uro dzo ny w 1981 ro ku w Cze skim Cie szy -
nie An drzej Cie lar jest sy nem zna ne go ar chi -
tek ta Ka ro la Cie la ra. Jest ab sol wen tem kie -
run ku pro pa ga cji i re kla my red niej Szko y
Za wo do wej we Fryd ku -Mist ku i Wy dzia u
Ar ty stycz ne go – In sty tu tu Sztu ki Uni wer sy -
te tu l skie go w Ka to wi cach. W swo im cza -
sie przez kil ka lat by pra cow ni kiem tech -
nicz nej gru py Te atru Cie szy skie go i to tam
wa nie, w te atral nej Café Ga le ria, mia swo -
j pierw sz in dy wi du al n wy sta w. Obec nie
miesz ka w Hlu czy nie, wspó pra cu je jed nak
na dal z cze sko cie szy skim te atrem. W ak tu -
al nym se zo nie b dzie au to rem sce no gra fii
i la lek do sztu ki „Trzy win ki” Ser giu sza Mi -
cha ko wa, któ r wy sta wi Sce na La lek „Baj -
ka” w re y se rii Ja ku ba To mosz ka.

Cie lar ma za so b kil ka wy staw in dy wi -
du al nych, m.in. w Ostra wie, Bra ty sa wie,
Hlu czy nie, Pra dze, a na wet w ba war skim
Wurz bur gu. Bra te udzia w wy sta wach
zbio ro wych, m.in. w Cz sto cho wie, Gli wi -
cach, Cze skim Cie szy nie, so wac kiej Trna -
wie, czy chor wac kiej Pu li.
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Pierw sz za su g ma lar -
stwa jest – by uczt dla oka

(De la cro ix)

Mau ri ce De nis pi sa: ka -
dy ob raz za nim sta je

si ko niem bi tew nym, ko bie -
cym ak tem czy bu kie tem kwia -
tów, jest przede wszyst kim
pa sk po wierzch ni po kry t
ko lo ra mi, upo rzd ko wa ny mi
we dle ja kiej za sa dy. Po dej -
cie do ob ra zu od te go cza su
znacz nie ewo lu owa o, wy -
zwo li si on od przy mu su od -
twa rza nia rze czy wi sto ci,
otwar na eks pe ry ment, prze -
strze, a na wet jak twier dzi -
o wie lu, pa r ra zy prze y
swo j mier. Po mi mo to, ko lor wci
dla wie lu ar ty stów ma klu czo we zna cze -
nie. Tak jest w przy pad ku dwoj ga bel -
gij skich twór ców – Je ani ne Co hen i Ja -
vie ra Fer nan de za, któ rych pra ce mo e my
ogl da do ko ca pa dzier ni ka w Ga le -
rii Sztu ki Wspó cze snej BWA w Ka to -
wi cach.

Wy sta wie, po wsta ej dzi ki wspó pra -
cy z bruk sel sk ga le ri Ate lier 340, to -
wa rzy szy ch uka za nia obec ne go
u oboj ga ar ty stów po szu ki wa nia ko lo ru
w czy stej po sta ci oraz pod kre le nie od -
mien no ci ich dzia a mi mo zbie no ci
po szu ki wa. Po nad to, jak in for mu j
or ga ni za to rzy, ar ty ci ci od 30 lat s pa -
r – ta bli sko, wza jem ne dzie le nie si
prze my le nia mi i od kry cia mi, wspól ne
wy jaz dy, nie po zo sta j bez echa w ich
twór czo ci. 

Je ani ne Co hen in spi ru je mia sto. Je go
struk tu ra, de ta le ar chi tek to nicz ne, ko lo -
ry. Pod czas swo ich po dró y fo to gra fu -
je wszyst ko co przy ci gnie jej uwa -
g – kon struk cj drew nia nej pa le ty
opar tej o cia n w Tel Awi wie, czer wo -
no -bia e fra mu gi okien ne gdzie w hisz -
pa skiej Tu de li czy na przy kad zna le -
zio ne w Li zbo nie alu mi nio we drzwi
z frag men tem flu ore scen cyj ne go oran -
u. Jak mó wi: Fo to gra fia to dla mnie
swe go ro dza ju szki cow nik. Zbie ram wi -
zu al ne zna le zi ska ja ko mo li we in spi ra -
cje dla przy szych prac. Pa mit ki z po -
dró y, jak mo e my prze czy ta
w ka ta lo gu wy sta wy, ar tyst ka umiesz cza
nad biur kiem w swo jej pra cow ni. Zbiór
fo to gra fii i zna le zio nych przed mio tów
sta no wi wyj cie dla abs trak cyj nych,
prze strzen nych kon struk cji do pe nio -
nych in ten syw ny mi ko lo ra mi. Ma te -
ria, z któ re go Je ani ne Co hen bu du je
swo je obiek ty, to li stwy przy po mi na j -
ce ma lar skie kro sna. Drew nia ne ele men -
ty two rz trój wy mia ro we uka dy zo o -
ne z pio nów i po zio mów. Nie któ re
z de sek po ma lo wa ne s na in ten syw ny
ko lor. Do pe nia on ca o ci geo me trycz -
nej, wy wa o nej kom po zy cji. Ale to, co
spra wia, e pra ce te s wy jt ko we w od -
bio rze, to efekt uzy ska ny po przez po kry -
cie tyl niej (nie wi docz nej dla wi dza)
stro ny pra cy flu ore scen cyj ny mi far ba mi
(zie le, ó, ró, b kit, po ma racz) i za -
wie sze nie ich w nie wiel kim od stp nie

od bia ej cia ny. W efek cie ko lo ry te
obec ne s je dy nie ja ko od bi ta po wia ta,
uka zu j ca si na cia nie przy kra w -
dziach obiek tu. Dzi ki te mu asam bla e
ar tyst ki sta j si lek kie, od no si si wra -
e nie, e le wi tu j w po wia cie sub tel ne -
go wia ta. Co wi cej, „wy cho dz” po -
za swo je kra w dzie, an ga u jc cia ny
ga le rii. Tak wic miej sce, w któ rym s
pre zen to wa ne, sta je si cz ci ma lar skiej
struk tu ry. Su ro wa fak tu ra drew na – ta -
ka ja ka wy st pu je z ty u blejt ra mu, brak
bez po red niej mo li wo ci zo ba cze nia ko -
lo ru, a je dy nie do strze ga nie je go „po zo -
sta o ci” w for mie po wia ty, wpro wa dza -
j do cy klu pre zen to wa nych prac ele ment
de kon struk cji ob ra zu. Jak pod kre la ar -
tyst ka, jej pra ce to czy ste abs trak cje, na -
rzu ca nie ja kie go kol wiek te ma tu nie jest
jej ce lem. Li czy si ko lor, któ ry po zwa -
la od wo a si do na szych od czu, emo -
cji i wy wo y wa ró no rod ne, czy sto
sen su al ne sko ja rze nia. 

Ko lor, wia to, prze strze, geo me tria to
rów nie klu czo we so wa dla twór czo -

ci Ja vie ra Fer nan de za. Jed nak e bar dzo
ró ni si je go pra ce od prac Je ani ne. Tka
on wiel ko for ma to we, wie lo barw ne, gru -
be ta pi se rie o struk tu rze przy po mi na j cej
re lief. Je go pra ce wy ma ga j bez po red -
nie go kon tak tu, wy my ka j si re pro duk -
cji. Wiel ka pasz czy zna mi si stej tka ni ny
od dzia u je na wi dza ca  po wierzch ni
swo jej ró no rod nej struk tu ry, ska l i ma -
s. Sam ar ty sta mó wi, e wi dzi swo j
twór czo ja ko wi cze nie „du cha i cia a”.
Za le y mu gów nie na pra cy z ko lo rem
i ma te ria em w ce lu pro duk cji obiek tu
sztu ki. For ma prac jest pra wie za wsze pro -
sto kt na, co po nie kd na rzu ca ne jest
przez sto so wa n przez nie go tech ni k.
Wiel ko jest ogra ni cza na je dy nie prak -
tycz ny mi czyn ni ka mi, ta ki mi jak wy so -
ko cian ga le rii czy ob j to warsz ta tu
tkac kie go. Ko lor jest gów nym ele men -
tem pra cy. Wszech obec ne pio ny splo tu,
kom po zy cje opar te cz sto na za sa dach zo -
te go po dzia u, wpro wa dza j geo me tri,
któ ra spa ja i po rzd ku je ca o. wia to
wy do by wa jej prze strzen no i spra wia,
e drga ona w oczach. Uzy ska nie ta kie -
go efek tu wy ma ga od ar ty sty mo zol nej
pra cy. W je go tka ni nach cien ka, ko lo ro -
wa osno wa g sto owi ja w tek z gru bej ba -

we ny. Ta kie prze strzen ne uo -
e nie wó kien stwa rza struk tu -
r, któ ra od bie ra i prze twa rza
wia to w spe cy ficz ny spo -
sób, po zwa la jc mno y na
po wierzch ni tka ni ny wietl ne
i ko lo ry stycz ne re flek sy. Tu
rów nie te mat nie ma zna -
cze nia, li czy si, czy sty, zmy -
so wy od biór pra cy. Od czy ta -
nie jej at mos fe ry, po zwo le nie
aby jej struk tu ra prze mó wi a
do nas po za so wa mi. Jak mó -
wi sam ar ty sta: Na czym po le -
ga ra dy kal no mo jej twór czo -
ci? Przede wszyst kim na
eli mi no wa niu po j, któ re dla
spraw ar ty stycz nych wy da j mi
si ob ce. Dla te go mo ich prac

nie do ty czy ani na tu ra li stycz na in ter pre -
ta cja, ani ide ali stycz ny cel. Nie opie ra j
si na uczu ciach ani te na po trze bie wy -
ra a nia sie bie. Ale tka ni ny to nie wszyst -
ko. Roz wi ni ciem uzy ski wa ne go w nich
wi zu al ne go efek tu s re ali za cje wi deo. Tu
na dal wa ne s ko lor i tek stu ra. Jak mo -
e my prze czy ta w ka ta lo gu wy sta wy:
Ostat nie pra ce wi deo z se rii Con ti nu um
(2013–2014) s hip no tycz ny mi, du gi mi
uj cia mi kr co ny mi nie ru cho m ka me r,
bez wy ra ne go po czt ku i ko ca. Ma ni -
pu la cja spra wia, e ob raz jest ca ko wi cie
abs trak cyj ny, zre du ko wa ny do esen cji, czy -
li sub tel no ci ko lo ru i zu dze nia ru chu.
Jed nak wci przy wo u je sko ja rze nia
z przed mio tem, na przy kad z mi si sty mi,
g sty mi za so na mi po ru sza ny mi wia trem.
Ko lor i wszyst kie je go od cie nie mi go ta j
na za gi ciach tka ni ny, od sy a jc do pierw -
sze go ob sza ru twór czo ci ar ty sty.(…).
Pra cy to wa rzy szy sub tel ny, trud ny
do okre le nia dwik przy po mi na j cy
szum, któ ry sta no wi do bre do pe nie nie
abs trak cyj nej ca o ci.

Dwo je ar ty stów, mi ni ma lizm, abs trak -
cja, ko lor. Dwie ró ne od po wie dzi

na te sa me za gad nie nia. Ko bie ta i m -
czy zna. Cho w ich wy pad ku ci ko
przy po rzd ko wa pra ce pci. Je ani ne
Co hen two rzy du e, trój wy mia ro we kon -
struk cje z drew na, wy ma ga j ce „sto lar -
ki” i ob rób ki ko ja rzo nej z ty po wo „m -
sk” pra c. Rów no cze nie do da je do nich
ko lor i wia to, któ re na da j pra com ele -
ment ko bie cy – sta j si lek kie, ulot ne,
efe me rycz ne. Ja vier Fer nan dez na to -
miast wy ko nu je pra ce w tech ni ce tkac twa
przy pi sy wa nej od za wsze ko bie tom. Ale
je go tka ni ny s mo nu men tal ne, ci kie,
o moc nej, gru bej struk tu rze. Sam spo sób
tka nia nie jest wic ty po wo ko bie cy. I to
do dat ko wa war to tej wy sta wy – jej nie -
jed no znacz no, za cie ra nie gra nic, prze -
mie sza nie pier wiast ka m skie go i e skie -
go. A wszyst ko to wy ra a ne po przez
abs trak cyj ne, mi ni ma li stycz ne gry z prze -
strze ni, bar w i wia tem. Po zwa la j ce
sta n na prze ciw prac ema nu j cych ko -
lo rem. Ko lo rem da j cym czy st wi zu al -
n przy jem no.

MI CHA LI NA 
WAW RZY CZEK -KLA SIK

Na prze ciw ko lo ru

Je ani ne Co hen i Ja vie r Fer nan de z
w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej BWA 

w Ka to wi cach 

Ko lor to „po strze ga na wzro ko wo wa ci wo przed mio tu,
za le na od stop nia po cha nia nia lub prze pusz cza nia pro mie -
ni wietl nych”. To wa ny ele ment na sze go wia ta, wpy wa -
j cy na uczu cia, psy chi k, ale te od dzia u j cy bez po red -
nio na cia o. – Czer wie pod no si ci nie nie krwi, b kit je
ob ni a, ale po bu dza pra c umy su, ja sna zie le koi, ó
przy ku wa uwa g. Ko lo ry to wa rzy sz wspo mnie niom,
emo cjom, wy obra ni. S te pod sta w ma lar stwa. 
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Fragment splotu tkaniny Javiera Fernandeza

Prace Jeanine Cohen, fragment wystawy

Jeanine Cohen, PLENTY OF EMPTY N XIV, 2007

Jeanine Cohen, WINTER SERIES, N 3, 2013

Jeanine Cohen, PLENTY OF EMPTY N XXVII, 2013

Javier Fernandez, blue, 280 cmx400 cm

JEANINE COHEN 
i JAVIER FERNANDEZ

BWA Katowice



Na kil ka dni przed wiel kim otwar ciem: kon fe ren cja pra -
so wa z udzia em mi ni ster kul tu ry prof. Ma go rza ty Omi la -
now skiej (trze cia z le wej) oraz (od le wej): arch. To ma sza
Ko nio ra, pre zy den ta Ka to wic Pio tra Uszo ka, dy rek tor Jo -
an ny Wnuk -Na za ro wej i Ale xan dra Lie bre icha dy rek to ra
ar ty stycz ne go NO SPR.

„Za dzwo ni li” i za gra li Woj cie cho wi Ki la ro wi w trak cie wy ko na nia „Krze sa ne go”, pod czas nada nia je go imie nia re pre -
zen ta cyj ne mu pla co wi przed NO SPR.

Yasu hi sa To yo ta z fir my Na ga ta Aco ustic – naj syn niej szy
aku styk: „Wy my l cie ar chi tek tu r tej sa li, a ja wy my l do te -
go aku sty k”. N/s z dy rek tor Jo an n Wnuk -Na za ro w.

Na chwi l przed uro czy stym kon cer tem: prof. To masz
Micz ka rek tor AM w Ka to wi cach (z le wej), pia ni sta prof.
An drzej Ja si ski (z pra wej), dy ry gent Ka zi mierz
Kord – w la tach 1969-73 dy rek tor i kie row nik ar ty stycz ny
WO SPR (obec nie NO SPR).

W gro nie za pro szo nych go ci – dy ry gent prof. Ta de usz
Stru ga a (z pra wej).

Prze wod ni cz cy KRRTV Jan Dwo rak i Wal de mar D -
brow ski dy rek tor Te atru Wiel kie go w War sza wie.

Dla ka de go miej sca z osob na prze pro wa dzo no stu dia
sy szal no ci i wi docz no ci.

W no wej Sa li NO SPR za pew ne rów nie b dzie mo -
na wzi udzia w kon cer cie Jó ze fa Skrze ka. 

„Je ste my w na szym wspól nym do mu” – mó wi a pod czas ofi cjal ne go otwar cia Jo an -
na Wnuk – Na za ro wa dy rek tor na czel na i pro gra mo wa NO SPR. W ce re mo nii otwar cia
uczest ni czy li m.in. b. mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog dan Zdro jew ski, pre zy -
dent Ka to wic Piotr Uszok, To masz Ko nior – pro jek tant gma chu NO SPR.

Wiel ka sa la kon cer to wa to 1800 miejsc roz miesz czo nych na pi ciu po zio mach.
Es tra da o po wierzch ni po nad 250 m2,  za pew nia kom fort pra cy 120-oso bo wej or kie stry
i 100-oso bo we go chó ru. W czo o wej cia nie sa li za es tra d do ce lo wo b dzie umiesz czo -
ny pro spekt or ga no wy.

wia to wa
sa la kon cer to wa

dla NO SPR
Wiel kie otwar cie

1 pa dzier ni ka 2014 r.
Ka to wi ce

plac Woj cie cha Ki la ra 1

Fo to re por ta
ZBI GNIE WA SA WI CZA 


