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Prof. Jan Mio dek zo sta" lau re atem I Na gro dy i Me da lu Zyg mun ta Glo ge ra
przy zna ne go po raz 25. przez Spo "ecz ne Sto wa rzy sze nie Pra so znaw cze
Stop ka w #om $y. Ga la od by "a si% 17 pa& dzier ni ka br. – Je stem dum ny
i szcz% 'li wy, bo lau re atem tej na gro dy jest m.in. in te lek tu al ny bóg mo jej
m"o do 'ci Ju lian Krzy $a now ski – pod kre 'li" prof. Jan Mio dek, któ re go ka pi -
tu "a pod prze wod nic twem prof. Ja nu sza Ta zbi ra na gro dzi "a za sze rze nie
kul tu ry j% zy ka i roz wi ja nie 'wia do mo 'ci j% zy ko wej Po la ków.

W Aka de mii Sztuk Pi%k nych w Ka to wi cach, pod czas in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go 2014/2015 od by "a si% uro czy sto'( nada nia prof. Ta de uszo wi
Gra bow skie mu (w 'rod ku), prof. Ro ma no wi No wo tar skie mu (nie by" obec -
ny oso bi 'cie), prof. Ro ma no wi Sta ra ko wi (z pra wej) i prof. Sta ni s"a wo wi
Wie czor ko wi (z le wej) sta tu su Pro fe so ra Ho no ro we go Aka de mii Sztuk Pi%k -
nych w Ka to wi cach. Ty tu "a mi zo sta li wy ró$ nie ni wy bit ni pro fe so ro wie ASP,
któ rzy swo j) twór czo 'ci) i dzia "al no 'ci) w spo sób wy j)t ko wy za pi sa li si%
na kar tach hi sto rii nie tyl ko sa mej uczel ni, ale i sztu ki pol skiej. 
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W od re stau ro wa nym i zmo der ni zo wa nym pa "a cy ku z 1907 ro ku, w *wi% to ch"o -
wi cach przy uli cy Po la ka 1, mie 'ci si% Mu zeum Po wsta+ *l) skich. Re mont obiek -
tu z my 'l) o mu zeum roz po cz)" si% w 2011 ro ku. Ofi cjal ne otwar cie Mu zeum
Po wsta+ *l) skich od by "o si% 18 pa& dzier ni ka. Jest to no wo cze sna, in te rak tyw -
na eks po zy cja mu ze al na, uka zu j) ca lo sy 'l) skich po wsta+ ców. W'ród eks po na -
tów znaj du je si% sa mo chód pan cer ny „Kor fan ty”, od r%b ne sa le prze zna czo no
na kla s% szkol n) z okre su po wsta+, mo$ na wej'( do za byt ko we go tram wa ju,
zo ba czy( bro+, do ku men ty, mo$ na przej'( si% od two rzo n) ulicz k), a tak $e zro -
bi( so bie zdj% cie w mun du rze po wsta+ czym. Wszyst kie po miesz cze nia mu ze al -
ne zo sta "y tak za pro jek to wa ne, by jak naj cie ka wiej opo wie dzie( nie tyl ko
o po wsta niach, ale tak $e o tam tym cza sie. 

 25 pa& dzier ni ka ar cy bi skup se nior Da mian Zi mo+ ob cho dzi" 80. uro -
dzi ny. Uro czy st) Msz% ju bi le uszo w) w ko 'cie le pw. Nie po ka la ne go Po -
cz% cia NMP w Ka to wi cach kon ce le bro wa li bi sku pi z Ka to wic, Opo la,
Gli wic, Wro c"a wia, ksi% $a ar chi die ce zji ka to wic kiej i spo za jej gra nic,
a ko 'ció" wy pe" nia" t"um wier nych, przy ja ció" abp. Zi mo nia, die ce zjan
i pa ra fian z ko 'cio "a Ma riac kie go, któ re go przez 10 lat Ju bi lat by" pro -
bosz czem. Pod czas uro dzi no wej Mszy 'w. s"o wo do zgro ma dzo nych
wy g"o si" abp Wik tor Skworc, a ka za nie wy g"o si" prze wod ni cz) cy Epi -
sko pa tu Pol ski, abp Sta ni s"aw G) dec ki.
Na st%p ne go dnia od by" si% w Akademii Muzycznej de dy ko wa ny Ju bi -
la to wi uro czy sty kon cert w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry Ka me ral -
nej pod ba tu t) Mi cha "a Klau zy, któ ra wy ko na "a m.in. utwo ry ulu bio nych
kom po zy to rów Ju bi la ta: Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go i Wol fgan ga
Ama de usza Mo zar ta.
I ze spó" re dak cji „*l) ska” sk"a da Ju bi la to wi naj pi%k niej sze $y cze nia
uro dzi no we!



JERZY LUCJAN WO!NIAK

Je rzy Lu cjan Wo! niak – uro dzo ny w 1939 r.,

miesz ka w So snow cu. Au tor to mi ków wier szy:

Pod skó r! (1991), Ró zga "wia t#a (1991), Sze lest
cza su (1993), Z oczu biel mo z ser ca strach (1998),

W Ta trach (2001, wy da nie po sze rzo ne i zak tu ali zo -

wa ne – 2014), Ko ro wa nie po ko ry (2003), Sa mot -
no"$ ko ta (2005), %li mak na as fal cie (2009),

Drze wa przy dro dze (2014 – wy bór wier szy).

Ak tu al nie pra cu je nad no wym to mi kiem Ci& 'ar
cie nia. 

Mat ka

na "rod ku ka pli cy

trum na

jak za sty g#a #za

pod no sz$ nie za gwo% d%o ne jesz cze wie ko

do ty kam twa rzy

zim na jak ka wa #ek lo du

pa rzy mo j& pa mi$'
dzi wi$ si$ %e te raz wi dz$
wszyst ko wy ra zi "cie

jej "mier' we mnie tak obec na

jak w jej pa mi$ ci by #o
mo je na ro dze nie

kr& %& cy smu tek

spad# na mnie na gle

%y wy po pi$t na stu la tach
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WY DAW CA:

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
7. Wies!aw Kosterski PO CHOLER* NAM TAKIE GÓRNICTWO?
8. Beata Tomanek PRZE+Y,-GOLGOT*

11. Wojciech Michalewicz DZIE. OTWARTY NOTARIATU 
12. Wies!awa Konopelska WKRACZAMY-W-20. ROK „)L/SKA”
16. Ryszard Kozio!ek O-DZIWNO)CI-UNIWERSYTETU
20. Grzegorz Sztoler LISO, WRÓ, DO KRAINY KWIATÓW
24. Katarzyna Bereta BY, KOBIET/ NA )L/SKU
31. Witold Turant BESTIE WOOSTER W TOSZKU
34. Jan Cofa!ka Z KO.CZYC DO KANADY
40. Adam Regiewicz, Micha! Wilk MASZYNY KRUSZENIA S$OWA 

FELIETONY
23. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa"ski MNIEJSZO)CIOWE-POTYCZKI
27. Z MOICH GÓREK 

Witold Turant SZKOCKI-DYLEMAT
33. PORADNIA J*ZYKOWA

Katarzyna Wyrwas POLSKI-ZWI/ZEK-CZY-ZWI/ZEK-POLSKI
53. )L/SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Jan Miodek Z CHE$MU-)L/SKIEGO-I-Z-WIRKU 
54. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Wojciech Grabowski JAN MATEJKO 
65. MI*DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek MUZYKA FORTEPIANOWA STEFANA KISIELEWSKIEGO 
W NAGRANIU MAGDALENY LISAK. „KAR$OWICZ” PRZEDSTAWI$ M$ODYCH   
KOMPOZYTORÓW.

76. Henryk Bzdok ANEGDOTY 

PLASTYKA
48. Wies!awa Konopelska W-)WIECIE-PLAKATU-MICHA$A-KLISIA
49. MICHA$ KLI). ZNAK/)LAD. Rondo Sztuki Katowice
50. JERZY DUDA-GRACZ
51. Michalina Wawrzyczek-Klasik POZOSTA,-WIERNYM-SOBIE
76. „)L/SK” KOLEKCJA JUBILEUSZOWA. JOANNA PIECH 

KINO
42. Ryszard Bednarczyk FILMOWA-DRUGA-LIGA-W-BYTOMIU

TEATR
55. Maria Sztuka PAN-+YCIA-I-)MIERCI
56. Joanna Waro"ska KRZYK HAMLETA
57. Witold Koci"ski ZELENKA BAWI I PRZERA+A
58. Aneta G!owacka TEATR – MEDIUM HISTORII LOKALNYCH 

KSI"(KI
60. Henryka Andrzejczak O#LITERATURZE#DLA#DZIECI#I M$ODZIE%Y
61. Marek Kosma Cie&li"ski INNA-HANNA
62. Agnieszka Sikora ROZBIERANIE-)REDNIOWIECZA
63. Bogdan Widera PODRÓ+ W MUZYCZNY KOSMOS
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI/+KACH 

POEZJA I PROZA
1. Jerzy Lucjan Wo'niak MATKA

18. Jerzy Lucjan Wo'niak WIERSZE 
28. Géza Csáth ZAPOMNIANY SEN W NIEZNANYM DOMU. Prze"o'y" Feliks Netz
38. Zenon Karol Bajorowicz CENTOL POLSKI

EKOLOGIA
43. Jolanta Matiakowska NASZA-ZIEMIA, NASZE-MIEJSCE
44. Jolanta Karma"ska PIETROWICE WIELKIE-I-EKOLOGICZNE!
46. Ma!gorzata K!oskowicz ZBIORNIK-GOCZA$KOWICKI-DLA-)L/SKA

STA$E RUBRYKI 
6. )L/SKI MIESI/C 

66. Z +YCIA BIBLIOTEK
Anita Nalepa PO PIERWSZE DLA MIESZKA.CÓW 

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. D/B-MA-NOWY-DOM-KULTURY!
68. OPOLSKIE 

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

NA OK$ADCE 
Henryk Bzdok, 20 lat „(l)ska”, grafika, 2014
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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
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Drodzy Czytelnicy!
Dwudziesty rok istnienia miesi!cznika 

spo"eczno-kulturalnego „#l$sk” 
naszym Czytelnikom proponujemy rozpocz$% 

od zamówienia prenumeraty na 2015 rok! 

Zatem:
Prenumerata roczna wynosi 84 z"

Prenumerata pó"roczna wynosi 42 z"
Prenumerata kwartalna wynosi 21 z"

Cena 1 egzemplarza od stycznia 2015 roku 
wynosi% b!dzie 7 z"otych!

*
Za"$czony obok blankiet nale&y wyci$%, 

i wys"a% pod adres redakcji.

*
Prenumerata redakcyjna 

gwarantuje terminowe dostarczenie pisma!

*
Dzi!kujemy wszystkim dotychczasowym 
prenumeratorom, zapraszamy nowych!

*
„#l$sk” ukazuje si! przez 12 miesi!cy w roku!

*
Zach!camy tak&e do odwiedzania strony 

internetowej „#l$ska” oraz wydawcy 
– Górno'l$skiego Towarzystwa Literackiego!

www.slaskgtl.com

*
POLE( „#L)SK”  

SWOIM ZNAJOMYM I PRZYJACIO*OM 
– WSZYSTKIM, KTÓRYCH INTERESUJE 

#L)SK! 

!
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odcinek dla instytucji przyjmuj"cej zlecenie

Polecenie przelewu / wp!ata gotówkowa
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Kto! po wie, "e „#l$sk” 20 lat b% dzie mia& do pie ro za rok! Ale" oczy wi -
!cie, bo wiem pierw szy nu mer uka za& si% w li sto pa dzie 1995 ro ku. Chce my
jed nak, in au gu ru j$c tym wy da niem Rok ze „!l" skiem”, w spo sób szcze gól -
ny za zna czy' li cz$ c$ dwie de ka dy obec no!' mie si%cz ni ka w prze strze ni kul -
tu ry. Kul mi na cj$, rzecz ja sna, b% dzie li sto pad 2015 ro ku. Za tem przed na -
mi 12 ju bi le uszo wych wy da(!

Aby na sze wej !cie w „dwu dziest k%” by &o hucz ne, po pro si li !my naj d&u "ej
wspó& pra cu j$ ce go z na mi gra fi ka, na sze go przy ja cie la – Hen ry ka Bzdo ka, zna -
ne go Czy tel ni kom z pu bli ko wa nych od lat (nie li czy li !my od ilu, ale chy ba
od za wsze!) aneg dot o !ro do wi sku ar ty stycz nym #l$ ska, a od ja kie go! cza -
su spe& nia j$ ce go si% rów nie" w ro li zna ko mi te go au to ra „Po gwa rów ar ty stycz -
nych”, by do li sto pa do we go nu me ru przy go to wa& spe cjal n$ ok&ad k%. No i jest!
Tak oto Hen ryk Bzdok wi dzi re dak cj%, wspó& pra cow ni ków i Czy tel ni ków pi -
sma. Ja ko! i nam zro bi &o si% ra) niej na du szy, bo czas dla „#l$ ska” nie &a twy. 

Lecz uro dzi ny – i to za pla no wa ne na ca &y rok – nie mo g$ sku pia' si% na bia -
do le niu, chce my dzie li' si% z Przy ja ció& mi i wier ny mi nam od lat, a tak "e
no wy mi, Czy tel ni ka mi wszyst kim, co naj lep sze, cze go ma my pod do stat kiem.
A nie bra ku je nam zna ko mi tych piór, a tak "e re dak cyj nych po my s&ów na jak
naj cie kaw sz$ za war to!' ko lej nych nu me rów. 

Z oka zji roz po czy na j$ ce go si% ju bi le uszu ma my dla na szych Czy tel ni ków
nie spo dzian k%: przez ko lej nych (co naj mniej) 12 wy da( pu bli ko wa' b% dzie -
my – na trze ciej stro nie ok&ad ki – Ko lek cj# Ju bi le uszo w" „!l" ska”, na któ -
r$ z&o "$ si% gra fi ki i ma lar stwo au tor stwa zna ko mi tych ar ty stów zwi$ za nych
z na szym re gio nem. In au gu ru je j$ gra fi ka Jo an ny Piech. Ko lek cja zo sta &a tak
po my !la na, by mo" na by &o pra c% wy ci$', opra wi' i za cho wa'. 

Nie mo g&o te" na otwar cie Ro ku 20-le cia za brak n$' opo wie !ci o tym, jak
zmie nia& si% #l$sk w ci$ gu dwu dzie stu lat a ja ki jest obec nie, bo prze cie" ka" -
dy nu mer od no to wy wa& bie "$ ce pro ble my re gio nu i sku pia& si% na po szu ki -
wa niu od po wie dzi na py ta nia do ty cz$ ce #l$ ska i je go to" sa mo !ci: po cz$w -
szy od de kla ra cji Ta de usza Ki jon ki – za &o "y cie la i pierw sze go re dak to ra
na czel ne go pi sma – za ty tu &o wa nej „Po pierw sze: #l$sk”, opu bli ko wa nej w nu -
me rze 1/1995. Z za miesz czo nej w ci$ gu tych lat po ezji i pro zy, cz% sto naj -
wy bit niej szych pol skich au to rów, mo g&a by ju" po wsta' od r%b na „Bi blio te -
ka #l$ ska”. Opo wie my te" jak zmie nia &o si% pi smo, kto nam przez te la ta
to wa rzy szy&, ja kie nur to wa &y nas te ma ty, ja kie i ko mu za da wa li !my py ta nia,
kto ko men to wa& wa" kie spra wy spo &ecz ne, a kto zaj mo wa& si% ar ty stycz n$
stro n$ "y cia w re gio nie. 

Lecz nie sam ju bi le usz nas za prz$ ta. W li sto pa do wym wy da niu krót ko i ostro
o sta nie gór nic twa pi sze Wie s&aw Ko ster ski, Be ata To ma nek w re por ta "u „Prze -
"y' Gol go t%” wra ca do wy wó zek Gór no !l$ za ków, dru ku je my pierw szy z trzech
od cin ków re por ta "u pszczy( sko -ame ry ka( skie go Grze go rza Szto le ra, Jan Co -
fa& ka po !wi% ca swój tekst wy bit ne mu ibe ry !cie Flo ria no wi #miei. Pió rem Ry -
szar da Ko zio& ka za sta na wia my si% nad po trze b$ ist nie nia uni wer sy te tów. Pi -
sze my te" o zna ko mi tym pla ka ci !cie Mi cha le Kli siu i pa mi% ta my o 10. rocz ni cy
!mier ci Je rze go Du dy -Gra cza. Ma my te" dla Pa( stwa w% gier skie go pro za -
ika Géz% Csátha w prze k&a dzie Fe lik sa Net za, pro z% lin gwi stycz n$ Ze no na Ba -
jo ro wi cza oraz wier sze Je rze go Lu cja na Wo) nia ka. Jak zwy kle spo ro jest re -
cen zji te atral nych i omó wie( ksi$ "ek. 

Nie za po mnie li !my za mie !ci' blan kie tu na pre nu me ra t% „#l$ ska”, któ -
ry – szcze gól nie w ro ku ju bi le uszo wym – ser decz nie Pa( stwu po le ca my!

Od nu me ru gru dnio we go pro po nu je my cykl „Roz mów na 20-le cie”. Go -
!ci' b% dzie my oso by, któ re swym au to ry te tem i nie zwy czaj nym po strze ga -
niem rze czy wi sto !ci w roz ma itych kon tek stach, ucz$ nas #l$ ska, wska zu j$
dro g% do je go po zna nia i zro zu mie nia. Po przez te spo tka nia chce my rów nie"
prze !le dzi', jak w ci$ gu mi ja j$ ce go dwu dzie sto le cia zmie ni& si% re gion.

WIE S*A WA KO NO PEL SKA

U progu 20-lecia
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! ZY GU! to
na zwa ostat nie go
z ro dzi ny 30 Twi -
stów, ja kie ku pi "y
Tram wa je !l# skie
w byd go skich za -
k"a dach Pe sa. Zy -
gu sia – jak i in nych
je go po bra tym -
ców – spo tka$ b% -
dzie mo& na na li -
niach 15, 16 i 6.
Dla cze go tyl ko
tam? Bo to ro wi ska
na tych od cin kach
s# na ty le w do -
brym sta nie (czy taj
wy re mon to wa ne),
&e mo g# ob s"u gi -
wa$ je bez prze -
szkód tram wa je ni -
sko po d"o go we. 
! JA WORZ NO

ja ko pierw sze mia -
sto w Pol sce 
ku pi "o ca" ko wi cie 
elek trycz ny au to -
bus. I ju& pla nu je
za kup ca "ej ta kiej
elek trycz nej flo ty.
Elek tro bus (do -
k"ad nie So la ris
Urbi no 12 Elec tric)
ma za cz#$ kur so -
wa$ od przy sz"e go
ro ku. 

! ACHIM Go dej! To ty tu" ilu stro wa nej
ksi#& ki wy da nej przez sza cow ny PWN,
któ ra u"a twi$ ma zro zu mie nie i na uk% 'l# -
skiej gwa ry. Jej bo ha te rem jest Achim, 'l# -
ski ch"op i je go 'lub na, któ rzy z Czy tel ni -
ka mi od kry wa j# za baw ne sy tu acje
wy ni ka j# ce z nie zro zu mie nia 'l# skiej mo -
wy przez – po wie my ogl%d nie – nie tu tej -
szych. Czte ry la ta te mu PWN wy da" ilu -
stro wa ny s"ow nik 'l#sz czy zny i w"a 'nie ta
pu bli ka cja prze tar "a Achi mo wi szla ki
w tym po wa& nym na uko wym wy daw nic -
twie. Au tor k# ksi#& ki jest Jo an na Fur ga -
li( ska.
! „BO GO WIE”, czy li film o 'p. prof.

Zbi gnie wie Re li dze i do ko ny wa nych przez
nie go prze szcze pach ser ca, 'wi% ci trium fy.
Do pi su je wi dow nia, za chwy ce ni s# kry ty -
cy, sy pi# si% na gro dy. 2 pa) dzier ni ka mia -
"a miej sce pra pre mie ra fil mu w Za brzu,
gdzie w 1985 ro ku do ko na no pierw sze go
uda ne go prze szcze pu ser ca. „Bo go wie”
zo sta li te& uho no ro wa ni Z"o ty mi Lwa mi
na 39. Fe sti wa lu Fil mo wym w Gdy ni. Re -
li g% za bra" bra wu ro wo To masz Kot. Pre mie -
ra ki no wa mia "a miej sce 10 pa) dzier ni ka.

! PA RA FIA NIE so sno wiec kiej cer kwi
'wi% to wa li 125-le cie jej po wsta nia. Do pra -
wo s"aw nej pa ra fii pw. ''. Wie ry, Na dziei,
Lu by i Mat ki ich Zo fii na le &# wier ni z aglo -
me ra cji 'l# skiej, ryb nic kiej, !l# ska Cie szy( -
skie go i Pod be ski dzia. G"ów nym ce le bran -
sem ju bi le uszo we go na bo &e( stwa by"
ar cy bi skup "ódz ki i po zna( ski Szy mon. 
! ZA PA LI* si% me tan w ko pal ni We so -

"a. Do tra gicz ne go w skut kach wy pad ku do -
sz"o 6 pa) dzier ni ka o godz. 20.55 na g"% bo -
ko 'ci 665 me trów. W re jo nie za gro &e nia
by "o 37 gór ni ków. W wy ni ku wy buchu kil -
ku na stu gór ni ków od nio s"o ob ra &e nia. Pi% -
ciu po nio s"o 'mier$. Do jed ne go z nich ra -
tow ni cy do tar li do pie ro po ty go dniu, 18
pa) dzier ni ka. Tym dla cze go fe dro wa no
mi mo zna cz# ce go prze kro cze nia st% &e(
me ta nu zaj mu je si% pro ku ra tu ra.
! BEZ CEN NE re li kwie 'w. Wa len te go

i b". Ka ro li ny Kóz ków ny skra dzio no ze s"yn -
nej ba zy li ki pw. NMP w Ru dach. Ale dla
zwy k"e go z"o dzie ja nie ma j# wi%k szej war -
to 'ci, bo „z"o te re li kwia rze” wy ko na ne zo -
sta "y ze zwy k"ej sta li. Re li kwia b". Ka ro li -
ny w po sta ci ko 'ci pal ca tra fi "a do rudz kiej
ba zy li ki w 2010 ro ku, na to miast re li kwia 'w.
Wa len te go w XVII wie ku.
! UKA ZA *A si% no wa p"y ta !l# skiej

Gru py Blu eso wej pt. „Ko lo ry Blu esa”. Na -
gra nia do niej od by "y si% w lu tym i mar cu
w Ja sno wi cach ko "o Isteb nej, a tak &e w stu -
diu Ka to fo nia Work shop w Ka to wi cach.
W al bu mie pre zen tu je si% trzon gru py
w sk"a dzie: Le szek Win der, Jan „Kyks”
Skrzek, Mi ro s"aw Rze pa, Mi cha" „Gier”
Gier cu kie wicz i go 'cie (w'ród nich m.in. Se -
ba stian Rie del).
! OD !WIE +O NY zo sta" rów nie& Pa "ac

Kul tu ry Za g"% bia w D# bro wie Gór ni czej,
zbu do wa ny w la tach 1951-1958, po trzy
i pó" let nim re mon cie, któ ry kosz to wa"
ok. 60 mln z". Pa "ac od 1979 ro ku wpi sa ny
jest do re je stru za byt ków. 
! WY ST, PIE NIA w Sej mie prof. Zbi -

gnie wa Ka d"ub ka, pi sa rza, re gio na li sty, na -
ukow ca, sk# di n#d 'wiet ne go, wy s"u cha "a
w pi# tek 10 pa) dzier ni ka le d wie garst ka po -
s"ów. Pro fe sor, któ ry wy po wia da" si% w imie -
niu twór ców usta wy (m.in. Ra dy Gór no 'l# -
skiej), ape lo wa" o zro zu mie nie dla aspi ra cji
!l# za ków. Po s"o wie po sta no wi li zgod nie
o prze ka za niu do ko mi sji pro jek tu oby wa -
tel skiej usta wy, w któ rej 140-ty si% cy miesz -
ka( ców Gór ne go !l# ska do ma ga si% uzna -
nia 'l# skiej mniej szo 'ci et nicz nej oraz
zmia ny sta tu su 'l#sz czy zny i usta no wie nia
jej j% zy kiem re gio nal nym. 
! RA WA Blu es Fe sti val od by wa "a si%

w Ka to wi cach po raz 34. przez dwa dni,
10 i 11 pa) dzier ni ka. Pierw sze go dnia, nie -
ty po wo w no wo cze snej sa li NO SPR, 

a po tem, dru gie go dnia – jak za wsze 
– w Spodku.
! UNIA sta wia te raz na tram wa je a nie

au to stra dy. Na wet kil ka dzie si#t ki lo me -
trów zu pe" nie no wych li nii tram wa jo wych
mo &e po wsta$ na te re nie na sze go wo je -
wódz twa. 
! GWIAZ DA ki na nie miec kie go lat 70.

i 80. ubie g"e go wie ku ro dem z Cho rzo wa,
Han na Schy gul la od wie dzi "a swo je ro dzin -
ne mia sto. W pla nach by" spa cer po Cho rzo -
wie i wzru sza j# ce spo tka nie z pa ni# Ur szu -
l# Skop, nia ni# ma "ej Ha ni. Schy gul la
go 'ci "a ju& w 1998 ro ku w cho rzow skim Te -
atrze Roz ryw ki, gdzie wy st# pi "a z re ci ta lem.
Wi dzo wie przy j% li j# owa cyj nie – zw"asz -
cza wy ko na nie „Li li Mar le en” po zo sta nie
w pa mi% ci. Ak tor ka gra "a prze cie& Mar le -
n% Die trich w g"o 'nym fil mie Fass bin de ra.
! PRO FA NA CJA za byt ko we go, XVIII -

-wiecz ne go ob ra zu Mat ki Bo skiej z Dzie -
ci#t kiem mia "a miej sce w Sko czo wie.
W p"ót nie, w miej scu twa rzy MB kto' or -
dy nar nie, ostrym na rz% dziem zro bi" dziu r%
i g"% bo k# ry s%. Po li cja po szu ku je spraw ców
te go ak tu wan da li zmu.
! KA TO WI CE i Gli wi ce zno wu ry wa li -

zu j# – tym ra zem o wpis na pre sti &o w# li -
st% UNE SCO. Na ra zie jed nak ka te dra
Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach i Ra dio sta -
cja w Gli wi cach sta ra j# si% o nada nie im sta -
tu su Po mni ka Hi sto rii. 
! !NIEG z desz czem spad" co praw da

pod ko niec pa) dzier ni ka w Be ski dach, ale ge -
ne ral nie mie si#c ten by" cie p"y i po god ny, z"o -
ci sty – ty po wy dla pol skiej z"o tej je sie ni. 
! CZTE RY prz% s"a z za byt ko wej kon -

struk cji ka to wic kiej przed wo jen nej ha li tar -
go wej, za pro jek to wa ne jesz cze przez prof.
Ste fa na Bry "% ze Lwo wa, umiesz czo ne zo -
sta "y w po wsta j# cej ga le rii „No wy Su per -
sam”. Ka& de z nich wa &y 12 ton, ma 15 me -
trów wy so ko 'ci w klu czu i roz pi% to 'ci
na 40 me trów.
! WIEL KA prze pro wadz ka jesz cze

przed Mu zeum !l# skim. Otwar cie 26 czerw -
ca 2015 ro ku, ale przed tem trze ba za an ga -
&o wa$ 90 ci% &a ró wek do prze miesz cze nia
zbio rów ze sta rej sie dzi by, do no wej,
od daw na ju& go to wej. Trze ba w su mie prze -
nie'$ 115 ty si% cy eks po na tów, a tak &e przy -
go to wa$ sze'$ wy staw sta "ych, w tym ma -
lar stwa pol skie go, pla sty ki, sztu ki sa kral nej
i hi sto rii Gór ne go !l# ska. Cze ka my z nie -
cier pli wo 'ci#.
! PO GRZEB ofiar wy bu chu ka mie ni cy

w Ka to wi cach od by" si% 28 pa) dzier ni ka.
Trans mi to wa "y go ob szer nie me dia. Set ki
osób po &e gna "o w ka to wic kiej ka te drze
ma" &e( stwo 'l# skich dzien ni ka rzy, Bry gi d%
i Da riusz Kmie ci ków oraz ich dwu let nie go
sy na Re mi giu sza. Ka mie ni ca przy ul. Cho -
pi na za wa li "a si% w wy ni ku wy bu chu ga zu
nad ra nem 23 pa) dzier ni ka. Ewa ku owa no
kil ka dzie si#t osób. To tra gicz ne zda rze nie
wstrz# sn% "o wszyst ki mi.
! KRWI STA "u na nad So snow cem. 29

pa) dzier ni ka za pa li "a ka te dra Wnie bo wzi% -
cia Naj 'wi%t szej Ma rii Pan ny w So snow cu.
Znisz cze niu uleg" dach, za wa li "a si% wie -
&ycz ka, od któ rej praw do po dob nie za cz#" si%
po &ar. Znisz cze niu ule g"y bez cen ne fre ski
W"o dzi mie rza Tet ma je ra, z su fi tu spa d"y &y -
ran do le. Wszy scy – nie tyl ko so sno wi cza -
nie – by li po ru sze ni tym zda rze -
niem. I z miej sca ofia ro wy wa li sw# po moc
i wspar cie w od bu do wie do pie ro co wy re -
mon to wa ne go za byt ku.

KRO NI KARZ

MIESI!C
Zapis wydarze( 

z miesi#ca
poprzedzaj#cego

zamkni%cie 
numeru

Z  wielkim smutkiem &egnamy tragicznie zmar"ych dziennikarzy,
którzy zgin%li w katastrofie 

!p. BRYGID" FROSZT"G"-KMIECIK

Jej M#$a
!p. DARIUSZA KMIECIKA

oraz Ich 

synka !p. REMIGIUSZA

Rodzinie Zmar"ych  i wszystkim Bliskim
sk"adamy wyrazy najg"%bszego wspó"czucia

ZESPÓ* REDAKCJI miesi%cznika  „!L,SK”
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Kon flikt wo kó! ko pal ni „Ka zi mierz
Ju liusz” bez li to "nie ob na #y!

wszyst kie s!a bo "ci gór nic twa w$ gla ka -
mien ne go, uru cha mia j%c ko lej n% fa l$
dys ku sji nad uzdro wie niem bran #y.
Usy pa no ha! d$ re cept, liczb, kon cep cji,
roz wi% za&. Tych sa mych od lat. Pro po -
nu j$ wy rzu ci' to wszyst ko na "miet nik
i za cz%' od ze ra.

Przede wszyst kim pa& stwo pol skie,
ja ko w!a "ci ciel ko pal&, mu si so bie
w ko& cu od po wie dzie' na fun da men -
tal ne py ta nie, czy za ce n$ spo ko ju
spo !ecz ne go go dzi si$ na utrzy ma nie
nie ren tow ne go gór nic twa, czy te# chce
mie' w r$ ku prze mys!, do któ re go nie
b$ dzie my do k!a da'. To pod sta -
wa. I punkt wyj "cia do roz mo wy o ja -
kich kol wiek licz bach.

Po nie wa# jed no znacz nej de cy zji
nie ma, 'wi czy my wa riant trze ci,
naj gor szy z mo# li wych, któ ry jest
pró b% po #e nie nia wo dy z ogniem. To
pu !ap ka bez wyj "cia, w któ r% wpa ko -
wa no gór nic two, prze #y wa j% ce
w efek cie sto so wa nia pó! "rod ków cy -
klicz ne déjà vu wy wo !y wa ne ko lej ny -
mi kry zy sa mi.

Do zde cy do wa ne go po sta wie nia spra -
wy po trze ba jest wo la po li tycz na i de -
ter mi na cja w jej urze czy wist nie niu.
A te go nie ma. Je dy nie ga bi net Je rze -

go Buz ka od wa #y! si$ na za mkni$ cie
nie ren tow nych ko pal&, któ rym ko& czy -
!y si$ z!o #a. Na sta now cze kro ki nie
zdo by! si$ po tem #a den in ny rz%d, ani
PiS -u ani te raz PO -PSL.

Bo ko ali cja rz% dz% ca, tak jak jej po -
przed ni cy, boi si$ wy bu chu gór ni cze -
go gnie wu, a jesz cze bar dziej per spek -
ty wy utra ty elek to ra tu i kl$ ski
w wy bo rach. Umie kal ku lo wa' i wie,
#e sta wia j%c bran #$ z g!o wy na no gi na -
ru szy in te re sy nie tyl ko gór ni ków i stra -
ci kil ka set ty si$ cy g!o sów. Ma my rok
do wy bo rów, wi$c po za czo! ga niem nic
si$ nie wy da rzy.

Opor tu nizm i par ty ku lar ne in te re sy
par tii po li tycz nych wci%# bio r% gó r$
nad ko niecz no "ci% upo rz%d ko wa nia
bran #y i po trze ba mi go spo dar ki, opar -
tej prze cie# na ener gii po cho dz% cej
w wi$k szo "ci z w$ gla. W ta kiej at mos -
fe rze !a two o pa to lo gie. 

W bran #y rz% dz% w my"l za sa dy – im
ci szej tym le piej -za mkni$ te gru py in -
te re sów, po wi% za ne ze so b% w$ z!a mi
ró# nych za le# no "ci, z!o #o ne z kr$ gu kil -
ku dzie si$ ciu, mo #e kil ku set na zwisk. Ci
sa mi re for mu j%, ci sa mi kie ru j%, ci sa -
mi psu j%, ci sa mi w ko& cu ko men tu j%.
Pa da j% te sa me ar gu men ty, a no we
po my s!y, je "li ju# s%, przy po mi na j% le -
cze nie d#u my cho le r%.

Ko pal nie ob sia d!y zwi%z ki za wo do -
we, do wo dzo ne od lat przez tych sa -
mych lu dzi, dy na stie zwi%z ko we, jak
za cz$ to ju# o nich mó wi'. Tzw.
uzwi%z ko wie nie przy bie ra po sta' sta -
nu cho ro bo we go, w JSW si$ gn$ !o ab -
sur dal ne go po zio mu pra wie 130 proc.
Spra w$, o czym wszy scy wie dz%,
prze ci%' mo #e zmia na usta wy o zwi%z -
kach za wo do wych, ale ni ko mu na tym
nie za le #y. 

A co z prze pi sa mi o ren tach i eme ry -
tu rach gór ni czych, de pu ta tach w$ glo -
wych, tzw. w$ glu eme ryc kim, któ ry
kosz tu je set ki mi lio nów z!o tych? Pró -
b$ ogra ni cze nia przy wi le jów, tak #e
tych ro dem z PRL, zwi%z ki trak tu j% jak
za mach na gór ni ków i gro #% czwar tym
po wsta niem "l% skim. Si !a, któ ra roz pra -
wi !a si$ ze sta rym sys te mem, jest te raz
te go sys te mu kon ty nu acj% w naj gor -
szym wy da niu.

Wy pa da za py ta' o nad zór w!a "ci ciel -
ski. Prze cie# nie mo #e si$ on spro wa -
dza' wy !%cz nie do rzu ca nia na po #ar -
cie g!ów sze fów spó! ek w$ glo wych, by
wy ci sza' kon flik ty w bran #y, co zro bio -
no w przy pad ku Ro ma na (o ja, pre ze -
sa KHW. Je go od wo !a nie nic nie zmie -
ni !o, tym bar dziej #e zdy mi sjo no wa ny
pre zes nie dzia !a! na w!a sn% r$ k$, lecz
od wrot nie – za wie dz% i przy zwo le niem
mi ni stra go spo dar ki za my ka! ko pal ni$
„Ka zi mierz Ju liusz”. G!o wy po win ny
si$ sy pa' jak pi! ki te ni so we. 

Od w$ gla nie uciek nie my. Przez kil -
ka dzie si%t naj bli# szych lat, na wet je "li
je go zna cze nie ogra ni czy po li ty ka kli -
ma tycz na, na dal sta no wi' b$ dzie pod -
sta w$ pol skiej ener ge ty ki. Po dob nie jest
w wie lu kra jach "wia ta. Wi$c? 

Cze si w „Si le sii” po ka za li, jak du #o
mo# na zmie ni'. Za in we sto wa li, upro -
"ci li sys tem wy na gro dze&, do ga da li
si$ ze zwi%z ka mi. Ma j% rocz nie po nad
ty si%c ton wy do by cia na jed ne go pra -
cow ni ka, pod czas gdy my "red nio oko -
!o 700 ton. I o czym tu ga da'. Gdy by
nie oni, na przy no sz% cej za cza sów KW
oko !o 100 mln strat rocz nie „Si le sii” tra -
wa by ju# wy ro s!a.

Je ste "my w tej sy tu acji, #e nie mu si -
my za wszel k% ce n$ utrzy my wa'
wszyst kich ko pal& w$ gla ka mien ne go
i si$ ga' po co raz g!$b sze po k!a dy,
mno #%c kosz ty i za gro #e nia. Ma my al -
ter na ty w$ – gi gan tycz ne z!o #a w$ gla
bru nat ne go po Le gni c% i Gu bi nem,
któ re na dzie si%t ki lat za pew ni% bez pie -
cze& stwo ener ge tycz ne Pol ski. Kie ru -
nek mu si wy bra' pa& stwo. I zde cy do -
wa', co chce zro bi'.

A do te go po trzeb ny jest jesz cze
kto" ta ki, jak Zbi gniew Re li ga. Cz!o -
wiek z wi zj% i cha rak te rem. Ci, któ -
rzy nie wie dz%, o czym mó wi$, niech
obej rz% „Bo gów”, bo mo #e co" zro zu -
mie j%. 

WIE S(AW KO STER SKI 

Po choler$ nam
takie górnictwo?
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Prze!y"
Golgot#

Uwa g! zwra ca "y r! ce. Mó wi#c wy -
rzu ca" je w gó r! jak by tra ci" rów no wa -
g!. A prze cie$ sie dzia". By "y roz "o $y ste
jak ga "! zie zdro we go drze wa. Du $e.
Moc ne, owi ni! te wy ra% ny mi pod kru ch#
skó r# $y "a mi jak ka blem. D"o nie uno -
sz# ce si! w ryt mie wy po wia da nych
z tru dem s"ów wy rzu ca "y z sie bie ener -
gi! z mo c#, któ ra przy ku wa "a uwa g!.
Elek try zo wa "a s"u cha czy po bu dza j#c ich
wy obra% ni!. Za pew ne to ona ura to wa -
"a $y cie pa nu Igna ce mu 70 lat te mu.

Pan
Igna cy opo wia da$ nie po rad -

nie. Dzi% 80- la tek, uro dzo ny

w ma lej wio sce pod Gli wi ca mi mów -

c& ni gdy nie by$. Szu ka$ s$ów, cza sem

d$u go, ale wszyst kie brzmia $y ba nal nie.

Mó wi$:
– Pra co wa li %my w le sie. To my ga da -

li, zie lan ki. Ta ka zie lan ka to by $o
ze 5 ha te go la sa, i to wszyst ko wy r& -
bo wa". I to roz to maj tem by $o – so sna,

%wierk i ta kie li %cia ste drze wo. Ta so -

sna i %wierk to si# rz$o na 6,5m a te dru -

gie na 4,5, ale to te! do pew nych gru -

bo %ci. No i to po tem to przy szed$
dzie siat nik i od bie ra$ nam to drze wo.

Mie li my ta kie miar ki, ja ko gru be by -

$o, no to mu si# po da $o so rok to by $o
czter dzie %ci. Jesz cze tak tro cha pa mi# -
tam – tu u%miech n&$ si# prze pra sza j& -
co i wy ja %ni$, !e te s$o wa ro syj skie tak

za sz$y w pa mi#" !e nie po tra fi ich za -

mie ni" na in ne. Po czym kon ty nu owa$
opo wie%": – A po tem wrzu ca li %my je

na wóz, te drze wa. Sa mi, z po wro zem,

al bo bez. Go $y mi r# ka mi, bo tam nie by -

$o jak dzi siaj d'wi gów, urz& dze(. Sa me -

mu trze ba by $o. 

Mó wi$ w$a %ci wie bez na mi#t nie, jak -

by nie by $o o czym. Szu ka$ w pa mi# ci

wy da rze(, któ re za in te re so wa $y by s$u -

cha cza. To od da la nie si# w cza sie trwa -

$o do%" d$u go. A po po wro cie do te ra' -
niej szo %ci znów wy sy py wa $y si# z ust

s$o wa su che. 

– Pierw szy rok to po mar li. W tej Ra -

tom ce. To by $o te naj gor sze. To tam

umie ra li, ho ho, 6–7 cho pa dzien nie.

Umie ra li te! na bie gun ka. To nos wy -

ko( cza $o do resz ty. Pra co wa li my wte -

dy na tor fach. Ko pa li my te tor fy

i na ta ke ka na $y cie pa li, po tym su szy li

te ca $e te re ny tam. Mie li my ta kie wy -

so kie szpa dle, uci na li ten torf i wy ci& -
ga li a za% in k si to bra li i do su sze nia do -

wa li. I po tem jak to usch$o i zro bi li ta kie

cho" by sto gi. Tam by $o naj gor sze.

A jak po tem my by li w tym le sie, to ju!
tam, za ten czas, to 2 abo 3 umar $o,

w tym le sie. Je den by$ ko men dan tem

i te! umar$. Ale co tam si# sta $o, to si#
nikt nie do wie dzia$. Kaj my ich cho wa -

li? A gdzie tam na cmen ta rzu. Ga da li

„na gór ce”. Tak jak umar$, ja ki by$, ta -

ko dziu ra wy ko pa li, na twarz tro cha pa -

pro ci i !e gnaj du chu. 

Po ka! dym frag men cie na st# po wa $a
ci sza. Wie dzie li %my, !e pan Igna cy

w$a %nie te raz od by wa da le k& w# drów -

k# mi# dzy ob ra zy prze sz$o %ci. Co wi -

dzi, przy któ rych si# za trzy mu je? Te go

si# nie do wie my, ale wy obra !a my so -

bie jak prze ra !a j& ce mu si by" to, co wi -

dzi, jak trud no wró ci" stam t&d. Mo !e
twa rze przy ja ció$ za trzy mu j& go pró bu -

j&c o so bie przy po mnie"? Wi#c cze ka -

my cier pli wie. 

– Ku zy na od mo jej !o ny za strze li li

na mo ich oczach. W Ra tom ce. Ale to

by $y te pierw sze dni. Jak my by li w Ra -

tom ce. Oni we dwój ka chcie li uciec. To

by $o, to by $o we wto rek. Jak dzi% pa mi# -
tam. Ten Ru sin ta ki, my %my jesz cze

z nim roz ma wia li, to on go strze lo$ z ka -

ra bi na, pierw szy raz to go tra fi$ tu -

kej – pan Igna cy po ka zal miej sce

pod pa ch& – to mu po tem ta r# ka…

ach – mach n&$ r# k& – nie go dom te go,

to nie ma sen su. To som ta kie ra ny nie

do za po mnie nia, nie chc# te go wspo mi -

na" wi# cej... On by$ dwa la ta star szy ode

mnie. On by$ rocz nik ’25 zda je si#. Ze

pa' dzier ni ka abo co%. 
Igna cy Ko wol, rocz nik 1927, mia$ 18

lat kie dy wraz z in ny mi miesz ka( ca mi

Ostro py zo sta$ wy wie zio ny do obo zu

pra cy w Ra tam ce na Bia $o ru si, po tem

do Mi( ska i Kra sno ro cza. Tak wspo mi -

na chwi le wy wóz ki:

– … nas by $o mo !e 700 cho pa.

Do Py sko wic i tam do wa go nów, ta kich

kro wich i he ja. Do jed ne go co%, nie

wiem, 20, 25 osób. No to by $a zi ma, po -

%rod ku by$ ta ki pie cyk. A ust#p to

niech pa ni nie mó wi. Tam my je cha li 10

dni, do Ra tom ki. W Ra tom ce nas wy -

$a do wa li. Tam by $y ta kie ba ra ki usta wio -

ne. No i do tych ba ra ków, ale ja kie te ba -

ra ki by $y, ho, ho, ho. Ta kie kloc ki

z drze wa to by $y na pod $o gach, a jesz -

cze nie by $y ob stru ga ne do po rz&d ku.

Ani ko ca, nic, ino go $e do $y. Po tem co

chwi la nas kaj in dziej da wa li. 

W tam tych dniach, kie dy w kro wich

wa go nach je cha$ na Ukra in# by$ m$o -

dym, sil nym ch$o pa kiem i mia$ szcz# -
%cie. Prze !y$ swo j& „Gol go t#” i wró ci$
do do mu 23 grud nia 1949 ro ku. 

Gór no !l" ska Gol go ta,

lub „tra ge dia %l& ska” tak okre %la ny jest

cz# sto przez pu bli cy stów czas wy wó -

zek na Gór nym )l& sku w 1945 ro ku.

Na zwy te po wsta $y w %ro do wi skach naj -

bar dziej do tkni# tych re pre sja mi wkra -

cza j& cych na zie mie %l& skie So wie -

tów. Nisz cze nie mie nia, kra dzie !e,

gwa$ ty, mor der stwa oraz wy wóz ki

do obo zów pra cy do tkn# $y miesz ka( -
ców Gór ne go )l& ska cz# sto ja ko od wet

za nie miec k& oku pa cj#. Okru cie( stwo

wkra cza j& cych wojsk ra dziec kich „nio -

s& cych wy zwo le nie” po dyk to wa ne by -

$o ch# ci& ze msty za wo jen ne prze !y cia,

ale by $o te! cz# %ci& po li ty ki. Tak wi#c
nie dla wszyst kich miesz ka( ców )l& ska

BE ATA 

TO MA NEK

„Krowiok” na radzionkowskim rynku
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za ko! cze nie woj ny by "o cza sem ra do -
#ci. Zw"asz cza w tej cz$ #ci, któ ra
przed woj n% sta no wi "a cz$#& Rze szy
Nie miec kiej, czy li na przy k"ad w By to -
miu, Za brzu, Gli wi cach, Opo lu, Ra ci -
bo rzu i wio skach w tym re jo nie. Tam
wszy scy zo sta li po trak to wa ni jak Niem -
cy, na któ rych na le 'y si$ od ku&
za zbrod nie wo jen ne. Dla nich ko niec
woj ny by" po cz%t kiem ko lej nej fa li re -
pre sji. Jed nak ten po dzia" na Niem ców
i Po la ków w przy pad ku Gór ne go 
(l% ska nie by" oczy wi sty. Przed 1939 ro -
kiem ob szar ten by" re jo nem po gra nicz -
nym roz dzie lo nym po mi$ dzy Rzecz po -
spo li t% Pol sk% i Rze sz$ Nie miec k%.
Hi sto ryk, pra cow nik #l% skie go od dzia -
"u IPN, dr Da riusz W$ grzyn w ksi%' ce
pt. „Wy wóz ka” zwra ca" uwa g$ na to, 'e
po dzia! by! sztucz ny i po obu stro nach
gra ni cy miesz ka !y oso by de kla ru j" ce si#
na ro do wo $cio wo ja ko Po la cy oraz
Niem cy. Cha rak te ry stycz nym zja wi -
skiem re gio nu by !a te% spo ra gru pa
o nie okre $lo nej na ro do wo $ci, de fi niu -
j" ca si# po przez przy na le% no$& re gio nal -
n", zwi" zek z zie mi", na któ rej %y !a.
Po za j# ciu pol skiej cz# $ci re gio nu we
wrze $niu 1939 ro ku, sy tu acja jesz cze
bar dziej si# skom pli ko wa !a, kie dy wpro -
wa dzo no Nie miec k" Li st# Na ro do wo -
$cio w". Zde cy do wa na wi#k szo$&, 70%
otrzy ma !a III gru p#DVL (oby wa tel stwo
nie miec kie „na od wo !a nie”).

Se ba stian Ro sen baum, wspó" au tor
ksi%' ki „Wy wóz ka” od no sz%c si$
do okre #le!: „Gol go ta Gór no #l% ska”
oraz „Tra ge dia #l% ska” pod kre #li", 'e
trze ba pa mi$ ta&, i' s% one ter mi na mi pu -
bli cy stycz ny mi. Za wie ra j% emo cje i oce -
n$, a hi sto ry cy mu sz% si$ z ni mi kon -
fron to wa&. Jest to te' ter min obec ny
w po li ty ce re gio nu. (l% ski Sej mik pod -
j%" usta w$ o tym, 'e przy sz"y rok po -
#wi$ co ny b$ dzie de por ta cjom 1945 ro -
ku. Ana li zu j%c jed nak to za gad nie nie
g"$ biej mo' na za uwa 'y&, 'e ma ono
dwo ja kie zna cze nie. W pierw szym do -
mi nu je ten den cja do za w$ 'a nia ca "e go
kom plek su re pre sji okre #la nych ja ko
„Tra ge dia (l% ska” do zbrod ni ra dziec -
kich to wa rzy sz% cych przej #ciu woj ska
przez zie mie #l% skie trak to wa ne ja ko te -
ren wro gi. Dru ga roz ci% ga in ter pre ta cj$
okre #le nia „Tra ge dia, Gol go ta Gór no -
#l% ska” na sfe r$ dzia "a! pod j$ tych prze -
ciw ro dzi mej lud no #ci przez w"a dze ju'
ko mu ni stycz ne pol skie. By "y one eks -
po zy tu r% in te re sów ra dziec kich i w ra -
mach roz li cze! two rzy "y sie& obo zów,
w któ rych rów nie' gi n$ li lu dzie.

40 lat mil cze nia

De por ta cje miesz ka! ców Gór ne go
(l% ska do obo zów pra cy przy mu -

so wej w Zwi%z ku Ra dziec kim ob j$ "y
przy pusz czal nie po nad 50 ty si$ cy lu dzi.
Nie zna na jest do k"ad na licz ba. Nie mal
po "o wa nie wró ci "a. S% te' in ne sza cun -
ki. W ksi%' ce „Wy wóz ka” mo' na prze -

czy ta&, 'e we d"ug sta ty styk so wiec kich
ogól na licz ba Niem ców de por to wa -
nych mi$ dzy grud niem 1944 a ko! cem
kwiet nia 1945 okre #lo na zo sta "a na
ok. 300 000 osób. Nie miec ki Czer wo -
ny Krzy' pod no si te licz by do ok. pó"
mi lio na. Wy wóz ka do ty czy "a g"ów nie
m"o dych i zdro wych m$' czyzn, ale
osta tecz nie bra no wszyst kich, któ rzy
nada wa li si$ do pra cy. Sta no wi li oni po -
zba wio n% praw ta ni% si "$ ro bo cz%, któ -
r% mo' na by "o wy ko rzy sty wa& na rzecz
od bu do wy ZSRR. I tak na przy k"ad gór -
no #l% scy gór ni cy ja ko si "a fa cho wa
tra fi li do za g"$ bia w$ glo we go w Ka -
zach sta nie i Don ba sie. Jed nak #l% scy cy -
wi le pra co wa li w wie lu in nych obo zach
od Ukra iny, Bia "o ru si, po przez Gru zj$,
Ka zach stan po Sy be ri$ i da le ki wschód;
Kam czat k$ i Wor ku t$. W obo zach pa -
no wa "y ka ta stro fal ne wa run ki hi gie nicz -
no -sa ni tar ne. G"ód, ci$' ka, po nad si "y
pra ca, cho ro by, zim no i brud dzie si%t -
ko wa "y de por to wa nych. Lo su wie lu
z nich ni gdy nie po zna my. Ci, któ rzy
prze 'y li obo zo w% ge hen n$ i wró ci li
do swo ich do mów – mil cze li. Mil cza -
"y rów nie' ich ro dzi ny, sku tecz nie za -
stra sza ne przez ko mu ni stycz ny sys -
tem. Ka' dy móg" wte dy pew ne go dnia
po pro stu „znik n%&”. 

Ber nard Ci szew ski pra co wa" w 1946
ro ku w Fa bry ce Ma szyn i Ko t"ów Pa -
ro wych w Mi ko "o wie. )o" nie rze so -
wiec cy za bra li go z za k"a du, wraz z in -
ny mi pra cow ni ka mi, naj pierw
do wi$ zie nia, po tem do wy wóz ki. Po la -
tach wspo mi na": Pod ko niec mar ca
za !a do wa no nas do wa go nów to wa ro -
wych, a na st#p nie po ci"g od je cha!.
Kie dy prze je% d%a! przez sta cj# My s!o -
wi ce i za trzy ma! si#, na sta cji zo ba czy -
!em sto j" ce go cy wi la na pe ro nie, któ ry
da! mi znak bym w pew nym mo men cie
wy rzu ci! na pi sa ny prze ze mnie gryps
do mo jej mat ki. Gryps ten za wie ra! in -

for ma cje, %e ja d# do Ro sji i %e je stem
zdro wy i nie ma j" si# mar twi&. Wie le ta -
kich wia do mo #ci pi sa nych na kar tecz -
kach owi ni$ tych na ka my kach, przy pad -
ko wych, do st$p nych przed mio tach,
ka wa" kach de se czek wy la ty wa "o z po -
ci% gów jak tyl ko zwol ni", czy za trzy ma"
si$ na sta cji. Cze ka "y wzd"u' to rów a'
kto# je do strze 'e i 'ycz li wie do star czy
ad re sa to wi. Dzi$ ki uprzej mo #ci przy -
pad ko wych lu dzi cz$#& ro dzin wie -
dzia "a gdzie „znik n$ li” ich bli scy. Cz$#&
ta kich wia do mo #ci za cho wa "a si$ i jest
zde po no wa na w ar chi wach In sty tu tu Pa -
mi$ ci Na ro do wej. Ber nard Ci szew ski
po tu "acz ce po obo zach pra cy w Dziesz -
ka za ga niu w Ka zach sta nie, po tem
w Ka ra gan dzie, Brze #ciu, szcz$ #li wie
wró ci" do do mu. W je go pro to ko le
prze s"u cha nia #wiad ka spi sa ne go 30 lip -
ca 1990 ro ku czy ta my m.in.: Przed
zwol nie niem zo sta li $my po ucze ni, %e by
nic nie wspo mi na& sk"d wra ca my, co
z na mi czy nio no, bo w prze ciw nym ra -
zie wró ci my do obo zu.

W okre sie Pol ski Lu do wej dra mat de -
por ta cji, wy wó zek, tra gicz nych prze 'y&
i #mier ci w so wiec kich obo zach by "y te -
ma ta mi ta bu. Nie roz ma wia "o si$ o nich
w do mach, tym bar dziej nie oma wia ne
by "y pu blicz nie. Nie by "y rów nie'
obec ne w ba da niach na uko wych. Prze -
trwa "y w ludz kiej pa mi$ ci. I kie dy wy -
da rze nia ro ku 1989 przy wró ci "y w Pol -
sce de mo kra cj$ nie mi do t%d #wiad ko wie
tam tych wy da rze! mo gli swo imi re la -
cja mi uzu pe" ni& bra ku j% cy roz dzia"
w naj now szej hi sto rii Gór ne go (l% ska. 

Sta cja ko le jo wa Ra dzion ków

Nie wiel ki bu dy nek dwor ca pre -
zen tu je si$ dum nie ze #wie 'o

od no wio n% ele wa cj% z czer wo nej
ce g"y i drew nia ny mi wzmoc nie nia -
mi cha rak te ry stycz ny mi dla ar chi tek -

Stacja kolejowa Radzionków
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tu ry prze my s!o wej ko" ca XIX wie -
ku. Trud no uwie rzy#, $e jesz cze
kil ka mie si% cy te mu by! nie cie ka w&
ru in&. Trud no w to dzi siaj uwie -
rzy#, zw!asz cza tym, któ rzy s& w tym
miej scu pierw szy raz. Jak my,
uczest ni cy Dnia Otwar tych Drzwi
przy sz!e go Cen trum De por ta cji. Pa -
trz% na sta cyj k%, na prze je$ d$a j& ce
raz po raz po ci& gi to wa ro we. Sto j%
na ma lut kim pe ro nie, przed to ro wi -
skiem. 

– Przy pusz czam, $e wiem, o czym pa -
ni my 'li – us!y sza !am zza ple ców – ale
to nie st&d od je$ d$a !y po ci& gi z de por -
to wa ny mi. So wie ci wy wo zi li ich ze sta -
cji w By to miu, Gli wi cach (a b% dach.
St&d do !a grów wy wie zio no 250 osób,
g!ów nie gór ni ków – zo ba czy !am obok
sie bie bur mi strza Ra dzion ko wa Ga -
brie la To bo ra, któ ry oso bi 'cie opro wa -
dza za in te re so wa nych te ma tem wy -
wó zek po za bu do wa niach dwor co wych
roz ta cza j&c przed ni mi wi zj% przy sz!e -
go Cen trum Do ku men ta cji. 

– To b% dzie miej sce sym bo licz -
ne – do da je. Uda je my si% do po miesz -
cze" za wia dow cy sta cji.- Tu taj b% dzie
ar chi wum – wcho dzi my kr% ty mi, drew -
nia ny mi scho da mi na pi% tro. Przed na -
mi otwie ra si% wi dok na dwa du $e po -
miesz cze nia. Ju$ wy ko" czo ne, ale
pu ste. – To b% dzie miej sce dla ba da czy.
Po wsta nie tu bi blio te ka oraz miej sce
do pra cy dla stu den tów, hi sto ry ków. Te -
mat de por ta cji jest nie tyl ko nie za go jo -
n& ra n& w 'wia do mo 'ci miesz ka" ców
Gór ne go )l& ska, ale te$ nie zba da nym
do ko" ca za gad nie niem. To te mat
otwar ty wy ma ga j& cy stu diów, po dob -
nie jak na sze cen trum, któ re ma for mu -
!% otwar t&. 

Bur mistrz Ra dzion ko wa ma oso bi -
sty po wód, by tak bar dzo an ga $o wa#
si% w po wsta nie te go miej sca pa mi% -
ci o de por to wa nych i za m% czo nych
w ro syj skich obo zach pra cy. Je go
dzia dek by! jed nym z nich. Pew ne go
lu to we go dnia 1945 ro ku mia! si% sta -
wi# na we zwa nie w!adz so wiec kich
do ko pa nia ro wów. Kie dy przy szed!
do pra cy oka za !o si%, $e by! to pre tekst.
Wraz z in ny mi zo sta! wy wie zio ny
do Don ba su. Nie prze $y! i nie wia do -
mo, gdzie zo sta! po cho wa ny. Po dob -
nie jak wie le ty si% cy )l& za ków, któ rzy
tam zgi n% li. W ubie g!ym ro ku bur -
mistrz by! w Don ba sie i przy wióz!
z Do niec ka oraz z te re nów w oko li cy
ko pal ni „Ro si ja” sym bo licz n& gar'#
zie mi. 

Kro wiok dla ka! de go

Przed sta cj& w Ra dzion ko wie zbie ra -
j& si% lu dzie. S& cie ka wi, co po wsta -

je na ich dwor cu, na ro gat kach mia stecz -
ka. Zw!asz cza $e nie daw no na skwe rze
przed bu dyn kiem po sta wio no na frag -
men cie szyn wa gon to wa ro wy. Ta ki, jak
si% kie dy' mó wi !o, „kro wiok”, bo

do prze wo $e nia by d!a. Idzie my w je go
kie run ku. 

– Bra ci mo je go oj ca wzi% li z ko pal -
ni By tom, jak tyl ko wy je cha li z szych -
ty na po wierzch nia – mó wi star szy
pan – pro sto do wa go nów. Ju$ nie
wró ci li.

– A jo s!y szo! !od uj ka – w!& cza si%
do roz mo wy kto' z gru py for mu j& cej si%
przed wa go nem – jo s!y szo!, $e z Hu -
ty Ba il don w Ka to wi cach to wziy li ca -
!o zmia na, lu dzi i ma szy ny !o roz i ra -
zem wy wie$ li. Bo ru skie tych ma szyn
nie po tra fi li ob su gi wa#. Po dob no
do Ma gni to gor ska po je cha li.

– Mój s& siad – od zy wa si% in ny – to
!on tam by!, ale go da# o tym nie chce.
Roz dra py wa# te strasz ne cza sy, grze ba#
w tych ra nach, nie chce do te go wra ca#.
Pa do, $e te prze $y cia ju$ za ko po!
do sar ko fa gu. 

Po krót kiej dra bin ce wcho dzi li 'my
do wa go nu. Po bo kach pry cze. Dziu ra
w pod !o dze, czy li ubi ka cja. Do oko !a
mrok. Tyl ko przez szpa ry w de skach
pró bu je si% we drze# s!o necz ny dzie".
T!ocz no.

– A ich tak po osiem dzie si&t wci ska -
li – kto' pró bu je po dzia !a# na na sz& wy -
obra* ni%. Ja ro s!aw Wro" ski, szef Dzia -
!u Pro mo cji w Urz% dzie Mia sta
Ra dzion ków wy ja 'nia, $e nie jest to ory -
gi nal ny „kro wiok” z lat wy wó zek, $e
zo sta! spe cjal nie wy sty li zo wa ny. Jed nak
ro bi wra $e nie.

– Pa mi% tam ta kie go star sze go Pa -
na – opo wia da – któ ry wszed! tu taj i si%
roz p!a ka!. Przy po mnia! so bie, jak pew -
ne go dnia od pro wa dzi! oj ca do pra cy
na ko pal ni%. Kie dy' by! ta ki zwy czaj.
Po $e gna li si% i jak zwy kle cze ka!
na nie go wie czo rem, ale oj ciec wró ci!
do pie ro po pra wie dwóch la tach. By! nie
do po zna nia. Skraj nie wy czer pa ny fi -
zycz nie i psy chicz nie. Bar dzo d!u go
trwa !a re ha bi li ta cja i je go po wrót
do nor mal ne go $y cia. Mil cza! przez
wszyst kie la ta ko mu ny. Do pie ro, kie dy
czu!, $e od cho dzi, przed 'mier ci& opo -
wie dzia! swo je mu sy no wi o pie kle, ja -
kie prze $y! na zie mi, w so wiec kim !a -
grze.

– Wci&$ szu ka my lu dzi, 'wiad ków
tam tych dni, al bo bli skich, któ rzy wy -
s!u cha li ich hi sto rii. Szu ka my do ku -
men tów, li stów, fo to gra fii, przed mio -
tów, ja kich kol wiek okru chów
prze sz!o 'ci zwi& za nych z wy wóz ka -
mi – do da je bur mistrz, Ga briel To -
bor. – Uru cho mi li 'my spe cjal n& stro -
n% in ter ne to w& oraz gru p%, któ ra
w ka$ dej chwi li po je dzie do ka$ de go,
kto za ofe ru je nam wspó! pra c%. Two rzy -
my nie zwy k!e mu zeum, bo pra wie
po zba wio ne eks po na tów. Ich nie mo -
$e by#, bo ci któ rzy prze $y li, wra ca li
bez ni cze go.

Wcho dzi my na sta cj%. Za sad ni czy bu -
dy nek dwor ca za pi%k nie od no wio n&,
klin kie ro w& fa sa d& od kry! przed na mi
na ra zie „kon cep cyj ny roz mach” wy ra -

$a j& cy si% w su ro wym be to nie. Jed nak,
tyl ko my, od wie dza j& cy, wi dzi my pu -
ste prze strze nie. Opro wa dza j& cy na to -
miast ju$ „wi dz&” to, co znaj dzie si% tu
w nie da le kiej przy sz!o 'ci.

– To b% dzie mu zeum emo cjo nal -
ne – wy ja 'nia Mie czy s!aw Kosz ka,
wspó! au tor kon cep cji na re ali za cj%
Cen trum Do ku men ta cji De por ta cji
Gór no 'l& za ków do ZSRR. – Tu taj,
gdzie pa ni stoi, b% d& za zna czo ne miej -
sca „Od jaz dów”, w któ rych znaj do wa -
!y si% obo zy pra cy. Tam, gdzie 
po win ny by# „Przy jaz dy” zo sta nie
wy mow ne pu ste miej sce. Na tej 'cia -
nie po wie si my zdj% cia ro dzin, ta kich
ty po wo 'l& skich: oj ciec, mat ka, du $o
dzie ci. Z dru giej stro ny przy wyj 'ciu,
na tych zdj% ciach nie b% dzie ju$ oj ców.
Z pe ro nu b% dzie si% wcho dzi# do wa -
go nu, któ ry nie ocze ki wa nie si% za -
mknie i ru szy. Oczy wi 'cie b% dzie my
imi to wa# ten ruch, ale przez szpa ry
mi% dzy de ska mi wa go nu b% dzie mo$ -
na zo ba czy# mi ja ne miej sca, na su fi -
cie wy 'wie tli my film.... w ko lej nej sa -
li b% dzie mo$ na zo ba czy# nie licz ne
eks po na ty: tek tu ro we wa liz ki, nó$, li -
sty, szczo tecz ki do z% bów, !y$ ka, ku -
bek itd. A tam na ko" cu, sym bo licz -
ny cmen tarz z zie mi& przy wie zio n&
z Don ba su...

Kosz ka mó wi z pa sj&, ob ra zo wo.
Za oknem prze je$ d$a j& raz po raz po -
ci& gi. To wa ro we wa go ny wy stu ku j&
g!o 'no zna jo my rytm. Be to no we 'cia -
ny o$y wa j&. Wi dzi my lu dzi, któ rzy
wcho dz& do wa go nów. S!y szy my jak
za su wa j& si% z trza skiem drzwi. Roz po -
zna je my ro syj skie s!o wa. Czu je my, jak
ru sza po ci&g wy ry wa j&c z nor mal ne go
$y cia lu dzi, któ rzy chcie li si% cie szy#
ko" cem woj ny.

14 lu te go

1945 ro ku wy ru szy! pierw szy trans port.
W tym dniu 2015 ro ku pla no wa ne jest
uro czy ste otwar cie Cen trum Do ku -
men ta cji De por ta cji Gór no 'l& za ków.
Ma ono for mu !% otwar t&, ka$ dy mo $e
wzbo ga ci# zbio ry i wzi&# udzia! w po -
sze rza niu wie dzy o „Gór no 'l& skiej
Gol go cie”.

www.de por ta cje 45.pl

!

Cy ta ty po cho dz& z ksi&z ki „Wy -
wóz ka. De por ta cje miesz ka" ców Gór -
ne go )l& ska do obo zów Pra cy przy mu -
so wej w Zwi&z ku So wiec kim w 1945
ro ku. Fak to gra fia -kon tek sty -pa mi%#”
pod re dak cj& Da riu sza W% grzy na i Se -
ba stia na Ro sen bau ma. IPN. Ka to wi -
ce. 2014.

S!o wa Igna ce go Ko wo la spi sa ne we -
d!ug re la cji zre ali zo wa nej przez Ewe -
li n% Ma !a chow sk& i An n% Skien dziel,
pra cow ni ce IPN 9.06.2014.
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Ju! po raz pi" ty w ostat -

ni" so bo t# li sto pa da

(29.11.2014 r.) od b# dzie si#
ko lej na edy cja or ga ni zo -

wa ne go przez Sa mo rz"d

No ta rial ny Dnia Otwar te go

No ta ria tu. 

Ak cja ta, or ga ni zo wa -
na ju! po raz ko lej ny,

jest od po wie dzi" Sa mo rz" du
No ta rial ne go na za po trze bo -
wa nie zwi" za ne z po sze rze -
niem w spo #e cze$ stwie wie -
dzy o istot nych dla ro dzin
kwe stiach ma j"t ko wych
i spad ko wych.

No ta riu sze wie lo krot nie
w swo jej dzia #al no %ci za wo -
do wej spo ty ka j" si& i po ma -
ga j" w roz wi" zy wa niu pro ble -
mów ma j"t ko wych swo ich
klien tów, do ty cz" cych ich
ma j"t ków ro dzin nych, spad -
ko bra nia, na by wa nia nie ru -
cho mo %ci, te sta men tów i dzie -
dzi cze nia.

Zda rza j" si& jed nak i ta kie
sy tu acje, gdy nie jest mo! li we roz wi" -
za nie pro ble mów klien tów w kan ce la rii
no ta rial nej, a nie zb&d ne jest roz strzy gni& -
cie s" do we, ze wzgl& du na wcze %niej
pod j& te b#&d ne de cy zje i po mi ni& cie
przy tym no ta riu sza.

De cy zja Sa mo rz" du No ta rial ne go

o pro wa dze niu Dni Otwar tych mia $a
na ce lu przy bli !e nie pro ble ma ty ki

zwi" za nej z ochro n" ma j"t ków ro dzin -

nych, roz po rz" dza niem ty mi ma j"t ka -

mi w spo sób zgod ny z in te re sa mi

klien tów oraz za bez pie cza j" cy ich

pra wa i spo tka $a si# z ogrom nym od -

ze wem, o czym %wiad czy kil ka na %cie

ty si# cy po rad udzie lo nych przez no ta -

riu szy w ra mach tej ak cji.

Te ma tem pierw sze go Dnia Otwar te go
by #o spad ko bra nie, a je go ce lem by #o po -
sze rze nie wie dzy o spo so bach spo rz" dza -
nia te sta men tów, for mach tych te sta -
men tów i spad kach. Dru gi Dzie$ Otwar ty
No ta ria tu po %wi& co ny by# ma j"t kom ro -
dzin nym i ich bez pie cze$ stwu. Ko lej -
na edy cja Dnia Otwar te go No ta ria tu
(trze cia) to te ma ty ka zwi" za na z ksi& ga -
mi wie czy sty mi i ochro n" w#a sno %ci.
Ubie g#o rocz ny Dzie$ Otwar ty No ta ria tu
do ty czy# prze ka zy wa niu ma j"t ku w ro dzi -
nie. Za kre sy te ma tycz ne ko lej -
nych Dni Otwar tych No ta ria -
tu mia #y na ce lu po sze rze nie
wie dzy osób, któ re przy by #y
na miej sca spo tka$ z no ta riu -
sza mi, jak rów nie! i tych któ -
rzy mie li mo! li wo%' za po -
zna nia si& z ma te ria #a mi
po moc ni czy mi, na te mat na by -
wa nia nie ru cho mo %ci, spo so -
bów zby wa nia tych nie ru cho -
mo %ci, spo so bów spo rz" dza nia
te sta men tów oraz ogól nej pro -
ble ma ty ki do ty cz" cej dzie dzi -
cze nia ma j"t ku. 

Ak cja ta ma cha rak ter ogól -
no pol ski i bio r" w niej udzia#

na Dzie$ Otwar ty No ta ria tu,
aby dzie li' si& swo j" wie dz"
i do %wiad cze niem z przy by -
#y mi oso ba mi. Nie tyl ko no -
ta riu sze, lecz tak !e ase so rzy
i apli kan ci no ta rial ni, za an ga -
!o wa ni s" w or ga ni za cje Dnia
Otwar te go No ta ria tu. 

Chc"c po sze rzy' do st&p
do no ta riu szy i wy cho dz"c
na prze ciw za po trze bo wa niu
spo #ecz ne mu, ko lej na pi" ta,
ju bi le uszo wa edy cja Dnia
Otwar te go No ta ria tu w tym
ro ku, tj. 29 li sto pa da, od by -
wa' si& b& dzie w czte rech
mia stach na sze go wo je wódz -
twa, czy li w:

– Ka to wi cach na Wy dzia -

le Teo lo gicz nym Uni wer sy -

te tu &l" skie go przy uli cy

Jor da na 18,

– Cz# sto cho wie w gma -

chu Mu zeum Cz# sto chow -

skie go przy Alei NMP 45,

– Biel sku -Bia $ej w gma -

chu Ksi"! ni cy Be skidz kiej

przy uli cy S$o wac kie go 17A, 

– Gli wi cach w gma chu S" du Re jo -

no we go przy uli cy Po wsta' ców War -

sza wy 23.

Dzie$ Otwar ty No ta ria tu roz pocz nie
si& o go dzi nie 1000 i b& dzie trwa# do go -
dzi ny 1600, a ha s#o prze wod nie te go rocz -
ne go Dnia Otwar te go No ta ria tu brzmi
Po roz ma wiaj z no ta riu szem o bez piecz -
nej je sie ni !y cia. Ma j" tek a pra wo. Te -
ma ty ka ta skie ro wa na jest nie tyl ko dla
osób w wie ku po de sz#ym, lecz rów nie!
dla wszyst kich tych, któ rzy chc" sku tecz -
nie za bez pie czy' swój ma j" tek w je sie -
ni swo je go !y cia. 

Na za in te re so wa nych cze ka' b& d",
jak co ro ku, no ta riu sze, któ rzy na za da -
ne py ta nia udzie l" rze czo wych po rad.
Sa mo rz"d no ta rial ny przy go to wa# rów -
nie! na ten dzie$ pu bli ka cje i bro szu -
ry te ma tycz ne, mi& dzy in ny mi do ty cz" -
ce umo wy do !y wo cia, umo wy ren ty,
prze w#asz cze nia, czy te! pe# no moc -
nictw, któ re na pew no przy bli !" przy -
by #ym te ma ty k& czyn no %ci no ta rial -
nych. 

Wszyst kie oso by pra gn" ce po sze rzy'
swo j" wie dz& praw ni cz" za pra sza my
na Dzie$ Otwar ty No ta ria tu do miej sco -
wo %ci wska za nych po wy !ej.

Ak cja Sa mo rz" du No ta rial -
ne go ma cha rak ter pro pu bli -
co bo no, s#u !y bo wiem edu -
ka cji spo #e cze$ stwa w istot nej
dla nas wszyst kich wie dzy
na te mat spraw ma j"t ko wych.
War to rów nie! pod kre %li', !e
po ra dy praw ne udzie la ne
w trak cie wi zyt w kan ce la -
riach no ta rial nych s" rów -
nie! nie od p#at ne.

WOJ CIECH
MI CHA LE WICZ 

No ta riusz 
Ra da Izby No ta rial nej

w Ka to wi cach 

no ta riu sze zrze sze ni w Izbach No ta -
rial nych na te re nie ca #e go kra ju. 

Na te re nie wo je wódz twa %l" skie go,
ob j& te go dzia #a niem Ra dy Izby No ta rial -
nej w Ka to wi cach, pierw sze trzy edy cje
Dnia Otwar te go No ta ria tu od by wa #y si&
w jed nym miej scu, w sto li cy wo je -
wódz twa %l" skie go, w Ka to wi cach.
Ka! de go ro ku Dzie$ Otwar ty No ta ria -
tu cie szy# si& ogrom nym za in te re so wa -
niem, o czym %wiad czy #y d#u gie ko lej -
ki ocze ku j" cych na uzy ska nie po ra dy
no ta rial nej. Na le !y pod kre %li', !e za in -
te re so wa ni przy by wa li z ró! nych cz& %ci
wo je wódz twa %l" skie go. W ubie g#ym ro -
ku Ra da Izby No ta rial nej po sta no wi #a,
!e Dzie$ Otwar ty No ta ria tu od by wa# si&
w trzech g#ów nych o%rod kach na sze go
wo je wódz twa, czy li w: Ka to wi cach,
Cz& sto cho wie i Biel sku -Bia #ej. Dzi& ki
tej de cy zji wi& cej osób ni! w la tach ubie -
g#ych mo g#o sko rzy sta' z po rad udzie -
la nych pod czas Dnia Otwar te go No ta -
ria tu. 

Ak cja na sze go Sa mo rz" du nie od by -
#a by si& bez za an ga !o wa nia na szych ko -
le gów i ko le !a nek – no ta riu szy, któ rzy
w ten li sto pa do wy dzie$, kosz tem swo -
je go wol ne go cza su, licz nie przy by wa li

Dzie$ Otwar ty
No ta ria tu

„Po roz ma wiaj z no ta riu szem 
o bez piecz nej je sie ni !y cia. Ma j" tek a pra wo.”

Zd
j#

 ci
a:

 R
IN

 w
K

a t
o w

i c
ac

h



12

Ro la to nie zmier nie trud na, bo – po wtó rz! py -
ta nie – od cze go za cz"#, kie dy wa$ ne jest

to, $e wy da nie li sto pa do we z te go ro ku, któ re
w%a &nie od da li &my do r"k Czy tel ni kom, no si nu -
mer 228, a jed no cze &nie wa$ ne jest, $e od pierw -
sze go nu me ru ma my sta %ych wspó% pra cow ni ków
i sta %ych czy tel ni ków, $e gar n" si! do nas m%o -
dzi li te ra ci, kry ty cy, pu bli cy &ci, twór cy sztu ki,
$e pa mi! ta my o rocz ni cach, wy da rze niach spo -
%ecz nych i kul tu ral nych, o naj zna ko mit szych
przed sta wi cie lach sztu ki i kul tu ry pol skiej, dla
któ rych za wsze znaj do wa li &my miej sce na %a -
mach pi sma, $e ini cjo wa li &my wie le istot nych
dys ku sji – od tych Przy re dak cyj nym sto le
„!l" ska” po kon gre so we. Wa$ ne by %o i to, $e
w re dak cyj nej stop ce od po cz"t ku, przez 18 lat,
do grud nia 2012 ro ku, znaj do wa %o si! na zwi sko
twór cy pi sma – Ta de usza Ki jon ki, bez nie go
'l"sk by% by ubo$ szy o pi smo, któ re go cre do zo -
sta %o za pi sa ne w s%o wie wst!p nym re dak to ra na -

czel ne go do pierw sze go wy da nia „'l" ska”
w li sto pa dzie 1995 ro ku: „Po pierw sze…
'l"sk”. Wa$ ne by %o i jest to, $e wy daw c" pi sma
jest Gór no &l" skie To wa rzy stwo Li te rac kie,
stwo rzo ne przez Ta de usza Ki jon k!, je go pierw -
sze go i wie lo let nie go pre ze sa, a tak $e to, $e
wspó% wy daw c" jest Bi blio te ka 'l" ska z pro fe -
so rem Ja nem Ma lic kim. Oby dwie te in sty tu cje
kul tu ry w zna cz" cy spo sób okre &la j" to$ sa mo&#
pi sma i ob szar spraw istot nych. A dla ze spo %u
re dak cyj ne go wa$ ne by %o i jest, $e od lat spo -
ty ka si! na co ty go dnio wych ko le giach przy tym
sa mym sto le, pod ob ra zem Je rze go Du dy-Gra -
cza „Par nas &l" ski”, któ ry nie jed no krot nie by%
swo istym na tchnie niem do po dej mo wa nych
te ma tów i dys put, tak $e nie zli czo nych ju$ spo -
tka( li te rac kich i ar ty stycz nych, no i oczy wi &cie
to wa rzy skich, z oka zji ko lej nych rocz nic czy to
„'l" ska”, czy GTL -u. Po sta ci z ob ra zu, a tak -
$e aneg do ty z ni mi zwi" za ne po dzi& dzie( po -

ja wia j" si! w pu bli ko wa nych od lat na %a mach
pi sma „Aneg do tach” Hen ry ka Bzdo ka. A ile opo -
wie &ci i wspo mnie( zwi" za nych z daw nym, $y -
ciem ar ty stycz nym Ka to wic… z cza sem, nie ste -
ty, uby wa po sta ci z pan te onu stwo rzo ne go
przez Du d!-Gra cza, ale w „'l" sku” bar dzo
wie lu z nich ma swo je trwa %e miej sce.

Fe no men trwa nia

Po cz" tek lat 90. by% cza sem bo omu no wych
ga zet co dzien nych i pism, któ rych ty tu %y dzi&

pa mi! ta j" tyl ko nie licz ni. „'l" sko wi” te$ nie
wró $o no d%u gie go $y wo ta – ot, naj wy $ej kil ka
lat. Ile trze ba by %o w%o $y# wy si% ku, by z upo rem
wy da wa# mie si"c w mie si"c ko lej ne nu me ry
o ca% kiem spo rej ob j! to &ci, na przy zwo itym po -
zio mie po li gra ficz nym, by zdo by wa# pie ni" dze
(nie ist nia %y jesz cze kon kur sy i gran ty mi ni ste -
rial ne czy tzw. „mar sza% kow skie”), wie tyl ko Ta -
de usz Ki jon ka. Ile wy dep ta nych &cie $ek, ile nie
za wsze sze ro ko otwie ra nych drzwi, ile roz mów
ma j" cych prze ko na# po ten cjal nych spon so rów
i me ce na sów do te go, $e war to po sta wi# na
„'l"sk”. Z cza sem, kie dy pi smo ugrun to wa %o
swo j" po zy cj!, zy ska li &my wie lu wier nych
przy ja ció% – w&ród sa mo rz" dow ców ró$ nych
szcze bli, przed si! bior ców, lu dzi, któ rym na ser -
cu le $a %y spra wy te go re gio nu.

Pierw sz" sie dzi b! re dak cja otrzy ma %a
od Urz! du Mia sta Ka to wi ce – przy uli cy 3 Ma -
ja 7. Po czte rech la tach na st" pi %a prze pro wadz -
ka pod no wy ad res: na Dwor co w" 13 (tak $e dzi! -
ki Mia stu Ka to wi ce), do nie zwy kle pi!k nej, cho#
wów czas nie co pod upa d%ej ka mie ni cy, w któ rej
swo je lo kum od lat ma ka to wic ki Od dzia%
Zwi"z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. Na re -
pre zen ta cyj nej &cia nie Sa li Por tre to wej za wis%
oczy wi &cie ob raz Je rze go Du dy-Gra cza.

Do brym du chem „'l" ska” by %a te$ przez d%u -
gie la ta Dru kar nia im. Ka ro la Miar ki w Mi ko -
%o wie, na le $" ca do Przed si! bior stwa „To lek”
Adol fa Ja( czy ka. Nie bez ko ze ry wy bra li &my
w%a &nie t! dru kar ni! na na sze go part ne ra – jej
ro la i zna cze nie dla hi sto rii 'l" ska zna ko mi cie
wpi sy wa %y si! w wi ze ru nek pi sma. Nie zwy kle
cen ny by% dla nas kon takt z ob da rza j" cy mi pi -
smo ogrom n" $ycz li wo &ci" i… cier pli wo &ci"
lud) mi – w%a &ci cie la mi i pra cow ni ka dru kar ni.
Dzi siaj mo $e my im wszyst kim po dzi! ko wa#
za wie le lat wspa nia %ej wspó% pra cy. 

Kie dy do po li gra fii za cz! %y wcho dzi# pierw -
sze tzw. sk%a dy kom pu te ro we, rzec mo$ na, $e
na w%a snej, re dak cyj nej skó rze od czu wa li &my
m! k! ucze nia si! te go wszyst kie go, co dzi siaj
jest tak oczy wi ste, a nikt nie wy obra $a so bie, $e
zdj! cia mo g" prze cho dzi# przez che mi gra fi! (co
to ta kie go?), $e ko lej ne stro ny po wsta wa %y
w tzw. „go r" cym” sk%a dzie na ter ko cz" cych,
&mier dz" cych o%o wiem li no ty pach. A to wszyst -
ko tak $e na sza hi sto ria. Przez me an dry kom pu -
te ro wych taj ni ków, a pó) niej in ter ne tu prze pro -
wa dza% nas b! d" cy do dzi siaj z na mi Mi ro s%aw
Kor bel i pra cow ni cy je go Stu dia Ty po gra fii Pro -
fe sjo nal nej „Kor graf” – wspó% pra c! za czy na li -
&my jesz cze ja ko sk%ad Fi bak Ma rqu ard Press
przy uli cy Opol skiej, co do ku men tu j" stop ki re -
dak cyj ne pierw szych wy da(. 

* * *

Trwa my… mi mo za kr! tów, burz, wzlo -
tów – ale nie upad ków, tro ch! na prze kór nie -

do wiar kom, ku ra do &ci tych, któ rzy ocze ku j"
na ko lej ny nu mer. 

Ale sa mo trwa nie nas nie sa tys fak cjo nu -
je – ma my wiel k" po trze b! roz wi ni! cia skrzy de%,
pój &cia no wy mi dro ga mi, z co raz to no wy mi au -
to ra mi z m%o de go po ko le nia, po ka zy wa nia 'l" -
ska prze sz%e go i przy sz%e go ich ocza mi. Zro bi li -
&my pierw szy, wiel ki krok – od nie daw na ma my
por tal www.sla skgtl.pl i mo $e my spo ty ka# si!
w prze strze ni wir tu al nej spo %ecz no &cio we go Fa -
ce bo oka. Nie do pa da nas jed nak dy le mat dwo -
isto &ci ist nie nia: „'l"sk” dru ko wa ny czy „in ter -
ne to wy”. Je ste &my i tu, i tu. Lu bi my na sz"
sta ro &wiec ko&# – to mo $e nie co za ro zu mia %e ze

Od cze go za cz!" pi sa nie

o 20. la tach „#l! ska”?

Na pew no kto$
spo za re dak cji,

nie za le% ny ob ser wa tor,

wie dzia& by znacz nie le piej,

wi dzia& by mo %e ostrzej,

bo nie zwi! za ny

emo cjo nal nie, 

bo bar dziej ch&od nym

umy s&em

ogar n!& by ko lej ne

wy da nia, ko lej ne la ta.

Ale to mnie,

od po cz!t ku zwi! za nej

z na szym pi smem,

przy pa d&a ro la

spra woz daw cy.

Wkra cza my 
w 20. rok „'l" ska”

Naj wa! niej szej nie w"t pli wie jest i b# dzie przy ka za nie g$ów ne pi sma: po pierw sze…
%L&SK… i my 'l#, !e nam nie zda rzy si# grze szy( prze ciw nie mu, cho( nie za wsze 

na sze dia gno zy i opi nie zo sta n" uzna ne za s$usz ne. Ale i o to tak !e cho dzi: o sze ro ki, 
spo $ecz ny dia log i spo ry, w s$usz nej spra wie.

TA DE USZ KI JON KA

„!l"sk” Nr 1/95

KA ZI MIERZ KUTZ:
– Po win ni &cie to wa rzy szy# spra wie re gio na li za cji i two rzy# dla niej gle b!. Nie tyl ko sta wia# py -
ta nia, ale i pró bo wa# na nie od po wia da#. I po win ni &cie przy no si# 'l" za kom po pro stu go dzi w"
re flek sj! nad 'l" skiem.

„!l"sk”, Nr 1/95

WIES*AWA
KONOPELSKA
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Go !ciem uro czy sto !ci z oka zji 150 nu me ru „"l# ska” by$ eu ro po se$ i by $y pre mier prof. Je rzy Bu -

zek, któ ry nie tyl ko wspie ra re dak cyj ne wy si$ ki, by pi smo wci#% mo g$o s$u %y& re gio no wi, ale po tra fi te%
do ce ni&… smak praw dzi we go !l# skie go ko $o cza. Te atr "l# ski, Ka to wi ce, 2008.

Re dak cyj nym skar bem jest zdj' cie wy ko na ne pod czas wi zy ty w „"l# sku” wiel kie go po ety – Ta de usza
Ró %e wi cza, w pa( dzier ni ku 2006 ro ku. Po et' ota cza j# (od le wej) Fe liks Netz, Bog dan Wi de ra, Ta de usz
Ki jon ka, Bar ba ra Grusz ka -Zych, Woj ciech )u ka oraz (po ni %ej) Ma rian Ki siel i Wie s$a wa Ko no pel ska.

Re dak tor pa ry skiej „Kul tu ry” Je rzy Gie droyc po prze pro wa dzo nej przez Ewe li n' Pu czek roz mo wie
dla na sze go pi sma z za in te re so wa niem prze gl# da$ pierw sze nu me ry „"l# ska”., Ma ison La fit te,
Pa ry%, 1996.

W gro nie lau re atów „Or $ów "l# skich” by$ tak %e
Woj ciech Ki lar, 2005.

Hen ryk Mi ko $aj Gó rec ki z „Or $em "l# -
skim” – lau rem przy zna nym przez re dak cj' „"l# -
ska” w 10. rocz ni c' ist nie nia pi sma, 2005.

TA DE USZ RÓ !E WICZ 
Z oka zji 15-le cia „"l# ska”:

"l#sk Nr 1/11 
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stro ny re dak cji, ale upo wa! nia nas do te go fakt,
!e ma my za so b" szmat ca# kiem cie ka wej hi sto -
rii… po li gra fii, fo to gra fii ana lo go wej i cy fro wej,
ma szy no pi sów i wy dru ków kom pu te ro wych,
fa xów, pli ków, ma ili i Bóg wie, cze go jesz cze… 

Z Ró !e wi czem 
od pierw sze go nu me ru 

Po s#u !$ si$ no t" bez stron ne go au to ra za -
miesz czo n" w lek sy ko nie „Pi sma kul tu ral -

ne w Pol sce po 1989 ro ku”, wy da nym przez Wy -
daw nic two Na uko we „%l"sk” w 2010 ro ku.
Czy ta my w niej, !e „%l"sk” „Jest pi smem spo -
#ecz no -kul tu ral nym sku pia j" cym wo kó# sie bie
g#ów nie ar ty stów zwi" za nych ze %l" skiem oraz
ba da czy z Uni wer sy te tu %l" skie go w Ka to wi -
cach. Ty tu# pi sma jest jed no cze &nie de kla ra cj"
pro gra mo w": mie si$cz nik ma in te gro wa' !y cie
kul tu ral ne re gio nu, (re) pre zen to wa' %l"sk,
po ka zu j"c rów no cze &nie je go miej sce w ogól -
no pol skiej prze strze ni kul tu ral nej”. Da lej za cy -
to wa na jest wspo mnia na przeze mnie de kla ra -
cja Ta de usza Ki jon ki „Po pierw sze… %l"sk”. To
pod sta wo we za da nie te go mie si$cz ni ka. Jed nak
ka myk rzu co ny na spo koj n" wo d$ roz ta cza wo -
kó# sie bie kr$ gi. I ju! pierw szy nu mer pi sma po -
ka za#, ja kie to b$ d" kr$ gi: na ok#ad ce – przy po -
mi na nej pó( niej przy oka zji ko lej nych,
„okr" g#ych” wy da) (50, 100, 150., 200.) ro bot -
ni cza dziel ni ca Ru dy %l" skiej z szy bem ko pal -
nia nym w tle, z krzy !em zwró co nym w g#"b
osie dla – to od cho dz" cy, ale ci" gle obec ny
w prze strze ni ma te rial nej i du cho wej %l"sk,
na dru giej stro nie ok#ad ki gra fi ka Knip pla z wi -
ze run kiem Ka to wic z 1865 ro ku i dru ga – po -
ka zu j" ca no wo cze sne mia sto – w do my &le z je -
go wszyst ki mi pro ble ma mi – to uj$ cia
sym bo licz ne otwie ra j" ca pierw sze wy da nie. 

A da lej: by rzec po do mo we mu „od pro gu”
Li te rac ki No bel ’95 – Se amus He aney w prze -
k#a dzie Fe lik sa Net za, da lej „Ró !e wicz w Gli -
wi cach” i „Czas za pi sa ny” – rzecz o Ró !e wi czu
Ta de usza Ki jon ki, roz mo wa Ma ria na Ki sie la
z prof. Hen ry kiem Mar kie wi czem o li te ra tu rze
i ba da niach li te rac kich, frag ment „Ch#op -
ców” – pro zy Ka zi mie rza Kut za, i roz mo wa z au -
to rem,. Jest %l"sk z je go skom pli ko wa ny mi pro -
ble ma mi wi dzia ny ocza mi ks. Emi la Szram ka
w opu bli ko wa nym szki cu z 1934 ro ku, za ty tu -
#o wa nym „%l"sk ja ko pro blem so cjo lo gicz ny”.
Wspó# cze sne ob li cze tej zie mi po ka zu j" na ukow -
cy – so cjo lo go wie prof. Ma rek Szcze pa) ski
i prof. Ja cek Wódz. Ob szar za in te re so wa)
okre &la j" ko lej ne te ma ty: Opo le i po wsta #y tu
Uni wer sy tet, „Jak by' Po la kiem w Niem -
czech?” – py ta Krzysz tof Kar wat, jest wspo mnie -
nie „Od ry” – nie gdy& wy da wa nej w Ka to wi cach,
a od lat w Opo lu, opo wie&' o Bo gu mi le Ko bie -
li – ak to rze st"d, o po ko le niu m#o dych kom po -
zy to rów, s" spo tka nia z ksi"! k" – wa! ny dwu -
g#os o „Uro dzo nym w %wi$ to Zmar #ych”
Fe lik sa Net za i in ne re cen zje, ze sztu k" sce no -
gra fii An drze ja Kreütza Ma jew skie go i sztu k"
Po la ków z Za ol zia. Na sta #e ju! za gosz cz" re -
cen zje te atral ne, kon cer to we i ope ro we. Od t"d
nie b$ dzie te! mie si" ca bez po ezji i pro zy: za -
cz$ #o si$ od zna ko mi tych strof Ma rii Ko ru siewcz
i Ja nu sza Stycz nia, pro zy Ka zi mie rza Kut za. 

Po ja wi li si$ pierw si au to rzy pierw szych sta #ych
fe lie to nów: An to ni Ha lor i je go „Pej za! mi to lo -
gicz ny”, li te rac kie „Star ty i fal star ty” Ma ria na Ki -
sie la, „%cie! ki i roz dro !a” Krzysz to fa Kar wa ta
i „Pod ostrym k" tem” Mi cha #a Smo lo rza. Z cza -
sem w gro nie sta #ych fe lie to ni stów zna le( li si$ Jan
Mio dek, Ma rek S. Szcze pa) ski, Mag da le na
Dzia dek, Jan F. Le wan dow ski, Fe liks Netz,
Mar ta Fox, Krzysz tof Kra su ski, Krzysz tof K#o -
si) ski, Ma rek Ba ster, Woj ciech Ja no ta, a sta #ym
ko men ta to rem bie !" cych wy da rze) – tak !e po -
li tycz nych – by# Ta de usz Ki jon ka. W ostat nich
la tach po ja wi #y si$ fe lie to ny Kry stia na Ga #usz -
ki, Woj cie cha Gra bow skie go, Wi tol da Tu ran ta,
Ka ta rzy ny Wy rwas. Od no to wa' trze ba trwa j" ce
po naj now szy nu mer „No tat ni ki kul tu ral ne”
opi su j" ce wie le zda rze) ar ty stycz nych i kul tu ral -
nych w re jo nach Ka to wic, Biel ska-Bia #ej, Opo -

la i Za ol zia (z cza sem do sz#a Cz$ sto cho wa,
a od kil ku mie si$ cy obec ne jest Zag#$bie).

I wy da wa' by si$ mo g#o, !e po 20 la tach
„%l"sk” po wi nien by' nie do po zna nia! Nie bar -
dziej z#ud ne go! Ow szem kr"g za gad nie) i au -
to rów jest ogrom ny – trud no wy bra' kil ka na -

zwisk z tej zna ko mi tej ple ja dy. Jed no w&ród nich
jest ab so lut nie wy j"t ko we: Ta de usz Ró !e wicz!
Co i raz Je go no we wier sze – pier wo dru ki! r$ -
ko pi sy! – jak frag men ty po ema tu „Mat ka od cho -
dzi” i wie le in nych. Dla Nie go sa me go war to by -
#o wy da wa' „%l"sk”! 

Ka! dy mie si"c przy no si# frag men ty twór czo -
&ci in nych zna ko mi tych pro za ików, a w&ród nich
m.in. Wie s#a wa My &liw skie go „Wid no kr"g”
za nim do sta# Ni ke, Ste fa na Szy mut ki „Na gro bek
ciot ki Ci li”, Fe lik sa Net za prze k#a dy Sándo ra
Márai’ego i wiel kie s#u cho wi sko ra dio we „Po -
kój z wi do kiem na woj n$ pol sko - ja ru zel sk"”,
Woj cie cha Ku czo ka, Hen ry ka Wa) ka i po etów:
Ju lia na Korn hau se ra, Ada ma Za ga jew skie go,
prze k#a dy Wal ta Whit ma na, An drze ja Szu by, Ur -

szu li Ko zio#, Fe lik sa Net za, Ta de usza Ki jon ki,
Krzysz to fa Siw czy ka, Ma cie ja Me lec kie go, Er -
wi na Kru ka, Char le sa Bu kow skie go, po etów
z kr$ gu Gór no &l" skie go To wa rzy stwa Li te rac kie -
go w tym licz ne de biu ty m#o dych twór ców.
Chc"c szcze gól nie uho no ro wa' wy bra nych

twór ców, w 2013 ro ku wpro wa dzi li &my tzw.
„wiersz na otwar cie”, b$ d" cy swe go ro dza ju po -
etyc kim wpro wa dze niem w dal sz" ma te ri$ pi sma.

Fi la ry „"l# ska”

Kie dy po la tach prze gl" dam dzie si"t ki eg zem -
pla rzy, by wy se gre go wa' te naj cie kaw sze,

naj wa! niej sze, po ru sza j" ce spra wy wiel kiej
wa gi dla re gio nu – nie wiem, któ re wy bra': ka! -
dy wy da je si$ wa! ny, w ka! dym s" roz mo wy,
wy po wie dzi, zdj$ cia, a na wet ry sun ki opo wia -
da j" ce i ko men tu j" ce hi sto ri$ i wspó# cze sno&'. 

Jed no jest bez sprzecz ne: fi la ra mi „%l" ska”
przez la ta by li Ta de usz Ró !e wicz, abp Da mian
Zi mo), Je rzy Du da-Gracz, Woj ciech Ki lar,

JE RZY DU DA-GRACZ:
– Czu j$, !e je stem lu dziom, któ rzy tu miesz ka j", co& wi nien. Wy da je mi si$, !e „by cie ar ty st"”
w ta kim miej scu, jak to, ma g#$ bo ki sens. Nie tyl ko twór czy, ale i spo #ecz ny.

„!l"sk” Nr 2/95

JE RZY GIE DROY*:
– Za rów no w Pol sce przed wo jen nej, jak i te raz nie do ce ni li &my od r$b no &ci %l" ska i %l" za ków.

!l"sk Nr 3/96

Ko le gium re dak cyj ne w sie dzi bie przy ul. 3 Ma ja – w#a $nie uka za# si% pierw szy nu mer „!l" ska”.
Na zdj% ciu (od le wej): Krzysz tof Kar wat, Ma rian Ki siel, Woj tek &u ka, Fe liks Netz, Jan F. Le wan dow -
ski, Ta de usz Ki jon ka. Bra ku je se kre ta rza re dak cji – Wie s#a wy Ko no pel skiej, któ ra w#a $nie to zdj% cie
wy ko ny wa #a, 1995.

Za na mi 200 wy da' „!l" ska”! Po spo tka niu ze wspó# pra cow ni ka mi i licz nie przy by #y mi go $( mi w Ki -
no te atrze „Rial to”, po zo wa li $my do ko lej ne go w na szej ko lek cji zdj% cia. Od le wej: Fe liks Netz, Mi -
ro s#aw Kor bel – szef STP Kor graf wraz z )o n" Ha li n" (na ko' cu te go sze re gu), Wie s#a wa Ko no pel -
ska, Bog dan Wi de ra, Ma ria Sztu ka, Ta de usz Ki jon ka, Woj tek &u ka, 2012. 
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Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki, tak "e prof. Je rzy Bu -
zek i Ka zi mierz Kutz. Nie w#t pli wie jest nim Fe -
liks Netz – nie za st# pio ny au to ry tet w dzie dzi -
nie pro zy i po ezji, nie ustan nie obec ny na !a mach
„$l# ska” ja ko po eta, pro za ik, au tor licz nych prze -
k!a dów li te rac kich, pu bli cy sta, twór ca s!u cho -
wisk, znaw ca li te ra tu ry pol skiej i %wia to wej, kry -
tyk fil mo wy. 

W za le" no %ci od pod no szo nych pro ble mów
i te ma tów dys ku sji o opi nie pro si li %my eks per -
tów w swo ich dzie dzi nach – naj cz& %ciej na ukow -

ców zwi# za nych z Uni wer sy te tem $l# skim,
Uni wer sy te tem Eko no micz nym, Aka de mi# Mu -
zycz n# i Aka de mi# Sztuk Pi&k nych w Ka to wi -
cach, twór ców te atru, fil mu, kom po zy to rów
i wie lu in nych. Za wsze py ta li %my o $l#sk – z per -
spek ty wy pro ble mów so cjo lo gicz nych, edu ka -
cyj nych, ro dz# cej si& sa mo rz#d no %ci, po dej mo -
wa li %my dys ku sje o bez ro bo ciu, lo sie %l# skie go
gór nic twa, o re gio na li zmie, o sta nie ro dz# cej si&

au to no mii i o %l# sko %ci, o %ro do wi skach twór -
czych i m!o do li te rac kich, pro wa dzi li %my son da -
"e ar ty stycz ne, szu ka li %my od po wie dzi na py ta -
nia o to" sa mo%', roz ma wia li %my o ar chi tek tu rze
i or ga ni za cji prze strze ni miej skich. 

Trze ba jed nak, mó wi' o pi %mie ja ko ca !o %ci
tek sto wo – gra ficz nej, przy wo !a' na zwi ska
wy bit nych fo to gra fów, z któ ry mi mie li %my
i na dal ma my przy jem no%' wspó! pra co wa'. Ich
pra ce nie raz zna cz# wi& cej ani "e li wie le za pi -
sa nych stron, s# ko men ta rza mi b#d( roz sze rze -
niem pod j& tej my %li, cho cia" cz& sto po pro stu
zna ko mi t# ilu stra cj# re por ta "u czy tek stu pu bli -
cy stycz ne go. W tym gro nie sta le obec ni by li naj -
wy bit niej si: nie "y j# cy ju" Bog dan Dwo ra czyk
i Sta ni s!aw Ga dom ski, Jó zef Wró bel, s#: Bog -
dan Ku !a kow ski, Sta ni s!aw Ja ku bow ski, Zbi -
gniew Sa wicz, Ar ka diusz Go la, Ar ka diusz
)aw ry wia niec, Krzysz tof Li siak i To masz Za -
krzew ski. To praw dzi wi ar ty %ci i mi strzo wie
obiek ty wu. Obok fo to gra fi ków swo je miej sce
mie li i ma j# ry sow ni cy: Eu ge niusz Rze "u cha
i Ma rek Po la* ski, po tem Ma rek Mi chal ski
i Hen ryk Bzdok. Ry so wa ne aneg do ty z ci& tym
ko men ta rzem b#d( ob ra zy re flek syj ne to dzi%
bez cen ny skarb, a ich twór cy s# na przy s!o wio -
w# wa g& z!o ta. A có" do pie ro, kie dy – jak Hen -
ryk Bzdok – oka zu j# si& rów nie" ga w& dzia rza -
mi prze cho wu j# cy mi w pa mi& ci ob raz "y cia
ar ty stycz ne go Ka to wic, ja kie go ju" dzi% nie ma,
a ju" rzad ko kto pa mi& ta. 

I jesz cze kto% – gra fik Woj tek )u ka – au tor
wi nie ty i – jak to si& dzi% mó wi – lay out’u pi -
sma, ilu stru j# cy od 20 lat sw# cha rak te ry stycz -
n# kre sk# po ezj& i pro z&. Tych prac za pew ne
na zbie ra !o si& co naj mniej kil ka set, je %li nie
wi& cej. 

W re dak cyj nej stop ce

Pi sz#c o 20-le ciu nie spo sób po mi n#' re dak -
to rów – kie row ni ków dzia !ów, któ rzy zwi# -

za ni by li ze „$l# skiem”. Pierw szy sk!ad re dak -
cji by! na st& pu j# cy: Ta de usz Ki jon ka – re dak tor

na czel ny, Fe liks Netz – za st&p ca re dak to ra na -
czel ne go (do 2014), Wie s!a wa Ko no pel ska – se -
kre tarz re dak cji, Krzysz tof Kar wat
(do 2010) – dzia! kul tu ral ny, Ma rian Ki siel
(do 2002) – dzia! kry ty ki i ese ju, Jan F. Le wan -
dow ski (do 2001) – dzia! spo !ecz no -kul tu ral ny,
Woj ciech )u ka – dzia! gra ficz ny. W ko lej nych
la tach by li z na mi ja ko kie row ni cy dzia !ów: Ma -
rek Ba ster (2002-2004), Bar ba ra Grusz ka – Zych
(2002-2006), An drzej Ku %nier czyk (2000-
2002), Ste fan Szy mut ko (1999-2000). W 2004

do !# czy! do gro na re dak cji Bog dan Wi de ra
(dzia! spo !ecz no -hi sto rycz ny), a w 2010 ro ku
Ma ria Sztu ka (dzia! kul tu ral ny), któ ra od 2005
ro ku co mie si#c przy go to wy wa !a pu bli ko wa ny
na !a mach mie si&cz ni ka Wo je wódz ki In for -
ma tor Kul tu ral ny oraz opie ko wa !a si& i by !a
wspó! au tor k# cie sz# ce go si& du "# po pu lar no %ci#
cy klu tzw. „Zwia dów kul tu ral nych”. 

W 2013 ro ku na st# pi !a zmia na na sta no wi sku
re dak to ra na czel ne go – Ta de usz Ki jon ka swo -
je uko cha ne dziec ko – „$l#sk” – od da! w r& ce
na st&p cy, któ rym zo sta! Kry stian Ga !usz ka (kie -
ro wa! re dak cj# do czerw ca 2013 ro ku). W lip -
cu 2013 ro ku na st# pi !a ko lej na zmia na – re dak -
cj& po wie rzo no Wi tol do wi Tu ran to wi (re dak tor
na czel ny do ma ja 2014 ro ku). W czerw cu te go
ro ku sta no wi sko re dak to ra na czel ne go ob j#!
prof. dr. hab. Da riusz Rott. Na st# pi !y rów nie"
zmia ny w sk!a dzie re dak cji: do gro na re dak to -
rów do !# czy !a Ka ta rzy na Be re ta, któ ra pro wa -
dzi dzia! kry ty ki li te rac kiej oraz por tal in ter ne -
to wy www.sla skgtl.pl. Do ze spo !u po wró ci! – po
kil ku mie si&cz nej prze rwie – Fe liks Netz, któ ry
pro wa dzi dzia! po ezji i pro zy. Se kre ta rzem re -
dak cji po zo sta je – od 20 lat – Wie s!a wa Ko no -

pel ska, któ ra rów no cze %nie od pa( dzier ni ka 2014
ro ku jest za st&p c# re dak to ra na czel ne go.

Nie mo "e my nie wspo mnie' o oso bie, któ ra
swo im czuj nym okiem, z du "ym znaw stwem,
po chy la si& nad wszyst ki mi tek sta mi: z wiel k#
pa sj# czy ni to Ire na Fal kin -Si bi ga, wcze %niej
wspo ma ga na przez An n& Stru mi !ow sk#. 

* * *

Có"za tem mo" na ro bi' w tak – na szym
zda niem – do bo ro wym ze spo le? Ano,

tyl ko wraz z Wy daw c# – Gór no %l# skim To wa -
rzy stwem Li te rac kim i je go pre ze sem Ta de uszem
Sier nym oraz Ho no ro wym Prze wod ni cz# cym
GTL -u Ta de uszem Ki jon k#, a tak "e Wspó! wy -
daw c# – Bi blio te k# $l# sk# i jej dy rek to rem prof.
Ja nem Ma lic kim, przy wspar ciu zna ko mi tych au -
to rów, licz nych (oby!) i hoj nych me ce na sów
i spon so rów i – naj wa" niej sze – co raz licz niej -
sze go gro na czy tel ni ków – pro wa dzi' pi -
smo – tu po s!u "& si& ry so wa nym cy ta tem Mar -
ka Po la* skie go sprzed 20. lat! – „Ku lep sze mu!”!

!

Abp DA MIAN ZI MO+:
– Dzi% naj wi&k szym skar bem tej zie mi ju" nie s# bo gac twa na tu ral ne, ale lu dzie, któ rzy przy ich
wy do by wa niu wy kszta! ci li ta kie ce chy cha rak te ru ja kie bar dzo s# po trzeb ne nie tyl ko w Pol sce czy
w Eu ro pie, ale te" i w ca !ym wspó! cze snym, skom pli ko wa nym %wie cie.

!l"sk Nr 4/06

Prof. JAN MIO DEK:
– Mo j# ulu bio n# gwa r# %l# sk# jest w!a %nie mo wa tam tych [Cie szyn, Pszczy na – przyp. red.] stron,
w ogó le po !u dnio we go $l# ska. Ona jest naj !ad niej sza me lo dycz nie, naj bar dziej ar cha icz na, sta -
ro pol ska. To jest pol sz czy zna Re ja i Ko cha now skie go – jak ma wia! Alek san der Brückner.

!l"sk Nr 6/96

WOJ CIECH KI LAR:
– ,y j#c w%ród lu dzi po twor nie ci&" ko i z ta kim po %wi& ce niem pra cu j# cych, chwi la mi czu j& si& wr&cz upo -
ko rzo ny, "e sam ro bi& co% tak nie po trzeb ne go. I dla te go mu sze pi sa' tak, aby lu dzie s!u cha j#c mo ich utwo -
rów, sta wa li si& cho' tro ch& lep si (…) w!a %nie $l#sk tej od po wie dzial no %ci ar ty stycz nej mnie na uczy!. 

!l"sk Nr 4/98

HEN RYK MI KO )AJ GÓ REC KI
Z oka zji przy zna nia Or !ów $l# skich z oka -
zji 10-le cia „$l# ska”:

!l"sk Nr 1/06
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O dziw no ci 
uni wer sy te tu
11pa dzier ni ka 2014, na pik nym

dzie dzi cu Po li tech ni ki War szaw -
skiej od by o si ko lej ne roz da nie „dia -
men to wych gran tów” – naj wy szej na gro -
dy, ja k otrzy ma mo e w Pol sce
wy bit nie uzdol nio ny stu dent, któ ry uko -
czy trze ci rok stu diów. Oko o trzy stu
zgro ma dzo nych tam stu den tów i dok to -
ran tów z ca ej Pol ski, to – bez wiel kiej
prze sa dy – eli ta przy szej pol skiej na uki,
a wie lu z nich b dzie te de cy do wa o ro -
dza ju i ba da na uko wych, a na wet
o kszta cie ca e go szkol nic twa wy sze go.

Na kon fe ren cji „Za wód na uko wiec”
zor ga ni zo wa nej przy tej oka zji przez Mi -
ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wy sze -
go, mo na by o po su cha, co my l
o pol skim y ciu na uko wym naj wy bit -
niej si mo dzi na ukow cy, tzw. Am ba sa -
do ro wie Na uki. Ich re pre zen ta cj sta no -
wi a czwór ka uty tu o wa nych ju, mi mo

mo de go wie ku, ba da czy: ar che olog,
che micz ka, on ko lo ka i fi zyk. Swo je ce -
le ba daw cze oraz prze szko dy sto j ce im
na dro dze pre zen to wa li w obec no ci pa -
ni mi ni ster i zgro ma dzo nych. Cho ka -
dy z dys ku tan tów eks po no wa in ny
aspekt pro ble mów, ja kie ma ba dacz
w Pol sce, to wszy scy zda wa li si by
zgod ni, co do na st pu j cych po trzeb: 1)
nie zbd ne jest wi cej pie ni dzy bu de -
to wych na na uk; 2) bra ku je przed si -
bior ców, któ rzy chcie li by wdro y osi -
gni cia pol skich ba da czy; 3) do skwie ra
im ar cha icz na or ga ni za cja pra cy na -
uko wej; 4) bra ku je swo bod nej wy mia -
ny mi dzy na ro do wej; 5) nie któ rzy po -
trze bu j te stu den tów, ale ra czej tych
do brych, któ rzy by li by kan dy da ta mi
na czon ków ze spo ów ba daw czych. 

Jed na po trze ba, któ rej wy cze ki wa em
naj usil niej, nie zo sta a wy po wie dzia na

pod czas ca ej roz mo wy. Otó nie do wie -
dzia em si do cze go mia no wi cie 
po trzeb ny jest im uni wer sy tet? Cze ka -
em, cho ra czej si jej nie spo dzie wa -
em. Nie dzi wi mnie bo wiem szcze gól -
nie brak tej re flek sji u naj zdol niej szych
na ukow ców mo de go po ko le nia, po -
nie wa dzia a j oni co raz cz ciej 
w ra mach wy izo lo wa nych jed no stek
i ze spo ów ba daw czych, któ re – w ich
mnie ma niu – funk cjo no wa y by efek tyw -
niej bez dy dak tycz nych ob ci e, uwol -
nio ne od ko lek tyw nych ry tu aów wspól -
not aka de mic kich. Zresz t, nie zwy kle
wy so ki po ziom spe cja li za cji ich prac na -
uko wych nie po zwa la zwy kle na wpro -
wa dze nie ich w re gu lar ne kszta ce nie stu -
den tów.

Nie ste ty, skut kiem nie obec no ci uni -
wer sy te tu w kszta ce niu ba da czy jest zja -
wi sko na uko wej ogra ni czo no ci. Ob ja -
wia si ona ostrym kon tra stem mi dzy
bar dzo wy so k wie dz i kom pe ten cja mi
ba da cza w ob r bie upra wia nej dys cy pli -
ny a je go in te lek tu al n mi ze ri, je li idzie
o ro zu mie nie np. spo ecz nych i po li tycz -
nych kon se kwen cji upra wia nej pro fe sji.
Nie mal za wsze na uko wej cia sno cie to -
wa rzy szy nie wie dza, lek ce wa e nie lub
po gar da dla in nych dys cy plin, ni upra -
wia na przez sie bie. Tym cza sem za wód
aka de mi ka zy sku je do sko na o, kie dy
to wa rzy szy mu po wo a nie do zaj mo wa -
nia si tak e pro ble ma mi in ny mi, ni je -
go wa sne – tak na uko wy mi, jak i spo -
ecz ny mi i po li tycz ny mi.

Wi dzia em wic w oczach i sy sza em
w so wach mo dych lu mi na rzy pol skiej
na uki wy pe nia j cych dzie dzi niec Po li -
tech ni ki t sk no t do efek tyw nej se lek -
cji: kan dy da tów na stu dia, stu den tów,
dok to ran tów, sa mo dziel nych ba da czy,
ich me tod, te ma tów, fi nan so wa nia. Re -

„Przez nie bd mia saw u ludzi, i uczczenie modych od
starych. I bd ostry w rozsdku, i u monych dziwny. I przez
nie mie bd niemiertelno i pami wieczn.”

(Piotr Skarga)

RY SZARD 
KO ZIO EK
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pre zen to wa li oni po  da ny dzi typ ba -
da cza, o któ rym Do mi nik La Ca pra pi -
sze, e to na uko wiec „bie gy w ad mi ni -
stra cji, za wsze w to ku wdra a nia
ja kie go no we go pla nu lub aka de mic kich
usta le, i ci gle w ru chu. To wy so ce ryn -
ko wy to war, któ ry zdo by wie le gran tów
i po  da nych sty pen diów; cz sto zmie -
nia sta no wi ska […], i ma y cio rys roz -
mia rów prze cit nej ksi ki te le fo nicz nej.
B d cy na cza sie glob tro ter wy da je si
eg zy sto wa w su per prze strze ni mi dzy
de leu zja skimn po ma d a dy rek to rem
wy ko naw czym Re ebo ka” (Uni wer sy tet
w ru inie?, prze. K. Bo jar ska). 

Wbrew iro nii La Ca pry trze ba pa mi -
ta, e nie jest to by naj mniej bo ha ter lan -
so wa ny wy cz nie przez biz ne so wo na -
sta wio ne uni wer sy te ty ame ry ka skie, ale
pro mo wa ny rów nie na pol skich uni wer -
sy te tach pu blicz nych. W opo zy cji do nie -
go jest „lo kal ny bo ha ter”, za an ga o wa -
ny i od da ny wa snej wspól no cie
aka de mic kiej, gar dz cy neo li be ral ny mi
ten den cja mi w na uce i kszta ce niu.
Oczy wi cie oba ty py s skraj ne, ale ob -
ra zu j do brze roz dar cie dzi siej sze go
wia ta aka de mic kie go na mo del kor po -
ra cyj ny i so li dar no cio wo -ko le gial ny
(La Ca pra). Tkwi my w rod ku tej dy cho -
to mii, a pod sy ca nie kon fron ta cji przez
me dia nie przy nio so, jak do td, roz wi -
za nia. Nie wt pli wie uni wer sy tet mu si
bra od po wie dzial no za uy tecz ny
zwi zek ba da i na ucza nia z rze czy wi -
sto ci spo ecz n i za wo do w po za mu -
ra mi aka de mii. Nie wol no mu jed nak
prze kszta ci si w biz nes, gdzie je go
gów ny be ne fi cjent (spo e cze stwo) zo -
sta nie wy cz nie de fi nio wa ny ja ko klient,
pa c cy po dat ka mi za usu gi. Go rcz ko -
we ocze ki wa nia, aby uni wer sy tet do sto -
so wa si do ryn ko wych re aliów kó c
si z uty ski wa niem przed sta wi cie li ro -
do wisk go spo dar czych, e ab sol wen ci s
co raz go rzej wy kszta ce ni w za kre sie
ogól nej wie dzy o wie cie i je go funk cjo -
no wa nia. 

Zde cy duj my si za tem, czy po  da ni
s wy cz nie wy so kiej kla sy spe cja li ci,
czy te rów nie moc no za le y nam
na kszta to wa niu oso bo wo ci uni wer sy -
tec kiej, a wic lu dzi zdol nych do ro zu -
mie nia in nych oraz dzia a nia na rzecz
wspól not. Trwa a kon fron ta cja tych mo -
de li jest zresz t szko dli wa i na le a o by
ra czej py ta, ja ka for ma po  cze nia
tych dwóch mo de li po zwo li naj le piej re -
ali zo wa pod sta wo we za da nia uni wer -
sy te tu: ba da nie, na ucza nie, usu gi oraz
po cz nie na uki z pe da go gi k dla kszta -
ce nia oby wa te li zdol nych do in te lek tu -
al ne go za an ga o wa nia w sfe r po za aka -
de mic k, np. spo ecz n i po li tycz n.

Przy czy ny na szych we wntrz aka de -
mic kich dy le ma tów nie tkwi wy cz -
nie w prze mia nach sys te mo wych kszta -
ce nia wy sze go w Pol sce. Nie ma
wt pli wo ci, e zmie ni si mo del wie -
dzy, któ ra dzi w znacz nej mie rze jest
w dys po zy cji tech no lo gii, a nie uczo nej
jed nost ki czy na wet ze spo u uczo nych.
Dzi stu dent ze smart fo nem w r ku
przy a pie ka de go pro fe so ra na cz cio -

wej cho nie wie dzy o je go wa snym
przed mio cie. Do daj my do te go nie -
zwy kle dy na micz ny roz wój form kszta -
ce nia in te rak tyw ne go dzi ki sie ci,
a stop nio wo mo e nam za cz wi ta
myl nie tyl ko o kry zy sie, ale wrcz
o schy ku uni wer sy te tów. W ta kim
post -uni wer sy tec kim wie cie ist nia y by
z jed nej stro ny naj lep sze, szczo drze fi -
nan so wa ne in sty tu ty ba daw cze, np.
KNO Wy (Kra jo we Na uko we Orod ki
Wio d ce), z dru giej MO OC sy (Mas si -
ve Open On li ne Co ur ses) ofe ru j ce
wy ka dy, wi cze nia i se mi na ria, w któ -
rych mo gli by uczest ni czy stu den ci ze
wszyst kich stron wia ta, bez ru sza nia si
z do mu. Garst ka naj lep szych, po od po -
wied nich te stach, do  cza a by do ze spo -
ów ba daw czych. Praw da, ja kie pro ste
i efek tyw ne?

Szcz li wie, pó ki co, to nie mo li we,
a uni wer sy tet wci nie jest jesz cze
apli ka cj na ko mór k. Dzie sit ki ty si -
cy mo dych ludz ki stu diu je na Uni wer -
sy te cie l skim i na in nych wy szych
uczel niach nie tyl ko po to, aby otrzy ma
dy plom. Dla cz ci z nich (wie rz, e
spo rej) zmia na do st pu do wie dzy uczy -
ni a uni wer sy tet jesz cze bar dziej istot -
nym. Kan dy da ci na stu dia wie dz lub
tyl ko wy czu wa j, e neo -en cy klo pe -
dycz ny ogrom in for ma cji jest nie funk -
cjo nal ny, e pro wa dzi do hi ste rii i me -
lan cho lii spo wo do wa ny mi nad mia rem
in for ma cji. Do stp do „fak tów”, któ rych
zna cze (funk cji, ce lo wo ci, mo li wo -
ci ada pta cji, itp.) nie zna my, po gr a nas
w cha osie, z któ re go pro wa dzi pro sta
dro ga do uprasz cza j cych ide olo gii lub
teo rii spi sko wych nio s cych ulg zm -
czo ne mu umy so wi. Po czt kiem do -
bre go na ucza nia jest po zba wie nie wie -
dzy sta tu su in for ma cji, któ r mo na
so bie do ra nie apli ko wa. Std, mo e ni -
gdy do td tak wa na w na ucza niu nie by -
a bez po red nia re la cja z na uczy cie -
lem, któ re go ro l nie jest we ry fi ka cja
in ter ne to wej wie dzy, ale wspól ne
z uczniem stu dio wa nie no wych lub nie -
roz wi za nych pro ble mów. Ta ka wie dza
nie jest ni gdy ze wntrz na wo bec na uczy -
cie la i ucznia. Jak pod kre la Le vi nas,
„mistrz – zjed no cze nie na ucza nia z na -
ucza j cym – nie jest ad nym fak tem.
Obec no mi strza, któ ry uczy, po ko nu -
je anar chi fak tu”. Re al no na ucza nia
uni wer sy tec kie go stoi w opo zy cji do wir -
tu al no ci ko mu ni ka cji sie cio wej, któ ra
nie sta wia opo ru na szym my lom, ani s -
dom. Na uczy ciel opie ra si ego ty stycz -
ne mu „Ja my l” ucznia; od wle ka t for -
mu  do mo men tu, kie dy ucze po dej mie
pró b zro zu mie nia, co my li in ny. Ale te
ucze zmu sza na uczy cie la do wy ka za -
nia, e war to po wi ci czas i wy si ek
dla my le nia i pra cy nad zro zu mie niem
te go, co daw ne lub in ne.

Uni wer sy tet to dziw ne miej sce. Nie -
ustan nie, in ten syw nie ta su je si

tam no we z daw nym. No we  da, aby
daw ne ust pi o mu miej sca – w spi sach
lek tur, ka no nie wie dzy, ska dach oso bo -
wych in sty tu tów, ka tedr i za ka dów,
przy dzia le rod ków na ba da nia. Daw ne,

z ko lei, nie chce by sta rym, mi nio nym,
ana chro nicz nym. Bro ni swe go trwa nia
w po lu wie dzy ak tu al nej i uy tecz nej do -
ma ga jc si sta tu su „kla sycz no ci”,
tzn. prze ko nu jc, e wie dza i sztu ka
prze szo ci, któ re wy rwa y si z ob j
hi sto rii s rów nie nie zbd ne w kszta -
ce niu uni wer sy tec kim, co me to dy i efek -
ty ba da naj now szych. Upie ra my si
wic, e Ko cha now ski i Dar win, Szek -
spir i Ein ste in na le  wci do przy szo -
ci, a wic ka de no we mu si si z ni mi
li czy i zro bi im miej sce. Jesz cze
wik sz dy na mi k w wiat uni wer sy te -
tu wpro wa dza j stu den ci. W co raz krót -
szych in ter wa ach bo lo skich, trzy lub
dwu let nich, sty ka j si, mie sza j, kon -
fron tu j si z na mi ko lej ne rocz ni ki mo -
dych lu dzi. Oni jesz cze bar dziej eks po -
nu j dziw no uni wer sy te tu. Cze ka my
na nich i po trze bu je my ich in nej wie dzy
lub in nej nie wie dzy; ocze ku je my, e by
by li in ni, ni my – te raz np., e by zna -
li j zy ki, no we tech no lo gie i by li otwar -
ci na wiat. Ale w tym sa mym mo men -
cie  da my uzna nia tra dy cji, stu diów
hi sto rycz nych, ry zy ka bez in te re sow -
ne go po zna wa nia. Wy da je si to
sprzecz ne, a w naj lep szym ra zie za po -
wia da wspól no t ago nicz n, tra wio -
n – niech b dzie – kon struk tyw ny mi
kon flik ta mi, któ re po przez kon ku ren cj
uczo nych mia y by roz wi ja ba da nia
i na ucza nie stu den tów. So wem, no we
po win no wy prze sta re oraz do ko ny wa
sys te ma tycz ne go spraw dza nia, czy przy -
pad kiem kla sycz ne nie jest li tyl ko no -
bli w fa sa d nie ak tu al nych ru pie ci.

Czy nie jest to na zbyt ide al na wi zja
stu dio wa nia w dzi siej szym kszta ce niu
ma so wym, a tym bar dziej w je go wir tu -
al nej od mia nie? Nie wt pli wie, do strze -
ga my de fi cyt re la cji per so nal nych w edu -
ka cji wy szej, ale cza sem wy star czy to
jed no py ta nie, aby mo ga si ona na ro -
dzi, a my le nie za cz si od no wa.
W po wie ci Teo do ra Par nic kie go pt. Ko -
niec „Zgo dy Na ro dów” jest sce na, w któ -
rej bo ha ter id cy na mier wy po wia da
syn ne zda nie Pro ta go ra sa: „Czo wiek
jest mia r wszech rze czy”. Wów czas
to wa rzy sz cy mu stra nik wy ga sza
jed no w ca ej po wie ci py ta j ce zda nie:
„Tak, ale któ ry, o pa nie”. Za da jc ta kie
lub po dob ne py ta nie stu dent pod da je
w wt pli wo wie dz mi strza, a ten jest
mu za to wdzicz ny i na gra dza naj wy -
szym stop niem. Dziw no uni wer sy te -
tu po le ga na po ko jo wym po  cze niu sza -
cun ku dla tra dy cji i go to wo ci
za czy na nia my le nia od no wa. War -
to uczel ni pu blicz nych po le ga na ich
zo bo wi za niu do za cho wa nia rów no wa -
gi mi dzy prag ma ty zmem ba da i kszta -
ce nia a po wo a niem do bez in te re sow ne -
go po zna wa nia. 



Ry szard Ko zio ek, pro fe sor U,
li te ra tu ro znaw ca, pro rek tor ds. kszta -
ce nia i stu den tów Uni wer sy te tu l -
skie go.
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Wiersz przychodzi

krz!ta si"

wije
w tobie gniazdo

drugi dom odskoczni"
milcz! skrzypce

przylatuje w#a$ciwy ptak
czujesz si" sob!

z postrz"pionych ob#oków
sp#ywa zagadkowa melodia

gniazdo o%ywa
wykluwaj! si" ptaki
rosn! zaczynaj! lata&

odlatuj! ju% nie twoje
z klangorem który nadal trwa

drzemie

niekiedy wraca 
jak ozdrowie'czy deszcz

Wspomnienie 

w zielonym p#aszczu  
od najmodniejszego krawca 
poszed# prosto na dworzec 
czeka# na ekspres –

pami"& 
pachnia#a panuj!c! wiosn! 
my$la#  i marzy#
poci!g przyjecha# jakby pusty

gdy tych dwoje 
upojnie wtopi#o si" w siebie
w ge$cie powitania

zrozumia# warto$& swojego wspomnienia

!wiat"o i ciemno#$

umieranie jest ci"%kie
najci"%sze ze wszystkiego
nie ma porównania do m"ki
niedotlenionego biegacza
wysi#ku boksera na ringu

wielka ciemno$& i codzienne
widzenie $wiat#a –
przera%aj!cy kontrast mi"dzy nimi
boli jak %o#nierz w okopach konaj!cy
w zgryzocie przegranej

gdy odejdzie to $wiat#o
oczy sierotami nie do wyobra%enia –
ich martwo$& ma szczególny wymiar
jak zasypany z obu stron 
tunel pod wielk! gór!

wizja zupe#nej ciemno$ci zmusza
do pokory trwogi 
ci!g#ego nawrotu op"ta'czej my$li 
bezwzgl"dnego ko'ca
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Chaszcze

jakbym by! w obj"ciach brata
gdy wchodz" do lasu

bezkres trwania chwiejba drzew
przypomina mi morze

le#$c na polanie
poprzez korony drzew
patrz"
na przep!yw i taniec chmur

kuku!ka przywo!uje rzeczywisto%&

id" w%ród chaszczy
czepiam si"
s$ przed!u#eniem ramion
g!aszcz$ po twarzy

na skraju pe!ny podziwu
m$drzejszy  
id" w %miej$ce si" s!o'ce
po raz setny
a wci$# pierwszy

Poza ogrody

sp!ynie na ciebie z którym% %witem
lub z którym% cierpieniem
%wiat!o wyra#ania siebie
i up!ynie jeszcze troch" czasu
nim zrozumiesz na czym polega –
b"dzie lekarstwem podnosz$cym z kolan

ani pomy%lisz #e masz by& sob$ –
bo b"dzie w tobie jak krew i my%l
a nawet na tobie jak rzep
wczepiony w sztruksow$ kurtk"
!agodz$cy strach
przed up!ywaj$cym czasem

gdy te ogrody za tob$ –
cierpkie czasem rodzi!y owoce –
rozpoznasz fa!szyw$ !z"
co w twoje #ycie spad!a 
chc$c odebra& mu mo#no%&
b!ysku 

Moje miejsce

jest miejscem
cz"sto dla mnie niezrozumia!ym

znajduj"  je na wietrze 
w ta'cu z ga!"ziami drzew
zapasach z czasem 
w wylocie ulicy gdy sanitarka
wyje jak zarzynana %winia

na samym dnie w sobie 
poni#ej rozpaczy poniewa# wiem 
#e moje cia!o jest ma!o warte jak
zamkni"cie oczu jedno z miliardów
b!ysk burzy 

wtedy jad" do odleg!ego lasu 
rozmy%laj$c nad sob$
turkot poci$gu mi nie przeszkadza
bo ju# wchodz" w cisz" i zrozumienie
ju# si" p!awi" w elastyczno%ci
poddaj$cych si" wiatrowi drzew –
migaj$cych za oknem –
ju# ch!on" cisz" we mnie
jak wielk$ poezj" 
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Od Redakcji

Co sta!o si" z Lis# Heilman z Florydy, która kilkana$cie lat temu szuka!a
na Górnym %l#sku swoich korzeni (o tym pisa! „%l#sk” nr 2/2002 i 2/2003)?
Co u niej s!ycha&? Opowiemy o tym w trzech najbli'szych numerach piórem
Grzegorza Sztolera.  I b"dzie to ostatnie nasze spotkanie z t# przesympatyczn#,
57-letni# Amerykank#. Dlaczego? Odpowied( poni'ej…

Liso, wró! 
do krainy kwiatów
W"a #ci wie to nie wiem jak za cz$!.

Móg" bym za mie sza!, unie #mier tel -
ni! Li s%, spra wi!, by &y "a za wsze… Zresz -
t$ po nie k$d tak jest – cz% sto o Niej my #l%,
jak i o na szych roz mo wach. Zw"asz cza ta
jed na mo g"a by sta no wi! punkt od nie sie nia.
Sa van nah, wie czo rem, przy ba se no wym ho -
te lu, z pi wem, tyl ko ja i ona, roz ma wia -
my – o wszyst kim. O 'l$ sku, Pol sce,
Ame ry ce, na szej zna jo mo #ci, przy ja( ni, co
ro bi my te raz, co b% dzie po tem – o wszyst -
kim. Te ma ty si% to cz$, a my ro zu mie my si%
bez s"ów. Roz ma wia my, mil czy my jak
trze ba, cie szy my si% ka& d$ chwi l$ na szej
obec no #ci. Nie wie my, &e ostat ni$. Nie wie -
my te go, na wet o tym nie my #li my, nie
przy pusz cza my. To nam na wet nie przy cho -
dzi do g"o wy. Nie mo g"o przyj#!, bo zda -
wa "o si% nie mo& li wym. A jed nak…

To by "o la to 2012. I na sza dru ga wi zy -
ta w Sta nach. Pó" ro ku pó( niej Li sa ode -
sz"a. Na gle. 

Cze mu sta "o si% to w mo je imie ni ny? 12
mar ca 2013, kpi n$ lo su chy ba, Li sa ode -
sz"a w mo je imie ni ny. 

I do t$d nie mo g% uwie rzy! w to, &e Li -
sy nie ma, &e Li sa zmar "a. Nie wie rz%
w to. I nie uwie rz% ni gdy. Dla mnie Li sa
i Chuck &y j$ da lej. Ra zem. I tak ich chc%
za pa mi% ta!. W"a #nie idzie my, je dzie my
na pla &%… 

S"o necz n$ pla &% w Day to nie.

Ko rze nie

Li sy He il man, czy li Eli sa beth Ann
He il man, Ame ry kan ki ze s"o necz nej

Flo ry dy si% ga "y Pszczy ny. Pi sa "em o tym
wie lo krot nie (i na "a mach „'l$ ska”,
w „Dzien ni ku Za chod nim”, i mo jej
ksi$& ce „'cie& ki #l$ skie”). Po zna "em j$
na zam ku w Pszczy nie, w 2000 ro ku,
w tu tej szym ar chi wum – gdy usi "o wa "a
od na le(! in for ma cje o swo ich przod kach.
Traf chcia", &e si% tam zna la z"em i po zna -
"em Li s% z to wa rzy sz$ cym jej w tych po -
szu ki wa niach m% &em Chuc kiem Da vid -
so nem, po tom kiem In dian i szkoc kich
osad ni ków. Pro sto z zam ku przy je cha li -
#my z Ame ry ka na mi na „mój plac”, jak

to wspo mi na mo ja &o na Ur szu la, a dla na -
szych go #ci zna laz" si% przy s"o wio wy
„gar niec #lon ski go &u ru”. A po tem ru szy -
li #my po oko li cy, by zgod nie ze wska za -
niem pa ni Mar ty z pszczy) skie go ar chi -
wum, roz py ta! o oko licz nych Gac ków,
o ich prze sz"o#!.

Te po szu ki wa nia da "y cz% #cio wy efekt
i spra wi "y, &e Li sa roz ko cha "a si% Pszczy -
nie. Bo st$d po cho dzi "a jej pra bab ka Bi -
bia na Ga cek, któ ra pra co wa "a w zam ko -
wej kuch ni u pi%k nej ksi%& ny Da isy.
Pro sz% so bie wy obra zi!, &e przez la ta Li -
sa kar mio na by "a opo wie #cia mi o prze -
pi%k nym mie #cie „mie #cie Pless” po "o &o -
nym gdzie# na 'l$ sku. Kie dy do da wa "a,
&e praw do po dob nie to cu dow ne miej sce
le &y niedaleko Au schwitz, jej ame ry ka) -
scy s"u cha cze za wsze wy ra &a li wspó" czu -
cie, bo by li pew ni, &e przod ko wie Li sy zgi -
n% li w obo zie kon cen tra cyj nym.

Li sa by "a oczy wi #cie i w O#wi% ci miu,
i w Ka to wi cach – gdzie chcia "a ku pi! bi -
let ko le jo wy do miej sco wo #ci Pless. Nie -
ste ty, &ad na ka sjer ka nie wie dzia "a, o co
jej cho dzi. Ta w% drów ka we mgle hi sto -
rii na bra "a tem pa ju& w Pszczy nie, po ob -
je cha niu oko licz nych wsi, pro bostw, po -
szu ki wa niach w !wi klic kich me try kach.
Wer to wa niu ksi$g i kro nik, wszyst kie te
ele men ty za cz% "y si% po wo li uk"a da! i zy -
ska li #my pew no#!, &e Li sa jest pszczy nian -
k$ – po pra bab ce.

A po ar ty ku le w pszczy) skim ty go dni -
ku „Dzien ni ka Za chod nie go”, w 2002 ro -
ku, uda "o si% od na le(! &y j$ c$ krew n$ Li -
sy, jej ciot k% Ma ri% Flak i do pro wa dzi!
do wi zy ty. To by" praw dzi wy prze "om. Li -
sa, a tak &e jej krew ny Swen, us"y sze li kil -
ka in te re su j$ cych hi sto rii ro dzin nych.

A mo ja przy ja() z Li s$ trwa "a w naj lep -
sze. Mie li #my pla ny, z któ rych na szcz% -
#cie cz%#! uda "o si% zre ali zo wa!. W 2006
ro ku go #ci li #my ich po raz ostat ni, Li s%
i Chuc ka, u sie bie. Dwa la ta pó( niej
Chuck umie ra. To by" cios dla Li sy. Prze -
sta "a mie! ocho t% na ja kie kol wiek wo ja -
&e. Zo sta "a sa ma na Flo ry dzie.

Cho cia& na wet tam w Day to nie mia "a
od da nych lu dzi. Mia "a to szcz% #cie. Czy
to s$ siad, któ ry ga da" o ko) cu #wia ta, Lar -
ry, ale tra w% przy strzyg" i do mu upil no -
wa". Czy to jed na z przy ja ció "ek, któ rej Li -
sa po wie rzy "a wy ko na nie swo jej ostat niej
wo li…

Kie dy by "em tam w 2012 ro ku, nie s$ -
dzi "em, &e ta na sza przy ja() sko) czy si%
tak na gle. 57-letnia Li sa, pie l% gniar ka
z za wo du, szu ka "a co praw da nie ustan nie
pra cy [a na mi%t ny pa lacz ma za wsze
z tym pew ne trud no #ci], ale wy da wa "o si%,
&e od &y "a w niej daw na pa sja. Ch%!
do &y cia. Zwie dzi li #my Char le sto ne, Sa -
van nah, Or lan do i le niu cho wa li #my
na pi%k nej pla &y w Day to nie. I roz ma wia -
li #my wie czo ra mi o wszyst kim i o ni czym.
O Pszczy nie te&…

To si% ju& wi% cej nie po wtó rzy. 

Ko cha na Li so,

Je !li te raz przy je cha "a by! do Pol ski, za -

sta "a by! !nieg i mróz. Po nie wa# lu bisz cie -

plej sze kli ma ty pew no !wi$ ta sp$ dzisz

jak zwy kle zbie ra j%c musz le nad za to k%
mek sy ka& sk%.

Tekst i zdj%cia:
GRZEGORZ 
SZTOLER

Chuck Davidson, Lisa Heilman i moja #ona Urszula (w !rodku). Rok 2006, Pszczyna, tu# przed wizyt%
u 80.kilkuletniej Marii Flak, odnalezionej krewnej Lisy.
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U nas w Pol sce od po cz!t ku grud nia jest

"nieg i mróz. I jesz cze do te go mg#a, dro -

g$ któ r! po ko nu j$ zwy kle w 20 mi nut,

wczo raj je cha li "my bli sko go dzi n$, bo by -

#y mg#y i "li sko. A to tyl ko 20 ki lo me trów.

Je cha li "my na uro dzi ny mo je go ta ty.

Jesz cze w li sto pa dzie wal czy# o %y cie.

Tra fi# do szpi ta la w Ty chach na od dzia# in -

ten syw nej te ra pii, przez kil ka dni le %a#
w "pi!cz ce, ale cu dem si$ obu dzi#. Or dy -

na tor mó wi#, %e to zda rza si$ raz na mi -

lion. I do ko& ca nie wie dz!, co si$ sta #o.

Naj pierw mo je go oj ca #a ma #o w ko "ciach,

na st$p ne go dnia tem pe ra tu ra, a po tem

stra ci# przy tom no"'. Tra fi# z po dej rze niem

za wa #u, ale to na szcz$ "cie wy klu czy li. Nie

pra co wa #y w ogó le or ga ny – w! tro ba, ner -

ki, tra ci li "my na dzie j$. I na gle cud, wszyst -

ko za cz$ #o „pra co wa'”, wy ni ki si$ po pra -

wi #y, a oj ciec na st$p ne go dnia ju% si$
wy bu dza#. Twier dzi, %e wi dzia# ja kie"
anio #y, bar dzo ko lo ro we, in ten syw nie.

Nie pa mi$ ta nic z te go, co si$ dzia #o,

od kie dy za cz!# tra ci' przy tom no"'.
Tak wi$c by #a oka zja, %e by wy pi' zdro -

wie oj ca, jak to w tra dy cji u nas i chy ba

wsz$ dzie w cy wi li zo wa nych kra jach jest.

Ma my si$ z cze go cie szy'. Za mie "ci #em na -

wet w ga ze cie po dzi$ ko wa nia dla szpi ta -

la, je go pra cow ni ków za ura to wa nie %y -

cia i po moc mo je mu oj cu.

Ame lia cho dzi do pierw szej kla sy szko -

#y pod sta wo wej. Przed wa ka cja mi, jak

wiesz, za bar dzo nie chcia #a o tym s#y sze',
by li "my wi$c pe# ni obaw, ale po wa ka cjach

„przej "cie” do no wej rze czy wi sto "ci oka -

za #o si$ nie tak bo le sne, jak si$ wszy scy ba -

li "my. No wi ko le dzy, ko le %an ki. Kla sa za -

le d wie dzie wi$ cio oso bo wa. W ca #ej szko le

jest 56 dzie ci. Wa run ki wy ma rzo ne, ro dzin -

na at mos fe ra. Ame lia umie ju% czy ta', go -

rzej z pi sa niem, wi$c w#a "ci wie wszyst ko

jest na w#a "ci wej dro dze. Mi mo to po tra -

fi #a si$ zgu bi' na uczy cie lom ju% dru gie go

dnia po by tu w szko le, bo po sz#a zbie ra'
sto krot ki. To jej hob by i trud no jej by #o wy -

t#u ma czy', %e w zi mie ich nie b$ dzie, bo

wy wo #u je to jej pro te sty, jest nie ste ty,

upar ta.

Po za tym wszyst ko po sta re mu. Mo ja

Ula da lej je( dzi do szko #y w Pszczy nie, tam

uczy w gim na zjum i li ceum. Przy go to wy -

wa nie si$ co dzien ne do lek cji zaj mu je jej

tro ch$ cza su. A z Ame li! re gu lar nie je( -
dzi' trze ba po le ka rzach i na ró% ne za j$ -
cia. Ale jest efekt. Jest zdol nym dziec kiem,

cho' tro ch$ „ar ty stycz nym”, nie pa su j! cym

do utar tych stan dar dów edu ka cyj nych

i spo #ecz nych. Ale uta len to wa na mu zycz -

nie, lu bi ta& czy' i "pie wa', z nie sa mo wi -

t! pa mi$ ci! do j$ zy ków ["wiet nie #a pa #a
an giel skie zwro ty u Cie bie, zresz t! uczy si$
te go j$ zy ka w szko le]. I jest bar dzo ga da -

tli wa, do cie kli wa, jak co" j! za cie ka wi to

py ta i dr! %y.

U mnie bez zmian, pra cu j$ w ar chi wum

mo jej ga ze ty, naj cz$ "ciej przy kom pu te rze,

cza sa mi wyj mu j$ tyl ko sta re ga ze ty re dak -

to rom. I pi sz$ te% da lej re por ta %e do mie -

si$cz ni ka „)l!sk” w Ka to wi cach. T$ sk ni -

my za Day to n!, tym spo ko jem, pi$k ny mi

pla %a mi i do brym ame ry ka& skim je dze niem

Ame lia, gdy j! py ta my, chce je cha'
do Ame ry ki, do cie bie. Ma rzy o pla %y, za -

ba wie w oce anie…

)le dzi my wszyst ko co mó wi! w te le wi -

zji i In ter ne cie o wy da rze niach w Ame ry -

ce, o wy bo rach pre zy denc kich, ka ta kli zmie,

któ ry spa ra li %o wa# No wy Jork, a wzbu rzo -

na wo da mor ska po zba wi #a pr! du i da chu

nad g#o w! miesz ka& ców. Ma my na dzie j$,
%e to co z#e ju% po za na mi, %e przy sz#y rok

b$ dzie spo koj niej szy. *ycz my so bie te go,

po co nam ka ta kli zmy, woj ny. Le piej %y'
w po ko ju, spo koj nie, dla na szych dzie -

ci – bo co po nas zo sta nie?

A co tam u Cie bie? Co w pra cy, jak Ci

idzie? Czy do brze tra fi #a"? A jak si$
spra wu je sa mo chód i ro wer? A ja ka po -

go da jest w Day to nie? Czy "wie ci s#o& ce?

A mo %e pa da deszcz?

*y czy my Ci Li sa, spo koj nych, zdro -

wych )wi!t
Po zdra wia my ser decz nie

[Nasz ostat ni list do Li sy, !wi" ta Bo #e -
go Na ro dze nia 2012]

Li sa z kra iny kwia tów. Na tro pach
ta jem nic (la to 2012)

Za cz" $o si" jak zwy kle, od nie spo -
dzian ki. Kie dy wy l% do wa li !my w Or -

lan do, utkwi li !my w „sa mo lo to wym”
kor ku, a na szej przy ja ció$ ce Li sie na pi"&
mil przed lot ni skiem ze psu$ si" sa mo chód.

Po czci wa, dzie si" cio let nia Hon da
po pro stu si" prze grza $a. Za dy mi $o, co!
trza sn" $o w sil ni ku, i jak re la cjo no wa $a mi
Li sa przez te le fon, sa mo chód sta n%$
przy „haj $e ju”, czy li au to stra dzie. Zu -
pe$ nie jak dzie si"& lat wcze !niej, kie dy go -
!ci li !my na Flo ry dzie, a sa mo chód, w sa -
mo !wi" to dzi"k czy nie nia, w lip cu,
od mó wi$ po s$u sze' stwa na zu pe$ nym
pust ko wiu. Co jest gra ne, za cho dzi $a
w g$o w" na sza przy ja ció$ ka, cze mu znów
nas co! prze !la du je? 

Ale nie ma z$e go co na do bre by nie wy -
sz$o. Na sza Li sa, na le #y do po ko le nia
przed si" bior czych i upar tych Ame ry ka nek,
wi"c po nie spe$ na go dzi nie dys po no wa -
$a ju# no wym „ca rem”, do dgem, tym cza -
so wo wy po #y czo nym z przy lot ni sko wej
wy po #y czal ni. A my m" czy li !my si" jesz -

cze w ko lej ce do check po in tu, ale szcz" -
!li wie i tu, po go dzi nie cze ka nia w ko lej -
ce, prze pu !ci$ [a wcze !niej #ycz li wie wy -
$o wi$] czar no skó ry stra# nik. Dzi" ki te mu
by li !my przy naj mniej o ko lej n% go dzi n"
do przo du.

Po pó$ no cy, wy czer pa ni, do tar li !my
do Day to ny Be ach, miej sca za miesz ka nia
na szej przy ja ció$ ki, Li sy He il man, któ r%
po zna li !my pod czas szu ka nia !l% skich
przod ków w pszczy' skim ar chi wum. My,
czy li ja i mo ja !lub na, Ula, a te raz jesz cze
w na szej po dró #y to wa rzy szy $a nam dziel -
nie na sza sze !cio let nia cór ka Ame lia,
któ ra za uro czy $a Li s". Ostat ni raz, wi dzia -
$a j% rów no pi"& lat te mu, a wi"c bo daj
w 2006 ro ku Li sa, wte dy jesz cze z m" #em
Chuc kiem [któ ry przy wióz$ jej ta jem ni czy
tur ku so wy, in dia' ski ka mie']. Ame lia
by $a wte dy jesz cze ma $ym dziec kiem. Te -
raz wy ro s$a z niej pi"k na, cho& nie co upar -
ta pan ni ca…

W Day to nie Be ach,

ma $ym, ame ry ka' skim dom ku z zie le ni%
i pa tio nie zmie ni $o si" wie le [po za prze -
bu do wa n% kuch ni%]. Li sa, jak mi si" wy -
da wa $o, chcia $a zno wu nas zo ba czy& spo -
tka&, i chy ba przy wo $a& daw ne, od ku rzy&
nie co za po mnia ne chwi le, cho& cza su
cof n%& si" nie da $o. Day to na Be ach to bar -
dzo po pu lar ne w Sta nach miej sce, zna ne
g$ów nie z wy !ci gów sa mo cho do wych
i prze pi"k nych pla#. Daw niej, wy !ci gi od -
by wa $y si" na pla #y [te raz jest im po nu j% -
cy tor wy !ci go wy, a od g$o sy !ci ga czy nio -
s% si" po resz cie mie !ci ny], zo sta $a po tym
oso bli wa pa mi%t ka – na pla #" mo# na
wje cha& sa mo cho dem, za pi"& do lców. Pil -
no wa$ te go biz ne su Bar ry, zna jo my Li sy,
a ona sa ma oka zjo nal nie sa mo chód zo sta -
wia $a przed szla ba nem. Bo zwy kle [przez
resz t" ro ku] do je# d#a $a tu ro we rem. Mia -
$a bli sko, ca$ kiem bli sko. Miesz ka $a
w cz" !ci Day to ny po $o #o nej mi" dzy rze -
k% Ha li fax a Oce anem. – Je !li kto! py ta,
gdzie w Day to na Be ach #y j", od po wia dam
„przy pla #y” – pod kre !la $a nie ustan nie Li -

Naprawiam Lise ko#o, czyli rower na którym doje%d%a na pla%$…
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sa. – I je stem bar dzo dum na z fak tu, !e
miesz kam tu! przy pla !y.

Li mu zy na hy un dai benz

N
a pra wa sa mo cho du Li sy oka za "a si#
nie op"a cal na. Wy ce na do ko na na przez

ser wis mó wi "a, !e za mniej wi# cej ty si$c
do la rów trze ba zdj$% po kry w# sil ni ka, by

spraw dzi%, co jest do wy mia ny, i to jed nak

nie gwa ran to wa "o suk ce su. Na le !a "o wy -

"o !y% ko lej ny ty si$c z ha kiem, by s# dzi wa

ju! li mu zy na mo g"a ru szy% z miej sca, i to

bez gwa ran cji, !e w przy sz"o &ci, na wet nie -

da le kiej sy tu acja si# nie po wtó rzy. I do te -

go do cho dzi "o jesz cze to, !e koszt tej ca -

"ej ope ra cji wy no si" do k"ad nie po "o w#
je go ryn ko wej war to &ci. Kil ku na sto let nie

hon dy, sk$ di n$d po rz$d ne, na cho dzie,

kosz to wa "y rów no pi#% ty si# cy do la rów.

Uzna li &my wi#c, !e szu ka my do bre go, u!y -

wa ne go au ta. Ale "a two po wie dzie%…
Przed mie &cia Day to ny pe" ne s$ sa lo nów

sa mo cho do wych, no wych i u!y wa nych,

ma "ych i wiel kich pla ców, pla cy ków,

w któ rych mo! na si# po roz gl$ da%. Na sze

po szu ki wa nia trwa "y trzy dni. Za cz# li &my

od nie wiel kie go pla cu na któ rym sta "o tro -

ch# przy pad ko wych ol brzy mich ame ry -

ka' skich uci sków, te re no wych i li mu zyn.

(ad na jed nak nie przy pa d"a do gu stu Li -

sie [któ ra nie ustan nie py ta "a mnie o zda -

nia], ale spo tka nia te by "y za wsze po wo -

dem, by si# po chwa li% [to czy ni "a Li sa],

!e je ste &my z Pol ski, !e je stem dzien ni ka -

rzem, !e na pi sa "em o Li sie ksi$! k# i kil -

ka ar ty ku "ów. Po ka! dej wy li czan ce, s"y -

sze li &my ty po we „wwwo oouwww”,

ozna cza j$ ce za chwyt, po dziw, któ re od -

wza jem nia li &my kil ko ma cie p"y mi epi te -

ta mi na te mat Day to ny, Ame ry ki i… po -

go dy. Ale sa mo cho du, któ ry spe" nia" by

wy ma ga nia Li sy, ja ko& nie by "o…

W ko' cu tra fi" si# Ford Tau rus z 2002,

star szy nie co od do tych cza so wej li mu zy -

ny Li sy. Wzbu dzi" za chwyt Amel ki. Za kup

by" ju! nie mal do ga da ny, po obo wi$z ko -

wym ob je) dzie. Sprze daw ca mia" za dzwo -

ni% ju tro, gdy by po ja wi" si# ch#t ny. Li sa

mia "a pierw sze' stwo. Sa mo chód, nie co

u!y wa ny, by" przy zwo ity, cho% kosz to wa"
sie dem ty si# cy bug sów. Ty le mu si, wzru -

sza" ra mio na mi sprze daw ca, trud no zna le)%,
prze ko na li &cie si# o tym sa mi, do br$ oka -

zj# po ni !ej dzie si# ciu ty si# cy. Mia" ra cj#,
kr$ !y li &my i kr$ !y li &my. Ale nie by "a to

wer sja osta tecz na.

Wie czo rem od kry li &my w ga ze cie og"o -

sze nie o no wych kiach za dzie si#% ty si# -
cy, po sta no wi li &my spraw dzi% oka zj#. Ga -

ze ty jed nak k"a mi$. Na miej scu oka za "o si#,
!e ow szem kia s$, ale naj ta' sze id$ za szes -

na &cie. I mi mo !e kia by "a blank no wa, !e
za chwa la" j$ sprze daw ca, !e mia "a kli m#
i od twa rzacz cd, co za im po no wa "o Li sie,

to jed nak nie by "o to au to ame ry ka' skie,

w któ rym Li sa by si# wy god nie czu "a. Zro -

zu mia "em to, gdy prze bie g"y sprze daw ca

za pro po no wa" prze ja!d! k# do stoj nym lin -

col nem z ol brzy mim po we rem pod ma sk$.
Na sza Li sa by "a za uro czo na, my zresz t$ te!.
Au to mia "o skó rza ne wy ko' cze nia, by "o
ob szer ne, jaz da nim przy po mi na "a !e glo -

wa nie po oce anie, a nie prze bi ja nie si#
przez je zior ko ka ja kiem, ni czym w cia snej,

to por nej – mi mo swej no wo cze sno &ci – "ó -

decz ce ty pu kia. Nie w$t pli wie by "o to do -

bre au to na eu ro pej skie wa run ki, gdzie li -

czy" si# roz miar au ta [ma "y] i zu !y cie

pa li wa [te! ma "e]. Ame ry ka nie na to nie pa -

trz$, chc$ au ta wy god ne go, w nim bo wiem

sp# dza j$ po "o w# !y cia, na wet &pi$c [trud -

no si# te mu dzi wi%]. Nie ist nie je dla nich

eko no mia eu ro pej ska, cho% li cz$ si# z kosz -

ta mi tan ko wa nia. Ale gdzie tam przy na -

szych za rob kach ich oszcz#d no&%. Ich litr

pa li wa [prze li czam pro wi zo rycz nie z ga -

lo nów], to ce na li tra ga zu u nas, a wi#c
moc no po ni !ej trzech z"o tych, to kosz mar -

nie ma "o na wet dla nas. Ale kosz ty trans -

por tu s$ ma "e, i dzi# ki te mu go spo dar ka si#
nie du si tak jak w Eu ro pie, gdzie po nad po -

"o wa za wy !o nej ce ny ben zy ny to pa' stwo -

we po dat ki. WAme ry ce ce ny s$ ni! sze, de -

cy du j$ cy wp"yw na ich wiel ko&% ma j$
na wet lo kal ne sa mo rz$ dy tak su j$ ce je od -

po wied nio w gó r# lub w dó".
Wi#c nie kia, i nie ste ty, cho% Li sa

wzdy cha "a i za pew nia "a, !e ch#t nie by go

ku pi "a, je &li nie te raz to w przy sz"o &ci, mo -

!e nie da le kiej, dla niej – czu li &my to – lin -

coln by" sym bo lem ame ry ka' skie go mi -

tu, suk ce su, a Ame ry ka nie lu bi$ sym bo le

[szcze gól nie w cza sach kry zy su]. Te raz

jed nak od k"a da "a to wszyst ko na bok

&wia do ma, !e lin coln „lu bi si# na pi%”, wi#c
je go utrzy ma nie spo ro kosz tu je. W od po -

wie dzi us"y sza "a od sprze daw cy, !e mo -

!e ku pi do dga, ale Li sa nie chcia "a o tym

s"y sze%, dla niej to au to by "o zbyt ta nie

i zbyt, jak to zro zu mie li &my, po wsze dnie.

Ta ki mo to ry za cyj ny „kun del”, Li sa za&
szu ka "a cze go& extra…

Czas mi ja", a de cy zji nie by "o. Li sa, i my

z ni$ ra zem, czu li &my co raz wi#k szy m# -
tlik. Li sa chcia "a si# w roz li cze niu trans -

ak cji, po zby% ze psu te go au ta, i te go nie za -

pew nia" jej sym pa tycz ny sprze daw ca

ofe ru j$ cy tau ru sa. Je) dzi li &my wi#c da lej

i da lej [do s"ow nie], po Day to nie. Wresz -

cie tra fi li &my, cho% po cz$t ko wo nie by "o
to ta kie oczy wi ste...

Naj pierw oczy wi &cie tra fi" nam si#
dziw ny, zu pe" nie dziw ny sa lon, w któ rym

dys tyn go wa ny star szy pan za pew nia" nas,

!e zdra dzi ce n#, je &li wsi$ dzie my, i prze -

je dzie my si# do wol nym ca rem. Nie mie -

li &my a! ty le cza su, by ba wi% si# w ta kie

„zga dy wan ki”. Strasz nie zi ry to wa "a nas ta

for ma sprze da !y, brak ce ny i prze bie gu sa -

mo cho du na przed niej szy bie. Ode bra li -

&my to ja ko lek ce wa !e nie klien ta.

Zre zy gno wa ni pod je cha li &my do na -

st#p ne go. I tu o nie chce nia m"o dy sprze -

daw ca, nie ja ki Jack, za ofe ro wa" nam

w"a &nie hy un da ia so na t#, rocz nik 2006,

po ni !ej 10 ty si# cy, z wzi# ciem w roz li cze -

niu sta re go au ta Li sy, a do dat ko wo zda -

niu wy po !y czo ne go, bia "e go do dga. Kie -

dy stro ny si# do ga da "y, a trwa "o to

do s"ow nie pó" go dzi ny, trze ba by "o tyl -

ko… prze pa ko wa% rze czy. Li sa wresz cie

by "a so b$, by "a za uro czo na au tem, za -

chwy co na, !e kil ka pro ble mów na raz

spa d"o jej z g"o wy, cho% wci$! za sta na -

wia "a si# po ci chu nad sen sem za ku pu

[pro si "a nas zresz t$, by &my na to uwa !a li

i od ci$ ga li j$ od po wzi# cia po chop nej de -

cy zji]. Ale nam rów nie! ten fio le to wy sa -

mo chód si# spodo ba", a urze k"o nas to, 

Li s# szcze gól nie, !e by"… czy sty, wy chu -

cha ny wr#cz. W &rod ku i na ze wn$trz,

mia" wzgl#d nie ma "y prze bieg, i co naj -

wa! niej sze by" po r#cz ny, i wy god ny. Li -

sa mo g"a spo koj nie pod "o !y% to reb k#
obok sie bie, a nie z ty "u, cze go nie zno -

si "a. I do tkn$% kie row ni cy bez uczu cia

obrzy dze nia. So na ta by "a za dba na, jej hi -

sto ria, któ r$ wy dru ko wa" nam z fe de ral -

nej ba zy da nych, rów nie! by "a spo koj na.

Mie li &my chy ba no sa. 

(cdn.)

Na zw! Flo ry da za wdzi! cza my hisz -
pa" skie mu po dró# ni ko wi Ju an Pon -
ce de Le ón. W 1513 ro ku, w sa m$ Wiel -

ka noc, wy l$ do wa" on na wschod nim

brze gu Ame ry ki, nie da le ko dzi siej sze -

go St. Au gu sti ne. Od kryw ca na zwa" to
miej sce „La Flo ry da” ze wzgl# du

na ogrom n$ ilo&% cud nych, ko lo ro -

wych i wszech obec nych kwia tów.

Ponownie pla!a w Daytonie. Wypoczywa moja po"owica z córk#. Gdzie podzia"a si$ Lisa, znowu
mi uciek"a spod obiektywu.
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Mniejszo!ciowe

potyczki 

• Po gra ni cze w Sej mie

W Sej mie Rze czy po spo li tej roz po cz" -
#a si" de ba ta nad uzna niem Gór no !l$ za ków

za mniej szo!% et nicz n$. Na mar gi ne sie tej

dys ku sji pro wa dzo nej przy pu stej nie mal

sa li par la men tu po ja wi# si" spór o re gio -

ny po gra ni cza kul tu ro we go, w któ rych ulo -

ko wa #y si" mniej szo !ci na ro do we i et nicz -

ne. Re gio ny po gra ni cza kul tu ro we go s$
wy ra& nie obec ne na ma pie Pol ski i z ca -

#$ pew no !ci$ na le 'y do nich sze ro ko poj -

mo wa ny (l$sk, roz ci$ ga j$ cy si" mi" dzy

Zgo rzel cem, Le gni c$, Wro c#a wiem, Opo -

lem, Ka to wi ca mi a cze ski mi Opa v$,
Krno vem i Cie szy nem. Nie jest to oczy -

wi !cie ob szar wy j$t ko wy i do ana lo gicz -

ne go mia na pre ten du j$ Po mo rze, Wiel ko -

pol ska, War mia czy Ma zu ry. Szcze gól nym

ob sza rem po gra ni cza kul tu ro we go jest,

a mo 'e ra czej by#, Gór ny (l$sk, de fi nio -

wa ny ja ko cz"!% hi sto rycz ne go (l$ ska,

obej mu j$ ca opol ski, ka to wic ki i cze ski

frag ment re gio nu.

• Ma tu za lem na Gór nym !l" sku

Re gio nom po gra ni cza kul tu ro we go

przy pi sa% mo' na wie le cech wy ró' nia j$ -
cych. Z ca #$ pew no !ci$ na le 'y do nich

zmien na przy na le' no!% po li tycz na. Re gio -

ny po gra ni cza sta wa #y si" bo wiem #u pa -

mi, te ry to ria mi zdo by wa ny mi przez ko lej -

ne sys te my pa) stwo we. (l$sk na le 'a#
w prze sz#o !ci do Pa) stwa Wiel ko mo -

raw skie go, Ksi" stwa Cze skie go, Ksi" -
stwa i Kró le stwa Pol skie go, zno wu Kró -

le stwa Czech, Kró le stwa Prus, Ce sar -

stwa Nie miec kie go i w ko) cu Pol ski

i Cze cho s#o wa cji. Mó wi$c ina czej, miesz -

ka niec re gio nu, w wie ku ma tu za le mo wym,

nie ru sza j$c si" z miej sca by# by pod da nym

licz nych w#ad ców wiel ko mo raw skich,

cze skich, pol skich, habs bur skich, pru -

skich, nie miec kich i wresz cie pol skim.

W tak wiel kiej zmien no !ci, miej scem

trwa #ym, nie znisz czal nym i bli skim sta wa -

#y si" oj czy zna pry wat na i spo #ecz no!% lo -

kal na. Po nad ni mi to czy #y si" woj ny, do -

ko ny wa #y re wo lu cje, zmie nia li si" w#ad -

cy, ale one sa me po zo sta wa #y trwa #ym

uk#a dem od nie sie nia.

• Fu ne ra lia i gru zi# ski to ast

Szcze gól n$ ro l" w tym przy pi sa niu od -

gry wa j$ gro by na szych bli skich, cmen tarz

jest bo wiem miej scem ma gicz nym w funk -

cjo no wa niu wszyst kich spo #ecz no !ci. Sta -

no wi bo wiem miej sce sku pie nia dla trzech

ka te go rii lu dzi: po pierw sze, tych, któ rych

kwa te ry od wie dza my, po wtó re, nas, któ -

rzy do nich tra fia my i wresz cie, po trze -

cie, tych któ rzy w przy sz#o !ci u'y cz$ nam

swo jej obec no !ci. Ten fu ne ral ny na strój

z ca #$ pew no !ci$ zno si sta ry gru zi) ski to -

ast: Oby d" by, z któ rych zro bi$ na sze trum -

ny, ro s#y jesz cze sto lat. 

• Przy sta cze, przy $e nie ni i ba star dzi

Miesz ka) cy re gio nów po gra ni cza kul -

tu ro we go de fi niu j$ si" za zwy czaj po -

przez re la cje z in ny mi, nie tu tej szy mi

i ob cy mi. Cza sem by li ob cy swoi, cza sem

ob cy in ni, a w ko) cu ob cy wro dzy. To zu -

pe# nie nor mal ne w ma #ych spo #ecz no -

!ciach. W wie lu gór no !l$ skich spo #ecz no -

!ciach lo kal nych nie tu tej szy de fi nio wa ny

jest wie lo ra ko: ja ko go rol, czy li przy bysz

spo za re gio nu, ja ko kroj cok czy li cz#o wiek

zro dzo ny z mat ki (l$ zacz ki lub oj ca (l$ -
za ka oraz mat ki lub oj ca go rol ki lub go -

ro la. Praw d" mó wi$c okre !le) na nie tu tej -

szych w wa run kach gór no !l$ skich jest

przy naj mniej kil ka dzie si$t. To mi" dzy

in ny mi krzo ki, pto ki, wer bu sy, kre so -

wia cy, przy sta cze, przy 'e nie ni czy w ko) -
cu ba star dzi. Naj gor szym jed nak sor tem

go ro la jest, a mo 'e ju' by#, ho te lok, czy li

miesz ka niec ho te lu ro bot ni cze go.

• Mo zai ki na po gra ni czach

Lu dzi po gra ni cza kul tu ro we go ce chu -

je to' sa mo!% mo zai ko wa, a to ozna cza, 'e
ich au to iden ty fi ka cje s$ nie jed no rod ne i la -

bil ne. Na Gór nym (l$ sku bez tru du zna -

le&% mo' na oso by, któ re de fi niu j$ si" ja -

ko Niem cy, Po la cy, (l$ za cy, Niem cy -

-(l$ za cy, Po la cy -(l$ za cy czy (l$ za cy -

-(l$ za cy. Mo' li we s$ oczy wi !cie jesz cze

in ne kon fi gu ra cje i iden ty fi ka cje. Za -

wsze jed nak zwi$ za ne s$ one z przy pi sa -

niem do re gio nu, miejsc i prze strze ni

oraz uogól nio nych ob cych, czy li nie tu tej -

szych ró' no ra ko opi sy wa nych. Przy oka -

zji war to mo 'e pod kre !li%, 'e kto! kto trzy -

dzie !ci lat te mu od po wia da# an kie te ro wi,

'e czu je si" !l$ skim Niem cem, dzi siaj de -

kla ro wa% mo 'e, i tak cz" sto si" zda rza, zu -

pe# nie in n$ opcj" na ro do w$.

• Zep pe li ny, kar ta cze i pie re ka czew nik

Pol skie re gio ny po gra ni cza kul tu ro we -

go ulo ko wa ne s$, co oczy wi ste, wzd#u'

gra nic RP. Na pó# noc nym wscho dzie

swo j$ oj czy zn" pry wat n$ od na le& li Li twi -

ni i Bia #o ru si ni. Oprócz j" zy ka, zwy cza -

jów i oby cza jów ró' ni ich od wi"k szo !ci

pol skiej sztu ka ku li nar na. Praw d" po -

wie dziaw szy re gio ny po gra ni cza ma j$
bo ga ty re per tu ar ku li nar ny, sta no wi$ cy hy -

bry d" wie lu tra dy cji ko men sa li stycz nych.

Ze pe li ny, kar ta cze, zna ko mi te wód ki i li -

kie ry to kom pe ten cja wy ró znia j$ ca mniej -

szo!% li tew sk$. Po dob nie jak klu ski !l$ skie,

ro la da i mo dra ka pu sta na gór no !l$ skim

po gra ni czu. W wo je wódz twie pod la skim,

w Kru szy nia nach i Bo ho ni kach swo je

miej sce ma j$ pol scy Ta trzy, mo dl$ cy si"
w lo kal nych me cze tach, grze bi$ cy ziom -

ków w mi za rach i ofe reu j$ cych nie by wa -

#e fry ka sy, ta kie cho% by jak nie !mier tel -

ny pie re ka czew nik. Na !rod ko wym i po -

#u dnio wym wscho dzie roz miesz cze ni s$
Ukra i) cy, cho% kil ka dzie si$t ty si" cy oby -

wa te li te go kra ju uzy ska #o pra wo sta #e go

po by tu w RP, lo ku j$c sie g#ów nie w naj -

wi"k szych mia stach kra ju.

• Karcz ma w Jur go wie

Na po #u dniu Pol ski w re gio nie Jur go wa

i Cie szy na znaj du j$ si" mniej szo !ci s#o -

wac ka i cze ska, cho% t" ostat ni$ od szu ka%
mo' na rów nie' w !rod ku kra ju, mia no wi -

cie w Ze lo wie, w wo je wódz twie #ódz kim.

W ka' dym jed nak miej scu osie dle nia

sym bo licz ne i roz po znaw cze funk cje pe# -
ni$: kne dle, be che row ka i zró' ni co wa ne

mar ki pi wa. W re gio nie !l$ skim i opol skim

oprócz osób de kla ru j$ cych nar do wo!%
!l$ sk$ znaj du je si" licz na gru pa oby wa te li

de kla ru j$ cych na ro do wo!% nie miec -

k$. I wresz cie na pó# noc nym wscho dzie

od naj du je my *em ków i Boj ków, ulo ko -

wa nych tu taj w wy ni ku zor ga ni zo wa nej

tu' po woj nie ak cji Wi s#a. 

• Ob wa rza nek Pi% sud skie go

na za ko# cze nie

Bu do wie spo #e cze) stwa oby wa tel skie -

go to wa rzy szy% mu si re spekt dla mniej -

szo !ci na ro do wych i et nicz nych za miesz -

ku j$ cych kraj i re gio ny po gra ni cza kul tu -

ro we go, two rz$ cych barw ny kul tu ro wo

oraz cy wi li za cyj nie kon tra punkt dla wi"k -

szo !ci pol skiej. Ju' daw no upad# lan so -

wa ny w re al nym so cja li zmie mit jed no -

!ci na ro do wej, a mniej szo!% nie miec ka,

bia #o ru ska czy ukra i) ska na trwa #e wpi -

sa #y si" w pol ski ob wa rza nek – jak na -

zwa# by go Mar sza #ek Pi# sud ski. By% mo -

'e ju' wkrót ce, po mi mo po li tycz nej nie -

ch" ci i idio syn kra zji, sta tus gru py et nicz -

nej uzy ska j$ (l$ za cy, a ich j" zyk otrzy -

ma sta tus j" zy ka re gio nal ne go. Nie zwy -

kle ko rzyst ne dla Pol ski jest w tym kon -

tek !cie ofi cjal ne sta no wi sko Unii Eu ro -

pej skiej i klu czo wych jej in sty tu cji pod -

kre !la j$ cych ro dzi my re spekt dla mniej -

szo !ci, kry ty ku j$ cych jed no cze !nie in nych

cz#on ków UE za brak to le ran cji. Cze chom

do sta je si" re gu lar nie za z#e trak to wa nie

Ro mów, S#o wa kom za mar gi na li za cj"
W" grów i Ro mów, a Es to) czy kom za po -

li ty k" na tu ra li za cyj n$ wo bec Ro sjan.

Mo' na by% pew nym, 'e re spekt dla ulo -

ko wa nych w gra ni cach RP mniej szo !ci

w 'a den spo sób nie na ru sza in te gral no !ci

pa) stwa i je go uni tar no !ci. 

!
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Gra ma ty ka pol ska przy pi sa !a "l# -
sko wi ro dzaj m$ ski, w rze czy wi sto %ci

prze ja wia on jed nak o wie le wi$ cej

cech ko bie cych. Jest ka pry %ny, gdy

ukry wa skar by jak w le gen dzie

o Szar le ju, co za la! po k!a dy sre bra

w By to miu. Nie obli czal ny, gdy jed -

nym t#p ni$ ciem za bie ra mat kom,

&o nom i cór kom uko cha nych sy nów,

m$ &ów i oj ców. Mrocz ny, gdy roz k!a -

da na nie bie czar ny trój k#t, pod któ -

rym po win na pa no wa' je dy nie

%mier'. Zmien ny, gdy tu& za sze ro ki -

mi !# ka mi Opolsz czy zny za my ka

kra jo braz ra m# z ce g!y fa mi lo ków, by

da lej za sko czy' uroz ma ico n# prze -

strze ni# Be ski du. Opie ku( czy i tro -

skli wy, gdy da je pra c$ i chleb „na zie -

mi i pod zie mi#”. "l#sk o wie le

bar dziej jest wi$c ko bie t#, Si le si!. Na -

wet prze my s!o we sym bo le re gio nu )
ko pal nia i hu ta ) s# ro dza ju &e( skie -

go, cho' ich wn$ trza za lud nia j# g!ów -

nie m$& czy* ni. Jak to za tem jest by'
ko bie t# na "l# sku?

M#& i dom

Ju! na po cz"t ku roz wa !a# trze ba
stwier dzi$, !e nie jest %a two.

Sfe mi ni zo wa nie &l" skiej zie mi na po zio -
mie se man tycz nym i wy two rzo na tu taj
kul tu ra ma triar cha tu w ni czym bo wiem
nie po ma ga j". Do dzi siaj w nie jed nym

do mu dziew czy na my &l" ca o stu diach,
ka rie rze na uko wej, ar ty stycz nej lub cza -
sa mi na wet po pro stu za wo do wej mo !e
us%y sze$ zda nie po dob ne do wy po wie -
dzia ne go przez bo ha ter k' ksi"! ki Ma rii
Kli mas -B%a hu to wej Przed mie !cie: „Ucz
si', dzio ucha, ro bo ty. Czy to ci' kie dy&
twój ch%op za py ta o ob roz ki? Nie. Ale
o to, czy po re dzisz uwa rzy$ i do po rz"d -
ku upra$ i upra so wa$ (…)”. Oczy wi &cie
cy tat ten wpi su je si' w so cre ali stycz n"
sty li sty k' po wie &ci, nie mniej mó wi wie -
le o spo so bie my &le nia ma tek, któ re dla
swych có rek od po ko le# prze wi dy wa %y
g%ów nie jed n" dro g' !y cio w": za m"! pój -
&cie i pro wa dze nie go spo dar stwa do mo -
we go. 

Czy jest to zwy czaj &ci &le &l" ski?
Zde cy do wa nie nie. Na le !y go ra czej
uto! sa mia$ z kul tu r" wiej sk" i wy wo dz" -
c" si' z niej kul tu r" ro bot ni cz", któ re s"
cha rak te ry stycz ne dla Gór ne go (l" ska.
To w%a &nie w tych dwóch kr' gach dom
jest naj wa! niej szym miej scem, wo kó%
któ re go wszyst ko si' to czy. Je go ro la
wzro s%a sil nie w XIX wie ku, kie dy to
cz%o wiek sta% si' uczest ni kiem i &wiad -
kiem ta kich pro ce sów, jak uma so wie nie,
me cha ni za cja, urba ni za cja, uprze my -
s%o wie nie. Kry sty na Kos sa kow ska -Ja rosz
w ksi"! ce "l#sk zna ny, "l#sk nie zna ny

pi sze: „Kult ro dzi ny, do mu, bli skich
zwi"z ków po kre wie# stwa, swoj sko &ci,
ja ko prze ciw sta wie nie miej skie mu mo -

By$ kobiet"
na (l"sku KATARZYNA 

BERETA 

lo cho wi – ano ni mo wo &ci, gro !" ce mu
roz bi ciem wi' zów ro dzin nych, sta no wi%
(…) je den z g%ów nych w"t ków (dzie -
wi't na sto wiecz nej ) przyp. KB) kul tu -
ry ma so wej”. I mo! na po wie dzie$, !e
prze trwa% on nie tyl ko w oby cza jo wo &ci
&l" skich ro dzin w XX wie ku, ale rów nie!
w li te ra tu rze i fil mie po przed nie go stu -
le cia. Nie bra ku je prze cie! po wie &ci, ró! -
ne go ro dza ju wspo mnie#, ese jów oraz
ob ra zów fil mo wych, w któ rych pod kre -
&la si' ow" &l" sk" ro dzin no&$ i bu du je
wo kó% niej fa bu %' lub czy ni j" osi" roz -
wa !a#. 

Ne ga tyw ne skut ki 

mat czy ne go wp!y wu

Tenswo isty kult do mu ma tak !e
swo j" z%" stro n', o któ rej cz' -

&cio wo ju! wspo mnia %am. Jest ni" wy -
cho wy wa nie dziew czyn na ko bie ty wy -
%"cz nie sku pia j" ce si' na obo wi"z kach
mat ki i !o ny. Nie by %o by to jesz cze naj -
gor sze ) wie le jest bo wiem kul tur
na &wie cie, w któ rych pi'k na p%e$ jest
stra! nicz k" do mo we go ogni ska, a brzyd -
ka bie ga za zwie rzy n" po d!un glach lub
ste pach ) gdy by nie dal sze kon se kwen -
cje mat czy ne go wp%y wu na do ra sta j" ce
cór ki. 

By wa mia no wi cie tak, !e d" !e nie ro -
dzi ciel ki do wy da nia za m"! swej la -
to ro &li jest nie zwy kle sil ne, jak cho -
cia! by w po wie &ciach Ja no scha
Cho lo nek, czy li do bry Pan Bóg z gli -

ny oraz Szcz$ !li wy, kto po zna% Hrdla -

ka. Wszyst ko in ne ) w tym oso bi ste
szcz' &cie ) scho dzi wte dy na plan dal -
szy, a ro dzi na m%o dej pan ny upi ta
swym ma try mo nial nym suk ce sem &pie -
wa ra do &nie: „By le mo my zi' cia, co
nom by dzie pra nie pro%”. By wa, !e or -
ga ni za cja we se la jest cen tral nym wy -
da rze niem ro dzin ne go !y cia, a go -
spo dy ni wy ko rzy stu je uro czy sto&$
we sel n" do po chwa le nia si' przed s" -
sia da mi swo j" hoj no &ci", go spo dar no -
&ci", zdol no &cia mi ku li nar ny mi czy
uro d" cór ki, jak w ksi"! ce Hor sta
Bien ka Pierw sza po lka i w dru giej
wspo mnia nej po wie &ci Ja no scha.
Wresz cie mo !e by$ rów nie! tak, !e
mat ka sa ma wy bie ra na rze czo ne go,
kie ru j"c si' przy tym w%a sn" sym pa ti"
(przy k%a dem mo !e by$ (wi't ko wa,
któ ra uzna %a De tle va Hübne ra za naj -
lep sz" par ti' dla swej naj m%od szej
po cie chy ) Te kli) lub nie ch' ci" do uko -
cha ne go cór ki. W dru gim przy pad ku
mat ka po tra fi w ta ki spo sób po kie ro -
wa$ kro ka mi dziew czy ny i ze wn'trz -
ny mi oko licz no &cia mi, !e do pro wa dza
do jej za m"! pój &cia z kim& zu pe% nie in -
nym ni! ten, ko go m%o da sa ma po ko -
cha %a. 

Po dob na hi sto ria mia %a miej sce w !y -
ciu mo jej bab ki. Uro dzo na w Cho rzo wie
za ko cha %a si' w ch%o pa ku z So snow ca.
Po sta wa mo jej pra bab ki w kwe stii ich
zna jo mo &ci i &lu bu by %a nie ugi' ta. Zdo -
by %a si' wi'c na i&cie sza ta# ski spo sób,
bo prze chwy ty wa %a pocz t' so sno wiec -
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kie go aman ta do jej cór ki i prze cho wy -
wa !a j" g!# bo ko ukry t" w bie li$ niar ce.
Brak kon tak tu po mi# dzy za ko cha ny mi
sku tecz nie do pro wa dzi! do os!a bie nia
uczu cia i w ko% cu je go na tu ral nej &mier -
ci. Do pie ro wów czas, przy pad kiem,
bab cia od kry !a li sty do niej ad re so wa ne,
ale by !o ju' za pó$ no. 

Nie !a twe by !o za tem 'y cie &l" skich
ko biet, bo w du 'ej mie rze nie sa mo dziel -
ne. Mo' na po wie dzie(, 'e w wie lu wy -
mia rach co dzien nej eg zy sten cji znaj do -
wa !y si# pod sil nym wp!y wem
kul tu ro wych norm, a cza sa mi ich 'y cie
sta wa !o si# cz# &ci" oby cza jów, tra dy cji,
ro dzin nych czy spo !ecz nych na ka zów.
Tak przy naj mniej uka zu je je li te ra tu ra.
Po wie &ci" opo wia da j" c" o pró bie ze rwa -
nia z wy zna czo nym przez oto cze nie lo -
sem jest Zie mia El! bie ty Po li Go ja wi -
czy% skiej. Cho cia' nie jest w pe! ni
uda n" pro z", po s!u gu je si# bo wiem
ste reo ty pa mi Gór no &l" za czek, któ re ju'
w mi# dzy woj niu ) jak pi sze Zdzi s!aw
Hie row ski ) zo sta !y od rzu co ne przez
czy tel ni ków ja ko na zbyt ob ce i nie pa -
su j" ce do wy two rzo ne go wcze &niej
ide a!u, jed nak po ka zu je, 'e m!o da *l" -
zacz ka mo 'e mie( in ne prio ry te ty, ma -
rze nia, am bi cje ni' jej mat ka, bab ka czy
naj bli' sze s" siedz two. Oczy wi &cie nie
mo' na za po mi na(, 'e Zie mia El! bie ty
to przede wszyst kim po wie&( na le '" ca
do nur tu re ali zmu spo !ecz ne go lat trzy -
dzie stych, a d" 'e nia ty tu !o wej bo ha ter -
ki do ze rwa nia z ro dzin n" tra dy cj"
w du 'ej mie rze wpi su j" si# w spo !ecz -
ne prze mia ny tam tych lat oraz pra -
gnie nia za wo do wej i men tal nej nie za -
le' no &ci ko biet. El' bie ta sta je si# przez
to ty pem ko bie ty ja ko ta kiej, nie za&
szcze gól nie zwi" za nej ze *l" skiem.

Na uko wa, spo !ecz na 
i po li tycz na ka rie ra

Cza sa mi któ rej& uda wa !o si# jed nak
osi" gn"( za mie rzo ny cel, np. zdo -

by( wy' sze wy kszta! ce nie lub zro bi(
ka rie r# na uko w" czy ar ty stycz n", ale
dro ga do tych nie ty po wych nie gdy&
na *l" sku osi" gni#( nie by !a !a twa.
Przy k!a dem mo 'e by( cho cia' by hi sto -
ria Do ro ty Si mo ni des, któ r" in te re su j" -
co opi sa !a we wspo mnie nio wej ksi"' -
ce Szcz" #cie w gar #ci. Z fa mi lo ka
w sze ro ki #wiat. Pro fe sor na uk hu ma -
ni stycz nych, wy bit na folk lo ryst ka, po -
s!an ka na Sejm, se na tor pi# ciu ka den -
cji, cz!o nek Ko mi te tu do Spraw
De mo kra cji, Praw Cz!o wie ka i Kwe stii
Hu ma ni tar nych OB WE uro dzi !a si#
w dziel ni cy Ka to wic ) Ni ki szow cu, któ -
r" wie lu uto' sa mia ze ste reo ty pa mi
utrwa lo ny mi cho cia' by przez Le cha
Ma jew skie go w fil mie An ge lus, ale
rów nie wie lu do strze ga w niej du cho -
w" g!# bi#, nie zwy k!" at mos fe r# po dob -
n" do Gi szow ca opi sa ne go przez Ma! -
go rza t# Szej nert w Czar nym ogro dzie.
W gro nie ko biet zwi" za nych ze *l" -
skiem, któ rym uda !o si# uczy ni( wy j"t -
ko wy atut ze swo ich re gio nal nych ko -

rze ni, roz wi n"( na uko wo lub za wo do -
wo, a cz# sto i roz s!a wi( re gion po za je -
go gra ni ca mi po przez dzia !al no&( po -
li tycz n" czy spo !ecz n" znaj du j" si#
nie w"t pli wie m. in. Kry sty na Bo che nek,
Kry sty na Dok to ro wicz oraz Ma ria Pa% -
czyk -Po zdziej. Co raz po t#' niej sze jest
gro no ba da czek z ró' nych dzie dzin
po cho dz" cych ze *l" ska, pra cu j" cych
nie tyl ko w lo kal nych uczel niach. Nie
mo' na te' po mi n"( mil cze niem tych
ko biet, któ re tu przy je cha !y z in nych re -
gio nów i po zo sta wi !y w &l" skiej kul tu -
rze i na uce nie za tar ty &lad, jak cho cia' -
by Zo fia Kos sak czy pro fe sor Ire na
Ba je ro wa. 

By" na uczy ciel k#

Nietak daw no trud no by !o na *l" sku
tak 'e na uczy ciel kom. Ob raz

szkol ne go per so ne lu na bie ra szcze gól nie
przy gn# bia j" cych ry sów pod pió ra mi
Gu sta wa Mor cin ka (Wy ora ne ka mie nie)
i Ka zi mie rza Go! by (M$o dzie !ow cy).
Pierw szy au tor li te rac kie sym bo le ora cza
i ka p!a na, u'y wa ne w od nie sie niu do pe -
da go gów, przed sta wia ja ko „(…) bla g#
i k!am stwo, któ ry mi kar mi si# kan dy da -
tów do za wo du (…)”, jak pi sze Kry sty -
na He ska -Kwa &nie wicz. Na uczy ciel ki
z je go pro zy to nie 'ad ne „wy ora ne ka mie -
nie”, ale przede wszyst kim gru$ licz ki )
przy sz!e, obec ne lub by !e. War to od no to -
wa( pe! ne re ali zmu, ale i bo le snej drwi -
ny „opo wie &ci Sze he re za dy”, snu te przez
Wan d#, Jan k# i Bron k# ) ho spi ta li zo wa -
ne rech tor ki. Naj bar dziej za pra wio na
kpi n" jest ri po sta Bron ki na wy zna nie
Wan dy o pra gnie niu wst" pie nia do klasz -
to ru. Ko le 'an ka stwier dza: „Szko da, 'e&
nie po sz!a. Nie mia !a by& gru$ li cy, a wy -
bra !a by& naj lep sz" cz"st k#, o dzie wi -
co!”. Mo 'e my od czy ta( w tym cy ta cie
wy ra$ n" alu zj# do przy po wie &ci o Mar -
cie i Ma rii. Przy czym ewan ge licz ny
wy bór Ma rii jest rze czy wi &cie naj lep sz"
cz"st k". Wy bór Wan dy to jak by gro te sko -
wa na miast ka po &wi# ce nia i czy sto &ci,
gdy' na uczy ciel stwo nie da !o jej nic
w za mian za do bro wol ne od da nie si#
na s!u' b# o&wia cie. To, co mia !o by( jej
„naj lep sz" cz"st k"” ja ko ko bie ty -na uczy -
ciel ki, a wi#c sza cu nek i po wa 'a nie ) ni -
gdy si# nie po ja wi !o. W ich miej sce na -
to miast pa% stwo ob da rzy !o j" usta wo w"
sa mot no &ci" (usta wa Sej mu *l" skie go
z 1926 ro ku), po &wi# ce nie za& do pro wa -
dzi !o do cho ro by. Za miast obie cy wa nej
i ocze ki wa nej sym bo li ki He le ny, So fii
i Mar ty co dzien no&( wpi sa !a j" w ob raz
umar !ej dzie wi cy. Ta ki by! los ko biet pra -
cu j" cych w o&wia cie jesz cze w dwu -
dzie sto le ciu mi# dzy wo jen nym. Dzi& mo -
'e nie ma ju' gru$ li cy i nikt nie zwal nia
z po wo du za m"' pój &cia, jed nak pra ca
w szko le, zw!asz cza w dziel ni cach tak
bied nych i z tak wie lo ma pro ble ma mi spo -
!ecz ny mi, jak Chro pa czów, Li pi ny, Szo -
pie ni ce, tzw. cho rzow ska Cwaj ka, to cza -
sa mi wy zwa nie po nad w" t!e si !y p!ci
pi#k nej, a prze cie' to ona przede wszyst -
kim po &wi# ca si# wy cho wa niu i edu ka cji.

By" wdo w#

Mi mo wie lu wi docz nych zmian spo -
!ecz nych na dal trud no jest by(

ko bie t" na *l" sku. Nie !a two jest bo wiem
by( wdo w" sa mot nie wy cho wu j" c" po -
tom stwo, gdy m"' zgi n"! w gór ni czych
pod zie miach. Trze ba do da(, 'e daw niej
móg! jesz cze stra ci( 'y cie w bie da szy -
bie lub na woj nie w mun du rze We hr -
mach tu. Li te ra tu ra i film utrwa li !y wie -
le syl we tek sa mot nych ma tek okry tych
'a !ob nym ko lo rem. W fil mie An to nie -
go Ha lo ra Sie dem ze gar ków Gu sta wa
jest wy j"t ko wa sce na: to ra mi na le '" cy -
mi praw do po dob nie do ko pal ni wie zio -
ne s" licz ne trum ny z cia !a mi kar wi% -
skich gór ni ków, a za ni mi su nie mil cz" cy
po chód czar nych po sta ci: ma tek, 'on, có -
rek, sióstr. To ob raz za czerp ni# ty z Czar -
nej Jul ki Gu sta wa Mor cin ka, sa ma za&
hi sto ria tra gicz ne go wy pad ku w Kar wi -
nie w 1894 ro ku nie opusz cza !a wy -
obra$ ni pi sa rza i zna la z!a swo je od bi cie
w nie jed nej je go fa bu le. Na le 'y wspo -
mnie(, 'e wci"' &wie 'a w pa mi# ci *l" -
za ków jest ka ta stro fa, do któ rej do -
sz!o 21 li sto pa da 2006 ro ku w Ru dzie
*l" skiej Ha lem bie. Zie mia za bra !a wów -
czas 23 m#' czyzn. Jak wy gl" da! rudz -
ki kon dukt 'a !ob ny? Jak wy gl" da 'y cie
ko biet, dla któ rych osiem lat te mu &wiat
wy wró ci! si# do gó ry no ga mi? Wie dz"
o tym je dy nie one sa me. I niech tak po -
zo sta nie! 

A ile' jesz cze ta kich kon duk tów by -
!o i b# dzie…?!

Pod czas II woj ny i tu$ po niej

Nie !a two jest roz !" czy( si# z sy nem
czy m!o dym ma! 'on kiem i po s!a(

go na front. O ta kiej ko niecz no &ci opo -
wia da z ko lei ksi"' ka Aloj ze go Ly ski
Du chy woj ny. Na ro li po zo sta je te &cio -
wa z sy no w" i no wo na ro dzo nym wnu -
kiem. Ko bie ty sa mo dziel nie zaj mu j"
si# go spo dar k" w trud nych cza sach
oku pa cji nie miec kiej, ca !y czas cze ka -
j"c na po wrót Aloj za z We hr mach tu. Jed -
nak bie da im po dob nych nie sko% czy !a
si# wraz z og!o sze niem po ko ju. 

No wa w!a dza lu do wa po ka zy wa !a ro -
dzi nom, w któ rych m#' czy$ ni no si li
nie gdy& mun dur hi tle row skiej ar mii
lub któ rej cz!on ko wie pod pi sa li volks -
li st#, 'e s" lud$ mi gor sze go ga tun ku,
nie po '" da ny mi w so cja li stycz nej oj -
czy$ nie. Jed n" z naj tra gicz niej szych ar -
ty stycz nych wi zji opi su j" cych tam ten
okres jest sztu ka In g ma ra Vil lqi sta Mi -
$o#% w Königshütte. El wi ra ) wi#$ niar -
ka Obo zu Zgo da w *wi# to ch!o wi cach,
gra na przez Da ri# Po la sik ) to po sta(,
któ ra sku pia w so bie ca !y dra mat ko biet
po zba wio nych po woj nie ja kiej kol -
wiek po mo cy, rzu co nych na pa stw# lo -
su. Czym bo wiem za wi ni !a ta m!o da
dziew czy na? Tym, 'e nie mia! jej kto
bro ni( pod czas oku pa cji i po niej, 'e da -
wa !a so bie ra d#, jak umia !a naj le piej, 'e
chcia !a prze 'y( woj n#? A mo 'e ku pi -
!a 10 kg cu kru jak ko bie ta ska za na za ta -
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ki w!a "nie czyn na 18 mie si# cy obo zu,

dla któ rej Mor ci nek wy pro si! u!a ska -

wie nie?

II woj na "wia to wa i na zi stow ska ide -

olo gia chy ba naj bar dziej do "wiad czy !y
p!e$ pi#k n% na &l% sku, gdy' po sta wi !y
j% przed ko niecz no "ci% do ko ny wa nia wy -

bo rów, ja kich do t%d nie mu sia !a czy ni$
i do któ rych nie by !a w ogó le przy go to -

wa na. Gro te sko wo uka zu je ten pro -

blem Ja nosch w Cho lon ku. Sta nik

z Mich ci% wio d% wy staw ne 'y cie pod -

czas oku pa cji dzi# ki wst% pie niu m# 'a
za na mo w% De tle va do par tii fa szy -

stow skiej. Ten wy bór oka zu je si# jed nak

zgub ny w chwi li wkro cze nia na te ren

&l% ska Ar mii Czer wo nej. Po wie"$ uka -

zu je za gu bie nie i brak kr# go s!u pa mo -

ral ne go Mich ci, ale czy jest ona wy obra -

'e niem &l% zacz ki ja ko ta kiej w tam tym

cza sie? Zde cy do wa nie nie. Ist nie j% "wia -

dec twa wie lu bo ha ter skich i pa trio tycz -

nych po staw ko biet, któ re po mi mo bie -

dy i za gro 'e nia 'y cia nie pod pi sa !y
volks li sty, któ re bro ni !y pol sko "ci swe -

go do mu, któ re an ga 'o wa !y si# na wet

w pod ziem n% wal k#. Po nad to wie le

pod pi sa !o do ku ment tyl ko dla te go, by

ura to wa$ sie bie i dzie ci. Ta k% po sta w#
roz grze sza! sam bi skup ka to wic ki (
Sta ni s!aw Adam ski. Nie mo' na oczy wi -

"cie zu pe! nie wy klu czy$ ist nie nia po je -

dyn czych przy pad ków ta kie go za pa -

trze nia w hi tle row skie Niem cy, ja kie

re pre zen to wa !a cho cia' by Kla ra Krau -

ze z opo wia da nia pod tym sa mym ty tu -

!em au tor stwa Wil hel ma Szew czy ka.

Rów no cze "nie trze ba jed nak pa mi# ta$,
'e ty tu! ten na le 'y do pro zy re ali zmu so -

cja li stycz ne go, a wi#c od zna cza si# sil -

n% ten den cyj no "ci%.

By! mat k" w cza sach kry zy su

S
po rym pro ble mem by !a rów nie'
bie da mi# dzy woj nia, cho cia' mo' -

na od na le)$ w li te ra tu rze opi sy ko biet,

któ re prze 'y wa !y j% m#' nie, z po "wi# -
ce niem i nie z!om no "ci%. Do brym przy -

k!a dem jest Otrem bi na z po wie "ci dla

m!o dzie 'y Po ka mie ni stej dro dze Mor -

cin ka, wzo ro wa na na mat ce au to ra (
Ma rian nie. Bo ha ter ka po szu ku j% ca w# -
gla na ha! dzie, wy ko pu j% ca ziem nia ki,

pio r% ca bie li zn# w bo gat szych do mach,

sprz% ta j% ca kan ce la ri#, wy da j% ca na rz# -
dzia z ko pal nia ne go ma ga zy nu oraz

miesz ka j% ca w za ple "nia !ej su te re nie to

po sta$ sta le kro cz% ca „po ka mie ni stej

dro dze”. Rów no cze "nie to ko bie ta

tward sza od ka mie nia, któ rej 'y cio we

prze ciw no "ci nie kru sz% cha rak te ru,

nie roz !u pu j% psy chi ki, nie '!o bi% bruzd

w ser cu, ale utrwa la j% mi !o"$ do je dy -

na ka i go to wo"$ do po "wi# ce nia. Wy -

j%t ko wo"$ Mor cin ko we go ob ra zu mat -

ki po le ga na tym, 'e wraz z „twar do "ci%”
Otrem bo wej po zna je my tak 'e 'ar jej

ser ca, któ re nie har dzie je, nie prze -

mie nia si# w nie czu !y ka mie*, ale b# -
d%c wy j%t ko wo sil ne, po zo sta je czu !e
i !a god ne. Im bar dziej ka mie ni sta by !a
jej dro ga, tym wi#k sza roz pa la !a j% mi -

!o"$. Ta k% wi zj# au tor opar! na oso bi -

stych do "wiad cze niach. W ese istycz nym

zbio rze Li sty z mo je go Rzy mu za pi sa!:
„(…) przy po mi nam so bie swo j% mat k#
(…). Oczy jej by !y sza re i ogrom nie m% -
dre. D!o nie (…) chro po wa te, spra co wa -

ne, twar de w do ty ku, lecz jak bar dzo !a -

god ne, ci che i ra do sne!... A jej ser ce!

Nie, w ludz kiej mo wie nie znaj dziesz ju'
na to okre "le nia. Zna laz! je chy ba m!o -

dy Mi cha! Anio!, kie dy (…) przy st% pi!
do bry !y bia !e go mar mu ru, by wy rze) -
bi$ (…) «Pie t#»”.

Li te rac kie urze czy wist nia nie 
wspo mnie#

P
o dob nych ob ra zów ma tek, ba bek

czy cio tek ( za pra co wa nych w do -

mu, w po lu, w ja kim" za k!a dzie pra cy,

m% drych 'y cio wo, od da nych ro dzi nie

i bli) nim, po tra fi% cych umie j#t nie po kie -

ro wa$ swo im po tom stwem, two rz% cych

wy j%t ko w% at mos fe r# do mo we go ogni -

ska, ma j% cych za wsze w za na drzu mnó -

stwo opo wie "ci, le gend, wi ców, au to rek

do sko na !ych po traw, któ rych smak to wa -

rzy szy dzie ciom jesz cze w do ro s!o "ci (
ta kich ob ra zów utrwa li !a li te ra tu ra chy -

ba naj wi# cej. W ka' dym ra zie wi# cej ni'
owych z!ych i smut nych przy k!a dów,

o któ rych pi sa !am na po cz%t ku. Wy star -

czy wspo mnie$ ciot k# Ci l# z ksi%' ki Ste -

fa na Szy mut ki, bab ci# Fran cisz k# z La -
jer ma na Alek san dra Na wa rec kie go,

mat k# Ro za li# ze wspo mnie* Do ro ty Si -

mo ni des Szcz! "cie w gar "ci, po bo' n%
ciot k# Ro za li# i nie co su ro w% bab k# An -

n# z Pi# tej stro ny "wia ta Ka zi mie rza

Kut za czy sze reg ko biet opi sa nych

w Czar nym ogro dzie Ma! go rza ty Szej -

nert. Rów nie od wa' na i nie z!om na by -

!a wdo wa po Wa !osz ku z Wy r# ba ne go
chod ni ka Mor cin ka. One wszyst kie s%
ese istycz nym lub li te rac kim urze czy wist -

nie niem wspo mnie* na szych w!a snych

ba bek i cio tek oraz t# sk no ty za praw dzi -

wym do mem, w któ rym miesz ka niec

i go"$ czu j% si# jed na ko wo bez piecz nie.

S% do br% stro n% kul tu swoj sko "ci tak cha -

rak te ry stycz ne go dla kul tu ry Gór ne go

&l% ska. S% tak 'e pró b% mi ty za cji kra ju

lat dzie cin nych, po szu ki wa nia kul tu ro -

wych sen sów sma ków, za pa chów, d)wi# -
ków i ob ra zów, któ re za pa mi# ta !o si#
z bab ci nych czy mat czy nych ra mion, far -

tu chów, kuch ni i ogród ków. 

Ko bie ty wy pe$ nia j" pa mi%! 
&l" skich dzie ci

Nie
szki co wa no by jed nak ta kich

por tre tów, gdy by nie fakt, i' to
g!ów nie ko bie ty wy pe! nia !y i wy pe! nia -

j% pa mi#$ "l% skich dzie ci. M#' czy) ni s%
w du 'ej mie rze wiel ki mi nie obec ny mi.

Rzad ka byt no"$ oj ców w do mu by !a ce -

le bro wa na w ro bot ni czych ro dzi nach

spe cjal ny mi ry tu a!a mi, któ re zna la z!y
swo je od bi cie w li te rac kich opi sach

oraz fil mo wych ka drach. Kla sycz na

jest ju' chy ba sce na z Per $y w ko ro nie
Ka zi mie rza Kut za, gdy Ja" wra ca

z szych ty do do mu. Oczy wi "cie, jest to

ob raz opar ty na ste reo ty pie, któ ry zna -

cz% co zu bo 'a ar ty stycz ny prze kaz

i uprasz cza psy cho lo gicz ny por tret, ale

rów no cze "nie pew ne je go kom po nen ty

sprzy ja j% na wi% za niu po ro zu mie nia po -

mi# dzy twór c% a od bior c%. W tym sen -

sie s% prze strze ni% wspól n% dla obu

uczest ni ków kul tu ro wej ko mu ni ka cji.

To masz Bo che* ski pi sze wr#cz, 'e
„(…) gwa ran tu j% [one ( przyp. KB] bez -

piecz n% ko mu ni ka cj# we wn%trz gru py

(…)”. Ich po wie la nie za" nie wy czer pu -

je owej kli szy, ale utrwa la j%. Do pie ro

wów czas, gdy na ru sze nie wy obra 'e nia

ni ko go nie pro wo ku je, mo 'e my mó wi$
o je go zu 'y ciu. 

Wspó$ cze sny 'l"sk

P
o wsta je za tem py ta nie: czy wspó! cze -

snych miesz ka* ców &l% ska po dob -

ne sce ny po ru sza j% jesz cze do ja kiej"
o'y wio nej dys ku sji? A mo 'e po wie la ne

wie lo krot nie sche ma ty zu 'y !y si#? Mo -

'e &l% za cy s% ju' zu pe! nie in ni? A wraz

z ni mi i "l% skie ko bie ty? Mo 'e obec ne

tu taj co naj mniej od cza sów re for ma cji

eu ro pej skie wp!y wy kul tu ro we do pro wa -

dzi !y do umniej sze nia zna cze nia i os!a -

bie nia wy ra zi sto "ci cech re gio nal nych?

Mo 'e po sta wy ta kie, ja kie re pre zen to wa -

!y Ma rian na Mor ci nek, El' bie ta Lu kre -

cja (opi sa na przez Zo fi# Kos sak w zbio -

rze Wiel cy i ma li) czy "w. Ja dwi ga

(spor tre to wa na przez po wie "cio pi sar k#
w Le gnic kim po lu), za cho wa !y si# je dy -

nie w le gen dach, li stach i oso bi stych mi -

tach? Mo 'e co raz cz# "ciej bli 'ej nam (
ko bie tom ( do Zu li Kor nac kiej, któ rej

tra gicz n% dro g# do kre acji fem me fa ta -
le na kre "li! w M$o dzie %ow cach Ka zi -

mierz Go! ba? Mo 'e wi# cej jest w nas

Ce lin dy z Hi sto rii On drasz ka Sze be sty,
zbój ni ka Zo fii Kos sak al bo te' ja kich"
cz# sto nie zro zu mia !ych me lan cho lii,

jak u ko biet kre "lo nych przez Le ona

Wan tu !#? 

Gdy bym mia !a pra wo wy bo ru, po zo -

sta wi !a bym przy 'y ciu daw ny "wiat, na -

wet je "li by! on w du 'ej mie rze je dy nie

po bo' nym 'y cze niem, usa kra li zo wa -

nym wspo mnie niem, mi ty za cj% do mu

czy le gen do twór cz% opo wie "ci%. Na wet,

je 'e li wszyst kie opi sa ne bab ki, ciot ki

i mat ki nie by !y w rze czy wi sto "ci ta kie

do bre, ich kuch nie ta kie czy ste, ich bie' -
ni ki wy kroch ma lo ne, a ro la dy do sko na -

!e. Tam ten "wiat by! wprost stwo rzo ny

do mi tów, dzi# ki cze mu da wa! si#
oswo i$. W ta kim swoj skim kra jo bra zie

cz!o wiek móg! za" !a twiej si# od na le)$
i pew niej za ko rze ni$. Na to miast dzi siej -

szy ( z wie lo ra kim za gu bie niem, wy -

ko rze nie niem, bez dom no "ci%, bra kiem

wier no "ci, wir tu al no "ci%, de fi cy tem

wi# zi, ob co "ci% i spo !ecz n% znie czu li -

c% ( sprzy ja chy ba je dy nie ner wi cy, de -

pre sji i wszel kie go ro dza ju uza le' nie -

niom. Ja ki wi#c mo 'e by$ chleb z tej

m% ki? 

!



27

ami! tam z cza sów m"o -
do #ci pierw sze kon tak ty
z Bry tyj czy ka mi, któ rych
do dzi# cz! sto zda rza si!

na zy wa$ An gli ka mi. Tak dla uprosz -
cze nia. Pa mi! tam te% do sko na le re -
ak cje Szko tów, któ rzy tych Bry tyj -
czy ków jesz cze ja ko# zno si li, ale kie dy
na zy wa no ich An gli ka mi… do s"ow -
nie mie li pia n! na ustach. Mnie to nie
dzi wi "o, bo wiem wy cho wa "em si!
m.in. na lek tu rze Wal te ra Scot ta i Ro -
ber ta Lo uisa Ste ven so na. Ja ko# te lek -
tu ry za pa d"y mi w ser ce i chro ni "y
przed te go ro dza ju omy" ka mi. Wra -
ca "em do nich tak %e pó& niej, ale by "y
to zu pe" nie in ne po wro ty, pod bu do -
wa ne pew n' wie dz' hi sto rycz n' i po -
li tycz n'. Pa mi! tam bez mier ne zdu -
mie nie #.p. prof. Zyg mun ta Czer ne go,
li te ra tu ro znaw cy eu ro pej skie go for -
ma tu, kie dy na eg za mi nie za pro po -
no wa "em omó wie nie po wie #ci „Rob
Roy” W. Scot ta. Z nie ja kim roz ba -
wie niem za ak cep to wa" mo j' pro po -
zy cj!, trak tu j'c to za pew ne ja ko eg -
za mi na cyj ny unik i pró b! pój #cia
na "a twi zn!, cze go od po wied ni kiem
mo g"o by dzi# by$ oma wia nie „Har -
ry’ego Pot te ra”. Jed nak kie dy do#$
szcze gó "o wo przed sta wi "em t"o hi sto -
rycz ne po wie #ci i ró% ne jej sub tel no -
#ci, wy s"u cha" mnie z za in te re so wa -
niem, a na ko niec (tro ch! si! wte dy
roz ga da "em) za pro po no wa" po wrót
z wy ciecz ki po wrzo so wi skach i po -
sta wi" mi ca" kiem przy zwo ita oce n!.

Wspo mi nam o tym dla te go, %e pew -
ne my #li za war te w tej po wie #ci, tak -
%e w utwo rze „Wa ver ley” te go sa me -
go au to ra oraz m.in. w „Po rwa nym
za m"o du” R.L. Ste ven so na na gle po -
wró ci "y do nas z ca" kiem spo rym im -
pe tem i nie ocze ki wa nie oka za "y si!
czym# znacz nie wi! cej, ni% tyl ko ro -
man tycz ny mi ro je nia mi prze brzmia -
"ych kla sy ków. Szkoc kie re fe ren dum,
mi mo, %e nie przy nio s"o Al bie*) pe" -
nej nie pod le g"o #ci, po ka za "o jak sil -
ne s' d' %e nia te go na ro du. Od r!b -
no#$ i to% sa mo#$ Szko tów s' bar dzo
wy ra zi ste, szcze gól nie na grun cie te -
go, co na zy wa my tra dy cj' i kul tu r'.
Wi docz ne (i s"y szal ne) atry bu ty tej
to% sa mo #ci do sko na le zna my – to kilt
i bu( czucz ne brzmie nie dud, nie wie -
dzie$ dla cze go na zy wa nych u nas
kob z'. Tak bu( czucz ne, %e po jed -
nym z po wsta( szkoc kich za ka za no
gry na tym in stru men cie, uzna j'c go
za #mier cio no #n' bro(, i nie bez ra -
cji, bo Szko ci od stu le ci zna ni by li ja -
ko do sko na li wo jow ni cy, pod jed nym
wszak %e wa run kiem – %e do bo ju pro -
wa dzi" ich du dziarz i je go pi broch
**). Bez te go ani rusz. 

S' jed nak ele men ty tej tra dy cji,
któ re nie s' ju% tak oczy wi ste.

– Pic na wo d! i fo to mon ta% – po wia -
da j' na wet An gli cy o nie któ rych za -
byt kach szkoc kie go pi #mien nic twa,
jak „Pie #ni Osja na”. Po dob nie trak -
tu j' sm!t ne bal la dy mó wi' ce o bo -
ha ter skich wy czy nach ja ko bi tów, zwo -
len ni ków „kró lów za wo d'”, czy li
prze p! dzo nej z wysp dy na stii Stu ar -
tów. Za uwa% my jed nak, %e ta ki „pod -
ra so wa ny” folk lor i na ro do wa mi to -
lo gia po wsta wa" tak %e gdzie in dziej
i nie &le spe" nia" swo j' ro l! (w Cze -
chach „R! ko pis Kró lo dwor ski” czy
stwo rzo ny przez St. Wit kie wi cza styl
za ko pia( ski). 

Szko cja i Po la cy? To spo ra ksi! ga,
do któ rej w"a #nie do pi sa no no wy roz -
dzia". Mie li #my si! sta$ j! zycz kiem
u wa gi. Po nad trzy dzie sto ty si!cz -
na gru pa mniej szo #cio wa w pi! cio -
mi lio no wym na ro dzie, kie dy an kie -
ty wie #ci "y nie mal rów no wa g!
mo% li wych g"o sów za „aye” i „nay”
***), ma zna cze nie. A my, jak zwy -
kle w ta kich przy pad kach po dzie li -
#my swo je g"o sy. Z jed nej stro ny
przy po mi na no ha s"o „za wol no#$ wa -
sz' i na sz'” a z dru giej wi dzia "o si!
nie po kój wy wo "a ny nie prze wi dy wal -
ny mi skut ka mi se ce sji. Wszyst ko jed -
nak spro wa dzi "o si! do for ma tu bu -
rzy w szklan ce wo dy, ja ko %e opcja
„nay” jed nak zwy ci! %y "a. W su mie
przy po mi na "o to tro ch! wk"a da nie
pal ca mi! dzy drzwi. Na szcz! #cie
nikt ich nie za trza sn'". Za im po no -
wa" mi jed nak pre mier au to no micz -
nej po daw ne mu Szko cji, któ ry, cho$
g"o so wa" za nie pod le g"o #ci', za ape -
lo wa" o uzna nie wy ni ków re fe ren -
dum i usza no wa nie wo li wi!k szo #ci.
)ad ne go tu pa nia i po krzy ki wa nia
o ha( bie, oszu stwie i kpi nach. Ailig
(Alex) Sal mond za cho wa" si! jak
praw dzi wy m'% sta nu i to mu si im -

po no wa$. Tak %e przed wcze sna oka -
za "a si! hi ste ria „ja sno wi dzów” prze -
po wia da j' cych pierw szy etap ato mi -
za cji Eu ro py czy na wet roz pad Unii.
Szko ci wie dz', %e nie pod le g"o#$ to
pi!k na rzecz, ale naj wi docz niej do -
szli do wnio sku, %e jesz cze nie w tej
chwi li. Po za tym po po nad trzy stu
la tach ma" %e( stwa nie od cho dzi si!
z do mu ot tak so bie. 
*l'sk a Szko cja? Nie wi dz! wspó" -

cze snych ana lo gii, a na ci' ga$ nie chc!.
Hi sto rycz nie? Ow szem by "y zwi'z ki
i to na ca" kiem wy so kim szcze blu.
Kie dy ród So bie skich prze niós" si!
do Brze gu, cór ka Ja ku ba, a wnucz ka
kró la Ja na sku pi "a na so bie za in te re -
so wa nie tzw. Sta re go Pre ten den ta, po -
zba wio ne go tro nu Ja ku ba Stu ar ta i zo -
sta "a je go %o n', a tak %e mat k' M"o de go
Pre ten den ta, Ka ro la Edwar da, z jed -
naj stro ny spraw cy wie lu nie szcz!#$,
ja kie spo tka "y Szko cj! po 1745 ro ku,
a z dru giej le gen dar nej po sta ci, przed -
mio tu kul tu wie lu Szko tów i bo ha te -
ra nie zli czo nych bal lad i le gend. Pó& -
niej, w po cz't ku XIX w. po ja wi li si!
bra cia Stu art -So bie ski, ma la rze z za -
wo du, i wy my #li li bar wy szkoc kich
tar ta nów, sto su j'c mi sty fi ka cj! w spo -
rych daw kach. Nie jest na to miast mi -
sty fi ka cj' s"u% ba *l' za ków w nie któ -
rych zna nych szkoc kich pu" kach.
Zna "em kil ku, któ rzy w 1940 zde zer -
te ro wa li z We hr mach tu we Fran cji
i tra fi li do ta kich jed no stek. Py ta ni
o s"u% b!, od po wia da li, %e nie by "o
&le, tyl ko te spód ni ce… Pal sze#$, %e
kra cia ste. 

A w mo ich Gór kach? Nie, my tu
jesz cze nie my #li my ani o au to no -
mii, ani o nie pod le g"o #ci, cho$ by "y
kie dy# ta kie po my s"y, %e by od"' czy$
si! od gmi ny Bren na – na py ta nie
po co, nikt jednak nie po tra fi" udzie -
li$ mi sen sow nej od po wie dzi. Kil ku
s' sia dów wy je cha "o za pra c' do Szko -
cji, ale ich re la cj! us"y sz' za pew ne
w cza sie #wi't. Za nim to jed nak na -
st' pi, pa trz'c na nie szkoc kie gó ry
mo g! po s"u cha$ pi broch w mi strzow -
skim wy ko na niu ma estro Lind saya
Da vid so na, szkoc kie go du dzia rza,
któ ry dzie li swo je %y cie mi! dzy Szko -
cj! i Pol sk! i o kil ka kro pel nad w' -
tli$ mo j' ko lek cj! usi ge be atha****)
sin gle malt*****). Sla in te, Al ba! Sla -
in te, Gór ki!

*) cel tyc ka na zwa Szko cji.
**) utwór, g"ów nie o woj sko wym cha -

rak te rze, wy ko ny wa ny na du dach. 
***) tak i nie w u%y wa nej przez Szko -

tów an gielsz czy& nie
****) celt. wo da %y cia, whi sky

*****) ang. s"o do wa whi sky 
!
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Ni gdy nie wi dzia !em te go miej sca.
"ó! ty, po bie lo ny wap nem, wy so ki, dwu pi# tro wy dwo rzec

z br$ zo wy mi %a lu zja mi w oknach. Obok szyn kwit n$ %ó! te dzie -
wan ny. A z naj wy% sze go bocz ne go okna wy chy la si# Glo wa mo -
je go oj ca. Przy wo !u je mnie bez s!o wa. Czy mam wej&' na gó -
r#? Cze go mo %e chcie'? I jak tu taj tra fi!?

Ale% to wca le nie jest mój oj ciec. Ten cz!o wiek, któ re go twarz
ry su je si# na za la nym s!o( cem mu rze, przy po mi na ra czej owe -
go tor re ado ra, któ re go przed la ty wi dzia !em w Bar ce lo nie.

– Och, Bar ce lo no, ko cha ne, cie p!e, pach n$ ce mia sto! Och. Car -
men ci to, je dy na mi !o &ci mo je go ser ca!

Mu sz# pój&' obok szyn, a mo %e spo tkam ko go&. Ech! – tak 
mi lek ko na ser cu. No to co, %e ni ko go nie spo ty kam. Je -

&li mi si# ze chce, wyj d# so bie za mia sto. Nie je stem zm# czo ny
i nie bo j# si# %y cia. Id) my wi#c!

Ale, ale! Te raz wi dz#, %e prze cie% ta &cie% ka pro wa dzi do na sze -
go do mu! To jest &cie% ka  p r o w a d z $ c a  d o d o m u!  T$ &cie% -
k$ pro sto z !$ ki do cie ram do na sze go le ci we go sa du. Do ma !ej furt -
ki na je go ty !ach! Wszyst ko jed no, nie ma po wo du, aby mia! si#
l# ka' po wro tu do mu. Cza sa mi, ow szem, my&l o po wro cie wy da -
je mi si# czym& okrop nym, ale te raz, gdy no gi nio s$ ma nie tak lek -
ko, a w g!o wie mam ta ki spo kój – te raz nie! Id) my wi#c!

Z na prze ciw ka nad cho dzi mój m!od szy brat. Pa trzy 
przed sie bie. Od wra ca g!o w#. Dla cze go? Za trzy mu j# si#

przed nim. Nie po zna je mnie
– Ko go pan szu ka?
– Star sze go bra ta!
– Prze cie% to ja!
Nie od po wia da, od wra ca si#, od cho dzi. Id# za nim. Dro ga zmie -

nia si#, ale to nic, ja tu taj wsz# dzie tra fi#. Prze cie% sze d!em ju%
t# dy, ale… kie dy?

Raz je den. Ju% wiem, to Mia sto Utra pie nia. Wszyst ko w po rz$d -
ku. Mam za pa! ki, i ser ce tam, gdzie trze ba.28

– No pro sz# – mó wi mój brat – tu taj jest pan Béla. 
– Dla cze go nie zwra casz si# do mnie na ty?

Nie od po wia da. Przez wpó !o twar t$ bra m# wcho dzi 
do ja kie go& do mu. Ki wa na mnie z po dwó rza.

*wie ci si# tam jesz cze bla dziut ko lam pa naf to wa. Wi da' otwar -
ty ko ry tarz z ba lu stra da, sk$d k!a nia si# s!u %$ cy, zu pe! nie obo -
j#t nie, mil cz$ co sztyw no. Za nim na to miast, ni czym cie nie skra -
da j$ si# lu dzie o ciem nych twa rzach, z wor ka mi.

– Cze go tu taj szu kam, i co to ob cho dzi mo je go bra ta, je &li ko -
go& okra da j$!

Lu dzie z wor ka mi prze cho dz$ przez ko ry tarz d!u gim sze re giem,
gro) nie i wy st#p nie.

– Dla cze go ten ch!o pak &ci$ gn$! mnie tu taj?
Mój brat wyj mu je z kie sze ni sznur i pod rzu ca go s!u %$ cej.

Dziew czy na przy wi$ zu je go do kra ty, ale s!a biut ko, chy ba na -
wet le d wo -le d wo. Lecz brat nie dba o to, da je mi znak, i za czy -
na si# wspi na'. Ru szam za nim, po nie wa% bo j# si# k!o po tów
i praw do po dob nie nie mam wie le do  tra ce nia.

– Daw no nie wspi na !em si# po sznu rze, chy ba od ch!o pi# cych
lat.

A jed nak ja ko& tam si# wspi nam; brat mi po ma ga, pa trzy my
na mil cz$ c$ s!u %$ c$. Nie ru cho ma, za wzi# ta, z!a twarz! Nie gdy&
by !a %o n$ na sze go win ogrod ni ka, tra fi !a do wi# zie nia, po nie wa%
chcia !a otru' swo je go m# %a. 

Wcho dzi my w pó! otwar te drzwi, sk$d prze &wi tu je czer- 
wo ny blask lam py. Jest to ci chy, opusz czo ny po kój, w któ -

rym nikt nie miesz ka, i w któ rym ca !y mi no ca mi ja rzy si# p!o -
mie( lam py, cho cia% nikt jej nie za pa la. Ot, ta ka lam pa, któ rej
&wia t!o ni ko mu nie jest po trzeb ne, któ rej olej ci cho si# zu %y wa,
gdy mi ja z bó lem noc za no c$! Dziw ny i strasz ny jest ten opusz -
czo ny po kój, pu sty i bez sen sow ny. Wszyst ko mo %e si# tu taj zda -
rzy'! Mo %e na wet za bi ja si# w nim lu dzi?

– Ty, uwa %aj my, %e by kto& nie za trza sn$! za na mi drzwi! – mó -
wi# szep tem, s!y sz$c do sko na le swój prze ra %o ny g!os.

– Chod) tu!

Brat idzie przo dem i otwie ra drzwi okle jo ne ta pe t$. Prze- 
cho dzi my przez jesz cze je den. po kój. W!a &ci wie jest to

roz le g!a, nie ob j# ta dla oka sa la. A os!o ni# ta, ni sko opusz czo n$
lam p$, jak by zwi sa !a z nie do si#% nej wy so ko &ci. O&wie tla je dy -
nie mar tw$ ko bie t# le %$ c$ po &rod ku sa li.

– Jak tu taj do sta! si# ten trup?
Nie &miem si# ode zwa'. Mój brat po st# pu je kro kiem rów nym

i ener gicz nym, jak kto&, kto spe! nia ja k$& &wi# t$ po win no&' i nie
ist nie j$ dla nie go %ad ne prze szko dy. Chcia! bym si# za trzy ma' i po -
pa trze' na t# cu dow n$ ko bie t#, któ r$, Bóg je den wie, kto po zo -
sta wi! w tym miej scu, w tym po nu rym osa mot nie niu, ska zu j$c
j$ na nie chyb n$ &mier', ale mo wy nie ma o chwi li prze rwy. Do -
cie ra my do ko ry ta rza i scho dzi my cia sny mi scho da mi po &ród &wi -
ta j$ cej, przed po ran nej sza rów ki.

– Do k$d idzie my? – py tam szep tem, pra wie nie od dy cha j$c.
Znam to miej sce, to ulicz ka w We ne cji. By li &my tu raz z Car -

men ci t$. O, tam miesz ka li &my, na dru gim pi# trze.
– Pi#k ne, szcz# &li we cza sy; co od tam tej po ry mo g!o si# sta'

z pi#k ny mi usta mi Car men ci ty!...

Po wie trze jest nie ru cho me.: Praw do po dob nie ma si# ju% 
pod je sie(, bo ko lo ry &wi tu lek ko za cho dz$ mg!$. 

Z b!o gim, !a god nym utru dze niem w ko la nach, id# w stro n# Ca -
na le Gran de, po przez mnó stwo uli czek i mo stów. Nie sar kam,
ow szem, roz gl$ dam si# z za cie ka wie niem.

– Jak %e tu pi#k nie. Jak %e pi#k na jest ta zie lo na wo da. Jak %e czy -
ste po wie trze.

Mu sze po my &le', kie dy% to ja tu taj by !em. Przed o&miu, dzie -
si# ciu la ty, wte dy rów nie% sam, ale szcz# &li wy, bo po tra fi !em d!u -
go spa'. Spa' bez prze bu dze nia, a sen by! s!od ki jak cu kro wa -
ne mle ko!

Wresz cie wy do sta !em si# na Plac *wi# te go Mar ka. By! pu sty, cho -
cia% pe !en &wia t!a. I ani jed ne go cz!o wie ka, %ad ne go d)wi# ku.

– A có% to, czy% by to mia sto wy mar !o?
Krzy cz#:
– Ho, ho, ho!
Mój g!os roz cho dzi si# po wiel kich ka mien nych kost kach, ale

nie po ka zu je si# %ad na %y wa isto ta. Ani %a den ptak. 
– Co mam tu te raz ro bi'? Ju% wiem. Wej d# na dzwon ni c#, mo -

%e uda mi si# ko go& zo ba czy'.
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8.

Ale dzwon ni ca wci!" jesz cze nie jest go to wa. To nie po j# te,

czy" by za nie cha no re stau ro wa nia? Ci cha czem prze $li zgu j# si#
przez drzwi pod brud ny mi, za ku rzo ny mi rusz to wa nia mi,

i wst# pu j# na nie ko% cz! ce si# scho dy. Po wie trze jest tu taj d&a -

wi! ce, to; prze ra' li wa at mos fe ra prze sz&o $ci. Al bo te" mo jej

przy sz&o $ci?

Ka" dy mo "e tu do pa$( cz&o wie ka, nie ma gdzie si# ukry(; do -

k!d si# st!d wy do sta n#, co zo ba cz#, gdzie za wa l! si# scho dy ra -

zem ze mn! – w owej chwi li nie mo g&em so bie te go wszyst kie -

go wy obra zi(. Bo je $li na wet przed sta wi# so bie co$ naj gor sze go,

naj strasz liw sze go, przy sz&o$( wci!" jesz cze mo "e mnie prze li -

cy to wa(!
Na przy k&ad: gdy by kto$ te raz za mkn!& drzwi od dzwon ni cy,

gdy by mu ra rze szyb ko je za mu ro wa li, a "e la zne drzwi na gó rze

oka za &y by si# za mkni# te… Na pró" no bym ko &a ta&, bo i tak nie

móg& bym wy do sta( si# na wol ne po wie trze, aby ze sko czy(, "e -

by krzyk n!(, by wy zwo li( si# z nie wo li.

To jest strasz ne w tej spra wie, "e zwle ka& bym – w na dziei, "e
si# st!d wy do sta n# – z sa mo bój stwem, ja kie móg& bym po pe& ni(
bez tru du, w ci! gu kil ku mi nut!, przy po mo cy moc nej je dwab -

nej apasz ki. Jest wiel ce praw do po dob nym, "e w za ku rzo nych,

d&a wi! cych ciem no $ciach, d&u go szu ka& bym ja kich$ wyj$(
i okien. A szu ka j!c, by( mo "e, prze drze ma& bym pa r# go dzin na ja -

kich$ scho dach, mo "e upo rczy wie ob dra py wa& bym mu ry, a" by

mi krew sp&y wa &a z pal ców… i umar& bym z g&o du, bo wte dy nie

mia& bym ju" ani si &y wo li, ani si &y mi# $ni, aby sko% czy( ze so -

b! przez sa mo udu sze nie.

– Wszyst ko jed no, chod' my na gó r#!
Wresz cie po d&u gich, d&u gich mi nu tach do sta je my si#

na ga le ri#. Nie jest za mkni# ta. Mo g# si# ro zej rze(. )ad ne go cz&o -

wie ka, "ad ne go stat ku, ani $la du dy mu. 

– Ale" to mia sto jest wy mar &e.

Rzecz w tym, "e w&a $nie ta kie, ja kie by &o wte dy, kie dy wi dzia -

&em je ostat ni raz. Ni ko go. Nikt tu taj nie "y je, to pew ne. Dla cze -

go? Mo "e od p&y n# li na stat kach? W&o si, kup cy, gon do lie rzy,

dziew czy ny o smu k&ych &yd kach, w pi#k nych chust kach z fr#dz -

la mi? I cu dzo ziem cy: ru dzi Ame ry ka nie i au stra lij skie mi lio ner -

ki w z&o tych pan to fel kach, $nia do li ce, któ rych oczy po dzi wia -

&em tam, w ka wiar ni Flo ria na?... Nie po j# te. )e bym uj rza& bo daj

jed ne go, je dy ne go go &# bia.

Zno wu mu sz# scho dzi(, po ty ka j!c si#, ale spójrz cie, te raz idzie

mi tak zr#cz nie, tyl ko dwa za kr# ty i ju" je stem na wol no $ci. Mu -

sz# do sta( za wro tu g&o wy od te go sil ne go, po &u dnio we go bla sku.

Nie wiem, nie wi dz#, co jest do ko &a mnie.

S&y sz# je dy nie glos mo je go oj ca:

– Chwy( mnie za r# k#, syn ku! 

Chwy tam. Ma ol brzy mi! r# k#. Ca &a mo ja d&o% le d wie obej mu -

je je go wska zu j! cy pa lec.

– Do brze, do brze, prze cie" tu nie zo sta n#!
– No to id' so bie, do k!d chcesz!

Id#. Twarz oj ca jest bla da, pe& na bó lu, ale wi dz#, "e ju" prze -

dys ku to wa& z so b! ca &! spra w#, nie za trzy mu je mnie. Od wra ca

si# ple ca mi.

– A id' "e, id' "e so bie st!d! – mó wi# w du chu, nie ogl! da j!c
si# za sie bie.

Ale nie po tra fi# i$( przed sie bie. Dro ga pe& na jest ma &ych "ab i in -

nych, na gich, ró "o wych zwie rz! tek. Co to za stwo rze nia? Przed -

wcze $nie uro dzo ne psy i ko ty? Ami# dzy ni mi, spójrz cie, le "y Zso -

li, nasz sta ry, pi#k ny, bia &y pies. Krwa wi, a je go brzuch zie je pust k!,
w przy dro" nym py le wa la si# przed nim je go w&a sna w! tro ba. Li -

"e j!. Jest do k&ad nie tak, jak wte dy, gdy na dwor cu po tr! ci& go po -

ci!g. Z bó lu i gnie wu go tów bym za p&a ka(. 
– Dla cze go wte dy za bra li $my Zso le go na dwo rzec? 

To ja chcia &em te go ze wszyst kich si&. Oj ciec po wie dzia&: „Niech

Zso li zo sta nie w do mu”, ale ja si# upar &em. Pew nych rze czy cz&o -

wiek nie mo "e ob ró ci( na do bre. Ba, ni cze go nie mo" na ob ró -

ci( na do bre. W&a $ci wie to z ka" dym kro kiem wspo ma ga my w&a -

sn! i cu dz! za g&a d#.
– Zso li, Zso li!

Chcia& bym ukl#k n!(, chcia& bym uca &o wa( to ko cha ne, mi &e
stwo rze nie, te go do bre go kom pa na. Chcia& bym, aby na mnie spoj -

rza&, aby mi wy ba czy&, aby mnie uwol ni& od te go prze ra "a j! ce -

go sa mo oskar "e nia, od tej udr# ki. Nie pa trzy na mnie. S! dz!c z je -

go oczu, jesz cze "y je, ale pa trzy w bok, na zie mi#. Ma o wie le

wi#k sz!, po wa" niej sz! spra w#, by zaj mo wa( si# mn!. My $li. My -

$li o tym, "e on ju" umie ra i "e to jest kres wszyst kie go.

– Je zu Chry ste!

To krzyk mo jej m&od szej sio stry. Strach $ci ska jej gar d&o, dla -

te go ma ta ki ochry p&y, ta ki moc ny i twar dy g&os, "e nie spo sób

go roz po zna(. Po chy la si# przede mn! i pod no si co$ z zie mi.

– To je go ser ce – mó wi, szlo cha j!c – ser ce Zso le go. Jesz cze

bi je. Trze ba mu je od da(.
– Niech pa ni st!d odej dzie!

– Do brze, ale za bierz my psa.

– Tyl ko, pro sz#, szyb ko.

– Do brze, ale naj pierw w&ó" my mu z po wro tem ser ce, bo umrze.

– Nic mnie to nie ob cho dzi.

– Do brze, tyl ko niech pan nie do pu $ci, aby ten pies zmar& przez

pa na.

– Bo za wo &am po li cjan ta.

– Pro sz# bar dzo.

– Chod', za bierz my st!d szyb ko Zso le go.

– Ale po pla misz so bie krwi! far tu szek.

– Nie szko dzi!

– Przez ten czas na pew no umrze.

– Tyl ko pr#d ko.

– No0 do brze, ale je "e li je upu $ci my, to ju" na praw d# ni cze -

go nie da si# zro bi(.
– Trze ba b# dzie je umy(. 
– Ale sk!d przy nie sie my wo d#?
– Przy nie$ psa!

– Po ci!g ju" nad je" d"a. 

– Bie gnij my.

– Strasz ne, strasz ne!

!

Io umar &a w Pesz cie przy uli cy Váci w ro ku 1843 

al bo 44. I gdy przed wczo raj, pó' nym wrze $nio wym

zmierz chem za b&! dzi &em do owe go do mu, ob j# &a mnie w ciem -

no $ciach &a god nie, jak ja ki$ pach n! cy wie trzyk, któ ry uno si si#
nad ole an dra mi. Po dwó rze, na któ rym to si# zda rzy &o, do k!d
si# przy b&! ka &em, by &o cia sne, a na dru gim pi# trze, w trój k! -
cie da chu, na der ja skra wo ja $nia &a sza ro zie lo na bar wa zmierz -

cha j! ce go nie ba.
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GÉZA CSÁTH (1887-1919) uwa !a ny jest za oj ca no wo cze -

snej no we li w" gier skiej. Z wy kszta# ce nia le karz -neu ro log, by#
tak !e ce nio nym kry ty kiem mu zycz nym, do swo ich utwo rów sce -

nicz nych kom po no wa# mu zy k" i pro jek to wa# de ko ra cje. Je go

no we la pt. „Mat ko bój stwo” po rów ny wal na jest z ar cy dzie #a mi

ga tun ku ta kich mi strzów jak A.E. Poe czy Guy de Mau pas sant.

Mo der ni stycz na au ra, oni rycz ne wi zje zde rzo ne z su chym, po -

w$ci% gli wym re ali zmem, pod $wia do mo$&, prze mo! ne od czu -

cie ta jem ni cy by tu – oto trwa #e wa lo ry pro zy w" gier skie go mi -

strza z po cz%t ku ubie g#e go stu le cia. Cz#o wiek ocie ra j% cy si"
o ge nial no$&, wsku tek uza le! nie nia od opium, zruj no wa# swo -

j% ka rie r", i zdro wie, za ko' czy# !y cie sa mo bój stwem. 

Obej rza #em, wszyst kie pi" tra, ale ni ko go nie za uwa !y #em. Na -

to miast za okna mi ukry wa #y si" ob umar #e u$mie chy, i Io zno wu

ob j" #a mnie w ciem no $ciach, #a god nie, jak ja ki$ won ny wie trzy -

ki po ca #o wa #a mnie w usta. Bo ja (li wie, prze lot nie. Tak jak by tyl -

ko przy tkn" #a mi"k kie war gi do mo ich ust. A jej usta jak by si"
uno si #y w po wie trzu, tu! przed mo imi war ga mi.

W owej chwi li zo ba czy #em j%. Nad cho dzi #a z lam p%
oliw n% w r" ce, w ko' cu ko ry ta rzy ka na dru gim pi" trze.

Pod nio s#em na ni% wzrok, u$miech n" #a si" do mnie jak nie win -

na dziew czy na, któ ra pierw szy raz u$mie cha si" do m"! czy zny.

Ro zej rza lem si" po po dwó rzu i spo strze g#em, !e za mkni" to bra -

m". Sta ra ko bie ta otu lo na w zie lo n% chu s t", za wie si #a lam p"
oliw n% na $cia nie i usia d#a na krze $le. Za$ Io ze sz#a do mnie

w% skich spi ral nych scho dach. Nu ci #a sta r% pie$', i u$miech n%w -

szy si" bla do i skrom nie, wy ci% gn" #a do mnie r" k".
– Io – po wie dzia #em – ty zna #a$ dziad ka.

Dziew czy na nie od po wie dzia #a. Na jej czer wo nej, lek kiej su -

kien ce, i ob na !o nej, pach n% cej szyi, ta' czy #y drob ne, $wie tli ste

pier $cie nie.. Sze ro ko otwar ty mi ocza mi, mil cz%c wpa try wa #a si"
w mo j% twarz.

– Io – po wie dzia #em – je !e li nie chcesz mó wi&, za bierz mnie

do swo je go po ko ju.

Od wró ci #a si" i ru szy #a na gó r" po kr" tych drew nia nych 

scho dach. Gdy do tar li $my na pierw sze pi" tro, zo ba czy -

#em, !e wszyst kie drzwi sze ro ko otwie ra j% si" na ko ry tarz, i wy -

cho dz% przez nie dziew cz" ta w ko lo ro wych su kien kach.

Wszyst kie by #y brzyd kie i an ty pa tycz ne, i po wi nie nem by# ba&
si" ich tru j% cych per fum, któ rych drob ny ob #o czek prze la ty wa#
od nich do mnie. Io spie szy #a si". Gdy zna la z#em si" na dru -

gim pi" trze ju! wi dzia #em $wia t#a na do le. Co wi" cej, wy da -

wa #o mi si", !e wszyst ko, co tam by #o, za pa d#o si", znik n" #o
w ot ch#a ni, i nie ma ni cze go prócz tych drzwi, a za ni mi po kój

Io. Za dr!a #em na t" my$l i praw do po dob nie ru n%# bym w prze -

pa$&, gdy by Io nie ob j" #a mnie i po pchn" #a do nie wiel kie go po -

ko ju. W oknie wi sia #y bia #e fi ra ny. Przy $cia nie sta #a wy so ka,

kan cia sta sza fa i #ó !ecz ko z bal da chi mem. Jej #ó !ecz ko. 

– Io – po wie dzia #em – po #ó! si" do swo je go $mier tel ne go #o -

!a i za $nij. 

Nie wy rze k# szy s#o wa za cz" #a si" roz bie ra&. )ci% ga j%c po' czo -

chy, zdej mu j%c czer wo ne pan to fel ki i lek ki je dwab ny p#asz czyk,

u$mie cha #a si" do mnie wy mu sze nie i za ra zem nie skrom nie. Po -

tem usia d#a na #ó! ku, po chwi li, u$mie cha j%c si", u#o !y #a g#o w"
na po dusz ce i wsu n" #a pod na rzu t" dziw nie drob ne, dziew cz" -
ce, bla de no gi.

– Och, ja wiem, Io, to by #a wio sna, kie dy spo tka #a$ si" 
z dziad kiem. I uj rza #a$ na je go sie dem na sto let niej, ró !o -

wej, ch#o pi" cej twa rzy b#o go s#a wie' stwo mi #o $ci. Praw da, Io, !e
by# on naj pi"k niej szy po $ród tych ch#op ców, któ rzy wów czas stu -

dio wa li far ma cj" na uni wer sy te cie. Prze cie! zna #a$ ich wszyst -

kich. Je go de li kat ne, bia #e r" ce by #y g#ad kie, bez zmarsz czek, a nie -

bie skie !y #y, któ re pó( niej, kie dy ja ju! !y #em, na brzmia #y
i wy pu czy #y si", wte dy jesz cze by #y ukry te po $ród $wie !ych, pul -

su j% cych !y ciem mi" $ni. Praw do po dob nie ca #o wa #a$ tak !e je go

r" ce, cze mu wca le bym si" nie dzi wi#, po nie wa! ko cha #a$ go, Io,

i dla te go uwo dzi #a$ go w tym po ko ju.

Ile! to ra zy po tem dzia dek sia dy wa# obok cie bie? A ty, na je -

go pi"k n%, m#o d% twarz na k#a da #a$ cien ki mi war stwa mi

brzyd ko pach n% ce pi! mo, któ re prze cho wy wa #a$ w pu de #ecz -

ku. To, Io, spra wi #a$, !e na ró !o wej twa rzy dziad ka osia d#y
drob ne zmarszcz ki, i to tak wcze $nie, wo kó# oczu i obok noz -

drzy.

Nie oskar !am ci", Io, chc" ci tyl ko po wie dzie&, !e z two je -

go po wo du p#a ka #a bab cia ile kro& ogar nia# j% l"k, !e dzia dek

ju! jej nie ko cha. Bo te! ju! jej nie ko cha#. W ca #ym swo im

!y ciu ko cha# tyl ko cie bie, Io, o czym, by& mo !e, nie wiesz?

Na to miast ja wiem nie mal na pew no, !e dzia dek za nim wy je -

cha# z Pesz tu na let nie fe rie, d#u go ob ca #o wy wa# two j% szy j",
tak !e usta, a na wet za p#a ka ne fio# ko we oczy. Ty by #a$ prze -

pe# nio na mi #o $ci% do nie go ni czym upo jo na nek ta rem pszczó# -
ka, któ ra spa dla z krze wu bzu i $ni o tym, co b" dzie i o tym,

co by #o. 

Dzia dek wró ci# do do mu – do brze o tym wiem – a ty 

po tem zgrze szy #a$. Po pe# ni #a$ naj wi"k szy grzech, Io; za -

po mnia #a$, za po mnia #a$. Dla ko biet, ta kich ja k% ty wte dy by #a$,

jest to grzech naj ci"! szy. Ni gdy nie mo g#a$ te go na pra wi&. To za -

po mnie nie zruj no wa #o two j% m#o do$&, przy spie szy #o bieg cza su,

wsku tek cze go szyb ko po sta rza #a$ si", sta #a$ si" z#% ko bie t%, po -

nie wa! wy rze k#a$ si" pa mi" ci o s#o dy czy je go po ca #un ków,

i po pro stu ca #o wa #a$ si" z in ny mi. I kie dy ju! znacz nie pó( niej

dzia dek przy je cha# do Bu da pesz tu z ze swo im syn kiem, a mo im

oj cem, spo tka li $cie si" na uli cy Sta ció. Pa mi" tasz? Czy za po mnia -

#a$ tak !e i to? To by #o w dniu $w. Ste fa na. Oj ciec trzy ma# si" wska -

zu j% ce go pal ca u le wej r" ki dziad ka, a sze ro ko otwar ty mi, br% -
zo wy mi ocz" ta mi ga pi# si" na cu da wiel kie go, nie zna ne go

mia sta. A ty przy sta n" #a$ na ro gu uli cy i nie po zna #a$ dziad ka, po -

tra fi #a$ za po mnie&, !e nie gdy$ tak go r% co ko cha #a$ je go twarz, usta,

oczy… Och ty, pod #a!

Wte dy two ja du sza by #a ju! do cna ze psu ta – ty sa ma j% 
zruj no wa #a$ – i by #a$ do te go stop nia bez li to sna i nie czu -

#a, !e kie dy dzia dek za uwa !y# ci", od wró ci #a$ si" ode' ple ca mi

i ode sz#a$ w prze ciw nym kie run ku. 

Dzia dek d#u go my $la# o to bie, i ko cha# ci" tak sa mo jak przed -

tem. Mia# bo wiem praw dzi wie szla chet n%, m" sk% du sz" i nic nie

mo g#o ze' wy rwa&. ko rze ni pierw szej mi #o $ci. Owe go dnia wie -

czo rem, kie dy po #o !y# spa& zm" czo ne go syn ka, a mo je go ta tu -

sia, d#u go si" za sta na wia#, czy nie po wi nien wy ru szy& na po szu -

ki wa nie cie bie. W ko' cu jed nak nie wy ru szy#. Sie dz%c przy $wie tle

$wie cy w swo im po ko ju w ho te lu „Bia #y ko'”, nie zmru !y# oka

do sa me go $wi tu, i po zwo li#, aby wspo mnie nia two ich daw nych

po ca #un ków gra #y mu w du szy na stro jo w% mu zy k" naj pi"k niej -

szych lat je go m#o do $ci. 

Có! mam ci jesz cze po wie dzie&, Io. Na wet na #o !u $mier -

ci dzia dek my $la# o to bie. A tam, obok #ó! ka sta #% bab cia, ta

pi"k na, cu dow nie mi #a, wier na ko bie ta, i po da wa #a mu le kar -

stwa, i ocie ra #a mu pot z czo #a. A jed nak dzia dek my $la# 
o to bie.

To wszyst ko chcia #em ci po wie dzie&, Io. Chcia #em te! 
po pra wi& za s#o ny wo kó# two je go $mier tel ne go #o !a, a tak -

!e za pa li& ka ga nek pod $wi" tym ob ra zem. A te raz po zwól, !e
odej d".

Io sk#o ni #a g#o w" na po dusz k", przy gl% da #a mi si" ze smut kiem,

i wy ci% gn" #a si" na #ó! ku jak ja kie$ mar twe ko ci%t ko. Po pra wi -

#em bia #e za s#o ny bal da chi mu i za pa li #em ka ga nek z nie bie skim

szk#em pod ob ra zem Pan ny Ma rii. Fio# ko we, otwar te oczy Io,

wi dzia ne po przez bia #% ko ron ko w% wo al k", wy da #y si" ciem ne

jak dwa bied ne, za b#% ka ne, nie !y we chrz%sz cze.

– Io – po wie dzia #em – nie ma dla cie bie li to $ci na tym $wie -

cie. Ni gdy nie za znasz spo ko ju, i no ca mi b" dziesz mu sia #a cho -

dzi& po ko ry ta rzu i klat ce scho do wej, aby wid mo wym po ca #un -

kiem p#o szy& ser ca ch#op ców i m"! czyzn wra ca j% cych pó( no

do do mu. *al mi cie bie z po wo du tak smut ne go !y cia. Nie ma

dla cie bie przy jem niej szych miejsc na spa ce ry nad te ma #e, drew -

nia ne scho dy i cia sny ko ry tarz w bla dym $wie tle naf to wej lam -

py. Zw#asz cza, gdy do zor ca jest sk%p cem i lam pa w te go po wo -

du !a #o $nie kop ci… Mu sz" ju! i$&, Io, nie ba wem za pad nie noc,

Bóg z to b%!

Wy sze d#em z po ko ju. Po ty ka j%c si", do tar #em na dzie dzi- 

niec, opu $ci #em ten dom. Up#y n" #o jed nak wie le noc nych

go dzin, nim do tar #em do mo je go do mu. Kie dy mi otwie ra no bra -

m", po czu #em lek kie do tkni" cie w ra mi" i prze szy# mnie

dreszcz. Jak by mnie na mo ment po chwy ci #a ko bie ca r" ka, jak -

by ja ki$ wie trzyk al bo duch po ca #o wa# mnie w szy j". 

1909
!

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.



31

Ktoto Ber tie Wo oster? Bo ha ter
wie lu po wie !ci i opo wia da"

P.G. Wo de ho use’a, le gen dar ne go bry -
tyj skie go hu mo ry sty, bez któ re go twór -
czo !ci nie by #o by wie lu dzi siej szych se -
ria li BBC, a kto wie, mo $e na wet
Mon ty Py thon by# by mniej za baw ny.
Dru gim sztan da ro wym bo ha te rem pro -
zy Wo de ho use’a jest Je eves, uoso bie -
nie wszyst kich mo$ li wych cech ide al -
ne go an giel skie go bu tle ra, z ab so lut n%
lo jal no !ci% wo bec swe go chle bo daw -
cy i spo r% do z% opie ku" czo !ci na cze -
le. Opie ku" czo !ci, al bo wiem Ber tie,
czy mo $e ra czej lord Ber tram Wo oster,
nie po praw ny lek ko duch i utra cjusz
opie ki bez wzgl&d nie wy ma ga. Ina -
czej nie raz wpad# by w po wa$ ne ta ra -
pa ty na tu ry to wa rzy skiej czy fi nan so -
wej, al bo co gor sza, przy j%# by
o!wiad czy ny ja kiej! nie od po wied niej
pan ny. No i Je eves by wa nie za st% pio -
ny je !li trze ba spo rz% dzi' mik stu r&
#a go dz% c% ob ja wy tzw. syn dro mu na -
st&p ne go dnia. Prze cie$ mó wi #em – jest
nie za st% pio ny. Po za tym po ja wia si&
w tych utwo rach, okre !la nych przez sa -
me go Wo de ho use’a, ja ko li te ra tu ra
lek ka, ca #a ga le ria mniej lub bar dziej
oso bli wych po sta ci, na cze le któ rych
wy pa da #o by wy mie ni' lor da Em -
sworth z Blan dings, któ ry wzo rem
wie lu ary sto kra tów, mia# swo je s#a bost -
ki, a jed n% z nich by #a Ce sa rzo wa Blan -
dings, do rod na... ma cio ra, ozdo ba je -
go ho dow li. Kie dy ak cja prze no si si&
do Lon dy nu, po zna je my ca #% ga le ri&
by wal ców eks klu zyw nych klu bów,
mod nych pu bów i ele ganc kich przy j&'.
W!ród nich uwa g& zwra ca j% nie w%t pli -
wie Pic ca dil ly Jim czy Psmith, ozdo -
by te go to wa rzy stwa, funk cjo nu j% ce
w nim cz& sto na pie cze niar skich za sa -
dach. Po ja wia si& tak $e nie ja ki Spode,
par we niusz i cz#o wiek z in nej rze czy -
wi sto !ci, o któ rym tu si& jesz cze co nie -
co po wie, oraz mniej lub bar dziej wy -
ra fi no wa ni ko le dzy Je eve sa po fa chu.

Wy pra co wa na lek ko!" by tu

Niebo ha te ro wie jed nak s% tu naj -
wa$ niej si, a sam au tor. Trud -

no by #o by twier dzi', i$ nie po praw ny
Ber tie Wo oster jest au to por tre tem Wo -
de ho use’a, ale pew na ty po wa dla tej
kla sy spo #ecz nej lek ko!' by tu, ja k% zo -
sta# ob da rzo ny, nie w%t pli wie nie jest
po zba wio na ele men tów au to iro nii.
A jed nak na pierw szy rzut oka wi da'
po wa$ ne roz bie$ no !ci. Au tor „Ra do !ci
o po ran ku” by# cz#o wie kiem bar dzo
pra co wi tym. Nie li cz%c ogrom nej ilo -
!ci fe lie to nów, opu bli ko wa# oko #o 120
po wie !ci i zbio rów opo wia da". Ale to
nie wszyst ko. Uczest ni czy# tak $e
w wie lu ame ry ka" skich pro duk cjach
mu si ca lo wych – ja ko po my s#o daw ca,

kim. Oj ciec prze wi dzia# dla nie go ka -
rie r& w ban ko wo !ci, co zu pe# nie nie od -
po wia da #o m#o de mu Pel ha mo wi, któ -
ry do!' wcze !nie ob ja wi# ta lent
li te rac ki. Praw d& mó wi%c, oszcz& dzo -
no mu wie le zgry zot i roz cza ro wa" nie -
ob cych wie lu po cz%t ku j% cym pi sa -
rzom, gdy$ na je go sa ty rycz nym
ta len cie po zna #y si& szyb ko re dak cje
pre sti $o wych ma ga zy nów po obu stro -
nach Atlan ty ku. I tak te$ mia #a prze bie -
ga' ca #a pó( niej sza ka rie ra wiel kie go
hu mo ry sty: po mi& dzy Lon dy nem i No -
wym Jor kiem. Je go li te rac ka p#od -
no!' za pew ni #a mu znacz nie wi& cej ni$
przy zwo ity sta tus fi nan so wy. Sto sun -
ko wo wcze !nie sta# si& tym, o czym
mo $e tyl ko ma rzy' wie lu ar ty stów
jak i wy rob ni ków pió ra: bar dzo bo ga -
tym cz#o wie kiem. I osi% gn%# co! jesz -
cze: sta# si& kla sy kiem, a je go ksi%$ ki
ucho dz% do dzi! za kwin te sen cj& te go,
co s#usz nie czy nie, na zy wa my an giel -
skim po czu ciem hu mo ru. Twór czo!'
P.G. Wo de ho use’a cie szy si& uzna niem
gra ni cz% cym z uwiel bie niem na ca #ym
!wie cie, a je go en tu zja !ci na wet w Ro -
sji ma j% swo j% stro n& in ter ne to w%.

It’s a long way to… To szek

Wcza sach kie dy w Pol sce do ko nu -
je my wi wi sek cji na sze go mi -

nio ne go $y cia li te rac kie go, war to przy -
po mnie', $e i An gli cy ma j% za so b% ta ki
okres. Roz ra chun ki te do ty czy #y okre -
su woj ny, a ich mo ty wa cja, po dob nie
jak u nas, by #a do sy' zró$ ni co wa na.
Mo ra li !ci i ide owi pu ry ta nie chcie li by
wi dzie' pi sa rzy ja ko isto ty $y j% ce
w ab so lut nej zgo dzie z g#o szo ny mi
przez nich ide a#a mi i po gl% da mi. Po -
stu lat mo $e i s#usz ny, ale czy re al ny?
Oso bi !cie w%t pi&. In nym mo ty wem by -
#a i jest ch&' do pa so wa nia wiel ko !ci
do ga ba ry tów prze ci&t niac twa, ja ko $e
$ad na kru cja ta nie mo $e si& bez te go
obej!'. Jesz cze in ne po bud ki, to zwy -
czaj na ch&' do ko pa nia, nic nie szko dzi,
$e le $% ce mu; ta sy tu acja za wsze stwa -
rza szan s& b#y !ni& cia w me diach.
W po wo jen nej An glii nie by #o ina czej.
Kie dy po stu lo wa no usu ni& cie pi sa rza
i je go ksi% $ek raz na za wsze z $y cia pu -
blicz ne go po za ko" cze niu woj ny, bez
zna cze nia by# fakt, i$ MI5, ko mór ka
bry tyj skie go wy wia du, któ rej za da niem
by #o wy tro pie nie zdra dy, ja kiej nie któ -
rzy Bry tyj czy cy do pu !ci li si& pod czas
woj ny i do star cze nie ma te ria #u do -
wo do we go dla s% du, orze k#a, i$ w przy -
pad ku au to ra „Aunts Are Not Gen tle -
men” o $ad nej zdra dzie nie mo g#o by'
mo wy. Ofi cer zaj mu j% cy si& t% spra w%,
ma jor Cus sen stwier dzi#, $e w gr&
wcho dzi #a tu ra czej spo ra do za nie fra -
so bli wo !ci i brak zdro wo roz s%d ko wej
oce ny sy tu acji. 

sce na rzy sta czy au tor tek stów pio se nek,
z któ rych kil ka sta #o si& prze bo ja mi.
Wspó# pra co wa# z ta ki mi gwiaz da mi
Broad wayu jak Je ro me Kern czy Co -
le Por ter. De biu tem po wie !cio wym
by #a opu bli ko wa na w 1902 ro ku hu mo -
re ska za ty tu #o wa na „Po thun ters”, któ -
rej ak cja roz gry wa si& w fik cyj nej
pry wat nej szko le, któ rej ucznio wie
od no sz% suk ce sy spor to we, a je den ze
zdo by tych przez nich pu cha rów
(w slan gu uczniow skim „pot”) sta je si&
#u pem w#a my wa cza, co stwa rza pre -
tekst do uka za nia ca #e go #a" cu cha za -
baw nych sy tu acji i po $ar to wa nia z an -
giel skiej po li cji. Po tem ru szy #a la wi na,
któ rej nie za trzy ma #a na wet !mier'
dzie wi&' dzie si& ciocz te ro let nie go au to -
ra w 1975 ro ku. Oka za #o si& bo wiem,
$e nie zo sta wi# po so bie pu stych szu -
flad; ró$ ne go ka li bru in e di ty uka zy wa -
#y si& jesz cze w kil ka lat po je go
!mier ci.

Wo de ho use przy szed# na !wiat
w 1881 ro ku w ro dzi nie ko lo nial ne go
s& dzie go w Hong Kon gu. Ode bra# sta -
ran ne wy kszta# ce nie, acz kol wiek nie
zwie" czo ne stop niem uni wer sy tec -

Bertie
Wooster

w Toszku

WITOLD TURANT 
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Po wiedz my mo !e wresz cie, o co
kon kret nie cho dzi "o i wy ja #nij my
tak !e zwi$ zek li te rac kie go gi gan ta
z Tosz kiem. Otó! w chwi li wy bu chu
woj ny, we wrze #niu 1939 ro ku Wo -
de ho use roz ko szo wa" si% siel skim
!y ciem w swym do mu w Le To uqu -
et we Fran cji, do k$d wy emi gro wa",
po ka zu j$c fi g% fi sku so wi bry tyj skie -
mu i ame ry ka& skie mu. Po nie wa! ni -
gdy nie by" zwie rz% ciem po li tycz nym,
roz wój wy da rze& pod ko niec la ta
owe go pa mi%t ne go ro ku po trak to -
wa" ja ko nie wie le zna cz$ c$ dla Bry -
tyj czy ka, chwi lo w$ kon ty nen tal n$
za dym k%, z któ rej nic istot ne go dla li -
te rac kiej gwiaz dy nie mo !e wy nik n$'.
Nie zmie ni" swo je go na sta wie nia na -
wet w 1940 ro ku, kie dy Le To urqu -
et zo sta" zgar ni% ty przez fa le nie miec -
kie go blit zu. W ko& cu je go ksi$! ki
zna ne by "y tak !e w Niem czech. No
i sta "o si%. Zo sta" po cz$t ko wo in ter -
no wa ny w Bel gii, a na st%p nie prze nie -
sio ny do Tosz ka. Nie by" za chwy co -
ny swo im no wym lo kum. „– Sko ro
tak wy gl$ da Gór ny (l$sk – za pi sa"
w swo ich no tat kach z tam te go okre -
su – wo l% so bie nie wy obra !a', jak
wy gl$ da Dol ny.”

Czas in ter no wa nia skra ca" so bie
i to wa rzy szom nie do li opo wia da niem
dow cip nych dyk te ry jek opar tych
na w"a snych prze !y ciach. Za k"a dam,
i! mu sia" sta' si% po pu lar nym, lu bia -
nym wspó" to wa rzy szem in ter no wa nia.
Z pew no #ci$ jed nak nie te opo wiast -
ki by "y po wo dem, dla któ re go zwró -
ci" na nie go uwa g% Go eb bels i in ni pro -
pa gan dy #ci III Rze szy. Ta ki au tor
by "y by ozdo b$ na zi stow skiej an te ny
ra dio wej i zna ko mi tym uzu pe" nie -
niem uja da nia Lor da How How.(1)

Osta tecz nie Du ce mia" swo je go Ezr%
Po un da, to cze mu Ber lin nie mia" by
mie' swo je go Wo de ho use’a. Ale tu
Niem cy si% prze li czy li, nie do ce nia j$c
du cha nie mo g$ ce go ni gdy do ro sn$'
Ber tie Wo oste ra, któ ry na gle i nie spo -
dzie wa nie od !y" w pi sa rzu. Kie dy
po la tach opu bli ko wa" tek sty po ga da -
nek wy g"o szo nych dla nie miec kie go
ra dia, oka za "o si%, !e by "a to jed -
na wiel ka zgry wa. Do pil nie skry wa -
nych przez Bry tyj czy ków se kre tów, ja -
kie au tor po sta no wi" ujaw ni' do brze
trak tu j$ cym go na zi stom na le !a" m.in.
gwa ran to wa ny spo sób od grze wa nia...
ziem nia ków na ka lo ry fe rze, tak by nie
tra ci "y swo ich wa lo rów sma ko wych.
Od tej chwi li Wo de ho use sta" si% bar -
dziej k"o po tli wym, ni! cen nym na byt -
kiem dla wo jen nej pro pa gan dy 
Nie miec. W 1941 ro ku na mo cy kon -
wen cji ge new skiej au tor „De wi zy
Wo oste rów” zo sta" zwol nio ny z in ter -
no wa nia i na ja ki# czas za miesz ka"
w ber li& skim ho te lu „Ad lon”, a na st%p -
nie prze nie sio no go do Pa ry !a, gdzie
do cze ka" ko& ca woj ny. 

Przed li te rac k! in kwi zy cj!

Nie w$t pli wie "a god ne ob cho dze -
nie si% Niem ców z Wo de ho usem

sta no wi "o, zw"asz cza w po wo jen nym
kli ma cie po li tycz nym An glii, oko licz -
no#' ob ci$ !a j$ c$. Bio r$c pod uwa g%
cier pie nia, ja kich dozna "a lud no#' wy -
spy, !e nie wspo mn% o in nych na ro dach
Eu ro py, to nie by "o si% czym chwa li'.
Moc no po dej rza ny tro pi cie lom zdra dy
i ko la bo ra cji wy da wa" si% tak !e fakt, i!
kosz ty po by tu pi sa rza w Ber li nie
i w Pa ry !u po kry wa "y, jak do mnie my -
wa no, w du !ym stop niu w"a dze hi tle -
row skich Nie miec. Kie dy upa d"y
oskar !e nia o zdra d% i ko la bo ra cj%, nie
bra ko wa "o uszczy pli wo #ci ze stro ny
ko le gów po pió rze, m.in. A.A. Mil -
ne’a i Se ana O’Ca seya. Szcze gól nie
zja dli we by "y ata ki te go ostat nie go, któ -
ry do ma ga" si%, by w imi% resz tek god -
no #ci bry tyj skie go !y cia li te rac kie go,
wy ma za' w ogó le twór czo#' Wo de ho -
use’a z pi #mien nic twa an giel sko j% -
zycz ne go. Z nie któ rych bi blio tek pu -
blicz nych usu ni% to je go ksi$! ki.
Na to miast w obro n% bra li hu mo ry st% ta -
cy pi sa rze, jak Eve lyn Waugh czy
Geo r ge Or well. Jak wi da', nie by "o sy -
me trycz ne go po dzia "u na pra wi c% i le -
wi c%.

No có!, ka! de spo "e cze& stwo roz -
li cza spra wy do mo wej ha& by, praw -
dzi wej czy do mnie ma nej, po swo je -
mu. Szko da tyl ko, !e do ku men ty
wy ja #nia j$ ce w spo sób jed no znacz ny
spra w% Wo de ho use’a rz$d bry tyj ski
zde cy do wa" si% od taj ni' do pie ro wie -
le lat po #mier ci pi sa rza. Oka za "o si%
wte dy, i! #rod ki, któ re po zwa la "y
mu na sto sun ko wo wy god ne !y cie
w Niem czech czy we Fran cji po cho -
dzi "y cz% #cio wo z tan tiem za ame ry -
ka& skie wy da nia je go ksi$ !ek, a cz% -
#cio wo by "a to za licz ka je go
hisz pa& skie go wy daw cy, i by "y w spo -
sób le gal ny trans fe ro wa ne do nie -
miec kie go ban ku.

Pi sarz po sta no wi" jed nak zmie ni' kli -
mat i sko rzy sta" z ame ry ka& skie go
oby wa tel stwa swo jej !o ny i prze niós"
si% za oce an, gdzie miesz ka" do ko& -
ca swo ich dni. W 1955 ro ku otrzy ma"
oby wa tel stwo ame ry ka& skie i do Wiel -
kiej Bry ta nii ju! nie po wró ci". Nie ja -
ko za ocz nie w dwa dzie #cia lat pó) niej
twór ca Je eve sa zo sta" mia no wa ny ko -
man do rem Or de ru Bry tyj skie go Im pe -
rium, i w tym sa mym ro ku otrzy ma" ty -
tu" szla chec ki. W wy wia dzie dla BBC
po wie dzia", !e „nie ma ju! !ad nych
am bi cji. Otrzy ma" ty tu" szla chec ki,
a je go po do bi zna znaj du je si% w mu -
zeum fi gur wo sko wych Mme Tus -
saud” (2). Zmar" w USA w 1975 ro ku.
Jed nak !e mi mo je go pe" ne go skrom -
no #ci o#wiad cze nia an giel ski #wiat li -

te rac ki w 2000 ro ku po sta no wi" uczci'
go na gro d$ je go imie nia przy zna wa n$
co ro ku au to ro wi naj za baw niej sze go
dzie "a li te rac kie go. – I to jest to – chcia -
"o by si% po wie dzie'. Po dob nie, jak 
wte dy, kie dy mi "o #ni cy je go sty lu
i po czu cia hu mo ru po dzi wia j$ ja ki#
wy j$t ko wo fi ne zyj ny dow cip, czy to
w utwo rze któ re go# ze wspó" cze snych
an giel skich hu mo ry stów, czy to w któ -
rym# ze zna ko mi tych se ria li BBC 
– od „Pan dzwo ni", Mi lor dzie?”
do „Dawn ton Ab bey”.

Apo lo gia
czy krzy we zwier cia d"o?

Po zo sta je jesz cze kwe stia j% zy ka.
Ba da cze je go twór czo #ci uwa !a j$,

!e uchro ni" j% zyk klas wy! szych,
a w do dat ku wzbo ga ci" go o slang eks -
klu zyw nych pu bów i kr% gów by "ych
oks ford czy ków czy stu den tów Cam -
brid ge. Kie dy czy tam wy nu rze nia
Ber tie Wo oste ra czy Pic ca dil ly Ji ma,
mam w uszach je den z wier szy Sir Joh -
na Be tje ma na za ty tu "o wa ny „Var si ty
Rag” wy ko ny wa ny przez au to ra w for -
mie me lo re cy ta cji(3). To prze cie! wspo -
mnie nia Ber tie Wo oste ra z cza su stu -
diów. Po wta rza si% te! od cza su
do cza su za rzut, i! pi sar stwo Wo de ho -
use’a to nie tyl ko pu sta i bez i de owa
roz ryw ka, ale po mnik wy sta wio ny
an giel skiej ary sto kra cji, a sam pi sarz
!y" i two rzy" w ca" ko wi tej izo la cji
od spo "e cze& stwa i nur tu j$ cych go wy -
da rze&. Rze czy wi #cie, nie by "a
to li te ra tu ra tak za an ga !o wa na, jak
twór czo#' Gra ha ma Gre ena, Eve ly -
na Vau gha czy Geo r ge’a Or wel la, ani
tak pe" na nie za do wo le nia spo "ecz ne -
go, jak utwo ry „m"o dych gniew nych”,
to oczy wi ste. By "a tak !e mniej zja dli -
w$ sa ty r$ od utwo rów Spi ke’a Mil li -
ga na, ale !e by a! po mnik czy apo lo -
gia klas wy! szych? Owe kla sy by "y
#ro do wi skiem na tu ral nym pi sa rza,
wi%c trud no wy ma ga', !e by two rzy"
ra por ty z !y cia miesz ka& ców slum sów
czy ro bot ni czych dziel nic. Gdy by jed -
nak uprze' si%, !e mia" by to by' po -
mnik, to by" by on skon stru owa ny
na za sa dzie krzy we go zwier cia d"a ra -
czej czy ga bi ne tu oso bli wo #ci, ale
two rzo ne go ra czej z cie p"ym i do bro -
dusz nym hu mo rem ro dem z Dic ken -
sa, ni! zja dli w$ iro ni$ wspo mnia nych
ju! „m"o dych gniew nych”. A rze czy -
wi sto#' spo "ecz na? To wspo mnia ny ju!
wcze #niej Spode, a do k"ad niej Sir
Ro de rick Spode, na cjo na li sta prze wo -
dz$ cy ban dzie roz wrzesz cza nych m"o -
ko sów w krót kich spoden kach i dr$ -
cych si% przy ka! dej oka zji „he il
Spode”, to ka ry ka tu ra an giel skie go fa -
szy sty, Sir Oswal da Mo sleya. Je #li ko -
go# to nie prze ko nu je, trud no. 
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Re pu ta cja pi sa rza

CzyTo szek ode gra! istot n" ro l#
w $y ciu au to ra po wie %ci

„In i mi ta ble Je eves”? Z pew no %ci"
tak, cho& za pew ne nie by !a to ro la in -
spi ru j" ca. Naj praw do po dob niej tu
w!a %nie za kie! ko wa !y ziar na skan da -
lu. Tak w!a %nie bry tyj ska ba dacz ka,
Mar ga ret Drab ble okre %la(4) sy tu acj#
po wo jen n" Wo de ho use’a. Mia stecz ko,
któ re na le $y z pew no %ci" do naj !ad -
niej szych na 'l" sku dla an giel skie go
pi sa rza oka za !o si# nie tyl ko nie zbyt
in te re su j" ce, ja ko $e trud no w od osob -
nie niu i pod stra $" roz ko szo wa& si# je -
go uro ka mi, ale i pe cho we. Wszyst ko
wska zu je bo wiem na to, i$ tu w!a %nie
pod j"! ow" nie for tun n" de cy zj#. Za -
cho wa! si# jak Ber tie Wo oster i nie by -
!o przy nim Je eve sa, by wy t!u ma czy&
mu jej da le ko si#$ ne skut ki. To szek
prze szed! za tem do hi sto rii li te ra tu ry
an giel skiej (jest wy mie nia ny nie mal
w ka$ dym opra co wa niu do ty cz" cym
Wo de ho use’a) ja ko miej sce mo $e nie
ty le upad ku czy ha( by, ale po ra$ ki
pew nej po sta wy tak pie l# gno wa nej
przez An gli ków po przez stu le cia,
a któ r" okre %la j" ja ko „stiff the up per

lip”(5). Pi sarz nie za ci sn"! z# bów,
a w ka$ dym ra zie nie wy star cza j" co.
Pa trz"c na to od dru giej stro ny, to
i sam To szek mia! pe cha. Móg! przej%&
do hi sto rii li te ra tu ry, ja ko miej sce
po by tu pi sa rza %wia to wej s!a wy, co
by! by naj praw do po dob niej ko lej nym
list kiem waw rzy nu w wie( cu hi sto -
rycz nych wy da rze( zwi" za nych z mia -
stem, mo $e zy ska! by ja k"% atrak cj# tu -
ry stycz n" zwi" za n" z pi sa rzem, któ ra
dzi% przy ci" ga !a by mi !o %ni ków je go
twór czo %ci, któ rych, jak tu ju$ wspo -
mnia no, jest na ca !ym %wie cie ca! kiem
spo re gro no, cho& by uli c# na zwa n" je -
go imie niem. A tak? K!o pot dwu -
znacz no %ci, któ rej i bez Wo de ho -
use’a w dzie jach %l" skich miast by wa
ca! kiem spo ro. I po my %le&, $e ca !e to
za mie sza nie z po wo du pi# ciu ra dio -
wych po ga da nek. Wy gl" da na to, i$ re -
pu ta cja pi sa rza przy po mi na tro ch#
re pu ta cj# ko bie ty – nic nie pla mi jej
tak jak atra ment. Na wet ma le( kie
plam ki trud no wy wa bi& mi mo up!y -
wu lat.

Dru ga stro na me da lu wy gl" da tak,
$e nikt nie jest w sta nie prze wi dzie&,
ja kie skut ki przy nie sie ze so b" pu -
blicz ne wy st" pie nie, na co do wo dy
znaj du je my nie mal co dzien nie w me -
diach. Cza sem nie win na lub bez tro sko

wy po wie dzia na uwa ga mo $e wy wo -
!a& la wi n# kry ty ki i tzw. hej ter stwa,
w przy pad ku in ter ne tu. Czy chce my
te go czy nie, pi sarz, ja ko oso ba pu -
blicz na, a mo $e na wet wy so kie go
pu blicz ne go za ufa nia, znaj du je si#
w spo sób szcze gól ny pod lu p" opi nii
spo !ecz nej. Tak na praw d#, to ka$ dy
z nich po wi nien si# li czy& z tym, i$
pr# dzej czy pó) niej mo $e zna le)& si#
w ta kiej sy tu acji, jak Wo de ho use
w Tosz ku. Jak si# wte dy za cho wa? Je -
%li mi po wie, $e wie na pew no, i$ ode -
gra ro l# nie z!om ne go ksi# cia roz -
%mie szy mnie do !ez. Cho& szcze rze
mó wi"c, po wie %ci Sir Pel ha ma s"
znacz nie bar dziej za baw ne. 

!

(1) Ameryka(ski renegat William Joyce, na%laduj"cy
na antenie radia Hamburg w nazistowskim programie
propagandowym „Germany Calling” sposób
mówienia brytyjskiego arystokraty. Uj#ty w 1945 na
terenie Niemiec przez Brytyjczyków i stracony. 
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/P.G._Wodehouse
(3) https://www.youtube.com/watch?v=A3Lw-
X84RRc (tu w wykonaniu Nigela Hawthorna)
(4) Margaret Drabble: The Oxford Companion To

English Literature. Oxford University Press, Oxford
1985 
(5) Usztywnianie górnej wargi – odpowiednik
polskiego zaciskania z#bów.

Chcia! bym za re je stro wa" zwi# zek
pa sjo na tów pol skiej mo to ry za cji.
Na zwa mia !a by za czy na" si$ od s!ów
pol ski zwi! zek, a ko% czy" s!o wa mi
mo to ry za cji za byt ko wej. Bra ku je mi
w niej s!o wa -klu cza, któ re wska &e, &e
cho dzi wy !#cz nie o pol sk# mo to ry za -
cj$, tj. ro we ry, mo to ry, au ta oso bo we,
ci$ &a ro we, trak to ry i ma szy ny rol ni -
cze. S!o wo ro dzi ma wy da je mi si$
rzad ko u&y wa ne i prze sta rza !e. Po -
zo sta !y jesz cze s!o wa kra jo wa, oj -
czy sta i na ro do wa. Po mó& cie pa% stwo,
bo po trze bu j$ na zwy uni wer sal nej,
po nad cza so wej. 

Pol ski Zwi# zek 
czy 

Zwi# zek Pol ski

Wpol sz czy) nie rze czow nik zwi! -
zek ozna cza ze spó! lu dzi, in sty -

tu cji, pa(stw zor ga ni zo wa nych, dzia -
!a j" cych wspól nie, ma j" cych wspól ne
ce le. S"ow nik skró tów i skró tow ców Je -
rze go Pod rac kie go po ka zu je, $e w na -
zwach or ga ni za cji s!o wo zwi! zek naj -
cz# %ciej !" czy si# z rze czow ni ka mi

na zy wa j" cy mi lu dzi, np. Zwi! zek Ar -

ty stów Scen Pol skich, Zwi! zek Ma kle -

rów Pa pie rów War to #cio wych, Pol ski

Zwi! zek Dzia" kow ców. S" te$ po !" cze -
nia z rze czow ni ka mi ozna cza j" cy mi
in sty tu cje, pa( stwa, jak Zwi! zek

Ochot ni czych Stra $y Po $ar nych, Zwi! -
zek Ban ków Pol skich, Zwi! zek Spó" -
dziel ni Ry bac kich, Zwi! zek So cja li -

stycz nych Re pu blik Ra dziec kich.
Wy ni ka z te go, $e zwi" zek zwy kle gru -
pu je lu dzi, a nie np. ma szy ny, dla te go
nie for tun ne by !o by po !" cze nie Zwi! -
zek Mo to ry za cji, zw!asz cza $e je go
cz!on ka mi mie li by by& mi !o 'ni cy mo -
to ry za cji. Czy nie le piej brzmi Zwi! -
zek Mi "o #ni ków? In nym pro ble mem
jest to, $e s!ow ni ki nie od no to wu j" rze -
czow ni ka mo to ry za cja w zna cze niu
‘po jaz dy”, po da j" je dy nie, $e mo to ry -

za cja to zja wi ska zwi" za ne z po jaz da -
mi wy po sa $o ny mi w sil nik. Ro zu miem
in ten cj#, by jed n" na zw" ob j"& ogó!
po jaz dów, ale s" dz#, $e po !" cze nie mo -

to ry za cja za byt ko wa nie jest po praw -
ne se man tycz nie. Mo $e wi#c le piej
w na zwie u$y& wy ra zu po jazd, ma j" -
ce go ugrun to wa ne w na szym j# zy ku,
a za ra zem sze ro kie zna cze nie ‘urz" -
dze nie do trans por tu l" do we go przy -

sto so wa ne do po ru sza nia si# na ko !ach,
g" sie ni cach lub p!o zach po szy nach”,
któ re obej mie wszyst kie wy mie nio ne
przez Pa na po jaz dy. Je %li na to miast
chce Pan pod kre %li&, $e idzie o wy !"cz -
nie pol skie po jaz dy, mo $e Pan u$y&
przy miot ni ka ro dzi my, nie jest to bo -
wiem wy raz prze sta rza !y, ma je dy nie
cha rak ter ksi"$ ko wy i ozna cza ‘w!a -
%ci wy da ne mu na ro do wi, kra jo wi, do -
mo wi, po cho dz" cy z nie go”, np. ro dzi -

my kra jo braz, ro dzi ma kul tu ra,

ro dzi my wy raz, ro dzi my prze mys".
Przy miot nik kra jo wy ma w mia r#
neu tral ne zna cze nie: ‘po cho dz" cy
z kra ju – pa( stwa, oj czy zny, w!a %ci wy
ja kie mu% kra jo wi”, do po trzeb nej Pa -
nu na zwy jest wi#c rów nie od po -
wied ni (ma my np. kra jo we jab" ka, kra -

jo w! li te ra tu r%, kra jo w! pro duk cj%).
Przy miot ni ki oj czy sty i na ro do wy

do na zwy zwi"z ku o cha rak te rze nie -
po li tycz nym, nie pa trio tycz nym wnio -
s!y by na to miast na strój zbyt pod nio -
s!y, uro czy sty, to te$ zde cy do wa nie
nie po le cam ich sto so wa nia w od nie -
sie niu do po jaz dów me cha nicz nych. 

Osta tecz nie pro po nu j# za sta no wi& si#
nad na zw" Zwi! zek Mi "o #ni ków Pol -
skich Po jaz dów Za byt ko wych. Na -
zwa ta z po mi ni# ciem s!o wa Mi "o #ni -

ków by !a by nie szcze gól nie for tun na,
po nie wa$ to w!a %nie mi !o %ni cy i ich pa -
sje s" ser cem i si !" zwi"z ku. 

KA TA RZY NA WY RWAS
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Z Ko!czyc

do Kanady

S
py ta "em prof. Ja na Miod ka, czy nie

wie, gdzie mo #e si$ po dzie wa% po szu -

ki wa ny prze ze mnie a za przy ja& nio ny z nim,

prof. Flo rian 'mie ja, od po wie dzia" b"y ska -

wicz nie: 

„Jak to gdzie, w dro dze z Ka na dy do Pol -

ski lub na od wrót”. Ostat nio jed nak, po ob -

cho dach dia men to wych go dów ma" #e! -

skich i uko! cze nia 89. ro ku #y cia, stra szy,

#e nie wie, czy b$ dzie móg" przy je cha%
do Wro c"a wia, by ode bra% przy zna ny mu

w"a (nie przez uni wer sy tet ty tu" dok to ra ho -

no ris cau sa. 

Po !l" sku

F
lo rian 'mie ja uro dzi" si$ w ro dzi nie

w któ rej mó wio no po (l) sku, co zna czy -

"o po pol sku. Oj ciec po cho dzi" z Do brze nia

Wiel kie go, mat ka ze Sta rych Sio" ko wic,

gdzie pra wie wszy scy miesz ka! cy go da li

po pol sku. 

Je go dziad ko wie mie li na dzie j$ na po wrót

'l) ska do Ma cie rzy, gdy jed nak po po wsta -

niach (l) skich i ple bi scy cie, tyl ko je go cz$(%
przy pa d"a Pol sce, po mo gli ro dzi com urz) dzi%
si$ po pol skiej stro nie. Tra fi li do Ko! czyc,

pierw szej pol skiej miej sco wo (ci przy le ga j) -
cej do przy pi sa ne go Niem com Za brza. W"a -

(nie w Ko! czy cach uro dzi" si$ 22 sierp -

nia 1925 ro ku naj star szy ich syn Flo rian.

Ma "y Flo rian bar dzo chcia" si$ uczy%.
Prze ko na nie o tym oj ca nie by "o "a twe, bo

uwa #a", #e syn po wi nien szyb ko zdo by% ja -

ki( kon kret ny fach, usa mo dziel ni% si$ i za ra -

bia% na #y cie. – Czy ta nie ksi) #ek – twier -

dzi" – te mu nie s"u #y. Ty za( – wy ma wia"
mu – nic nie ro bisz tyl ko ksi)# ki czy tasz!

W ko! cu jed na k u pro si" ro dzi ców, by pod ko -

niec szko "y pod sta wo wej prze nie (li go do Tar -

now skich Gór do tzw. %wi cze niów ki z in ter -

na tem przy se mi na rium na uczy ciel skim, aby

mia" wi$k sze szan se na po my(l ne zda nie eg -

za mi nu do gim na zjum. 

W mun dur ku na woj n#

Ju#mie si)c przed wy bu chem woj ny

w 1939 ro ku w Ko! czy cach co noc

s"y cha% by "o wy strza "y. Oj ciec Flo ria na, czu -

j)c co si$ (wi$ ci, spa ko wa" ro dzi n$ i za wióz"
do wu ja w Ka to wi cach. Tam po ja wi" si$ je go

zna jo my, in #y nier, któ ry wra ca" do pra cy

pod Stry jem. Uzgod ni" z nim, #e za bie rze z so -

b) Flo ria na, bo tam b$ dzie bez piecz niej szy. Spa -

ko wa no mu wa li zecz k$ i, ubra ny w mun du rek

gim na zjal ny, z ni klo wa n) wia trów k), z"o tym

kie szon ko wym ze gar kiem oj ca oraz stu z"o to -

wym bank no tem wy ru szy" 1 wrze (nia 1939 ro -

ku na wschod nie kre sy Dru giej Rze czy po spo -

li tej. 

Na dwor cu w Ka to wi cach pa no wa" po twor -

ny t"ok. Po dro dze zo ba czy li pierw sze eska -

dry nie miec kich sa mo lo tów i tru py przy to -

rach ko le jo wych. We Lwo wie, w ocze ki wa niu

na prze siad k$, prze #y li pierw szy alarm, kie -

dy za wy "y sy re ny i w po bli #u za ter ko ta "y ka -

ra bi ny ma szy no we. Pod wie czór od je cha li jed -

nak w kie run ku Stry ja. 

Na miej scu Flo rian za miesz ka" w cha cie za -

przy ja& nio ne go z in #y nie rem go spo da rza, p"a -

c)c za stan cj$ i ku pu j)c chleb, ma s"o i mle -

ko. Tym sa mym, ja ko czter na sto la tek,

roz po cz)", z da le ka od do mu, sa mo dziel ne #y -

cie. Wkrót ce gruch n$ "a wie(% o wkro cze niu

Ar mii Czer wo nej na te re ny wschod niej Pol -

ski. In #y nier Wie czo rek, po (piesz nie spa ko -

wa" ro dzi n$ w swój ma "y sa mo chód, je mu za(
ka za" wra ca% na 'l)sk na w"a sn) r$ k$.

Na szcz$ (cie po ja wi "o si$ tu trzech pocz -

tow ców ze 'l) ska, któ rzy nie chcie li wpa(%
w r$ ce So wie tów ani Ukra i! ców i po zwo li -

li, aby si$ do nich przy ") czy". Ucie ka j)c wpa -

dli jed nak na po ste ru nek nie miec ki. Pocz tow -

cy zna li nie miec ki. Niem cy ode bra li im bro!
i wy pi sa li prze pust k$ upo wa# nia j) c) do prze -

jaz du na 'l)sk. Z tym glej tem do tar li do Kra -

ko wa, gdzie pocz tow cy po sta no wi li po zo sta%.
Flo rian, w gim na zjal nym mun dur ku, ale ju#
bez czap ki zgu bio nej po dro dze, zo sta" sam.

Do te go po zba wio ny ja kie go kol wiek do ku -

men tu, któ ry by stwier dza" sk)d i do k)d je -

dzie. Uda "o mu si$ jed nak w(li zgn)% do po -

ci) gu wio z) ce go kon wo jo wa nych do obo zów

je! ców wo jen nych. Mia" szcz$ (cie, bo po ci)g
ten prze je# d#a j)c przez dwo rzec w Ka to wi -

cach, za trzy ma" si$. Wy sko czy" wi$c na pe -

ron, na któ rym ro i"o si$ od nie miec kich #o" -
nie rzy i po (pie szy" w kie run ku wyj (cia.

Po ja wi" si$ k"o pot, bo nie po sia da" #ad ne go

bi le tu, a przy ko le ja rzu od bie ra j) cym bi le ty

od po dró# nych sta" #o" nierz. Na ma ca" jed nak

w kie sze ni pro szek od bó lu g"o wy tzw. „ko -

gu tek”, któ re go opa ko wa nie nie ró# ni "o si$
pra wie od kar to ni ka bi le tu. Do strzeg" te#, #e
ko le jarz od bie ra j) cy bi le ty nie bar dzo si$ im
przy gl) da, wi$c kie dy przy sz"a na nie go ko -

lej, spryt nie w"o #y" „ko gut ka” mi$ dzy od bie -

ra ne bi le ty, po czym wy bieg" z dwor ca, by nie -

ba wem za pu ka% do miesz ka nia wu ja. By" 27

wrze sie! 1939 ro ku.

Wy jazd na za wsze

W
stycz niu 1940 ro ku, ci) gle jesz cze

czter na sto let ni Flo rian 'mie ja otrzy ma",
ja ko zdol ny do pra cy na ro li, pi smo wzy wa -

j) ce go do sta wie nia si$ na sta cji ko le jo wej

w Cheb ziu, Wy l) do wa" w Me klem bur gii. Je -

go bau er gdy go zo ba czy", zdu mia" si$. Cze -

ka" na ro s"e go pa rob ka do ro bo ty, a sta "o
przed nim ja kie( prze stra szo ne chu chro. I to

chu chro, nie na wy k"e do ci$# kiej pra cy fi zycz -

nej, mu sia "o przez po nad trzy la ta, dwa ra zy

dzien nie wy rzu ca% gnój od dwu dzie stu krów,

JAN COFA*KA 

Florian !mieja – iberysta, poeta, t"umacz, redaktor pism emigracyjnych, podró#nik.
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opo rz! dza" je oraz opie ko wa" si# ko niem.
Do te go le d wie ro zu mia$ bau era, bo s$a bo zna$
nie miec ki.

Kie dy Hi tler za cz!$ prze gry wa" woj n#,
zda rza $y si# uciecz ki z ro bót przy mu so -
wych i przy pad ki prze no sze nia si# ro bot ni -
ków do in nych bau erów. Wio sn! 1944 ro ku,
uda $o si# Flo ria no wi, dzi# ki po %red nic twu
pew ne go ogrod ni ka z po cho dze nia Po la ka,
prze nie%" si# do sa dow ni ków pod An twer pi!,
gdy za% we szli tam &o$ nie rze I Dy wi zji
Pan cer nej gen. Ta de usza Macz ka, zg$o si$ si#
na ochot ni ka do Pol skich Si$ Zbroj nych
na Za cho dzie. 

Z woj ska do szko !y

Kie dy ko' czy $a si# II woj na %wia to wa
mia$ 19 lat i uko' czo ne dwie kla sy tar -

no gór skie go gim na zjum. Wraz z ty si! ca mi
&o$ nie rzy pol skich, ja cy zna le( li si# na Wy -
spach Bry tyj skich sta n!$ przed dy le ma tem:
co da lej ro bi"? On chcia$ si# uczy". Nie bez
k$o po tu uda $o mu si#  do sta" do Li ceum Woj -
sko we go im. Ju liu sza S$o wac kie go w Glas -
gow i wy l! do wa$ w Ga re lo ch he ad w Szko -
cji, gdzie szko $a otrzy ma $a sie dzi b#
w opusz czo nych przez ma ry na rzy bla sza nych
ba ra kach. Tam w 1947 ro ku uzy sku je %wia -
dec two ma tu ral ne, z za ch# t! po szu ka nia ja -
kie go% prak tycz ne go za wo du, cho cia& chcia$
si# da lej uczy".

Trudna decyzja

Flo rian )mie ja przy zna je, &e po za ko' cze -
niu woj ny by$ to tal nie zdez o rien to wa ny

i nie bar dzo wie dzia$ co ro bi". Z do mu do -
tar $a wia do mo%", &e naj bli& sza ro dzi na woj -
n# prze &y $a. Wte dy chcia$ wra ca" do Pol ski,
ale ci! gle si# wa ha$, cho" od czu wa$ na pór
na po zby cie si# z Wysp Bry tyj skich nie po -
trzeb nych ju& po woj nie Po la ków. Py ta no go,
jesz cze w Szko cji, gdy cho dzi$ w pol skim
mun du rze, dla cze go nie wra ca do kra ju.
Wie lu pol skich &o$ nie rzy jed nak uwa &a $o, &e
co% im si# od Bry tyj czy ków, za obro n# ich
kra ju na le &y i po win ni oni im po móc w przy -
go to wa niu si# do &y cia w cy wi lu. 

Ostatecznie na jego decyzj# o po zo sta niu
na ob czy( nie wp$y n# li pol scy ofi ce ro wie z ar -
mii gen. W$a dy s$a wa An der sa, któ rzy zna li
praw d# o Ka ty niu i wie lu z nich - za nim tra -
fi $o do pol skiej ar mii – prze &y $o so wiec kie
wy wóz ki na Sy bir. Do te go roz po czy na $a si#
tzw. „zim na woj na” mi# dzy ko mu ni zmem
i ka pi ta li zmem gro &! ca, jak si# wów czas wy -
da wa $o, ry ch$ym wy bu chem III woj ny %wia -
to wej.

Flo rian )mie ja po la tach wy zna, &e nie li -
czy$ na to, i& si# za ko rze ni i po zo sta nie za gra -
ni c!: „Ja czu $em si# cz$o wie kiem, któ ry tam
zo sta$, ale w$a %ci wie cze ka$ na po wrót”. 

Studia

Do sta" si# na ja k! kol wiek uczel ni# tu&
po woj nie by $o nie zwy kle trud no, bo

do na uki gar n# $y si# rze sze m$o dych lu dzi. Po -
nad to je go in te re so wa $y stu dia hu ma ni stycz -
ne, któ rych Bry tyj czy cy ra czej nie prze wi dy -
wa li dla cu dzo ziem ców. Cho dzi$ wi#c
po ró& nych sto wa rzy sze niach w Lon dy nie
szu ka j!c szan sy aby stu dio wa". 

W ko' cu w Fun da cji Ve ri tas tra fia na cz$o -
wie ka, któ ry uzna$, &e Pol sce b# d! tak &e po -
trzeb ni wy kszta$ ce ni na Za cho dzie hu ma ni -
%ci i za kwa li fi ko wa$ go na stu dia w Cork,
w po $u dnio wej Ir lan dii, in trat ne, bo na mo -
cy po ro zu mie nia z bry tyj ski mi w$a dza mi, Ir -
land czy cy, kszta$ c!c by $ych &o$ nie rzy, otrzy -

my wa li dla nich sty pen dia z Wiel kiej Bry ta -
nii. Stu dia ko' czy $y si# li cen cja tem. Na star -
cie mu sia$ wy bra" pi#" j# zy ków. Do $a ci ny
i gre ki, któ re za de kla ro wa$ stu dio wa", do $o -
&o no an giel ski, nie miec ki i hisz pa' ski, bo ta -
ki tu by$. W na uce hisz pa' skie go po ma ga $a
mu zna jo mo%" pod staw $a ci ny, któ r! wbi li mu
do g$o wy $a cin ni cy jesz cze w Tar now skich
Gó rach. 

W 1950 ro ku wra ca z Ir lan dii do An glii
i zo sta je asy sten tem prof. Je rze go Pietr kie wi -
cza w Uni wer sy te cie Lon dy' skim, któ ry
na mó wi$ go, aby od ra zu, za pi sa$ si# do King`s
Col le ge, gdzie uzy ska$ ma gi ste rium z fi lo lo -
gii hisz pa' skiej, co mia $o dla nie go de cy du -
j! ce zna cze nie, bo bry tyj ska szko $a ibe ry stów
mia $a wy so k! mi# dzy na ro do w! re no m#. 

Ja ko ma gi ster fi lo lo gii hisz pa' skiej uczy
te go j# zy ka &o$ nie rzy ame ry ka' skich w ró& -
nych ba zach na te re nie Wiel kiej Bry ta nii i po -
dej mu je stu dia dok to ranc kie. Przed mio tem je -
go za in te re so wa nia sta$ si# z$o ty wiek
li te ra tu ry hisz pa' skiej w okre sie ba ro ku.

Obro nio ny w 1962 ro ku dok to rat w King`s
Col le ge otwar$ mu mo& li wo%" za trud nie nia
w Lon dy' skiej Szko le Eko no mii i Po li to lo -
gii, za li cza nej do naj wa& niej szych eko no micz -
nych i po li tycz no -spo $ecz nych uczel ni
na %wie cie, któ ra chlu bi si# 13 ab sol wen ta -
mi lau re ata mi Na gro dy No bla i kil ku dzie si# -
cio ma obec ny mi i by $y mi sze fa mi pa'stw,
w tym pre zy den tem USA Joh nem F. Ken ne -
dym. Flo rian )mie ja prze pra cu je tu sze%" lat,
wy k$a da j!c rów nie& na uni wer sy te cie w Not -
tin gham w %rod ko wej An glii. Wy bie gli %my
jed nak za bar dzo do przo du. 

"lub z Zo fi# Po nia tow sk#!

Wdniu 17 lip ca 1954 ro ku Flo rian )mie -
ja, &e ni si# w Lon dy nie z przed sta wi -

ciel k! jed ne go z naj zna ko mit szych ary sto kra -
tycz nych ro dów pol skich – Zo fi!
Po nia tow sk!. Na ich %lub przy by $a mar sza$ -
ko wa Alek san dra Pi$ sud ska.

M$od sza od nie go o sie dem lat Zo fia Po -
nia tow ska przy je cha $a do An glii z ro dzi n!
w 1948 ro ku, do prze by wa j! ce go tu oj ca Jó -
ze fa, przed wo jen ne go po s$a na Sejm RP
i dy rek to ra Biu ra Eko no micz ne go Pre ze sa Ra -

dy Mi ni strów, &o$ nie rza 2. Kor pu su Pol skie -
go  gen. W$a dy s$a wa An der sa, któ ry po de mo -
bi li za cji pra co wa$ w Lon dy nie i by$ jed no cze -
%nie mi ni strem spraw kra jo wych w Rz! dzie
na Wy chod( stwie.

Do te %cia przy je& d&a$ ku zyn, Ju liusz Po nia -
tow ski, przed wo jen ny mi ni ster rol nic twa,
któ ry za pro si$ no wo &e' ców do sie bie do Pa -
ry &a. Po sta ra$ si# dla nich o po ko ik i przy go -
to wy wa$ im po si$ ki, z wy bor ny mi sa $at ka mi.
Po Pa ry &u Pa' stwo M$o dzi uda li si#, z ple ca -
ka mi, au to sto pem do Hisz pa nii.

Kie dy Flo rian )mie ja si# o&e ni$ mia$
wy da ny w 1953 ro ku to mik wier szy pt.
„Czu wa nie u drzwi”, by$ te& au to rem za uwa -
&a nych pu bli ka cji. Dzi# ki jed nej z nich po -
zna$ przy sz$! &o n#, za przy si# g$! har cer k#.
Do sz$o do te go za spra w! pro fe so ra ro ma -
ni sty ki Sta ni s$a wa Stro' skie go (wi ce pre mie -
ra i mi ni stra w rz! dzie gen. W$a dy s$a wa Si -
kor skie go), któ ry po jed nym z ar ty ku $ów
Flo ria na )mie ji, za pra gn!$ go po zna". Zwró -
ci$ si# do m$o dziut kiej stu dent ki Zo fii Po nia -
tow skiej, aby go z nim, kie dy przyj dzie na je -
go wy k$ad, skon tak to wa $a. Do spo tka nia
z pro fe so rem do sz$o – i jak na pi sze po la tach
Flo rian )mie ja: „A po %red nicz k! za j! $em si#
tak tro skli wie, &e zgo dzi $a si# zo sta" mo j!
&o n!”. 

Wej %cie w ro dzi n# Po nia tow skich z pew -
no %ci! no bi li to wa $o Flo ria na )mie j#, ale
na emi gra cji li czy$ si#  je go prag ma tyzm,
wol ny od ro man tycz nych unie sie' i wiel -
kich pa trio tycz nych ge stów, %l! skie po czu -
cie re aliów i pra ca. Zdo by wa$ so bie tym
uzna nie w sk$ó co nym emi gra cyj nym %ro -
do wi sku. Tym za%, co si# dzia $o w je go
wn# trzu i do ma ga $o si# re flek sji, wy pe$ nia$
swo je wier sze.

Powiew intymno$ci

Wier sze pi sa$ za wsze, lecz za cz!$ je upu -
blicz nia" oko $o 1950 ro ku, gdy po zna$

uzna ne go po et# Jó ze fa Buj now skie go i ten
oce ni$, &e na le &y je dru ko wa". Po de biu tanc -
kim to mi ku „Czu wa nie u drzwi”, wy da jesz -
cze w Lon dy nie w 1964 ro ku, „Po wi k$a ne
%cie& ki”. Na st#p ne opu bli ku je ju& w Ka na dzie
i w Pol sce, naj wi# cej gdy prze szed$ na eme -

Florian !mieja w mundurku gimnazjalnym z m"odszymi bra#mi Alojzym (po lewej) i Jerzym (po
prawej stronie) oraz kolegami w Ko$czycach, 17 sierpnia 1938.
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ry tu r! i móg" sku pi# si! na dzia "al no $ci wy -

daw ni czej. 

Je go po ezja  – jak twier dz% znaw cy  – jest

nie stan dar do wa w sen sie uj mo wa nych w%t -
ków. Znaj du je si! w niej spo ro re flek sji in -

te lek tu al nej, z py ta nia mi o sens eg zy sten cji

ludz kiej pod da nej okru cie& stwom hi sto rii i za -

gro 'e niom cy wi li za cyj nym ja kich do $wiad -

cza "o je go po ko le nie. Jest w niej wy czu wal -

ne za wie sze nie po ety w skom pli ko wa nym

$wie cie, w któ rym usil nie po szu ku je miej sca

dla sie bie. Z wie kiem po ja wia si! w% tek prze -

mi ja nia. No i spo ro w niej, zro zu mia "ej

prze cie', no stal gii emi gran ta za zie mi% oj czy -

st%. Pi sze wier sze j! zy kiem bar dzo in tym nym,

dla te go s% one na de wszyst ko po wie wem in -

tym no $ci i ja ko ta kie to wa rzy sz% (po ma ga -

j%) mu w wie lo let nim wzma ga niu si! z lo sem

emi gran ta. 

Emigracyjne  swary

O
prócz pra cy na uko wej i dy dak tycz nej

Flo rian (mie ja nie zwy kle ak tyw nie

uczest ni czy w 'y ciu li te rac kim i wy daw ni -

czym emi gra cji, któ ra by "a bar dzo wro go na -

sta wio na do po wo jen nej Pol ski. On za$ uwa -

'a", 'e po win no si! utrzy my wa# kon tak ty

w kra ju z ty mi, któ rym naj dro' sze s% tra dy -

cje na ro do we. Ta ki mi oso ba mi god ny mi za -

ufa nia by li dla nie go m.in. lu dzie z kr! gu 

„Ty go dni ka Po wszech ne go” z któ ry mi po ta -

jem nie utrzy my wa" kon tak ty.

Flo rian (mie ja re da go wa" m.in. wy cho dz% -
cy w Lon dy nie, wy da wa ny przez Zrze sze nie

Stu den tów i Ab sol wen tów Pol skich do da tek

do ty go dni ka „)y cie”, na st!p nie w 1957 ro -

ku pod j%" si! prze bu do wy, aby spro sta" zmie -

nia j% cym si! wy zwa niom, „Mer ku riu sza -

Pol skie go”

W „Mer ku riu szu” uka za" si! ar ty ku"
Bo le s"a wa Ta bor skie go pt. „Pra wo mo ral -

ne”, w któ rym skry ty ko wa" nie któ re po czy -

na nia emi gra cji i wy ra zi" sta no wi sko, i' po -

win no si! jed nak wspó" pra co wa# z kra jem,

bo tam jest nasz na ród, hi sto ria, za$ na emi -

gra cji za bar dzo kry tycz nie na kraj pa trzy -

my. Ar ty ku" nie spodo ba" si! li de rom emi -

gra cji, oka za" si! ki jem w"o 'o nym

w emi gra cyj ne po li tycz ne mro wi sko. Mo -

co daw cy pi sma po sta na wia j% zro bi# po rz% -
dek z gru p% „Mer ku riu sza” -jak ich na zwa -

no. Flo rian (mie ja poda je si! do dy mi sji,

bo na nim, ja ko re dak to rze na czel nym, sku -

pi "o si! odium za do pusz cze nie do dru ku ar -

ty ku "u, któ ry – zda niem w"adz emi gra cyj -

nych – móg" zo sta# od czy ta ny w kra ju ja ko

sy gna" z Lon dy nu do ewen tu al ne go na wi% -
za nia dia lo gu. 

Na wal ny zjazd Zrze sze nia Stu den tów

i Ab sol wen tów Pol skich na Uchod*c twie

przy by" oso bi $cie gen. W"a dy s"aw An ders, by

sa m% obec no $ci%, wp"y n%# na wy mia n! nie -

wy god nej po li tycz nie gru py „Mer ku riu sza”.

„Gru pa” si! jed nak nie pod da "a i ju' w stycz -

niu 1959 ro ku two rzy no we pi smo „Kon ty -

nen ty” mie si!cz nik pol skich stu den tów i ab -

sol wen tów szkó" wy' szych w Lon dy nie,

uka zu j% cy si! w znacz nym, jak na emi gra cyj -

ne wa run ki, na k"a dzie 4 tys. eg zem pla rzy. Flo -

rian (mie ja kie ro wa" nim w la -

tach 1962- 1964.

Awan tu ra o Mi !o sza

„S
tar szy zna emi gra cyj na” z m"od sz% dy -

na micz niej sz% ge ne ra cj% mia "a te' k"o -

po ty in ne go ro dza ju. W 1957 ro ku, gdy Cze -

s"aw Mi "osz zde cy do wa" si! na ze rwa nie

z PRL i po zo sta" na Za cho dzie, „Mer ku riusz”

za pro si" go na spo tka nie do gma chu In sty tu -

tu im. gen. W"a dy s"a wa Si kor skie go w Lon -

dy nie, w naj bar dziej pre sti 'o wej sa li z pol sk%
fla g% spod Mon te Cas si no i ga blo t% z wy "o -

'o nym mun du rem pa tro na In sty tu tu. „Star szy -

zna” mo g"a zgo dzi# si! na za pro sze nie Mi "o -

sza, tyl ko gdy by przy by" tu jak do Ca nos sy,

upo ko rzo ny i pe "en skru chy, dla te go te' ostro

za ata ko wa no or ga ni za to rów spo tka nia. Czo -

"o wy pu bli cy sta w lon dy& skim „Dzien ni ku

Pol skim” na pi sa": „To pew ne, 'e od czyt nie

po wi nien si! od by# w gma chu przy ozdo bio -

nym sztan da ra mi woj ska pol skie go. Trze ba ten

gmach wy ka dzi#”. 

Flo rian (mie ja, re dak tor na czel ny „Mer ku -

riu sza”, sta n%" w obro nie Cze s"a wa Mi "o sza

na zy wa j%c fe lie ton w „Dzien ni ku” „nie wy -

bred n% na pa $ci% na oso b! po ety”, wy ty ka j%c
au to ro wi, 'e nie ma pra wa wy ro ko wa nia, czy

za pro szo ny go$#, wy bit ny pol ski po eta, jest

oso b% god n% prze ma wia nia w In sty tu cie im.

gen Si kor skie go, po dob nie jak nie ma pra wa

na zy wa nia in te lek tu ali stów i twór ców od wie -

dza j% cych Lon dyn z pasz por ta mi PRL, wy -

s"an ni ka mi re 'i mu.

Sie dem lat pó* niej, 26 czerw ca 1963 ro ku

Cze s"aw Mi "osz ja ko pro fe sor uni wer sy te tu

w Ber ke ley w USA, by" w tej sa mej sa li go -

$ciem „Kon ty nen tów”. Wi ta j%c po et! Flo rian

(mie ja wy ra zi" ra do$# z po now ne go spo tka -

nia, wspo mi na j%c tam to sprzed lat. 

Urok t!u ma cze"

F
lo rian (mie ja za wsze "% czy" w so bie kil -

ka pa sji: pra c! dy dak tycz no -na uko w%
z trans la tor sk%, twór czo$# li te rac k% z ese isty -

k% i pu bli cy sty k% oraz pa sj% po dró' ni ka. 

Jed na je go pa sja uza sad nia na st!p n%. Pa -

sja po dró' ni ka -szpe ra cza po zwa la "a mu od -

kry wa# w bi blio te kach ró' nych klasz to rów

hisz pa& skich nie zna ne do t%d, a wa' ne w li -

te ra tu rze hisz pa& skiej r! ko pi sy, któ re t"u ma -

czy". Przy st! pu j%c za$ do t"u ma cze nia utwo -

ru, któ ry go za fa scy no wa", sta ra si! wpierw

wni kli wie po zna# „oko li ce po ety, 'e by go zro -

zu mie#”. Dzi! ki cze mu je go prze k"a dy zy ski -

wa "y na au ten tycz no $ci. 

Z kr! gu kul tu ry ibe ryj skiej prze "o 'y" na j! -
zyk pol ski: J.R. Ji me ne za „Sre bro& i ja”, 

M. Azu eli „Gniew”, J.M. Fer re ira de Ca stro

„Mi sj!”, J.M. Mar ti na – San to sa „Czas

mil cze nia”, J. Goy tor tua „Za du ma na” oraz

„Po ezje arab sko -an da lu zyj skie”. „Mi sja”,

po uka za niu si! w Pol sce zo sta "a prze ro bio -

na na sce na riusz te atral ny. Na po trze by

gru py ak tor skiej „Pro Ar te” w Lon dy nie

prze t"u ma czy" gra n% z po wo dze niem „Prze -

dziw n% szew co w%” Fe de ri co Gar cii Lor ca

oraz „Ko "y san k!” Gre go ra Mar ti ne za Sier -

ry. Przy spo so bi" tak 'e dwie sztu ki Chi lij czy -

Z !on" Zofi" w towarzystwie Czes#awa Mi#osza.

Zofia i Florian $miejowie z dzie%mi (od lewej stoj": Asia, Basia, Juliusz i Marek) przed domem w London,
Kanada, 1986.



37

ka Ego na Wol fa „Na je!d! ców” i „Pa pie ro -
we kwia ty”, gra ne we Wro c"a wiu i w #o dzi. 

Je go do ko na nia ja ko twór cy i or ga ni za to ra
$y cia li te rac kie go, do ce ni" Zwi% zek Pi sa rzy Pol -
skich na Ob czy! nie przy zna j%c mu dwu krot -
nie, w 1959 oraz w 1991 ro ku swo j% na gro d&.

Jed nak Ka na da

Ni gdy nie ma rzy" o wy je! dzie do Ame ry ki
$e by tam $y' a jed nak w ko( cu tam wy -

l% do wa " i miesz ka. Sta "o si& to za spra w% An -
gli ka, któ ry ja ko tzw. pro fe sor go )cin ny prze -
by wa" w 1967 ro ku w Ka na dzie i po po wro cie
przy szed" z wia do mo )ci% i$ po szu ku j% tam in -
ten syw nie do bre go hi spa ni sty zAn glii, wi&c po -
le ci" w"a )nie je go. W rok pó! niej, bo wcze )niej
nie móg", Flo rian  *mie ja, z ro dzi n%, $o n%
i z czwór k% dzie ci, z któ rych naj m"od szy syn
mia" sze)' mie si& cy, wy ru sza na rok do Ka na -
dy, spraw dzi' jak tam si& pra cu je i $y je. 

Po kil ku mie si% cach pra cy Flo ria no wi
*mie ji  za pro po no wa no sta "y kon trakt i awans. 

W 1970 ro ku zo sta je pro fe so rem zwy czaj -
nym na Uni wer sy te cie Za chod nie go On ta rio
w Lon don, za trud nia j% cym po nad 1160 pra -
cow ni ków na uko wych i prze pra co wa" w tej
uczel ni a$ 26 lat, przez wie le lat kie ru j%c ka -
te dr% ibe ry sty ki. W 1994 ro ku *mie jo wie
prze no sz% si& z Lon don do nie od le g"e go, po -
nad 700 ty si&cz ne go mia sta Mis sas sau ga,
z du $ym sku pi skiem Po lo nii, okre )la ne go naj -
wi&k szym przed mie )ciem To ron to. Ku pi li
tu dom, któ ry na zy wa j% ro dzin n% re zy den cj%.

W Ka na dzie mo gli te$ zre ali zo wa' wiel -
kie ma rze nie $o ny o let nim dom ku na nie wiel -
kiej dzia" ce w le sie tu jo wym nad pi&k nym je -
zio rem Hu ron. Za jej spra w%, bo ona ten
do mek wy my )li "a i ha ro wa "a aby go zre ali -
zo wa', wy bu do wa li go g"ów nie si "a mi ro dzi -
ny i zna jo mych. W dom ku nad Hu ro nem uro -
dzi "o si& spo ro je go wier szy. Nie któ re z nich
by "y pu bli ko wa ne w mie si&cz ni ku „*l%sk”.

Ka na dyj skie wy zna nia

Ka na da swo im roz le g"ym te ry to rium
utrud nia kon tak ty. Van co uver od To ron -

to, z naj wi&k szy mi sku pi ska mi po lo nij ny mi,
dzie li czte ry ty si% ce ki lo me trów. Mi mo to, aby
Po la cy mie li si& gdzie spo ty ka', z po dob ny -
mi do sie bie en tu zja sta mi ze star szej emi gra -
cji za k"a da w 1972 ro ku w Lon don, ist nie j% -
cy do dzi), Klub Dys ku syj ny. Pod j%" te$ pró b&
zmon to wa nia ze spo "u pi sa rzy mo g% cych po -
wo "a' do $y cia li te rac ki kwar tal nik w To ron -
to, lecz z wi&k szym po wo dze niem uda "o si&
roz kr& ci' dzia "al no)' wy daw ni cz%.

W lo kal nej te le wi zji w Lon don sku tecz nie
prze "a ma" nie m% ro l& Po la ków w Ka na dzie,
re ali zu j%c 150 pó" go dzin nych au dy cji, w któ -
rych po ru sza no wie le pol skich te ma tów.
W ka na dyj skiej pra sie po lo nij nej, g"ów nie
w „Zwi%z kow cu”, pu bli ku je licz ne ar ty ku "y
oraz re por ta $e, rów nie$ z Pol ski, któ r%
po przej )ciu na eme ry tu r& cz& sto od wie dza. 

Po dró! nik – re por ter

Cie ka wo)' )wia ta, po szu ki wa nie ma te ria -
"ów do ko lej nych prac ba daw czych i pu -

bli ka cji, pcha "y go do w& dró wek. Du sz&
w& drow ni ka po sia da tak $e je go $o na, wi&c ich
po dró $e ma j% cha rak ter ro dzin ny z udzia "em,
na wet jesz cze ma lut kich ich dzie ci. 

W tych wy pra wach by wa" za rów no kie row -
c%, przy sto so wa ne go do cam pin gu au to bu si -
ku, jak i re por te rem prze sy "a j% cym re gu lar -
ne od cin ki do ga zet po lo nij nych. W „*la dach
)wia t"a” za pi sze: „Na sza wy pra wa sa mo cho -
do wa do Ka li for nii ob ci% $y "a licz nik 16 ty -

si% ca mi ki lo me trów, za to li zn& li )my Mek syk
i mia sto Ti hu ana, a tak $e tu zin s"aw nych par -
ków z Yel low sto ne na cze le”. 

T"skni si" do tego, co si" zna

Powoj nie w Lon dy nie, któ ry po zo sta wa"
cen trum emi gra cji $o" nier skiej i sie dzi -

b% pol skich w"adz na wy chod! stwie uzna wa -
no, ka$ dy bez ma "a kon takt z kra jem, za po -
li tycz nie nie po praw ny i po dej rza ny, za)
przy by wa j% ce z kra ju do Lon dy nu oso by, ja -
ko wy s"an ni ków ko mu ni stycz ne go re $i mu.
Po )mier ci Sta li na i po pol skim Pa! dzier ni -
ku 1956 ro ku, kie dy cz&)' emi gran tów zde -
cy do wa "a si& wró ci' do kra ju, ten ka te go rycz -
nie ne ga tyw ny sto su nek do kra ju nie co os"ab".
Co raz wi& cej uzna nych pi sa rzy i in te lek tu ali -
stów z kra ju przy je$ d$a "o do Lon dy nu, mia -
"o tu wie czo ry au tor skie oraz wy k"a dy. 

Flo rian *mie ja  po raz pierw szy, ofi cjal nie,
przy je cha" do Pol ski w 1963 ro ku za pro szo -
ny na wy k"a dy przez Uni wer sy tet Ja giel lo( -
ski. Wów czas jed nak w kra ju by "o si& bacz -
nie kon tro lo wa nym przez wia do me s"u$ by, co
wy ma ga "o ostro$ no )ci. St%d przed 1989 ro -
kiem je go kon tak ty w kra ju mu sia "y si&
ogra ni cza' do za ufa nych )ro do wisk, „Ty go -
dni ka Po wszech ne go” czy „Wi& zi” oraz wi -
zyt na ro dzin nym *l% sku. Za wsze od wie dza"
Je rze go Tu ro wi cza, u któ re go w ga bi ne cie po -
zna" kie dy) Wi s"a w& Szym bor sk%. 

W 1991 ro ku uczest ni czy" w pierw szym
kil ku dnio wym spo tka niu pi sa rzy z Pol ski z pi -
sa rza mi na emi gra cji, w War sza wie. W pro -
gra mie spo tka nia, by" wy jazd do wy bra ne go
mia sta w Pol sce. Wy bra" Wro c"aw, bo za pro -
szo no go tam na wy k"ad na ibe ry sty ce, co
w kon se kwen cji za owo co wa "o wie lo let ni%,
bar dzo owoc n%, je go wspó" pra c% z Uni wer -
sy te tem Wro c"aw skim. 

Po przej )ciu na eme ry tu r& cz& sto je! dzi"
do kra ju po ma ga' kszta" ci' ibe ry stów: do Kra -
ko wa, Wro c"a wia, Opo la i Cz& sto cho wy. Od lat
uczest ni czy w ró$ nych kon fe ren cjach na uko -
wych zwi% za nych z ibe ry sty k% oraz po )wi& co -
nych li te ra tu rze emi gra cyj nej, or ga ni zo wa -
nych przez uni wer sy te ty: we Wro c"a wiu,
Ka to wi cach, To ru niu i Rze szo wie. Wcza sie po -
by tów w kra ju kil ka krot nie od wie dzi" Ta de usza
Ró $e wi cza, naj pierw w Gli wi cach, a po tem we
Wro c"a wiu, ks. Ja na Twar dow skie go w sto li cy,
Ja ro s"a wa Mar ka Rym kie wi cza w Mi la nów ku.

W 2012 ro ku po ja wi "y si& dwie nie zwy k"e
je go ksi%$ ki: „Za pi ski o )wi cie” wy da ne
w Rze szo wie i bli! nia cze „*la dy )wia t"a”
w Ka na dzie. Mo ty wa cj% ich wy da nia jest
)wia do mo)' prze mi ja nia i za miar oca le nia pa -

mi& ci o bar dzo wie lu wy da rze niach i nie zwy -
k"ych lu dziach, w znacz nej cz& )ci emi gran -
tach, bez któ rych kul tu ra pol ska by "a by
ubo$ sza, cho' ich twór czo)', wci%$ jest ci% -
gle za ma "o zna na i do ce nia na w kra ju.

Dlaczego Rzeszów?

Flo rian *mie ja, z ra cji bli skich mu miejsc
i przy ja! ni z wie lo ma oso ba mi naj cz& )ciej

od wie dza *l%sk. Przy ja! ni" si& z Wil hel -
mem Szew czy kiem i Bo le s"a wem Lu bo -
szem. #% czy go )l% ska wspól no ta z Ja nem Go -
czo "em, Ta de uszem Ki jon k%, prof. Ja nem
Miod kiem. Jest cz"on kiem ho no ro wym Gór -
no )l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go, a Bi -
blio te ka *l% ska wy da "a trzy, w znacz nej
mie rze au to bio gra ficz ne, je go ksi%$ ki po wsta -
"e w re zul ta cie na mów, przez jej wie lo let nie -
go dy rek to ra prof. Ja na Ma lic kie go. Dla te go
nie co mu si dzi wi' fakt, $e nikt nie wpad"
na *l% sku na po mys" prze j& cia od nie go nie -
zwy kle bo ga te go, gro ma dzo ne go przez la ta
ar chi wum, z r& ko pi sa mi utwo rów, ko re spon -
den cj% z wy bit ny mi po eta mi (Cze s"a wem Mi -
"o szem, Ta de uszem Ró $e wi czem, Wi s"a w%
Szym bor sk%), pi sa rza mi i ba da cza mi kul tu -
ry oraz bez cen ne go zbio ru bar dzo rzad kich
ksi% $ek i cza so pism wy da wa nych i re da go -
wa nych przez nie go po woj nie na emi gra cji. 

Pro fe sor Flo rian *mie ja prze ka za" te ar chi -
wa lia do Rze szo wa, bo tam si& ni mi za in te -
re so wa no. W Ka to wi cach – jak s% dzi  – wy -
l% do wa "y by za pew ne w ja kiej) prze past nej
piw ni cy, w Rze szo wie za) jest $y we za in te -
re so wa nie pol sk% li te ra tu r% po wsta j% c% po za
gra ni ca mi Pol ski i ch&' po mna $a nia zbio rów
z po zy ski wa niem po dob nych da rów.

* * * 

Ze *l% skiem, po za umi "o wa niem stron ro dzin -
nych, "% czy Flo ria na *mie ja, trwa j% ce od dzie -
ci( stwa, ki bi co wa nie dru $y nie cho rzow skie go
Ru chu, któ ra upar "a si& i nie chce po raz pi&t -
na sty zdo by' mi strzo stwa Pol ski w pi" ce no$ -
nej. Na ra zie wi&c, spor to wo rzecz bio r%c, Flo -
rian *mie ja ma na kon cie ty le sa mo, bo
czter na )cie, wy da nych zbio rów wier szy, co Ruch
ty tu "ów mi strza Pol ski. Ale co) mi si& wy da je,
$e la da mo ment nie spo $y te mu po ecie uro dzi si&
no wy to mik, a z Ru chem by wa ró$ nie. 

!

Po wy! szy tekst sta no wi frag ment wi"k szej
ca #o $ci przy go to wa nej przez au to ra do no wej
ksi%! ki pt. „Po za $l% skim nie bem” o zna nych
&l% za kach w $wie cie.

Z !on% Zofi% w Arizonie, 2010.
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centon polski
[fragmenty]

szlachta nie by!a kast" ale cz#$ci" ludno$ci stanowi"c" naród
ma wspólne wady i zalety solidarnie za tych%e skutki odpowiada
bez zasady s" kl"twy na panów co byli szczytami wystrzelonymi
nad powierzchni" narodu czy szczyty drzew s" winne %e skr#caj"
a nie nasienie z których wyros!y i ziemia która soków dostarcza

utraciwszy swój kszta!t polityczny lecz zachowawszy w ca!o$ci
swego ducha spo!ecznego i %ywa w grobie nie pozwoli!a nigdy
napastowa& zachodu broni"c $mia!o sta!a nieprzebyt" zapor"
nie$miertelna mi#dzy wszystkimi narodami ziemia przeznaczona
na ofiar# m#cze'stwo katusze konania i na zmartwychwstanie

pisz# jak wiesz prosto z mostu i jego prosz# aby o co mu chodzi
!opat" do !ba wk!ada! ale ten urodzony my$liciel tak wszystko
w sosie filozofii topi %e ani poj"& o co chodzi tak najzwyklejsz"
rzecz zapl"cze %e mózg ci o !ba $ciany jak ptak w klatce si# t!ucze
a wszystko na nic zrozumienie za trudne niech r#ka boska broni
s!ucha!em go jak ponurego proroka ale s!uszno$&mu przyzna!em
pociechy szuka!em w naszym polskim lepiej mo%e kiedy$ b#dzie
i jego stara!em si# tym pocieszy& potem jeszcze polska zagra!em

poemat narodowy polski w którym jedz" pij" i grzyby zbieraj"
b#dzie na zawsze arcydzie!em przez sztuk# przez mistrzowskie t!a
doskonalsze od najczarowniejszych p!ócien ruysdaela to poema
satyryczne polskie i genialna satyra na rozmi!owanie si# w woni
ziemia'skiej lasu barszczu zrazów bigosu i ogórków kwaszonych

gdyby$ przeszed! bory i podszyte knieje trafisz w g!#bi na wa! pni
k!ód korzeni obronny trz#sawic" tysi"cem strumieni sieci" zielsk
zaros!ych kopcami mrowisk gniazdami os szerszeni k!#bami w#%y
co krok czyhaj" niby wilcze do!y jeziorka traw" zaros!e na po!y
woda tych studni sklni si# plamista rdz" krwaw" z wn#trza dymi
zion"c wo' plugaw"od której drzewa wko!o trac" li$& i kor# !yse
skar!owacia!e robaczliwe chore pochyliwszy konary i pnie siedz"
woko!o wody jak czarownice nad kot!em w którym warz" trupa

s" z was niektórzy co mówi" niech lepiej polska le%y w niewoli
ni% gdyby zbudzi& si# mia!a wed!ug arystokracji a drudzy lepiej
niech le%y ni% gdyby zbudzi& si# mia!a wed!ug demokracji a inni
niech lepiej le%y ni% gdyby mia!a granice takie a inni owakie
ci wszyscy s" lekarzami nie synami i nie kochaj" matki ojczyzny
zaprawd# powiadam wam nie badajcie jaki b#dzie rz"d w polsce
ka%dy w duszy ma ziarno praw i granic o ile polepszycie dusz#
o tyle polepszycie prawa wasze oraz powi#kszycie granice wasze

dajcie mi proch zamkni#ty w narodowej urnie z niego wskrzesz#
lud postawi# na mogi! koturnie a z przebudzonych rycerzy
zerw# ca!un zgni!y wszystkich obwiej# nieba polskiego b!#kitem
o$wiec# duszy promieniem i $witem urodzonych nadziei kiedy$
przejd" przed wami pozdrowieni u$miechem po%egnani !zami

Krystynie Bajorowicz

Wykorzystano fragmenty utworów

A. Fredry, Z. Krasi!skiego, A. Mic-

kiewicza, Cz. Mi"osza, C.K. Nor-

wida, J. S"owackiego, a tak#e
z listów Fryderyka Szopena.

ZENON KAROL

BAJOROWICZ
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naród cho! ujarzmiony nie wyrodzi" si# na trzod# niewolników
cze$! jak% ma dla dostojnych wspomnie& swej historii pozwoli"a
zachowa!w kajdanach godno$! ludzi wolnych i rycersk% prawo$!
polski lud jest "atwym do rz%dzenia byle w"adza która prowadzi
trzymaj%c w karno$ci nie by"a zbyt s"ab% ani uciskaj%c% naród

cz"owiek poczciwy pe"ne ma serce mi"o$ci ojczyzny czuje prawd#
owo' i prawodawcy pe"ni mi"o$ci ojczyzny postanowi% urz#dy
w kraju stosownie do potrzeby i b#dzie kraj urz%dzony dobrze
podobna jest rzeczpospolita któr% za"o'y! macie do lasu który
sieje gospodarz nasienie dobre na ziemi dobrej mo'e by! pewny
i' drzewa si# urodz% i nie ma potrzeby my$le! o formie drzew
ani l#ka! si# zasiewajcie wi#c mi"o$! ojczyzny i po$wi#cenia si#
ducha b%d(cie pewni i' wyro$nie rzeczpospolita wielka i pi#kna

lasy pe"ne krasy czeremchy oplatane dzikich chmielów wie&cem
jarz#biny ze $wie'ym rumie&cem obok leszczyna z zielonymi ber"y
dziatwa le$na g"óg w obj#ciu kalin o'yna czarne usta tuli do malin
drzewa i krzewy li$!mi wzi#"y si# za r#ce jak do ta&ca staj%ce
nad le$n% gromad%wzniesiona brzoza bia"a z ma"'onkiem grabem
a dalej jak gdyby starce patrz% siedz%c w milczeniu s#dziwe buki
tam matrony topole i mchami brodaty d%b garbaty wspiera si#
na grobów po"amanych s"upach przodków skamienia"ych trupach

dwór soplicowo inne widzia" szaty twarzy zupe"nie si# odmieni"
ów las topoli ju' si#wi#cej nie zieleni" dziedziniec gdzie b"awatki
cykorie i maki barwi"y si# teraz o zimo twoj# pi#kno$! czuj# dzi$
na kszta"t czasu i uroku bom w 'yciu przyszed" na sm#tn% por#
która wszystko ucisza pod $niegiem ch"onie z mi"o$ci% ustronie

a ja si# po cichu $miej# i my$l# 'e od ma"ego zaczyna! potrzeba
jestem fortepianist% tylko a je'eli jestem co$ wart to i dobrze
gdy' po mnie wi#ksi przyjd% co szerzej muzyk# ogarn% i melodia
polska rozszerzy si# i rozkwitnie my$l# 'e lepiej zrobi! ma"o
ale za to dobrze jak si# wszystkiego chwyta! lecz (le wykona!
od tego nigdy nie odst%pi# jak ci# kocham chcia"bym tylko
napisa! i pozostawi! abecad"o tego co jest naprawd# polskie
a nauczy! odrzuca! polsko$! fa"szowan% mo'e to si# jako$ uda

narodowym autorem jest ten w którego sztuce naród ma udzia"
jak% cz#$! ten'e zajmuje w rozwoju dziejów ludzko$ci i dlatego
od grobu chopina rozwinie si# nasza sztuka jak powoju wieniec
o formie 'ycia to jest o kierunku pi#kna i tre$ci 'ycia w stron#
dobra i prawdy artyzm tak si# u"o'y w ca"o$! narodowej sztuki

przesypuj%c w palcach piasek odkryli$my s"odkie imi# ojczyzny
piachem i szumem wiatru w pio"unach niczym jest bez przesz"o$ci
s"owem co w po"owie d(wi#ku traci sens i $cian% w$ród p"omieni
w piasku by" popió" stuleci zmieszany z krwi% $wie'% naówczas
odst%pi"a nas pycha i niski pok"on z"o'yli$my ludziom minionym
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Maszyny
kruszenia
s!owa
Zmie nia j" ca si# na na szych oczach

pod wp!y wem no wych me diów i tech -
no lo gii kul tu ra po ci" ga za so b" zmia ny
w ko mu ni ka cji kul tu ro wej (w tym li te rac -
kiej), a tak $e w sa mym spo so bie do -
%wiad cza nia au dio wi zu al no %ci. Szcze gól -
nie od cza su tzw. prze !o mu cy fro we go
i to wa rzy sz" cej mu in ten syw nej trans for -
ma cji li te ra tu ry i eks plo zji mul ti me diów,
co raz wy ra& niej ry su je si# po trze ba opi sy -
wa nia no wych zja wisk z tym zwi" za -
nych. Sztu ka s!o wa pod da na pre sji wy so -
kiej tech no lo gii do ma ga si# dzi%
do okre %la nia obec nej kon dy cji pi sma,
mo wy i wer bal no %ci uwi k!a nych w roz ma -
ite for my nie wer bal no %ci i ko mu ni ka cji sie -
cio wej. Sta je my si# bo wiem %wiad ka mi ro -
dz" ce go si# no we go pa ra dyg ma tu
kul tu ro we go, opar te go z jed nej stro ny
na ide ach wol no %ci, rów no %ci, wspó! -
uczest nic twa, cze go wy ra zem s" zja wi ska
tak cha rak te ry stycz ne dla kul tu ry WEB 2.0
jak: usie cio wie nie, po zwa la j" ce na ko mu -
ni ka cj# wie lu do wie lu; kon wer gen cja, b# -
d" ca pod !o $em kul tu ry fa now skiej za -
cie ra j" cej gra ni ce mi# dzy tre %cia mi
ama tor ski mi a pro fe sjo nal ny mi; pro sump -
cja, wy ra $a j" ca si# w po sta wie ko pro duk -
cji zna cze' kul tu ro wych, a z dru giej
na roz wo ju tech no lo gii, któ ra w spo sób
zna cz" cy na ru sza uk!ad dzie !o -twór ca,

wcho dz"c nie ty le w ro l# po %red ni ka, ile
cz# sto wspó! twór cy efek tu fi nal ne go. 

Czym s" bo wiem ty tu !o we „ma szy ny
kru sze nia s!o wa”, je %li nie me ta fo r" tech -
no lo gii wdzie ra j" cej si# w twór czo%( li te -
rac k", któ re ko rzy sta j"c z me cha ni zmu au -
to ma ty za cji jej przy pi sa ne go do ko nu j"
ak tu re .kre acji. Tym sa mym wspó! cze sne
zja wi ska li te rac kie za rzu ca j" do tych cza so -
we tra dy cyj ne po j# cia jak au tor stwo, pod -
mio to wo%( czy na tchnie nie na rzecz „kom -
bi na cji”, „ob rób ki”, „gry” czy „stra te gii”.
Ma szy na za tem zo sta je w!" czo na w pro ces
twór czy na pra wach ar ty sty, zmie nia j"c do -
tych cza so we ro zu mie nie dzie !a sztu ki, nie
tyl ko w je go war stwie zna cze nio wej, tre -
%cio wej czy kom po zy cyj nej, ale tak $e pi -
%mien nej, j# zy ko wej, es te tycz nej, na co po -
zwa la in ter me dial ny cha rak ter prze ka zów
w no wych me diach dzi# ki re pre zen ta cji nu -
me rycz nej. Wraz z dzie !em pod da nym
tech no lo gii zmie nia si# tak $e ro la twór cy
i od bior cy, bo wiem dzi# ki wspó! dzia !a niu
ma szy ny i cz!o wie ka po ja wia si# nie zwy -
k!e sprz# $e nie zwrot ne, któ re go ob ja wem
jest tak zna cz" ce dzi% w ko mu ni ka cji kul -
tu ro wej zja wi sko in te rak tyw no %ci. 

Ma j"c %wia do mo%( zmie nia j" cej si# sy -
tu acji w ko mu ni ka cji li te rac kiej, od czte -
rech lat w Cz# sto cho wie or ga ni zo wa ny jest
Fe sti wal De kon struk cji S!o wa „Czy taj”,
pod czas któ re go pre zen to wa ne s" no we zja -
wi ska li te rac ko -me dial ne, pro wa dzo ne
warsz ta ty czy ta nia zdi gi ta li zo wa nych tek -
stów, spo tka nia au tor skie, pro jek cje fil mów
i kon cer ty, gdzie no we me dia obec ne s" za -
rów no w te ma cie, jak i spo so bie pre zen ta -
cji. W tym ro ku w dniach 6 do 12 pa& dzier -
ni ka fe sti wal ten za pro po no wa! a$
trzy dzie %ci im prez, pod czas któ rych uczest -
ni cy mo gli m.in. czy ta( ksi"$ ki w spo sób
hi per tek sto wy, bra( udzia! w od czy ta -
niach per for ma tyw nych, d&wi# ko wych,
z to wa rzy sze niem mu zy ki gra nej na $y wo,
mo gli „do tkn"(” czy ta nia itp. Uczest ni cy
przy go to wa nych przez or ga ni za to rów im -
prez mie li oka zj# do wzmoc nie nia swo jej
kre atyw no %ci, a to dzi# ki ze sta wo wi (wi -
cze' roz wi ja j" cych po my s!o wo%(, my %le -
nie abs trak cyj ne i me ta fo rycz ne w po sta -
ci li ku pro po zy cji sa mo dziel ne go
kon stru owa nia tek stu czy to tra dy cyj ne go
czy te$ za po mo c" ko du HTML po zwa la -
j" ce go na stwo rze nie wie lu hi per tek sto wych
po wi" za'. W%ród wie lu au tor skich spo tka'
war to wy ró$ ni( to z Wi tem Szo sta kiem, au -
to rem cy klu po wie %ci fan ta sy o Smo czo -

gó rach oraz tzw. try lo gii kra kow skiej:
Cho cho !y, Du ma now ski i Fu ga. Ta ostat -
nia ksi"$ ka sta !a si# in spi ra cj" dla ze spo -
!u RA GAZ ZI CLA VI, któ ry w Re gio nal -
nym O%rod ku Kul tu ry w opar ciu
o ba ro ko we dzie !a, szu ka! wspó! cze snych
roz wi" za', ta kich jak po !" cze nie elek tro -
ni ki z $y wy mi in stru men ta mi (np. vio l" da
gam ba czy kla we sy nem). Po dob ny mul ti -
me dial ny cha rak ter mia !o zde rze nie li te ra -
tu ry, fil mu oraz mu zy ki, za któ re od po wie -
dzial ny by! mul tiin stru men ta li sta Krzysz tof
Nied& wiec ki. Je go li te rac ka ta per ka, czy li
im pro wi zo wa ne d&wi# ko we od czy ta nie
ulu bio nej lek tu ry, w tym ro ku do ty czy !a po -
wie %ci Hen ry ka Sien kie wi cza pt. Krzy !a -
cy, a fil mo wy ob raz, któ ry to wa rzy szy! mu -
zy ce, wy re $y se ro wa ny zo sta! przez
Alek san dra For da. Re la cja s!o wa i ob ra zu
w bu do wa niu wspó! cze snej ko mu ni ka cji li -
te rac kiej to wa rzy szy !a wie lu spo tka niom,
czy wy sta wom ma lar stwa in spi ro wa ne go
tek sta mi li te rac ki mi, czy przed sta wie niu te -
atral ne mu opar te mu na in ter pre ta cji frag -
men tów sztu ki Thier ry’ego De bro ux pt. Bi -
blio pa ta i opo wia da j" ce mu hi sto ri#
mi !o %ni ka ksi" $ek, któ ry po tra fi po zna( za -

ADAM 
REGIEWICZ

MICHA) 
WILK

Prof. dr hab. Ry szard Klusz czy" ski Prof. dr hab. An drzej G#o wac ki
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war to!" wo lu mi nu na pod sta wie je go za -
pa chu, czy wresz cie pre zen ta cji pre mier
„Wy daw nic twa Ha! art”, któ re pod no si #y
tak wa$ ki dzi! te mat iko nicz no !ci pi sma
i oral no !ci ob ra zu w li te ra tu rze eks pe ry -
men tal nej, kom pu te ro we go ge ne ro wa nia
tek stu li te rac kie go i tym po dob nych.

Jed n% z pro po zy cji fe sti wa lu, któ r% or ga -
ni za to rzy przy go to wa li wraz z Za k#a dem

Teo rii Li te ra tu ry Aka de mii im. Ja na D#u -
go sza by #o se mi na rium otwar te Ma szy ny
kru sze nia s!o wa, w któ rym wzi& li udzia#
prof. dr hab. Ry szard Wal de mar Klusz -
czy' ski (U(), prof. dr hab. An drzej G#o -
wac ki (UJ), dr hab. Piotr Za woj ski (U)),
dr Piotr Ma rec ki (Lon dyn), dr Ma riusz Pi -
sar ski (UAM), dr Bo gu s#a wa Bo dzioch
Bry #a (Igna tia num), dr Gra $y na Pie tru -
szew ska -Ko bie la (AJD), dr Agniesz ka
Przy by szew ska (U(), dr Mo ni ka Gór -
ska -Ole si' ska (UO) oraz dr hab. Adam Re -
gie wicz, prof. AJD, a któ re go te ma tem by -
#a dys try bu cja s#o wa i ksi%$ ki w do bie
no wych tech no lo gii.

Pod j& te przez uczest ni ków se mi na rium za -
gad nie nia wpi su j% si& w dys ku sj& nad wspó# -
cze sn% sy tu acj% li te ra tu ry i in nych wy ra zów
ar ty stycz nych ze wzgl& du na roz wi ja j% ce si&
dzi! no we me dia. Nie w%t pli wie – jak za uwa -
$a Ta de usz Micz ka – sztu ka s#o wa pod da na
pre sji wy so kiej tech no lo gii, do ma ga si& do -
okre !le nia obec nej kon dy cji pi sma, mo wy
i wer bal no !ci uwi k#a nych w roz ma ite for my
nie wer bal no !ci i ko mu ni ka cji sie cio wej.
Ma j%c !wia do mo!", $e zmie nia j% ca si& ko mu -
ni ka cja li te rac ka wy ma ga od wspó# cze sne go
li te ra tu ro znaw cy wyj !cia po za gra ni ce dys -
cy pli no we ku zja wi skom ar ty stycz nym, me -
dial nym, tech no lo gicz nym do udzia #u w se -
mi na rium za pro szo no nie tyl ko teo re ty ków
zaj mu j% cych si& li te ra tu r%, ale w#a !nie przed -
sAta wi cie li dzia #a' nie li te rac kich (ar ty stów,
me dio znaw ców), z któ ry mi li te ra tu ra – ro zu -
mia na tu za rów no w kon tek !cie tek sto wo !ci,
jak i li te rac ko !ci – wcho dzi w za dzi wia j% ce
re la cje, o czym przy po mnie li Ry szard Klusz -
czy' ski, Piotr Ma rec ki i Ma riusz Pi sar ski,
wska zu j%c na pra ce ar ty stów nie zwi% za nych
z li te ra tu r%, ale w#a !nie fil mem, pro jek cja mi
wi deo, mu zy k% – slam po etry, gra mi 
wi deo itp. 

Tennie zwy k#y ma ria$ sztu ki s#o wa
z in ny mi wy ra za mi my !le nia sym -

bo licz ne go za owo co wa# no wy mi for ma mi
obec no !ci tek stu w ko mu ni ka cji li te rac kiej,
któ rych kszta#t jest de fi nio wa ny po przez re -
la cj& z me dia mi au dio wi zu al ny mi, gra fi k%
cy fro w%, kom po zy cj% hi per tek sto w%, kom -
bi na to ry k% gier wi deo itp. Jak po ka za li
uczest ni cy se mi na rium, „tekst li te rac ki
(i ge ne ro wa ny przez nie go prze kaz) cz& sto
oka zu je si& by" z me dium nie tyl ko sprz& -
$o nym, lecz na nim si& za sa dza" i z nie go
bez wzgl&d nie wy ni ka". Spe cy fi ka sa me go
me dium prze no si si& wi&c na li te ra tu r&”,
o czym !wiad cz% przy wo #a ne przez Bo gu -
s#a w& Bo dzioch -Bry #& po wie!" Sche mat
Kon ra da Po la ka czy do ko na nia Ze no na Faj -
fe ra (Po wie ki). Te hi per tek sto we czy li be -
rac kie po my s#y kom po zy cyj ne tak jesz cze
nie daw no szo ku j% ce sce n& li te rac k%, zo sta -
j% dzi! wy pie ra ne przez in ne za bie gi stwa -
rza j% ce mo$ li wo!" nie sko' czo ne go od -
czy ty wa nia tek stu po przez przy pad ko wo!"
sze re gu zna cze nio we go, a po przez to eks -
plo ro wa nie do dat ko wych zna cze'. Jak za -

uwa $a Gra $y na Pie tru szew ska -Ko bie la,
zja wi ska li ter ne to we te go ty pu „od wo #u j%
si& do me ta fo ry ki cha osu, [opie ra j%c si&]
na hi per tek sto wych od no !ni kach, uk#a -
dach frak tal nych i afa bu lar nych – przy no -
sz% nar ra cj& dys kur syw n%”. Jed n% z wie lu
pro po zy cji ta kiej lek tu ry za pro po no wa#
prof. An drzej G#o wac ki w Ar che typ tu rze
ma gicz nej rze czy wi sto "ci. Ta apli ka cja
ksi%$ ko wa zmie nia czy sto wi zu al ny, sta tycz -
ny spo sób per cep cji li te ra tu ry w twór czy
i dy na micz ny pro ces po szu ki wa nia i kon -
stru owa nia no wych zna cze'. Pa ra fra zu j%c
s#o wa Ro lan da Bar the sa, wiesz cz% ce go
„!mier" au to ra”, pro jekt ten za po wia da
„!mier" czy tel ni ka” i na ro dzi ny „u$yt -
kow ni ka ksi%$ ki”, tym sa mym zmu sza
do po now ne go zde fi nio wa nia sy tu acji lek -
tu ry i miej sca czy tel ni ka w re la cji do tek -
stu. Jesz cze da lej id% pro jek ty li ving let ter -
forms (o$y wio nych gli fów), stwa rza j% cych
wra $e nie qu asi -au to no micz nych form, któ -
re w !ro do wi sku wir tu al nym za cho wu j% si&
ni czym or ga ni zmy bio lo gicz ne, ule ga j%c
ewo lu cji, krzy $o wa niu si&, roz mna $a niu,
kon su mo wa niu itp. W kla sy fi ka cji ta kich
form Mo ni ka Gór ska -Ole si' ska za uwa $a
„o$y wa nie” li ter przy po mo cy al go ryt -
mów za cho wa nia $y wych or ga ni zmów,
„o$y wa nie” ener gi% i sy gna #a mi po cho dz% -
cy mi z cia #a, ho do wa nie s#ów i ato mów j& -
zy ka w bio lo gicz nym sub stra cie (w tym tak -
$e ho do wa nie bak te rii/po etów i kry ty ków)
oraz eks pe ry men ty bio -ty po gra ficz ne,
do któ rych na le $% ani mi stycz ne czy qu asi -
-or ga nicz ne fon ty.

Wraz z po ja wie niem si& no wych prze -
strze ni ko mu ni ka cji kul tu ro wej, no wych
urz% dze', no !ni ków, ina czej mó wi%c – no -
wych ob sza rów, w któ re wcho dzi li te ra tu -
ra, po ja wia j% si& te$ no we re ak cje, za cho -
wa nia od bior cze, a na wet – rzec
mo$ na – no wi uczest ni cy kul tu ry li te rac kiej:
za rów no po stro nie twór ców, jak i po stro -
nie czy tel ni ków czy kry ty ków. Zmie nia j% -
ca si& obec nie po zy cja ksi%$ ki ja ko przed -
mio tu ma te rial ne go wy mu sza tak $e no we
stra te gie czy tel ni cze, o czym mó wi #a
Agniesz ka Przy by szew ska, zwra ca j%c uwa -
g&, $e li te ra tu ra elek tro nicz na „an ga $u je
w pro ces czy ta nia in ne ni$ wy #%cz nie
wzrok zmy s#y, za pra sza j%c do po zna wa nia
opo wie !ci po przez czy tel ni cze ge sty i fi -
zycz n% ak tyw no!"”. Mó wi%c ina czej, ko -
niecz ne wy da je si& po rzu ce nie przy zwy cza -
je' czy tel ni czych, któ rym to wa rzy szy #a

lek tu ra zmy s#o wa, ci cha, wy #%cz nie in te lek -
tu al na, nie cie le sna, na rzecz do !wiad cze nia,
im mer sji, czy ta nia ja ko wy ko ny wa nia
okre !lo nych czyn no !ci, któ re po su wa j%
wy da rze nia fa bu #y, a na wet wp#y wa j%
na ich kon struk cj& nar ra cyj n% w za le$ no !ci
od do ko ny wa nych wy bo rów. Tym sa mym
czy ta nie sta je si& wspó# two rze niem nie
tyl ko sen su prze ka zu, ale je go ci% gu zna cze -
nio we go czy struk tu ry fa bu lar nej.

Dzi!, z po zy cji ba da cza znaj du j% ce go si&
tak na praw d& w sa mym oku cy klo nu prze -
obra $a j% cych si& i kon wer gu j% cych ze so -
b% no wych tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu -
ni ka cyj nych, ze wszech miar ry zy kow n%
by #a by pró ba pod da wa nia oce nie wy mie -
nio nych zja wisk w ma kro ska li, cho" i ta kie
uj& cia ju$ zd% $y #y si& po ja wi" przy naj mniej
w od nie sie niu do hi sto rii zja wisk li ter ne to -
wych lub w kon tek !cie „ar che olo gii me -
diów” pod kre !la j% cej awan gar do we *ró d#a
wspó# cze snych eks pe ry men tów li te rac kich
w po #% cze niu z tech no lo gi%. Bar dziej upra -
wo moc nio ne jed nak wy da j% si& oce ny for -
mu #o wa ne w od nie sie niu do ska li mi kro,
kon kret nych zja wisk, czy te$ – jesz cze le -
piej – po szcze gól nych wy two rów kul tu ry,
utwo rów li te rac kich, co sta ra li si& uczy ni"
bio r% cy udzia# w se mi na rium go !cie.

Zor ga ni zo wa ny po raz czwar ty w Cz& sto -
cho wie Fe sti wal De kon struk cji S#o wa „Czy -
taj!” udo wod ni#, $e z #a two !ci% i przy jem no -
!ci% mo$ na po #% czy" wie le dzie dzin
z li te ra tu r%, bez $ad ne go uszczerb ku dla tej
ostat niej. Co wi& cej, u!wia do mi# jak wa$ ne
jest czy ta nie i od biór tek stów cy fro wych, któ -
rych do !wiad cze nie jest dzi! cz& !ci% obie gu
li te ra tu ry, a sam akt lek tu ry po wi% za ny jest
z kom pe ten cja mi gra cza, per for me ra czy
po pro stu wi dza. I cho cia$ ksi%$ ka wspó# cze -
!nie prze cho dzi wie le prze obra $e', jed nak
na dal ist nie je w swo jej tra dy cyj nej for mie,
co po twier dza #o by my!l Umber to Eco, któ -
ry w roz mo wie z Je an -Clau dem Car rie re
stwier dzi#, $e ksi%$ ki w wer sji pa pie ro wej nie
znik n%, ale sta n% jed nym z mo$ li wych obie -
gów li te ra tu ry po zo sta j% cym w hy bry dycz -
nym zwi%z ku z obie giem elek tro nicz nym.
Za pro po no wa ne przez or ga ni za to rów fe sti -
wa lu „Czy taj” spo tka nia zda j% si& po twier -
dza" in tu icj& w#o skie go se mio lo ga, zde rza -
j%c tra dy cyj ne czy ta nie z no wy mi for ma mi
ko mu ni ka cji, któ re z pew no !ci% nie po wie -
dzia #y swe go ostat nie go s#o wa.

!

Dr hab. Adam Re gie wicz, prof. AJD



to mia, ale miesz ka j! cym w Wies -
ba den, je go re "y se rem An drze jem
Klam tem, za ra zem pro du cen tem
i za #o "y cie lem fir my „Halb to tal
Film”. 

Na nad spo dzie wa nie do brym
po zio mie ar ty stycz nym sta# sam
kon kurs, do któ re go za kwa li fi -
ko wa no kil ka na $cie fil mów krót -
ko me tra "o wych. Ju ry uzna #o
za naj lep szy film pt. „Are na” wy -
re "y se ro wa ny przez Mar ti na Ra -
tha, stu den ta #ódz kiej fil mów ki,
któ ry otrzy ma# 2 tys. z# na gro dy.
Za $wiet ne zdj% cia w tym fil mie
na gro dzo ny ty si! cem z#o tych zo -
sta# Bar tosz &wi niar ski. Au to rzy te -
go nie spe# na pó# go dzin ne go ob ra -
zu krót ko me tra "o we go w bar dzo
atrak cyj ny spo sób uka za li Biesz -
cza dy i za miesz ku j! cych je lu dzi.
Przy pad ko wy au to sto po wicz, któ -
ry tra fi# do gru py ucie ki nie rów
od cy wi li za cji, za j!# si% ra zem
z ni mi wy cin k! drzew. Ak cep ta cj%
w gru pie uzy ska#, gdy po ko na# jed -
ne go z biesz czad ni ków w si #o wa -
niu si% na r% ce. Jed nak nie mia# a"
ta kiej si #y du cha, "e by za r"n!' my -
$liw skim no "em sar n%. Z te go
po wo du opu $ci# gru p% drwa li.

W ko( co wej sce nie ka me ra po ka za #a go po dró -
"u j! ce go au to sto pem z ho len der ski mi tu ry sta -
mi. Za ko( cze nie fil mu, do$' nie jed no znacz ne
i otwar te co do dal szych lo sów bo ha te ra,
wzmoc ni #o wy mo w% ide ow! do ku men tu.

Za naj lep sz! re "y se ri% ju ry na gro dzi #o
film Ko re a( czy ka Suk -hwa Hon ga pt. „Trze -
ci po kój”. To kil ku na sto mi nu to wy ci!g ob ra -
zów uka zu j! cych ostat nie chwi le przed wy -
pro wadz k! trzy oso bo wej ko re a( skiej ro dzi ny
z do mu mat ki do no we go miesz ka nia. Ka me -
ra bez na mi%t nie re je stro wa #a co dzien ne czyn -
no $ci bo ha te rów, prak tycz nie bez "ad nych dia -
lo gów. Do wi dzów prze ma wia# ob raz ge stów
i za cho wa( lu dzi. Zw#asz cza fi na #o wa sce na,
gdy g#o wa ro dzi ny w no wym miesz ka niu
z no stal gi! bu ja fo tel, na któ rym za wsze za -
sia da #a mat ka po zo sta #a w swo im do mu. Na -
gro d% pu blicz no $ci i pre zy den ta By to mia – ra -
zem ty si!c z#o tych – otrzy ma# film Edy ty
Rem ba #y pt. „Fa ther”. Cho cia" spo re szan se
na wy ró" nie nie mia# te" – do pusz czo ny
do po ka zu lau re atów – film Mar ci na Strau -
chol da pt. „En rich ment” o po bu dza niu do ak -
tyw no $ci zwie rz!t we wro c#aw skim ogro dzie
zoo lo gicz nym. 

I By tom Film Fe sti wal 2014, cho' zor ga ni -
zo wa ny za nie wiel kie pie ni! dze przez bar dzo
m#o dych za pa le( ców, wy pad# bar dzo do brze.
Je "e li or ga ni za to rom wy star czy za pa #u ma
szan se sta' si% cy klicz nym kon kur sem krót kie -
go me tra "u o spo rym zna cze niu – uwa "a j!

znaw cy te ma tu.
– Spo $ród se tek fe sti wa li fil -

mo wych or ga ni zo wa nych w Pol -
sce, ma my pierw sz! li g% i czwar -
t!. By tom ski Film Fe sti wal ma
szan s% szyb ko do #! czy' do dru -
giej li gi – chwa li Ja kub Pu de# ko,
me ne d"er fil mo wy, na gro dzo ny
na ostat nim Fe sti wa lu Fil mo -
wym w Gdy ni przez Pol ski In sty -
tut Sztu ki Fil mo wej za pro wa dze -
nie w Tar no gór skim Cen trum
Kul tu ry naj lep sze go w Pol sce
Dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we -
go „Ol brzym”.
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Ka ta rzy na Pa nas jest stu dent -
k! za rz! dza nia kul tu r!. Mi -

cha# Tysz kie wicz li ce ali st!. Kie -
dy spo tka li si% w stycz niu 2014
ro ku, w g#o wach za $wi ta# im po -
mys# zor ga ni zo wa nia prze gl! du
fil mów. Do szli do wnio sku, "e
w By to miu, gdzie tak do brze
roz wi ja si% te atr ta( ca czy ope ra,
przy da #a by si% cy klicz na im pre -
za fil mo wa. Po cz!t ko wo mia# to
by' jed no dnio wy prze gl!d krót -
kie go me tra "u, w ca #o $ci te ma -
tycz nie zwi! za ny tyl ko z ich
mia stem. Pó) niej im pre za si%
roz ro s#a do trwa j! ce go trzy dni
ogól no pol skie go fe sti wa lu do -
ku men ta li stów. 

Po nie wa" nie mie li ani gro sza,
roz po cz% li w% drów k% w po szu ki -
wa niu pie ni% dzy na sfi nan so wa -
nie im pre zy. Na po cz! tek tra fi li
do by tom skie go Urz% du Miej -
skie go. 

– Us#y sze li $my nie $mia #! za -
ch% t%, "e mo "e my spró bo -
wa' – wspo mi na Mi cha# Tysz kie -
wicz, or ga ni za tor By tom Film
Fe sti val 2014. 

Na st%p nie wst! pi li w pro gi za -
s#u "o ne go w dzia #al no $ci kul tu -
ral nej To wa rzy stwa Mi #o $ni ków By to mia,
gdzie uzy ska li ju" kon kret n! po moc w po sta -
ci ob s#u gi ksi% go wej fe sti wa lo wych fi nan sów,
na któ r! zgo dzi #a si% El" bie ta Plew niak.
Po mo zol nych pró bach uda #o im si% ze bra'
po trzeb n! kwo t%: 5 ty si% cy z#o tych z Urz% du
Miej skie go w By to miu i 2 tys. z# od by tom -
skie go Za rz! du Bu dyn ków Miesz kal nych.
Do po mo g#y im ob cho dy 760-le cia ist nie nia
mia sta i w zwi!z ku z tym wzmo "o na ch%'
w#adz do or ga ni za cji jak naj wi%k szej licz by
im prez kul tu ral nych.

– Do sta li $my je de na $cie ra zy mniej ni" jed -
no dnio wy miej ski zlot po jaz dów mi li tar -
nych i dwa ra zy mniej ni" go dzin ny kon cert
or ga no wy – mó wi Mi cha# Tysz kie wicz. 

To na bar kach or ga ni za to rów spo cz% #y
spra wy roz re kla mo wa nia fe sti wa lu i po szu -
ka nia miej sca pro jek cji fil mów kon kur so -
wych. Zna le) li je w sa li wi do wi sko wej 
By tom skie go Cen trum Kul tu ry. Sa mi przy -
go to wa li stro n% in ter ne to w! fe sti wa lu, ro ze -
s#a li 400 ma ili z za wia do mie nia mi o kon kur -
sie i na wi! za li kon takt z re dak cja mi. Cho cia"
od zew me diów by# nie wiel ki. Te le wi zja Ca -
nal Plus wy emi to wa #a spot re kla mo wy,
w „*y ciu By tom skim” uka za #a si% za le d wie
krót ka wzmian ka. Naj wi% cej miej sca po -
$wi% ci# fe sti wa lo wi miej sco wy por tal By tom -
ski.pl.

– Mie li $my k#o po ty z wy wie sza niem pla -
ka tów, w ostat niej chwi li sa mi roz kle ja li $my
je w nie do zwo lo nych miej scach.
Na szcz% $cie nie z#a pa #a nas
Stra" Miej ska – opo wia da Ka ta -
rzy na Pa nas.

Swo je wspar cie za ofe ro wa#
za to By tom ski Te atr Ta( ca i Ru -
chu „Roz bark”, udo st%p nia j!c
dla uczest ni ków fe sti wa lu noc le -
gi w swo im ho te lu dla ar ty stów.
Sko rzy sta #o z nich 6 m#o dych fil -
mow ców.

Za nim roz po cz!# si% kon kur so -
wy prze gl!d, mi mo so lid nej pra -
cy or ga ni za to rów, po cz!t ko wo
nie na p#y wa #y "ad ne zg#o sze nia
do ku men tal nych fil mów krót ko -
me tra "o wych, bo ta ki cha rak ter

Fil mo wa dru ga
li ga w By to miu

nada li fe sti wa lo wi. Tro ch% cza su mi n% #o,
za nim do r!k or ga ni za to rów za cz% #y do cie ra'
krót kie ob ra zy do ku men tal ne, któ rych twór -
ca mi by li przede wszyst kim stu den ci #ódz kiej
szko #y fil mo wej. Or ga ni za to rom spad# ka mie(
z ser ca, bo wiem na gro dy, ja kie po cz!t ko wo
ofe ro wa li nie by #y im po nu j! ce. Zwy ci%z ca
mia# otrzy ma' 500 z#o tych, wy ró" nie ni jesz -
cze mniej. Na szcz% $cie w ostat niej chwi li pre -
zy dent By to mia Da mian Bar ty la prze ka za#
wi%k sz! kwo t% i na gro d! g#ów n! by #o 2 ty -
si! ce z#o tych.

Z po wo du obaw o ni sk! fre kwen cj%, wpa -
dli na po mys# zor ga ni zo wa nia trze cie go dnia
fe sti wa lo we go, bar dziej ko mer cyj ne go, pod -
czas któ re go z wi dza mi spo tka# si% Lech Ma -
jew ski. Zna ny re "y ser wpad# do By to mia za -
pre zen to wa' swój naj now szy film
„Oni ri ca – Psie Po le”, dzie( po fe sti wa lu fil -
mo wym w Gdy ni. I od niós# suk ces, bo s#aw -
ne go twór c% za pra gn% #y zo ba czy' t#u my.
Pu blicz no$' przy ci! gn% #y tak "e – pro wa dzo -
ne przez ju ro rów fe sti wa lo wych Ja ku ba Pu -
de# k%, Ma riu sza Sze ma li kow skie go, Lesz ka
Sta ro nia – warsz ta ty dla szkó# na te mat teo -
rii i prak tycz nej re ali za cji krót kich form fil -
mo wych oraz spo so bów po zy ski wa nia przez
fil mow ców pu blicz no $ci. Kon kur so wi to wa -
rzy szy# prze gl!d do ku men tal nych fil mów
o By to miu z okre su mi% dzy wo jen ne go i po -
wo jen ne go. Okra s! by# po kaz fil mu „Po dzie -
lo na kla sa” i spo tka nie z po cho dz! cym z By -

Ju ry na gro dzi !o film Ko re a" czy ka Suk -hwa Hon ga pt. „Trze ci po kój”

za naj lep sz# re $y se ri%.
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Na sza Zie mia,

na sze miej sce

Od szczy tów Hi ma la jów po g!" bi ny
mórz. Od bie gu na po !u dnio we go po
pó! noc ny. W prze strze ni ziem skiej i ko -
smicz nej. Wsz" dzie #mie ci, któ rych nie
uby wa. W $ad nym, do st"p nym dla lu -
dzi, miej scu na #wie cie. 

I da lej za #mie ca my na sz% pla ne t". Bez
opa mi" ta nia. Z t% ró$ ni c%, $e od po nad
dwu dzie stu lat, ka$ de go ro ku od no wa,
sztur mem za czy na my j% sprz% ta&.

W tym glo bal nym przed si" wzi" ciu,
dzi" ki Fun da cji Na sza Zie mia, uczest ni -
czy rów nie$ Pol ska. Na 'l% sku sprz% ta -
my z Zie lo na Li g%.

G
lo bal ne sprz! ta nie spon ta nicz nie roz -

po cz!" Ian Kier nan, au stra lij ski #e -

glarz i mi "o $nik przy ro dy. W 1987 ro ku,

po po wro cie z rej su do oko "a $wia ta do -

skwie ra "y mu wspo mnie nia z Mo rza Sar -

gas so we go. Spo dzie wa" si% tam uj rze&
praw dzi we cu da przy ro dy. S"yn ne dry fu -

j! ce na pe" nym Atlan ty ku ogrom ne "! ki

po kry te glo na mi, przy po mi na j! cy mi ki -

$cie wi no gron. Zo ba czy" mo rze pe" ne nie -

znisz czal nych od pad ków. Zu #y tych strin -

gów, wia de rek pla sti ko wych, pie luch

jed no ra zo wych, tu bek po pa $cie do z% -
bów i nie zli czo ne ilo $ci to reb z two rzyw

sztucz nych. Prze #y" szok. Nie ostat ni. Po -

dob nie by "o, gdy wp"y n!" do Za to ki Syd -

nej skiej. Po sta no wi" co$ z tym zro bi&. 
Skrzyk n!" spo r! gru p% przy ja ció"

i obro' ców czy ste go $ro do wi ska, ch%t nych

do po sprz! ta nia por tu i pla# za to ki. Ze bra -

"o si% ja kie$ czter dzie $ci ty si% cy lu dzi. Ian

uzna", #e w ten sam spo sób mo# na sprz! -
ta& Au stra li%, a mo #e na wet ca "y $wiat. 

Je go ma rze nie si% spe" ni "o. W 1993 ro -

ku ak cj% sprz! ta nia (wia ta (Cle an up the

world) wspar" Pro gram (ro do wi sko wy

ONZ.

W gro nie ak tyw nych ochot ni ków sprz! -
ta nia (wia ta wAu stra lii, by "a miesz ka j! ca

tam Po lka, Mi ra Sta ni s"aw ska -Meysz to -

wicz. Gdy rok pó) niej wy bie ra "a si% do ro -

dzin ne go kra ju, po sta no wi "a „przy "! czy&”
go do tej glo bal nej ak cji „Sprz! ta nia (wia -

ta”, w któ rej uczest ni cz! ka# de go ro ku mi -

lio ny lu dzi ze stu kil ku dzie si% ciu kra jów

$wia ta. 

Mi n" !o 20 lat i...

Nie
by "o "a two, wspo mi na dzi$ Mi ra

Sta ni s"aw ska -Meysz to wicz.

Urz%d ni cy tra dy cyj nie nie pa li li si% do do -

dat ko wej pra cy. Ale nie re zy gno wa "am.

Po sta no wi "am za "o #y& Fun da cj% pod na -

zw! „Na sza Zie mia”, któ ra roz po cz% "a
dzia "al no$& w 1994 ro ku. To na zwa nie -

przy pad ko wa. Chce my ni! przy po mi na&,
#e na sza pla ne ta to na sze miej sce do #y cia

i na sza od po wie dzial no$& za je go trwa nie

na Zie mi.

W tym sa mym ro ku od by "a si% pierw sza

wspól na ak cja pn. „Sprz! ta nie (wia -

ta – Pol ska”. Od lat nie jest ona wy "!cz nie

ma so wym, do brze zor ga ni zo wa nym, sztur -

tyw nie gro ma dzi& do po now ne go wy ko -

rzy sta nia b!d) re cy kli ngu.

Sprz! ta nie Pol ski jest te# oka zj! do jej

upi%k sza nia: za k"a da nia zie le' ców, sa dze -

nia drzew, krze wów i kwia tów, ry wa li zo -

wa nia w kon kur sach eko lo gicz nych, or ga -

ni zo wa nia wy staw, ognisk, fe sty nów czy

raj dów ro we ro wych i pie szych po czy -

stych szla kach tu ry stycz nych. 

Swo j! spe cy fi k% ma ak cja „Sprz! ta nie

(wia ta – (l!sk”. Na bra "a ona tem pa, gdy

w"! czy "a si% do niej przed sie dem na sto ma

la ty – Fun da cja „Zie lo nej Li gi”, wy da j! ca

od lat mie si%cz nik pod tym sa mym ty tu "em.

Sprz% ta nie na 'l% sku 

W
szyst ko za cz% "o si%, wspo mi na An -

na Tar kow ska, pre zes tej Fun da cji,

od wi zy ty Mi ry w na szej re dak cji w 1997

ro ku. Ro zu mia "y $my si% zna ko mi cie.

W tym sa mym ro ku Zie lo na Li ga zor ga -

ni zo wa "a pierw sze sprz! ta nie w Mi ko "o -

wie -Mo krem. Miej scu, gdzie dzi$ roz ci! -
ga si% ogród stwo rzo ny z ma rze' gru py

za pa le' ców – (l! ski Ogród Bo ta nicz ny

i pr%# ny O$ro dek Edu ka cji Eko lo gicz nej. 

Ko lej n! ak cj! „Sprz! ta nia (wia ta” Zie -

lo na Li ga ob j% "a Ze spó" Par ków Kra jo bra -

zo wych w Smo le niu. Wkrót ce przy st! pi li

do niej le $ni cy z Re gio nal nej Dy rek cji

La sów Pa' stwo wych w Ka to wi cach. Ich

po moc jest nie oce nio na dla obu stron.

Sprz! ta j! cy Pol sk% zy ska li kon kret ne

wspar cie, le $ni cy obro' ców i spo "ecz nych

opie ku nów la su. 

Po wspól nych ak cjach (a by "o ich spo ro

m.in. w Ka to wi cach, Ru dach Ra ci bor skich,

Bryn ku, Su chej Be skidz kiej, Ustro niu, Ko -

niec po lu, Ko sz% ci nie, Biel sku -Bia "ej, Wi -

$le, Opo lu czy Ru dzi' cu) w la sach jest

czy $ciej, ro sn! no we drze wa i od by wa j! si%
naj pi%k niej sze lek cje eko lo gii przez ca "y
nie mal rok.

Rów nie# dzia "al no$& Fun da cji Na sza

Zie mia nie ko' czy si% wraz z ak cja mi

sprz! ta nia (wia ta. I ta Fun da cja pro wa dzi

ca "o rocz n! edu ku j% na rzecz eko ro zwo ju,

za ch% ca sku tecz nie lo kal ne spo "ecz no $ci

do prak tycz nej ochro ny przy ro dy i $ro do -

wi ska. W kam pa niach takich jak: Mi% -
dzy na ro do we Sprz! ta nie Ba" ty ku, Klu by

Na szej Zie mi, Zie lo na Sto pa Fi lan tro pa,

Fir ma z kli ma tem czy Czy sta Gmi na

uczest ni cz! ty si! ce Po la ków. Tak samo

w szko le niach, warsz ta tach, kon fe ren cjach

i co raz to no wych dzia "a niach dla ka# de -

go. W$ród tych ostat nich po pu lar ny jest

pro gram „Ogród osto j! zwie rz!t”, s"u #! -
cy ochro nie bio ró# no rod no $ci czy „Po -

mó# my kasz ta now com”.

T% dzia "al no$& do ce nia j! wszy scy. Wy -

dat nie wspie r! j! Wo je wódz ki Fun dusz

Ochro ny (ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

w Ka to wi cach. Tyl ko w 2014 ro ku prze ka -

za" na rzecz or ga ni za cji eko lo gicz nych

w re gio nie oko "o 1,5 mln z"o tych.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

mem na $mie ci, zbie ra ne w la sach, par -

kach, na pla #ach, w do li nach rzek czy w sa -

mych akwe nach przez eki py nur ków.

Uczest ni czy w nich m"o dzie# szkol na z na -

uczy cie la mi, har ce rze, spor tow cy, tu ry $ci,

wo lon ta riu sze. Nie oce nio na jest po moc po -

za rz! do wych or ga ni za cji eko lo gicz nych,

le $ni ków, lo kal nych sto wa rzy sze' czy pra -

cow ni ków ró# nych firm spe cja li stycz nych. 

Pod czas sprz! ta nia Pol ski nie od sta je

#ad ne wo je wódz two. Wszy scy ry wa li zu j!,
by ze bra& jak naj wi% cej $mie ci i zro bi& co$
wi% cej. Przed trze ma la ty pad" re kord – sto

ty si% cy ton! Ilo$& uczest ni ków prze kro czy -

"a 160 ty si% cy! Ale to tyl ko licz by. 

Naj wi%k sz! war to $ci! po wszech ne go

zbie ra nia $mie ci jest wspól na lek cja po -

sza no wa nia $ro do wi ska na tu ral ne go i pro -

mo cja eko lo gicz ne go po st% po wa nia z od -

pa da mi na co dzie'. Na bie ra nie na wy ku,

by „pro du ko wa&” ich jak naj mniej; se lek -

Sprz! ta nie "wia ta z Zie lo na Li g! 

Mi ra Sta ni s#aw ska-Meysz to wicz po sa dzi #a
na "l! sku nie jed no drze wo
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P
ierw szym kro kiem

w kom plek so wym po -

rz!d ko wa niu pol skiej go -

spo dar ki "cie ko wej by #o
przy go to wa nie w 2003 ro ku

Kra jo we go Pro gra mu

Oczysz cza nia $cie ków Ko -

mu nal nych. Iden ty fi ko wa#
on nie tyl ko po trze by i kosz -

ty, ja kie trze ba b% dzie po -

nie"&, by osi! gn!& stan dar dy

Unii Eu ro pej skiej w tej dzie -

dzi nie. Wy ty czy# rów nie'
ob sza ry i gra ni ce 1378 aglo -

me ra cji ko mu nal nych, dla

któ rych prze wi dzia no wspól -

ne, mi% dzyg min ne przed -

si% wzi% cia. Bu do w%, roz bu -

do w% b!d( mo der ni za cj%
oczysz czal ni "cie ków oraz

zbior czych sys te mów ka na -

li za cyj nych. Wszyst kie in -

we sty cje mia #y by& go to we

do ko) ca przy sz#e go ro ku!

Za raz po star cie oka za #o
si%, 'e Kra jo wy Pro gram...

wy ma ga ko rek ty. Je go

pierw sz! ak tu ali za cj% prze -

pro wa dzo no ju' w 2005 ro -

ku. Do ty czy #a zwi%k sze nia

licz by aglo me ra cji, a wi%c
i in we sty cji wod no -"cie ko -

wych. 

Ce lem ko lej nej ko rek ty

by #o wska za nie tych prio ry -

te to wych in we sty cji w aglo -

me ra cjach, na któ rych trze -

ba si% skon cen tro wa&
w pierw szej ko lej no "ci. To

wa ru nek, by w ter mi nie

spro sta& unij nym stan dar -

dom w oczysz cza niu "cie -

ków ko mu nal nych.

Trze cia ak tu ali za cja

w 2011 ro ku wpro wa dzi #a
zmia ny, wy mu szo ne opó( -
nie nia mi w ter mi no wym za -

ko) cze niu po szcze gól nych

in we sty cji. 

Ostat nia, czwar ty au dyt

praw dy o re ali za cji Kra jo we -

go Pro gra mu Oczysz cza nia $cie ków

Ko mu nal nych jest ana li tycz nym pod -

su mo wa niem je go suk ce sów i po ra 'ek

na rok przed unij nym roz li cze niem. 

Trud no dzi" nie do ce ni& wiel kie go

bo omu in we sty cyj ne go w sfe rze go spo -

dar ki wod no -"cie ko wej, ja ki do ko na#
si% w wol nej Pol sce. Dzi% ki unij ne mu

wspar ciu, w ca #ym kra ju po wsta #y
set ki no wo cze snych tech nicz nie i tech -

no lo gicz nie oczysz czal ni. Dru gie ty le,

a mo 'e i wi% cej, zmo der ni zo wa no

na unij n! mia r%. 

Rów nie' stan sys te mów wo do ci! go -

wo -ka na li za cyj nych, roz bu do wy wa -

nych w du 'ych i mniej szych aglo me -

ra cjach oraz po szcze gól nych gmi nach,

mo' na uzna& za za do wa la j! cy. Za -

awan so wa ny jest pro ces ka na li zo wa -

nia wie lu mniej szych miej sco wo "ci.

Ale...

Po rz!d ko wa nie go spo dar ki "cie ko -

wej na te re nach wiej skich, nie zur ba ni -

zo wa nych, gdzie bu dow nic two jest

roz pro szo ne, wci!' po zo sta wia wie le

do 'y cze nia. Ta kie miej sca wy ma ga j!

in nych ni' w gmi nach miej -

skich, cz% sto nie ty po wych,

in dy wi du al nych roz wi! za),
cze go na po cz!t ku two rze nia

Kra jo wy Pro gram... do sta -

tecz nie nie uwzgl%d ni#. A to

mo 'e nas s#o no kosz to wa&. 
Je "li nie osi! gnie my za rok

za k#a da ne go efek tu eko lo -

gicz ne go w oczysz cza niu

"cie ków, Unia Eu ro pej ska

mo 'e za '! da& zwro tu do ta cji.

Pu !ap ki aglo me ra cyj ne

To
nie mal pew nik.

W da nym nam do

dys po zy cji cza sie nie za -

ko) czy my wszyst kich za -

pla no wa nych in we sty cji.

Nie spro sta my w pe# ni

unij nym stan dar dom, za pi -

sa nym w dy rek ty wie „"cie -

ko wej”. 

Po trze bu je my wi% cej ni'
rok cza su, by na pra wi& b#% -
dy w wy ty cza niu gra nic

aglo me ra cji ko mu nal nych.

Two rzy #y je dla wspól nych

in we sty cji, g% sto za bu do wa -

ne mia sta i ma #e gmi ny, ba

na wet so #ec twa, nie rzad ko

o moc no roz pro szo nej za bu -

do wie. Ta ki ma ria' cz% sto

oka zy wa# si% pu #ap k! dla

tych dru gich. To praw da.

Nie by #o in nej mo' li wo "ci,

by ma #e, wiej skie gmi ny

mo g#y sa mo dziel nie sko rzy -

sta& z unij nych pro gra mów

po mo co wych, prze zna czo -

nych dla mi% dzyg min nych

in we sty cji.

A te cz% sto oka zy wa #y si%
pu #ap k!. 

W ta k! pu #ap k% aglo me ra -

cyj n! w wo je wódz twie "l! -
skim wpa d#a m.in. gmi na

Krzy 'a no wi ce, wpi sa na

za swo j! zgo d! w sk#ad

wod no ka na li za cyj nej aglo -

me ra cji Ra ci bórz. Po cz!t ko wo by#
w tym sens.

Mia sto Ra ci bórz za pie ni! dze z Fun -

du szu Spój no "ci roz bu do wa #o i uno wo -

cze "ni #o swo j! oczysz czal ni% "cie ków.

Mia #a ona "wiad czy& us#u gi ko mu -

nal ne ch%t nym gmi nom po wia tu. To

wy ma ga #o wy bu do wa nia w nich wie -

lo ki lo me tro wych ka na li za cji. Ma #o kto

wów czas my "la#, 'e ce ny us#ug ko mu -

nal nych (po bór wo dy, od pro wa dza nie

"cie ków) "wiad czo ne od le g#ym miej -

sco wo "ciom b% d! wy' sze ni' w Ra ci -

Pie tro wi ce Wiel kie 

i eko lo gicz ne!

Hu bert Rzyt ki z du m! po ka zu je w swo im ogro dzie oczysz czo ne "cie ki... 

Nie oczysz czo ne "cie ki ko mu nal ne, prze ni ka j# ce do "ro do wi -

ska na tu ral ne go, ma j# ogrom n# si !$ ra %e nia. W Pol sce zbyt d!u -

go po zby wa li "my si$ ich me to d# „wprost do rze ki, je zio ra czy

na po la”. Z wszel ki mi te go kon se kwen cja mi. Dla rol nic twa, za -

so bów wód pit nych, zdro wia lu dzi.

Ta kie by !y re alia. W mia stach bra ko wa !o oczysz czal ni "cie ków.

Na te re nach wiej skich i w ma !ych miej sco wo "ciach pod sta wo -

wym ele men tem tech ni ki sa ni tar nej by !y nie szczel ne szam ba. 

Ogrom ne za nie dba nia w go spo dar ce wod no -"cie ko wej dys -

kwa li fi ko wa !y nas ja ko cz!on ka Wspól no ty Eu ro pej skiej.

Z mi zer n#, prze sta rza !# in fra struk tu r# ko mu nal n#, nie mo% -
na by !o spro sta& wy ma ga niom unij nej dy rek ty wy z 1991 ro -

ku, do ty cz# cej oczysz cza nia "cie ków ko mu nal nych. 

Uda !o si$ na szcz$ "cie wy ne go cjo wa& w Trak ta cie Ak ce syj -

nym okre sy przej "cio we, do sto so waw cze. W prak ty ce do dat -

ko wy czas (do ko' ca 2015 ro ku!) na nad ro bie nie za sz!o "ci cy -

wi li za cyj nych w tech ni ce i tech no lo gii sa ni tar nej. 

Czy zd# %y my? Co si$ zmie ni !o do t#d w pol skiej go spo dar -

ce wod no -"cie ko wej? I co ma j# do te go Pie tro wi ce Wiel kie?
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bo rzu. Prze sy! kosz tu je. Im
da lej od "ró d!a, tym wi# cej. 

Miesz ka$ cy Krzy %a no wic,
któ rzy po li czy li aglo me ra -
cyj ne op!a ty za wo d# i &cie -
ki, nie chc' ju% ta kie go roz -
wi' za nia. Ich w!a dze
po sta no wi !y wy st' pi( z ko -
mu nal nej aglo me ra cji Ra -
ci bórz. Jest to trud ne, ale
mo% li we. W ostat niej ak tu ali -
za cji Kra jo we go Pro gra mu
Oczysz cza nia )cie ków Ko -
mu nal nych we ry fi ka cja gra -
nic i ob sza rów aglo me ra cji
zo sta !a uwzgl#d nio na. Za in -
te re so wa ne stro ny mu sz'
doj&( do po ro zu mie nia.

Oczysz czal nie oby wa tel skie

In na gmi na z po wia tu ra ci bor skie -
go – Pie tro wi ce Wiel kie, któ ra od lat

s!y nie z ak tyw no &ci oby wa tel skiej
i eko lo gicz nej, nie po pe! ni !a te go b!# -
du. )wia do mie i bez wa ha nia wy bra -
!a w!a sn' dro g# w po rz'd ko wa niu go -
spo dar ki wod no-&cie ko wej.

To gmi na nie ty po wa. Li czy za le d -
wie 6,5 ty si' ca miesz ka$ ców, ale roz -
ci' ga si# na po wierzch ni po nad 68 ki -
lo me trów kwa dra to wych. G!ów nie
na te re nach u%yt ków rol nych, w&ród
!'k, pa stwisk, la sów, za gaj ni ków. Mi -
mo to, od kil ku na stu lat si# ga po eu ro -
pej skie stan dar dy nie tyl ko w ochro nie
&ro do wi ska. Na wet od le g!o &ci po mi# -
dzy jej je de na sto ma so !ec twa mi, od da -
lo ny mi od sie bie w roz pi# to &ci od jed -
ne go do dwu dzie stu ki lo me trów, nie s'
prze szko d' we wspól nym kre owa niu
roz wo ju. 

Ma swo je suk ce sy. Jed nym z nich
jest by naj mniej nie lo kal na, or ga ni zo -
wa na od 14 lat wiel ka eko -
lo gicz na wy sta wa i to wa rzy -
sz' ce jej wy da rze nia.
Na sta !e wpi sa ne w ka len -
darz re gio nal ny.

Obec nie wszyst ko wska -
zu je na to, %e Pie tro wi ce
Wiel kie si# gn' po naj wy% szy
laur w kra ju za upo rz'd ko -
wa nie go spo dar ki &cie ko -
wej.

Do 2012 ro ku i ta gmi na
wy po sa %o na by !a w bez -
od p!y wo we, prze sta rza !e
szam ba w po szcze gól nych
po se sjach miesz kal nych.
U%yt ko wa ne, cz# sto na wet
kil ka dzie si't lat, sta !y si#
"ró d!em ska %e nia grun tów,
wód po wierzch nio wych

i pod ziem nych. Zmia n# tej sy tu acji
pie tro wic ka spo !ecz no&( po trak to -
wa !a prio ry te to wo!

Za nim jed nak zde cy do wa no o wy bo -
rze spo so bu upo ra nia si# z pro ble mem,
gmi na prze pro wa dzi !a eko no micz n'
i tech nicz n' ana li z# bu do wy b'd" mo -
der ni za cji lo kal nej sie ci sa ni tar nej.
Przy uwzgl#d nie niu na tu ral nych wa -
run ków te re nu. Jej wy nik nie po zo sta -
wia! wy bo ru.

Zbyt kosz tow na oka za !a si# bu do wa
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej. Na ska na -
li zo wa nie Pie tro wic Wiel kich trze ba by
po ci' gn'( ru ry o d!u go &ci dzie wi#( -
dzie si# ciu ki lo me trów. Gmi ny nie by -
!o na to sta(. Wy bór pad! na przy do mo -
we, bio lo gicz ne oczysz czal nie &cie ków
no wej ge ne ra cji.

Nie dzi wi, %e t# oby wa tel sk' i eko -
lo gicz n' gmi n# oraz jej pi lo ta %o wy pro -
jekt, wspar! Na ro do wy Fun dusz Ochro -
ny )ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.
Udzie li! jej do ta cji w wy so ko &ci 9 mln
z!o tych i w ta kiej sa mej wy so ko -
&ci – po %ycz ki. Za te pie ni' dze sfi nan -

so wa no za kup i mon ta% 1170
przy do mo wych bio lo gicz -
nych oczysz czal ni &cie ków.
Ju% pra cu j', oczysz cza j'c
85 proc. gmin nych &cie ków.

Udzia! w!a sny miesz ka$ -
ców w in we sty cji wy ce nio -
no jed no ra zo wo na 1845
z!o tych. Co mie si#cz ne kosz -
ty wy wo zu osa du, op!a t#
kar ty SIM do mo ni to ro wa nia
pra cy ka% dej przy do mo wej
oczysz czal ni, prze gl' dów
ser wi so wych itp., w su mie
ich utrzy ma nia i ob s!u gi
w ci' g!ym ru chu, wy ce nio -
no na 29 z!o tych! 

Pie tro wic kie bio lo gicz ne
oczysz czal nie &cie ków, wy po sa %o ne
w opty mal ne tech no lo gie, funk cjo nu -
j' bez za k!ó ce$. Pra c# ka% dej z nich
nad zo ru je pro gram kom pu te ro wy,
któ ry w ra zie awa rii prze sy !a sy gna!
po przez sys tem GSM. Nad zór nad tym
pro gra mem i ser wis urz' dze$ za pew -
nia Za k!ad Go spo dar ki Ko mu nal nej,
w któ rym uru cho mio no spe cjal ne la -
bo ra to rium do ba da nia ja ko &ci &cie -
ków. 

S' czy ste, pra wie jak wo da z kra nu,
za pew nia! dzien ni ka rzy Hu bert Rzyt -
ki, w swo im przy do mo wym ogród ku.
Ta bio lo gicz na trzy ko mo ro wa oczysz -
czal nia, któ rej nie wi da(, oczysz cza
&cie ki w 95 pro cen tach! Nie za mie ni! -
bym jej na %ad na in n'.

Prze ko naj cie si# sa mi. W oczysz czo -
nych &cie kach nie ma ani za wie si ny, ani
smro du. Ta kie go efek tu nie spo dzie wa -
li &my si#, do da wa! jej dum ny w!a &ci ciel.

Do &wiad cze nia Pie tro wic Wiel kich
w za sto so wa niu in no wa cyj nej me to dy
go spo dar ki &cie ko wej na te re nach za -
bu do wy roz pro szo nej, by !y pre zen to -

wa ne w trak cie spe cjal nie
zor ga ni zo wa nej kon fe ren cji. 

Pod czas jej trwa nia pa d!a
za po wied" Ga brie li Le nar to -
wicz, pre zes Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny )ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach, o udzie le niu
Pie tro wi com Wiel kim pre fe -
ren cyj nej po %ycz ki w wy so -
ko &ci 1,3 mln. Po zwo li ona
na wy bu do wa nie 200 ko lej -
nych, po trzeb nych tej gmi nie
przy do mo wych bio lo gicz -
nych oczysz czal ni &cie ków.
B# dzie to praw dzi wy re kord
Pol ski.

JO LAN TA 
KAR MA* SKA

Te go ty pu obiek ty przy do mo wych oczysz czal ni do sko na le spraw dza j! si"
nie tyl ko w Pie tro wi cach. 

Ogro do we kom po zy cje do sko na le ma sku j! po sa do wio ne g#" bo ko w zie mi

urz! dze nia biologicznej oczysz czal ni $cieków. 
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Zbiornik 

Gocza!kowicki dla "l#ska
Od da ny do eks plo ata cji w 1955 ro ku

zbior nik za po ro wy w Go cza! ko wi cach

pe! ni! po cz"t ko wo dwie funk cje: chro ni!
przed po wo dzi" te re ny po !o #o ne po ni #ej

za po ry oraz sta no wi! $ró d!o za opa trze -

nia w wo d% miesz ka& ców aglo me ra cji ka -

to wic kiej i ryb nic kiej. Prze mia ny spo !ecz -

no -go spo dar cze spo wo do wa !y, #e dzi'
zbior nik ten pe! ni wi% cej funk cji, ni# pier -

wot nie za k!a da no, a pro ces sta rze nia

si% obiek tów akwe nu zna cz" co kom pli -

ku je re ali za cj% pod sta wo wych za da&.

Klu czem do roz wi" za nia tych pro ble mów

jest sys tem in for ma cyj ny wspo ma ga j" -
cy za rz" dza nie sztucz ny mi zbior ni ka mi

za po ro wy mi, opra co wa ny przez ze spo !y
ba daw cze w ra mach pro jek tu Zi ZO -

Zap, któ re go ko or dy na to rem by! Uni wer -

sy tet (l" ski w Ka to wi cach.

Wszyst ko o zbior ni ku

W
ci# gu ostat nich czte rech lat miesz ka$ -
cy te re nów s# sia du j# cych ze zbior ni -

kiem Go cza! ko wi ce mo gli wie lo krot nie

do strzec p!y wa j# c# !ód% ba daw cz# U"k&,

a w niej na ukow ców, któ rzy po bie ra li pró -

by wo dy, osa dów den nych, flo ry i fau ny

wod nej. Otrzy ma ny w ten spo sób ma te ria!
do ba da$ sta no wi! jed no z wie lu %ró de! da -

nych two rz# cych roz bu do wa n# ba z& in for -

ma cji o Zbior ni ku Zin te gro wa ne go Sys te -

mu Wspo ma ga j# ce go Za rz# dza niem

i Ochro n# Zbior ni ka Za po ro we go (Zi ZO -

Zap). Po nad stu na ukow ców pra co wa !o
nad stwo rze niem nu me rycz nych mo de li

sztucz ne go zbior ni ka wod ne go, umo' li wia -

j# cych nie tyl ko bie '# c# oce n& je go sta nu

ale tak 'e pro gno zo wa nie zmian.

Zbior nik w Go cza! ko wi cach, je den z naj -

wi&k szych obiek tów te go ty pu w Pol sce, zo -

sta! po trak to wa ny ja ko obiekt mo de lo wy.

Aby móc iden ty fi ko wa( pro ble my oraz pro -

po no wa( mo' li we roz wi# za nia, re ali za to -

rzy pro jek tu po sta no wi li go zba da( i do k!ad -

nie opi sa(, uwzgl&d nia j#c wszyst kie

mo' li we czyn ni ki ma j# ce wp!yw na je go

funk cjo no wa nie. – Nie da si! ra cjo nal nie
za rz" dza# $ro do wi skiem, je $li bie rze my
pod uwa g! tyl ko je den ele ment, na przy k%ad
pta ki ma j" ce swo je sie dli ska w ob r! bie
zbior ni ka. Dla uzy ska nia rze czy wi ste go

ob ra zu zbior ni ka wa& ne s" re la cje mi! dzy
fau n" i flo r", ukszta% to wa nie te re nu, dy na -
mi ka prze p%y wów wo dy, wa run ki me te oro -
lo gicz ne, uk%ad dna akwe nu czy za so by wód
pod ziem nych i wie le in nych. Dla te go nasz
pro jekt na sta wio ny by% na pro pa go wa nie
spo so bu za rz" dza nia zbior ni kiem za po ro -
wym, opar te go na za cho wa niu rów no wa -
gi po mi! dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi
– mó wi dr An drzej Wo% ni ca z Uni wer sy te -

tu "l# skie go, z -ca ko or dy na to ra pro jek tu Zi -

ZO Zap.

Uwzgl&d nie nie wszyst kich aspek tów

funk cjo no wa nia zbior ni ka w Go cza! ko -

wi cach oka za !o si& mo' li we wy !#cz nie

dzi& ki wspó! pra cy mi& dzy ze spo !a mi ba -

daw czy mi re pre zen tu j# cy mi ró' ne dys cy -

pli ny na uko we. W re ali za cj& pro jek tu za an -

ga 'o wa !o si& po nad stu na ukow ców,

g!ów nie ze )l# skich i ma !o pol skich o)rod -

ków na uko wych, a tak 'e przed sta wi cie le in -

sty tu cji zwi# za nych z go spo dar k# wod n#.
Ko or dy na to rem pro jek tu by! Uni wer sy tet

"l# ski, na to miast g!ów ny mi re ali za to ra mi

za da$ – Po li tech ni ka Kra kow ska (PK),

In sty tut Eko lo gii Te re nów Uprze my s!o wio -

nych w Ka to wi cach (IE TU) oraz In sty tut

Pod staw In 'y nie rii "ro do wi ska PAN w Za -

brzu (IPI"), a part ne ra mi stra te gicz ny mi

Gór no )l# skie Przed si& bior stwo Wo do ci# -
gów SA (GPW SA) oraz Re gio nal ny Za rz#d
Go spo dar ki Wod nej w Gli wi cach.

Wspól ny cel

Na
po cz#t ku by !a bu rza mó zgów. Ini cja -

to rzy pro jek tu prof. Pa we! Mi gu la

(U"), dr hab. Piotr *asz czy ca (U"), dr An -

drzej Wo% ni ca (U"), dr Cze s!aw Kli) (IE -

TU), dr An to ni Bo jar ski (PK) i prof. El' -
bie ta Na chlik (PK), a tak 'e An drzej Siu dy

(GPW SA) wie lo krot nie dys ku to wa li pod -

czas przy go to wy wa nia wnio sku na te mat

za kre su ba da$. Usta la li wst&p n# licz b& ze -

spo !ów ba daw czych, ka te go rie in for ma cji

oraz spo sób ich gro ma dze nia. Wraz z roz -

po cz& ciem re ali za cji pro jek tu, in for ma ty cy

za cz& li bu do wa( struk tu r& ba zy da nych. 

Znacz na cz&)( in for ma cji po cho dzi !a
z mo ni to rin gu au to ma tycz ne go. Na zbior -

ni ku i w zlew ni Wi s!y wy zna czo no po -

nad 190 punk tów, w któ rych zmie rzo no

i opi sa no pra wie 2,4 tys. pa ra me trów. Au -

to ma tycz ne son dy umiesz czo no na wlo cie

i wy lo cie zbior ni ka, a w je go naj g!&b szym

punk cie zo sta !a za mon to wa na p!y wa j# ca

sta cja hy dro -me te oro lo gicz na. Dzia !a j# cy

od czerw ca 2010 ro ku sys tem umo' li wia!
mo ni to ro wa nie sta nu fi zy ko che micz ne go

wód zbior ni ka, tem pe ra tu ry i wil got no )ci

po wie trza, pr&d ko )ci i kie run ku wia tru,

prze sy !a j#c da ne bez po )red nio do ba zy co

pi&t na )cie mi nut.

Po nad to na ukow cy z po szcze gól nych

ze spo !ów ana li zo wa li pró by po bie ra ne

Na ukow com w pro wa dze niu ba da' od sa me go po cz"t ku to wa rzy szy U(ka, %ód) ba daw cza Uni wer -
sy te tu (l" skie go. U%a twia ona po bie ra nie prób do ba da', li cze nie pta ków i ryb, ob ser wo wa nie ru chów
wo dy, pi! trze nia, ba da nie ro $lin no $ci.
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na zbior ni ku w Go cza! ko wi cach, in ter pre -

to wa li otrzy ma ne wy ni ki i uzu pe! nia li po -

wsta j" c" ba z#. Wy ni ki mo ni to rin gu ba -

daw cze go i ope ra cyj ne go s!u $y !y
do mo de lo wa nia po zwa la j" ce go na ob ra -

zo wa nie i pro gno zo wa nie zmian pa ra me -

trów fi zy ko che micz nych, hy dro mor fo -

lo gicz nych i bio lo gicz nych zbior ni ka.

Z te go po wo du mo ni to ring mu sia! by% roz -

sze rzo ny, w sto sun ku do wy ma ga ne go

prze pi sa mi pra wa, pod wzgl# dem za kre -

su rze czo we go, me to dy ki oraz cz# sto tli -

wo &ci ba da'. 

Mo ni to ring bio lo gicz ny do star czy! da -

nych o bio ma sie i sk!a dzie tak so no micz -

nym fi to plank to nu oraz zoo plank to nu. Li -

czeb no&% ryb sza co wa no na pod sta wie

ana li zy ob ra zów so na ro wych, wy ko rzy stu -

j"c opra co wa ny w pro jek cie spe cjal ny al -

go rytm, po zwa la j" cy na nie in wa zyj n"
i szyb k" kon tro l# po pu la cji ryb w akwe nach

wod nych. Mo ni to ring or ni to fau ny by! od -

po wie dzi" na kon flik ty po mi# dzy po trze -

ba mi ochro ny pta ków na ob sza rze Na tu -

ra 2000 obej mu j" cym cz#&% akwe nu,

a funk cja mi go spo dar czy mi i prze ciw po -

wo dzio wy mi zbior ni ka, prze k!a da j" cy mi

si# na pro ble my w je go za rz" dza niu. Pta -

ki ry bo $er ne s" istot nym kon su men tem ryb,

co w kon se kwen cji mo $e od dzia !y wa%
po &red nio na fi to - i zoo plank ton oraz ja ko&%
wo dy. W pro jek cie te sto wa no rów nie$
sys tem mo ni to rin gu szu wa rów, ba zu j" cy

na ana li zie sa te li tar nych ob ra zów te re nu.

Roz po zna wa na by !a zmien no&% se zo no wa

zdol no &ci wi" za nia bio ge nów i za nie -

czysz cze' przez szu wa ry.

Dzi& mo$ na ju$ mó wi% o suk ce sie, a in -

ter dy scy pli nar na wspó! pra ca, jak przy zna -

j" re ali za to rzy, oka za !a si# sku tecz na. – Je -
ste !my dum ni, "e uda #o nam si$ po #% czy&
pra ce tak ró" nych ze spo #ów ba daw czych.
Po ka za li !my, "e mo "e doj!& do kon sen su -
su mi$ dzy przy rod ni ka mi, hy dro tech ni ka mi,

hy dro ge olo ga mi, mo de la rza mi, ma te ma ty -
ka mi czy in for ma ty ka mi. Po #% czy# nas
wspól ny cel – mó wi dr Wo( ni ca.

Funk cje zbior ni ka

Z
god nie z za !o $e nia mi pro jek tu Zi ZO Zap

zrów no wa $o ne za rz" dza nie zbior ni -

kiem re ten cyj nym po win no zo sta% uwzgl#d -

nio ne w „sce na riu szach pra cy zbior ni ka”.

Ba da cze roz po czy na li od usta le nia je go

g!ów nych funk cji oraz wp!y wa j" cych na nie

czyn ni ków. Na st#p nie mo ni to ro wa li ak tu -

al ny stan zbior ni ka, iden ty fi ko wa li pro ble -

my oraz pro po no wa li pod j# cie okre &lo nych

dzia !a' s!u $" cych eli mi no wa niu czyn ni ków

za k!ó ca j" cych je go funk cjo no wa nie. Sce -

na riu sze po zwa la j" spraw dza%, w ja ki spo -

sób po dej mo wa ne dzia !a nia wp!y n" na po -

zo sta !e ele men ty zbior ni ka i, czy nie

do pro wa dz" do ko li zji pe! nio nych ak tu al -

nie funk cji.

Jed nym z istot nych pro ble mów w za rz" -
dza niu zbior ni kiem w Go cza! ko wi cach

jest ilo&% oraz ja ko&% wo dy do za opa trze -

nia )l" ska. Ana li za da nych ja ko &cio wych

wska zu je czyn ni ki wp!y wa j" ce na ob ni $e -

nie kla sy wo dy w zbior ni ku oraz okre sy,

w któ rych wo dy zbior ni ka nie na da j" si#
do spo $y cia i, tym sa mym, do za opa trze nia

aglo me ra cji.

Efek tyw no&% prze ciw po wo dzio wa uza -

le$ nio na jest na to miast od sta nu tech nicz -

ne go akwe nu, je go po jem no &ci oraz od hy -

dro lo gicz nej cha rak te ry sty ki wód go

za si la j" cych. Utwo rzo ne dy na micz ne mo -

de le zbior ni ka w Go cza! ko wi cach po zwa -

la j" mo ni to ro wa% tak $e te czyn ni ki i umo$ -
li wia j" &le dze nie ró$ nych sce na riu szy

sy tu acyj nych na zbior ni ku. In ny mi s!o wy,

to w!a &nie dzi# ki nim oso ba za rz" dza j" ca

obiek tem mo $e bez piecz nie spraw dzi%,
w ja kim stop niu dzia !a nia pod j# te w sy tu -

acjach kry zy so wych, ta kich jak po wód( czy

su sza, wp!y n" na eko sys tem zbior ni ka. 

Nie ba ga tel ne zna cze nie dla prac nad nu -

me rycz ny mi mo de la mi zbior ni ka mia !y
nie ty po we wa run ki kli ma tycz ne oraz hy dro -

lo gicz ne w okre sie mo ni to rin gu ba daw cze -

go i ope ra cyj ne go – od po wo dzio wych

w 2010 ro ku, przez „prze ci#t ne” w 2011 ro -

ku a$ do su szy hy dro lo gicz nej w 2012 ro -

ku. Oko licz no &ci oka za !y si# za tem „sprzy -

ja j" ce” z per spek ty wy przy go to wa nych

mo de li zbior ni ka dla skraj nych wa run ków

&ro do wi sko wych.

Wspo mnia ne po wy $ej funk cje s" ze so -

b" &ci &le po wi" za ne. Mi# dzy ni mi za cho -

dz" bo wiem istot ne re la cje. Po wi#k sza nie

sta !ej re zer wy po wo dzio wej przez ob ni $a -

nie po zio mu pi# trze nia wo dy mo $e mi# dzy

in ny mi skut ko wa% ob ni $e niem ja ko &ci wo -

dy, co z ko lei ma zna cze nie dla mo$ li wo -

&ci za opa trze nia aglo me ra cji w wo d# przy -

dat n" do spo $y cia. 

Zbior nik Go cza! ko wi ce to buj ny cho%
sztucz nie stwo rzo ny eko sys tem, ob j# ty ob -

sza rem Na tu ra 2000 ze wzgl# du na swo je

zna cze nie przy rod ni cze. Mo del ja ko &cio wy

zbior ni ka po zwa la okre &li% ra cjo nal ny po -

ziom ochro ny te go ob sza ru, nie ogra ni cza -

j" cy in nych pe! nio nych przez nie go funk cji.

Na uka – biz nes – ad mi ni stra cja

Z
i ZO Zap jest pro jek tem ko mer cyj nym,

dla te go spó! ka ce lo wa Uni wer sy te tu

)l" skie go zaj mie si# wdro $e niem na rz# dzi

przy go to wa nych i wy ko rzy sta nych pod czas

czte ro let nich ba da'. Prze te sto wa ne na zbior -

ni ku w Go cza! ko wi cach, mo g" wspo ma ga%
za rz" dza nie po zo sta !y mi po nad sze&% dzie -

si# cio ma sztucz ny mi zbior ni ka mi wod ny -

mi w Pol sce. Jak przy zna je dr Wo( ni ca, jest

to ko lej ne wy zwa nie. Wszyst kie wy si! ki re -

ali za to rów kon cen tru j" si# obec nie na przy -

go to wa niu ofert ryn ko wych. W tej chwi li

mo g" przed sta wi% ju$ czter dzie &ci sze&%
pro duk tów i us!ug, w tym wspo ma ga nie za -

rz" dza nia prze ciw po wo dzio we go, sys tem

ana li zy li czeb no &ci ryb, spo so by re gu la cji

po wierzch ni szu wa rów czy wy ce n# &wiad -

cze' eko sys te mów. 

– Na po cz%t ku nie wie dzie li !my, "e wie -
lu ana liz nie da si$ zro bi&, i pew nie dla te -
go nam si$ uda #o! Za wcze !nie jed nak
na og#a sza nie pe# ne go suk ce su. Sa tys fak cj$
po czu j$ do pie ro wte dy, gdy zo ba cz$, "e uda -
#o nam si$ za trzy ma& ze spó# na ukow ców,
z któ ry mi wspó# pra co wa li !my. To s% wia ry -
god ni lu dzie. Ka" dy ze spó# zg#a sza# swo je
pro duk ty i, tak "e w przy pad ku z#o "o ne go
wdro "e nia, b$ dzie na dal z ni mi po wi% za ny.
Miej my na dzie j$, "e po #% cze nie na uki, biz -
ne su i ad mi ni stra cji oka "e si$ dla wszyst kich
sa tys fak cjo nu j% ce – mó wi dr Wo( ni ca.

Jed nym z na rz# dzi jest rów nie$ !ód( ba -

daw cza U)ka. W tej chwi li zo sta !a za bez -

pie czo na przed zi m", ale z pew no &ci"
miesz ka' cy oko lic zbior ni ka Go cza! ko wic -

kie go znów b# d" mo gli zo ba czy% j" „w ak -

cji” na wio sn# 2015 ro ku.

Pro jekt Zi ZO Zap zo sta! do fi nan so wa ny

ze &rod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -

wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu

Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.

!

Po miar lo ka li za cji boi lo do wych na Zbior ni ku
Go cza# ko wic kim.

Prze my s#aw Ziem ski oraz dr An drzej Wo' ni ca
po bie ra j% pró by wo dy i osa dów do dal szych ba da(.
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M
ie li pla ka ci !ci tzw. „!l" skiej szko #y
pla ka tu” szcz$ !cie, %e ich pra ce by -

#y przez wie le lat nie od #"cz nym ele men -

tem co dzien no !ci. To wa rzy szy #y roz ma -

itym wy da rze niom spo #ecz nym, im pre zom

kul tu ral nym – pro fe sjo nal nym, ale te%
tym bar dziej am bit nym, or ga ni zo wa nym

przez ama tor ski ruch fil mo wy czy te -

atral ny. Anon so wa #y pre mie ry te atral ne,

kon kur sy li te rac kie, prze gl" dy i fe sti wa -

le – od folk lo ry stycz nych po !wia to we np.

z dzie dzi ny mu zy ki po wa% nej. Kie dy

na s#u pach og#o sze nio wych czy w ga blo -

tach in sty tu cji kul tu ry po ja wia# si$ no wy

pla kat wy star czy# zwy kle je den rzut oka by

stwier dzi& czy to „Gra bow ski”, czy „Ka -

la rus”, a mo %e „Kli!”. Tych na zwisk oczy -

wi !cie by #o o wie le wi$ cej. Ale wszyst kie

roz po zna wal ne po przez kre sk$, li ter nic two,

spo sób bu do wa nia ob ra zu, zna ku. Te pla -

ka ty two rzy #y nie jed n" ko lek cj$, pie czo -

#o wi cie prze cho wy wa ne ja ko co! nie roz -

#"cz ne go z wy da rze niem, w któ rym si$
uczest ni czy #o. Rzecz ja sna, %e nie by #y to

eg zem pla rze jed nost ko we – jak

dzi! cz$ sto by wa, b"d' rap tem

dru ko wa ne – ze wzgl$ du

na kosz ty – pla ka ty w kil ku na -

stu eg zem pla rzach. Oczy wi -

!cie dzi siej sze tech no lo gie da -

j" ta kie mo% li wo !ci, ale pla kat

prze sta# by& wszech obec ny

w prze strze ni pu blicz nej.

Na ten te mat za pi sa no ju% wie -

le stron, tak %e w mie si$cz ni ku

„(l"sk”. 

Do t$ sk no ty za pla ka tem ja -

ko zja wi skiem po wszech nym,

zwy kle pro wo ku j" ta kie wy sta -

wy, jak wiel ka eks po zy cja re tro spek tyw -

na au tor stwa Mi cha #a Kli sia – jed ne go

z ty ta nów tej dzie dzi ny sztu ki – w ka to -

wic kim Ro dzie Sztu ki. W tej „in du strial -

nej” prze strze ni pla ka ty ma j" si$ zna ko -

mi cie. A pla ka ty Mi cha #a Kli sia

szcze gól nie, bo tro ch$ jak by na za sa dzie

kon tra stu: pe# ne ma lar skie go ge stu, le d -

wo uchwyt ne, cza sem ope ru j" ce pro stym

skró tem, cza sem wy ra fi no wa n" kre sk",
tak %e roz ma lo wa ne, mie ni" ce si$ ko lo ra -

mi i be skidz kim tem pe ra men tem. 

Eks po zy cja w Ron dzie jest wiel kim

na gro ma dze niem nie tyl ko prac Mi cha #a
Kli sia, ale zo sta #a po my !la na ja ko w$ drów -

ka: od spraw in tym nych, ro dzin nych, sta -

rych fo to gra fii oj ca i mat ki, fo to gra fie któ -

re za trzy ma #y w ka drze pa no ra my

uko cha nych miejsc, gór skich wi do ków,

wspo mnie) m#o do !ci, po przez pry wat ne

szki ce za no to wa ne na kart kach, w no te -

sach, na ser wet kach, utrwa lo ne na czym -

kol wiek w mo men cie po ja wie nia si$ su ge -

stii czy po my s#u na ja ki! te mat. Ta

in tym no!& zo sta #a od dzie lo na od po zo sta -

#ej cz$ !ci eks po zy cji !cia na mi, za mkni$ -
ta ni czym w do mo wym za ci szu. Do tej pry -

wat nej prze strze ni na le %" tak %e
ob ra zy – wszak Mi cha# Kli! jest te% ma -

la rzem. Te frag men ty wy sta wy to je go pej -

za% we wn$trz ny. Resz t$ eks po zy cji zaj mu -

j" pla ka ty i zna ki gra ficz ne. A wszyst ko to

opa trzo ne krót kim wspól nym ty tu #em,

jed no sy la bo wy mi s#o wa mi: znak, !lad.

Wi$k szo!& pla ka tów Kli sia jest jak te

s#o wa. Pi sz$ „wi$k szo!&”, bo s" w!ród nich

te opo wia da j" ce o nie zwy k#ym folk lo rze

je go uko cha nych Be ski dów, któ re a% dr%"

od ko lo ru, roz ta) czo ne, pe# ne mu zy ki, #" -
cz" ce wy su bli mo wa n" sztu k$ pla ka tu

z tym co naj pi$k niej sze w lu do wej tra dy -

cji. S" te% in ne, bar dzo ma lar skie – jak pla -

ka ty za po wia da j" ce Biel sk" Je sie) czy wy -

sta w$ z oka zji 150. Rocz ni cy uro dzin

Ju lia na Fa #a ta. S" za tem w twór czo !ci Mi -

cha #a Kli sia ta kie sy tu acje, kie dy pla kat nie

spro wa dza si$ do wy ra fi no wa ne go zna ku.

Ob raz dro g" eli mi na cji, sta je si$ wy pre pa -

ro wa nym sen sem, sed nem, ale nie po zba -

wio nym aneg do ty. Jak to dzie je si$ na przy -

k#ad w pla ka tach te atral nych, któ rych

g#ów nie dla biel skie go Te atru Ba nia lu ka

stwo rzy# ogrom ne ilo !ci. Ka% dy – po dob -

nie jak ko lej ne spek ta kle – w in nej po ety -

ce, !ci !le po wi" za ny z za po wia da nym

dzie #em, od da j" cy je go nie po wta rzal ny

cha rak ter. 

Pla kat zgod nie ze swym prze zna cze niem

mu si od bior c$ na swój spo sób za cze pia&,
spra wia&, %e by si$ za trzy ma#. Pla kat jest in -

for ma cj", ale te% za pro sze niem, pre lu -

dium do te go, co sam za po wia da. Spo czy -

wa wi$c na je go twór cy wiel ka

od po wie dzial no!& – i Mi cha# Kli! z tej od -

po wie dzial no !ci wy wi" zu je si$ od 40 lat

zna ko mi cie. Nie ma w twór czo !ci Kli sia ja -

kie go! ar ty stycz ne go „wy try cha”, ka% dy

pla kat to in dy wi du al na in ter pre ta cja wy da -

rze nia, o któ rym mó wi, do któ re go si$ od -

no si. Jak w ka ta lo gu to wa rzy sz" cym wy -

sta wie na pi sa# Ta de usz S#a wek: „[…]

cz#o wiek chce zo sta wi& po so bie !lad wie -

rz"c, %e ar chi wi zo wa nie tych %e !la dów po -

mo %e prze trwa& kul tu rze, wte dy, gdy fi -

zycz nie nie b$ dzie ju% au to rów ma te ria #ów

zebra nych w ar chi wum”. Mi cha# Kli! za -

pra sza nas do cho dze nia po je go !la dach,

do od naj dy wa nia ko lej nych tro pów. (la dy

Mi cha #a Kli sia przez la ta pro wa dzi& b$ d"
na sz" pa mi$& do miejsc, zda rze), do lu dzi.

Wszyst ko co za po wia da #y – prze mi n$ #o.

Po zo sta# pla kat, któ ry wcie li# si$ w ko lej -

n" ro l$ – nie tyl ko prze cho wu je pa mi$&, ale

sta je si$ sa mo ist nym dzie #em sztu -

ki. I w tym te% jest wiel ka ro la pla ka tu.

Ogl" da j"c t$ ogrom n" eks po zy cj$ po dzi -

wia my dzie #a Mi cha #a Kli sia, ale za ra zem

u!wia da mia my so bie ilu zda rze niom to wa -

rzy szy #y. Dzi$ ki pla ka tom Kli sia po sta #y
w na szej pa mi$ ci – i to nie ko niecz nie

za spra w" na sze go bez po !red nie go uczest -

nic twa w da nym wy da rze niu. Nie mu si my

by& na ka% dej z anon so wa nych wy staw czy

pre mie rach te atral nych, nie mu si my uczest -

ni czy& w fe sti wa lach folk lo ru be skidz kie -

go, %e by nie ko ja rzy& pla ka tów te go ar ty -

sty z kon kret ny mi wy da rze nia mi. 

Jesz cze wi$k sze sku pie nie uzy sku je

Mi cha# Kli! two rz"c na za mó wie nie in sty -

tu cji zna ki gra ficz ne – wpraw dzie zna ko -

mi cie funk cjo nu j" ce w na szej

rze czy wi sto !ci, #a two roz po -

zna wal ne, ale na swój spo sób

ano ni mo we. Ca #" pa le t$ zna -

ków mo% na by #o rów nie% zo ba -

czy& na eks po zy cji w Ron -

dzie Sztu ki.

Ale, mo im zda niem, do naj -

bar dziej uj mu j" cych na le %"
pierw sze szki ce do po wsta j" -
cych pla ka tów – b$ d" ce za pi -

sem im pul su, u#am ka se kun dy,

któ ry w ko lej nej fa zie twór -

czo !ci ule ga& b$ dzie dal szym

prze obra %e niom. A w ka% dej

na wet naj drob niej szej kre sce, mie !ci si$
ty le sku pie nia, ty le g#$ bo kie go na my s#u
i re flek sji, %e star czy #o by na nie je den ob -

raz. Pla ka ty Mi cha #a Kli sia – po zba wio -

ne ga dul stwa, na zna czo ne we wn$trz n",
ale jak %e m" dr" pro sto t".

WIES*AWA KONOPELSKA
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Prof. zw. Mi cha! Kli" – gra fik, pla ka ci -

sta, rek tor pierw szej Aka de mii Sztuk Pi$k -

nych w Ka to wi cach. Uro dzo ny 13 wrze -

!nia 1945 ro ku w Biel sku – Bia #ej. Stu dio wa#
na ka to wic kim Wy dzia le Gra fi ki Aka de mii

Sztuk Pi$k nych w Kra ko wie (dy plom g#ów -

ny w Pra cow ni Pla ka tu prof. Ta de usza

Gra bow skie go, do dat ko wy z pro jek to wa nia

ksi"z ki u prof. Sta ni s#a wa Klu ski oraz

z ma lar stwa u prof. An drze ja S. Ko wal skie -

go). Od 1974 r. jest na uczy cie lem aka de mic -

kim. W la tach 1993-1995 dzie kan ka to wic -

kie go Wy dzia #u Gra fi ki, na st$p nie pro rek tor

ASP w Kra ko wie do spraw Fi lii w Ka to wi -

cach. Od 2001-2005 – rek tor sa mo dziel nej

ASP w Ka to wi cach. Obec nie pro wa dzi

Mi$ dzy kie run ko w" Pra cow ni$ Pro jek to -

wa nia Pla ka tu oraz Pra cow ni$ Pro jek to wa -

nia Al ter na tyw ne go w ASP w Ka to wi cach.

Bra# udzia# w po nad 150 wy sta wach

w kra ju i zagra ni c". Wie lo krot nie na gra dza -

ny naj wy% szy mi lau ra mi na mi$ dzy na ro do -

wych i kra jo wych kon kur sach gra ficz -

nych, lau re at licz nych na gród i wy ró% nie).
Twór ca wie lu zna ków gra ficz nych – m.in.

Wo je wódz twa (l" skie go i Eu ro pej skie go

Cen trum So li dar no !ci w Gda) sku. Je go pra -

ce znaj du j" si$ zbio rach mu ze al nych w kra -

ju i zagra ni c" m.in. w Ja po nii, Lah ti, No -

wym Jor ku, Wa ty ka nie, Syd ney i Pa ry %u. 

W !wiecie

plakatu 

Micha#a Klisia
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KLI!

15 Biennale Plakatu Polskiego, sitodruk, 1997

Szkice z Becketta, O!rodek Teatralny

Banialuka, offset, 2000

Byki – wystawa malarstwa Micha"a Klisia, BWA w Bielsku-Bia"ej,

sitodruk, 2009

Julian Fa"at 1853-2003 – w 150. rocznic# !mierci, offset 2003

XXVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa

Bielska Jesie$, offset, 1989

Gianni/Jan/Johan, O!rodek Teatralny

Banialuka, druk cyfrowy, 1994

XXIII Ty dzie$ Kul tu ry Be skidz kiej,

druk cy fro wy, 1986

M
ic

ha
"

ZNAK/!LAD
Rondo Sztuki Katowice
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Wie! Kamion. Drugi brzeg, Nr 1722, 60-180 cm, 1994

Wie! Jod"owa. Sp"oszone ptaki, Nr 1907, 52x119 cm, 1995

Au to por tret (Ora et Cola bo ra), Nr 615, 20x60,7 cm, 1982 Wie! Trz#siny. Straszny dwór, Nr 1891, 81x199 cm, 1995

Wie! Kamion. Zmory dzieci$stwa, Nr 1712, 60x80 cm, 1994

I co dalej najmilsza moja jedyna, Nr 1463, 122x224 cm, 1991
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Je rzy Du da -Gracz zmar! na gle, pod-

czas snu, 5 li sto pa da 2004 r. Mia! 63 la -

ta. Prze by wa! wów czas na ple ne rze

ma lar skim w "a go wie. Po zo sta wi!
po so bie ogrom ny do ro bek twór czy. Bo

te# two rzy! ca !y czas. Sztu ka by !a dla

nie go spo so bem na po strze ga nie $wia-

ta, na je go ko men to wa nie, na ko mu-

ni ko wa nie si% z dru gim cz!o wie kiem

i z sa mym so b&. Je go ob ra zy, gra fi ki,

sce no gra fie przy spo rzy !y mu wiel kiej

po pu lar no $ci. W oce nie Po la ków to

w!a $nie Du da -Gracz za s!u gu je na mia-

no naj po pu lar niej sze go pol skie go 

ma la rza po 1945 r. (da ne wg ogól no-

pol skich ba da' TNS OBOP). Pro sto-

li nij ny, szcze ry, nie wy so kie go wzro stu

z w& si kiem, cz% sto we fla ne lo wej ko-

szu li. Pro fe sor, pe da gog. Au tor 168 in-

dy wi du al nych wy staw w kra ju i za gra-

ni c&, re pre zen tant Pol ski na we nec kim

Bien na le w 1984 r., ar ty sta, któ re go

pra ce za si la j& ko lek cje naj wa# niej-

szych pol skich mu ze ów oraz m.in.

Mu zeum Uf fi zi we Flo ren cji, Mu-

zeum Wa ty ka' skie go czy mo skiew-

skie go Mu zeum im. A. Pusz ki na. Na je -

go do ro bek ma lar ski sk!a da si%
bli sko 3000 p!ó cien. Ch%t nie ku po wa-

ny i ko lek cjo no wa ny. Ale te# wci&# bu-

dz& cy kon tro wer sje. 

Przed sta wi ciel gro te ski

Ju!od swo je go de biu tu, na po cz"t-
ku lat 70., Du da -Gracz uzna wa-

ny by# za przed sta wi cie la gro te ski.

W swo ich pra cach #" czy# $wiat re al ny

z wy obra !o nym, pi%k no z brzy do t".
Spe cy ficz na at mos fe ra dziw no $ci, tra gi-

ko micz ny wy raz i de for ma cje po sta ci

cz% sto bu dzi #y sko ja rze nia z twór czo $ci"
Wi tol da Wojt kie wi cza czy Pie te ra Bru-

ege la. Za po mo c" ka ry ka tu ry, sa ty ry wy-

ty ka# wa dy ów cze sne go sys te mu i uwi-

k#a nych w nie go lu dzi. Kry ty ko wa#
re wo lu cj% prze my s#o w". Brak po sza no-

wa nia na tu ry, brak po sza no wa nia cz#o-

wie ka. De ma sko wa# g#u po t%, cham-

stwo, uka zy wa# spo #ecz ne l% ki

i kom plek sy. Do te go ce lu stwo rzy#
swo j" „po sta&”, wy ol brzy mia j"c, prze-

ry so wu j"c ludz k" syl wet k%. Tak jak

w ob ra zie „'nia da nie na tra wie” z cy klu

„Tryp tyk pol ski”, b% d" cym pa ro di"
s#yn ne go ob ra zu Ma ne ta, gdzie za miast

do stoj nych je go mo $ci umie $ci# obok

be to niar ki trzech ru basz nych m%! czyzn

w be re tach z an ten k", a przy nich dwie

po t%! ne, od py cha j" ce ko bie ty. Czy tak

jak w ob ra zie „Jó ze fo wi Che# mo( skie-

mu”, gdzie na #" ce, z g#o w" przy od bior-

ni ku ra dio wym, le !y po sta& ogrom nej

ba by, któ rej no ga i bio dro prze s#a nia j"
pra wie ca #y ho ry zont. Bo ha te ro wie je -

go scen ro dza jo wych s" brzyd cy, cz% sto

wr%cz od py cha j" cy, wy nisz cze ni, nie-

zdro wi, ale w tym wszyst kim jak by za-

gu bie ni, apa tycz ni, smut ni, $wia do mi

swo je go bez na dziej ne go po #o !e nia. Jak

pi sa# o ma lar stwie ar ty sty Krzysz tof

Teo dor To eplitz, jest to $wiat, w któ rym

cz#o wiek nie po tra fi zna le)& we wn%trz-

nej har mo nii i god ne go miej sca. 

Ma larz

M
a lar stwo Du dy -Gra cza to jed nak

zde cy do wa nie nie tyl ko „li te ra tu ra”.

W je go twór czo $ci wi da& za chwyt ob ra-

za mi daw nych mi strzów. Wa! ne dla nie-

go by #y ry su nek, ko lor, $wia t#o. Pod tym

wzgl% dem by# kla sy kiem, a je go umie j%t-
no $ci wpi su j" go w tra dy cj% ma lar stwa

pol skie go, sta wia j"c obok ta kich mi -

strzów jak Gie rym ski, Grot t ger, Che# mo(-
ski, Mal czew ski, Sta ni s#aw ski. Na k#a da#
cien k", cz% sto la se run ko w" war stw% far-

by z wi docz nym $la dem p%dz la. Ope ro-

wa# za rów no mo no chro ma tycz n" ga m"
barw n", $wia t#o cie niem, ry sun kiem, jak

i !y wy mi ko lo ry stycz ny mi ze sta wie nia-

mi. Stwo rzo na przez nie go po sta& ma in-

te re su j" c", roz po zna wal n" for m%. Umi-

#o wa# so bie te! pej za!. Cz% sto jest on

w ob ra zie tak sa mo wa! ny jak po sta&,
prze ciw sta wia# jej brzy do cie je go czy sto$&
i na tu ral ne pi%k no. Pej za! w pra cach Du -

dy -Gra cza urze ka. Za wsze ty po wo pol-

ski – b% d" cy od zwier cie dle niem kra ju ar-

ty sty, któ re go wsie i pe ry fe ria od wie dza#
na wie lu ple ne rach. 

Gra fik

W
szy scy zna j" ob ra zy Du dy -Gra cza,

nie ka! dy jed nak wie, i! by# on te!
$wiet nym gra fi kiem. Wy ko na# m.in.

ob szer ny cykl li no ry tów i drze wo ry tów

pt. „Ju da ica”. Te ma ty ka tych prac in spi-

ro wa na by #a !y ciem i tra dy cja mi !y dow-

skiej spo #ecz no $ci, uka zy wa# j" przy pra-

cy, na tle wiej skie go pej za !u, pod czas

ró! nych uro czy sto $ci. Od naj du je my

tam rze mie$l ni ków, graj ków, ra bi nów,

na rze czo nych. To nie tyl ko cie ka we

spoj rze nie na gru p% et nicz n" ale przede

wszyst kim pra ce te s" pre tek stem dla za-

ba wy kom po zy cj", kon tra stem, dla !y-

we go i od wa! ne go ry sun ku. Nie wiel ki

for mat, czer( – biel, pro ste for my. Eks-

pre syj ny wy raz, swo bo da $la du. Pra ce te

ma j" „od dech”, sta no wi" prze ci wie( stwo

nie któ rych, sil nie do pra co wa nych for-

mal nie ob ra zów ar ty sty. 

Me lo man

K
o cha# mu zy k% i przy ja) ni# si% z wie-

lo ma mu zy ka mi. Z tej bli skiej, ko-

le !e( skiej re la cji po wsta# cykl ob ra-

zów ilu stru j" cych utwo ry Woj cie cha

Ki la ra. Jak opo wia da# w roz mo wie ze

S#a wo mi rem Zyg mun tem: Ob ra zy te

na ma lo wa !em z dwóch po wo dów.

Po pierw sze, bo kom po zy tor Woj ciech

Ki lar jest mo im przy ja cie lem. Po dru gie,

bo !" czy nas mi !o#$ do gór, zw!asz cza

do pej za %u ta trza& skie go. Pod czas tej

pra cy nie za wsze si' zga dza li #my, np.

afir ma tyw ne prze s!a nie „Exo du su”,

któ re mi t!u ma czy! Ki lar nie bar dzo si'
po kry wa !o z tym, cze go wy s!u cha !em, bo

dla mnie exo dus jest tra gicz ny, z co raz

bar dziej na ra sta j" cym dra ma tem. Ale

w su mie uwa %am, %e ta wspó! pra ca

przy nio s!a bar dzo cie ka we re zul ta ty,

za rów no mnie jak i Wojt ko wi Ki la ro wi.

Po wi zy cie w Mu zeum Beetho ve na

w Bonn, ar ty sta za cz"# roz wa !a& mo! li-
wo$& na ma lo wa nia ob ra zów in spi ro wa-

nych je go mu zy k". Jed nak w ko( cu wy-

bra# in ne go kom po zy to ra, któ re go

twór czo$& obec na by #a w je go ro dzin nym

do mu. Pod j"# si% zi lu stro wa nia utwo rów

Cho pi na. Do pra cy nad tym mo nu men-

tal nym cy klem przy go to wy wa# si% dwa

la ta. Stu dio wa# bio gra fi% kom po zy to ra, je -

go li sty, wy szu ki wa# in for ma cje na te mat

utwo rów. Po d" !a j"c $la da mi kom po zy-

to ra, ar ty sta od wie dzi# oko #o 97 miej sco-

wo $ci w $rod ko wo -wschod niej Pol sce.

Ich kra jo bra zy by #y dla nie go pod sta wo-

w" in spi ra cj". Pra ce z cy klu „Cho pi no-

wi” sta no wi" praw dzi w" afir ma cj% pol-

skie go pej za !u. S" esen cj" ro man ty zmu.

Re al ny $wiat mie sza si% tu z ba $ni". Nie-

zwy k#e prze strze nie, po chy lo ne pol skie

wierz by, #a ny zbo !a, #" ki. O ró! nych po-

rach dnia i no cy. Prze cze sy wa ne wia trem,

to n" ce we mgle. A nad ni mi uno sz" ce si%
zwiew ne po sta ci, ro dem z mic kie wi-

czow skich ba $ni. Sto no wa na ko lo ry sty-

ka, mi%k kie, prze ni ka j" ce si% ze so b" pla-

my barw ne. Uczta dla oka. Ra zem 313

ob ra zów ilu stru j" cych wszyst kie utwo ry

Cho pi na. Je den z naj wi%k szych cy kli no-

wo !yt ne go ma lar stwa. Cykl sk#a da si%
z se rii prac akwa re lo wo -tem pe ro wych

(„Etiu dy”, „Pre lu dia”, „Pie $ni”), olej nych

(po zo sta #e for my mu zycz ne), oraz ca #u-

nów – prac na ma te ria le, sym bo li zu j" cych

za gi nio ne utwo ry.

10. rocz ni ca $mier ci

Je rze go Du dy -Gra cza 

Po zo sta& 
wier nym so bie
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Twór ca au to por tre tów

Na ma lo wa! kil ka dzie si"t au to por tre-
tów. Pierw szy po wsta!, gdy mia! 11

lat. Ostat ni, pod ko niec #y cia, uka zu je
ar ty st$ w nie wy ra% nym od bi ciu te le wi-
zyj ne go ekra nu. Pi sa!: mo je ob ra zy s!
nie usta j! cym, pó ki "y j#, ci! giem au to-

por tre tów, któ re kszta$ tu je te ra% niej-

szo&', [...] uto" sa miam si# w nich z m# -
dr kiem i z g$up cem, z gru bym i z chu dym,

z hu ma ni st! i z by dla kiem, z per $!
i &mie ciem, bo je stem tym wszyst kim na-

raz, jak ka" dy, ty le "e usi $u j# to, co we

mnie zma te ria li zo wa' ja ko& i uze w-

n#trz ni'.. Ale oprócz „zde kla ro wa nych”
au to por tre tów na wie lu ob ra zach mo#-
na od na le%& je go po sta&. Na za da ne mu
przez S!a wo mi ra Zyg mun ta py ta nie
o to, kto jest na tych por tre tach od po wie-
dzia!: To wszyst kie mo je au to por tre ty.

Sta ram si# wy grze ba' i ob na "y' to

wszyst ko, co cz$o wiek ma do scho wa nia

za ubra niem, to, co no si w so bie. To mnie

naj bar dziej in te re su je. Po nie wa" naj le-

piej mo" na ob na "y' sie bie, po przez sie-

bie po ka zu j# in ne go cz$o wie ka. To jest

to tal ny strip tiz.

Cz!o wiek wia ry

Odsa me go po cz"t ku w twór czo 'ci
Du dy -Gra cza po ja wia si$ w" tek

re li gij ny. Uro dzo ny w Cz$ sto cho wie
ar ty sta wspo mi na!, #e je go ro dzin ne
mia sto i zwi" za ny z nim re li gij ny kult
mia !y na nie go du #y wp!yw. Kwe stie
wia ry po dej mo wa! w swo jej twór czo 'ci
na ró# no rod ne spo so by. Od kry ty ki na-
pom po wa nych re li gij nych uro czy sto-
'ci, u#y wa nia re li gii dla w!a snych ce lów,
jak np. w pra cach „Tryp tyk Cz$ sto chow-
ski”, „Od pust” i „Quo Va dis Ho mi ne?”
po re ali za cje Dróg Krzy "o wych, w któ-
rych po dej mo wa! g!$ bo k", oso bi st" re-
flek sj$ nad m$ k" Chry stu sa. Pierw sz"
z nich wy ko na! w 1973 r. w tech ni ce li-
to gra fii. Nie bra ko wa !o w niej ele men-
tów sa ty ry i gro te ski. Cykl ten po s!u #y!
za ilu stra cje dla wy da wa nych po za cen-
zu r" wier szy Jo an ny Kul mo wej pt. „Jak
to Pan Je zu sek cier nio wy po 'wie cie
prze pa try wa!”. 

Kil ka lat pó% niej na ma lo wa! ko lej n"
Gol go t$ do ka pli cy do mu Zgro ma dze-
nia Sióstr Ma ryi Nie po ka la nej w Bren-
nej. S" to nie du #e, for ma tu 30x30cm ob-
ra zy – stu dia sa mej g!o wy Chry stu sa
i od ma lo wu j" cej si$ na je go twa rzy
m$ ki. Cykl ten jest wy j"t ko wo sil ny
w wy ra zie. Na st$p nie po wsta j" Dro ga
Krzy #o wa dla Zgro ma dze nia Sióstr Ma-
ryi Nie po ka la nej w ka pli cy klasz tor nej
w Ka to wi cach oraz ko lej na, do nie wiel-
kiej ka pli cy przy dro# nej w Nad rze czuk
Bi! go ra ja. Jed nak naj wi$k szym ma rze-
niem ar ty sty, któ re to wa rzy szy !o mu po-
dob no od dzie ci( stwa, by !a ch$& po zo -
sta wie nia swo ich ob ra zów na Ja snej
Gó rze. Wio sn" 2000 r. roz po cz"! pra c$
nad „Gol go t" Ja sno gór sk"”. Do 2001 r.
po wsta !o 18 sta cji – do 14 tra dy cyj nych

ar ty sta do da! jesz cze ob ra zy pt. „Zmar t-
wych wsta nie”, „To masz”, „Ga li lea”
i „Wnie bo wst" pie nie”. Jest to cykl pe-
!en sym bo li i po sta ci od wo !u j" cych si$
do hi sto rii pol skie go na ro du – od 'wi$-
tych przez po wsta( ców i wi$% niów
obo zów kon cen tra cyj nych po ró# no-
rod ne ty py ludz kie. Wszyst kie one pod-
da ne s" ty po wej dla ar ty sty de for ma cji.
Co cie ka we, cór ka ar ty sty – Aga ta Du -
da -Gracz w jed nym z wy wia dów wspo-
mi na:

Ma $o kto wie, "e oj ciec ma lo wa$ Gol-

go t# dwa ra zy. Mie li &my ta ki zwy czaj

w do mu, "e od cza su do cza su, gdy oj ciec

co& na ma lo wa$, or ga ni zo wa li &my tam

wer ni sa "e. Tak te" by $o, gdy oj ciec

po raz pierw szy, po trzech la tach pra cy

chcia$ po ka za' Gol go t#. Przy je cha$ Er-

nest Bryll, na pi sa$ wier sze. Po tem, w no -

cy, s$y cha' by $o oj ca w pra cow ni, t$uk$
si# jak po t# pie niec. Ra no sie dzia$ na dal

w pra cow ni, w gar ni tu rze, a wszyst kie 18

ob ra zów by $o za ma lo wa nych na bia $o.

Za py ta li &my dla cze go. Bo nikt z was nie

po wie dzia$, "e to jest z$e. I przez na st#p-

ne trzy la ta ma lo wa$ no w! Gol go t#
na tych bia $ych p$ót nach.

„Cho ry” na Pol sk"

Pol ska obec na jest we wszyst kich
pra cach ar ty sty. Jej miesz ka( cy,

ustrój po li tycz ny, tra dy cje, wa dy, za le ty,
jej pej za#. Pi sa!: Uro dzi $em si# w Cz# s-

to cho wie, miesz kam na (l! sku, ma lu j#
wy $!cz nie w Pol sce, bo je stem cz$o wie-

kiem cho rym na Pol sk#. Mo g# "y' i pra-

co wa' tyl ko tu taj. Gdzie& w &wie cie, naj-

pew niej zg$u pia$ bym do resz ty, zmar nia$
i wresz cie umar$ z t# sk no ty. Je stem przy-

wi! za ny do te go, co mo je, bli skie, lo kal-

ne i za nu rza j!c si# w pol sko&' ma lar stwa,

mu zy ki i li te ra tu ry, od sar mac kich trum-

nia ków, po przez Cho pi na do Gom bro wi-

cza, pró bu j# ten uko cha ny pe ry fe ryj ny

graj do$ nie ty le „pod nie&' do wy mia rów

wszech, do wy mia ru ko smicz ne go”, ile

wy ra zi' tak, "e by ad re sa ci mo ich ob ra-

zów nie za pie ra li si# ro dzin nej oj co wi zny,

nie wsty dzi li w$a snej s$o my w bu tach,

swo jej tu byl czo &ci i od r#b no &ci, bo s! jak

li nie pa pi lar ne, nie po wta rzal ni w tym co

do bre i z$e... 

By! te# Du da -Gracz przy wi" za ny
do Ka to wic. To tu taj przez wi$k szo'&
swo je go #y cia pra co wa!, miesz ka! i two-
rzy!. W tu tej szym ar ty stycz nym 'ro do-
wi sku funk cjo no wa!. I po zo sta wi! po so-
bie dla nie go wy j"t ko wy pre zent. Jest to
ob raz pt. „Par nas )l" ski”. Jak wspo mi-
na Ta de usz Ki jon ka, ob raz ten ma lo wa-
ny by! przez ar ty st$ przy wie lu to wa rzy-
skich spo tka niach i to a stach w 1973 r.
w bu dyn ku ze bra( „ka to wic kiej bo he-
my” – w Klu bie Zwi"z ków i Sto wa rzy-
sze( Twór czych w Ka to wi cach przy uli-
cy War szaw skiej 37. Je go for mat i kszta!t
do sto so wa ny zo sta! do po miesz cze nia,
w któ rym by! ma lo wa ny i gdzie mia! po-
zo sta& – by !a to piw nicz ka o owal nym
stro pie. Na ob ra zie uka za nych zo sta !o 78

osób. Por tre ty wy ko ny wa ne by !y na pod-
sta wie zdj$&, co zresz t" zo sta !o na pi sa-
ne na wst$ dze wy ma lo wa nej nad g!o wa-
mi ar ty stów: PAR NAS )L* SKI CZY LI
WIER NY WI ZE RU NEK PLA STY-
KÓW TU TEJ SZYCH I ICH NIE KTÓ-
RYCH PO PLECZ NI KÓW WY +*CZ-
NIE NA POD STA WIE DO ST,P NYCH
FO TO SÓW R,CZ NIE MA LO WA+
JE RZY DU DA GRACZ. Po li kwi da cji
Klu bu ob raz „w$ dro wa!” po Ka to wi-
cach, a# zna laz! swo je re pre zen ta cyj ne
miej sce w sa li Gór no 'l" skie go To wa rzy-
stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach,
przy ul. Dwor co wej 13. 

Kry ty ko wa ny i uwiel bia ny

Sztu ka Je rze go Du dy -Gra cza cie szy
si$ za in te re so wa niem sze ro kiej pu -

blicz no 'ci. Jest zro zu mia !a, wpi su je
si$ w es te ty k$ daw ne go ma lar stwa, za-
chwy ca do sko na !o 'ci" warsz ta tu. To
wszyst ko za pew ni !o ar ty 'cie du #" po-
pu lar no'&, ró# ne go ro dza ju na gro dy
i od zna cze nia oraz wy so kie no ty na au -
kcjach sztu ki. Mi mo to ca !e #y cie mu-
sia! sta wia& czo !a kry ty ce, któ ra za rzu-
ca !a mu zbyt ni" „li te rac ko'&”,
kry ty ko wa !a nie któ re po dej mo wa ne te-
ma ty oraz brak no wo cze sne go – czy te#
wpi su j" ce go si$ w ak tu al ne nur ty, po-
dej 'cia do ob ra zu. Za szczy ty i po pu lar-
no'& oraz od mien no'& je go sztu ki nie
zjed ny wa !y mu ar ty stycz ne go 'ro do wi -
ska. Jak wspo mi na An drzej Gi za, pre-
zes Fun da cji Con spe ro On sam na swo-

je suk ce sy pa trzy$ z po b$a" li wym

u&mie chem, trau ma tycz nie od czu wa-

j!c ka" dy ko lej ny atak wy mie rzo ny

w je go oso b#. Ja ko cz$o wiek dum ny,

&wia do my swo jej war to &ci nie umia$ zgi-

na' kar ku, co przy p$a ca$ co raz to now-

szy mi kon flik ta mi. Pe $en we wn#trz nych

roz te rek nie prze trzy ma$ czwar te go za-

wa $u ser ca, od szed$ na gle bez po "e gna-

nia. Czy w!a 'ci wym jed nak jest kry ty-
ko wa nie ar ty sty za to, #e nie mo# na go
za kla sy fi ko wa&? -e je go twór czo'&
bie gnie in nym to rem ni# po zo sta !ych
wspó! cze snych mu twór ców? Czy umie-
j$t no'& do tar cia do sze ro kie go od bior-
cy, je #e li nie wy ni ka z ce lo we go do sto-
so wy wa nia si$ do gu stów, mo #e by&
wa d"? Do ro bek Je rze go Du dy -Gra cza
jest ogrom ny, je go spo sób wy po wie dzi
cha rak te ry stycz ny i roz po zna wal ny.
Nie uj muj my mu z je go wiel ko 'ci.
Ciesz my si$, #e mie li 'my – ma my, ta-
kie go ar ty st$. In dy wi du al no'&, sil n"
oso bo wo'&, któ r" sta& by !o na za cho wa-
nie od r$b no 'ci i po zo sta nie wier ne mu
so bie. 

MI CHA LI NA 
WAW RZY CZEK -KLA SIK

Re dak cja ser decz nie dzi" ku je #o nie
ar ty sty pa ni Wil mie Du dzie -Gracz
za udo st"p nie nie dzie! Je rze go Du dy-
Gra cza.
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ie dy mo ja ko le !an ka z ka to -
wic kiej po lo ni sty ki prof. He -
le na Sy no wiec wspo mi na

w ta kiej czy in nej roz mo wie swój ro -
dzin ny Che"m #l$ ski, za wsze wy ró! -
nia g"o so wo je go do pe" nia czo w$
ko% ców k& „-u”: z Che! mu, do Che! -
mu. In n$ po sta' s"y sz& i wi dz&
przy zna nym Che! mie ze wscho du
Pol ski: z Che! ma, do Che! ma

(w S"ow ni ku or to epicz nym Sta ni -
s"a wa Szo be ra z ro ku 1937 przy ha -
(le Che!m czy ta my: z Che! ma, rza -
dziej z Che! mu; wspó" cze sne
wy daw nic twa po praw no (cio wy po le -
ca j$ ju! tyl ko wa riant z Che! ma,

ostrze ga j$c przed brzmie niem z ko% -
ców k$ „-u”).

Pre fe ren cja ko% ców ki „-a” w wy -
pad ku nie (l$ skie go Che! ma jest ty po -
wym spe" nie niem a! nad to wy ra) nej
w od mia nie nazw miej sco wych ten -
den cji do uciecz ki przed fo ne tycz nie
iden tycz n$ po sta ci$ wy ra zu po spo li -
te go: po nie wa! he!m „ochron ne na -
kry cie g"o wy” ma w dru gim przy pad -
ku sta bil n$ for m& he! mu (nie w!o "y!
he! mu) – z ko% ców k$ „-u” – na zwa
miej sco wa Che!m przyj mu je na ogó"
od mien n$ ko% ców k& „-a” (je stem

z Che! ma, ja d# do Che! ma).

I na od wrót: po nie wa! od rze -
czow ni ka po spo li te go z$b wszy scy
two rzy my do pe" niacz z# ba z ko% ców -
k$ „-a” (nie ma z# ba, bra ku je z# ba),

na zwa miej sco wo (ci Z$b, z któ rej po -
cho dzi nasz zna ko mi ty sko czek nar -
ciar ski Ka mil Stoch, ma w do pe" nia -
czu for m& z ko% ców k$ „-u”, czy li
z Z# bu, do Z# bu – tak jak ka! dy war -
sza wiak po wie w tym przy pad ku
gra ma tycz nym No we go %wia tu,

bo – daj my na to – &wia ta za kim& nie

wi dzi.

Wra caj my jed nak na#l$sk! – W trze -
cim wer sie po pu lar nej pio sen ki Ma -
rii Pa% czyk i Grze go rza Spy ry „Po go -
do my po na szy mu”, nie zmien nie
otwie ra j$ cej co ro ku fi na "o w$ ba ta li&
kon kur su gwa ro we go, znaj du je my
frag ment: „Ma ma z Wir ka, ta ta
z Cheb zio” – z do pe" nia czo w$ ko% -
ców k$ „-a” na zwy Wi rek (dzi( – cz&('
Ru dy #l$ skiej) – struk tu ral nie po praw -
n$, a w ska li ogól no pol skiej zde cy do -
wa nie cz&st sz$ ni! wa rian tyw ne „-u”.
W tym wy pad ku jed nak miej sco wa
lud no(' tra dy cyj nie u!y wa for my
z „-u” – z Wir ku, do Wir ku, a po twier -
dze niem te go s$ i zda nie z In ter ne tu:
„Dzi( po wierzch nia Wir ku to 5,9 ki -
lo me trów kwa dra to wych”, i ty tu" pra -
cy An to nie go Rat ki: „Od osa dy Vil -
la No va do Wir ku”.

Cheb zie – do po wiedz my – to rze -
czow nik ro dza ju ni ja kie go, wi&c
ko% ców ka „-a” jest je dy nie mo! li wa:

(tra dy cyj ne wy j$t ki: wo !u, ba wo !u).
Za cho wa nie flek syj ne in nych rze -
czow ni ków uza le! nio ne jest wy "$cz -
nie od zwy cza ju, bo nie mo! na prze -
cie! wy ja (ni', dla cze go z jed nej
stro ny ma my se ri& la se ra, kom pu te -

ra, a z dru giej – ra da ru, mo to ru, dla -
cze go Cho rzo wa, Pszo wa, Ryb ni ka,

Cie szy na, Ra dzion ko wa, Ko sz# ci na,

Bryn ka, Klucz bor ka – ale Che! mu

%l$ skie go i Wir ku (patrz wy !ej),
a tak !e Szczyr ku, E! ku czy %re mu, Pa -

ry "a, Ber li na – ale Lon dy nu, Ma dry -

tu – tak jak nie je stem w sta nie wy -
t"u ma czy', cze mu wie le wy ra zów
ro dza ju m& skie go przyj mu je w dru -
gim przy pad ku wa rian tyw ne brzmie -
nia, apro bo wa ne przez nor m&, np.
kra wa ta – kra wa tu, fi la ra – fi la ru.

W gwa rach (l$ skich na pew no
cz&st sza jest ko% ców ka „-a”: s"y szy
si& na wet au to bu sa, po ci$ ga, &nie ga,

ze szy ta, d!u go pi sa (wo bec ogól no pol -
skich: au to bu su, po ci$ gu, &nie gu,

ze szy tu, d!u go pi su).

Ja kie for my flek syj ne s$ jesz cze
cha rak te ry stycz ne dla na sze go re -
gio nu? – W ce low ni ku rze czow ni ków
m& skich ko% ców ka „-owi” ma
na pew no jesz cze szer szy za kres
u!y cia ni! w j& zy ku ogól nym, bo s"y -
szy si& na co dzie% ta kie brzmie nia,
jak ko to wi, pso wi, pa no wi, bra to wi

(a nie zgod ne z nor m$ stan dar do w$
ko tu, psu, pa nu, bra tu).

W miej scow ni ku bar dzo cz& sto
u!y wa nych s"ów syn i dom z re gu "y
po ja wia j$ si& po sta cie z ko% ców k$ „-
e”: o sy nie, przy do mie (a nie o sy nu,

przy do mu).
Pi&k n$ sta ro pol sk$ ska mie li n$ gra -

ma tycz n$ jest do pe" niacz !e% skich
rze czow ni ków mi&k ko te ma to wych
z ko% ców k$ „-e”: ze ziy mie, do pie -

kar nie, od bab cie (z zie mi, do pie kar -

ni, od bab ci).

W licz bie mno giej zde cy do wa nie
cz& (ciej ni! w j& zy ku ogól nym u!y -
wa si& ko% ców ki „-ów” w do pe" nia -
czu, np. san ków, !ok nów, szklón -

ków, je le niów (sa nek, okien, szkla nek,

je le ni), w na rz&d ni ku za( kró lu je
ko% ców ka „-ami” – "$cz nie z for ma -
mi, któ re w j& zy ku li te rac kim ma j$
„-mi”: ksiyn dza mi, ko nia mi, go &cia -

mi, dzie cia mi, li &cia mi (ksi#" mi,

ko' mi, go &( mi, dzie( mi, li &( mi).

Za bar dzo cha rak te ry stycz ne trze ba
te! uzna' de kli no wa nie za im ków
on, ona, ono: w gwa rach (l$ skich
przyj mu j$ one w przy pad kach za le! -
nych for my one go, onyj, ony mu,

onym, onych, za cho wu j$c w od mia -
nie ten sam te mat flek syj ny (w j& zy -
ku ogól nym ma my zmia n&: on, ona,

ono – je go, jej, je mu).
!

z Cheb zia – jak z Na k!a, z Za !# "a,

z Pod le sia, z Biel ska itp. (w pio sen -
ce Pa% czyk i Spy ry za pi sa no j$ ja -
ko „o”, co od po wia da gwa ro wej
wy mo wie daw nych d"u gich sa mo -
g"o sek).

Wspó" wy st& po wa nie ko% có wek „-
a” i „-u” w dru gim przy pad ku licz -
by po je dyn czej rze czow ni ków m& -
skich jest bar dzo trud ne do
opi sa nia – za rów no w od nie sie niu

do wy ra zów po spo li tych, jak i nazw
w"a snych. Je dy n$ nie za wod n$ re -
gu "$ jest ta, któ ra mó wi, !e for my !y -
wot ne ma j$ „-a”: oj ca, bra ta, wuj ka,

dziad ka, Fran cisz ka, Ja na, Mar ci na,

Wik to ra, Hu ber ta, lwa, psa, ko ta, ty -

gry sa, hi po po ta ma, skunk sa, kre ta

Z Che"mu
#l$skiego
i z Wirku

K
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Stoi ma !y, w cza pie, ze strzel b" go to-
w" do strza !u i zda je si# py ta$: Kto%

ty?! Nie wiem jed nak, czy zd" &y !o by si#
od po wie dzie$, bo ten ko zac ki het man
móg! by wy pa li$ na wszel ki wy pa dek.
Uro dzo ny do wal ki, nie z!om ny, z m" dry-
mi oczy ma. „Osta fi Dasz kie wicz„(1874).
Ten ob raz Ja na Ma tej ki wy gl" da jak
wy ci# ty frag ment z ja kie go% in ne go mo-
nu men tal ne go dzie !a ar ty sty. Frag ment
bar dzo wy ra zi sty, &y wy, fil mo wy. Mo&-
na po wie dzie$, &e ma larz do brze do bra!
ak to ra.

Por tret Dasz kie wi cza po zwa la zro zu-
mie$ fe no men tej twór czo %ci. Otó& Ma-

KOLEKCJA 
MALARSTWA'

POLSKIEGO

tej ko by! w!a %ci wie re &y se rem, i to wy-
bit nym. 

Ca !y pro blem z re &y se ro wa niem fil-
mów (szcze gól nie wiel kich hi sto rycz nych
pro duk cji) po le ga na tym, &e trze ba sko-
or dy no wa$ nie sko( cze nie wie le dzia !a(
ró& nych osób. Ku brick po wie dzia!, &e re-
&y se ro wa$ film to tak, jak by wi" za$ but
pro wa dz"c jed no cze %nie sa mo chód i roz-
ma wia j"c przez te le fon. Trud no%$ po le-
ga na tym, &e by to wszyst ko co dzie je si#
na pla nie sto pi$ w jed n" wi zj#. 

AMa tej ko ro bi! su per pro duk cje. I zna-
laz! spo sób, &e by de cy do wa$ ab so lut nie
o wszyst kim. W pra cow ni ma lar skiej

Jan Ma tej ko
Jan Ma tej ko, „Osta fi Dasz kie wicz”, 1874

spe! ni! naj wi#k sze ma rze nie re &y se rów:
sam na sam z ma te ri" dzie !a. Sam stu dio-
wa! oby cza je, stro je, uzbro je nie i ry sy twa-
rzy daw nych w!ad ców (!"cz nie z za gl"-
da niem do kró lew skich gro bów),
pro wa dzi! ba da nia ar che olo gicz ne.

Otwórz cie je den z wie lu al bu mów po-
%wi# co nych Ma tej ce i zo bacz cie do br" re-
pro duk cj# np. „Kon sty tu cji 3 Ma ja”. Wpa t-
ru j"c si# w ten ob raz za cznie cie ogl" da$
zna ko mi ty film. W cen trum triumf, uda-
!o si# do ko na$ wiel kiej rze czy, nie sio ny jest
na r# kach mar sza !ek Ma !a chow ski z wy-
so ko unie sio n" kon sty tu cj". Ale ile dzie-
je si# po bo kach! S" en tu zja %ci i prze ciw-
ni cy, ka& dy swo j" ro l# od gry wa %wiet nie.
Jest dra ma tycz ny epi zod z osza la !ym Ja-
nem Su cho rzew skim, prze ciw ni kiem kon-
sty tu cji, któ ry w ob!" ka( czym ge %cie
chce za bi$ swo je go syn ka. W ostat nim mo-
men cie, chwy tem jak z d&u do, za po bie ga
te mu po se! Sta ni s!aw Ku blic ki. Lecz
oprócz wie lu ta kich moc nych i pe! nych
wy ra zi stych ge stów scen jest fa scy nu j" ce
t!o wy da rze(. S" mniej za in te re so wa ni
spra w", s" przy kla ski wa cze, po chleb cy,
a szlach cic z za !o &o ny mi r# ka mi (ca! kiem
po pra wej) ju& my %li o tym co b# dzie na ko-
la cj#. S" ak to rzy dru gie go, trze cie go
i czwar te go pla nu, a ka& dy wa& ny dla ca-
!o %ci. Tak po tra fi! mon to wa$ we wn"trz ka -
dru je dy nie Fel li ni – z prze su wa j" cy mi si#
na pierw szym pla nie sta ty sta mi wy bra ny-
mi z wiel kiej ksi# gi nie zwy k!ych g#b. 

Mo& na po wie dzie$, &e Ma tej ko opa no-
wa! mon ta& we wn"trz ka dro wy. Po le ga on
na tym, &e uj# cia w fil mie nie s" ze sta wia-
ne ze so b" na za sa dzie ci#$, ale w jed nym
sze ro kim pla nie roz wi ja si# i kom pli ku-
je ak cja, bo je den si# usu wa, dru gi wcho-
dzi, a trze ci uno sz"c r# k#, od s!a nia zdu-
mio n" twarz czwar te go.

Wiel kie for ma ty u Ma tej ki ro bi !y z ob-
ra zu film. Ka me r" jest tu nasz wzrok, któ-
ry sam so bie bu du je dra ma tur gi#. 

To sa mo dzie je si#, ale ju& w skraj nej
po sta ci, w „Bi twie pod Grun wal dem”.
Wszyst ko jest %ci %ni# te, za g#sz czo ne
w k!# bo wi sko. Mon to wa$ ak cj# mu si my
jesz cze szyb ciej. Za rzu ca no Ma tej ce
brak od de chu, zró& ni co wa nia pla nów, per-
spek ty wy. Ale nie w"t pli wie uda !o mu si#
jed no: nasz wzrok pra cu je, cho dzi, mysz-
ku je, wra ca, prze bie ga.

Dru gi ob raz z M) to Por tret Jó ze fa
Cie cho! ske go (1873). Spo kój, kla sycz-
ny uk!ad por tre to wy, ale w ry sach i spoj-
rze niu si !a. Ten szlach cic móg! by zna le*$
si# na p!ót nie dra ma tycz nym, w trak cie
klu czo wych dla Pol ski wy da rze(. I tu cie-
ka wost ka: za por tre to wa nym jest gru ba
dra pe ria, na któ rej dzie j" si# ja kie% hi sto-
rie, s" bo ja rzy, wo je, ge sty i spoj rze nia.
Tak, jak by Ma tej ko nie móg! si# bez tej
fil mo wej nar ra cji obej%$.

Ma tej ko cza sa mi by wa na za ple czu
wiel kich spraw i wte dy two rzy prze ni kli-
we, wy ci szo ne ob ra zy jak au to por tret
w stro ju Sta( czy ka. Ale naj cz# %ciej jest
w sa mym %rod ku wiel kie go pla nu, wiel-
kiej bi twy i usta wia, prze sta wia, dy ry gu-
je. Ci sza. Ka me ra! Ak cja!!!

WOJCIECH'GRABOWSKI
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Po
niespodziance, jak! by" triumf Idy
na zesz"orocznym festiwalu w Gdy-

ni, tym razem wszystko wydawa"o si#
jasne. Faworytem by"o powstaj!ce przez
8 (!) lat Miasto 44 Jana Komasy, wed"ug
p#kaj!cego z dumy producenta opowia-
daj!ce o „m"odo$ci, mi"o$ci i walce”. Sta-
"o si# inaczej. Najwa%niejsze nagrody, w
tym za najlepsz! rol# m#sk! i najlepszy
film roku przypad"y Bogom w re%yserii
&ukasza Pa"kowskiego. 

Zbigniew Religa (Tomasz Kot, chyba je-

dyny cz!owiek zdolny do wcielenia si" za-

równo w najwi"kszego polskiego lekarza, jak

i w najwi"kszego polskiego bluesmana) ma

marzenie – chce dokona# pierwszego uda-

nego przeszczepu serca w Polsce. Zamiar wy-

dawa!oby si" szlachetny, ale tak jak w przy-

padku jego poprzednika, Jana Molla

(W!adys!aw Kowalski), który tak$ prób" pod-

j$! ju% w 1969 roku, nie wszyscy mu se-

kunduj$. Gdy przekonuje si", %e jego war-

szawscy zwierzchnicy nigdy do tego nie

dopuszcz$, decyduje si" na dramatyczny krok

– porzuca prac" w stolicy i wys!u%onym Fia-

tem 125p jedzie do Zabrza, gdzie postana-

wia w!asnymi r"kami zbudowa# now$ kli-

nik". Dos!ownie.

Cho# za sukcesem Bogów stoi re%yser, któ-

rego ostatni film opowiada! o kobiecie ro-

bi$cej zdj"cia... penisom, najwi"kszym za-

skoczeniem jest nie tyle sukces w Gdyni,

wyprzedane do ostatniego miejsca seanse, czy

wyj$tkowo entuzjastyczne recenzje. Naj-

wi"ksz$ niespodziank" stanowi to, %e dramat

o Relidze i jego zabrza&skich pocz$tkach

'wietnie si" ogl$da. W przeciwie&stwie

chocia%by do Onirici, czyli spektakularne-

go potkni"cia Lecha Majewskiego, Bogowie

stanowi$ przyk!ad kina na poziomie, do któ-

rego nie trzeba si" zmusza#.
Zbigniew Religa to instytucja; wybitny le-

karz, niedosz!y prezydent, silna osobowo'#.
Film Pa!kowskiego pokazuje jednak, %e po-

%ycie z tym pal$cym nawet podczas snu i

zwalniaj$cym co 5 minut najbli%szych wspó!-

pracowników cz!owiekiem bywa!o, deli-

katnie mówi$c, trudne. O tym, jak doskona!y
jest Tomasz Kot w wymagaj$cej roli po-

wiedziano ju% tak du%o, %e nie warto si" po-

wtarza# – jest tak charyzmatyczny, %e para-

frazuj$c Voltaire’a, gdyby Religa nie istnia!,
trzeba by by!o go wymy'li#. To spektakularna

kreacja, która jednocze'nie nie wydaje si" by#
na pokaz. Ka%dy, kto widzia! obsypywane na-

grodami przerysowane portrety s!ynnych i za-

s!u%onych zrozumie, jak du%y to komple-

ment. 

Bogowie nie s$ filmem pozbawionym

wad i Pa!kowskiemu zdarza si" powtarza#
pewne schematy – jak przysta!o na film bio-

graficzny o s!ynnym m"%czy(nie, %ona

g!ównego bohatera (niewykorzystana Mag-

dalena Czerwi&ska) g!ównie siedzi w pustym

domu i cierpi, a w$tek przyja(ni z chor$
dziewczynk$ doklejono chyba tylko po to, by

g!ówny bohater nie wyda! si", prosz" wy-

baczy# niezamierzon$ gr" s!ów, zupe!nie po-

zbawiony serca. Wszelkie niedoci$gni"cia re-

kompensuj$ jednak dialogi, co w kinie

polskim stanowi rzadko'# i niepoprawny po-

litycznie, wisielczy wr"cz humor broni$cy

przed popadni"ciem w !atwy sentymentalizm.

„Tylko %eby to nie by! jaki' peda! albo )yd”

– wzdycha jeden z pacjentów godz$c si" na

przeszczep. Scenarzy'ci „Lekarzy” pewnie

dostan$ zawa!u.

Dzi"ki scenografii Wojciecha )oga!y rea-

lia smutnych lat 80.  ukazane s$ na tyle sub-

telnie, %e mo%na o nich czasem zapomnie#
i na tyle umiej"tnie, %e w pokazywany przez

Pa!kowskiego 'wiat odpalaj$cych jednego pa-

pierosa od drugiego lekarzy i herbaty w

szklance mo%na bez trudu uwierzy#. Deba-

ta na temat moralno'ci zabiegu przeszczepu

serca przypomina troch" zacietrzewienie, ja-

kie wzbudza dzi' samo poruszenie tematu in

vitro i powo!ywanie si" przez lekarzy na klau-

zul" sumienia. „Nie wiem czemu wy kar-

diochirurdzy uwa%acie si" za bogów” – s!y-

szy w pewnym momencie Religa. „Serce w

naszym kraju jest relikwi$”. „Ale to te% mi"-
sie&” – odpowiada kardiochirurg. Brzmi

znajomo?

W momencie, kiedy czarno-bia!a pere!ka

Paw!a Pawlikowskiego wci$% jeszcze mo%e
zdoby# nagrod" Europejskiej Akademii Fil-

mowej i Oscara, wielu zadaje sobie pytanie,

czy Bogowie maj$ szans" powtórzy# sukces

Idy za granicami kraju. Filmowi Pa!kow-

skiego do Idy wprawdzie daleko, ale rze-

czywi'cie mo%e okaza# si" kolejnym suk-

cesem eksportowym polskiej kinematografii.

G!ównie dlatego, %e jest to film o cz!owie-

ku, a nie kolejna rozprawa z bolesn$ histo-

ri$ i martyrologi$. O cz!owieku, który naj-

pierw stwierdza, %e „z samymi !ó%kami to

mo%emy burdel zrobi#, a nie klinik" kar-

diochirurgiczn$”, a potem wbrew po-

wszechnemu marazmowi tworzy o'rodek

znany na ca!ym 'wiecie. Je'li tak ma wy-

gl$da# nowe polskie kino ku pokrzepieniu

serc, to zaczyna si" robi# naprawd" ekscy-

tuj$co.

P.S.

Wracaj$c poci$giem z Warszawskiego

Festiwalu Filmowego dopiero po chwili zo-

rientowa!am si", %e zupe!nie obcy sobie

wspó!pasa%erowie rozpocz"li za%art$ dys-

kusj" na temat Bogów. „Ten film nie by! laur-

k$” – zauwa%y!a pewna elokwentna pani.

„Religa lubi! sobie !ykn$#, a nie pali! chyba

tylko podczas operacji. Ten film pokazuje,

%e mia! wady i zalety i to mi si" najbardziej

podoba!o.” Nic doda#, nic uj$#.

MARTA BA*AGA
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Ham let Wil liam Szek spir, spo lsz czy: Je rzy
Si to, opra co wa nie tek stu, re y se ria, sce no gra -
fia: An dre Hübner -Ocho dlo, mu zy ka: Adam
u chow ski, ko stiu my: Alek san dra So snow -
ska -Kry wult, wspó pra ca sce no gra ficz na: Sta -
ni saw Kul czyk, przy go to wa nie wo kal ne pie ni
Ofe lii – Ma rze na Lamch -o niew ska. Pre mie -
ra w Te atrze im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz sto -
cho wie 13 wrze nia 2014 r.

re cen zo wa niu dra ma tu Szek spi ra
ma rzy am, od kd tyl ko za in te re so -
wa am si te atrem. Nie zmien nie

za chwy cam si t sztu k, kon struk cj wt ków
i kre acja mi po sta ci, znam pro po zy cje od czy -
ta, tak e tych te atral nych – gdy Da nia sta wa -
a si me ta fo r Pol ski, ist nie j cej prze cie
na obrze ach wia ta przed sta wio ne go, a Duch
oj ca przy bie ra ksztat hu sa rza. Pod za bo rem
ro syj skim Ham let ucho dzi za utwór tak bar -
dzo nie bez piecz ny, e nie po mo gy na wet na -
le ga nia Ma rii Ka ler gis i He le ny Mo drze jew -
skiej, da rem nie pró bu j cych prze ko na Sier gie ja
Mu cha no wa, pre ze sa Dy rek cji Te atrów Rz do -
wych, e sztu ka Szek spi ra opo wia da nie mal
wy cz nie o spra wach ro dzin nych.

Ta ki kie ru nek wy bra André Hübner -Ocho -
dlo z cz sto chow skim ze spo em. Gów nym te -
ma tem uczy ni psy cho lo gi czon ków kró lew -
skiej ro dzi ny i ich pro ble my; eks po nu je
sa mot no, ró ne od mia ny mi o ci, tak e tej
nie mo li wej i pro wa dz cej do sza le stwa. Nie
jest to spek takl o pa stwie ani o wad cy, cho
o Ham le cie wszy scy mó wi „ksi ”, ale ra -
czej o do ra sta niu, po trze bie kre owa nia lo su
i pod po rzd ko wa niu so bie wia ta, to ra czej
wspó cze sna od mia na Freu da sto so wa ne go.

Cz sto chow ski Ham let (Ma ciej Pó to rak)
to bun tow nik, dla któ re go Da nia jest za cia -
sna, ale za miast stu den ta dy sz ce go kie dy po -
trze b zmia ny wia ta ja k na uko w teo ri, fi -
lo zo ficz nym sys te mem, wi dzi my ar ty st
ama to ra, tro ch pio sen ka rza roc ko we go, tro -
ch ak to ra… Gra na pia ni nie i har mo ni ce ust -
nej, mo du lu je gos, pa ro diu je, drwi, a przy tym
spa la si w hi ste rycz nej po trze bie dzia a nia.
Ma rzy o ze mcie, ale tra gicz ny fi na nie jest
skut kiem je go ak tyw no ci, cho przy po mi na
tro ch wspó cze sn ma sa kr.

Klau diusz (Adam Hu ty ra) jest do rob kie wi -
czem, któ ry go to wy jest wy ko rzy sta ka d
oka zj, cho wraz z roz wo jem ak cji, od czu wa
co raz wik szy strach, by wresz cie w sce nie mo -
dli twy sta si da le kim krew nym Gu sta -
wa/Kon ra da, któ ry mo cu je si z Bo giem.
Ger tu da (Te re sa Dziel ska) to przede wszyst -
kim za wie dzio na ko chan ka; po przed ni m al -
bo jej obrzyd al bo znu dzi j mier tel nie
(w roz mo wie z sy nem plu je na wi ze ru nek sta -
re go Ham le ta), je go brat za po wia da wic no -
w na mit no, cho wraz z roz wo jem ak cji si -
a ich po  da nia wy ra nie sab nie… Jest
jesz cze do sko na a Ofe lia (Mar ty na Ko wa lik,
cz sto cho wian ka, obec na ju na war szaw -
skich sce nach), wzru sza j ca, na iw na i tra gicz -
na w swo im sza le stwie. Ale Ofe lia za wsze ta -
ka by a, sy tu ujc si po za wia tem dwor skiej
po li ty ki. Po zo sta e po sta cie: Po lo niusz (Piotr
Ma cha li ca), Ho ra cjo (Adam Ma cha li ca, stu dent
war szaw skiej Aka de mii Te atral nej), La er tes
(Da niel Mi sie wicz), Ozryk i Ro sen krantz (Wal -
de mar Cu dzik), Gu il den stern (Bar tosz Ko pe),
to ra czej fi gu ry po zba wio ne psy cho lo gii, no mo -
e w przy pad ku La er te sa zwra ca uwa g je go
czu a re la cja z sio str Ofe li. Ak to rzy za gra li do -
sko na le; chwi la mi je dy nie La er te so wi bra ko -
wa o go su, ale to pew nie ze wzru sze nia,
a i in ni nie któ re kwe stie wy po wia da li zbyt ci -
cho, mi mo wy ra ne go sku pie nia na wi dow ni.
wiat po ka za ny przez Ocho dlo po szu ku je

uni wer sal no ci, ja kie go bez cza su; o wspó -
cze sno ci przy po mi na j re kwi zy ty (pi sto -
let), ekra ny, a na wet psy cho lo gia po sta ci, któ -
re po su gu jc si nie co od mien nym, chwi la mi
nie zwy kle po etyc kim j zy kiem, jed nak prze -
pe nio nym praw dzi wy mi emo cja mi, za cho wu -
j si zu pe nie tak sa mo, jak wi dzo wie. Oczy -
wi cie, po ka za n wspó cze sno do pra wio no
szczyp t mrocz ne go re dnio wie cza – Duch oj -
ca po ja wia si na sce nie, by jesz cze zza gro -
bu rz dzi y wy mi (dr czy Ger tru d i prze -
kszta ca sy na w bicz bo y, wic Ham let

nie z lo gi k, prag ma ty k, wiat do sko na le po -
tra fi cy ukry nie wy god ne emo cje. Na tym tle
wy ró nia si Ham let, od po czt ku ubra ny
w ciem ny ko stium. Ale wraz z roz wo jem ak -
cji ukad ule ga stop nio wo roz chwia niu. Ksi -
 doj rze wa, za czy na ro zu mie za sa dy rz dz -
ce wia tem, a po zo sta li nie mo g po zo sta
obo jt ni wo bec wy da rze. Jesz cze przed wy -
sa niem Ham le ta do An glii, mat ka w roz mo -
wie z sy nem ubra na jest w ciem ny szla frok,
a w fi na o wej roz gryw ce bia e ko stiu my no -
sz je dy nie Ham let, Ho ra cy oraz La er tes.

W ta kim wie cie chy ba ju ni ko go nie za -
in te re su je, co czy ta Ham let, cho kie dy by -
o to py ta nie nie mal pod sta wo we. On zresz t
wy do by wa z sie bie ja kie trud ne do zro zu mie -
nia so wa, eg zo tycz ne al bo znie kszta co ne, co
jesz cze bar dziej upo dab nia go do bo ha te rów
li te ra tu ry po pu lar nej… W ta kim wie cie nie ma
cza su na Szek spi row skie mo no lo gi. Ste fa nia
Skwar czy ska ju w 1970 ro ku ubo le wa a
nad ich uci li wo ci dla wspó cze sne go wi -
dza. Ocho dlo za mie ni je w bar dziej wia ry god -
ny spo sób eks pre sji, w pio sen ki, son gi (mu zy -
ka Adam u chow ski, to kom po zy tor
za de cy do wa o wy ko rzy sta niu w przed sta wie -
niu prze ka du Je rze go S. Si ty). Tak so wo sta -
o si krzy kiem, uze wntrz nio n emo cj. Pio -
sen ka wpraw dzie upraw do po dab nia mo no lo gi,
ale jed no cze nie eks po nu je (mniej czy bar dziej
ce lo wo) eks hi bi cjo nizm wspó cze snej kul tu -
ry, prze kszta ca jc spek takl i wy ma rzo ny
przez re y se ra ry tu a w po pis (rze czy wi cie
Pó to rak do sko na le pie wa). A e cza sa mi
w ner wo wym ryt mie su chacz gu bi tekst? Zna -
cze niem krzy ku s prze cie emo cje.

Ten wiat da rem nie po szu ku je sen su, cho
ma rz o tym po sta cie i wi dzo wie; ide ay Ham -
le ta prze sta y by obo wi zu j ce. Fi na o wy po -
je dy nek jesz cze bar dziej ujaw nia sztucz no
te go wia ta – przez go ni ki Ham let i La er -
tes kó c si o pchni cia i przy zna ne punk ty,
cho na sce nie to po pro stu wal ka na mier
i y cie pod po zo rem ja kich za wo dów uj tych
w re gu la min. Ch ze msty, bier ne przy j cie
lo su, za tru te wi no, za tru ta szpa da – to wszyst -
ko spra wia, e za ga da te go wia ta jest ju tyl -
ko kwe sti cza su. Kto te raz de cy du je o wie -
cie? Król Klau diusz? Ham let (wci ga j cy
in nych w swo j gr i uda wa nie, pro wa dz cy
tra gi ków i prze kszta ca j cy si w kon fe ran sje -
ra)? A mo e Duch oj ca?
mier ksi cia jest przed wcze sna. Hi sto ria

o do ra sta niu ko czy si kl sk, a Ham let nie
roz wi zu je swo ich pro ble mów. I cho po tra -
fi roz ró ni do bro od za, za bra ko mu pew -
no ci sie bie i sku tecz no ci w dzia a niu, mo -
e dla te go, e nie po tra fi jed no znacz nie
okre li swo ich po staw; on jed no cze nie ko -
cha mat k i nie na wi dzi jej. W chwi li mier -
ci Ham let i wi dzo wie raz jesz cze sy sz go -
sy bo ha te rów sztu ki (jak w su cho wi skach
ra dio wych). To one go kszta to wa y i one
umie ra j wraz z nim. Po zo sta tyl ko krzyk, ja -
ko wy raz prze ra e nia i nie zgo dy na ta ki
wiat, krzyk, któ ry w osta tecz nym roz ra -
chun ku oka zu je si bez sil ny, a na wet bez sen -
sow ny… Cz sto chow ski Ham let spa la si
w dzia a niu, a je go mier przy po mi na sa mo -
bój stwo, za po wia da j ce wy tchnie nie po krót -
kim i wy czer pu j cym y ciu…

JO AN NA WA RO SKA

pró bu je zre for mo wa wiat, któ ry nie po trze -
bu je ta kich re form), a dym wy do by wa si zbyt
ob fi cie z otwar te go gro bu. Dla wspó cze sne -
go wi dza to tyl ko gra z kon wen cj…

W stech ni cy zo wa nym wie cie mo e my
le dzi al bo ra czej pod gl da re ak cje po sta ci
dzi ki ekra nom, gdy Ho ra cy za ka me r utrwa -
la to, w czym nie uczest ni czy. W ten spo sób
sta je si stra ni kiem pa mi ci nie tyl ko o Ham -
le cie, ale o ca ej tra ge dii pa stwa du skie go.
Je go wia dec two oraz ta ma wy zna cz ko lej -
ne opo wie ci, a od po wied nie ka dro wa nie ob -
ra zu utrwa li naj drob niej sze szcze gó y – ge sty,
mi mi k, ukad do ni, bu ty.

Ten wiat zda je si tro ch nie praw dzi wy,
przy go to wa ny na po kaz; naj bar dziej nie do stp -
ny frag ment sce ny, prze strze in tym no ci na -
ru sza lu stro umiesz czo ne na su fi cie i skie ro wa -
ne w stro n wi dow ni. Nie zmien n sce no gra fi
(André Hübner -Ocho dlo, wspó pra ca Sta ni saw
Kul czyk) two rzy srebr ne to oraz pla sti ko wa,
prze zro czy sta kon struk cja – pasz czy zna dzie -
l ca sce n na cz przed ni i tyl n (sta je si
ona cia n ka ni al bo miej scem wal ki z Bo -
giem), a tak e bry a, któ ra su y ja ko mów ni -
ca, klat ka lub ka ta falk. Z le wej stro ny znaj du -
je si so fa, z pra wej ka me ra Ho ra cja, w g bi
pia ni no. Wi dow nia zo sta a po mniej szo na,
a roz bu do wa ne pro sce nium wy zna cza sce n dla
pie wa j ce go Ham le ta (owie tlo ne go wów czas
re flek to rem punk to wym) czy cmen tarz. Wa -
n ro l od gry wa j efek ty wietl ne; w fi na le mi -
dzy ostat nim wy po wie dzia nym so wem, a za -
le ga j c wi dow ni ciem no ci, sce na za czy na
fa lo wa czer wie ni. To sy gna, e do pe ni o si;
krwa wy ry tu a do bieg ko ca i zga dzi wszyst -
kich – do brych i zych.

Przez wik sz cz spek ta klu sce na i po -
sta ci utrzy ma ne s w ko lo rze bia o -srebr nym,
dwór kró lew ski ubra ny jest w sty li zo wa ne bia -
e stro je (ko stiu my Alek san dra So snow ska -
-Kry wult), by pod kre li brak a o by, na strój
we sel ny al bo roz sd n biel my li, o któ rej mó -
wi Ham let. To wiat za cho wu j cy si zgod -
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Cz sto chow ski Ham let (Ma ciej Pó to rak)
to bun tow nik, dla któ re go Da nia jest za cia sna.

TE
AT

R



57

Ko cha my cze skich ar ty -
stów, cho cia! cza sem g"o -

#no wy #mie wa my ich do ko na -
nia. Na dal po ku tu je mit, !e
cze ski film to ta ki – co to
„nikt nic nie wie”, a prze cie!
do sko na le ro zu mie my o co
cho dzi, wzru sza my si$, #mie -
je my, tro ch$ na wet za zdro #ci -
my na szym s% sia dom dy stan -
su z ja kim po tra fi% po ka za&
naj okrut niej sze sy tu acje. Au tor
wy sta wia nej w"a #nie w Te -
atrze 'l% skim sztu ki „Dub -
bing Stre et” Petr Ze len ka po -
wie dzia": Bo mo im zda niem
Po la cy to tak na praw d! Cze -
si plus pa pie" (Rzecz po spo li -
ta). Trud no mu nie przy zna&
ra cji. 

Ak cja sztu ki Pe tra Ze len ki,
na pi sa nej pier wot nie spe cjal -
nie dla ob sa dy z Te atru De jvic -
kie go w Pra dze, to czy si$
w ma "ym upa da j% cym stu diu
dub bin go wym. My wo li my
lek to ra i na pi sy, ale Cze si nie -
mal wszyst ko, co po ka zu j%
w TV i w ki nie dub bin gu j%.
Wraz z wol no #ci% za po trze bo -
wa nie na te us"u g$ wzro s"o. To
stu dio aku rat pa da, bo w nim
ze bra li si$ lu dzie tok sycz ni, po -
kr$ ce ni, zdzi wa cza li. Ga da j% cy ta ta mi z te -
le no we li, dzia "a j% ni czym bo ha te ro wie
naj g"up szych se ria li. Ca" ko wi cie po gu bi li
si$ w rze czy wi sto #ci. To nie jest, nie ste -
ty, je dy nie cze ska przy pa d"o#&, tak sa mo
by wa i u nas – prze cie! naj ordy nar niej -
sze i naj g"up sze te le wi zyj ne zwro ty tra -
fia j% do co dzien ne go j$ zy ka. Na po cz%t -
ku wy da j% si$ za baw ne, po tem ju! tyl ko
de ner wu j%… Ma "o do cho do wy in te res
pro wa dz% Ewa i Pa we# – ma" !e( stwo
prze !y wa j% ce kry zys, nad stro n% tech nicz -
n% czu wa zno sz%c wszel kie nie do god no -
#ci, z bra kiem za rob ków w"%cz nie, ich
przy ja ciel Ka rol – brat La dy, dziew cz$ -
cia do cna ze psu te go i bez skru pu "ów. Tra -
fia do nich z dziw n% pro po zy cj% ta jem ni -
czy Mi cha#, któ ry chce wy na j%& stu dio dla
swo ich „mu zycz nych” eks pe ry men tów.
Cho dzi z wiel kim fu te ra "em na kon tra bas,
w któ rym ma ca" kiem nie z"y „ze staw mu -
zycz ny do tr% bie nia”... Jak si$ oka zu je to
al ko ho lik pró bu j% cy ze rwa& z na "o giem al -
bo ra czej pra gn% cy si$ za pi& na #mier&. No
i za czy na si$ dzia&. Jest we so "o i strasz -
no, smut no z na dzie j% i bez na dziei. Far -
so wo i tra gicz nie. Kie dy au tor prze ra zi nas
sce n% po nu r% i okrut n% to za raz roz ba wi
do "ez ja kim# b"a ze( stwem. Wszyst ko
ko( czy si$ tak, jak w naj dur niej szym se -
ria lu mor der stwem i sa mo bój stwem...
Te atral na wi zja #wia ta w wy ko na niu Ze -
len ki do te go prze cie! pro wa dzi, a jed nak
je ste #my za sko cze ni ba nal no #ci% i g"u po -
t%… Nie daj my si$ ca" kiem otu ma ni& ró! -
nym me dial nym sza ma nom!

W ce nio nym u nas do rob ku Pe tra Ze -
len ki t$ sztu k$ po trak to wa no po ma co sze -
mu i tro ch$ si$ za ni% au to ro wi obe rwa -
"o. Mnie si$ po pro stu po do ba. Bu dzi
w#cie k"o#&, sprze ciw, sta je si$ tar cz%
obron n% przed de struk cyj nym z"em wy -
le wa j% cym si$ nie prze rwa nym po to kiem

z te le wi zyj nych ekra nów. Za co jesz cze
lu bi$ twór czo#& te go cze skie go mi strza ki -
na i sce ny – ano za to, !e swo imi og"u pia -
"y mi bo ha te ra mi ni gdy nie gar dzi.

Ro bert Ta lar czyk na le !y do gro na szcze -
gól nych ad o ra to rów sztu ki cze skiej, za rów -
no ki na, jak i te atru, ka ba re tu li te rac kie go,
czy pio sen ki. Jest wiel bi cie lem Jo ra mi ra
No ha vi cy i nie zrów na nym in ter pre ta to rem
je go twór czo #ci, o czym nie jed no krot nie
mo g"em si$ prze ko na&. To prze cie! ta sa -
ma #l% ska wra! li wo#&! Któ! wi$c in ny
móg" by le piej uka za& wszyst kie smacz ki
sztu ki Ze len ki pol skiej pu blicz no #ci? Re -
!y ser do bra" naj le piej pa su j% cych ak to rów
do wy my #lo nych przez au to ra po sta -
ci – wszy scy wy wi% za li si$ z po wie rzo ne -
go za da nia zna ko mi cie. Grze gorz Przy by"
(Mi cha#) jest do bó lu praw dzi wy ja ko al -

ko ho lik, ni czym dia be" ma mi,
tu ma ni, prze stra sza. To bu dz% -
cy li to#&, od py cha j% cy, po zba -
wio ny wszel kich za sad cy nik
z wy !ar tym przez wó d$ mó -
zgiem. Ak tor po ka za" de lir k$
ni czym praw dzi wy al ko ho lik
w do ku men cie o od wy ku. Przy -
by" ob sa dza ny jest w tak dra -
stycz nych i wy ma ga j% cych
ogrom ne go wy si" ku ro lach, !e
za czy nam oba wia& si$ o psy -
chicz n% wy trzy ma "o#& te go
zna ko mi te go ak to ra. Da riusz
Choj nac ki (Ka rol) sku pio ny, ci -
cho pro wa dz% cy we wn$trz n%
wal k$ ze swo im ho mo sek su ali -
zmem, któ r% bo le #nie prze gry -
wa do pi su je ko lej ny ak tor ski
suk ces na swo im kon cie. Mi -
cha# i Ka rol to !y we tru py. Naj -
bar dziej po do ba" mi si$ jed nak
Mar cin Sza forz (Pa we#), któ ry
ci% gle jesz cze ma ma rze nia
i wie rzy, !e wszyst ko si$ na lep -
sze od mie ni. Po zor nie g"u pia
sce na z dub bin go wa niem or dy -
nar nej kre sków ki dla do ro -
s"ych – maj stersz tyk! Naj bli! -
sza po ety ki te atru Ze len ki jest
Bar ba ra Lu bos (Ewa) – ta ka
zwy czaj na, ule g"a ko bie ta, ale,
ale… To pe" na nie do mó wie(,

psy cho lo gicz nych niu an sów ro la. Wiel kie
bra wa! Swo je pi$& mi nut ma tak !e ak tor -
ka, któ ra ni gdy mnie nie za wio d"a. )al tyl -
ko, !e per fek cyj nie wy kre owa na przez An -
n$ Ka dul sk% te ra peut ka Ja na tak krót ko jest
obec na na sce nie. Po sta ci wier nej i ko cha -
j% cej do ko( ca, ko bie ty op$ ta nej przez cza -
ru sia -al ko ho li ka, któ ra nie da "a si$ znisz -
czy&, za po mnie& nie spo sób. No i wresz cie
naj m"od sza i naj mniej sym pa tycz na po sta&,
czy li La da – jej bez my#l ny kon sump cjo -
nizm, brak za sad i uczu& prze ra !a naj bar -
dziej. Po wyj #ciu z te atru to na niej wie -
sza my psy. Nie "a two a! tak wi dza
roz dra! ni& – tym wi$k sze uzna nie dla Ka -
ta rzy ny B"asz czy( skiej!

Sce no graf Mar cel S"a wi( ski za go spo -
da ro wa" sce n$ w Ma lar ni po mi strzow sku.
Nie by "o to "a twe, bo miej sca ty le co kot
na p"a ka". Mam tyl ko jed n% uwa g$ do re -
!y se ra i jed no cze #nie au to ra opra co wa nia
mu zycz ne go Ro ber ta Ta lar czy ka. Nie
wszyst kie pio sen ki zdo bi% spek takl. Z nie -
któ rych #mia "o mo! na zre zy gno wa& al bo
za st% pi& je in ny mi…

Za pew niam, !e przed sta wie nie war to
zo ba czy&. Tro ch$ si$ prze stra szy&, po du -
ma& i po #mia&…

WI TOLD KO CI* SKI

Petr Ze len ka: Dub bing Stre et, prze k!ad:
Ga brie la Ga" czar czyk, re #y se ria i opra co wa -
nie mu zycz ne: Ro bert Ta lar czyk, sce no gra -
fia: Mar cel S!a wi" ski, ko stiu my Mar cel S!a -
wi" ski, Mag da le na Par ty ka, re ali za cja
$wia t!a: Ire ne usz Paw li szyn, re ali za cja d%wi& -
ku: Pa we! Szym ko wiak, ani ma cje: Ka mil Ma -
!ec ki, Pa we! Szym ko wiak, pro jekt la lek:
Aga ta Ku rzak, Ber ta Wi tow ska, re ali za cja
ani ma cji: Krzysz tof Wo% niak. Pra pre mie ra:
Te atr 'l( ski im. Sta ni s!a wa Wy spia" skie go
w Ka to wi cach – Sce na w Ma lar ni 17 pa% dzier -
ni ka 2014. 

Otwarcie 107. sezonu Teatru 'l%skiego 
im. Stanis"awa Wyspia(skiego 

Zelenka bawi
i przera!a

Petr Ze len ka – cze ski dra ma turg,
sce na rzy sta i re !y ser (uro dzi" si$ w 1967
ro ku), kon ty nu ator hu mo ru spod zna -
ku Hra ba la, Ha vla czy Men zla. Je go fil -
my i sztu ki te atral ne por tre tu j% dzi wa -
ków i eks cen try ków, któ rych !y cie
sk"a da si$ z nie prze wi dy wal nych za cho -
wa( i ab sur dal nych zbie gów oko licz -
no #ci. W Pol sce Ze len ka ce nio ny jest
nie tyl ko za tra gi ko micz ne fil my, ta kie
jak „Gu zi kow cy”, „Opo wie #ci o zwy -
czaj nym sza le( stwie” czy „Sa mot ni”
w re!. Da vi da Ond+í,ka. Wy re !y se ro -
wa" tak !e swo j% sztu k$ „Oczysz cze nie”
w Na ro do wym Te atrze Sta rym im.
He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie
oraz na kr$ ci" w No wej Hu cie film
pt.”Bra cia Ka ra ma zow”, któ ry Cze ska
Aka de mia Fil mo wa i Te le wi zyj na wy -
ty po wa "a ja ko kan dy da ta do Osca ra
w ro ku 2009. 

Bar ba ra Lu bos (Ewa) i Grze gorz Przy by# (Mi cha#). 
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Teatr – me dium

hi sto rii

lo kal nych
L

o kal no!" to co raz cz# !ciej istot ny ele -

ment w two rze niu re la cji z pu blicz -

no !ci$ na Gór nym %l$ sku. Te atry ch#t nie

wy ko rzy stu j$ nar ra cje od wo &u j$ ce si#
do prze sz&o !ci miej sca i kul tu ro wej to' -
sa mo !ci je go miesz ka( ców w ce lu zbu -

do wa nia wspól no to wych nar ra cji, zre wi -

do wa nia ste reo ty pów i do mi nu j$ cych

wer sji hi sto rii, czy przyj rze nia si# wspó& -
cze snym pro ble mom eko no micz nym

i spo &ecz nym. Tym sa mym – po dob nie

jak kie dy! o!rod ki w Le gni cy, Wa& brzy -

chu czy Gda( sku – d$ '$ do wy kre owa -

nia te atru ja ko me dium hi sto rii lo kal nych.

Po wsta j$ ce w nich przed sta wie nia po dej -

mu j$ w$t ki do ty cz$ ce nie tyl ko spe cy fi -

ki kon kret ne go miej sca, ale rów nie' ca -

&ej !l$ skiej aglo me ra cji (kry ty ka

pa triar cha tu w spek ta klu Ko!, ko bie ta
i ka na rek w re 'y se rii Re mi giu sza Brzy -

ka z Te atru Za g&# bia w So snow cu, 2014),

przy wo &u j$ hi sto rie do ty cz$ ce za rów no

prze sz&o !ci mia sta, jak i !l$ sko -za g&# -
biow skich ani mo zji (Ko rze niec w re 'y -

se rii Re mi giu sza Brzy ka, Te atr Za g&# bia

w So snow cu, 2012 i zre ali zo wa ne w tym

sa mym te atrze Czer wo ne Za g"# bie w re -

'y se rii Alek san dry Po p&aw skiej i Mar ka

Ka li ty, 2014), al bo po dej mu j$ te mat nie -

&a twej dwu dzie sto wiecz nej hi sto rii re gio -

nu i et nicz nych na pi#" wy ni ka j$ cych

z ró' nic kul tu ro wych i hi sto rycz nych do -

!wiad cze( (Pi$ ta stro na %wia ta w re 'y -

se rii Ro ber ta Ta lar czy ka z Te atru %l$ skie -

go im. S. Wy spia( skie go, 2013, czy

kon tro wer syj na Mi "o%& w Königshütte In -

g ma ra Vi lqu ista z Te atru Pol skie go

w Biel sku -Bia &ej, 2012).

Jesz cze kil ka lat te mu po mys& wy sta -

wie nia sztu ki o te ma ty ce !l$ skiej w pu -

blicz nym te atrze wy da wa& si# nie do -

rzecz ny. Nie przy pad kiem Cho lo nek
(w re 'y se rii Ro ber ta Ta lar czy ka i Mi ro -

s&a wa Ne iner ta, 2004), pierw szy spek takl,

któ ry na szer sz$ ska l# pod j$& te mat kul -

tu ro wej od mien no !ci %l$ za ków, a dzi!
ucho dzi za przed sta wie nie kul to we, po -

wsta& w pry wat nym Te atrze Ko rez w Ka -

to wi cach. Dy rek to rzy od 'e gny wa li si#
od tej ini cja ty wy, swo j$ de cy zj# t&u ma -

cz$c bra kiem wy star cza j$ co do brych

tek stów dra ma tycz nych, któ re w nie ba -

nal ny spo sób, od bie ga j$ cy od ste reo ty -

pów i uprosz cze(, prze dzie ra &y by si#
przez hi sto rycz n$, spo &ecz n$ i po li tycz -

n$ spe cy fi k# re gio nu. Te dia gno zy po -

twier dzi& Po lte ra bend Sta ni s&a wa Mut za

(2008), wy re 'y se ro wa ny przez Ta de -

usza Bra dec kie go w Te atrze %l$ skim, dru -

gi, po Cho lon ku, !l$ ski spek takl i, nie ste -

ty, wo bec nie go epi go( ski. Na wet ów cze -

sny pu bli cy sta „Dzien ni ka Za chod nie go”,

Mi cha& Smo lorz, zna ny or# dow nik twór -

czo !ci te atral nej w gwa rze, kry ty ko wa& go

za uprosz cze nia i sche ma tycz ne po trak -

to wa nie lo sów ro dzi ny Jor ga i Ber ty. 

Wy da wa &o si# wi#c, 'e o ile skom pli -

ko wa na kul tu ro wa prze sz&o!" miej sca

i ba ga' wspó& cze snych do !wiad cze( mo -

g$ by" in te re su j$ ce dla twór ców i wi dzów

w Le gni cy czy w Wa& brzy chu, któ rych te -

atry na tym fun da men cie zbu do wa &y
swój suk ces, o ty le por tre ci st$ Gór ne go

%l$ ska na za wsze po zo sta nie Ka zi mierz

Kutz i je go no stal gicz no -mi tycz ne fil mo -

we ob ra zy, Lech Ma jew ski ja ko twór ca

s&yn ne go An ge lu sa (2001) oraz spor tre -

to wa ni w tym fil mie, pre zen tu j$ cy !l$ sk$
rze czy wi sto!" w gro te sko wym od krzy -

wie niu ma la rze pry mi ty wi !ci z Gru py Ja -

now skiej.

Dy rek to rzy te atrów t&u ma czy li si#
bra kiem atrak cyj nych li te rac ko tek stów,

ale – trze ba do da" – 'a den z nich nie za -

mó wi& sztu ki o te ma ty ce !l$ skiej ani nie

og&o si& sto sow ne go kon kur su, cho cia'
by &y ta kie pla ny. Nie bez zna cze nia by -

&o za pew ne my !le nie, 'e je 'e li utwór ma

do ty czy" re gio nu, to mu si by" na pi sa ny

gwa r$, co w oczy wi sty spo sób re du ko -

wa &o gro no po ten cjal nych au to rów. Po -

za tym wy da wa &o si#, 'e klu czo we te ma -

ty, a te wi$ za no przede wszyst kim

z dwu dzie sto wiecz n$ hi sto ri$ %l$ ska, ju'
zo sta &y wy eks plo ato wa ne w fil mie. Trud -

no wi#c b# dzie po wie dzie" co kol wiek

no we go o po wsta niach !l$ skich, tra -

gicz nych lo sach %l$ za ków pod czas dru -

giej woj ny !wia to wej i po jej za ko( cze -

niu, czy o kon se kwen cjach trud nych

pol sko -!l$ skich re la cji. By" mo 'e drzwi

te atrów przed lo kal no !ci$ za my ka &o
rów nie' uto' sa mie nie !l$ skiej te ma ty ki

z ple bej skim wy mia rem tej kul tu ry – Po -
z"a ca ny war kocz Ka ta rzy ny Gärtner

(1980), pierw sze wi do wi sko s&ow no -

-mu zycz ne na pi sa ne gwa r$ i wy sta wio -

ne na sce nie, si# ga& w&a !nie do te go lu -

do we go re zer wu aru. Wresz cie, co raz

bar dziej ak tyw na dzia &al no!" Ru chu Au -

to no mii %l$ ska mo g&a ro dzi" oba wy

uwi k&a nia te atru w lo kal n$ po li ty k#,
co – jak po ka za &a me dial na i po li tycz na

ka rie ra Mi "o %ci w Königshütte – nie by -

&o, na wet je !li z in nych po wo dów, nie -

uza sad nio ne.

Nie do bór !l$ skich au to rów i sztuk

mia& zmie ni" og&o szo ny po raz pierw szy

w 2011 r. na &a mach „Ga ze ty Wy bor czej”

kon kurs na na pi sa nie jed no ak tów ki

po !l$ sku. Je go po my s&o daw c$ by& po cho -

dz$ cy z Cho rzo wa dra ma to pi sarz In g mar

Vil lqist. Pod czas pierw szej edy cji sp&y -

n# &o sto sun ko wo du 'o, bo bli sko czter -

dzie !ci prac o bar dzo ró' nej te ma ty ce,

jak kol wiek przede wszyst kim do ty cz$ cej

co dzien no !ci wspó& cze sne go miesz ka( -
ca tej cz# !ci Pol ski i dy le ma tów wy ni ka -

j$ cych z tra dy cyj nie ro zu mia nej !l$ skiej

to' sa mo !ci (m.in. pro blem za ak cep to wa -

nia w kon ser wa tyw nej ro dzi nie Wiet nam -

czy ka czy ko niecz no!" upo ra nia si#
z prze sz&o !ci$ re pre zen to wa n$ przez

wuj ka, któ ry by& w We hrmach cie). Kon -

kurs za ko( czy& si# czy ta niem w Te atrze

Ko rez na gro dzo nych sztuk. W ko lej -

ANE TA 

G)O WAC KA

W hi sto rii z po cz$t ków ubie g"e go wie ku za ko rze nio ny jest naj now szy spek takl so sno wiec kie go
te atru, „Czer wo ne Za g"# bie” na pod sta wie dra ma tu Jaros"awa Jakubowskiego.
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nych la tach by! kon ty nu owa ny, jak kol -

wiek nie przy niós! spek ta ku lar nych dra -

ma to pi sar skich od kry", nie uda !o si#
rów nie$ za ist nie" tym tek stom na sce nach

lo kal nych te atrów. Z dzi siej szej per -

spek ty wy ini cja ty wa Vil lqi sta, jak kol wiek

war ta pod trzy ma nia, nie wy da je si# ju$
tak wy j%t ko wa. W ostat nim cza sie na st% -
pi! bo wiem wy syp spek ta kli eks plo ru j% -
cych lo kal ne te ma ty. 

W re per tu arze nie mal $e ka$ de go tu tej -

sze go te atru mo$ na zna le&" spek takl,

któ ry od wo !u je si# do lo kal nej hi sto rii,

miej skiej le gen dy al bo po dej mu je pró b#
zdia gno zo wa nia rze czy wi sto 'ci miesz -

ka( ców. W nie któ rych przy pad kach ty -

tu! z lo kal no 'ci% w tle po ja wia si# in cy -

den tal nie, ja ko wy raz chwi lo wej mo dy,

pró ba zró$ ni co wa nia re per tu aru al bo

owoc ob li czo nej na szyb ki efekt, co nie

zna czy, $e za wsze sku tecz nej, stra te gii

mar ke tin go wej. W in nych – ja ko wy raz

'wia do mie pro wa dzo nej po li ty ki re per -

tu aro wej, któ ra w men tal no 'ci miesz ka( -
ców ma zwi% za" te atr z miej scem funk -

cjo no wa nia, uczy ni" go de po zy ta riu szem

zbio ro wej pa mi# ci i plat for m% dys ku sji

o wspó! cze sno 'ci. 

Wy da je si#, $e w tym kie run ku d% $y!
Te atr Pol ski w Biel sku -Bia !ej za dy rek -

cji Ro ber ta Ta lar czy ka (2005–2013),

któ ry oprócz lek kie go, ko me dio we go

re per tu aru skie ro wa ne go do mniej wy ma -

ga j% ce go wi dza, pro po no wa! rów nie$
spek ta kle osa dzo ne w hi sto rii mia sta

i pro ble ma ty zu j% ce je go wie lo kul tu ro w%,
cho cia$ nie za wsze chlub n% prze sz!o'",
jak !yd Ar tu ra Pa !y gi (re$. Ro bert Ta lar -

czyk, 2008) al bo od no sz% ca si# do wspó! -
cze snych wy da rze(, na pi sa na przez te go

sa me go au to ra, Bi twa o Nan gar Khel (re$.
)u kasz Witt -Mi cha !ow ski, 2011). Na sta -

wie nie dy rek cji na lo kal ny kon tekst

przy czy ni !o si# zresz t% do roz po cz# cia

wspó! pra cy Pa !y gi z te atrem, dla któ re -

go na pi sa! swój pierw szy tekst dra ma tycz -

ny, od wo !u j% cy si# do hi sto rii Biel ska Te -

sta ment Teo do ra Si xta (2006). Naj bar dziej

spek ta ku lar nym – przede wszyst kim ze

wzgl# dów me dial nych (o re cep cji spek -

ta klu pi sa !y na wet ogól no pol skie me -

dia) – ty tu !em w okre sie dy rek cji Ta lar -

czy ka by !a nie w%t pli wie Mi "o#$
w Königshütte w re $y se rii In g ma ra Vil -

lqi sta. Spek takl, w do'" uprosz czo ny

spo sób po dej mu j% cy te mat tra gicz nej

prze sz!o 'ci *l% ska i ciem nych kart z hi -

sto rii pol sko -'l% skich re la cji, nie spo -

dzie wa nie sta! si# me dium wy zwa la j% cym

mó wie nie o trau ma tycz nej prze sz!o 'ci,

od lat do st#p nej w opra co wa niach hi sto -

rycz nych, jed nak – jak si# oka za !o – nie -

obec nej w co dzien nej roz mo wie. Oka za!
si# rów nie$ do sko na !ym przy k!a dem

na prze chwy ty wa nie sztu ki przez po li ty -

k#, któ ra na tych miast ka na li zu je spo !ecz -

ne emo cje.

Od
ze sz!e go ro ku Ta lar czyk jest dy -

rek to rem Te atru *l% skie go w Ka -

to wi cach, któ re mu rów nie$ pró bu je nada"
wy ra zi sty, na zna czo ny lo kal no 'ci% rys.

W roz mo wie dla mie si#cz ni ka „*l%sk”,

prze pro wa dzo nej tu$ po otrzy ma niu dy -

rek tor skiej no mi na cji, re $y ser ja ko g!ów -

ny mia now nik pro gra mu ar ty stycz ne go

ka to wic kie go te atru wska zy wa! na re gio -

na lizm. Su ge ro wa! jed nak, $e b# dzie on

wy kra cza! po za tra dy cj#, kul tu r# i hi sto -

ri# Gór ne go *l% ska, po nie wa$ te atr znaj -

du je si# w sto li cy wo je wódz twa, któ re

sk!a da si# z ob sza rów na le $% cych kie dy'
do trzech ró$ nych jed no stek ad mi ni stra -

cyj nych. Si !% rze czy pa mi#" i prze sz!o'"
ich miesz ka( ców ró$ ni si# wi#c od do -

'wiad cze( rdzen nych *l% za ków. 

Tak po j# ta mi sja te atru zna la z!a od -

zwier cie dle nie w dwóch pro jek tach re -

ali zo wa nych przez te atr od ze sz!e go se -

zo nu ar ty stycz ne go. Pierw szy z nich to

Pu der i py", cykl spo tka( z ar ty sta mi

i spe cja li sta mi z ró$ nych dzie dzin sztu -

ki i hu ma ni sty ki, dys ku tu j% cych o istot -

nych zja wi skach ar ty stycz nych i spo !ecz -

nych zwi% za nych z re gio nem, za rów no

w per spek ty wie hi sto rycz nej, jak

i wspó! cze 'nie. Dru gi pro jekt to po mys!
re ali za cji spek ta kli, eks plo ru j% cych 'l% -
skie te ma ty, pre zen to wa nych w ra mach

cy klu „*l%sk 'wi# ty/*l%sk prze kl# ty”.

Do tych czas po wsta !y dwa przed sta wie -

nia: Ska za ny na blu esa – opo wie'" o le -

gen dar nym front ma nie ze spo !u D$em

w re $y se rii Ar ka diu sza Ja ku bi ka, któ ry

bar dziej spraw dzi! si# ja ko kon cert ani -

$e li spek takl oraz wy re $y se ro wa ny

przez Wal de ma ra Pa tle wi cza na pod sta -

wie tek stu Ja ku ba Rosz kow skie go W po -

pie le dia ment – fan ta zja na te mat Zbi -

gnie wa Cy bul skie go (przez krót ki czas

miesz ka j% ce go w Ka to wi cach). W li sto -

pa dzie od b# dzie si# pre mie ra Mor fi ny

Szcze pa na Twar do cha w re $y se rii Ewe -

li ny Mar ci niak, w prze kor ny spo sób zaj -

mu j% ca si# 'l% sk% to$ sa mo 'ci%, a w pla -

nach jest re ali za cja utrwa la j% ce go

mi to lo gi# miej sca Czar ne go Ogro du

Ma! go rza ty Szej nert. Nie mo$ na rów nie$
po mi n%" Pi% tej stro ny #wia ta (2012)

na pod sta wie ksi%$ ki Ka zi mie rza Kut za,

któ r% Ta lar czyk przy go to wa! w Te atrze

*l% skim za nim zo sta! je go dy rek to rem.

Przed sta wie nie mo$ na wi#c uzna" za za -

po wied& po li ty ki re per tu aro wej re ali zo -

wa nej dzi siaj, któ rej g!ów ny trzon sta -

no wi% 'l% skie nar ra cje, utrzy ma ne

w no stal gicz no -sen ty men tal nym to nie.

Z te go ze sta wu wy !a mu je si# ostat nia

pre mie ra, Dub bing Stre et Pe tra Ze len ki

w re $y se rii Ta lar czy ka, któ ra – zgod nie

z za po wie dzi% sprzed ro ku – wy sz!a po -

za mi to lo gicz n% 'l% sk% swoj sko'". Ak -

cja spek ta klu dzie je si# bo wiem wspó! -
cze 'nie u na szych po !u dnio wych

s% sia dów.

W nie co od mien ny spo sób do two rze -

nia 'wia do mo 'ci miej sca i bu do wa nia

zbio ro wej to$ sa mo 'ci pod cho dzi trze ci

z te atrów – Te atr Za g!# bia w So snow cu,

od 2011 r. pro wa dzo ny przez Do ro t#
Igna tjew i Zbi gnie wa Le ra czy ka. Ten rok

ozna cza przede wszyst kim zmia n# ja ko -

'cio w% pro po no wa nych w So snow cu

spek ta kli. Tra dy cyj nie wy sta wia n% kla -

sy k#, spek ta kle ko me dio we, far sy i lek -

tu ry szkol ne, za st% pi !y przed sta wie nia od -

wo !u j% ce si# do do 'wiad cze(, pa mi# ci

i 'wia do mo 'ci wspó! cze snych miesz -

ka( ców. Te atr z jed nej stro ny pro po nu -

je kry tycz ny na mys! nad wspó! cze sno -

'ci% – spek takl Mi& dzy na mi do brze jest

(2011) na pod sta wie tek stu Do ro ty Ma -

s!ow skiej w re $y se rii Pio tra Ra taj cza ka

ry so wa! ob raz wspó! cze sne go spo !e -

cze( stwa, ce chu j% ce go si# ro sn% cym

roz war stwie niem eko no micz nym i kul -

tu ro wy mi po dzia !a mi, wi docz ny mi

zw!asz cza w mniej szych o'rod kach,

z dru giej – spek ta kle two rz% ce mi to lo gi#
miej sca, od wo !u j% ce si# do je go hi sto rycz -

nych po cz%t ków, klu czo wych wy da rze(
i szcze gól nych po sta ci. Ko rze niec (2012)

w re $y se rii Re mi giu sza Brzy ka na pod -

sta wie hi sto rycz no -oby cza jo wej po wie -

'ci Zbi gnie wa Bia !a sa – naj wi#k szy

do tej po ry suk ces ar ty stycz ny te atru, do -

ce nio ny na wie lu fe sti wa lach – si# ga

do cza sów, gdy mia sto na zy wa !o si#
jesz cze So sno wi ce. W hi sto rii z po cz%t -
ków ubie g!e go wie ku za ko rze nio ny jest

rów nie$ naj now szy spek takl so sno wiec -

kie go te atru, Czer wo ne Za g"& bie na pod -

sta wie dra ma tu Ja ro s!a wa Ja ku bow skie -

go. Twór cy przed sta wie nia pro wa dz%
ni" nar ra cji od re wo lu cji 1905 r. a$
do cza sów wspó! cze snych, mo cu j%c j%
o tzw. „miej sca pa mi# ci”: ob ro s!e legen -

d% spo tka nie Pi! sud skie go ze Sta li nem,

nie uda ny za mach na Gier ka, wresz cie

wpro wa dza j% na sce n# sa me go pierw sze -

go se kre ta rza, któ ry po za Ja nem Kie pu -

r% jest naj bar dziej zna n% po sta ci% uro dzo -

n% w So snow cu. Sto su nek do mia sta

i je go prze sz!o 'ci nie jest w tych spek ta -

klach tak apo lo ge tycz ny jak w 'l% skich

przed sta wie niach. W se kwen cje no stal -

gicz nych ob ra zów zo sta j% wple cio ne

por tre ty kry tycz ne, a prze sz!o'" oka zu -

je si# tak sa mo wa$ na jak wspó! cze sne

do 'wiad cze nia. 

Pi sz%c o przed sta wie niach osa dzo nych

w lo kal no 'ci, na ko niec nie mo$ na nie

wspo mnie" o spek ta klu, któ ry po wsta!
po za te atrem in sty tu cjo nal nym, w Za byt -

ko wej Ko pal ni Gu ido w Za brzu. Sy nek

(2013) – w re $y se rii Ma cie ja Pod staw -

ne go na pod sta wie tek stów Mar ci na

Gaw !a, Zbi gnie wa Stry ja i Zbi gnie wa

Ka d!ub ka – zo sta! po my 'la ny ja ko kom -

pi la cja mo no dra mu, per fo man su i in sta -

la cji, w któ rej Bo ha ter (gra ny przez Mar -

ci na Gaw !a), prze dzie ra j%c si# przez

roz ma ite ste reo ty py i wspo mnie nia,

pró bu je zde fi nio wa" to$ sa mo'" wspó! -
cze sne go *l% za ka. Ten za' jed n% no g%
za ko rze nio ny jest w tra dy cji, dru -

g% – funk cjo nu je w po no wo cze snym

'wie cie ze 'wia do mo 'ci%, $e daw ny

*l%sk bez pow rot nie od cho dzi w prze -

sz!o'". Spek takl, cho cia$ gra ny rzad ko,

cie szy si# du $% po pu lar no 'ci% i zda je si#
ide al nie wpi sy wa" w ocze ki wa nia wi -

dzów. Lo kal no'" ja ko te mat spek ta kli

oka zu je si# nie wy czer pa nym &ró d!em in -

spi ra cji i re zer wu arem te ma tów do prze -

pra co wa nia, co te atry na *l% sku od

ja kie go' cza su za cz# !y wresz cie do -

strze ga". 

!

Tekst jest zmo dy fi ko wa n% wer sj% re fe -

ra tu wy g"o szo ne go pod czas Mi& dzy na ro -

do wej kon fe ren cji na uko wej „Te atr hi sto -

rii lo kal nych w Eu ro pie 'rod ko wej”,

któ ra od by "a si& na Wy dzia le Fi lo lo gicz -

nym Uni wer sy te tu 'l% skie go w Ka to wi -

cach 24 i 25 wrze #nia 2014 r.
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a to wic kie !ro do wi sko m"o dych
ba da czy pi !mien nic twa dla ma -
"e go i m"o de go czy tel ni ka, sku -

pio nych wo kó" prof. Kry sty ny He skiej -
-Kwa !nie wicz i dr hab. Ka ta rzy ny Ta "u#,
wy da "o pod re dak cj$ obu Pa% ko lej n$
cen n$ pu bli ka cj&. Na k"a dem Wy daw nic twa
Uni wer sy te tu 'l$ skie go uka za" si& 4. tom
se rii skryp tów Li te ra tu ra dla dzie ci i m!o -
dzie "y. Ze wzgl& du na za war to!# tre !cio -
w$ i uk"ad struk tu ral ny kom po nu je si& on
w ca "o!# z wy da nym rok wcze !niej to -
mem 3. To ci$g dal szy hi sto rycz no - i kry -
tycz no li te rac kich roz wa (a% o twór czo !ci
dla dzie ci i lu dzi m"o dych po wsta "ej
w okre sie PRL -u. 

Tom 4. otwie ra prze gl$d do ko na% po wo -
jen nej kry ty ki tej li te ra tu ry, z cha rak te ry -
sty k$ o!rod ków ba daw czych w Pol sce,
z pre zen ta cj$ au to ry te tów w tej dzie dzi nie
wie dzy i omó wie niem ich do ko na% w za -
kre sie bie ($ cej oce ny utwo rów dla dzie ci,
ini cja tyw ba daw czych i prób sys te ma ty zo -
wa nia ma te ria "u )ró d"o we go w po sta ci
s"ow ni ków, pod r&cz ni ków i in nych opra -
co wa% syn te tycz nych. 

Dru g$ cz&!# pu bli ka cji, za ty tu "o wa n$
Po ezja i pro za, wy pe" nia osiem tek stów,

na pro ble ma ty ce, spo so bach jej pre zen ta -
cji i na ró( no rod no !ci kre acji po sta ci nie -
da j$ cych si& spro wa dzi# do daw nych
sche ma tów. Na przy k"a dzie po wie !ci hi -
sto rycz nej uka za no pro ce der ma ni pu lo wa -
nia ma te ri$ hi sto rycz n$ – ka mu flo wa nia
nie wy god nych dla w"a dzy fak tów i zda -
rze%, ich wy biór cze go trak to wa nia al bo
jaw ne go fa" szo wa nia, co w oczy wi sty
spo sób wp"y n& "o na war to!# (nie) po -
znaw cz$ tek stów lub ca" ko wi ty nie byt
w prze strze ni czy tel ni czej twór ców nie po -
kor nych, si& ga j$ cych po te ma ty za ka za ne.
Na ob fi tym ma te ria le )ró d"o wym po ka za -
no te( ró( ne go ro dza ju pró by za cho wa nia
po sta wy neu tral nej, czy li uciecz ki w te ma -
ty bez piecz ne. 

Po dob nych oka le cze% do zna "a po wie!#
bio gra ficz na; tak (e i tu pró bo wa no na rzu -
co ne dy rek ty wy obej!#, pod su wa j$c m"o -
de mu czy tel ni ko wi g"ów nie syl wet ki „po -
praw nych po li tycz nie” ar ty stów, co spo wo -
do wa "o sche ma tyzm por tre to wa nia po sta -
ci, mi to lo gi za cj& ich do ko na% i prze k"a ma -
nia in ter pre ta cyj ne. Tekst po !wi& co ny
ró( nym pu bli ka cjom fan ta stycz no nau ko -
wym ujaw nia, jak ma ni pu lo wa no m"o dzie -
($, wy ko rzy stu j$c jej za in te re so wa nia
roz wo jem na uki i tech ni ki, jak kosz tem ar -
ty zmu wy ko rzy sty wa no po pu lar no!# fan -
ta sty ki na uko wej do od dzia "y wa nia ide olo -
gicz ne go. Pró by ste ro wa nia m"o dzie ($
ob j& "y tak (e wy daw nic twa ko mik so -
we – po strze ga ne ja ko po zba wio ne war to -
!ci es te tycz nych i li te rac kich, a wi&c ostro
kry ty ko wa ne, tym cza sem nie zwy kle po pu -
lar ne w!ród m"o dych, obec ne w obie gu
czy tel ni czym w ró( no ra kich for mach. 

W ko lej nej cz& !ci skryp tu Szko !a – bi -
blio te ka – ksi# gar nia czy tel nik znaj dzie ko -
lej ne cie ka we opra co wa nia. Pierw sze sta -
no wi ana li z& pro gra mów na ucza nia
w szko "ach pod sta wo wych pod k$ tem
ka no nów lek tur w po szcze gól nych okre -
sach PRL -u, dru gie oma wia dzia "al no!# bi -
blio tek pu blicz nych na rzecz wy cho wa nia
dzie ci i m"o dzie (y, za! czte ry po zo sta "e do -
ty cz$ po li ty ki wy daw ni czej wo bec ksi$( -
ki dzie ci& co -m"o dzie (o wej, a wi&c pu bli -
ka cji ba !ni, se ryj ne go wy da wa nia ksi$ (ek,
wzna wia nia dzie" z okre su mi& dzy wo jen -
ne go i wresz cie ksi$( ki -za baw ki. W osob -
nej cz& !ci Sztu ka ksi$" ki za miesz czo no
opra co wa nie po !wi& co ne ilu stra cjom. Te
cz& !ci skryp tu prze no sz$ uwa g& z pro ce -
sów twór czych na pro ble ma ty k& or ga ni zo -
wa nia kon tak tów dzie ci i m"o dzie (y
z ksi$( k$. To !wiet ne do pe" nie nie ob ra zu
li te ra tu ry dla dzie ci i m"o dzie (y z lat 1945-
1989, zw"asz cza (e te te ma ty kry ty ka po -
dej mo wa "a rzad ko. 

To my 3. i 4. Li te ra tu ry dla dzie ci i m!o -
dzie "y sta no wi$ istot ny przy czy nek do wie -
dzy o tym pi !mien nic twie w Pol sce Lu do -
wej. To dzie "o zbio ro we przy go to wa ne
z dba "o !ci$ o wia ry god no!# prze ka zu,
rze tel no!# in for ma cji i do pe" nie nie do tych -
cza so we go sta nu ba da%. Zaj mu j$ ca tre!#
obu to mów i przy st&p na nar ra cja czy ni$
z nich cie ka w$ lek tu r& dla wszyst kich za -
in te re so wa nych ko mu ni stycz ny mi prak ty -
ka mi fa" szo wa nia pol skiej tra dy cji i kul -
tu ry dla ce lów wy cho waw czych. 

HEN RY KA AN DRZEJ CZAK
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z któ rych ka( dy sta no wi te ma tycz ne opra -
co wa nie ja kiej! for my li te rac kiej. Ka( dy
wy wód wpi sa no w kon tekst hi sto rycz no -
li te rac ki. Przy wo "a nie pi sar skich do ko na%
w okre sie mi& dzy woj nia, kon dy cji po szcze -
gól nych ga tun ków li te rac kich w tym cza -
sie i tra dy cji ich upra wia nia ma uzmy s"o -
wi# skut ki po wo jen nej in dok try na cji i in -
ge ro wa nia w pro ces twór czy. 

Wszyst kie za gad nie nia osa dzo no rów -
nie( w sze ro kim kon tek !cie kry tycz no li -
te rac kim. Au tor ki uka zu j$ za wsze do -
tych cza so wy stan i za kres ba da%, trak tu -
j$c swo je roz wa (a nia al bo ja ko ich do pe" -
nie nie w kwe stiach z wia do mych po wo -
dów prze mil cza nych lub znie kszta" co -
nych, al bo ja ko po le mik, al bo te( ja ko ci$g
dal szy w za kre sie no wych zda rze% li te rac -
kich lub po strze ga nych na no wo z per spek -
ty wy cza so wej i w od mien nej sy tu acji kul -
tu ro twór czej, bez ide olo gicz nych ob ci$ (e%. 

Na wiel kie uzna nie za s"u gu je ogrom ma -
te ria "u ba daw cze go, ja ki w po szcze gól nych
opra co wa niach zo sta" uwzgl&d nio ny, cho#
z re gu "y po mi ja no tek sty, któ re do cze ka -
"y si& wcze !niej szych so lid nych omó -
wie%, a uwa g& sku pio no na utwo rach re -
pre zen ta tyw nych i tych, któ re w cza sach
PRL -u uzna no za nie zgod ne z ów cze sn$
ide olo gi$ i któ re z te go wzgl& du ru go wa -
no z obie gu czy tel ni cze go, z za so bów bi -
blio tecz nych i ofert wy daw ni czych. Po wo -
jen ne lo sy po szcze gól nych form ge no lo -
gicz nych wy zna cza j$ zna mien ne okre -
!le nia cza so we: do ro ku 1949, w la -
tach 1949-1956, po ro ku 1956, la ta 70. i 80.
W od nie sie niu do wszyst kich nie mal (e ro -
dza jów i ga tun ków li te rac kich ozna cza j$
one ko lej no: kon ty nu acj& tra dy cji sprzed
woj ny, okres sil nych re pre sji wo bec twór -
ców, co prze k"a da si& na zu bo (e nie tre !cio -
we i ob ni (e nie wa lo rów ar ty stycz nych dzie"
lub ca" ko wi te za nie cha nie te ma ty ki, czas
od wil (y, na st&p nie pró by od ra dza nia si&
tra dy cji obok ujaw nia nia si& no wych tren -
dów. Ka( de z opra co wa% li te ra tu ro znaw -
czych bo ga to ilu stru je te pro ce sy kon kret -
ny mi przy k"a da mi utwo rów i do wo dzi
osta tecz ne go wy zwo le nia si& twór ców
z cen zu ral nych ry go rów, cho# nie za wsze
ze sche ma tów i uprosz cze%. 

Z opra co wa% wy "a nia si& rze tel ny wi ze -
ru nek ana li zo wa nej li te ra tu ry. Jest tu uka -
za na ogrom na ró( no rod no!# sty li stycz no -
-es te tycz na i struk tu ral no -no wa tor ska po -
wo jen nej po ezji z jej ewo lu owa niem
w stro n& „wier sza dzie ci& ce go” o po sta ci
bez przy miot ni ko wej. Wy ka za no, jak
da le ce nie wy god na by "a li te ra tu ra har cer -
ska, zw"asz cza tek sty sza ro sze re go we
sprzed 1949 r., dla te go w la tach sta li now -
skich do ko na no jej uni ce stwie nia. Po -
wrót tek stów na st$ pi" do pie ro w la tach 80.
W mi& dzy cza sie, od pó) nych lat 50., tra -
dy cyj n$ te ma ty k& har cer sk$ po dej mo wa -
no rzad ko w ró( nych re ali za cjach: od ksi$( -
ki bi wa ko wo -obo zo wej po drob ne mo ty -
wy czy mar gi nal ne wzmian ki w po wie !ci
przy go do wej. 

Po wie!# dla dziew cz$t z lat 1969-1980
uka za no w od nie sie niu do bo ha te rek: ich
do ra sta nia na oczach czy tel ni czek i kre acji
cha rak te ro lo gicz no -oso bo wo !cio wej. Do -
wie dzio no, (e ten typ po wie !ci zy ska"

K

Li te ra tu ra dla dzie ci i m!o dzie "y (1945-

1989). T. 4. Red. K. He ska -Kwa !nie wicz, K.

Ta "u#. Ka to wi ce 2014, ss. 349.
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an na Schy gul la, nie miec ka ak -
tor ka zna na przede wszyst -
kim z ról w fil mach Ra ine ra

Wer ne ra Fass bin de ra, do cze ka !a si"
pierw szej w j" zy ku pol skim mo no gra -
fii przy go to wa nej pod re dak cj# An drze -
ja Gwo$ dzia, od lat kon se kwent nie ba -
da j# ce go i pro mu j# ce go bo ga te tra dy -
cje re gio nal nej ki ne ma to gra fii Gór ne -
go %l# ska. 

W naj now szej ksi#& ce za ty tu !o wa nej
Urok me lan cho lii. Dzie wi!" spo tka#
z Han n$ Schy gul l$, stwo rzo nej
przy udzia le o'mior ga in nych au to -
rów, 'l# ski fil mo znaw ca sta ra si" przed -
sta wi( bo ga te ob li cze ekra no we i zró& -
ni co wa ny do ro bek za wo do wy gwiaz dy
o nie kwe stio no wa nej eu ro pej skiej re no -
mie, któ ra w Pol sce roz po zna wa na
jest – nie s!usz nie – g!ów nie przez pry -
zmat efek tow nych kre acji w fil mach
Ma% &e# stwo Ma rii Braun, Li li Mar le en,
czy w po pu lar nym nie gdy' se ria lu Ber -
lin Ale xan der platz, po wsta !ych w la -
tach 1979-1981. W ka& dym z nich za -
gra !a bo ha ter ki dra ma tycz nie uwi k!a ne
w sze ro ko za ry so wa n# hi sto ri" spo !ecz -
n# Nie miec, si" ga j# c# na ro dzin Trze ciej
Rze szy. Tym cza sem ekra no wy do ro bek
tej ak tor ki si" ga ro ku 1968, kie dy to
po stu diach w Ba wa rii za an ga &o wa !a
si", po dob no przez przy pa dek – na co
zwra ca uwa g" Mo ni ka W# sik, w two -
rze nie ru chu kon te sta cyj ne go „an ty te -
atru”, i rów no cze 'nie sta !a si" czo !o w#
twa rz# nur tu No we go Fil mu Nie miec -
kie go, ana li zu j# ce go fe no men kra ju
od ra dza j# ce go si" po II woj nie, o czym
pi sze Gwó$d$, wska zu j#c, &e to w!a 'nie
g!ów ny men tor ak tor ki Fass bin der
(wspól nie z Schy gul l# pra co wa li a&
przy osiem na stu fil mach) sta ra! si"
wy kre owa( Han n" na ekra no w# di v",
uzy sku j#c jed nak efekt „ekwi wa len tu
cu du go spo dar cze go lat 60. ubie g!e go
stu le cia”.

Nie ule ga w#t pli wo 'ci, &e w ko lej nych
la tach Schy gul la „po bi !a” in ne wspó! -
cze sne jej ak tor ki, ro bi#c praw dzi wie
mi" dzy na ro do w# ka rie r". „Iko n# ki na
trans na ro do we go” na zy wa Han n" Mag -
da le na Pod sia d!o, zwra ca j#c uwa g" nie
tyl ko na jej pra c" pod kie run kiem wy -
bit nych re &y se rów ró& nych na ro do wo -
'ci (Schlöndorf, Bra nagh, Var da, Go -
dard, Sau ra, Wen ders), ale i na fakt wy -
j#t ko we go otwar cia si" na ró& ne w#t ki
kul tu ro we, ana li zu j#c ty py po sta ci, któ -
re ak tor ka kre owa !a na ekra nie. Co
mo g!a ofia ro wa( eu ro pej skie mu ki nu,
i cze go szu ka li w ak tor ce re &y se -
rzy? – te go za' do cie ka Bar ba ra Ki ta,
oma wia j#c ku li sy po wsta nia Pa sji Go -
dar da, na pla nie któ rej ak tor ka wy st# pi -
!a zresz t# z Je rzym Ra dzi wi !o wi czem.

Pol skie ki no nie po tra fi !o sko rzy sta(
z ta len tu gwiaz dy. Za le d wie dwie ro le
) w Mi %o 'ci w Niem czech An drze ja Waj -
dy i w Tra ga rzu pu chu Ja nu sza Ki jow -
skie go ) to z pew no 'ci# zbyt ma !o jak
na po ten cja! uro dzo nej w 1943 ro ku
w Cho rzo wie Sta rym ak tor ki, któ ra

in ne, mnie po ci# ga” – mó wi cy to wa na
w to mie ar tyst ka, któ ra w in nym miej -
scu stwier dza: „By !am za wsze ch"t na,
by prze kra cza( gra ni ce (…). Mnie fa scy -
nu je wszyst ko, co jest cho( odro bi n" in -
ne i ob ce”. Ów ory gi nal ny kon cept po -
strze ga nia Schy gul li przez pry zmat wy -
klu cze nia (Pod sia d!o) wy da je si" by(
szcze gól nie tra fio ny w przy pad ku ak tor -
ki o tak moc no uroz ma ico nej bio gra fii,
i z pew no 'ci# mo &e by( za sto so wa ny
tak &e do jej kra jan, a za ra zem ko le gów,
po – sze ro ko ro zu mia nym – fa chu.

War to si" gn#( po ko lej n# ju& pu bli -
ka cj" zg!" bia j# c# 'l# skie ge nius lo ci
w roz wo ju sztu ki fil mo wej. Co cie ka -
we, au to rzy to mu ry su j# na dzie j" na ko -
lej ne wy daw nic twa i pu bli ka cje pro wa -
dzo nych ba da*. „Moc no wie rzy -
my – mó wi Ma riusz Wró bel, dy rek tor
In sty tu cji Fil mo wej Si le sia Film w Ka -
to wi cach, a za ra zem je den z dwóch
wspó! wy daw ców ksi#& ki – &e w!a 'nie
film sta no wi jed no z naj lep szych me -
diów od dzia !u j# cych na dys kurs spo -
!ecz ny”, na to miast Ra fa! Bar tek, dy rek -
tor gli wic kie go Do mu Wspó! pra cy Pol -
sko -Nie miec kiej, do da je: „Dzi" ki te mu
przy czy nia my si" do (…) wzbu dze nia
'wia do mo 'ci, &e %l#sk – ja ko wie lo kul -
tu ro wy ob szar po gra ni cza – ma tyl ko
jed n# przy sz!o'(: wspól n#”.

MA REK KO SMA CIE %LI+ SKI
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sku tecz nie, acz bez osza !a mia j# ce go
suk ce su, po tra fi !a od na le$( si" tak &e
w Hol ly wo od. Pra ca w Sta nach Zjed no -
czo nych za owo co wa !a udzia !em w kil -
ku ko mer cyj nych pro duk cjach, z któ -
rych naj bar dziej zna ny jest sen sa cyj ny
Od dzia% Del ta w re &y se rii Me na he ma
Go la na z ro ku 1986, z udzia !em Chuc -
ka Nor ri sa, o czym pi sze Mag da le na
Kemp na -Pie ni# &ek, do cie ka j#c, dla -
cze go ka rie ra w ki nie ame ry ka* skie go
ma in stre amu nie po to czy !a si" da lej.

Schy gul la nie sku pia !a si" zresz t# wy -
!#cz nie na ki nie, po 'wi" ca j#c czas tak -
&e mu zy ce i es tra dzie. Wy ko ny wa na
na wie lu sce nach pio sen ka o Li li Mar -
le en przy nio s!a jej, znów nie s!usz ne, po -
rów na nia do Mar le ny Die trich, pod czas
gdy na gra !a prze cie& kil ka w!a snych al -
bu mów so lo wych, na co zwra ca uwa -
g" Mag da le na Dzia dek, pi sz#c tak &e
o wy st" pach w ró& no rod nym re per tu -
arze te atral nym, m.in. wg tek stów
Brech ta, a na wet Gom bro wi cza. Zwra -
ca te& uwa g" na wa& ne w &y ciu au tor -
ki po dró &e w po szu ki wa niu in spi ra cji,
któ re pro wa dzi !y od szko !y fil mo wej
w Ha wa nie, po le gen dar ny mo skiew ski
te atr MChT. Ca !o 'ci to mu do pe! nia
szkic Ja na F. Le wan dow skie go, kon se -
kwent ne go tro pi cie la hi sto rycz nych za -
ga dek, któ ry re kon stru uje pierw sz# wi -
zy t" ar tyst ki w Cho rzo wie Sta rym, ja -
ka mia !a miej sce w ro ku 1998.

Au to rzy sku pia j# si" na po ka za niu
nie zna ne go w Pol sce ob li cza gwiaz dy
i odej 'ciu od po strze ga nia jej bo ha te rek
przez ste reo typ zmy s!o wych i ro ze ro -
ty zo wa nych ko biet. Z po wo dze niem
przy ta cza j# nie zna ne wcze 'niej in for ma -
cje, np. o ku li sach wy czer pu j# cej pra -
cy z Go dar dem, czy te& o wp!y wie, ja -
ki wy war !a ak tor ka na roz wój ki na
spod zna ku kam pu i qu eer. Ogra ni czo -
na ob j" to'( ksi#& ki nie jest w sta nie po -
mie 'ci( wszel kich mo& li wych w#t ków
i za ch" ca do dal sze go zg!" bia nia te ma -
tu; ewen tu al ny nie do syt kom pen su j#
nie opa trzo ne fo to sy, ilu stru j# ce ró& ne
eta py ka rie ry, oraz kil ka in dek sów fil -
mo gra ficz nych.

Si !# Dzie wi! ciu spo tka# z Han n$
Schy gul l$ jest jed nak przede wszyst kim
uda na pró ba okre 'le nia fe no me nu ar tyst -
ki, uro dzo nej w tym sa mym miej scu, co
in ni zna ni, a cza sem wiel cy twór cy.
Do fil mow ców -cho rzo wian na le &# prze -
cie& tak &e: wy na laz ca efek tów spe cjal -
nych ope ra tor Günther Rit tau, dwu -
krot nie na gro dzo ny Oska rem kom po zy -
tor Franz Wa xman czy te& wie lu Po la -
ków, w'ród któ rych naj ja 'niej 'wie ci
zna ko mi ta au tor ka ko stiu mów Bar ba ra
Ptak. By( mo &e wszy scy oni ma j# t" sa -
m# ce ch" wspól n#, któ r# ksi#& ka An -
drze ja Gwo$ dzia przy pi su je Han nie
z Cho rzo wa Sta re go: „W pod sta wów ce
z po wo du dziw ne go na zwi ska na zy wa li
mnie «pol skim brzd# cem». Nic so bie
z te go nie ro bi". Zda je si", &e na wet mi
to po chle bia. A wi"c je stem in na (…).
Ale w!a 'nie je stem in na i wszyst ko, co

H
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e die wa lizm to w du !ym uprosz -

cze niu zwró ce nie si" ku #re dnio -

wiecz nej tra dy cji, ale tak !e ba -

da nie pó$ niej szych obec no #ci do rob ku

#re dnio wie cza. Dys cy pli na na uko wa

pod t% na zw% po ja wi &a si" do pie ro w II po -

&o wie XX wie ku. Na wst" pie Adam Re -

gie wicz wy zna je, !e je go ksi%! ka ma

za za da nie cz" #cio wo za pe& ni' lu k"
w prze strze ni ba da( me die wa li stycz -

nych. Jak sam au tor twier dzi, to jed na

z pierw szych prób na grun cie pol skim

omó wie nia ka te go rii me die wa li zmu wraz

z ca &ym apa ra tem me to do lo gicz nym i po -

j" cio wym. 

Swo j% ana li z" au tor roz po czy na od roz -

pa trze nia #re dnio wiecz no #ci ja ko fan ta -

zma tu kul tu ry, ja ko rze czy wi sto #ci wy -

obra !o nej, ko stiu mu, ma ski, #wia ta ukry -

te go pod ma rze nia mi czy skry wa ne go

za za s&o n% nie #wia do mo #ci. Za uwa !a, !e
#re dnio wiecz no#' jest kon struk cj% men -

tal n%, ob ra zem #re dnio wie cza kre owa ne -

go w da nej rze czy wi sto #ci kul tu ro wej wa -

run ko wa nej hi sto rycz nie, któ ra nie ty le

do ty ka isto ty wie ków #red nich, ile pod -

da je ana li zie za gad nie nia zwi% za ne z cza -

sta j%c z wy obra !e( o #re dnio wie czu – we

wspó& cze snej mu zy ce po pu lar nej, szcze -

gól nie he avy me ta lo wej (kon cer tach,

ok&ad kach p&yt, te le dy skach) oraz w re kon -

struk cjach hi sto rycz nych, par kach roz ryw -

ki czy wi do wi skach na wi% zu j% cych do gier

kom pu te ro wych. Au tor zwra ca uwa g"
na te atra li za cj" wy st" pów mu zycz nych,

pod czas któ rych #re dnio wie cze uobec nia

si" za przy czy n% ró! no rod nych re kwi zy -

tów. Szcze gól nie w prze ka zie he avy me -

ta lo wym wska zu je na do mi na cj" mrocz -

no #ci, ener gii, dy na mi ki, bru tal no #ci,

a na wet agre sji. )re dnio wiecz no#' wpi su -

je si" w war stw" mu zycz n%, de ko ra cyj n%,
ele men ty ubio ru. Mo! na za uwa !y' na wi% -
za nia do po sta ci ro dem ze skan dy naw skiej

mi to lo gii, #re dnio wiecz ne go dan se ma ca -
bre i per so ni fi ka cji )mier ci czy de mo no -

lo gii z za st" pa mi wied$m i dia b&ów.

W przy pad ku re kon struk cji hi sto rycz -

nych Re gie wicz zwra ca uwa g" na lu dycz -

ny cha rak ter te go ty pu im prez, wy ko rzy -

sta nie ar te fak tów oraz swo bod ne po dej -

#cie do prze sz&o #ci, któ re de fi niu je si" ja -

ko „za ba w" w hi sto ri"”. Szcze gól nym

przy pad kiem jest zja wi sko gier fa bu lar -

nych, po pu lar nie zwa nych RPG (ro le -play -
ing ga me), w któ rych prze strze( hi sto rycz -

na sta no wi swe go ro dza ju plan sz" do gry

oraz two rze nia swo istej nar ra cji. Kon cep -

cja RPG z jed nej stro ny przy po mi na ide"
dzie &a li te rac kie go (kon struk cja i cha rak -

te ry sty ka po sta ci, sche mat fa bu lar ny,

#wiat przed sta wio ny), z dru giej za# ide"
„dzie &a otwar te go”, w któ rym u!yt kow -

nik jest wspó& twór c%. 
W trze ciej cz" #ci ksi%! ki au tor skie ro -

wu je swo je ba da nia w stro n" no wych me -

diów. Roz wa !a po j" cie anam ne sis i je go

wp&yw na kul tu r" #re dnio wie cza. Za -

uwa !a, !e anam ne z" mo! na ro zu mie' nie

tyl ko ja ko kon cep cj" teo lo gicz n% re ali zo -

wa n% w ró! nych for mach prze ka zów #re -

dnio wiecz nych, ale tak !e uj rze' j% w kon -

tek #cie prze mian tech no lo gicz nych. Tech -

no lo gia sta je si" no w% struk tu r%, w któ rej

funk cjo nu je zglo ba li zo wa na rze czy wi -

sto#'. Me dia ma so we zmie nia j% przede

wszyst kim wy miar !y cia spo &ecz ne go, ni -

we lu j%c gra ni ce prze strzen ne i cza so we,

te ostat nie cza sa mi do ze ra. Czas sta je si"
mo men tal ny, na no se kun do wy, a jed no cze -

#nie wiecz nie te ra$ niej szy. No we me dia

cha rak te ry zu j% si" ta ki mi ce cha mi jak:

usie cio wie niem, di gi tal no #ci% prze ka zu

i in te rak tyw no #ci%, a tak !e na tych mia sto -

wo #ci%. )wiat no wych me diów jest zwie -

lo krot nio ny, sa mo stwa rza j% cy si", opcjo -

nal ny, po mna !a ny nie mal au to ma tycz nie

za po mo c% ko lej nych cy fro wych wa ria cji. 

Pod su mo wu j%c swe roz wa !a nia, Adam

Re gie wicz za prze cza ja ko by „czy ta nie”

zja wisk me dial nych me die wa li zmem by -

&o post mo der ni stycz n% za ba w%. Au tor

uwa !a, !e ta me to da po zwa la zro zu mie'
za rów no przed si" wzi" cia kul tu ro we wspó& -
cze sne go cz&o wie ka w szer szym kon tek -

#cie cy wi li za cyj nym, jak i z per spek ty wy

an tro po lo gicz nej przy gl% da' si" pod &o !u
je go funk cjo no wa nia wo bec tech no lo gii,

b" d% cej na rz" dziem glo ba li za cji.

AGNIESZ KA SI KO RA
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sem, w któ rym si" po ja wia. Jest wy ra !a -

na za po mo c% j" zy ka ob ra zo we go – iko -

no gra fii, sym bo li i mi tów. Ka! da na st"p -

na epo ka kul tu ro wa na k&a da czy ra czej

nad pi su je na po przed ni% ko lej ne war stwy

zna cze(. Do dar cie za tem do nar ra cji

pier wot nej wy ma ga „ro ze bra nia” wszyst -

kich nad pi sa nych warstw. 

Au tor przy po mi na, !e przez la ta, a na -

wet set ki lat (bo od ko( ca XVIII wie ku),

#re dnio wie cze „za ro s&o” wie lo ma ne ga -

tyw ny mi oce na mi, po cz%w szy od okre -

#la nia go ja ko cza su anar chii, bez pra wia,

za bo bo nów, po epo k" p&o n% cych sto -

sów z cza row ni ca mi. *ró d&a te go ty pu

kry tycz nych opi nii Re gie wicz upa tru je si"
w od mien nych za &o !e niach ide olo gicz -

nych #re dnio wie cza oraz o#wie ce nia,

w któ rych ina czej poj mo wa no zna cze nie

ta kich po j"', jak: wol no#', rów no#', to -

le ran cja czy pra wa cz&o wie ka. 

Au tor zwra ca uwa g" na prze kaz iko -

nicz ny ilu stro wa nych ko dek sów #re dnio -

wiecz nych, któ rych za sa da dzia &a nia zo -

sta &a prze &o !o na na ma lar stwo, wi tra !e,

sztu k" ilu mi na tor sk% – nie tyl ko o tre #ciach

bi blij nych. To po tocz ne ro zu mie nie Bi blii

ubo gich, cha rak te ry zu j% ce si" czy tel nym

i jed no znacz nym ob ra zem, po zwa la na od -

nie sie nie te go zja wi ska do wspó& cze snej

kul tu ry te le wi zyj nej ja ko naj bar dziej ak -

tyw nie od no sz% cej si" do wy obra$ ni od -

bior cy. Te le wi zja sta &a si" oknem na #wiat,

po przez któ re wi da' tyl ko to, co ze chce

po ka za' pro du cent. Da je po zo ry au ten -

tycz no #ci, po zo ry cha rak te ru edu ka cyj ne -

go i po zo ry wia ry god no #ci. 

W dal szej cz" #ci swo ich roz wa !a( au -

tor zwra ca uwa g" na wie le in nych aspek -

tów wspó& cze snej (XX i XXI wiek) #re -

dnio wiecz no #ci: jej po li fo nicz no#', au to -

re fe ren cjal no#' z ele men ta mi au to pa ro -

dyj no #ci, uza le! nie nie od kul tu ry ma so -

wej, a szcze gól nie ki na. Fil my przy no sz% -
ce wi ze ru nek #re dnio wie cza zwi% za ne s%
przede wszyst kim z kul tu r% ry cer sk%.
Twór cy si" ga j% do ce le bro wa nia de ko ra -

cji, scen wal ki, go tyc kiej ar chi tek tu ry,

ema no wa nia gro z% i pre zen ta cji nie spra -

wie dli we go (feu dal ne go) po rz%d ku #wia -

ta. Ca &y ten ma low ni czy en to ura ge po -

twier dza jed nak sche ma tycz ne wy obra -

!e nia o #re dnio wie czu. 

Szcze gól nym przy pad kiem, na któ ry

wska zu je Adam Re gie wicz, jest rów nie!
wy ko rzy sta nie #re dnio wie czo no #ci w prze -

strze niach nie ty po wych, a mia no wi cie

por no gra fii fil mo wej. Au tor tej te ma ty ce

po #wi" ca ca &y roz dzia&, cho' sam przy zna -

je, !e pod j" cie si" ba da nia te go w%t ku na -

ra !a go na po ja wie nie si" wie lu za strze !e(
za rów no ze wzgl" dów mo ral nych, psy cho -

lo gicz nych, jak i es te tycz nych. Po nad to ro -

dzi nie bez pie cze( stwo za kwe stio no wa nia

przed mio tu ba da( ja ko cze go# nie po wa! -
ne go lub wr"cz na gan ne go. Uwa !a jed nak,

!e war to spoj rze' na fil mo wy tekst por no -

gra ficz ny ja ko istot ny ele ment wspól no -

ty ko mu ni ka cyj nej: mi tów, tra dy cji i nar -

ra cji kul tu ro wych, w któ rej #re dnio wiecz -

no#' sta je si" j" zy kiem, a za ra zem kon tek -

stem owe go ak tu. 

Dru ga cz"#' ksi%! ki po #wi" co na jest wi -

do wi sko wo #ci, któ ra uobec nia si" – ko rzy -

M

Adam Re gie wicz: Me die wa lizm wo bec zja -
wisk au dio wi zu al nych i no wych me diów. Wy -
daw nic two DiG, War sza wa 2014.
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a wsze !le dz" pu bli ka cje z tej se -
rii z za in te re so wa niem, tym ra -
zem jed nak ty tu# wr"cz mnie za -

in try go wa#, po dob nie jak ok#ad ka To ma -
sza We nkla ra na wi$ zu j$ ca do de ka lo gu.
By% mo &e dla te go, &e je stem zwy czaj nym
„u&yt kow ni kiem” mu zy ki od za wsze.
Od mo je go uro dze nia w do mu gra #o ra -
dio. Wte dy, po za pio sen ka mi (i pie !nia -
mi ma so wy mi), nada wa no „kla sy k"”
a na wet mu zy k" lu do w$. Nie co pó' niej
wy star czy #o przej!% przez po dwór ko,
aby po s#u cha% WO SPR, któ r$ dy ry go wa#
w tam tym cza sie Jan Krenz. Po tem by li
Bi tel si, Bu ra no, De mar czyk, itd… S#u cha -
#em i s#u cham prak tycz nie wszyst kie go.
Jed nak nie. Nie po tra fi" si" zmu si% do od -
bio ru utwo rów so no ry stycz nych, uni -
kam tech no, nie prze pa dam za no wo cze -
snym jaz zem… Ale ba wi mnie na przy -
k#ad Vil la ge An ka wy ko ny wa na przez
uda j$ cy folk lor ze spó# „Sa me Su ki”. Je -
stem wi"c nie fa chow cem, dla te go te& mo -
je prze my !le nia oko #o mu zycz ne by #y –jak
te raz wi dz" – do!% ubo gie. Ob ser wu j$c
ko #y sz$ c$ si" fe sti wa lo w$ pu blicz no!%
i po go pod sce n$ uzna #em, &e mu zy ka to
jed nak ata wizm odzie dzi czo ny po zwie -
rz" tach. My !la #em tak &e, &e mu zy cy to
ma j$ do brze, upra wia j$ bo wiem sztu k"
nie wer bal n$, wi"c wy my ka j$ c$ si" w#a -
dzy cen zu ry, co po zwo li #o na przy k#ad ra -
dziec kie mu kom po zy to ro wi zmie ni% ty -
tu# pie !ni na cze!% Sta li na na song o po -
ko ju, przez co na dal mo& na by #o so bie te -
go utwo ru s#u cha%. Jak wi da% ob ce mi by -
#o wi$ za nie mu zy ki z war to !cia mi wy kra -
cza j$ cy mi po za kra in" d'wi" ków i nut.
Ju& jed nak otwie ra j$ cy ksi$& k" esej Jac -
ka Kur ka zmu si# mnie do re flek sji. Przez
la ta ty tu# pu bli ko wa nej w Po li ty ce ru bry -
ki Je rze go Wal dorf fa „Mu zy ka #a go dzi
oby cza je” wy da wa# mi si" stwier dze niem
oczy wi stym, przyj mo wa #em go za tem
bez kry tycz nie. Ku rek po ka zu je, &e z po -
wo dze niem mo& na si" z ta k$ opi ni$ nie
zgo dzi%, a przy naj mniej zg#o si% sze reg
w$t pli wo !ci. Przy k#a dy hi tle row skich
me lo ma nów z obo zów kon cen tra cyj -
nych prze ma wia j$ do wy obra' ni.

Au to rzy tek stów za miesz czo nych
w ksi$& ce nie na rzu ca j$ jed nak czy tel ni -
ko wi w#a snych s$ dów, uni ka j$ ka te go -
rycz nych roz strzy gni"%, sta wia j$ na to -
miast py ta nia, cz" sto za ska ku j$ ce. Pierw -
sze ju& zo sta #o za sy gna li zo wa ne: czy
mu zy ka na pew no #a go dzi oby cza je?
Czy mu zy ka mo &e znisz czy% &y cie ko go!,
kto trak tu je j$ bar dzo se rio, za sta na wia si"
Alek san dra Kun ze. Czy mu zy ka jest
etycz na? – ta kie py ta nie sta wia Ma rek To -
po row ski. Do mi ni ka Szcza wi( ska -Ziem -
ba au dy cj" „Mi" dzy bun tem a pod s#u chi -
wa niem nie ba” przy go to wa n$ wspól nie
z Bar t#o mie jem Maj zlem wy emi to wa n$
przez Ra dio eM za czy na py ta niem: jak by
wy gl$ da# !wiat bez mu zy ki? W krót kiej
re cen zji nie da si" wy mie ni% wszyst kich
au to rów tek stów, któ re z#o &y #y si"
na ksi$& k". Nie da si" tak &e przy to czy%
sta wia nych przez nich py ta( ani po ru sza -
nych pro ble mów, tym bar dziej &e w tych
eru dy cyj nych ese jach po ja wia si" ca #e
mnó stwo na zwisk fi lo zo fów, po etów,

pi na, dru gi pre zen tu je twór czo!% za fa scy -
no wa nej mu zy k$ i Igna cym Pa de rew skim
Ma rii Wol len berg -Klu zy. Oba tek sty bo -
ga to ilu stro wa ne. 

Do pu bli ka cji do #$ czo no p#yt k" „Eine
kle ine nicht mu sic” w wy ko na niu Ta de -
usza S#aw ka i Bog da na Mi zer skie go.

Ksi$& ki Mu zy ka i war to !ci na pew no
nie da si" prze czy ta% „jed nym tchem”.
My !l", &e wy ni ka to wy star cza j$ co wy -
ra' nie z mo je go z ko niecz no !ci do!% skró -
to we go omó wie nia jej za war to !ci.
Ale – cho% to lek tu ra &mud na i trud -
na – za ch" cam do niej z pe# nym prze ko -
na niem. Wpraw dzie wie lo!% w$t ków,
tro pów i cy to wa nych przez au to rów zda(
naj ró& niej szych eks per tów nie tyl ko
„od mu zy ki” zmu sza nie tyl ko do wy t" -
&e nia uwa gi a cza sem po wro tu do wcze -
!niej szych frag men tów, ale za to otwie -
ra nam oczy na wie le spraw, nad któ ry -
mi si" wcze !niej nie za sta na wia li !my.
Sk#a nia do w#a snych prze my !le(, roz wi -
ja nia prze czy ta nych wy wo dów, al bo
i nie zgo dy na nie któ re te zy, co na pew -
no mo &e by% 'ró d#em czy tel ni czej sa tys -
fak cji. )y cz" wi"c fa scy nu j$ cej po dró &y
w mu zycz ny ko smos.

BOG DAN WI DE RA 
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pi sa rzy, ar ty stów, wresz cie sa mych mu -
zy ków, któ rych wy po wie dzi sta no wi$
punkt wyj !cia do po dej mo wa nych te ma -
tów al bo ar gu ment za (lub prze ciw) sta -
wia ny mi te za mi. Po ja wia j$ si" wi"c mi" -
dzy in ny mi: Ary sto te les, Wil liam Bla ke,
Cor ta zar, Der ri da, Her mann Hes se, Sar -
tre, Szek spir itd. Bau de la ire i Pro ust s$ na -
wet bo ha te ra mi jed ne go ze szki ców, #$ -
czy ich bo wiem przy rów na nie mu zy ki
do mo rza, któ re ogar nia cz#o wie ka.

Tek sty sk#a da j$ ce si" na ksi$& k" po dzie -
lo no na trzy cz" !ci. Pierw sza – „Dwo isty
ko smos mu zy ki” – rze czy wi !cie otwie -
ra przed czy tel ni kiem „ko smos”. Ju&
sta ro &yt ni Gre cy by li przede wszyst kim
wy cho wa ni (wy edu ko wa ni) przez mu zy -
k", tym cza sem po strze ga ni s$ ja ko ar ty -
!ci przede wszyst kim po przez ar chi tek -
tu r" i rze' b". Zwra ca na to uwa g" Hen -
ri -Ire nee Ma rou. Po szu ki wa nie od po -
wie dzi na py ta nie „czym jest mu zy ka” jest
jed nym ze spo so bów na za da nie py ta nia
„czym jest cz#o wiek”. Ks. Ti sch ner na pi -
sa#, &e spo sób by cia isto ty ludz kiej przy -
po mi na dzie #o mu zycz ne. Ad or no mó wi
o „g#u po cie s#u cha nia”. Wy bra #em tyl ko
kil ka opi nii z bar dzo cie ka we go ese ju
Krzysz to fa Ma li szew skie go, któ ry stwier -
dza, &e „mu zy ka (po dob nie jak wy k#ad
czy lek cja) – uwa& nie s#u cha na i mi -
strzow sko wy ko ny wa na – to do !wiad cze -
nie 'ró d#o wo pe da go gicz ne, czy li prze -
mie nia j$ ce i kszta# tu j$ ce.” Mu zy ka a pe -
da go gi ka, mu zy ka a mit, mu zy ka a prze -
&y cie – to tyl ko nie któ re za gad nie nia omó -
wio ne w tym szki cu. Pro ble mem mu zy -
ka a hi sto ria zaj mu je si" z ko lei *u kasz
Mi chal ski, a Piotr Chle bow ski pi sze
o war to !ci ci szy w mu zy ce.

Dru g$ cz"!% ksi$& ki „Fu ga bun tu i afir -
ma cji” wy pe# nia j$ tek sty zwi$ za ne z kon -
kret nym cza sem czy te& zja wi skiem.
Ma rek To po row ski zaj mu je si" etycz no -
!ci$ mu zy ki daw nej (przy oka zji sprze -
ci wia si" ety kiet kom #a two nada wa nym
przez aka de mizm twór com lub kom po -
zy cjom cha rak te ry stycz nym dla po szcze -
gól nych epok, na przy k#ad: Bach – ma -
te ma ty ka, po za tym nu da, kla sy -
cyzm – ugrzecz nie nie, ro man tyzm – wol -
no!%). Ja ro s#aw No wo sad pi sze o roc kach
(nie ma jed ne go!), a We ro ni ka Le !niak
przy po mi na hi sto ri" pol skie go punk roc -
ka – mu zy ki zbun to wa ne go po ko le nia lat
osiem dzie si$ tych XX wie ku, któ ra wbrew
wie lu opi niom tak &e od wo #y wa #a si"
do war to !ci (cho% by ne ga tyw nych).

Cz"!% trze cia „Mi" dzy d'wi" ka mi”
zaj mu je si" – jak kol wiek to tro ch" uprosz -
cze nie – s#o wa mi i ob ra za mi to wa rzy sz$ -
cy mi mu zy ce. Jest w tej cz" !ci miej sce
na po ezj", tek sty !pie wa ne, ale i na roz -
mo w" o mu zy ce – jej tra dy cjach, ro li,
miej scu w &y ciu lu dzi. W tym miej scu
war to przy to czy% zda nie Ja na „Pta szy na”
Wró blew skie go, któ ry nie uzna je po -
dzia #u mu zy ki na do br$ i z#$, ale
na „uczci w$” i „t" dru g$”. To, &e d'wi" -
kom to wa rzy szy #y ob ra zy jest spra w$
oczy wi st$. Po !wi" co no jej dwa ma te ria -
#y. Pierw szy do ty czy Je rze go Du dy-Gra -
cza i je go mo nu men tal ne go dzie #a in spi -
ro wa ne go kom po zy cja mi Fry de ry ka Cho -

Z

Mu zy ka i war to !ci. [Red. Ja cek Ku rek,
Krzysz tof Ma li szew ski]. Se ria: Me dium Mun -
di X. Wyd. Miej ski Dom Kul tu ry „Ba to ry”
w Cho rzo wie, Cho rzów 2014, s. 220.
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Ty tu! mo "e la ika od stra szy#. Tym cza sem pra ca na -

pi sa na jest w!a $ci wie j% zy kiem ca! kiem przy st%p nym.

Nie zda je my so bie spra wy z fak tu, jak bar dzo ostat -

nie dzie si% cio le cia oswo i!y nas z eko no mi& i ter mi -

no lo gi&, któ r& si% po s!u gu je. Trans for ma cja, spo !ecz -

na od po wie dzial no$# biz ne su, in no wa cyj no$# go spo -

dar ki, ka pi ta! ludz ki – to ju" nie s& po j% cia wy ma ga -

j& ce ka" do ra zo wo szu ka nia de fi ni cji w lek sy ko nach.

Za ch% cam wi%c wszyst kich za in te re so wa nych prze -

mia na mi za cho dz& cy mi w re gio nie do zaj rze nia

do tej pu bli ka cji. Oso bi $cie naj bar dziej za in te re so wa!
mnie pro blem in no wa cji, kon kret nie za$ ja kie go$ zdu -

mie wa j& ce go bra ku zdol no $ci po ro zu mie nia si% „ak -

to rów” uczest ni cz& cych w tej dzie dzi nie. Biz nes me -

ni na rze ka j& na na ukow ców (mu si my sa mi wszyst ko

ro bi#, bo oni s& za pó' nie ni), na ukow cy – na przed -

si% bior ców (s& za in te re so wa ni tyl ko zy skiem, a nie ba -

da nia mi roz wo jo wy mi), a jed ni i dru dzy na de cy den -

tów -urz%d ni ków.

Su chac ka: Trans for ma cja re gio nu prze my s!o we go
w kie run ku re gio nu wie dzy. Ma! go rza ta Stu dium so -
cjo lo gicz ne wo je wódz twa "l# skie go. Wyd. Uni wer sy -

te tu "l# skie go, Ka to wi ce 2014, s. 406.

Pro fe sor Jan Szcze pa( ski trwa le za pi sa! si% w dzie -

jach pol skiej na uki swo imi ba da nia mi i pra ca mi. Po -

za tym jed nak by! „ste la” – z Zie mi Cie szy( skiej,

o czym naj le piej $wiad czy je go au to bio gra ficz na,

nie wiel ka ksi& "ecz ka Ko rze nia mi wro s!em w zie mi$,
ale tak "e idea po wo !a nia w Ustro niu „Wol nej Szko !y
Na uk Fi lo zo ficz nych i Spo !ecz nych”. Ten po mys!, jak

to wy ni ka z pro wa dzo nych przez Szcze pa( skie go

Dzien ni ków, na ro dzi! si% w ro ku 1940, co t!u ma czy i do -

dat ko wo pod kre $la u"y cie przy miot ni ka „wol na”.

Ma rze nie pro fe so ra zi $ci !o si% po wie lu la tach, bo wiem

w ro ku 2013 za po cz&t ko wa !a swo j& dzia !al no$# „Let -

nia Szko !a Na uk Fi lo zo ficz nych i Spo !ecz nych im. prof.

Ja na Szcze pa( skie go”. O tym i o wie lu in nych aspek -

tach dzia !al no $ci wiel kie go uczo ne go (w tym je go wp!y -

wie na so cjo lo gi% cze sk&) trak tu j& tek sty au tor stwa pra -

cow ni ków na uko wych za war te w tej pi%k nie wy da nej

rocz ni co wej pu bli ka cji.

Pro fe so ro wi w ho! dzie. Pu bli ka cja po $wi% co na set -

nej rocz ni cy uro dzin pro fe so ra Ja na Szcze pa& skie -

go. [Red. Da niel Ka d!u biec]. Wyd. Ofi cy na Dru kar -

sko -Wy daw ni cza AKANT S.C., Cie szyn 2014,

s. 128.

Mo" na po wie dzie#, "e to w pew nym sen sie „ci&g
dal szy” opi su trans for ma cji w du "ej cz% $ci do ty cz& -
cej na sze go re gio nu, któ ra do ko na !a si% w la -

tach 1989-2001. Te ma tem tej pu bli ka cji s& prze mia -

ny ja kie za sz!y w jed nej tyl ko dzie dzi nie – w gór nic -

twie w% gla ka mien ne go w!a $nie. Przed sta wio ne s&
z punk tu wi dze nia jed ne go z przed sta wi cie li „de cy -

den tów”, za an ga "o wa ne go w re struk tu ry za cj% pro fe -

so ra Kar bow ni ka, któ ry zgo dzi! si% na cykl roz mów

opo wia da j& cych o ca !ym pro ce sie z je go oso bi stej per -

spek ty wy. Dzi% ki te mu mo "e my po zna# ku li sy ca !ej

ope ra cji, do wie dzie# si% wie le o lu dziach w ni& za -

an ga "o wa nych, z któ ry mi pro fe sor wspó! pra co wa!,
wresz cie prze $le dzi# chro no lo gicz nie po szcze gól ne

eta py re for my wi& "& cej si% z tak bo le sny mi skut ka -

mi jak na przy k!ad li kwi da cja wie lu ko pal(. Zmia -

ny nie by !y !a twe, za$ oce na osób, któ re za ni mi sta -

!y, cz% sto by wa !a skraj na, o czym naj le piej $wiad czy

ju" sam ty tu! ksi&" ki.

Ty gór ni cza $mi jo! Roz mo wy z pro fe so rem An drze -
jem Kar bow ni kiem o re struk tu ry za cji pol skie go gór -
nic twa w% gla ka mien ne go. Wy daw nic two Gór ni -

cze Sp. z o.o., Ka to wi ce 2014, s. 398.

Au tor jest dzien ni ka rzem te le wi zyj nym, spe cja -

li zu je si% te" w bio gra fiach, mia! wi%c szcze gól ne

pre dys po zy cje do na pi sa nia tej ksi&" ki o Mie czy s!a -

wie Chu dzi ku, ty tu !o wym ka me rzy $cie te le wi zyj -

nym, ale tak "e fil mo wym. Znam bo ha te ra opo wie -

$ci S!om czy( skie go, cz% sto si% mi ja my pod czas

roz ma itych im prez i wy mie nia my uk!o ny, cza sem

ja kie$ drob ne uwa gi, ale – po nie wa" za zwy czaj je -

ste $my obaj „w pra cy” – ni gdy nie roz ma wia li $my

d!u "ej. Mo g!em wi%c tyl ko przy pusz cza# (mam ta -

kie do $wiad cze nia z fo to re por te ra mi pra so wy mi),

"e w zwi&z ku ze swo im za wo dem po zna! wie lu

cie ka wych lu dzi i od wie dzi! nie zwy k!e miej sca.

Ka me ra to prze cie" ro dzaj „pasz por tu” umo" li wia -

j& ce go do tar cie do prze strze ni dla zwy k!e go $mier -

tel ni ka nie do st%p nych. Jed nak bo gac two wspo -

mnie(, ilo$# re we la cyj nych aneg dot, a tak "e ogrom

kon tak tów z praw dzi wy mi lu mi na rza mi z roz ma -

itych dzie dzin mnie za sko czy !a. Czy ta si% to $wiet -

nie, przy czym jest to tak "e swo isty i nie -nud ny

pod r%cz nik naj now szej hi sto rii.

Mi ro s!aw S!om czy& ski: Ka me rzy sta. Te le wi zyj ne
epi zo dy i hi sto rycz ne zdrap ki. Wyd. PRO GRES, Ka -

to wi ce 2013, s. 378.

W „Po s!o wiu” prof. Ma rian Ki siel za uwa "a, "e uczu -

cia wy ra "o ne w wier szach Ja ni ny Bar ba ry So ko !ow -

skiej zwi& za ne s& z imie niem (pod mio tem), a nie z cza -

sem, któ ry i tak wy gra. Ja na to miast s& dz%, "e czas jest

w tej po ezji istot ny i nie bez po wo du po et ka za zna cza

w pod ty tu le „Wier sze daw ne i no we”. We' my na przy -

k!ad ta ki frag ment utwo ru „roz po czy na si% od straj ków”:

sto j$ w ko lej ce po pi$% pa czek klu bo wych. mó wi& / 'e
po po (u dniu przy wio z& bra zy lij sk& po dwie na g(o w$
/ i to a le to wy któ ry za wie sz$ jak sznur aga tów // trium -
fal nie nio s$ zdo bycz. w do mu pa li si$ )wia t(o / opusz -
cza mnie pa ni ka. Mia sto w no cy le 'y nie ru cho mo. Nie

w&t pi%, "e to wiersz daw ny. Za war te w nim ob ra zy od -

wo !u j& si% do kon kret nych do $wiad cze(. Dla m!o dzie -

"y trze ba by do te go tek stu do da# hi sto rycz ny ko men -

tarz. Dla mnie jest po ru sza j& cy, bu dz& cy wspo mnie nia.

Po za tym zga dzam si% z pro fe so rem: De kli na cja „jest

to mem wier szy bar dzo pi%k nych i eg zy sten cjo nal nie

przej mu j& cych”.

Ja ni na Bar ba ra So ko !ow ska: De kli na cja. Wier sze
daw ne i no we. Wyd. AD VERT STU DIO, Cho -

rzów 2014, s. 76.

Za pi ski ksi% dza Sta si( skie go za czy na j& si% 1 wrze -

$nia 1939 ro ku. Pierw sze s!o wo te go dzien ni ka to „Na -

lot!”. Za czy na si% wi%c dra ma tycz nie. Ale po za zwi% -
z!ym za pi sem okrop no $ci woj ny no tat ki do ty cz& co -

dzien ne go "y cia, ba nal nych zda rze(, re je stra cji ka p!a( -
skiej po s!u gi. Po ja wia si% te" tra ge dia )y dów b% dzi( -
skich. Naj pierw ksi&dz od no to wu je uciecz k% ubo gich.

Ko( czy zda niem za czy na j& cym si% od s!ów: „Rzad ko

w "y ciu p!a ka !em...” 9 wrze $nia spa lo na zo sta je sy na -

go ga, ksi&dz jest te" $wiad kiem mor do wa nia )y dów.

Pi sze: „Uni ka !em po da wa nia na zwisk )y dów. Kart ki

by !y od po wied nio prze cho wy wa ne, aby ni ko go nie na -

ra "a#”. Tek sty wpro wa dza j& ce do lek tu ry dzien ni ka na -

pi sa li Ewe li na Ko nop czy( ska -To to i Adam Szy d!ow -

ski. Ten ostat ni by! rów nie" ini cja to rem zor ga ni zo wa -

nia 12 wrze $nia 2009 ro ku re kon struk cji wy da rze( z ro -

ku 1939 przy go to wa nej na pod sta wie za pi sków ksi% -
dza Sta si( skie go. Zdj% cia z te go wy da rze nia s& po ru -

sza j& cym uzu pe! nie niem pu bli ka cji, któ ra dzi$ jest cen -

nym 'ró d!em hi sto rycz nym.

Ks. Le on Sta si& ski: B% dzin pierw sze dni woj -
ny 1939 r. Wyd. JO NA, B% dzin 2014, s. 56.
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I Po ra przed sta wi# m$o dych kom po zy to -

rów i ich utwo ry. Ja ko pierw sza za brzmia -
$a pie%& Do mi ni ka Nied' wiec kie go Re ve
de Ba le ine (Wie lo ry bie sny) do wier sza Ro -
ber ta De snos ze zbio ru Chan te fa bles, któ -
ry, jak wia do mo, za in spi ro wa$ nie gdy% sa -
me go Wi tol da Lu to s$aw skie go. Wy ko na li
j( so pra nist ka Ma rze na Mi chal czyk i pia -
ni sta Bar ba ra Pa ku ra. 

Do mi nik Nied' wiec ki za pre zen to wa$
si) na st)p nie ja ko klar ne ci sta, wspó$ wy ko -
nu j(c z klar ne cist k( Ka ro li n( Sta no szek
oraz pia nist k( Bar ba r( Pa ku r( w$a sny
utwór Se ria Ca va ta del le pa ro le. Oby dwie
kom po zy cje %wiad cz( o tym, i* m$o dy
kom po zy tor od kry$ ju* „swo j(” mu zy k).
Jest ona w mia r) no wo cze sna, wy su bli mo -
wa na w brzmie niu, in tro wer tycz na. Do mi -
ni ko wi Nied' wiec kie mu idzie, jak si)
wy da je, o wy do by wa nie niu an sów eks pre -
sji. Pe $en dy stan su Lu to s$aw ski nie jest tu
do brym po rów na niem; po win no by ono i%#
ra czej w kie run ku dzie$ mu zy ki eks pre sjo -
ni stycz nej z po cz(t ku XX wie ku.

Igor Boj czuk za pre zen to wa$ si) ja ko au -
tor Mi nia tu ry op. 1 nr 2 na for te pian oraz
Mi nia tu ry op. 2 nr 2 na flet i for te pian (wy -
ko naw cy: Woj ciech Zbro *ek – for te pian,
Igor Boj czuk – flet). Te utwo ry na wi( zy -
wa $y bez po %red nio do tra dy cji mu zy ki to -
nal nej XIX wie ku. Jak wi da#, w tej kon -
wen cji mo* na si) jesz cze z po wo dze niem
od naj dy wa#.

W wy ko na niu obo istek Ali cji Ma tusz -
czyk i Mai +a gow skiej, pu zo ni stów Pa try -
ka Ma kow skie go i Mi cha $a Sin kow skie -
go oraz kon tra ba si stów Alek san dra
Gór ne go i Ja ku ba Zo nia us$y sze li %my
kom po zy cj) Ar tu ra Do bi ji In me mo riam
René de Cha lon. Ja ko *e do par ty tu ry
utwo ru zo sta$ do $( czo ny wi ze ru nek rze' -
by, któ r( przy wo $a no w ty tu le (cho dzi
o s$yn ny po mnik re ne san so we go ksi) cia
w kszta$ cie od ra *a j( ce go ko %cio tru pa, s$u -
*( cy w do dat ku za ro dzaj upior ne go re li -
kwia rza – rze' ba trzy ma w r) ku au ten tycz -
ne ser ce zmar $e go w$ad cy, oczy wi %cie
sto sow nie opa ko wa ne), mo* na trak to wa#
go ja ko ek fra z) i w nu tach kom po zy cji, sta -
ran nie wy se lek cjo no wa nych i u$o *o nych
w sta tycz ne wi(z ki, uj rze# co% na po do -
bie& stwo szkie le tu. Efekt á la Poe osi( gn($
m$o dy twór ca po przez za sto so wa nie %rod -
ków so no ry stycz nych.

Na ko niec za brzmia $y, w wy ko na niu ryb -
nic kie go chó ru pod dy rek cj( Jo an ny Glenc,
dwa utwo ry re li gij ne Prze my s$a wa Ka d$ub -
ka: Sta !a Mat ka bo le "ci wa i Lau da te Do -
mi num. Na wi( zu j( one do po pu lar ne go
idio mu u*yt ko wej mu zy ki chó ral nej, gdy*
s( na pi sa ne z my %l( o tym, by wy god nie
je by $o %pie wa#. Do bra fak tu ra i for ma oraz
cie ka we po my s$y me lo dycz ne %wiad cz(
o wy ro bie niu mu zycz nym au to ra (jest on
or ga ni st( – prak ty kiem). 

Cie szy fakt, *e m$o dzi twór cy wy ko na li
swo j( pra c) oby wa j(c si) bez kom pu te ra
i in nych „po lep sza czy”. S$u cha li %my do -
brej, rze tel nie na pi sa nej mu zy ki, %wiad cz( -
cej nie tyl ko o tym, *e kom po zy to rzy otrzy -
ma li so lid ne wy kszta$ ce nie mu zycz ne,
ale i o tym, *e po tra fi( sa mo dziel nie po -
szu ki wa# in spi ra cji i twór czo si) ga# po od -
po wia da j( ce im wzo ry.

MAG DA LE NA DZIA DEK

czy tel ny mi cy ta ta mi -sym bo la mi, s$y szy -
my m.in. d'wi) ki cho pi now skie go Mar -
sza #a !ob ne go. Oma wia na p$y ta ma wiel -
k( war to%# po znaw cz(, zw$asz cza *e
w bo okle cie za miesz czo no kom pe tent ne
omó wie nie pió ra Ma$ go rza ty Ko mo row -
skiej, au tor ki mo no gra fii Ki sie lew skie go
ja ko mu zy ka. Ale prze cie* nie jest to tyl -
ko ko lej ny „mu ze al ny” do ku ment, pra ca
do mo wa na te mat „za po mnia ni pol scy
kom po zy to rzy”. Mu zy ka na gra na na p$y -
cie, a przy naj mniej jej cz)%#, funk cjo nu -
je w *y wym re per tu arze, a kil ka utwo rów
(Dan se vi ve, Toc ca ta) zdo by $o praw dzi -
w( po pu lar no%# na an te nie ra dio wej. Cel
zo sta$ za tem osi( gni) ty – Ki sie lew ski
po wró ci$ do nas ja ko au tor mu zy ki for te -
pia no wej, i to w wiel kim sty lu, o co za -
dba $a pia nist ka, pre zen tu j( ca %wiet ny
warsz tat i m( dre po dej %cie do wy ko ny wa -
nej mu zy ki. P$y ta uka za $a si) na k$a dem
,l( skie go To wa rzy stwa Mu zycz ne go, re -
*y se rem d'wi) ku jest Be ata Jan kow ska -
-Bu rzy& ska Na gra nie zre ali zo wa no w Sa li
Kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej im.
K. Szy ma now skie go w Ka to wi cach.

„Kar !o wicz” przed sta wi! 
m!o dych kom po zy to rów

Plo nem warsz ta tów dla m$o dych twór -
ców, któ re zor ga ni zo wa $a ka to wic ka

Szko $a Mu zycz na im. M. Kar $o wi cza we -
spó$ ze Sto wa rzy sze niem Mu zycz nym
im. Ste fa na Ma ria na Sto i& skie go wio sn(
te go ro ku by$ kon cert pra wy ko na& utwo -
rów, któ re po wsta $y w ra mach tych *e
warsz ta tów. Kon cert od by$ si) 1 pa' dzier -
ni ka w szkol nej au li, z udzia $em uczniów
ja ko wy ko naw ców (so li sta mi by li wy cho -
wan ko wie „Kar $o wi cza”, po nad to 
gosz czo no chór „Do mi nan ta” szko $y
mu zycz nej im. K. i A. Sza fran ków
w Ryb ni ku pod dy rek cj( Jo an ny Glenc).
Nad ca $o %ci( czu wa $a w sen sie or ga ni za -
cyj nym i me ry to rycz nym An na Sta chu -
ra -Bo gu s$aw ska. Ak cen tem „pro fe sor -
skim” by $o rów nie* wy ko na nie, na
po cz(t ku kon cer tu for te pia no wych Dzwo -
nów An drze ja Dziad ka (któ ry by$ wy k$a -
dow c( warsz ta tów) przez Ga brie l) Szen -
dzie lorz. 

Mu zy ka for te pia no wa 
Ste fa na Ki sie lew skie go 

w na gra niu Mag da le ny Li sak

Kil ka mie si) cy te mu na ryn ku uka za -
$a si) no wa p$y ta Mag da le ny Li sak,

za wie ra j( ca ob szer ny wy bór utwo rów
for te pia no wych Ste fa na Ki sie lew skie go.
Po mys$ $( czy si) ze stu le ciem uro dzin Ki -
sie la, któ re przy pa d$o w 2012 ro ku, sa ma
pu bli ka cja ma jed nak o wie le wi)k szy ci) -
*ar ga tun ko wy, ni* ten, któ ry by wy ni ka$
z sa mej „rocz ni co wo %ci”. Otrzy ma li %my
bo wiem po raz pierw szy mo* li wo%# po -
zna nia twór czo %ci for te pia no wej au to ra
Z!e go (a by$ on do sko na $ym pia ni st(,
po sia da j( cym dy plom przed wo jen ne go
kon ser wa to rium war szaw skie go) w jej
ewo lu cyj nym prze kro ju, z uwzgl)d nie -
niem nie tyl ko rze czy m$o dzie& czych,
utrzy ma nych w atrak cyj nym sty lu neo kla -
sycz nym, ale i dzie$ pó' nych, w któ rych
kom po zy tor aspi ro wa$ do mie rze nia si)
z wiel k( tra dy cj( mu zy ki for te pia no wej.
P$y t) otwie ra cz) sto dzi% gry wa ny Dan -
se vi ve z 1939 ro ku, o qu asi -lu do wym cha -
rak te rze, za po wia da j( cy ju* s$yn n( „za -
dzior no%#” Ki sie la -kom po zy to ra. Po nim
id( prak tycz nie nie zna ne Pre lu dium i fu -
ga, na pi sa ne w cza sach oku pa cji. Mo* na
w nich wi dzie#, jak w wie lu in nych „wo -
jen nych” pol skich utwo rach, np. w kom -
po zy cjach Lu to s$aw skie go, prze jaw szla -
chet nej izo la cji od okrut nej rze czy wi sto %ci.
Ma te ria tej pa ry utwo rów jest tak wy su -
bli mo wa na, i* mo g$a by s$u *y# ja ko in kor -
po ra cja mu zy ki, któ r( kom po no wa$ bo ha -
ter jed ne go z mu zycz nych szki ców E.T.A.
Hof f man na – der Dich ter und der Kom -
po nist (Po eta i kom po zy tor), nie do strze -
ga j(c, jak do je go iz deb ki wla tu je 
ka wa $ek ce g$y od$u pa ny gra na tem…
W Toc ca cie oraz Mo to per pe tuo, któ rych
s$u cha my da lej, po wra ca my na chwi l)
do przed wo jen ne go idio mu neo kla sycz ne -
go spod zna ku Pro ko fie wa, cie sz(c si)
wca le nie wy bla k$y mi jesz cze „bar ba ry -
zma mi” wspó$ brz mie& i pro wo ka cyj n(
„ma szy no wo %ci(” nar ra cji. Wspo mnia n(
dys ku sj) z wiel k( tra dy cj( mu zy ki for te -
pia no wej po dej mu je Ki sie lew ski w II So -
na cie na for te pian z 1955 ro ku. W tym
utwo rze neo kla sycz ne for mu $y mie sza j(
si) z te ma ta mi i mo de la mi fak tu ral ny mi
sta no wi( cy mi sym bo licz ne od nie sie nia
do mu zy ki kla sycz no -ro man tycz nej,
przede wszyst kim do Beetho ve na i Lisz -
ta. Czy uda $o si) kom po zy to ro wi stwo rzy#
spój n( ca $o%# z tak ró* no rod ne go sty li -
stycz nie ma te ria $u? To py ta nie zo staw my
bez od po wie dzi. Z 1955 ro ku po cho dzi
tak *e na gra na przez Mag da le n) Li sak
Su ita na for te pian, dla od mia ny, ca$ ko wi -
cie spój na, nie mal „grzecz na” w swo jej
sty li stycz nej czy sto %ci. W po rów na niu
z ni( na pi sa na po nad dzie si)# lat pó' niej
Ber ceu se (1968) brzmi wr)cz pro wo ka cyj -
nie „nie grzecz nie” – wbrew kon wen cji ga -
tun ku wpro wa dza nie po kój, szorst ko%#, ha -
$as. Mi ja zno wu po nad dzie si)# lat i oto
Ki siel kom po nu je, po d$u giej prze rwie,
Trzy sce ny burz li we (1983). Jest to utwór -
-pla kat, za wie ra j( cy tre%# po za mu zycz n(
przy wo $u j( c( tra gicz ne wy da rze nia sta nu
wo jen ne go. Ar ty sta po s$u *y$ si) w nim
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Po cz!t ki Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Zbro s"a wi cach si# -

ga j! 1946 ro ku. Wte dy ksi!$ ni ca
roz po cz# "a swo j! dzia "al no%&
w ma "ym, li cz! cym za le d wie 24
m2, po miesz cze niu, znaj du j! cym
si# w bu dyn ku Pre zy dium Ra dy
Na ro do wej. W ci! gu 68 lat ist nie -
nia bi blio te ka kil ka krot nie zmie nia -
"a sie dzi b#. Cz# sto nie wi! za "o si#
to z po pra w! wa run ków lo ka lo -
wych. Prze "om na st! pi" w 1993 ro -
ku, kie dy bi blio te k# prze nie sio no
do bu dyn ku w cen trum Zbro s"a -
wic. Do god na lo ka li za cja i po -
wierzch nia (152 m2), po zwa la j! ca
na wy eks po no wa nie ksi# go zbio ru,
ko rzyst nie wp"y n# "y na jej dzia "al -
no%&. Nie ste ty, w 2008 ro ku ten lo -
kal rów nie$ przy sz"o bi blio te ce
opu %ci& i wró ci& na po przed nie
miej sce, znacz nie od da lo ne od cen -
trum. Szcz# %li wie by "a to sy tu acja
przej %cio wa, gdy$ w 2010 ro ku
roz po cz# "a si# bu do wa no wo cze -
sne go, prze stron ne go bu dyn ku,
któ ry wy ró$ nia si# in no wa cyj n!
for m! ar chi tek to nicz n!.

Mie %ci si# tu bi blio te ka na mia -
r# XXI wie ku. Na par te rze znaj -
du j! si#: wy po $y czal nia i czy tel -
nia dla dzie ci oraz sa la
kon fe ren cyj na, a na pi# trze wy po -
$y czal nia dla do ro s"ych, czy tel nia
cza so pism i no wo cze sne sta no wi -
ska kom pu te ro we z bez p"at nym
do st# pem do In ter ne tu. W bu -
dyn ku za sto so wa no roz wi! za nia
u"a twia j! ce ko rzy sta nie z obiek tu oso bom nie -
pe" no spraw nym. Otwar cie no wej sie dzi by
od by "o si# 14 wrze %nia 2011 ro ku. Od te go
mo men tu bi blio te ka nie ustan nie po sze rza
ofer t# kul tu ral n! i edu ka cyj n! dla miesz ka' -
ców gmi ny. W tym sa mym ro ku przy st! pi "a
do Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek Fun da cji Spo -
"e cze' stwa In for ma cyj ne go, któ ry umo$ li wi"
jej pra cow ni kom udzia" w szko le niach, co za -
owo co wa "o stwo rze niem Pla nu Roz wo ju Bi -
blio te ki 2012–2015. Uzy ska no no wo cze sny
sprz#t kom pu te ro wy wraz z opro gra mo wa niem
i apa ra ty cy fro we dla fi lii.

Wy da rze nia or ga ni zo wa ne przez GBP i jej
fi lie kie ro wa ne s! do sze ro kiej gru py od bior -
ców. Z my %l! o dzie ciach od pierw sze go
do pi! te go ro ku $y cia po wsta" w bi blio te ce K! -
cik Ma lu cha (dzi# ki wspó" pra cy z Fun da cj! J.
A. Ko men skie go), wy po sa $o ny w ko lo ro we
me ble, za baw ki, gry edu ka cyj ne. Sys te ma tycz -
nie od by wa j! si# w nim spo tka nia Grup Za ba -
wo wych. W ofer cie ad re so wa nej do dzie ci znaj -
du j! si# tak $e: bal kar na wa "o wy, (wi# to
Ziem nia ka, Dzie' Plu szo we go Mi sia, Dzie'
Cze ko la dy, kon kur sy na naj pi#k niej sz! pi san -
k# i bomb k# cho in ko w!, lek cje bi blio tecz ne,

g"o %ne czy ta nie ba jek. Od kil ku lat z oka zji rocz -
ni cy uro dzin H. Ch. An der se na w bi blio te ce gro -
ma dz! si# ma li czy tel ni cy, by wzi!& udzia" w za -
ba wach i kon kur sach wie dzy o je go twór czo %ci
i po s"u cha& ba %ni. Spo tka nia do 2012 ro ku od -
by wa "y si# w ra mach „Wie czo rów z An der se -
nem”, a od dwóch lat dzie ci sp# dza j! noc w bi -
blio te ce. 

Spo tka nia au tor skie to sku tecz na for ma po -
pu la ry za cji ksi!$ ki i czy tel nic twa. W bi blio te -
ce go %ci li m.in. ta cy pi sa rze two rz! cy dla
m"o dych czy tel ni ków, jak: Wie s"aw Dra bik,
Alek san dra Ro ga la, Bo gu mi "a Rost kow ska, Jo -
lan ta Re isch -Klo se, El$ bie ta Bed nar czyk.
Pod ha s"em „Fran kli no we od wie dzi ny na te re -
nie na szej gmi ny” od by wa j! si# spo tka nia
z lu bia n! przez dzie ci baj ko w! po sta ci! – )ó" -
wiem Fran kli nem. W cza sie za j#& zi mo wych
i let nich dzie ci wy ko nu j! pra ce pla stycz ne, np.:
ziel ni ki, ma kie ty, ori ga mi. Pro wa dzo ne s! te$
warsz ta ty z fil co wa nia i de co upa ge’u. W%ród
tych atrak cji ni gdy nie bra ku je za ba wy z ksi!$ -
k! i g"o %ne go czy ta nia.

Przy st! pie nie do kon kur su gran to we go
„Ak tyw na Bi blio te ka” umo$ li wi "o ksi!$ ni cy
re ali za cj# dwóch du $ych pro jek tów. Pierw -

szy – „Ma ma, ta ta i ma luch w bi -
blio te ce” – skie ro wa ny by"
do naj m"od szych miesz ka' ców
i ich ro dzi ców. Uczest ni cy spo -
ty ka li si# ze spe cja li sta mi, m.in.
z psy cho lo giem dzie ci# cym, te -
ra peut k! in te gra cji sen so rycz -
nej, le ka rzem pe dia tr!, die te -
tycz k!. Wy s"u cha li rów nie$ po rad
Do ro ty Za wadz kiej, zna nej z pro -
gra mu te le wi zyj ne go Su per nia -
nia. Ce lem dru gie go przed si# -
wzi# cia – „Ak tyw ny Se nior
w Bi blio te ce” – by "o za ch# ce nie
miesz ka' ców w wie ku 60+
do ak tyw ne go sp# dza nia wol ne -
go cza su, m.in. po przez na uk#
nor dic wal king, spo tka nia z ko -
sme tycz k!, spe cja li sta mi od bez -
pie cze' stwa oso bi ste go i pierw -
szej po mo cy.

Wy cho dz!c na prze ciw ocze ki -
wa niom se nio rów, zor ga ni zo wa -
no – we wspó" pra cy z La tar ni ka -
mi Pol ski Cy fro wej – kurs
kom pu te ro wy „Srebr ni Sur fe rzy”.
Ak tu al nie re ali zo wa nym przed si# -
wzi# ciem jest „Aka de mia Je sie -
ni” – se ria za j#& dla miesz ka' ców
gmi ny po pi#& dzie si! tym ro ku
$y cia. Go %ciem pierw sze go spo -
tka nia by" zna ny ak tor, pio sen karz
i ka ba re ciarz Krzysz tof Re spon -
dek. Ko lej ne za j# cia pro wa dzi li
spe cja li %ci z za kre su ogrod nic -
twa i die te ty ki. Do ko' ca ro ku za -
pla no wa no jesz cze kon sul ta cje
z praw ni kiem, in for ma ty kiem,

psy cho lo giem i flo ry st!.
Bi blio te ka otwie ra sze ro ko drzwi przed lo -

kal ny mi ar ty sta mi oraz pa sjo na ta mi za miesz ku -
j! cy mi gmi n# i jej oko li ce, umo$ li wia j!c im wy -
sta wie nie prac i przy bli $e nie in nym swo ich
za in te re so wa'. Do tych czas mo$ na by "o zo ba -
czy& wy sta w# ma lo wa nych i ha fto wa nych ob -
ra zów oraz ko lek cj# sta rych ze ga rów. W tym ro -
ku od by "a si# po raz trze ci Gmin na Wy sta wa
Ko ron )niw nych, któ ra na wi! zu je do tra dy cji
rol ni czych gmi ny Zbro s"a wi ce. Czy tel ni cy
mie li te$ oka zj# spo tka& si# z fi na list ka -
mi I i II edy cji ku li nar ne go show Ma ster Chef
– Kin g! Pa ru zel oraz Ma ri! O$g! i po zna& taj -
ni ki pro gra mu.

Na szym prio ry te tem jest ze rwa nie ze ste reo -
ty pem bi blio te ki, chce my po ka za&, $e jest to
miej sce nie tyl ko wy po $y cza nia ksi! $ek, ale
rów nie$ ak tyw ne go i twór cze go sp# dza nia
wol ne go cza su, roz wi ja nia za in te re so wa' oraz
na wi! zy wa nia no wych zna jo mo %ci. Naj wa$ niej -
sze jest, aby miesz ka' cy na szej gmi ny wie dzie -
li, $e bi blio te ka ist nie je przede wszyst kim dla
nich.

ANI TA NA LE PA

Z )YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbros"awicach

Po pierwsze 
dla mieszka'ców

Bu dy nek zbro s!a wic kiej bi blio te ki no c"

Zd
j#

ci
a 

z a
rc

hi
wu

m
 G

BP
 w

 Z
br

os
!a

wi
ca

ch

Pro mo cja czy ta nia w$ród naj m!od szych – spo tka nie z baj ko w" po sta ci" Aka de mia Je sie ni – wi zy ta ak to ra i ka ba re cia rza Krzysz to fa Re spond ka
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D!b ma no wy
dom kul tu ry!

Za chwy ca swym wy gl! dem no wo cze sna ar chi tek tu ra wpi -
sa na w za byt ko we oto cze nie uli cy Krzy "o wej w dziel ni cy

Ka to wic – D# bie. Jest fi li! MDK „Ko szut ka”. Uro czy ste otwar -
cie od by $o si# 21 pa% dzier ni ka br. Bu dy nek po wsta$ nie da le -
ko par ku, w któ rym daw niej znaj do wa$ si# zruj no wa ny gmach
ko pal nia ne go do mu kul tu ry. De cy zj# o bu do wie no we go pod -
j# to w 2005 ro ku (mia sto prze j# $o wów czas bu dow le od Ka -
to wic kie go Hol din gu W# glo we go). Ar chi tek ci z Pra cow ni Ar -
chi tek tu ry i Urba ni sty ki Ra fa $a Ma zu ra za pro po no wa li, aby
po wsta $a bry $a roz bi ta by $a kil ko ma pa tia mi, a tak "e kil ko ma
wej &cia mi. Jed no z nich pro wa dzi z po zio mu te re nu chod ni -
ka na uko &ny, zie lo ny dach, gdzie znaj du je si# zie lo ny ta ras
i $aw ki. Bu dow la jest dwu kon dy gna cyj na. Na par te rze umiesz -
czo no sie dzi b# Miej skie go Do mu Kul tu ry, na pierw szym pi# -
trze znaj du je si# Bi blio te ka Pu blicz na. W no wym MDK jest
tak ze sa la ba le to wa i wi do wi sko wa, któ r! bez pro ble mu mo" -
na b# dzie za mie ni' w otwar ty am fi te atr, bo wiem jed na z jej
&cian dzia $a jak &cia na ga ra "o wa. 

Wszy scy za in te re so wa ni mo gli od wie dzi' no wy obiekt pod -
czas Dnia Otwar te go. Na dzie ci cze ka $y gry i za ba wy, spek -
takl te atral ny, warsz ta ty cyr ko wo-ku glar skie, szczu dla rze,
warsz ta ty pla stycz ne i wie le in nych atrak cji. (wk)
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XXV NA JAZD PO ETÓW 
NA ZA MEK PIA STÓW !L" SKICH

W BRZE GU

Te go rocz ny Na jazd Po etów na Za mek Pia stów !l" skich w Brze gu
za in au gu ro wa no Zam ko wym Tur nie jem Po etyc kim dla m#o dzie $y

szkol nej z udzia #em po nad 40 uczest ni ków, któ ry na wi" zy wa# do tra -
dy cji ksi" $% ce go dwo ru, kie dy kon kur sy po etyc kie by #y ozdo b" &wi% -
ta brze skich $a ków Gim na zjum Pia stow skie go. Wspó# or ga ni za to rem
tur nie ju od kil ku lat jest Ze spó# Szkó# Za wo do wych nr 1 w Brze gu.
W&ród go &ci XXV Na jaz du by li po eci z Wil na: Ro mu ald Miecz kow ski,
Jó zef Szo sta kow ski, Hen ryk Ma $ul, Woj ciech Pio tro wicz, po eci cze -
scy z O#o mu' ca: Fran ti(ek V(eti)ka, Ale( Kau er, po et ki ukra i' skie
z Iwa no -Fran kiw ska: Na ta lia Tka czyk, Ma ria Tka ciw ska, Na ta lia Asa -
tu rian oraz licz ne gro no po etów z Opo la, Wro c#a wia, Ny sy, Gdy ni i Kra -
ko wa. Pod czas Na jaz du w czy tel ni WBP w Opo lu od by #o si% spo tka nie
„Wil no mia sto w chmu rach” z oka zji 25-le cia pi sma li te rac kie go „Znad
Wi lii”, któ re go re dak to rem jest Ro mu ald Miecz kow ski. Po eci spo tka li
si% rów nie$ z m#o dzie $" brze skie go II LO im. Z. Her ber ta w au li szko -
#y. Fe sti wal za ko' czy #a „Noc Po etów”, pro wa dzo na przez Ja nu sza
Wój ci ka – dyr. de par ta men tu kul tu ry, spor tu i tu ry sty ki UMWO, ani ma -
to ra wszyst kich edy cji Na jaz du Po etów. Kom plet pu blicz no &ci w naj -
wi%k szej sa li Zam ku okla ski wa# Ro ma na Ko #a kow skie go i Aga t%
Klim czak pod czas kon cer tu pie &ni do wier szy po etów pol skich oraz
bar dów &wia to wej s#a wy (Oku d$a wy, Wy soc kie go, Co he na, Wa it sa).
Spo tka nie za ko' czy# ma ra ton po etyc ki de dy ko wa ny pa mi% ci Ta de usza
Ró $e wi cza, wzbo ga co ny pio sen ka mi m#o dych wo ka li stów z Iwa no -
-Fran kiw ska i Opo la. Or ga ni za to ra mi XXV Na jaz du Po etów by# Urz"d
Mar sza# kow ski Wo je wódz twa Opol skie go, Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu -
blicz na w Opo lu, Mu zeum Pia stów !l" skich w Brze gu, Ze spó# Szkó#
Za wo do wych nr 1 w Brze gu. Pa tro nat nad im pre z" ob j"# Mar sza#ek
Wo je wódz twa Opol skie go. dks 
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Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Opo lu: wie czór au tor ski z oka zji
25-le cia pi sma „Znad Wi lii”: (od le wej) pro wa dz# cy spo tka nie Ja nusz Wój cik
oraz po eci z Wil na – Jó zef Szo sta kow ski, Hen ryk Ma $ul, Ro mu ald Miecz kow ski
(red. na czel ny) i Woj ciech Pio tro wicz

Za mek Pia stów %l# skich w Brze gu: kon cert fi na &o wy XXV Na jaz du Po etów
na Za mek, re ci tal pio sen ki po etyc kiej z udzia &em Aga ty Klim czak i Ro ma na
Ko &a kow skie go

Lau re at ki Zam ko we go Tur nie ju Po etyc kie go: (dru ga od le wej) Agniesz ka
To ma szew ska (ZSZ nr 1 w Brze gu), któ ra za j! &a pierw sze miej sce w ka te go -
rii szkó& po nad gim na zjal nych

Pu blicz no'( pod czas kon cer tu fi na &o we go XXV Na jaz du Po etów wy pe& ni &a
nie mal do ostat nie go miej sca zam ko w# sa l! Pi not tie go

Za mek Pia stów %l# skich: lau re aci Zam ko we go Tur nie ju Po etyc kie go dla
m&o dzie $y szkol nej z or ga ni za to ra mi im pre zy i ju ro ra mi
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Po eci na !l" skim Wa we lu
Za pew ne jed n! z ostat nich strof w cza -

sach "wiet no "ci "l! skie go Wa we lu za pi -
sa# w 1675 ro ku po eta Ka spar von Lo -
hen ste in, op#a ku j!c przed wcze sn! "mier$
ostat nie go Pia sta – Je rze go IV Wil hel ma:
P#y% cie #zy czu le, p#y% cie na li ca i pa -
pier/Pia stów ga #!& ostat nia, ksi! '( szla -
chet ny tu le 'y/Z nim w grób za pa da ce -
dru wy so kie drze wo/Co przez dzie wi($
wie ków cie% da wa #o kra jo wi. W pierw -
szej po #o wie XIX w. za chwy ca li si( Zam -
kiem Pia stów )l! skich, ubo le wa j!c jed -
no cze "nie nad je go lo sem – Ju lian Ur syn
Niem ce wicz i Bo gusz Zyg munt St( czy% -
ski. Na kil ka wie ków w mu rach znisz czo -
nej re zy den cji za mil k#o po etyc kie s#o wo,
do pie ro w 1990 r. pod czas I Na jaz du Po -
etów – opol scy i dol no "l! scy po eci po -
wró ci li do re ne san so wych sal, gdzie
nie gdy" re cy to wa no po ezje Ja na Ko cha -
now skie go, za rów no w ory gi na le jak
i w j( zy ku nie miec kim, dzi( ki Scherf fe ru -
so wi, na dwor ne mu po ecie, któ ry prze #o -
'y# frasz ki mi strza z Czar no la su. Nie mal
do pó# no cy w bla sku "wiec czy ta no
wier sze i nikt nie spo dzie wa# si(, 'e to
spo tka nie za mie ni si( w mi( dzy na ro do -
wy fe sti wal po ezji, któ ry trwa ju' $wier$
wie ku. W ko lej nych je go od s#o nach
wzi( #o udzia# po nad ty si!c go "ci (po etów,
t#u ma czy, na ukow ców, dzien ni ka rzy, ak -
to rów, pla sty ków, mu zy ków, pie "nia rzy)
nie tyl ko z kra jów eu ro pej skich (ta kich jak
Niem cy, Cze chy, S#o wa cja, Au stria, W( -
gry, Gre cja, Ru mu nia, Ukra ina, Bia #o -
ru", Ro sja, Li twa, Fran cja, W#o chy, An -
glia, Szwaj ca ria) ale tak 'e z Ira ku,
Tu ne zji i USA. W"ród uczest ni ków by li
twór cy ró' nych po ko le%, sto wa rzy sze% li -
te rac kich, kr( gów kul tu ro wych i orien -
ta cji "wia to po gl! do wych. Sta #e gro no sta -
no wi li przed sta wi cie le Po lo nii i Po la ków
zza oce anu, Li twy, Za ol zia i Ukra iny oraz
Ser bo #u 'y cza nie – po eci naj mniej sze go
s#o wia% skie go na ro du Eu ro py. Oprócz
ma ra to nów po etyc kich, spo tka% i lek cji
li te rac kich w szko #ach, od by wa #y si(
spek ta kle, wy sta wy, se sje po pu lar no -
-na uko we i kon cer ty, przy zna wa no rów -
nie' na gro d( li te rac k! im. M. Jo d#ow skie -
go. W ko lej nych Na jaz dach Po etów
bra li udzia#: W. Sie mion, Z. Za pa sie wicz,
J. Ze lnik, D. Ol brych ski, A. Aw die jew,
H. Ba na szak, A. Za ryc ki, R. Ko #a kow ski.
Im pre za przy czy ni #a si( do pro mo cji
Brze gu i re gio nu w mass me diach. Licz -
ne pu bli ka cje z fe sti wa lu uka zy wa #y si(
w cza so pi smach, ar ty "ci za in spi ro wa ni
po by tem w Brze gu two rzy li no we dzie -
#a: wier sze oraz ich prze k#a dy, ob ra zy,
utwo ry mu zycz ne. To co wy da rzy #o si(
pod czas je go wszyst kich od s#on wy ma -
ga #o by opi sa nia w ob szer nej pra cy na -
uko wej. Na jazd prze cho dzi# zmien ne ko -
le je lo su, od edy cji pe# nych roz ma chu
z gwiaz da mi, po wy ci szo ne spo tka nia po -
etyc kie z bez dom ny mi w schro ni skach im.
Bra ta Al ber ta i sie ro ci% cach. Dzie li# si(
s#o wem przy sto le mi ste rium chle ba
i na stro nach al ma na chów, z prze ko na -
niem, 'e po ezja mo 'e zbli 'a$ do ma te rial -
ny wy miar na szej eg zy sten cji. 

JA NUSZ WÓJ CIK

! Pod czas dwu na stej edy cji Fe sti wa lu Fil mo -
we go Opol skie La my, po za pro jek cja mi fil mów,
wr! czo no sta tu et k! Ho no ro wej La my 2014 Ka -
zi mie rzo wi Ba ra ba szo wi oraz przy zna no na gro -
dy w ra mach Kon kur su G"ów ne go dla naj lep -
szych etiud fil mo wych i fil mów ama tor skich.

! O #y ciu i osi$ gni! ciach pro fe so ra Da mia na
Tom czy ka – ba da cza lo sów naj m"od szych je% ców
wo jen nych i by "e go dy rek to ra Mu zeum, opo wia -
da no pod czas spo tka nia z cy klu „Twa rze Opo la”
w Cen tral nym Mu zeum Je% ców Wo jen nych.

! Po li tech ni ka Opol ska wraz z To wa rzy stwem
Spo "ecz no -Kul tu ral nym Po lo nia – Kre sy zor ga -
ni zo wa "a kon fe ren cj! na uko w$ „Osi$ gni! cia
go spo dar cze na daw nych Kre sach Rzecz po spo -
li tej” z re fe ra ta mi wy st$ pi li m. in.: prof. dr hab.
S. Ni cie ja, A. Wil gu sie wicz, K. Zio "o, któ rzy
przed sta wi li syl wet ki wy bit nych po sta ci Opolsz -
czy zny wy wo dz$ cych si! z daw nych kre sów II RP.

! Zdj! cia Woj cie cha G! dzi% skie go mo# na by -
"o ogl$ da& pod czas wy sta wy fo to gra fii „Afga ni -
stan” w Cen tral nym Mu zeum Je% ców Wo jen -
nych w Opo lu, któ ra po ka zy wa "a co dzien n$
s"u# b! #o" nie rzy, któ rzy wcho dz$ w sk"ad pol skie -
go kon tyn gen tu woj sko we go w Afga ni sta nie. 

! W Col le gium Ci vi tas Uni wer sy te tu Opol -
skie go od by "a si! kon fe ren cja na uko wa „Wie lo -
kul tu ro wo'& na (l$ sku Opol skim i w Ka zach sta -
nie”, w trak cie któ rej przed sta wio no re fe ra ty
do ty cz$ ce mniej szo 'ci na ro do wych, sto sun ków
Pol ski z Ka zach sta nem oraz osie dle nia re pa trian -
tów z Ka zach sta nu na Opolsz czy) nie.

! Z oka zji 60 rocz ni cy in ter no wa nia Ste fa na
Wy szy% skie go w klasz to rze oj ców Fran cisz ka nów
w Prud ni ku, Mu zeum Zie mi Prud nic kiej wraz
z Prud nic kim O'rod kiem Kul tu ry zor ga ni zo wa -
"y Ogól no pol sk$ Kon fe ren cj! Na uko w$ „Pry mas
Ste fan Wy szy% ski – wi! zie% Prud ni ka”, któ ra za -
in au gu ro wa "a ob cho dy Prud nic kie go Ro ku Pry -
ma so we go.

! Jó zef Chy #y, ab sol went In sty tu tu Sztu ki
Uni wer sy te tu Opol skie go, ar ty sta wspó" pra cu j$ -
cy z Ga le ri$ Sztu ki Wspó" cze snej, uro czy 'cie
otwo rzy" no w$ wy sta w! „Po g"os ho ry zon tu”
w Ga le rii ZPAP w Opo lu.

!Pod czas Zam ko we go Wie czo ru Ar ty stycz ne -
go w Mu zeum Pia stów (l$ skich w Brze gu kon cer -
cie z cy klu „Wie czo ry Lisz tow skie” wy st$ pi" wy bit -
ny pia ni sta Eu gen In djic, za pre zen to wa no rów nie#
wy sta w! zbio ro w$ ar ty stów z Gru py O(cie nia.
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na w re zy den cji Op pers dorf fów w G!o gów ku
w 1806 r. Or ga ni za cja fe sti wa lu w za byt ko wych
wn" trzach obiek tów G!o gów ka i Prud ni ka
przy czy nia si" do po pu la ry za cji mu zy ki kla sycz -
nej oraz pro mo cji za byt ków i dzie dzic twa kul -
tu ro we go re gio nu: wil li Fra en klów w Prud ni ku,
Mu zeum Re gio nal ne go w g!o gó wec kim zam -
ku a tak #e ra tu sza i ba ro ko wych ko $cio !ów $l% -
skie go mia stecz ka. Od by !o si" 11 kon cer tów
w wy ko na niu bli sko 40 mu zy ków, do ce nia nych
na sa lo nach mu zycz nych oraz mi" dzy na ro do -
wych kon kur sach. Roz brzmie wa !a mu zy ka
m.in. F. Lisz ta, I. J. Pa de rew skie go. Ro syj ska pia -
nist ka E. Iwa no wa wy ko na !a utwo ry Ka ro la Szy -
ma now skie go oraz Ser giu sza Rach ma ni no wa.
Na to miast &u kasz Mi ko !aj czyk po raz pierw szy
na fe sti wa lu za gra! II Kon cert for te pia no wy
f -moll op. 21 Fry de ry ka Cho pi na. Wy da rze niem
ar ty stycz nym fe sti wa lu by! kon cert or ga no wy
wir tu oza te go in stru men tu – prof. Ju lia na Gem -
bal skie go. W miej sco wych za byt kach kon cer -
to wa !y rów nie# ze spo !y: Cam pa gnu ol lo Ba rock
An cam ble, Krios Qu ar tet oraz kwin tet smycz -
ko wy Al tra Vol tra. 

Opo la nie po #e gna li Ró #! Bed norz

W wie ku 94 lat ode sz!a pa ni Ró #a Bed -
norz – ne stor ka opol skich dzien ni ka rzy i mu ze -
al ni ków, po sta' szla chet na o zna cz% cych za s!u -
gach dla Pol ski i (l% ska. Po cho dzi !a z ro dzi ny
o g!" bo kich ko rze niach pa trio tycz nych, zwi% za -
nej z tra dy cj% po wsta) $l% skich. W cza sie oku -
pa cji, kie dy by !a !%cz nicz k% Ar mii Kra jo wej
(pseu do nim Iza) w kon spi ra cji po zna !a przy sz!e -
go m" #a – li te ra ta Zbysz ko Bed no rza (pseu do -
nim Jó zek). W la tach sta li now skie go ter ro ru pod -
j" !a he ro icz n% i sku tecz n% wal k" o je go
uwol nie nie z ci"# kie go wi" zie nia. Z Opo lem
zwi% za !a si" od 1954 r., po zo sta j%c nie co w cie -
niu Zbysz ko Bed no rza i po $wi" ca j%c si" ro dzi -
nie, pu bli ko wa !a cen ne ar ty ku !y po pu la ry zu j% -
ce kul tu r" i dzie je (l% ska Opol skie go m.in.
na !a mach pra sy po lo nij nej za oce anem. Dzi" -
ki te mu zdo !a !a na wi% za' do br% wspó! pra c" z Po -
lo ni% w Ka na dzie, co za owo co wa !o lo ka li za cj%
i sfi nan so wa niem w Opo lu bu do wy no wo cze -
sne go Ze spo !u Szkó! Tech nicz nych i Ogól no -
kszta! c% cych im. Ka zi mie rza Gzow skie go, po -
pu lar nej „ka na dyj ki”. Pa ni Ró #a Bed norz by !a
rów nie# d!u go let nim pra cow ni kiem Cen tral ne -
go Mu zeum Je) ców Wo jen nych w Opo -
lu – &am bi no wi cach, au to rem wie lu cen nych
wy staw oraz pu bli ka cji po $wi" co nych te ma ty -
ce je niec kiej. W opol skim od dzia le sto wa rzy sze -
nia „Wspól no ta Pol ska” pro wa dzi !a ak tyw n%
dzia !al no$' m.in. na rzecz Po la ków z Za ol zia.
Za swo je do ko na nia zo sta !a uho no ro wa na Na -
gro d% im. Ka ro la Miar ki a tak #e lau rem ho no -
ro we go cz!on ka Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów
i Na uczy cie li Ze spo !u Szkó! Tech nicz nych
i Ogól no kszta! c% cych im. Ka zi mie rza Gzow skie -
go w Opo lu. Ró #a Bed norz spo cz" !a na opol skiej
ne kro po lii na Pó! w si.

IV Opol ski Fe sti wal Fo to gra fii

Po nad dwa ty go dnie trwa! „Opol ski Fe sti wal
Fo to gra fii OFF” zor ga ni zo wa ny przez Fun da -
cj" Warsz ta tów Fo to gra ficz nych 2.8. Ha s!o
te go rocz nej edy cji – „Bez gra nic” za in spi ro wa -
!o wie lu twór ców do re ali za cji ory gi nal nych
prac. Ar ty stycz ne wy zwa nie pod j" li m.in. Eu -
sta chy Kos sa kow ski, Ma rek Ar ci mo wicz, Woj -
ciech Grz" dzi) ski, Adam Pa) czuk, Mak sy mi -
lian Ri ga mon ti, To masz To ma szew ski, Grze gorz
We! nic ki, Slav Za to ka, Piotr Zbier ski oraz
Ro bert Da nie luk, a tak #e stu den ci In sty tu tu Sztu -
ki Uni wer sy te tu Opol skie go oraz cz!on ko wie
Opol skie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go.
W bo ga tym pro gra mie OFF za pre zen to wa no in -
te re su j% ce wy sta wy: „6 me trów przed Pa ry #em”
Eu sta che go Kos sa kow skie go w Wo je wódz -
kiej Bi blio te ce Pu blicz nej oraz Mar ka Ar ci mo -
wi cza, fo to gra fa, któ ry w ci% gu 20 lat pra cy od -
by! sze reg da le kich po dró #y po $wie cie.
W Mu zeum (l% ska Opol skie go go $ci !y wy sta -
wy: „Su gar Town” To ma sza To ma szew skie go,
„Eli, Eli” Grze go rza We! nic kie go, „Afga ni stan
jest w nas” Mak sy mi lia na Ri ga mon tie go oraz
„(wia t!a pó! no cy” Ro bert Da nie lu ka. Pod czas
fe sti wa lu roz strzy gni" to rów nie# kon kurs fo to -
gra ficz ny im. Ta de usza Kwa $niew skie go, or ga -
ni zo wa ny przez „No w% Try bu n" Opol sk%”.
Zwy ci" #y !o zdj" cie „Cud na ro dzin” au tor stwa
Mo ni ki Pie chow skiej z &o wi cza. Na to miast
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by !o si"
spo tka nie ze Sla vem Za to k% – fo to gra fi kiem
i fil mow cem o mi" dzy na ro do wej s!a wie, któ -
ry od kil ku na stu lat two rzy w USA. Uzu pe! nie -
niem cz" $ci ar ty stycz nej OFF by !y warsz ta ty:
„Ado be Li gh tro om bez ta jem nic” oraz „(wia -
t!o w fo to gra fii stu dyj nej i ple ne ro wej”.

XXII (l$ ski Fe sti wal
im. Lu dwi ga van Beetho ve na

Te go rocz ny (l% ski Fe sti wal im. Lu dwi ga
van Beetho ve na roz po cz%! si" kon cer tem Mi cha -
!a Kry wo rucz ko, któ ry wy ko na! for te pia no w%
trans kryp cj" Lisz ta – V Sym fo nii c -moll op. 67
Lu dwi ga van Beetho ve na. Kon cer ty z udzia !em
zna cz% cych ar ty stów z kra ju i z za gra ni cy (Ro -
sji, Czech i W" gier) cie szy !y si" spo rym za in -
te re so wa niem pu blicz no $ci. Fe sti wal na wi% zu -
je w swo jej ge ne zie do hi sto rycz nych wy da rze)
zwi% za nych z po by tem Lu dwi ga van Beetho ve -
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Pa mi! ta" 
– nie tyl ko w rocz ni c!

Ka! de go ro ku od cho dz" z te go #wia ta
wy bit ni ar ty #ci. Ani si$ ogl"d nie my, jak
bra ku je wo kó% nas tych, bez któ rych jesz -
cze chwi l$ te mu nie wy obra !a li #my so bie
&l" ska… Po zo sta j" wspo mnie nia i po wra -
ca nie do ich twór czo #ci w ko lej ne rocz ni -
ce #mier ci. De dy ko wa ne s" tym nie zwy -
k%ym po sta ciom fe sti wa le, ich na zwi ska
nada wa ne s" przy byt kom kul tu ry i uli com,
usta wia po pier sia w Ga le rii Ar ty stycz nej.
A za !y cia? A za !y cia nie za wsze do ce nia -
ni, al bo ra czej nie do#' do ce nia ni. Naj cz$ -
#ciej do ce nia my ich dzie %o do pie ro, gdy ich
ju! nie ma, a od cho dz" cza sem znie nac -
ka, cho' spo dzie wa nie. 

Je rzy Du da-Gracz – cho' osiad% w Ka -
to wi cach i tu jest je go miej sce wiecz ne go
spo czyn ku, nie ma swo je go trwa %e go #la -
du – po za na zw" uli cy, któ ra zna la z%a si$
w tzw. ka to wic kiej Stre fie Kul tu ry, nie opo -
dal no we go Mu zeum &l" skie go i sie dzi by
NO SPR. W 10. rocz ni c$ #mier ci ar ty sty je -
dy nie Ope ra &l" ska w By to miu przy go to -
wa %a skrom n" – na mia r$ swo ich mo! li -
wo #ci – wy sta w$ je go kil ku na stu prac
z cy klu cho pi now skie go, do da j"c do niej
fol der z tek stem Ta de usza Ki jon ki i re pro -
duk cja mi ob ra zów. Lecz na dal nie ma Du -
da-Gracz swo je go trwa %e go miej sca w Ka -
to wi cach. Za pew ne w owej Stre fie Kul tu ry
nie po win no za brak n"' miej sca dla tej wy -
bit nej po sta ci.

A Piotr Szmit ke? Ar ty sta nie spo koj ny
i nie po kor ny – rów nie! od ro ku nie ma go
w#ród nas. Z sze ro kie go #wia ta po wró ci%
do Ka to wic i po zo sta%… przy Fran cu skiej.
Mo !e nie wy star cza j" co po zna li #my si$
na tej twór czo #ci? Je go pa mi$ ci przy go to -
wa no Me ta ve ra Art. Fe sti wal. By% to prze -
gl"d i ogl"d mo! li wo #ci ar ty stycz nych
Pio tra Szmit ke – od ry sun ków po teo re tycz -
ne ana li zy pod czas kon fe ren cji w Wy! szej
Szko le Tech nicz nej z któ r" by% zwi" za ny,
od kon cer tu je go utwo rów w wy ko na niu
przy ja ció% po pre zen ta cj$ au tor skich spek -
ta kli w Te atrze &l" skim i Ra diu Ka to wi -
ce. I ma my w pa mi$ ci nie zwy k%y spek takl
„Mu zeum Hi ste rycz ne Mme Eu ro zy”, któ -
ry by% – jak na dzie %o ope ro we przy sta -
%o – kon glo me ra tem wszyst kich zdol no #ci
ar ty stycz nych i ta len tów Pio tra Szmit ke.
Szo ko wa%, ale za chwy ca%, a wszyst ko to
wi" za%… swo im nie zwy k%ym wie lo ta len tem:
mu zycz nym, li te rac kim, ak tor skim, ma lar -
skim, gra ficz nym i wszel kim in nym. Eks -
cen trycz ny, ale prze cie! zna ko mi cie funk -
cjo nu j" cy w co dzien no #ci ar ty stycz nej
&l" ska. Nie za po mnia ny. Czy na pew no? Bo
kie dy za ko( cz" si$ fe sti wa le, wy st" pie nia
i wszyst ko to, co z%o !y %o si$ na wie lo dnio -
wy, zna ko mi ty sk" di n"d pro gram – co po -
zo sta nie? Ko lej na rocz ni ca? I je mu z pew -
no #ci" war to od da' sta %e miej sce w – b"d)
co b"d) – Stre fie Kul tu ry, któ r" na swój
spo sób wspó% two rzy%. By% prze cie! iskrz" -
cym ele men tem w stwo rzo nej przez sie bie
me ta we ry stycz nej prze strze ni Sztu ki. 

Kie dy zmar% przed ro kiem, w „&l" sku”
pi sa% o swo im Przy ja cie lu Ro man Ma ciusz -
kie wicz: „Ta wia ra w #wiat idei, w nad -
rz$d n" ro l$ sztu ki w !y ciu, nie zgo da na ba -
na%, prze ko ra i upór po zo sta %y w Pio trze
do ko( ca”. Po trze ba i nam tro ch$ prze ko -
ry i upo ru, by zna laz% swo je miej sce – trze -
ba si$ o nie upo mi na'. A li sta na zwisk
„do za pa mi$ ta nia” jest co raz d%u! sza.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA

Je
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! „Za wol no!", praw d# i chleb” – pod ta kim
ty tu $em Mu zeum Ar chi die ce zjal ne w Ka to wi cach
przy go to wa $o wy sta w# w 30. rocz ni c# !mier ci b$.
ks. Je rze go Po pie $usz ki pa tro na So li dar no !ci.

! Mu zeum Hi sto rii Ka to wic za pra sza $o do od -
wie dze nia wy sta wy po !wi# co nej po sta ci zna ko -
mi te go ak to ra – Zbi gnie wa Cy bul skie go, zna ne -
go przede wszyst kim z ta kich fil mów jak
„Po ko le nie”, „Po pió$ i dia ment” czy „R# ko pis
zna le zio ny w Sa ra gos sie”, tra gicz nie zmar $e go
w 1967 ro ku.

! In sty tut Mi ko $ow ski za pra sza$ na wy sta -
w# Gru py Fo to gra ficz nej „Kar bon” za ty tu $o -
wa nej „Pla ne ta Si le sia. Gór ni nie z tej zie mi”,
na któ rej swo je pra ce po ka za li Ka ja %wi# to -
chow ska, Da mian Cyf ka, To masz Ry bok i Ma -
ciej Mu twil.

! Kon cert in au gu ru j& cy te go rocz ny XXIV
Mi# dzy na ro do wy Fe sti wal M$o dych Lau re atów
Kon kur sów Mu zycz nych z udzia $em Kin gi Bo -

row skiej (mez zo so pran), 'u ka sza Haj du cze nia
(ba ry ton), Grze go rza Bie ga sa (for te pian), Bar -
to sza Ko$ su ta (akor de on, ban do neon) oraz Hu -
mi Ac cor dion Band pod dy rek cj& Ar tu ra Mie -
dzi( sklie go od by$ si# Sa li kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach. 

! %l& ska Or kie stra Ka me ral na pod dy rek -
cj& Ro ber ta Ka ba $y oraz so li !ci: Si mo ne Ru bi -
no (W$o chy) – per ku sja, Flo rian Mi trea (Ru -
mu nia) – for te pian i An drei Io nit) (Ru mu nia) 
– wio lon cze la, wy st& pi $a w Sa li kon cer to wej
Aka de mii Mu zycz nej w ra mach Mi# dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu M$o dych Lau re atów Kon -
kur sów Mu zycz nych or ga ni zo wa ne go przesz
In sty tu cj# Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy -
ki „Si le sia”. 

! 21 pa* dzier ni ka w Stu dio Kon cer to wym Ra -
dia Ka to wi ce po raz pierw szy za brzmia$ Kwar -
tet fle to wy Pio tra Mos sa pt. „Angst Und Ver trau -
ven”, któ re go wy ko naw ca mi by li 'u kasz

Pod pa tro na tem „"l# ska”

Aka de mia Pol skie go Fil mu w Tychach

Kra kow ska Aka de mia im. An drze ja Fry cza
Mo drzew skie go Wy dzia$ Za miej sco wy w Ty -
chach za pra sza za in te re so wa nych: stu den tów, na -
uczy cie li, uczniów szkó$ li ce al nych oraz wol nych
s$u cha czy na Aka de mi% Pol skie go Fil mu – bez p$at -
ny dwu let ni kurs hi sto rii pol skie go ki na. Kurs prze -
zna czo ny jest dla wszyst kich za in te re so wa nych hi -
sto ri# ki na i kul tu ry, a w szcze gól no &ci dla
stu den tów, na uczy cie li pro wa dz# cych w swo ich
szko $ach lek cje Fil mo te ki Szkol nej oraz dla
uczniów, któ rzy pla nu j# stu dio wa' na wy dzia $ach
hu ma ni stycz nych. Na kur sie ucznio wie b% d# mie -
li oka zj% zo ba czy' ar cy dzie $a pol skiej ki ne ma to -
gra fii, wy s$u cha' aka de mic kich wy k$a dów o pol -
skim ki nie oraz po dy sku to wa' nie tyl ko ze
spe cja li sta mi fil mo znaw ca mi i kul tu ro znaw ca -
mi, a tak (e z twór ca mi ki na.

Spo tka nia Aka de mii Pol skie go Fil mu s# otwar -
te dla wszyst kich osób za in te re so wa nych hi sto ri#
pol skie go fil mu i chc# cych po sze rzy' swo j# wie dz%
na ten te mat, tak (e nie b% d# cych stu den ta mi Wy dzia -
$u Za miej sco we go ani s$u cha cza mi Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku.

Aka de mia Pol skie go Fil mu po wsta $a z ini cja -
ty wy Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej. 
APF or ga ni zo wa na jest ju( od pa ru lat w ki nie Kul -
tu ra w War sza wie. Na st%p nie za j% cia APF zo sta -
$y zor ga ni zo wa ne w !o dzi w ki nie Po lo nia, pó) -
niej w Kiel cach, a od je sie ni te go ro ku b% d#
od by wa $y si% rów nie( w Ty chach w „Pa sa (u An -
dro me da”

Spo tka nia Aka de mii Pol skie go Fil mu s# otwar -
te dla wszyst kich osób za in te re so wa nych hi sto ri# pol -
skie go fil mu i chc# cych po sze rzy' swo j# wie dz%
na ten te mat, tak (e nie b% d# cych stu den ta mi Wy dzia -
$u Za miej sco we go ani s$u cha cza mi Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku.

Miej sce od by wa nia si% Aka de mii Pol skie go Fil -
mu w Ty chach, sa la ki no wa w Pa sa (u Kul tu ry „An -
dro me da”, plac Ba czy* skie go 2, Ty chy.

W pro gra mie Aka de mii Pol skie go Fil mu w Ty chach
s# na st% pu j# ce spo tka nia: 25. li sto pa da 2014 (wto rek)
godz. 15.30 – Przy go da na Ma riensz ta cie, 1953 r., 93
min, Ce lu lo za, 1954, 120 min; 2. grud nia 2014 (wto -
rek) godz. 15.30 – Go dzi ny na dziei, 1955 r., 87 min,
Cz$o wiek na to rze, 1956 r., 80 min; 9. grud nia 2014
(wto rek) godz. 15.30 – Zi mo wy zmierzch, 1956 r., 87
min, Za gu bio ne uczu cia, 1957, 75 min; 16. grud -
nia 2014 (wto rek) godz. 15.30 – Ka na$, 1956 r., 91
min, Ero ica, 1957 r., 78 min; 7. stycz nia 2015 (!ro -
da) godz. 15.30 – Po pió$ i dia ment, 1958 r., 97 min,
Krzy( wa lecz nych, 1958 r., 84 min; 13. stycz nia 2015
(wto rek) godz. 15.30 – Ostat ni dzie* la ta, 1958 r., 66
min, Ba za lu dzi umar $ych, 1958 r., 104 min; 20. stycz -
nia 2015 (wto rek) godz. 15.30 – Po (e gna nia,
1958 r., 97 min, Po ci#g, 1959 r., 93 min; 27. stycz -
nia 2015 (wto rek) godz. 15.30 – Do wi dze nia, do ju -
tra, 1959 r., 80 min, Nie win ni cza ro dzie je, 1960 r., 83

min, Wi% cej in for ma cji na stro nie www.aka de mia pol -
skie go fil mu.pl

Woj ciech Ki lar uho no ro wa ny we Lwo wie

  Z ini cja ty wy To wa rzy stwa Mi $o &ni ków Lwo wa
i Kre sów Po $u dnio wo -Wschod nich w dniu 12 pa) -
dzier ni ka 2014 r. we Lwo wie mia $a miej sce uro czy -
sto&' od s$o ni% cia ta bli cy po &wi% co nej Woj cie cho wi
Ki la ro wi. Wy da rze nie to by $o cz% &ci# or ga ni zo wa -
ne go przez Kon su lat Ge ne ral ny Rze czy po spo li tej
Pol skiej we Lwo wie 3. Prze gl# du Naj now szych Fil -
mów Pol skich „Pod Wy so kim Zam kiem”. Ta bli ca
zo sta $a umiesz czo na na bu dyn ku, w któ rym uro dzi$
si% kom po zy tor. W&ród obec nych na ce re mo nii by li
mi% dzy in ny mi: Kon sul ge ne ral ny RP we Lwo wie
Ja ro s$aw Drozd, mar sza $ek wo je wódz twa &l# skie go
Mi ro s$aw Se ku $a oraz wi ce pre zy dent Mia sta Ka to -
wi ce Mi cha$ Lu ty.     

Od szed$ Ka rel Bro +ek

21 pa) dzier ni ka w swo im do mu w Klad nie zmar$
w wie ku 79 lat Ka rel Bro (ek, wy bit ny re (y ser, ak -
tor te atral ny i fil mo wy, wspó$ twór ca le gen dar ne go
cze skie go te atru SE MA FOR, zwi# za ny te( ze s$yn -
n# La ter n# Ma gi k#, z któ r# zwie dzi$ nie mal ca $y
&wiat. Od pra wie 30 lat po dzi wia' mo( na w Pra dze
zre ali zo wa ne go przez Nie go w ma rio net kach Don
Gio van nie go Mo zar ta. Pra co wa$ do ostat nich dni,
na 10 dni przed &mier ci# od by $a si% przy go to wa na
przez Nie go pre mie ra w Te atrze im. Klic pe ra
w Hrad cu Kra lo ve. Bro (ek od wie lu lat zwi# za ny by$
ze "l# skim Te atrem Lal ki i Ak to ra „Ate neum”, w któ -
rym w la tach 2007-2012 pe$ ni$ funk cj% za st%p cy dy -
rek to ra do spraw ar ty stycz nych. W Ka to wi cach zre -
ali zo wa$ dzie si%' przed sta wie*. Za Kró la Je le nia
Goz zie go uho no ro wa ny zo sta$ „Z$o t# Ma sk#”. Je -
go za s$u g# by $o wpro wa dze nie na lal ko w# sce n%
spek ta kli dla wi dzów do ro s$ych – Ja my Kaf ki oraz
Jo an ny d’Arc skom po no wa nej przez Ar ty st% z kom -
pi la cji tek stów po &wi% co nych Dzie wi cy Or le a* skiej
przez ró( nych dra ma tur gów.

Od szed$ wiel ki Ar ty sta a za ra zem wspa nia $y, cie -
p$y Cz$o wiek, któ ry po zo sta nie w pa mi% ci Je go ka -
to wic kich przy ja ció$. 

Zi# ta ra w ga le rii Art No va2

Ta de usz Zi% ta ra jest
ab sol wen tem Pa* stwo -
we go Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Kra ko -
wie i Aka de mii Sztuk
Piek nych w Kra ko -
wie – Wy dzial Gra fi ki
w Ka to wi cach. Dy plom
z me da lem otrzy ma$
w 1982 ro ku. Stu dio wa$
gra fi k% i ma lar stwo. Jest
cz$on kiem Zwi#z ku
Pol skich Ar ty stów Pla -
sty ków i Sto wa rzy sze -
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D!u gosz – flet, Ra do s!aw Pu ja nek – skrzyp ce, Ka ta -
rzy na Bud nik -Ga !"z ka – al tów ka i Ra fa! Kwiat kow -
ski – wio lon cze la.

! 23 i 25 pa# dzier ni ka IPiUPM „Si le sia” zor ga ni -
zo wa !a swo je kon cer ty w no wej Sa li ka me ral nej
miesz cz" cej si$ w no wo od da nym gma chu Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia, a wy st" pi -
li: pia ni %ci Da ria &u raw ska i Ar nold Gni wek oraz lau -
re aci VIII Mi$ dzy na ro do we go Kon kur su Mu zycz ne -
go im. Mi cha !a Spi sa ka: sak so fo nist ka Alek san dra
Ma' kow ska, klar ne ci sta Bar t!o miej Do bro wol ski
oraz wro c!aw ska or kie stra ka me ral na In ter>Ca me -
ra ta pod ba tu t" Ja na Ja ku ba Bo ku na. 

! Wy sta w$ ma lar stwa Ur szu li Fi giel -Szczep -
ki – ab sol went ki Pa' stwo wej Wy( szej Szko !y Sztuk
Pla stycz nych w Po zna niu (dy plom w 1990 r.) oraz Stu -
dium Po dy plo mo we go w In sty tu cie Sztu ki Uni wer sy -
te tu )l" skie go w Cie szy nie (gra fi ka kom pu te ro wa),
mo( na ogl" da* w Mu zeum Miej skim w Sie mia no wi -
cach )l" skich. 

! Na wy sta w$ ma lar stwa „Ho ry zon ty” Zbi gnie wa
Fur ga li' skie go – ab sol wen ta ka to wic kie go Wy dzia !u
Gra fi ki ASP w Kra ko wie w pra cow niach gra fi ki
warsz ta to wej oraz ilu stra cji ksi"( ko wej pro fe so rów
Sta ni s!a wa Klu ski i Sta ni s!a wa Gaw ro na, za pra sza -
!o Mu zeum Hi sto rii Ka to wic. 

! 85. ju bi le uszo wy rok aka de mic ki 2014/2015
roz po cz$ !a 14 pa# dzier ni ka Aka de mia Mu zycz na
w Ka to wi cach: wy k!ad in au gu ra cyj ny za ty tu !o wa ny
„Can ta re aman tis Est. Pi$k no, mi !o%*, mu zy ka” wy -
g!o si! ks. prof. Je rzy Szy mik, na to miast wie czo rem od -
by! si$ kon cert w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go pod dy rek -
cj" Mi cha !a Klau zy z udzia !em so li stów: Esz ter Ka -
ra szon – wio lon cze la i Ma te usz Bo ro wiak – for te pian,
któ rzy wy ko na li utwo ry Ern+ Dohnányi’ego i An drze -
ja Pa nuf ni ka.

!W Mu zeum Gór nic twa W$ glo we go w Za brzu od -
by !a si$ pro mo cja ksi"( ki Iwo ny Schy mal li i Ma cie -
ja Zdziar skie go pt. „Czwar te Przy ka za nie.pl”. 

! Spo tka nie au tor skie z Ta de uszem Ki jon k" po !" -
czo ne z pro mo cj" ksi"( ki „44 so ne ty bry now skie z ob -
ra za mi Je rze go Du dy-Gra cza” od by !o si$ w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Za brzu. 

! Wy dzia! Za miej sco wy w Ty chach Kra kow skiej
Aka de mii im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go
za in au gu ro wa! no wy rok aka de mic ki 2014/2015,
a wy k!ad in au gu ra cyj ny „Wol no%* s!o wa 
w dzia !al no %ci ad mi ni stra cji pu blicz nej” wy g!o si! 
dr Mar cin Sa la -Szczy pi' ski wi ce dzie kan 
Okr$ go wej Izby Rad ców Praw nych w Kra -
ko wie. 

! Miej ski Dom Kul tu ry Po !u dnie w Ka to wi cach
za pra sza na wer ni sa( ko mik su i ilu stra cji An ny
Krzto' ubie g!o rocz nej ab sol went ki ASP w Ka to wi -
cach (kie ru nek gra fi ka warsz ta to wa) i Krzysz to fa
Ha ina – stu den ta V ro ku te go sa me go kie run ku, 
któ rzy pod czas wy sta wy pt. „Lu dzie i po two ry” 
pre zen tu j" ilu stra cje, a tak (e frag men ty ko -
mik sów.

nia Twór ców Form Z!ot ni czych. Zaj mu je si" twór czo -
#ci$ w dzie dzi nie srebr nej bi %u te rii uni ka to wej, gra -
fi ki warsz ta to wej i ma lar stwa. Za wo do wo zwi$ za ny
jest z Ze spo !em Sztuk Pla stycz nych w Ka to wi cach. 

W pa& dzier ni ku 2014 ro ku je go pra ce ma lar skie
i gra fi k" mo% na by !o ogl$ da' pod czas wy sta wy w ga -
le rii Art No iva2 ZPAP w Ka to wi cach.

Wcze #niej wy sta wia! m.in. w Mu zeum Ar chi die -
ce zjal nym w Ka to wi cach, Mu zeum Miej skim Ja -
worz na, ga le rii „Obok” w Ty chach, MDK w Mi ko -
!o wie, Ga le rii kra kow skiej „La Pas sion du Vin”,. Jest
uczest ni kiem wy staw po ple ne ro wych oraz wy staw
zbio ro wych w kra ju i zagra ni c$. 

Ma gia Bi sku pic

W Za brzu Bi sku pi cach re ali zo wa ny jest cie ka wy
pro jekt dla miesz ka j$ cej tam m!o dzie %y. – Na szym
ce lem jest po ka za nie dzie cia kom in spi ru j! cych form
sp" dza nia wol ne go cza su. Chce my roz bu dzi# w nich
cie ka wo$# $wia ta, a tak %e udo wod ni# im, %e po tra -
fi! sa me du %o zro bi#. Je $li przy oka zji uda si" po ka -
za# cie ka we ob li cze Bi sku pic, b" dzie to do dat ko wym
efek tem na szej pra cy – mó wi Agniesz ka Kur da – au -
tor ka pro jek tu „M!o dzi Gniew ni kr" c$ film”.

Mi mo %e pro jekt uru cho mio no w czerw cu br. to
oso by z nim zwi$ za ne mo g$ czu' si" dum ne ze swo -
jej pra cy. Ju% uda !o si" na kr" ci' kil ku na sto mi nu to -
wy film w opar ciu o sce na riusz stwo rzo ny przez m!o -
dych miesz ka( ców dziel ni cy Za brze Bi sku pi ce,
przy wspar ciu spe cja li stów z Gli wic kie go Klu bu Fil -
mo we go „Wro ta”. W fil mie po ka za no mo% li wo #ci
sp" dza nia cza su wol ne go, ja kie ma j$ m!o dzi lu dzie
na Bi sku pi cach i cie ka we miej sca w dziel ni cy. 

Jak mó wi$ re ali za tor ki pro jek tu, udzia! w nim
wzma ga, szcze gól nie w je go star szych uczest ni kach,
po czu cie od po wie dzial no #ci za m!od szych ko le gów
i ko le %an ki. Jed no cze #nie m!o dzi lu dzie otwie ra j$ si"
na no we po my s!y i !a twiej na wi$ zu j$ kon tak ty z in -
ny mi. Oso by za an ga %o wa ne w pro jekt sta ra j$ si" po -
ka za' je go uczest ni kom, %e wspól nie mo% na wie le
zro bi' za rów no dla sie bie, jak i swo jej dziel ni cy.

Pro jekt ma jesz cze in ny cel – na ucze nie m!o dych
lu dzi kry tycz ne go spoj rze nia na in for ma cje, ja kie po -
przez ró% ne ka na !y (ra dio, tv, pra sa, in ter net) do cie -
ra j$ do nich. U!a twi im to po dej mo wa nie #wia do -
mych de cy zji %y cio wych oraz w!$ cza nie si" w %y cie
spo !ecz ne.

Pro jekt re ali zo wa ny jest od czerw ca do grud -
nia 2014 ro ku przez Za brza( skie Sto wa rzy sze nie
Na Rzecz Pro fi lak ty ki i Po mo cy Ro dzi nie „Dro ga”
i Dziel ni co wy O#ro dek Kul tu ry w Za brzu Bi sku pi -
cach. Pro jekt jest do fi nan so wa ny ze #rod ków Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich.

Z w!ó kien we! ny – ma lar stwo Ewy Mi siak 

Po trze ba nie kon wen cjo nal ne go spo so bu wy po -
wie dzi ar ty stycz nej sk!o ni !a ar tyst k" – Ew" Mi siak

do po szu ki wa( twór czych, któ re za owo co wa !y po -
wsta niem ob ra zów nie na ma lo wa nych – fe tro gra fii.
Na pierw szy rzut oka ro bi$ wra %e nie ob ra zów olej -
nych lub akwa rel. Jed nak to nie p" dzel i far ba s$ jej
pod sta wo wym na rz" dziem ma lar skim. Ewa Mi siak
opra co wa !a w!a sn$ tech ni k" ma lo wa nia ob ra zów,
opie ra j$c si" na spil #nia niu po je dyn czych w!ó kien
we! ny. Two rzy ob ra zy fi gu ra tyw ne, cho' w jej do -
rob ku nie brak pej za %y, por tre tów i abs trak cji.

Na wy sta w" po ka za n$ w ga le rii Foy er te atru )l$ -
skie go z!o %y !o si" 20 ob ra zów. Ar tyst ka wzi" !a udzia!
w kil ku na stu wy sta wach in dy wi du al nych w kra ju
i zagra ni c$, a jej pra ce zna la z!y si" w ga le riach i ko -
lek cjach pry wat nych w Pol sce, Niem czech, Szwaj -
ca rii, Fran cji i An glii. 

An na 66 An drze jew ska w ZPAF

Zwi$ zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków
Okr"g )l$ ski by! oir ga niu za to rem wy sta wy fo -
to gra fii An na 66 An drze jew ska „Urlop. Czas
i prze strze(”. Ar tyst ka (rocz nik 1977) jest cz!on -
kiem Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi -
ków. Dok to rant ka ASP w Ka to wi cach. Zaj mu je
si" fo to gra fi$ kre acyj n$. Wy ra %a si" za po mo c$

sze ro ko ro zu mia -
ne go por tre tu.
Wa% nym ele men -
tem jej zdj"' jest
ko lor, ale lu bi te%
czar no -bia !y mi -
ni ma lizm, pi"k n$
brzy do t" i ba lan -
so wa nie na gra ni -
cy ki czu. W fo to -
gra fii ce ni so bie
mo% li wo#' kre -
owa nia rze czy -
wi ste go #wia ta
o nie re al nej struk -
tu rze. Lau re at ka
wie lu kon kur sów.
Na swo im kon cie
ma wy sta wy in -
d y  w i  d u  a l  n e

i zbio ro we. Ce ni twór czo#' Zo fii Ry det, Na ta -
lii LL. Wal de ma ra Ja my. 

– Cykl fo to gra fii ana lo go wej „Urlop. Czas
i prze strze&” sta no wi pre tekst do za da nia py ta nia,
jak d'u go wi ze ru nek osób, kra jo bra zu, rze czy po -
zna nych pod czas wa ka cji prze trwa w mo jej pa mi" -
ci? – mó wi !a o wy sta wie au tor ka. – Ze staw ten
sk'a da si" z 20 fo to gra fii ana lo go wych wy ko na -
nych w ce lu zo bra zo wa nia po by tu w K! tach Ry -
bac kich w 2014 ro ku. Jest mo im pierw szym do ku -
men tem, dzi" ki któ re mu nie gro zi mi uciecz ka cza su
i utra ta prze strze ni. A prze cie%, mo ja pa mi"# jest
za wod na. Z bie giem lat, ka% de prze %y te prze ze
mnie wa ka cje na k'a da j! si" na po przed nie i jesz -
cze na po przed nie, nie po tra fi" po da# do k'ad ne -
go cza su wy jaz du czy spo tka&.

Mi cha! Kor cho wiec w by tom skiej „Kro ni ce”

Wy sta wa Mi cha !a Kor chow ca „Czte ry po ry ro -
ku, lecz bez wio sny” sk!a da si" z mo nu men tal nej,
ty tu !o wej in sta la cji in te rak tyw nej oraz wy bo ru naj -
now szych ob ra zów ar ty sty. To wiel ko po wierzch nio -
wa in sta la cja, zaj mu j$ ca ca !$ prze strze( pierw sze -
go pi" tra „Kro ni ki”, zre ali zo wa na przy u%y ciu
re ady ma de z ele men tów, któ re s$ szcze gól ne dla do -
tych cza so wych re ali za cji sce no gra ficz nych ar ty sty
w naj wa% niej szych pol skich te atrach. Pro jekt zro -
dzi! si" po nie k$d z nie zgo dy na ste reo ty po we po strze -
ga nie sce no gra fa przez #ro do wi sko kry ty ków te atral -
nych ja ko oso by, któ ra rze mie#l ni czo pro jek tu je t!o
do dra ma tu. jak i nie uf ne go sto sun ku ar tworl du, dla
któ re go sce no gra ficz ne my #le nie za bu rza przy -
zwy cza je nia ste ryl no #ci whi te -cu be’u. Tu sce no gra -
fia sta je si" ma te ria !em in sta la cji. Obie ka te go rie
trans dy scy pli nar nie sta j$ si" nie roz dziel n$ ca !o #ci$.

Dru ga cz"#' wy sta wy, pre zen to wa na w daw nych
prze strze niach miesz kal nych „Kro ni ki”, to wej #cie
w pry wat n$ prze strze( ar ty sty – dom, któ re go po -
zba wia ro dzin nych ta bu. 

Mi cha! Kor cho wiec (ur. 1987) – ar ty sta wi zu al -
ny u%y wa j$ cy m.in. me dium ma lar stwa, in sta la cji czy
wi deo, sce no graf te atral ny (m.in. sta le wspó! pra cu -
je przy spek ta klach Mo ni ki Strz"p ki i Paw !a De mir -
skie go; au tor sce no gra fii do te le dy sków Mi ster D.).
Uko( czy! Aka de mi" Sztuk Pi"k nych w Kra ko wie.
Je go pra ce po ka zy wa ne by !y na wy sta wach in dy wi -
du al nych i zbio ro wych w kra ju i zagra ni c$. Miesz -
ka w War sza wie.

Wy sta wa wspó! or ga ni zo wa na wspól nie z Cen trum
Sce no gra fii Pol skiej w Ka to wi cach – od dzia! Mu -
zeum )l$ skie go w Ka to wi cach.

PRZE KAZ w ,o dzi 

Na za pro sze nie Cen tral ne go Mu zeum W!ó kien -
nic twa Gru pa PRZE KAZ pre zen tu je wy sta w" za ty -
tu !o wa n$ „Sztu ka w!ók na na )l$ sku”. Wer ni sa% od -
by! si" 9 pa& dzier ni ka 20 b.r. Swo je pra ce pre zen tu j$:
Ewa Ber gel,  Ma ria Blot ko,  Ire ne usz Bo tor, Re na -
te Dom ke, Alek san dra He risz, Ewa J" dryk -Czar no -
ta, Alek san der Olo Kisz ka, Vio let ta Mal czyk -Ko tar -
ska, Gra %y na Ma li now ska -Kra kow czyk,  Bar ba ra
Na chaj ska -Bro %ek,  Alek san dra Po la now ska, So nia
Pryszcz -Bo tor,  Ewa Ro siek -Busz ko, Do mi ni ka Rzy -
cho(, Han na *y wic ka.

O pra cach ar ty stek zwi$ za nych z Gru p$ PRZE -
KAZ pi sa !a dr Jo lan ta Ru si now ska -Troj ca w ka ta -
lo gu wy sta wy w Obe rschle si sches Lan de smu seum,
Ra tin gen 2008 r: – To% sa mo$# Gór ne go (l! ska na -
bie ra w pra cach ar ty stów gru py PRZE KAZ no we -
go wy ra zu. Jed no cze $nie dzi" ki za sto so wa niu for -
mu 'y sztu ki uni wer sal ne praw dy zo sta j!
od szy fro wa ne w spo sób do st"p ny dla tych, któ rzy
chc! si" na ni! otwo rzy#. Gru pa PRZE KAZ ule ga
prze mia nom. Gór -
ny (l!sk si" tak %e
zmie nia. Ar ty -
stycz ne po szu ki -
wa nia no wych
dróg to jed na
z mo% li wo $ci kon -
fron ta cji z te ma -
tem prze mian
struk tu ral  nych
w re gio nie i spo 'e -
cze& stwie. Sztu ka
twór ców PRZE -
KA Zu za pra sza
do re flek sji na ten
te mat. 

An na 66An drze jew ska,
„Urlop. Czas i prze strze&”
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! 3 pa! dzier ni ka w Mu zeum „Sa turn” w Cze -
la dzi od by" si# wer ni sa$ ma lar stwa i ry sun ku Te -
re sy Stroj niak, ab sol went ki ka to wic kie go Wy -
dzia "u Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pi#k nych
w Kra ko wie.

! 7 pa! dzier ni ka w Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w So snow cu od by "o si# spo tka nie upa -
mi#t nia j% ce rot mi strza Pi lec kie go.

! 18 pa! dzier ni ka w Te atrze Za g"# bia w So -
snow cu wy st% pi "a Ka ta rzy na Skrzy nec ka, ar tyst -
ka za pre zen to wa "a ro man tycz ne brzmie nia, pop
z do miesz k% r’n’b oraz pio sen ki z w"a sne go re -
per tu aru. 

! 24 pa! dzier ni ka w Ga le rii Extra va gan ce za -
in au gu ro wa no XVII So sno wiec kie Spo tka nia Ar -
ty stycz ne Ple ner Fo to gra ficz ny pt. „Mo rze, mo $e”. 

Tro pem Kol ber ga

Oca li! od za po mnie nia – to naj krót sze

prze s"a nie pro jek tu „Tro pem Kol ber ga – et -

no gra ficz ne ba da nia te re no we Za g"# bia

D$ brow skie go”. Za da nia te go pod j# li si#
Re gio nal ny O%ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach

i Mu zeum Za g"# bia w B# dzi nie. Ba da nia

roz po cz# "y si# w stycz niu. W pierw szym

ich eta pie, przy wspó" udzia le wspó" pra cu -

j$ cych szkó", o%rod ków kul tu ry i sto wa rzy -

sze&, w dzie si# ciu miej sco wo %ciach Za g"# -
bia D$ brow skie go prze pro wa dzo no krót kie

ba da nia et no gra ficz ne pi# ciu wy bra nych

zwy cza jów do rocz nych oraz ro dzin nych.

Dru gi etap skon cen tro wa" si# na kwe stio -

na riu szo wych ba da niach te re no wych, któ -

re do ty czy "y do rocz nych oraz ro dzin nych

zwy cza jów i ob rz# dów w 24 wsiach i miej -

sco wo %ciach le '$ cych na te re nie za g"# biow -

skich gmin i pa ra fii ((e li s"a wi ce, Ko zie g"o -

wy, Nie go wa, Nie go wo ni ce, Tucz na wa,

Tar go szy ce/To po ro wi ce, Sie mo nia, Bo -

brow ni ki, Psa ry, Ogro dzie niec). Zwie& cze -

niem pro jek tu by "o zgro ma dze nie do ku -

men ta cji i przy go to wa nie cy klu fo to gra fii

uro czy sto %ci ko %ciel nych, za cho wa& lu -

dycz nych oraz ob rz# dów ro dzin nych na te -

re nie po gra ni cza ma "o pol sko -%l$ skie go.

Zdj# cia wy ko na no w 28 miej sco wo %ciach

le '$ cych na te re nie Za g"# bia D$ brow skie -

go m.in. w D$ biu, Nie go wo ni cach, Mzu -

ro wie, Tucz na wie, Psa rach, Le %nia kach,

Ko zie g"ów kach oraz S$ czo wie. W ra mach

mi ni ste rial nej Pro me sy – Kol berg 2014

zgro ma dzo no rów nie' fo to gra fie tra dy cyj -

ne go bu dow nic twa w 10 za g"# biow skich

miej sco wo %ciach i dziel ni cach, m.in.

w Cze la dzi, Gó rze Sie wier skiej, Ko lo nii

Cie %le, Pi& czy cach, Po sta szo wi cach, S"aw -

ko wie, Strze mie szy cach, Trze bi nio wie,

Wierz bi cy oraz Wi now nie.

28 pa) dzier ni ka w Pa "a cu Mie ro szew -

skich w B# dzi nie od by "o si# spo tka nie pod -

su mo wu j$ ce pro jekt. W Mu zeum w B# dzi -

nie mo' na ogl$ da! wy sta w# fo to gra fii

do ku men tu j$ cych re ali za cj# przed si# wzi# -
cia a przed re ali za to ra mi po zo sta je naj wa' -
niej sze za da nie – roz pro pa go wa nie zdo by -

tej wie dzy.

110. uro dzi ny chó ru „Lut nia”

Jest m"od szy od mia sta za le d wie o 2 la -

ta, cho! z da t$ po wsta nia mo' na dys ku to -

wa!, po nie wa' tra dy cje %pie wa cze w buj -

nie roz wi ja j$ cych si# So sno wi cach si# ga j$
g"# bo ko w wiek XIX. For mal nie chór

po wo "a" do 'y cia ks. Roch Mil bert, bu dow -

ni czy i pierw szy pro boszcz pa ra fii Wnie -

bo wzi# cia Naj %wi#t szej Ma ryi Pan ny

w So snow cu a ów cze sny or ga ni sta An to -

ni Le wan dow ski by" pierw szym dy ry -

gen tem chó ru, któ rym kie ro wa" do 1930 r.

Jak pi sze Cze s"aw Rysz ka: Ju! ja ko ucze"
gim na zjum im. S. Sta szi ca w So snow cu,
#pie wa$ w ko #cie le Wnie bo wzi% cia Jan Kie -
pu ra, co naj mniej kil ka na #cie ra zy wy st% -
po wa$ w ma riac kiej #wi& ty ni. Szcze gól nie
za pa d$o s$u cha czom w pa mi% ci je go wy ko -
na nie Ave Ma ria Fran cisz ka Szu ber ta.
W 1936 ro ku mia $o miej sce ostat nie spo -
tka nie z Kie pu r& po je go #lu bie z Mar t& 
Eg gerth. Oby dwo je z$o !y li wi zy t% po !e gnal -
n& ks. pro bosz czo wi Teo fi lo wi Jan kow skie -
mu. W ko #cie le Wnie bo wzi% cia wy st% po wa$
rów nie! brat Kie pu ry, W$a dy s$aw, zwa ny
La dis Kie pu ra, oraz je go !o na, zna na so -
pra nist ka Vio lez za (W$osz ka).

Naj wi#k sze suk ce sy chór od no to wa"
w la tach 80. Swo imi g"o sa mi wspo ma ga li

go wów czas m.in. Cze s"aw Ga" ka, Ja nusz

Ja ro nic ki, Wie s"a wa Ora mus. W 'ycz li wej

pa mi# ci miesz ka& ców So snow ca szcze gól -

nie za cho wa "y si# kon cer ty w okre sie

sta nu wo jen ne go, kie dy to %pie wa cy to wa -

rzy szy li uro czy sto %ciom pa trio tycz nym,

w któ rych uczest ni czy li m.in. Ma ja Ko mo -

row ska i Da niel Ol brych ski.

Chór wy st# po wa" rów nie' pod czas

pierw szej i dru giej piel grzym ki Oj ca *wi# -
te go do Pol ski, w Cz# sto cho wie, gdzie 18

czerw ca 1983 ro ku „Lut nia” – ja ko je dy -

ny chór obec ny na l$ do wi sku w Cz# sto cho -

wie – za %pie wa "a Oj cu *wi# te mu Gau de
Ma ter Po lo nia. Od 2009 r. chó rem kie ru -

je Ry szard M"y& czak. 23 pa) dzier ni ka

w au li Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej

w So snow cu mia "y miej sce uro czy ste ob -

cho dy 110. rocz ni cy po wsta nia chó ru

„Lut nia”.

Na sze spo tka nia z Ja nem Paw "em II

To ty tu" wy sta wy, któ r$ mo' na ogl$ da!
do 23 grud nia w Mu zeum Miej skim ,,Szty -

gar ka” w D$ bro wie Gór ni czej. Na eks po -

zy cje sk"a da j$ si# fo to gra fie, pa mi$t ki, dzie -

"a sztu ki, pre zen ta cje mul ti me dial ne

i %wia dec twa ze spo tka& z Oj cem *wi# tym.

Znaj du j$ si# tam m.in. oso bi ste pa mi$t ki

wy po 'y czo ne z Cen trum Ja na Paw "a II

,,Nie l# kaj cie si#” w Kra ko wie, ko lek cja

me da li wy ko na nych przez prof. Cze s"a wa

D)wi ga ja; kil ka dzie si$t fo to gra fii Pa pie -

'a au tor stwa re 'y se ra Zdzi s"a wa So wi& -
skie go pod wspól nym ty tu "em ,,Spo tka nie

z Ja nem Paw "em II”; kil ka set zdj#! oso bi -

ste go fo to gra fa Pa pie 'a – Ar tu ro Ma ri, wy -

po 'y czo nych od ko lek cjo ne ra z D$ bro wy

Gór ni czej To ma sza Gra bi wo dy; wy sta wa

fo to gra fii „Piel grzym ki do tej Zie mi”

z Nie po "o mic, pre zen tu j$ ca nie pu bli ko wa -

ne ni gdzie wcze %niej fo to gra fie au tor -

stwa Ar tu ro Ma ri, opa trzo ne cy ta ta mi

z wy st$ pie& Ja na Paw "a II.
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Po !ar 
w so sno wiec kiej ka te drze
Noc z 28 na 29 pa' dzier ni ka tra gicz nie

za pi sa $a si% w hi sto rii So snow ca, z nie wia -
do mych przy czyn ogie" ogar n&$ naj cen niej -
szy i naj pi%k niej szy za by tek mia sta – ko -
#ció$ pw. Wnie bo wzi% cia Naj #wi%t szej
Ma ryi Pan ny, któ ry de cy zj& Oj ca (wi% te -
go Ja na Paw $a II, po utwo rze niu 25 mar -
ca 1992 r. die ce zji so sno wiec kiej, zo sta$
pod nie sio ny do god no #ci ka te dry bi sku pa
so sno wiec kie go. (wi& ty nia za pro jek to wa -
na przez ar chi tek ta Ka ro la Ko z$ow skie go
wznie sio na zo sta $a w la tach 1893–1901. 
)y wio$ stra wi$ pra wie ca $y dach, za wa -

li $a si% tak !e wie !ycz ka, od któ rej, praw -
do po dob nie roz po cz&$ si% po !ar, z su fi tu od -
pa d$y !y ran do le… Nie po we to wa n& stra t&
jest jed nak znisz cze nie znacz nej cz% #ci
bez cen nych fre sków, dzie $a W$o dzi mie -
rza Tet ma je ra, twór cy m.in. po li chro mii
w ka te drze na Wa we lu i Hen ry ka Uziem -
b$y, au to ra m. in. pla stycz nej opra wy ofi -
cjal ne go ak tu za #lu bin Pol ski z mo rzem,
któ re od by $y si% 10 lu te go 1920 w Puc ku.
(cia ny i skle pie nie #wi& ty ni wy pe$ nia
czter na #cie scen hi sto rycz no -re li gij nych,
sze#* dzie si&t dwa wi ze run ki #wi% tych.
O dzie le kra kow skich twór ców in for mu je
umiesz czo na na #cia nie w kruch cie ko #cio -
$a in skryp cja: „Ko #ció$ ten sta ra niem
prze wie leb ne go ksi% dza Do mi ni ka Zmi ro -
cha Mil ber ta pro bosz cza na on czas w So -
snow cu z do bro wol nych ofiar przez ar ty -
stów z Kra ko wa: pa nów W$o dzi mie rza
Tet ma je ra i Hen ry ka Uziem b$o w ro -
ku 1904–1906 ma lo wa niem ozdo bio ny
zo sta$ ku Bo !ej chwa le i Rze czy po spo li tej
nie szcz% #li wej. Wspo mo !e niu dla d'wi gni% -
cia serc wszyst kich Po la ków ozdo bio na
#wi& ty nia nie chaj b% dzie przy byt kiem wia -
ry w spra wie dli wo#* Bo !&”. Sce ny fi gu ral -
ne s& dzie $em W. Tet ma je ra, mo ty wy or na -
men tal ne – H. Uziem b$y. O$ tarz g$ów ny jest
ko pi& o$ ta rza kra kow skie go ko #cio $a Bo -
!e go Cia $a z r. 1634. To dzie $o w sty lu re -
ne san so wym ufun do wa li ro bot ni cy i maj -
stro wie Wal cow ni Mi lo wic kiej a wy ko na$
go rze' biarz z Ol ku sza Pa we$ Tur bas,
po nad to w o$ ta rzu g$ów nym znaj du je si%
na ma lo wa ny przez Tet ma je ra ob raz Wnie -
bo wzi% cia Mat ki Bo skiej. 

O dra ma cie so sno wiec kiej ka te dry zde -
cy do wa $a czy ja# nie uwa ga, nie do pa trze -
nie, mo !e na wet bez tro ska. Zna le zie nie
przy czy ny a na wet win ne go ni cze go jed nak
nie zmie ni. Od no wie nie mo nu men tal nych
fre sków trwa* b% dzie przez d$u gie la ta i po -
ch$o nie ogrom ne #rod ki, któ rych zdo by cie
za pew ne nie b% dzie $a twe. Spon ta nicz ne za -
pew nie nia o wspar ciu, po zo sta j& jak na ra -
zie w sfe rze de kla ra cji i co raz bar dziej nie -
po ko j& ape le i pro# by o przy spie sze nie
ro bot za bez pie cza j& cych przed nie uchron -
nie nad cho dz& c& zi m&, któ ra znisz cze nia
i stra ty mo !e znacz nie po mno !y*. W So -
snow cu nie je den obiekt znik n&$ ju! bez #la -
du, cho* ich uni ce stwia niu to wa rzy szy $y
okrzy ki !a lu i sprze ci wu, Ma $o kto dzi# pa -
mi% ta cer kiew #w. Mi ko $a ja Cu do twór cy,
Dom Czte rech Kup ców, gmach ki na Udzia -
$o we go (po tem Za g$% bie), re stau ra cj% i ka -
wiar ni% Sa voy, ko mo r% cel n& w Macz -
kach… Oby bez cen ne ma lo wi d$a mat ki
wszyst kich ko #cio $ów die ce zji so sno wiec -
kiej nie spo tka$ po dob ny los. 

MA RIA SZTU KA
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BIELSKO-BIA!A
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Po !la dach Mi cha "a Anio "a
6 pa! dzier ni ka 2014 r. w Pa ry "u zmar# naj -

bar dziej zna ny na Za cho dzie pol ski ar ty sta
rze! biarz Igor Mi to raj. Uro dzi# si$ 26 mar -
ca 1944 w Oede ran z mat ki Po lki ze s#a nej
na ro bo ty do Nie miec i oj ca Fran cu za – je% ca
wo jen ne go. Prze "y# s#yn ne bom bar do wa nie
Dre zna przez alian tów w lu tym 1945 r., trak to -
wa ne ja ko po moc dla Ar mii Czer wo nej
i uwiecz nio ne m.in. przez Kur ta Von ne gu ta
w „Rze! ni nr 5”. Dzie ci% stwo sp$ dzi# w Groj -
cu pod O&wi$ ci miem. Przy j'# na zwi sko oj czy -
ma. Ju" wte dy na de wszyst ko ce ni# wol no&(.
Na uczy #a go te go ma ma: – Przy zwy cza ja #a
nas, "e by nie pod da wa( si$ prze ci wie% stwom.
Wal czy #a u sie bie na wsi z ró" ny mi ele men ta mi
po li tycz ny mi. Dla te go nie mie li &my "ad nych
sty pen diów czy in nej po mo cy. By li &my tyl ko
my – klan Mi to ra jów (czte rech bra ci i sio -
stra) – zwie rzy# mi si$ w Pie tra san cie w 1998
r. Twier dzi# te", "e wcze &nie za cz'# ma rzy( o na -
uce w Li ceum Tech nik Pla stycz nych w biel -
skim Zam ku Su# kow skich. 

Ma rze nie spe# ni# w la tach 1958-1963.
Do ko% ca "y cia pa mi$ ta# swe na uczy ciel ki – hi -
sto rycz k$ sztu ki Ire n$ Goc man i „Si za lo w'
Wró" k$” Ha li n$ Go cy #$ -Ko cy bo w'. Miesz ka#
w biel skim in ter na cie. Cz$ sto nie mia# na wet,
co je&(. Ko le dzy z kla sy dzie li li si$ z nim krom -
k' chle ba. Jed nym z nich by# pó! niej szy rek tor
ka to wic kiej ASP Mi cha# Kli&. Wraz ze star szym
o rok ko le g' z „Pla sty ka” Bo gu s#a wem Kier -
cem oraz Sta ni s#a wem Go l' i Mie czy s#a wem
Stanc li kiem Igor Mi to raj na le "a# do gru py po -
etyc kiej „Ska ra be usz”. Pro wa dzi #a j' w swym
miesz ka niu przy ul. Wy spia% skie go s#yn na biel -
ska na uczy ciel ka, pa ni La la – El" bie ta Smo le -
nio wa, ma ma Boh da na Smo le nia. Przy sz#y
rze! biarz nie pi sa# jed nak wier szy; pró bo wa# si#
w pro zie. Dru ko wa# na wet opo wia da nia w Kro -
ni ce Be skidz kiej. 40 lat pó! niej mia #em za szczyt
pu bli ko wa( na #a mach kwar tal ni ka Po lo nia
W#o ska – tych sa mych, na któ rych on pi sy wa#
szki ce o sztu ce. 

W cza sie stu diów w kra kow skiej ASP nie by#
za in te re so wa ny rze! b'. Zresz t' ma #o kto si$
tam t' trud n' dys cy pli n' sztu ki in te re so wa#,
gdy" – jak wy zna# – w aka de mii by #a tyl ko go -
dzi na rze! by ty go dnio wo i wszy scy nu dzi li si$
okrop nie. Po prze rwa nych stu diach jesz cze nie
by# pe wien, co chce w "y ciu ro bi(. My &la# na -
dal o ma lar stwie. Do pie ro pod ko niec lat 60.
w Mek sy ku zde cy do wa#, "e po &wi$ ci si$ rze! bie.
Wró ci# na Sta ry Kon ty nent. Rze! bi#, ale na "y -
cie za ra bia#, wno sz'c for te pia ny i me ble
na szó ste pi$ tra pa ry skich ka mie nic. Je go dzie -
#a do cze ka #y si$ ry ch#o po chleb nych re cen zji.
Pra cow ni do ro bi# si$ w Pa ry "u, w miej scu,
w któ rym wcze &niej sp#o n$ #a twór cow nia Pa bla
Pi cas sa. Aby czer pa( z tych sa mych !ró de#
mar mu ru co Mi cha# Anio#, w 1983 r. osiad#
w to ska% skiej Pie tra san cie. 

W ha lach po ma nu fak tu rze przy ul. Ga ri bal -
die go stwo rzy# dom i pra cow ni$. W ogrom nej
an tre so li sa lo nu zgro ma dzi# mnó stwo ksi' "ek,
&wia dectw je go eru dy cji. Pod ni mi utwo rzy# la -
pi da rium z dzie# w#a snych i swych przy ja ció#, m.
in. Ni ki de Sa int Phal le. Ota cza# si$ tam nie tyl -
ko pi$k ny mi rze! ba mi, ale i pi$k ny mi lud! mi
p#ci oboj ga. Mia# te" w To ska nii in ne miej sca
twór cze go od osob nie nia, w któ rych pra co wa#
kon cep cyj nie, od ci$ ty od te le fo nów i lu dzi.
Pod ko niec "y cia na by# obok Via Au re lia w Pro -
wan sji XII -wiecz n' wa row ni$ zbu do wa n' na ru -
inach rzym skie go zam ku. By( mo "e ku pi# j' dla -
te go, "e przy po mi na #a mu biel ski Za mek
Su# kow skich, w któ rym przez pi$( lat po bie ra#
na uki? Wszak na #a mach Po lo nii W#o skiej pi sa#
jesz cze kil ka mie si$ cy przed &mier ci', "e wszy -
scy je ste &my zwi' za ni z prze sz#o &ci': – Te ra! -
niej szo &ci i prze sz#o &ci nie mo" na roz dzie li( – ty -
le tyl ko "e nie któ rzy z nas nie zda j' so bie z te go
spra wy. Mó wi# po nad to: – Dla mnie ide a#em
by #o by zro bie nie tak do sko na #e go dzie #a, aby
w nim znik n'( i do ko na( me ta mor fo zy cia #a
w ide$. Czy" nie jest ju" te raz idei tej bli ski? 

JAN PI CHE TA

! Na gro d! "pie wa ka Ro ku 2014 w XXI edy cji
jed nej z pre sti #o wych nie miec kich na gród mu zycz -
nych Echo Klas sik otrzy ma$ cze cho wic ki te nor Piotr
Be cza $a ("pie wacz k% Ro ku zo sta $a An na Ne treb ko). 

!P$y ta „Mis sa de Ma ria a Mag da la” w wy ko -
na niu Chó ru Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz -
nej w Biel sku -Bia $ej pod dyr. dra hab. Ja na Bo -
row skie go otrzy ma $a Grand Prix Or phee
d’Or – fran cu skiej Académie du Di sque Ly ri que. 

! Je rzy Fryc kow ski z D!b ni cy Ka szub skiej
otrzy ma$ Grand Prix Ogól no pol skie go Kon kur -
su Po etyc kie go „Im pul sy i niu an se” MDK w Cze -
cho wi cach -Dzie dzi cach (wy ró# nie nie przy zna no
m.in. Mar cie Jur kow skiej z Ol ku sza). 

!An drze jo wi Pa nuf ni ko wi by$ m. in. po &wi! -
co ny XIX Fe sti wal Kom po zy to rów Pol skich im.
Prof. H.M. Gó rec kie go, któ ry od by$ si! od 9 do 11
pa' dzier ni ka w Biel sku -Bia $ej. 

! Od 4 pa' dzier ni ka do 16 li sto pa da po -
trwa VIII Wy sta wa Ku ra tor ska Biel skiej Je sie ni

„Nie -wi do ki. O pej za #u wspó$ cze &nie” Jo lan ty
Cie siel skiej. 

! Roz po cz! $a si! re ali za cja pro jek tu Ga le rii
Biel skiej BWA pn. „oB Braz mia sta”, w któ rym
o wiel ko for ma to we mu ra le prze strze( Biel ska -
-Bia $ej wzbo ga ca j% Ar tur Bo sow ski, Iza be la O$ -
dak i Ma ciej Szy mo no wicz. 

! Ko le gium Na uczy ciel skie w Biel sku -Bia $ej
zor ga ni zo wa $o w pa' dzier ni ku fe sti wal cze skiej
sztu ki pn. „Czu li bar ba rzy( cy” 2014”. 

! 16 pa' dzier ni ka w Ksi%# ni cy Be skidz kiej
pod czas spo tka nia z cy klu „Bo ha te ro wie Ka len -
da rza Be skidz kie go” go &ci$ To masz Ja strun.

! 24 pa' dzier ni ka w biel skiej Ga le rii ROK
od by$ si! kon cert Ka pe li Bra ci Byrt ków 
z Pew li Wiel kiej po $% czo ny z pro mo cj% naj -
now szej p$y ty Edwar da i W$a dy s$a wa Byrt -
ków. 

! W pa' dzier ni ku w Biel sku -Bia $ej od by$
si! XXX Ty dzie( Kul tu ry Chrze &ci ja( skiej. 

Lon dyn po raz pi!) dzie si% ty

Pod czas II Fe sti wa lu Po ezji S!o wia" -
skiej, któ ry od by! si# od 16 do 19 pa$ -
dzier ni ka w Pol skim O%rod ku Spo !ecz no -
-Kul tu ral nym w Lon dy nie, kon cer to wa!
biel ski kom po zy tor i pia ni sta Ja nusz Ko -
hut. By! to je go 50. kon cert w tym mie -
%cie! W Lon dy nie – w%ród kil ku dzie si# ciu
po etów s!o wia" skich od War ny po Wil no
i Du blin – ba wi li rów nie& ru dzic ki li ryk
i sa ty ryk Ju liusz W' tro ba oraz biel ski
twór ca Jan Pi che ta, któ ry przy go to wa!
spe cjal nie na t# oka zj# tom wier szy w pol -
skiej i an giel skiej wer sji j# zy ko wej pt.
„gó ra is sy” w t!u ma cze niu bielsz czan ki
Ju lii Dziu bek. Pod czas pre zen ta cji Ju liu -
szo wi W' tro bie i Ja no wi Pi che cie to wa -

rzy szy! Ja nusz Ko hut ze sw' im pro wi zo -
wa n' mu zy k'. W fe sti wa lu uczest ni czy li
rów nie& in ni – zna ni ju& w Lon dy nie cze -
cho wi cza nie – Ry szard Gra jek i Do mi nik
Wi tosz oraz po my s!o daw ca fe sti wa lu po -
eta Alek sy Wró bel. Jest on li de rem gru py
ar ty stycz nej KaM Pe przy Zwi'z ku Pi sa -
rzy Pol skich na Ob czy$ nie, któ ra zna ko -
mi cie zor ga ni zo wa !a im pre z# – przy
wspó! pra cy z re dak to rem cza so pi sma
„Po ezja dzi siaj” Alek san drem Na wroc -
kim. Mu zycz ny mi ak cen ta mi by !y wy st# -
py wo kal ne in nych cze cho wi czan – An ny
i Se ba stia na Ga bry siów oraz Ewe li ny
Stanc lik z Cze cho wic kie go Te atru Mu -
zycz ne go Mo vi men to. Ko lej ny akt Fe sti -
wa lu Po ezji S!o wia" skiej od b# dzie si#
od 21 do 23 li sto pa da br. w Cze cho wi -
cach -Dzie dzi cach – w go %cin nych sa lach
MDK i Pa !a cu Ko tu li" skich. 

40 lat z „Apo stro f%”
23 pa$ dzier ni ka w Ksi'& ni cy Be skidz kiej

ju bi le usz czter dzie sto le cia ob cho dzi li twór cy
z na uczy ciel skiej gru py po etyc kiej „Apo stro -
fa”. Z tej oka zji za pre zen to wa no wie le cie -
p!ych wier szy au to rów, któ rzy od czte rech de -
kad ma j' sie dzi b# – pod skrzy d!a mi
nie oce nio nej opie kun ki Bar ba ry No wic kiej 
– w przy tul nych wn#trzach Klu bu Na uczy cie -
la na biel skim Wzgó rzu. Pod czas uro czy ste go
wie czo ru od by !a si# pre zen ta cja to mu po ezji
pt. „Apo stro fa wczo raj i dzi%”, na któ ry z!o &y -
!y si# wier sze by !ych i obec nych twór ców gru -
py. Na szcze gól n' uwa g# za s!u gu j' za pew ne
doj rza !e utwo ry Zbi gnie wa Hu ber ta, Da nu ty
Niem czyk, Kry sty ny Krzy &a now skiej -Na stul -
czyk, Agniesz ki Lu bos czy Ja ni ny Pie ni' &ek,
któ re roz ta cza j' przed czy tel ni kiem roz le g!e
pej za &e in te lek tu al ne. 

Po wrót Fran cisz ka Dzi dy

Od 14 pa$ dzier ni ka do 21 li sto pa da po -
trwa wy sta wa dzie! Fran cisz ka Dzi dy w ga -
le rii ATH, któ rej by! po my s!o daw c' i kie -
row ni kiem zmar !y rok te mu ar ty sta.
Eks po no wa ne s' ob ra zy, ry sun ki i fo to gra fie
z ró& nych okre sów twór czo %ci. Szcze gól nie
wzru sza j' ce s' je go dzie !a ma lo wa ne tu&
przed %mier ci'. Pod czas wer ni sa &u za pre -
zen to wa no tak &e fil my o Fran cisz ku Dzi -
dzie – m.in. z udzia !em Krzysz to fa Kie %low -
skie go – oraz wie le dzie! fil mo wych twór cy
AKF „Klaps” w Chy biu, wie lo let nie go pra -
cow ni ka Fi lii Po li tech ni ki (ódz kiej i ATH
w Biel sku -Bia !ej, lau re ata Z!o te go Me da lu
Mi# dzy na ro do wej Unii Fil mu Nie pro fe sjo -
nal ne go i Vi deo UNI CA. By li rek to rzy %l' -
skich uczel ni, np. prof. Ma rek Tromb ski czy
prof. Mi cha! Kli% pod kre %la li je go uwiel bie -
nie dla sztu ki i umie j#t no%) roz bu dza nia en -
tu zja zmu. W je go fil mach wy st# po wa li
za dar mo tak zna ni ar ty %ci jak An na Gu zik,
Piotr Ma cha li ca czy Jan No wic ki. Na &y -
cio we nie do stat ki Fran ci szek Dzi da mia! re -
cep t#, któ r' prze pi sy wa! lu dziom tak &e Ta de -
usz Kan tor. – Trze ba wi dzie) w so bie na dal
ma !e go ch!op ca, któ ry pro wa dzi nas za r'cz -
k# z wia r', &e %wiat jest pi#k ny. 

50. kon cert Ja nu sza Ko hu ta w Lon dy nie.

Twór cy „Apo stro fy” w Klu bie Na uczy cie -
la w Biel sku -Bia #ej.
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! Za gra li: klub Ru ra – Po ka hon taz; OPK
Gau de Ma ter – Aga ta !la zyk, The Jan Ga "ach
Band, Pa we" #o wic ki; Klub Mu zycz ny Kli ma -
ty – Ja nusz „Yani na” Iwa$ ski, El% bie ta Ada miak;
Fil har mo nia Cz& sto chow ska – Ju sty na Stecz kow -
ska; TfP – Al co ho li ca; MDK – Zbi gniew Wo dec -
ki; Ka mil Bed na rek.

! W OPK Gau de Ma ter re tro spek tyw na wy -
sta wa z 10 ple ne rów Ar ty stycz nych ISD Hu ty
Cz& sto cho wa.

! V Free Art Fest from Po land, czy li spo tka -
nia ze sztu ka mi pla stycz ny mi, fo to gra fi', mu zy -
k', li te ra tu r', po "' czo ne z warsz ta ta mi ani ma -
cji kul tu ral nej.

! W TfP spek takl 1913; sce na riusz i re %y se -
ria Ja ro s"aw Fi lip ski; sce no gra fia i ko stiu my Jo -
an na Chwa stek; ob sa da: Woj ciech Ko wal ski oraz
Pa we" Zie gler; (pie wa "a Iwo na Cho "uj;

! In au gu ra cja 70. se zo nu ar ty stycz ne go Fil -
har mo nii Cz& sto chow skiej; utwo ry W. A. Mo zar -

ta oraz L. van Beetho ve na na for te pia nie za gra"
An drzej Ja si$ ski.

! VII Mi& dzy na ro do wy Fe sti wal Chó ral nej
Pie (ni Ma ryj nej Cz& sto cho wa i Ko zie g"o wy
pod pa tro na tem abp. Wa c"a wa De po; pol skie,
cze skie i bia "o ru skie chó ry wal czy "y o Z"o t' Po -
chod ni&; sk"ad ju ry: dr Be ata M"y nar czyk (prze -
wod ni cz' ca), prof. Ka zi mierz Szy mo nik, dr
hab. Jo lan ta Szy bal ska -Mat czak (AM Wro -
c"aw), dr An na Wa lu ga (AM Ka to wi ce), An -
na #usz czyk -Ma ty ja (se kre tarz, chór mi strzy ni
Po chod ni).

! W IX Cz& sto chow skich Dniach Mu zy ki Or -
ga no wej wy st' pi li Pier re Pin ce ma il le, Trio Woj -
cie cha Ka ro la ka oraz Jó zef Se ra fin, or ga ni sta
z Kra ko wa.

! Ak tor ka Te atru im. Ada ma Mic kie wi cza,
Ewa Agap so wicz, (wi& to wa "a 35-le cie pra cy ar -
ty stycz nej 26 wrze (nia w May day (Ray Co ney,
re%. W. Po ko ra).

Po "' czy" ich Stra di va rius

Am bi cj! or ga ni za to rów X Fe sti wa lu Wio li ni -
stycz ne go im. Bro ni s"a wa Hu ber ma na (4–14 X) by -
"o za pre zen to wa nie mu zycz nych mo# li wo $ci skrzy -
piec. Do Fil har mo nii Cz% sto chow skiej za pro szo no
wi%c wir tu ozów, Jo shu% Bel la, któ ry wy st! pi"
u nas po raz dru gi dzi% ki wspar ciu Zyg mun ta Ro -
la ta i za gra" na czer wo nym stra di va riu sie na le #! -
cym kie dy$ do cz% sto chow skie go pa tro na fe sti wa -
lu, ale tak #e pol skich mi strzów – Kon stan te go
An drze ja Kul k%, Ada ma Ba "y cha (Adam Ba "ych
Ima gi na ry Qu ar tet). Wy st! pi li rów nie# zwy ci%z cy
ubie g"o rocz ne go Mi% dzy na ro do we go Kon kur su
Mu zy ki Ka me ral nej, Mag da le na Bo ja no wicz (wio -
lon cze la) oraz Mi scha Ko z"ow ski (for te pian).

G"ów nym wy da rze niem by" kon cert Bel -
la – brzeg sce ny ustro jo no stre li cja mi i czer wo ny -
mi li $& mi d% bu; prze mó wie nia wy g"o si li Ire ne usz
Ko ze ra, Krzysz tof Ma ty jasz czyk oraz Wal de mar
D! brow ski, dy rek tor Te atru Wiel kie go, Ope ry Na -
ro do wej. Mistrz z or kie str! sym fo nicz n! pro wa -
dzo n! przez Ada ma Kloc ka za gra" utwo ry Fe lik -
sa Men dels soh na -Bar thol dy’ego, a na bis 
– Ja na Se ba stia na Ba cha. Po kon cer cie otrzy ma"
bu kiet czer wo nych ró# w kszta" cie skrzy piec, a na -
st%p nie cier pli wie roz da wa" au to gra fy.

W pro gra mie fe sti wa lu przy go to wa nym przez
dy rek to ra fil har mo nii do spraw ar ty stycz nych,
Ada ma Kloc ka, zna la z"y si% ró# ne utwo ry, sty le mu -
zycz ne, a na wet nie zwy k"e in stru men ty. Dzi% ki te -
mu Wa ria cji Gold ber ge row skich Ja na Se ba stia -
na Ba cha mo# na by "o po s"u cha& w kla sycz nym
wy ko na niu Trio Le opol dium (wy k"a dow ców Aka -
de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li pi' skie go we
Wro c"a wiu), a na st%p nie ze spo "u jaz zo we go Atom
String Qu ar tet. By" Bach, Men dels sohn -Bar thol -
dy, An to nio Vi val di, Ka rol Li pi' ski (Kon stan te mu
An drze jo wi Kul ce to wa rzy szy li Agniesz ka (uk sza
z Fil har mo nii Cz% sto chow skiej, Woj ciech Ko -
prow ski i Ni ko lay Gra bo vskiy; kon cert pro wa dzi"
Jan Mi "osz Za rzyc ki), a tak #e re per tu ar wspó" cze -
sny (Adam Strug za pre zen to wa" ma te ria" z p"y ty
Adieu, na sce nie po ja wi" si% m.in. z Ma te uszem
i Szcze pa nem Po spie szal ski mi). Cz% sto chow scy
me lo ma ni po zna li tak #e mo# li wo $ci wio lon cze li
kla wi szo wej, zbu do wa nej wg pro jek tu Le onar da da
Vin ci przez S"a wo mi ra Zu brzyc kie go. 

W cza sie fe sti wa lu za pre zen to wa no te# film
na pod sta wie ksi!# ki Pio tra Szal szy, wy da nej
przez Mu zeum Cz% sto chow skie w 2001, Bro ni s!aw
Hu ber man, czy li pa sje i na mi"t no #ci za po mnia ne -
go ge niu sza, a we foy er przy go to wa no wy sta w%
fo to gra fii Zbi gnie wa Bur dy, do ku men tu j! cych
ko lej ne od s"o ny fe sti wa lu.

Czy ta nia wie lo ra kie

W dru gim ty go dniu pa) dzier ni ka ju# po raz
czwar ty od by" si% Fe sti wal De kon struk cji S"o wa

„Czy taj!”. Te go rocz ne spo tka nie by "o nie zwy kle
ró# no rod ne i bo ga te w wy da rze nia. Roz ma wia no
o tra dy cyj nych ksi!# kach (spo tka nia z pi sa rza -
mi – Krzysz to fem Var g!, Wi tem Szo sta kiem,
Ra fa "em Ko si kiem, Ka li n! B"a #e jow sk!), ko -
mik sach, za pro po no wa no g"o $ne czy ta nie z udzia -
"em za wo do wych ak to rów, ale przede wszyst kich
spo tka nia po $wi% co no si le s"o wa, po zwa la j! cej li -
te ra tu rze prze kro czy& Gu ten ber gow sk! for m%.
W tym ro ku po raz pierw szy Aka de mia im. Ja -
na D"u go sza w"! czy "a si% w przy go to wa nie se mi -
na rium otwar te go Ma szy ny kru sze nia s!o wa, co wy -
zna czy "o teo re tycz ny fun da ment. W dys ku sji
uczest ni czy li m.in. Ry szard W. Klusz czy' ski,
An drzej G"o wac ki, Piotr Za woj ski oraz Gra #y -
na Pie tru szew ska -Ko bie la.

De kon struk cje s"o wa roz gry wa "y si% w roz -
ma itych sty lach mu zycz nych (wy st! pi li: hi -
pho po wy sk"ad z Cz% sto cho wy Wszyst ko Ja sne,
Bio nu lor uczci" set n! rocz ni c% uro dzin Wil lia -
ma S. Bur ro ugh sa, au to ra $pu na i Na gie go lun -
chu, wy st! pi" ze spó" Mi% $nie, Ra gaz zi Ca lvi,
a Krzy siek Nied) wiec ki za pre zen to wa" swo j!
mu zycz n! wer sj% Krzy %a ków), i two rzy -
wach – fo to gra fii, sztu ce fil mo wej, te atral nej
oraz sztu kach pla stycz nych (Ob raz w li te ra tu -
rze – Li te ra tu ra w ob ra zie Pio tra Ka niec kie go,
wy sta wa in spi ro wa na pra ca mi Sta ni s"a wa Igna -
ce go Wit kie wi cza oraz Et ga ra Ke re la, Bi be lo ty
Mar ce li ny Ame lii Gaw ro' skiej). Przy go to wa no
rów nie# warsz ta ty li te rac kie, hi per tek sto we czy
ksi!# ki do ty ko wej. Wie le pro po zy cji kon ty nu -
owa "o dzia "a nia z po przed nich lat, in ne pro po -
no wa "y zu pe" nie no we ak tyw no $ci, zgod nie
z prze ko na niem, #e o li te ra tu rze i s"o wie mo# -
na prze cie# nie sko' cze nie.

Ho no ro wy pro fe sor

7 pa) dzier ni ka w cza sie in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go w Aka de mii im. Ja na D"u go sza ho -
no ro wym pro fe so rem zo sta" Zyg munt Ro lat, cz% -
sto cho wia nin i jed no cze $nie jej Ho no ro wy
Oby wa tel, któ ry w cza sie woj ny pra co wa" przy -
mu so wo w za k"a dach Ha sag Pel ce ry, a po tem
przez Fran cj% wy je cha" do USA. Od lat 60. ch%t -
nie wra ca do Pol ski, a przede wszyst kim do Cz% -
sto cho wy. Obec nie jest m.in. prze wod ni cz! cym
ame ry ka' skie go ko mi te tu wspie ra nia Mu zeum Hi -
sto rii *y dów Pol skich w War sza wie, po za tym
przy czy ni" si% tak #e do wy sta wy &y dzi Cz" sto cho -
wia nie. Wspó! ist nie nie. Ho lo caust. Pa mi"'.
W uro czy sto $ci wzi% "y udzia" dzie ci Zyg mun ta Ro -
la ta, je go syn Go ef frey i cór ka Sa man tha. Lau da -
cj% wy g"o si" prof. Je rzy Mi zgal ski, przy ja ciel wy -
ró# nio ne go.

Z tej oka zji w Mu zeum Do brej Sztu ki pra cow -
ni cy In sty tu tu Pla sty ki AJD przy go to wa li wy sta -
w% Od cie nie pa mi" ci, na któ r! z"o #y "y si% pra ce
o woj nie, #y dow skim lo sie oraz cz"o wie ku -tu "a -
czu, m.in. cykl Grze go rza Ba nasz kie wi cza (cia -
na p!a czu (1987–1990), Wa li zy o#wi" cim skie czy
(wi" to Tr) bek Zdzi s"a wa Wia tra, gra fi ki, fo to gra -
fie, Sztan dar Spa lo nej Sy na go gi W"o dzi mie rza Ku -
le ja czy Ikar An drze ja De spe ra ka.

Nie by "a to je dy na for ma u$wiet nie nia te go wy -
da rze nia. Bi blio te ka G"ów na AJD za pro si "a na wy -
sta w% „I da !em im miej sce i imi"…”, w Sa li Re -
pre zen ta cyj nej Ra tu sza od by "a si% pro mo cja
ksi!# ki To% sa mo#' i ste reo ty py – &y dzi i Po la cy re -
da go wa nej przez Je rze go Mi zgal skie go oraz Ma" -
go rza t% So j%, a stu den ci In sty tu tu Mu zy ki wy sta -
wi li spek takl.
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Do tyk ko bie ty po raz dru gi
Na prze !o mie wrze #nia i pa* dzier ni ka Te atr

im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz" sto cho wie za pro -
si! na VIII Prze gl)d Przed sta wie+ Istot nych
„Przez do tyk”. Po dob nie jak w ubie g!ym ro ku
te ma tem prze wod nim by !a Ko bie ta. Pro gram
wy pe! ni !y pro po zy cje te atrów sto !ecz nych: Te -
atru Dra ma tycz ne go, Ate neum, Och -Te atru
War sza wa, Te atru Po lo nia, oraz te atrów z Biel -
ska -Bia !ej, So snow ca, Kielc. W pro gra mie zna -
la z!y si" te% dwa spek ta kle -kon cer ty – in au gu -
ra cyj na „Piaf” z Te atru Lu bu skie go w Zie lo nej
Gó rze w re %y se rii J. Szur mie ja i fi na !o wy kon -
cert pio se nek Agniesz ki Osiec kiej w re %y se rii Ar -
tu ra Bar ci sia. To in sce ni za cje na gra dza ne
i dys ku to wa ne, by wy mie ni' cho' by „Po skro -
mie nie z!o #ni cy” Szek spi ra w re %y se rii Ka ta rzy -
ny Deszcz czy „Tram waj zwa ny po %) da niem”
Ten nes see Wil liam sa re %y se ro wa ny przez Bo gu -
s!a wa Lin d".

Su biek tyw ny prze gl)d te atral nych wy da rze+
ubie g!e go se zo nu (po za „Zbrod ni)” przy go to -
wa n) przez Te atr Pol ski z Biel ska -Bia !ej czte -
ry la ta te mu na pod sta wie „Zbrod ni z pre me -
dy ta cj)” Wi tol da Gom bro wi cza) zo sta!
do sto so wa ny do mo% li wo #ci fi nan so wych te atru
i ter mi na rza go #ci. Dzie si"' spek ta kli we d!ug
sztuk kla sycz nych oraz wspó! cze snych na dwóch
sce nach stwo rzy !o opo wie#' o ko bie tach, ich re -
la cjach ze #wia tem oraz o spo so bach re ali za -
cji obo wi) zu j) cych re gu! – jak wy gl) da' i jak
si" za cho wy wa'. Oprócz wi"c za gad nie+ uni -
wer sal nych po ja wi !y si" te ma ty dys ku to wa ne
wspó! cze #nie, np. pra wo do abor cji czy mi !o#'
ho mo sek su al na. A po nie wa% trud no wy obra zi'
so bie ko bie t" w izo la cji, na sce nie ob ser wo wa -
li #my przede wszyst kim kon fron ta cj" dwóch p!ci,
ich wra% li wo #ci czy #wia to po gl) dów.

O zna cze niu norm i ról spo !ecz nych opo wia -
da !o przed sta wie nie „Ko+, ko bie ta i ka na rek”
(re%. Re mi giusz Brzyk, dra ma tur gia To masz
(pie wak), rzecz o gór ni kach i ich spo so bie po -
strze ga nia #wia ta, gdy gru pa zda je si" do mi no -
wa' nad in dy wi du al no #ci) bo ha te rów, co tro ch"
przy po mi na !o cz" sto chow sk) „Mo ral no#' pa ni
Dul skiej”. Prze ciw nym bie gu nem by !y „Kon ste -
la cje” (Nick Pay ne, re%. Adam Saj nuk), ujaw nia -
j) ce kon se kwen cje nie po wta rzal no #ci %y cia,
a na wet je go przy pad ko wo #ci. O tym, %e naj drob -
niej sze za cho wa nia, mi mo wol ne ge sty, prze j" zy -
cze nia, mo g) mie' da le ko si"% ne zna cze nia prze -
ko nu j) m.in. ba da cze zaj mu j) cy si" teo ri)
cha osu. Tym sa mym by !a to ko lej na sztu ka na -
uko wa, od wo !u j) ca si" do me cha ni ki kwan to wej,
teo rii wzgl"d no #ci, teo rii wie lu #wia tów, w pro -
gra mie po ja wi !y si" prze cie% na zwi ska fi zy ków -
-no bli stów Ma xa Planc ka, Al ber ta Ein ste ina czy
zmar no wa ne go ge niu sza Hugh Eve ret ta III, ale
tak %e do wzor ca dra ma tu na uko we go, re pre zen -
to wa ne go w pol skim mi" dzy woj niu cho' by przez
Bru no na Wi na we ra czy An to nie go Cwoj dzi+ skie -
go. To nie zwy k!a opo wie#' o nie trwa !o #ci re la -
cji mi" dzy po sta cia mi, gdy ich oce na cz" sto za -
le %y rów nie% od przy j" te go punk tu wi dze nia, jak
w wy zna cza niu kszta! tu gwiezd nych kon ste la cji.
Wy star czy wi"c drob ne po ru sze nie ob ser wa to ra,
by wpro wa dzi' zmia n".

Ró% ne ty py ko bie co #ci pre zen to wa !y bo ha ter -
ki, ak tor ki, re %y ser ki (Ewe li na Pie tro wiak,
Ewe li na Mar ci niak, Ka ta rzy na Deszcz czy Ma -
ria Se we ryn), a na wet au tor ki (Ama Con roy, Ga -
brie la Za pol ska, a tak %e Agniesz ka Osiec ka).
W prze ci wie+ stwie do m" skich opo wie #ci, hi sto -
rie ko bie ce zda j) si" od wa% niej sze wo bec obo -
wi) zu j) ce go sche ma tu – in ny Szek spir, in na Za -
pol ska, co by' mo %e wy ni ka !o tak %e z po trze by
ada pta cji kla sy ki do ocze ki wa+ wspó! cze snej pu -
blicz no #ci.

Oczy wi #cie, prze gl)d by! rów nie% do sko na !)
oka zj) do re flek sji nad sce no gra fi), mu zy k) te -
atral n) i in ny mi #rod ka mi two rz) cy mi przed sta -
wie nia. Im pre z) to wa rzy sz) c) by !o spo tka nie au -
tor skie Aga ty Pruch niew skiej, od twór czy ni
Ju lia sie wi czo wej w „Mo ral no #ci pa ni Dul -
skiej”, au tor ki ksi)% ki „I Bóg stwo rzy! ko bie t"”.

O ko bie cie mo% na nie sko+ cze nie, wi"c z za -
cie ka wie niem na le %y ocze ki wa' przy sz!o rocz ne -
go te ma tu prze gl) du.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Dla ko go na gro da 
„Z!o ty je stem”?

Dy rek tor Gim na zjum Pol skie go An -

drzej Bi zo!, chór „Col le gium Iu ve -

num” z dy ry gen tem Lesz kiem Ka li n",
pla styk Bro ni s#aw Li ber da, Chór $e! -
ski „Me lo dia”, ZPiT „Ol za”, li te rat ka

Re na ta Put zla cher, wol ty %er ka We ro ni -

ka Schönwald, fo to graf Ma rian Sie dla -

czek, pia ni sta Mi cha# &upák czy re dak -

tor Oty lia To bo #a i ope ra tor ka me ry Ji'í
Brzó ska... Kto z nich zo sta nie lau re atem

ty tu #u „Z#o ty Je stem 2014” w te go rocz -

nej edy cji kon kur su Kon gre su Po la ków

w RC „Ta cy Je ste (my”? Wer dykt zo sta -

nie og#o szo ny w so bo t) 29 li sto pa da

w Te atrze Cie szy! skim.

– B) dzie to po dwój ny wer dykt, po nie -

wa% zo sta n" przy zna ne dwie rów no rz)d -

ne na gro dy: dwa bo ny o war to (ci 15 tys.

ko ron. Po dob nie jak w po przed niej

edy cji, o zwy ci)z cy jed nej z na gród za -

de cy du je ka pi tu #a kon kur so wa, o zwy -

ci)z cy dru giej: pu blicz no(* – mó wi

Ane ta Rosz ka z Kan ce la rii Kon gre su Po -

la ków w Cze skim Cie szy nie. Jak do da -

je, na gro da pu blicz no (ci zo sta nie przy -

zna na na pod sta wie wy ni ków g#o so wa -

nia, któ re roz po cz) #o si) w po #o wie pa+ -
dzier ni ka i po trwa do nie dzie li 23 li sto -

pa da. G#o so wa* mo% na b) dzie na dwa

spo so by – za po mo c" SMS -ów oraz

na ory gi nal nych ku po nach, któ re przez

naj bli% sze czte ry ty go dnie b) d" pu bli -

ko wa ne w je dy nej w Re pu bli ce Cze skiej

pol skiej ga ze cie, „G#o sie Lu du”. 

Dzie si"t k) no mi no wa nych spo (ród

prze sz#o dwu dzie stu pro po zy cji wy bra -

#a spe cjal na ka pi tu #a, w tym ro ku z#o -

%o na nie tyl ko z cz#on ków Kon gre su Po -

la ków, ale rów nie% z przed sta wi cie li

ró% nych (ro do wisk. – Po raz ko lej ny

oka za #o si), %e rok na Za ol ziu by# bar -

dzo bo ga ty i ró% no rod ny. Wy ró% ni #y si)
za rów no ze spo #y, jak i po szcze gól ne oso -

by. Nie któ rzy przed sta wi cie le na szej

gru py na ro do wej s" tak ak tyw ni, %e po -

ja wia j" si) w(ród no mi no wa nych do sy*
cz) sto. To jed nak wca le nie (wiad czy

o mo no to nii na sze go %y cia spo #ecz ne go

i kul tu ral ne go, ale prze ciw nie – o wiel -

kim za an ga %o wa niu i ci" g#o (ci pew nych

dzia #a! – po wie dzia# pre zes KP, Jó zef

Szy me czek, któ ry czu wa# nad pra ca mi

ka pi tu #y.
Za ol zia cy b) d" si) mo gli oso bi (cie

spo tka* z no mi no wa ny mi pod czas kon -

cer tu ga lo we go, w so bo t) 29 li sto pa da,

w Te atrze Cie szy! skim w Cze skim Cie -

szy nie. Ra zem z ni mi przed sta wi si) po -

cho dz" ca z Za ol zia pio sen kar ka Re na -

ta Drössler, któ ra przy je dzie do Cze skie -

go Cie szy na z pre mie ro wym pro gra -

mem.

Pro jekt „Ta cy Je ste (my 2014” re ali -

zo wa ny jest dzi) ki wspar ciu fi nan so we -

mu Mi ni ster stwa Kul tu ry RC, Wo je -

wódz twa Mo raw sko -,l" skie go, Kon -

su la tu Ge ne ral ne go RP w Ostra wie oraz

Mia sta Cze ski Cie szyn.

JA CEK SI KO RA

! Ju ry XIV Fe sti wa lu Dra ma tur gii Wspó! cze -
snej „Rze czy wi sto"# przed sta wio na”, któ ry od -
by! si$ w Te atrze No wym w Za brzu 18 – 26 pa% -
dzier ni ka, przy zna !o wy ró& nie nie Jo an nie Li twin -
-Wi de rze, ak tor ce Sce ny Pol skiej Te atru Cie szy' -
skie go za ro l$ Clau di Roe w spek ta klu „En ron”.

! S!aw ne „Re qiu em” Wol fgan ga Ama de -
usza Mo zar ta za brzmia !o w nie dzie l$, 2 li sto pa -
da, w ko "cie le pw. "w. Ma rii Mag da le ny w Sto -
na wie. Utwór za pre zen to wa !a Or kie stra Ka me -
ral na Janá(ka z Ostra wy. 

! 23 pa% dzier ni ka sa la kon fe ren cyj na Ra dy
Ko "ciel nej )l* skie go Ko "cio !a Ewan ge lic kie go Au -
gs bur skie go Wy zna nia w Cze skim Cie szy nie
na Ni wach go "ci !a uczest ni ków Kon kur su Re cy -
ta tor skie go Po ezji Chrze "ci ja' skiej. 

! Ze spo !y te atral ne dzia !a j* ce przy miej sco -
wych ko !ach Pol skie go Zwi*z ku Kul tu ral no -
-O"wia to we go mo g* wzi*# udzia! w prze gl* dzie
te atral nym Mel po me ny 2014, któ ry 12 i 13
grud nia od b$ dzie si$ w W$ dry ni. Im pre z$ w tam -
tej szej Czy tel ni przy go to wu je Ze spó! Te atral ny
im. Je rze go Cie' cia !y, dzia !a j* cy przy w$ dry' -
skim Ko le PZKO. 

! Z dwie ma z!o ty mi i jed n* srebr n* na gro d*
po wró ci! z Ko rei Po !u dnio wej chór Per moník.
Kar wi' ski ze spó!, któ ry zje% dzi! ju& spo ry ka wa -

!ek "wia ta, tym ra zem wy bra! si$ do po !u dnio wo -
ko re a' skie go mia sta Bu san. 

! )wi$ to ziem nia ka w Su chej Gór nej co ro -
ku od by wa si$ w za pe! nio nej sa li Do mu Ro bot -
ni cze go. Nie ina czej by !o 18 pa% dzier ni ka. „Wy -
kop ki” zor ga ni zo wa ne przez Miej sco we Ko !o
PZKO po !* czo ne by !y z pro mo cj* no wej p!y ty
„Chór ku” i ka pe li „+myk,a”. 

! Du &y suk ces od niós! Pol ski Ze spó! )pie wa -
czy „Hut nik” z Trzy' ca. Na X Mi$ dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Chó rów Gau de Can tem w Biel sku -Bia -
!ej, w ka te go rii Chó rów Se nio ra, "pie wa cy z Za -
ol zia wy wal czy li pierw sze miej sce.

! Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia „Wspól no ta
Pol ska”, Da riusz Piotr Bo ni s!aw ski, obej rza!
w so bo t$ 11 pa% dzier ni ka na Za ol ziu dwie du &e
in we sty cje, któ re ro sn* dzi$ ki wspar ciu pa' stwa
pol skie go – Dom PZKO w Kar wi nie -Frysz ta cie
oraz pol skie przed szko le w Gnoj ni ku. 

! Pol skie Gim na zjum im. Ju liu sza S!o wac kie -
go w Cze skim Cie szy nie go "ci !o uczniów i na uczy -
cie li 16 szkó! no sz* cych imi$ po ety. W czwar tek 9
pa% dzier ni ka uro czy stym „Gau de Ma ter Po lo nia”
w wy ko na niu szkol ne go chó ru „Col le gium Iu ve -
num” zo sta! za in au gu ro wa ny XXX ju bi le uszo wy
Zlot Eu ro pej skiej Ro dzi ny Szkó! im. Ju liu sza S!o -
wac kie go. 
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Gim na zjum "wi$ to wa !o

Ab sol wen ci, daw ni i obec ni na uczy -
cie le, ro dzi ce i m!o dzie" #wi$ to wa li
w so bo t$ 11 pa% dzier ni ka wiel ki ju bi le -
usz swo jej szko !y. Pol skie Gim na zjum
im. Ju liu sza S!o wac kie go w Cze skim
Cie szy nie ob cho dzi !o po dwój ny ju bi le -
usz. Do k!ad nie za# 105. rocz ni c$ za !o -
"e nia Gim na zjum Re al ne go im. J. S!o -
wac kie go w Or !o wej -Ob ro kach oraz 65.
rocz ni c$ usa mo dziel nie nia si$ pol skiej
pla ców ki gim na zjal nej w Cze skim Cie -
szy nie. 

Uro czy sto #ci rocz ni co we roz po cz$ to
w Or !o wej, w miej scu, gdzie sta !o kie dy#
pierw sze na te re nie dzi siej sze go Za ol zia
pol skie gim na zjum. Od pi$ ciu lat je go
obec no#& tu przy po mi na po mnik. He le -
na Psze nicz ka, z do mu Siu dów na, od wie -
dzi !a to miej sce po 45 la tach. Ma tu r$ zda -
wa !a w 1957 ro ku. – Przy je cha !am, "e -
by spo tka& si$ z ko le "an ka mi i ko le ga mi,
któ rych nie ste ty uby wa. Przy pro wa dzi!
mnie sen ty ment. To by !y bar dzo !ad ne la -
ta. Wszyst ko wte dy by !o !ad ne... – wy -
zna je. 

Spo tka nia ab sol wen tów, ko le gów i ko -
le "a nek ze szkol nej !aw ki, od by wa !y si$
przez ca !e po po !u dnie w bu dyn ku cze sko -
cie szy' skie go gim na zjum, pó% niej za ba -
wa prze nio s!a si$ do o#rod ka kul tu ral no -
-to wa rzy skie go „Strzel ni ca”. 

Punk tem kul mi na cyj nym ob cho dów
by !a ga la ju bi le uszo wa w Te atrze Cie -
szy' skim, gdzie z ust za pro szo nych go -
#ci, a w#ród nich am ba sa dor RP w Pra -
dze, prof. Gra "y ny Ber na to wicz, za -
brzmia !y s!o wa uzna nia pod ad re sem
szko !y. Nie ko' cz( ce si$ bra wa na le "a !y
za# do wy st$ pu j( cej na sce nie m!o dzie -
"y gim na zjal nej – za rów no tej #pie wa j( -
cej w chó rze „Col le gium Iu ve num”, jak
i tej re cy tu j( cej po ezj$ S!o wac kie go
oraz gra j( cej w spek ta klu „Hi sto ria jed -

nej ka rie ry” opar tym na dra ma cie pa tro -
na szko !y.

Szu ka j*c „wy se pek nor mal no "ci”...

Ucznio wie by strzyc kiej pol skiej pod sta -
wów ki im. Sta ni s!a wa Ha dy ny od wa ka -
cji re ali zu j( no wy pro jekt eko lo gicz ny.
W ra mach „Do %ró de!” od kry wa j( ta jem -
ni ce do rze cza po to ku Su che go.

Przed ro kiem m!o dzi by strzy cza nie ra -
to wa li la sy na wzno sz( cej si$ nad ich wio -
sk( Pra szy w(. Przy tej oka zji mo gli si$ te"
spo ro do wie dzie& na te mat po wi( za'
mi$ dzy przy ro d( a dzia !al no #ci( cz!o wie -
ka, o tym, ja kie ma ona ne ga tyw ne i po -
zy tyw ne kon se kwen cje. – Pro jekt bar dzo
si$ uczniom po do ba!. Po sta no wi li #my
wi$c przy go to wa& ta ki eko lo gicz ny tryp -
tyk pro jek to wy. Pierw sza je go cz$#& jest
za na mi. Bo ha te rem obec nej, dru giej,
cz$ #ci jest przy ro da do rze cza po to ku Su -
che go. Na zwa li #my ten pro jekt „Do %ró -
de!”. Cho dzi nie tyl ko o rze czy wi ste %ró -
d!a te go stru mie nia, znaj du j( ce si$ na)(cz -
ce, ale te" o %ró d!a nas sa mych, o po zna -
wa nie hi sto rii re gio nu, je go przy ro dy,
"y cia na szych przod ków. Dla wie lu
uczniów udzia! w tym pro jek cie to pierw -
sza mo" li wo#& g!$b sze go po zna nia swo -
jej ma !ej oj czy zny – wy ja #nia Ro man Wró -
bel, dy rek tor pol skiej pod sta wów ki w By -
strzy cy.

Za ko' czy !o si$ Ba bie La to Fil mo we

Na gro d$ Z!o ty De biut 22. Ba bie go
La ta Fil mo we go ju ry przy zna !o fil mo wi
„Ha ny” re "y se ra Mi cha la Sa mi ra. Jed no -
cze #nie na gro d$ pu blicz no #ci otrzy ma!
film „D*ti” w re "y se rii Ja ro sla va Vojt ka.
Obaj re "y se rzy mu sie li nie ste ty wy je cha&
przed og!o sze niem wy ni ków, prze ka za li
jed nak swe po zdro wie nia fe sti wa lo wej pu -
blicz no #ci za po #red nic twem !( cza te le -
fo nicz ne go.

Te go rocz ne Ba bie La to Fil mo we trwa -
!o od 8 do 12 pa% dzier ni ka. W tym cza -
sie mi !o #ni cy do bre go ki na obej rze li 23
pol skie, cze skie i s!o wac kie fil my. Ba z(
szta bu fe sti wa lo we go i miej scem, gdzie
od by wa !a si$ wi$k szo#& pro jek cji, by !o ki -
no gmin ne w By strzy cy. Fe sti wa lo we fil -
my wy #wie tla no jed nak rów nie" w in nych
miej sco wo #ciach Za ol zia.
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Za g!" bi !em si" ostat nio w li sty
An drze ja Cze czo ta, z pierw -

sze go okre su po by tu w Sta nach
Zjed no czo nych, opi su j#c wra $e -
nia stam t#d, pi sze: „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#.” 

To zro zu mia !e, $e ta kie by !y
wra $e nia, wszak wy je cha! z Pol -
ski w jej naj ciem niej szych la tach. 

Zda wa !o si", $e wte dy na wet
s!o& ce %wie ci !o nam w dni po god -
ne jak by s!a biej a pej za$ w od le -
g!ej per spek ty wie spo strze ga ny
by! przez lep k# wil got n# cuch n# -
c# mg!" sta nu wo jen ne go.

Od wie dza j# cy mnie wte dy za -
gra nicz ni Przy ja cie le po przej -
%ciu przez mia sto po wie dzie li:

„Mó wi !e%, $e nie ma u Was
her ba ty, a ja wi dzia !am jej wie le
w skle pie tu za raz za win klem...”

Tak zga dza si", le $a !a p!a sko
wy !o $o na na pó! kach, nie her ba -
ta a Her bat ni ki, to ma !a ró$ ni ca
w pi sow ni, du $a w sma ku, któ -
ra by !a dla nich nie uchwyt -
na. I da lej pi sze: „Re kla my to
za ra za w za ra zie, ale dzi" ki niej
TV jest bez p!at na...

Su per g!u pie „My d!a” 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 – w!a %nie, to
jest ów przy smak ame ry ka& -
skich dur niów.” 

Zna laz! si" i u nas ge niusz co
pod !o $y! %miech pod se rial
o Ma to !ach dla ma to !ów.

Ja, któ ry si" prak tycz nie rze -
mio s!a re kla my uczy !em...
(wszak na sza ka to wic ka uczel -
nia zwa !a si" on gi% Wy dzia !em
Gra fi ki Pro pa gan do wej), dzi% jej
wszech obec ne mu prze ro sto wi
je stem prze ciw ny.

Dla po trze by Re kla mo daw -
ców stwo rzo no po j" cie – Ogl# -
dal no %ci. 

Ter min ten kszta! tu je ca !y
pro gram te le wi zyj ny – do tar cie
wszel ki mi %rod ka mi do naj szer -
sze go gro na ogl# da czy sta !o si"
je dy nym ce lem. Po po !u dnio we
trans mi sje ma ra to nów ka ba re -
to wych w am fi te atrach do rów -
nu j# cych Co los seum, gro ma dz#

t!u my re cho cz# cych z tek stów,
któ rych ko mi zmu trud no si" do -
szu ka' w kiep skich tek stach, $e -
nu j# co kiep skich wy ko naw ców.

Spójrz my na uli ce, zdob ne
w an glo j" zycz ne na zwy skle -
pów i us!ug. 

Mar ke ty czyn ne s# 24 h, nic
to, $e pod tym skró tem li ter ni -
czym w tym kra ju zu pe! nie in ne
s!o wo si" ro zu mie. Do sz!o
do te go $e b" d#c w An glii po -
czu !em si" bar dzo swoj sko, kie -
dy na fa sa dach nie co in nej ar -
chi tek tu ry zna la z!em na szo
brzmi# ce szyl dy zna ne z kra ju:
For sa le, Mar ket, Shop, Ni ght
Club, Car wash, Ci ne ma, itp.

Za me ry ka ni zo wa !o si" ju$
pra wie wszyst ko a za czy na !o si"
nie win nie pod „Pe wex’sem”
s!o wem „Czincz ma ny...” 

Na on czas tak $e us!y sza !em
pod Ho te lem Ka to wi ce za wo !a -
nie Pa nie nek, do wy cho dz# cych

ob co kra jow ców z Klu bu noc ne -
go: „Hel lo pa nie Joh ny, my som
tu kej.”... to chy ba by !y je dy ne
pró by !# cze nia na szej god ki ze
%wia tem...
(o!... Nie mó wi Och, mó wi

si"  Wow... 
!

Dzie je si" od lat tak, $e w dni
po god ne i %wi# tecz ne, wy -

bie ram si" na pod miej ski spa cer
zdro wot no -fo to gra ficz ny z by -
!em sce no gra fem Te le wi zji Ka -
to wic kiej i ar ty st#ma la rzem Jó -
ze fem Kru p#.

Cho dzi my, pstry ka my, przy -
sia da my, ga da my... Co raz cz" -
%ciej sia da my i co raz d!u $ej ga -
da my, z pro stej przy czy ny nie
by cia ju$ ru ma ka mi.

Cze go to ju$ w tych te ma tach
nie by !o:

Ano nie by !o o spo rcie, bo to
nie nasz te mat.

Nie by !o o po li ty ce, bo
i po co, jest ja ka nie ste ty jest.

By wa o te le wi zji, w której
w la tach sie dem dzie si# tych Jó -
zek wpro wa dza! mnie w taj ni ki
gra fi ki ekra no wej.

Oma wia my tak $e ko le gów,
któ rych ju$ tyl ko wspo mi na'
mo$ na, o wy da rze niach mi nio -
nych cz" sto za baw nych...

Tak to wspo mnia! mi Jó zek,
o re ak cji swe go ma ilo we go
przy ja cie la na wie%' o tym, $e
ruch to zdro wie i $e dla te go
wi" cej si" po ru sza' mu si, miast
sie dzie' przed kom pu te rem czy
te$ te le wi zo rem, $e w tym ce lu
mu si po szu ka% so bie ja k#%
zgrab n# la sk"...

Pi sa!: „Wi dzia !em, ta k#, któ ra
by !a by dla mnie pa sow na, gi"t -
ka, a nie gru ba. Ta k# za uwa $y -
!em, gdy by !em w su per mar ke -
cie. Na bra! bym znów pew no %ci
i po ru sza! bym si" $wa wiej. Za -
po mnia! bym o do le gli wo %ciach.

Tro ch" trud no mi si" zde cy -
do wa' bo wy bór jest do%' 
du $y”.

No i wnet otrzy ma! od po -
wied), by !a w gwa rze, bo jak
mó wi – Cz" sto tak do sie bie pi su -
je my...

Za brzmia !o to do sad nie: „Nie
je $e% m!o dy sy nek, kie by% szpa -
ciy ro wo! se z ja kom la skom,
za kie rom $e% %ly pia mi prze wro -
co! we mar ke cie. Dej se po zór,
bo ba ba Cie ku lo kiym zdzie li. 

O szu ka niu la ski, ani mi nie
go dej. U nos do ma, bli sko
Czech si" tak nie pra wiy !o, bo to
brzyd ko by !o tak rzon dzi'. Sta -
ry chop $e% je, to si" opa miyn tej
i czas by% o do bro kry ka si" wy -
sta ra!, $e by %cie za% mo gli da lij
cho dzi' po tym par ku za Sie -
mia no wi ca mi i od cza su do cza -
su sied non' si" tam po dro dze
na !aw ce”.

Od po wied) Józ ka by !a krót ka:
La ska, to ju$ nie dla mnie.

Do bra kry ka jest w mo im wie ku
po trzeb na.

!

Anegdoty
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kolekcja jubileuszowa

Lau re at ka Grand Prix
Mi" dzy na ro do we go Trien -
na le Gra fi ki Kra ków 2009.
Upra wia gra fi k" warsz ta to w# 
– g!ów nie li no ryt i drze wo -
ryt, ma lar stwo i ilu stra cj".
W jej do rob ku znaj du j# si"
m.in. mo nu men tal ne po li -
chro mie w ko %cie le kra kow -
skie go za ko nu Zmar twych -
wsta& ców. Ma na swo im
kon cie licz ne wy sta wy in dy -
wi du al ne (Ka to wi ce, Biel -
sko -Bia !a) i zbio ro we (Wie -
de&, So fia, Es sen, Ki jów,
Kra ków). Jest m.in. lau re at -
k# srebr ne go me da lu na 14.
Mi" dzy na ro do wym Bien na -
le Gra fi ki – Taj wan 2010
oraz  sty pen dyst k# Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki (1998).
W 2012 ro ku uzy ska !a
pierw sz# na gro d" w ra mach
CAN SON – 8 Trien na le Gra -
fi ki Pol skiej w Ka to wi cach.

Jest ab sol went k# ka to wic -
kie go Wy dzia !u Gra fi ki Aka -
de mii Sztuk Pi"k nych w Kra -
ko wie (dy plom w 1978). Ar -
ty stycz n# ak tyw no%' !# czy
z prak ty k# pe da go ga – w In -
sty tu cie Sztu ki Uni wer sy te -
tu +l# skie go w Cie szy nie
pro wa dzi au tor sk# pra cow ni"
dru ku wy pu k!e go.

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” wkra cza j#c w 20.
rok ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. Z%o &# si! na ni#
gra fi ki i ma lar stwo wie lu
zna ko mi tych ar ty stów
z re gio nu 'l# skie go. Ka& -
dej pra cy to wa rzy szy$ b! -
dzie no ta o au to rze. Ma my
na dzie j!, &e nasz po mys%
Pa( stwu si! spodo ba.
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