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„Rozmowa na 20-lecie” – abp senior DAMIAN ZIMO$
MARCIN GACEK – Ska%one wybory

DAGMARA DRZAZGA – Adam Sikora. Miko&ów – Drohobycz

BOGDAN WIDERA – Pouczaj'cy spacer po Katowicach

Poezja i proza: MARIAN L. BEDNAREK, ANGELUS SILESIUS 

w przek&adzie TERESY KOWALSKIEJ, JACEK DURSKI  

„Kolekcja jubileuszowa”: ANTONI CYGAN 
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15 li sto pa da za ko" czy# si$ XVI Ogól no pol ski Fe sti wal Sztu ki Re -

%y ser skiej In ter pre ta cje. Laur Kon ra da otrzy ma# Re mi giusz Brzyk

za re %y se ri$ spek ta klu „Ko", ko bie ta i ka na rek” To ma sza &pie -

wa ka, zre ali zo wa ne go w Te atrze Za g#$ bia w So snow cu. Na gro da

dzien ni ka rzy tra fi #a do Ra do s#a wa Rych ci ka za przed sta wie nie

„Dzia dy” (Te atr No wy w Po zna niu). Pu blicz no'( wy ró% ni #a (na gro -

da ufun do wa na przez Mar sza# ka Wo je wódz twa &l) skie go) Ewe -

li n$ Mar ci niak („Sk) piec”, Te atr Pol ski w Byd gosz czy). Ty tu#
naj lep sze go ak to ra (na gro da spe cjal na re dak cji Dzien ni ka Te -

atral ne go) przy zna no Ma riu szo wi Za niew skie mu („Dzia dy”, Te atr

No wy w Po zna niu). Sta tu et k$ Sta ni s"a wa 2014 dy rek tor Te atru

im. S. Wy spia" skie go Ro bert Ta lar czyk wr$ czy# Ra do s#a wo wi

Rych ci ko wi, jest to rów no cze 'nie za pro sze nie do wy re %y se ro wa -

nia spek ta klu w Te atrze &l) skim. Na zdj$ ciu Re mi giusz Brzyk.

Mar ta Fox – po wie 'cio pi sar ska, fe lie to nist ka (tak %e autorka cy klu

fe lie to nów „Spod ka pe lu sza” na #a mach na sze go mie si$cz ni ka),

lau re at ka licz nych na gród li te rac kich, cz#on ki ni Gór no 'l) skie go To -

wa rzy stwa Li te rac kie go, zo sta #a lau re at k) Na gro dy Ar ty stycz nej

Mar sza# ka Wo je wódz twa &l) skie go 2014. 

W gro nie lau re atów Na gro dy Ar ty stycz nej zna le* li si$ rów nie% prof.

Eu ge niusz Kna pik – kom po zy tor, b. rek tor Aka de mii Mu zycz nej

w Ka to wi cach oraz rze* biarz Bro ni s#aw Krzysz tof.

(Wi# cej o lau re atach Na gro dy Mar sza" ka na str 70). 

W sza cow nym Mu zeum Li te ra tu ry im.

A. Mic kie wi cza przy Ryn ku Sta re go Mia sta

w War sza wie od by #o si$ 23 pa* dzier ni ka

spo tka nie po 'wi$ co ne pre zen ta cji dwu

ostat nich to mów wier szy 'l) skie go po ety 

– ob szer ne go wy bo ru po ezji pt. „Czas, miej -

sca i s#o wa”, któ ry uka za# si$ na k#a dem Wy -

daw nic twa „&l)sk” i za wie ra oko #o 300

utwo rów oraz „44 so ne tów bry now skich”

wy da nych przez ka to wic kie Wy daw nic two

So ni Dra gi – ksi)% ki uzna nej za wy da rze nie

li te rac kie se zo nu. Spo tka nie pro wa dzi# i po -

prze dzi# s#o wem wst$p nym re dak tor mie -

si$cz ni ka li te rac kie go „Twór czo'(” – zna ny

po eta i kry tyk Ja nusz Drze wuc ki. Wier sze

czy ta# sam au tor, któ ry w roz mo wie wy ja wi#
rów nie% wie le oko licz no 'ci do ty cz) cych je -

go twór czo 'ci po etyc kiej oraz dzia #al no 'ci

spo #ecz no -kul tu ral nej obej mu j) cej roz le g#e
m.in. zwi)z ki z ro dzin nym &l) skiem. Spo -

tka nie wy wo #a #o spo re za in te re so wa nie,

g#ów nie w sto #ecz nym 'ro do wi sku li te rac -

kim, za' w'ród go 'ci zwra ca #a uwa g$ obec -

no'( wy bit ne go mi strza ba tu ty pro fe so ra

An to nie go Wi ta z ma# %on k), przez wie le lat

dy rek to ra Wiel kiej Or kie stry Sym fo nicz nej

Pol skie go Ra dia i Te le wi zji w Ka to wi cach.

Im pre z$ za ko" czy #a cz$'( to wa rzy ska spo -

tka nia, pod czas któ rej Ta de usz Ki jon ka wpi -

sy wa# de dy ka cje do zbio ru swo ich so ne tów,

któ re by #y do na by cia na miej scu.

Dyrektor Muzeum Literatury 

im. Adama Mickiewicza Jaros#aw Klejnocki

zaprasza na 

spotkanie autorskie z Tadeuszem Kijonk#
z okazji ukazania si$ tomów poezji

Czas, miejsca i s!owa
oraz 44 sonetów brynowskich 

z obrazami Jerzego Dudy-Gracza

23 pa$dziernika o godzinie 18.00 

w Muzeum Literatury 

przy Rynku Starego Miasta 20

Spotkanie poprowadzi Janusz Drzewucki

!wi"t 
Bo#ego Narodzenia 
pe$nych rado%ci 

i wszelkiego dobra, 
sp&dzonych 

w gronie bliskich osób
#yczy

Zespó$ redakcji 
„!l"ska”



MARIAN LECHBEDNAREK

Ma rian Lech Bed na rek – po eta, ma larz, sce no graf, au -
tor to mów wier szy: Ka wa ek y cio ry su (1991), No ta ta ki
z pro win cji (1998), Gra ni ce Gra nicz ki (2004), Kim je stem?.
Twór ca i re y ser pla stycz ne go te atru (od 1992 ro ku) – obec -
nie Te atr Sztu ki, re ali za tor 15 spek ta kli (w tym 11 au tor -
skich), or ga ni za tor licz nych ak cji te atral nych i hap pe nin -
gów. Ma rian Bed na rek, pro wa dzi tak e licz ne warsz ta ty
te atral ne, mi dzy in ny mi pod czas Eu ro pej skie go Fe sti wa -
lu Sztu ki „Zbli e nia” w Poc ku oraz na Mi dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Te atral nym we Fran cji (z udzie em ze spo ów
z Fran cji, Hisz pa nii, Woch i Pol ski). 
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g sto krwi
Wszech wia ta roz da j ce go gwiaz dy
i te go co mo na pod ni mi zmaj stro wa

a jest co zmaj stro wa
cel wy pa tru jc ja sny
zwy ke po ce ro wa nie ciu cha
to jak by nie bo zszy wa
po wiel kim wy bu chu na szej ma o ci

i kie dy za ka dasz ta ki ciuch
po ce ro wa ny wy bu cha wio sna
zmar twych wsta nia kle ko cz dro gi

od po ma ga nia
bo wszy scy my wy ci gni ty mi r ka mi

z lo tu pta ka
wy gl da my jak na  ce kwia ty
ale scho dzc ni ej…
o Bo e
zmi uj si nad na mi

12.2013
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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. Marcin Gacek SKA*ONE+WYBORY
8. Maria Sztuka Rozmowa z abp. seniorem Damianem Zimoniem. DOBRE+)L,SKIE DRZEWO

10. Bogdan Widera POUCZAJ,CY+SPACER+PO+KATOWICACH
14. Grzegorz Sztoler LISO, WRÓ- DO KRAINY KWIATÓW! (2)
18. Dagmara Drzazga Rozmowa z Adamem Sikor!. ADAM SIKORA. 

MIKO$ÓW – DROHOBYCZ
22. Teresa Kowalska ANGELUS SILESIUS  
27. Katarzyna Bereta PSZCZY.SKI+JUBILEUSZ
28. Agnieszka Urba!ska PATRICK MODIANO – LITERACKA NAGRODA NOBLA A.D. 2014
30. Wies"awa Konopelska FOTOGRAFOWA$: STANIS$AW JAKUBOWSKI  
40. Henryk Szczepa!ski  TRYUMF APOLLINA  
44. Marta Ba"aga UMIARKOWANE ZACHMURZENIE NA LIDO
58. Barbara Janas-Dudek WIERSZ+NIE+PYTA+O+POGOD/
75. MAGIA+NIKISZA

FELIETONY
13. NOTATNIK SPÓ0NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa!ski KOLEJNA POCHWA$A MNIEJSZEGO+NIEBA
39. Z MOICH GÓREK

Witold Turant )CIE*KAMI+DZIECI.STWA, CHWA$Y I MILO)CI
(PEWNEGO MONARCHY)

47. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
Wojciech Grabowski JAN WAC$AW ZAWADOWSKI 

55. PORADNIA J/ZYKOWA
Katarzyna Wyrwas JAK JEST POPRAWNIE: BIESZCZADÓW CZY BIESZCZAD?

59. Magdalena Dziadek MI/DZY NUTAMI.  ROCZNICA ADOLFA DYGACZA. 
FESTIWAL M$ODYCH LAUREATÓW. XVI )L,SKIE DNI MUZYKI WSPÓ$CZESNEJ

65. )L,SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek DO *AROWA PRZEZ OSIEK 

76. Henryk Bzdok ANEGDOTY 

PLASTYKA
48. Witold Koci!ski NICZYM+SZLACHETNY+TRUNEK...
49. ROCZNIK ’70. W katowickiej Galerii ZPAP
50. TERESA STROJNIAK. Malarstwo
51. Wies"awa Konopelska JEJ PEJZA* WEWN/TRZNY
52. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA. Rozmowa z Zygmuntem Stuchlikiem.

ZARA*ONY POGOD, DUCHA I NADZIEJ, 
76. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L,SKA”. Antoni Cygan

TEATR 
56. Joanna Waro!ska BY$ NIE TYLKO JANOSIKIEM 
57. Maria Sztuka JUBILEUSZ+NAD+RAW,

KSI#)KI
60. Ewa Wyl#$ek PO UPAD KU MU RU 1 NIE MIEC KO -POL SKIE PRO BLE MY Z TO* SA MO )CI,
61. Katarzyna Ta"u% NOWE+WYDANIE WIE&Y'SPADOCHRONOWEJ KAZIMIERZA GO$BY
62. Janusz Nowak GODZINY+ADORACJI PRZED ZMYCIEM'SI('Z'ZIEMI
63. Bogdan Widera ARYSTOKRACI, ZAKONNICY, MIESZCZANIE
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI,*KACH 

POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE 

Marian Bednarek LOT
17.Marian Bednarek WIERSZE 
24. Jacek Durski )WIAT 

EKOLOGIA
42. Jolanta Karma!ska DRZEWA+RUSZY$Y+W+DROG/

STA%E RUBRYKI
6. )L,SKI MIESI,C 

66. Z *YCIA BIBLIOTEK
Beata Marcinkowska ATRAKCYJNA STULATKA  

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. „URODA POLSZCZYZNY” 
W PA$ACU M$ODZIE*Y 

68. OPOLSKIE 

NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies"awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka ZAG$/BIE 
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ/STOCHOWA

NA OK%ADCE: 
Kadr z filmu „Angelus”, re'yseria Lech Majewski, zdj&cia Adam Sikora
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Pro jekt ob j' ty 
me ce na tem

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

Ochrony "rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz(d Marsza&kowski
Województwa

Opolskiego

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

W NUMERZE:
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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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Przed na mi ostat ni mie si!c te go ro ku. Nie b" dzie my jed nak ule ga# go r!cz ce
przed $wi! tecz nych po rz!d ków i za ch" ca my do chwi li re lak su ze „%l! skiem”, a przy -
go to wa li $my wie le cie ka wych pro po zy cji nie tyl ko do czy ta nia, ale tak &e i do ogl! -
da nia. Po le cam „spo tka nie” z ks. ar cy bi sku pem se nio rem Da mia nem Zi mo niem,
któ re otwie ra za po wia da ny ju& wcze $niej nasz no wy cykl ju bi le uszo wy – „Roz -
mo wy na 20-le cie”. Ty tu' ten jest pre tek stem do dys ku sji o spra wach wa& nych
i naj wa& niej szych z lud( mi, któ rych au to ry tet, m! dro$# i do $wiad cze nie &y cio -
we nie tyl ko wzbo ga c! na sz! wie dz", po zwo l! tak &e od po wie dzie# na wie le dr" -
cz! cych py ta). Ksi!dz Ar cy bi skup jest z na szym mie si"cz ni kiem od po cz!t ku,
od 20 lat. Czy ta na sze ar ty ku 'y, cza sem pi sze sam, ch"t nie udzie la wy wia dów,
o %l! sku i %l! za kach wie wszyst ko. Nie mie li $my cie nia w!t pli wo $ci, kto po wi -
nien za in au gu ro wa# na sze ju bi le uszo we spo tka nia. War to po s'u cha# jak Ksi!dz
Ar cy bi skup po strze ga dzi siej sze cza sy, jak oce nia wspó' cze sn! m'o dzie&, gdzie
do pa tru je si" nie bez pie cze)stw. 

Ada mo wi Si ko rze wier nie se kun du je my w dro dze do Osca ra, cz" sto wi"c za -
gl! da my do je go fil mo wej „pra cow ni”. Tym ra zem uda my si" w po dró& do Dro -
ho by cza, gdzie po wsta wa' film o Bru no Schult zu. Mi 'o cho# przez chwi l" po -
by# w at mos fe rze „Skle pów cy na mo no wych”.

Po le cam lek tu r" pro zy Jac ka Dur skie go oraz nie zwy k'! opo wie$# Te re sy Ko -
wal skiej po $wi" co n! jed ne mu z naj wy bit niej szych przed sta wi cie li XVII -wiecz -
nej po ezji nie miec kie go ba ro ku Jo han no wi Schaf fle ro wi, w $wie cie li te ra tu ry zna -
ne mu ja ko An ge lus Si le sius. Mi 'o $ni ków po ezji za pra szam do chwi li re flek sji
nad wier sza mi Ma ria na Le cha Bed nar ka.

Maj!c takie za ple cze spo ko ju i opty mi zmu 'a twiej b" dzie zde rzy# si" z twar -
d! rze czy wi sto $ci!. Sa mo rz!d w epo ce kry zy su de mo kra cji i ska &o ne wy bo ry ch'od -
nym okiem oce nia so cjo log Mar cin Ga cek. 

Wie le nie spo dzia nek cze ka wszyst kich, któ rzy wy bio r! si" na „po ucza j! cy spa -
cer” po Ka to wi cach, opro wa dza# po nich b" dzie %l! zak z dzia da pra dzia da. Nie
za wio d! si" rów nie& Czy tel ni cy na „Po gwar kach ar ty stycz nych Hen ry ka Bzdo -
ka”, któ rych bo ha te rem jest Zyg munt Stu chlik. Po ga w"d ka dwóch przy ja ció', jak
zwy kle skrzy si" hu mo rem. Na tym nie ko niec spo tka) z ar ty sta mi, $wi! tecz ny
nu mer sta ra li $my si" szcze gól nie pla stycz nie uatrak cyj ni#. Go $ci my wi"c w pra -
cow ni ma lar skiej Te re sy Stoj niak, by pod da# si" uro ko wi jej nie zwy k'ych pej -
za &y, w ka to wic kiej ga le rii ZPAP, gdzie po la tach spo tka li si", jak za do brych stu -
denc kich cza sów: Jan Du biel, He le na Gol da -B'a hut, Zo fia Grze ga nek -Szcze pa niec,
Do ro ta Ka biesz, Je rzy Mi ciak i Hen ryk Wa niek, zaj rze li $my rów nie& do Pa 'a cu
M'o dzie &y, gdzie Zbi gniew Sa wicz uwiecz ni' na swo ich fo to gra fiach wy bit nych
pol skich li te ra tów, kar ty dzie' li te rac kich i wa& ne wy da rze nia zwi! za ne z pro mo -
cj! j" zy ka pol skie go. 

I na ko niec na sza $wi! tecz na nie spo dzian ka – nie zwy k'a Ma don na An to nie -
go Cy ga na w Ko lek cji ju bi le uszo wej „!l" ska” – dzie 'o za chwy ca har mo ni! barw
i wszech ogar nia j! cym cie p'em. I tym w'a $nie cie p'em chce my si" z Pa) stwem
po dzie li#, &y cz!c wszyst kim do brych, ser decz nych i pe' nych mi 'o $ci %wi!t.

MA RIA SZTU KA 

Drodzy Czytelnicy
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! SO SNO WI -
CZA NIE od bu do -
wu j! spa lo n! 29
pa" dzier ni ka ka te -
dr!. Od po cz!t ku li -
sto pa da trwa zbiór -
ka pie ni# dzy na ten
cel. Znisz cze nia do -
ko na ne przez po $ar
osza co wa no na 7
mln z%. Uszko dzo-
ne zo sta %y m.in. cen -
ne fre ski W%o dzi -
mie rza Tet ma je ra.
Cz#&' nad pa lo nych
be lek i znisz czo -
nych da chó wek so -
sno wiec kiej ka te dry
tra fi do bez dom -
nych – Wspól no ty
Be tle jem z Ja worz -
na. B# dzie to ma te -
ria% na iko ny, któ re
b# d! sprze da wa ne
ja ko ce gie% ki na od -
bu do w# &wi! ty ni.
! (A WECZ KA

ak to ra Mar ka Pe -
re pecz ki, zna ne go
m.in. ja ko fil mo -
we go [i te le wi zyj -
ne go] Ja no si ka sta -

n# %a w Cz# sto cho wie. W uro czy sto &ci
od s%o ni# cia %a wecz ki wzi# %a udzia% $o na
&p. pa na Mar ka, pa ni Agniesz ka Fit kau -Pe -
re pecz ko.
! NO WY Su per sam w Ka to wi cach ro -

&nie jak na dro$ d$ach, a w%a &ci ciel ju$ do -
ko nu je zmian w pla nach. Oka zu je si#, $e
nie b# dzie kil ku ca lo we go ki na – bo kon -
ku ren cja w tym za kre sie jest w oko li cy
spo ra. B# dzie za to cen trum me dycz ne, po -
dob no te raz na tym le piej si# wy cho dzi.
! RE ZER WI )CI bacz no&'! Mi ni ster -

stwo Obro ny Na ro do wej po wo %a %o na 'wi -
cze nia po nad 7,5 ty si! ca re zer wi stów,
w przy sz%ym ro ku licz ba ta ma si# po dwo -
i', a za dwa la ta si# gn!' nie mal 40 ty si# -
cy. Czy to wszyst ko przez… Pu ti na?
! PRE ZY DENT Ka to wic Piotr Uszok

oraz po &miert nie bi skup ewan ge lic ki Ta -
de usz Szur man zo sta li uho no ro wa ni wy -
ró$ nie niem „)l! ski Szma ragd”. Uszo ka
do ce nio no za „by cie wzo rem sa mo rz! dow -
ca”, za& Szur ma na za „by cie Szma rag dem
tej zie mi”. Uro czy sto&' wr# cze nia od by -
%a si# w )wi# to Re for ma cji przy pa da j! -
ce 31 pa" dzier ni ka.
! WIEL KI por tret &p. Ge rar da Cie &li -

ka, le gen dy cho rzow skie go Ru chu, po ja -
wi% si# na &cia nie gma chu Urz# du Mia sta
w Cho rzo wie. Por tret ma w su mie a$ 60 m
kw. po wierzch ni i two rz! go fo to gra fie, ja -
kie przy s%a li mi %o &ni cy Ru chy Cho rzów.
Por tret za wie szo no w rocz ni c# &mier ci pa -
na Ge rar da, 3 li sto pa da. W po %o wie grud -
nia w Cho rzo wie na ul Wol no &ci ma zo -
sta' od s%o ni# ta %a wecz ka Cie &li ka.
! BEZ CEN NE ak ta przed wo jen ne go

Sej mu )l! skie go tra fi %y do In ter ne tu. Ka$ -
dy mo $e si# do wie dzie', kim by li &l! scy
po s%o wie, jak wy gl! da %y ob ra dy, jak uk%a -
da %y si# sto sun ki au to no micz ne go wo je -
wódz twa z rz! dem II RP, czy te$ ko mu

Skarb )l! ski po $y cza% pie ni! dze. O tym
w%a &nie mó wi! zdi gi ta li zo wa ne przez &l! -
skich ar chi wi stów z Ar chi wum Pa* stwo -
we go w Ka to wi cach do ku men ty – w su -
mie 80 ty si# cy stron uchwa%, ste no gra mów,
ko re spon den cji, a na wet te czek per so nal -
nych. Nie trze ba sta' w ko lej ce w ar chi -
wum, wy star czy tra fi' na por tal www.szu -
kaj war chi wach.pl
! CIE SZYN dzi# ki uchwa le miej skich

raj ców do %! czy' ma wkrót ce do pre sti $o -
we go gro na Miast Re for ma cji, do któ re -
go na le $! m.in. Am ster dam, Pa ry$, Pra ga,
Sztok holm, Wie de*, Zu rych, czy Wro c%aw.
Mia sta Re for ma cji to ini cja ty wa Wspól -
no ty Ewan ge lic kich Ko &cio %ów Eu ro py.
Przy go to wu j! si# one do ob cho dów
w 2017 ro ku 500. rocz ni cy re for ma cji.
W Cie szy nie od 2009 ro ku dzia %a Mu zeum
Pro te stan ty zmu, a przez mia sto wie dzie
szlak pa mi! tek ewan ge li ków cie szy* -
skich.
! ZA KO+ CZY( si# pierw szy etap re -

no wa cji Sa li Sej mu )l! skie go, któ rej
przy wró co no przed wo jen ny wy gl!d za -
cho wu j!c wspó% cze sn! funk cjo nal no&'.
Od two rze nia bra ku j! cych ele men tów wy -
stro ju do ko na no m.in. na pod sta wie za cho -
wa nych fo to gra fii. Wy ko na no np. re no wa -
cj# me bli, w tym mów ni cy i %aw.
Im po nu j! cy wy gl!d uzy ska %o pre zy dium,
gdzie zre kon stru owa no krze s%a i cz# &ci
pre zy dial nej wraz ze sto %em mar sza% -
kow skim na pod wy$ sze niu. In we sty cja po -
ch%o n# %a do t!d 8,5 mln z%. W przy sz%ym
ro ku re mont cze ka ku lu ary i sej mi ko w! ga -
le ri#.
! NO WY pas star to wy na lot ni sku

w Py rzo wi cach jest go to wy. Je go bu do wa
trwa %a 710 dni. In au gu ra cyj ne l! do wa nie
na st! pi jed nak do pie ro w ma ju przy sz%e -
go ro ku, po wszyst kich tech nicz nych od -
bio rach. Przy rzo wi ce s! trze cim w Pol sce
lot ni skiem dys po nu j! cym trzy ki lo me tro -
wym pa sem star to wym, co po zwo li
na przyj mo wa nie ma szyn ta kich jak sze -
ro ko ka d%u bo wy Bo ening 747 (jum bo jet),
czy mo g! cy za bra' na po k%ad nie mal
czte ry stu pa sa $e rów Air bus 340.
! )L, SCY po lar ni cy – tak, s! ta cy.

Przy Cen trum Ba da* Po lar nych Uni -
wer sy te tu )l! skie go utwo rzo no In ter -
dy scy pli nar ne Stu dia Po lar ne. W je go
uro czy stym otwar ciu 7 li sto pa da wzi# li
udzia% dok to ran ci z In sty tu tu Geo fi zy ki
PAN, In sty tu tu Oce ano gra fii PAN i Wy -
dzia %u Na uk o Zie mi U). )l! scy stu den -
ci wy bie ra j! si# na Spits ber gen, by tam
pro wa dzi' ba da nia na uko we. Jest to naj -
le piej po zna ny ob szar Ark ty ki, na któ rym
pra cow ni cy Uni wer sy te tu )l! skie go s!
obec ni od 1978 ro ku. W tam tej szej sta -
cji po lar nej wa run ki s! i&cie… zi mo we.
Zda rza si#, $e wiatr wie je tu 140 km
na godz., a na dwo rze jest mi nus 30 st.C.
Na ukow cy miesz ka j! w bu dyn ku zbu do -
wa nym w kszta% cie li te ry T, po kry tym
drew nem. A sta cji pil nu j!... psy, któ re
szcze ka niem ostrze ga j! przed nied" wie -
dzia mi.
! PO MNIK Woj cie cha Kor fan te go

sta nie w War sza wie – ta k! uchwa %# pod -
j# li rad ni War sza wy. Kor fan ty sta nie
przy pla cu Na Roz dro $u. Ini cja ty wa bu -

do wy po mni ka wy sz%a od pre zy den ta
Bro ni s%a wa Ko mo row skie go.
! WA -, CY pó% to ny XV -wiecz ny

dzwon Ja kub po wró ci% do pa ra fii pw. &w.
Ja ku ba Apo sto %a w Si mo ra dzu ko %o Sko -
czo wa. Zo sta% – tak jak wie le gór no &l! -
skich dzwo nów – zra bo wa ny przez 
hi tle row ców. Na szcz# &cie nie zo sta% prze -
to pio ny, a po woj nie tra fi% do ko &cio %a &w.
Au gu sty na w miej sco wo &ci Ha meln w die -
ce zji Hil den she im w Dol nej Sak so nii.
Na je go &lad na tra fi li dwaj eme ry to wa ni
si mo radz cy na uczy cie le Ta de usz Nie zda -
na i Krzysz tof B%asz czak. Po pó% to ra rocz -
nych sta ra niach uda %o si# dzwon od zy ska'.
Jest naj star szym za cho wa nym dzwo nem
na )l! sku Cie szy* skim.
! KOM PA NIA pod &cia n!. Gru dzie*

bez wy p%at? Oby nie, ale me dia alar mu -
j!, $e sy tu acja w gór nic twie jest tra gicz -
na. Mo $e za brak n!' pie ni# dzy na wy p%a -
ty. Po mys% na na pra w# Kom pa nia
W# glo wa ma nie zmien ny: sprze da$ W# -
glo kok so wi czte rech ko pal*, zmia ny 
w za trud nie niu, wy na gro dze niach i &wiad -
cze niach p%a co wych. A zwi!z kow cy alar -
mu j!…
! WE D(UG jed ne go z eks per tów bu -

dow la nych do tra gicz ne go wy bu chu ga -
zu w ka mie ni cy przy ul. Cho pi na – co zda -
rzy %o si# 23 pa" dzier ni ka – w któ rym
zgi n# %a trzy oso bo wa ro dzi na Kmie ci ków,
do pro wa dzi %o ce lo we dzia %a nie lo ka to ra
Ma riu sza P. In sta la cja za bez pie cza j! ca do -
p%yw ga zu do miesz ka nia zo sta %a ce lo wo
zde mon to wa na. Gaz sil nym stru mie niem
wy do by wa% si# przez co naj mniej go dzi -
n#, gdy$ je go st# $e nie by %o ogrom ne, a wy -
buch spo wo do wa% znisz cze nia po rów ny -
wal ne do de to na cji bom by.
! CHA OS po wy bor czy za pa no wa%

w ca %ej Pol sce po wy bo rach sa mo rz! do -
wych z 16 li sto pa da, gdy$ za wie si% si#
sys tem li cze nia g%o sów, a ob wo do we
ko mi sje wy bor cze mu sia %y wró ci'
do spraw dzo nej me to dy r#cz ne go li cze -
nia i pod su mo wy wa nia g%o sów na pie cho -
t#. Za tem o ile naj wcze &niej zna ne by %y
wy ni ki g%o so wa nia w gmi nach i mia stach,
a tak $e po wia tach, naj pó" niej trwa %o su -
mo wa nie i ob li cza nie g%o sów i przy pa da -
j! cych miejsc w sej mi kach wo je wódz -
kich.
! KA TO WI CE, tu w an drzej ki wy bor -

cza do gryw ka i fa wo ryt ust# pu j! ce go
pre zy den ta Pio tra Uszo ka, nie zna ny sze -
rzej Mar cin Kru pa, wy gry wa ze spo r!
prze wa g! z An drze jem So &nie rzem, kan -
dy da tem PiS -u (71,31 pro cent od da nych
wa$ nych g%o sów wo bec 28,69 proc.).
! ZMIA NA war ty na st! pi %a w wie lu

mia stach i gmi nach re gio nu m.in. So snow -
cu (nie spo dzie wa nie Ar ka diusz Ch# ci* ski
z PO za st! pi% Ka zi mie rza Gór skie go
z SLD), a tak $e Ja strz# biu, Ryb ni ku, Pie -
ka rach, Sie mia no wi cach. A w Sej mie
Wo je wódz kim po sta re mu – rz! dzi uk%ad
PO (17 man da tów), PSL (5 man da tów)
i SLD (3 man da ty), z PiS -em (16 man da -
tów) w opo zy cji. Po no' wej &ciu do ko ali -
cji RA) -u (4 man da ty) sprze ci wi% si#
sam pre zy dent. In ni mó wi!, $e na wet ar -
cy bi skup...

KRO NI KARZ

MIESI!C
Zapis wydarze* 

z miesi!ca
poprzedzaj!cego

zamkni#cie 
numeru
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W kul to wym fil mie „Ter mi na tor” in -
te li gent ny sys tem za rz! dza j! cy obro n!
USA, uzy sku j!c sa mo "wia do mo"#, za -
ata ko wa$ swo je go stwór c% – cz$o wie ka.
Kra jo we Biu ro Wy bor cze za fun do wa -
$o nam w tym ro ku &a $o sny re ma ke tej
nar ra cji ma de in Po land. I to w re alu.

K
u pio ny za pie ni! dze po dat ni ka in for -

ma tycz ny sys tem li cz! cy g"o sy, 

za ata ko wa" spo koj nie czu wa j! cych

nad uczci wo #ci! wy bo rów s$ dziów Pa% -
stwo wej Ko mi sji Wy bor czej. Na pi sa ny

w KBW (nie my li& z Kor pu sem Bez pie -

cze% stwa We wn$trz ne go) sce na riusz od -

niós" suk ces. Nie zna ni do t!d szer szej opi -

nii pu blicz nej wiel ce sza cow ni s$ dzio wie

z dnia na dzie% sta li si$ nie tyl ko gwiaz -

da mi pro gra mów pu bli cy stycz nych, ale

prze bo jem wdar li si$ na por ta le spo "ecz -

no #cio we i przy ci! ga li mi lio ny kli ko -la -

ików. Do da wy sia da. A prze cie' dzi siaj

nie wa' ne jak si$ o kim# mó wi by le si$
mó wi "o. Nie mie li ra cji ci spo #ród kry ty -

ków PKW, któ rzy wy #mie wa li po zor ne
nie przy sto so wa nia si$, za prze pro sze niem,

aka de mii le !nych dziad ków – tzn. s$ dzi -

we go gro na – do no wych cza sów. To w"a -

#nie oni s! tu byl ca mi cy ber prze strze ni

i nie jed ne mu uczy& si$ od nich stra te gii

za ist nie nia w ga lak ty ce In ter ne tu. 

Oczy wi #cie mal kon ten tów (mal kon -

tenc twem za ra 'a si$ cz"o wiek z nie wia do -

mych przy czyn) za wsze mno go i co#
bre dz! o kry zy sie de mo kra cji. O za "a ma -

niu si$ za ufa nia spo "ecz ne go do naj wa' -
niej szej in sty tu cji de mo kra tycz nej w kra -

ju. O kom pro mi ta cji pa% stwa. A prze cie'
de mo kra cja to pro ce du ry praw ne, a te nie

prze wi du j! ter mi nu kie dy ma j! by& og"o -

szo ne wy ni ki wy bo rów. I ten brak za pi -
su zo sta$ do k$ad nie zre ali zo wa ny. Unie -

sie ni ho no rem s$ dzio wie (i s$ dzi na)

po zo sta li od wa' nie na po ste run ku do ko% -
ca, przy j$ li na swo je bar ki bunt me diów,

prze trwa li ro kosz mass i po da li si$ do dy -

mi sji jak na mi strzów przy sta "o po suk ce -
sie. Trze ba prze cie' wie dzie& kie dy ze sce -

ny zej#& nie po ko na nym. 

Przy czy n! krót ko trwa "ej nie dy spo zy -

cji PKW by "a szczu p"o#& #rod ków prze -

zna czo nych na za kup sys te mu in for ma -

tycz ne go li cze nia g"o sów. Tak wi$c nie

mo' na zro zu mie& dla cze go by "y ju'
prze wod ni cz! cy PKW nie przed sta wi"
do wgl! du me diów, na pew no ob szer n!,
li czo n! w set kach sztuk ko re spon den cj$,
w któ rej cz"on ko wie PKW zwra ca j! si$
do Pre zy den ta RP, Mar sza" ka Sej mu

i Pre mie ra Rz! du w spra wie do fi nan so -

wa nia in fra struk tu ry ja k! po win ny dys -

po no wa& in sty tu cje od po wie dzial ne za

de mo kra tycz n! re kru ta cj$ w"adz. Z pew -

no #ci! w tych li stach by "y licz ne ostrze -

'e nia przed za pa #ci! sys te mu li cze nia g"o -

sów, przed tym, 'e ob wo do we ko mi sje

w ra mach oszcz$d no #ci za miast urn b$ -
d! mia "y ko sze na #mie ci ob wi! za ne fla -

g!. Nie za bra k"o na pew no gro( by dy mi -

sji PKW i KBW je #li by ich pro# by nie

zo sta "y spe" nio ne. Ten po kaz oczysz cza"
by s$ dziów z wi$k szo #ci za rzu tów. Prze -

cie' ro bi li co mo gli w ra mach kom pe ten -

cji okre #lo nych usta w!. Na po dziw za s"u -

Trud no wy ma ga& od neu tral nych #wia -

to po gl! do wo ugru po wa% do ko na nia ra -

chun ku su mie nia, po mi mo to li de rzy le -

wi cy po win ni si$ o to po ku si&. Je #li te
ugru po wa nia nie za prze sta n! ja "o wych

spo rów o to dla cze go po par cie tkz. spo -
"ecz nej le wi cy nie prze k"a da si$ na po par -

cie ich re pre zen ta cji po li tycz nej i nie

stwo rz! no wej for ma cji atrak cyj nej dla

elek to ra tu, to po wsta nie trze ci ro dzaj le -
wi cy: mu ze al ny. 

Wy bo ry sa mo rz! do we na )l! sku przy -

nio s"y nie wiel kie ro sza dy dla uk"a du

po li tycz ne go w sej mi ku wo je wódz kim.

Dla PO i PiS mi mo zmia ny w licz bie rad -

nych nic si$ nie zmie ni "o. Pierw si s!
w ko ali cji, dru dzy w opo zy cji. RA)
utrzy ma" swo j! po zy cj$ w sej mi ku i zy -

ska" kil ka przy czó" ków w ra dach miast.

Ale stra ci" dzie wic two po li tycz ne i mu si

zmie rzy& si$ z twar d! rze czy wi sto #ci!
par tyj n!. O Za g"$ biu mo' na prze sta&
mó wi& czer wo ne, bo Pod ra za wy gra"
w D! bro wie dzi$ ki swo im dzia "a niom,

a nie po par ciu SLD. Zmia na w So snow -

cu po twier dza roz d( wi$k po mi$ dzy „le -

wi c! li be ral n!” a ocze ki wa nia mi oby wa -

te li o le wi co wych po gl! dach. Nie któ re

mia sta zmie ni "y pa le t$ barw wy bor -

czych. A Biel sko -Bia "a czy Ryb nik, nie

s! ju' twier dz! jed ne go kan dy da ta – he -

ge mo na. Utrzy ma nie przez Ma ty jasz -

czy ka Cz$ sto cho wy to sy gna", 'e bli sko#&
tro nu i o" ta rza nie wszyst kim si$ po do ba.

Do Gli wic pra wie do "! czy "y: By tom

i Za brze. Z t! ró' ni c!, 'e w tych dwóch

miej sco wo #ciach i ow szem za ko rze ni" si$
je den uk"ad lo kal nych si" rz! dz! cych, jed -

nak ani jed no, ani dru gie mia sto nie we -

sz"o jesz cze na ta k! #cie' k$ roz wo ju jak

to rz! dzo ne przez Fran kie wi cza.

Ka to wi ce, któ re z bra ku sta no wi ska pre -

zy den ta me tro po lii Si le sia s! je dy nym mia -

stem wi docz nym z per spek ty wy War sza -

wy, na le '! cym do na szej dwu mi lio no wej

ko nur ba cji, wnio s"y hi sto rycz ny wk"ad

w roz wój de mo kra cji lo kal nej. Sa mo rz!d
hy bry do wy. Sk"a da si$ on z ofi cjal ne go

pre zy den ta i sto j! cej za nim ka to wic kiej

sza rej emi nen cji: Pio tra Uszo ka. Za pew -

ni to mia stu utrwa le nie ostat nich zdo by -

czy cy wi li za cyj nych w po sta ci bra ku

prze strze ni miej skiej z praw dzi we go zda -

rze nia, ale za to z na miast k! zmian w po -

sta ci kil ku bu dyn ków, pla cu, uli cy Ma riac -

kiej i pa ru ki lo me trów no wych dróg oraz

ulot ne go wspo mnie nia po mie #cie ogro -

dów. Jak na szes na #cie lat – im po nu j! ce

(sic!). Wszyst kim upo jo nym roz wo jem

sto li cy Gór ne go )l! ska na le 'y za or dy no -

wa& wy ciecz k$ do Po zna nia, Wro c"a wia,

Trój mia sta ja ko #ro dek lecz ni czy re fun do -

wa ny przez NFZ na hur ra opty mizm.

Le kar stwo gorz kie, ale jak 'e sku tecz ne

w le cze niu krót ko wzrocz no #ci. W su -

mie – na )l! sku bez (wi$k szych) zmian.

MARCIN*GACEK

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

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

mi na uko wy mi pu bli ko wa" w kwar tal ni ku

kul tu ral nym „Opcje” i mie si$cz ni ku „)l!sk”.

gu je fakt, 'e w po czu ciu god no #ci i ho -

no ru sza cow ne cia "o nie zni 'y "o si$
do u'y cia ta kich ar gu men tów na swo j!
obro n$. 

Me dia og"o si "y, 'e oprócz SLD wszyst -

kie par tie czu j! si$ zwy ci$z ca mi w tych

wy bo rach. Po gra tu lo wa& sa mo po czu cia.

A prze cie& prze gra $a ca $a eli ta po li tycz -
na en bloc. Ska 'o ne grze chem pier wo -

rod nym – po przez znie kszta" ce nie 

wy ni ków – wy bo ry do sej mi ków wo je -

wódz kich b$ d! si$ nam od bi ja "y czkaw -

k! przez ko lej ne la ta. +le za pro jek to wa -

na ksi! 'ecz ka do g"o so wa nia i du 'a
licz ba g"o sów nie wa' nych sta nie si$ (ró -

d"em ko lej nej fa li nie uf no #ci i wza jem -

nych oskar 'e%. PiS od ro bi lek cj$
i przed wy bo ra mi par la men tar ny mi wy -

#le huf ce edu ku j# ce, któ re b$ d! uczu la -

"y swój elek to rat na umie j$t no#& sku tecz -

ne go g"o so wa nia. PO, ni czym ma czu g!,
b$ dzie wy ma chi wa "o ar gu men tem sza le% -
stwa i nie od po wie dzial no #ci Ka czy% -
skie go, któ ry z mów ni cy sej mo wej za rzu -

ci" ko ali cji rz! dz! cej fa" szer stwo, cho&
z gó ry wia do mo, 'e nie ma na to 'ad nych

twar dych do wo dów. Zwy ci$ ski PSL ju'
nie d"u go prze ko na si$ jak pyr ru so wym

zwy ci$ stwem oka '! si$ te 23% g"o sów,

wy ni ka j! ce z pierw szej stro ny i po nad

prze ci$t nej licz by g"o sów nie wa' nych.

Ju' te raz ulu bio n! za ba w! oby wa tel sk!
jest py ta nie: Czy ty g"o so wa "e# na PSL?

Co wzbu dza ogól n! we so "o#& i mo 'e na -

wet pod no si po ziom opty mi zmu ogól no -

na ro do we go. Iro nicz ne me my i sar ka -

stycz ne opi nie na te mat „no wej ja ko #ci

trzech wio d! cych par tii” nie s! oczy wi -

#cie do wo dem na uko wym, ale wska zu -

j! na at mos fe r$ pa nu j! c! w#ród oby wa -

te li. Ta spo "ecz na im plo zja jest ty ka j! c!
bom b! dla lu do wców, któ ra za mie ni si$
w eks plo zj$ w wy bo rach par la men tar nych

w 2015 ro ku. I cho& by przy sz"o ty si!c
eks per tów z ilu zo rycz ny mi teo ria mi t"u -

ma cz! cy mi fe no men PSL, to nikt nie

prze ko na rze szy wy bor ców do mo' li wo -

#ci re gu lar ne go nie do sza co wa nia tej par -

tii w son da 'ach przed wy bor czych i po -

wy bor czych (sic!) prze kra cza j! ce go 13%.

Po zo sta je na dzie ja, 'e no wi cz"on ko wie

PKW b$ d! mie li na ty le od wa gi aby po -

now nie prze li czy& g"o sy, po to by mo' -
na by "o roz strzy gn!& praw dzi wo#& hi po -

tez co do fak tycz nych przy czyn du 'ej

licz by g"o sów nie wa' nych i za po biec

na przy sz"o#& ska zie nie #wia do me go

unie wa' nia nia w"a snych g"o sów.

Samorz!d w epoce 
kryzysu demokracji 

Ska'one 

wybory
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Z ar cy bi sku pem se nio rem DA MIA NEM ZI MO NIEM
roz ma wia MA RIA SZTU KA

Do bre !l" skie
drze wo

– W pa! dzier ni ku "wi# to wa li "my wspa-
nia $y ju bi le usz – osiem dzie si% te uro dzi-
ny Ksi# dza Ar cy bi sku pa.

– To do bry wiek, Moj #esz, kie dy uko$-
czy% osiem dzie si"t lat po pro wa dzi% przez pu-
sty ni& do Zie mi Obie ca nej, z nie wo li
do wol no !ci lud, któ ry po wie rzy% mu Pan
Bóg i prze wo dzi% mu jesz cze czter dzie !ci
lat. Jest wi&c to bar dzo cie ka wy czas. Je stem
wpraw dzie na eme ry tu rze, któ ra zgod nie
z po so bo ro wy mi usta le nia mi przy s%u gu je
nam po uko$ cze niu sie dem dzie si" te go pi"-
te go ro ku #y cia, ale za j&' mi nie bra ku je. 

– Spra wy die ce zji, któ rej Ksi%dz Ar cy-
bi skup prze wo dzi$ przez dwa dzie "cia sze"&
lat na pew no nie ze sz$y na plan dal szy.

– Prze ciw nie, ko rzy stam z te go, #e mam
spo ro wol ne go cza su. Wie lu pro ble mom
mo g& przyj rze' si& te raz z wi&k sz" uwa g"

i w%a !nie dla te go pa trz& na !wiat, na (l"sk,
na die ce zj& z ogrom n" na dzie j". Cza sy,
w któ rych przy sz%o mi #y' s" dra ma tycz-
ne, ale i fa scy nu j" ce – jak mó wi% o nich Jan
Pa we% II. Po cz"w szy od burz li we go okre-
su lat dzie ci$ stwa po prze dza j" ce go woj n&,
po przez do !wiad cze nia oku pa cyj ne a tak-
#e trud n" m%o do!' w la tach agre syw ne go
ko mu ni zmu, ale to ju# na szcz& !cie prze-
sz%o!' i nie mu si my do niej wra ca'. 

– Pro sz# mi wy ba czy&, ale sko ro mó wi-
my o dra ma tycz nych cza sach nie mo g#
za py ta&, jak to si# sta $o, 'e o wst% pie niu
do se mi na rium du chow ne go zde cy do wa$
Ksi%dz Ar cy bi skup w 1952 r., czy li w mo-
men cie, kie dy sta li nizm osi% gn%$ swo je
apo geum. 

– To praw da, ale po wo %a nie nie jest
spra w" cz%o wie ka, to Pan Bóg wzy wa

i nie ma zna cze nia w ja kich cza sach to si&
dzie je. Oczy wi !cie mo# na na to we zwa nie
nie od po wie dzie', ale mo ja ro dzi na za wsze
by %a bar dzo moc no zwi" za na z Ko !cio %em
i cho' rze czy wi !cie sza la% wów czas sta li-
now ski ter ror, nie mia %em #ad nych w"t pli-
wo !ci, wr&cz prze ciw nie – prze !la do wa nie
Ko !cio %a i du chow nych by %o do dat ko wym
wy zwa niem i za ch& t", aby nie pod da' si&
i i!' za g%o sem Bo #ym. Mia %em po t&# ne
wspar cie ze stro ny bab ci i ma my. Mo ja ro-
dzi na by %a bar dzo sil nie zwi" za na z pa ra-
fi" pod we zwa niem Naj !wi&t sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w Nie do bczy cach. Ogrom ny
wp%yw na mo je #y cie mia %a tak #e szko %a,
my !l& tu o li ceum w Ryb ni ku, któ re od 1958
r. no si imi& Po wsta$ ców (l" skich. Uczy li
w nim zna ko mi ci przed wo jen ni pro fe so ro-
wie, któ rych do dzi! prze cho wu j& w pa mi&-
ci. Mie li !my wpraw dzie za j& cia z na uki
o Pol sce wspó% cze snej, ja kie! lek cje o mar-
k si zmie, ale nie mia %y one na nas #ad ne go
wp%y wu. Ucz" cy nas te go przed mio tu pro-
fe sor po la tach na wró ci% si&, by wa% na wie-
lu pry mi cjach swo ich uczniów, cho' wcze -
!niej prze ko ny wa% nas do re wo lu cji, ja ko
do bra naj wy# szego. Wi da' ro bi% to bez prze-
ko na nia, sko ro tak wie lu z nas nie zdo %a%
znie ch& ci' do sta nu du chow ne go. To nie
zna czy, #e po zo sta wa li !my obo j&t ni wo bec
te go, co si& wo kó% nas dzia %o. Nie omi n&-
%y nas #ar li we dys ku sje i spo ry, nie raz sta-
wa %o nie bo w p!o mie niach, by po s%u #y' si&
ty tu %em po wie !ci Ja na Pa ran dow skie go, ale
pod kre !lam – na uki mark si zmu nie by %y dla
nas #ad nym za gro #e niem. Pierw szy wiel-
ki wstrz"s prze #y %em, b& d"c ju# w Se mi na-
rium w Kra ko wie, kie dy do tar %a do nas wia-
do mo!' o wy gna niu (7 li sto pa da 1952 r.
przyp. MS) wszyst kich trzech !l" skich bi -
sku pów z die ce zji: Sta ni s%a wa Adam skie-
go, Ju liu sza Bie$ ka, Her ber ta Bed no rza, ale
na wet i ten wy j"t ko wy akt re pre sji nie za-
chwia% mo j" wia r". Kra kow skie se mi na rium,
Ale ja Mic kie wi cza 3, na prze ciw Mu zeum
Na ro do we go by %o pod szcze gól nym klo-
szem ube cji, któ ra usi %o wa %a wer bo wa'
agen tów w na szych sze re gach i by li ta cy,
któ rzy mi mo zna ko mi tych wy ni ków w na -
uce po ro ku, dwóch opusz cza li se mi na rium,
ich dal sze lo sy nie po zo sta wia %y z%u dze$,
w ja kim ce lu po ja wi li si& w!ród nas. By %em
jed nak so lid nie i po rz"d nie przy go to wa ny
do #y cia, da %y mi to ro dzi na, szko %a, !ro do-
wi sko pa ra fial ne, to im za wdzi& czam wy-
trwa nie w wie rze. An ty kle ry kal ny, od gór-
ny kurs nie prze szko dzi% wy kszta% ce niu
wie lu zna ko mi tych dusz pa ste rzy. 

– W la tach 1975–1985 kie ro wa$ Ksi%dz
Ar cy bi skup naj star sz% w "ród mie "ciu Ka-
to wic rzym sko ka to lic k% pa ra fi% – Nie po-
ka la ne go Po cz# cia Naj "wi#t szej Ma ryi
Pan ny. To by$ trud ny, brze mien ny w wy-
da rze nia nie tyl ko w hi sto rii (l% ska, ale
i Pol ski okres. 

– To by %y bar dzo dra ma tycz ne la ta: stan
wo jen ny, tra ge dia w ko pal ni „Wu jek”, po-
grze by gór ni ków, !mier' ks. Po pie %usz ki...
Lu dzie by li zde spe ro wa ni ale i za gu bie ni
a Ko !ció% Ma riac ki by% wów czas miej scem
szcze gól nej ob ser wa cji i ata ków mi li cji, pa-
ra fii te# nie oszcz& dzo no. Nie ste ty, cza sa-
mi trze ba by %o i!' na kom pro mis, kie dy w%a-
dze pod j& %y de cy zj& o zli kwi do wa niu
krzy #a, któ ry sta% wte dy bli #ej uli cy War-
szaw skiej, zgo dzi li !my si& na prze nie sie nie
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go w po bli !e ko "cio #a i stoi tam do dzi siaj.
To pro bo stwo uczy #o mnie Ka to wic. Ni gdy
nie pcha #em si$ do po li ty ki, za wsze po ci%-
ga #o mnie dusz pa ster stwo i by cie bli sko lu-
dzi. A to by #a szcze gól na pa ra fia. &ród mie-
"cie by #o wów czas bar dzo bied ne. W ka! dy
wto rek w kan ce la rii spo ty ka #em si$ ze
swo imi pa ra fia na mi, po zna wa #em ich !y-
cio we pro ble my, wie dzia #em, !e po trze bu-
j% po mo cy, cza sa mi na wet tej naj prost szej,
ma te rial nej. Tam po zna #em An n$ Co reth,
któ ra przy by #a z Wied nia, aby usta no wi'
w Pol sce dzia #al no"' Le gio nu Ma ryi, ru chu
apo stol stwa "wiec kich. Wy s#an nicz ki
z Wied nia tra fi #y do mo jej pa ra fii, po nie wa!
Ka to wi ce by #y pierw sz% sta cj%, na któ rej
mo g#y wy si%"' a naj bli! szym ma ryj nym ko-
"cio #em by# ko "ció# Ma riac ki. Po cz%t ki
dzia #al no "ci tej wspól no ty si$ ga j% lat dwu-
dzie stych ubie g#e go wie ku i cho' zro dzi #a
si$ w Ir lan dii, wy prze dza j%c da le ce so bo-
ro wy De kret o Apo stol stwie !wiec kich,
szyb ko zdo by #a uzna nie nie tyl ko w Eu ro-
pie. Le gio ni "ci kie ru j% si$ za sa d%, !e nie wy-
star czy wie rzy' sa me mu, trze ba t% wia r%
dzie li' si$ z in ny mi. Dla te go do cie ra j% oni
do naj bar dziej po trze bu j% cych wspar cia
grup spo #ecz nych rów nie! tych, od da lo nych
od Ko "cio #a. I w#a "nie to tu w Ka to wi cach
Le gion za pu "ci# ko rze nie i tu po wsta #o je -
go pierw sze w Pol sce pre zy dium. Kie dy
bra #em udzia# w Cz$ sto cho wie w ob cho dach
trzy dzie sto le cia ist nie nia Le gio nu Pol sce,
na Ja snej Gó rze ze bra #y si$ ty si% ce cz#on-
ków te go sto wa rzy sze nia. To po ka zu je jak
bar dzo by #o i na dal jest ono po trzeb ne.

– Cz! sto Ksi"dz Ar cy bi skup przy wo-
#u je s#o wa $w. Paw #a, co z je go na uk jest
przy dat ne w na szych cza sach? 

– &wi$ ty Pa we# teo lo gicz nie jest bar dzo
bli ski mo jej po s#u dze. Je go na uki s% wzo-
rem i prze wod ni kiem praw dzi we go ewan-
ge li za to ra, a ka! dy z nas nim jest. Wy star-
czy prze "le dzi' je go skom pli ko wa ne !y cie,
w któ rym przed na wró ce niem w dro dze
do Da masz ku wie le z#e go uczy ni# wy-
znaw com Chry stu sa a jed nak to w#a "nie on
po zo sta wi# nam nie oce nio n% stra te gi$ pa -
sto ral n%. W je go dzia #al no "ci apo stol skiej
nie trud no do pa trze' si$ mi syj no "ci, do cie-
ra# do tych, któ rzy naj bar dziej po trze bo wa-
li s#o wa Bo !e go, cho' nie mie li cza sem 
te go "wia do mo "ci. Ja w#a "nie tak po strze-
ga #em Ka to wi ce. Có! z te go, !e za pra sza-
#em lu dzi do ko "cio #a, sko ro tak wie lu z nich
nie re ago wa #o na to za pro sze nie. Od wie dza-
#em ro dzi ny dzie ci przy st$ pu j% cych do I Ko-
mu nii "wi$ tej, chcia #em po zna' ich oso bi-
"cie, zro zu mie' ich pro ble my. Wie le z tych
kon tak tów prze trwa #o do dzi siaj, za gl% da-
#em do do mów dzie ci, któ re na gle prze sta-
wa #y przy cho dzi' na re li gi$, mu sia #em
do wie dzie' si$ – dla cze go, po roz ma wia',
wy son do wa', czy nie po trze bu j% po mo cy.
To by #y cza sy, kie dy przed cz#o wie kiem
w ko lo rat ce nie by #o za mkni$ tych drzwi, od-
wie dza #em lu dzi, któ rzy !y li w zwi%z kach
cy wil nych, nie by #o mo wy, abym nie
ochrzci# ich dziec ka. Mi syj ne "wi$ to paw -
#o we prze s#a nie bar dzo mi wi$c od po wia-
da #o a to pro bosz czo wa nie mi po zo sta #o 
i nic te go nie zmie ni #o ani dok to rat, 
ani bi skup stwo, ani prze wo dze nie me tro-
po li%. 

– Wspo mnia# Ksi"dz Ar cy bi skup swo-
j" wy j"t ko w" ro dzi n!.

– To by #a zwy czaj na "l% ska ro dzi na,
z tra dy cja mi gór ni czy mi, oj ciec by# szty ga-
rem, prze pra co wa# na ko pal ni po nad 40 lat,
nie wal czy# na woj nie, po nie wa! ko pal nia
re kla mo wa #a go od woj ska, ma ma zaj mo-
wa #a si$ do mem i wy cho wa niem na szej
pi%t ki. To wca le nie by #o ta kie pro ste.
Ch#op cy, a by #o nas czte rech mie li ró! ne po-
my s#y. By wa #o, !e ja ko naj star szy z ro dze(-
stwa mu sia #em, a ra czej pró bo wa #em ich pa-
cy fi ko wa', co nie za wsze si$ uda wa #o.
Mia #em wpraw dzie w do mu pew ne przy-
wi le je, wi$ cej cza su mo g#em po "wi$ ca' na -
uce, ale mu sia #em te! bar dzo uwa !a',
m#od si bra cia cz$ sto mnie kon te sto wa li, ale
to by #a do bra na uka !y cia. Bab cia Fran cisz-
ka, któ ra swo jej cór ce, a mo jej mat ce Jo an-
nie po ma ga #a w wy cho wa niu dzie ci, po tra-
fi #a ten pro ces ubo ga ci' do "wiad cze niem
zdo by tym w West fa lii. Przez dwa na "cie lat
prze by wa #a tam ra zem z m$ !em. Dzi$ ki te -
mu nasz dom by# dwu kul tu ro wy. By #o to
pew ne bo gac two, któ re pó) niej za owo co-
wa #o.

– Zbli %a j" si! &wi! ta Bo %e go Na ro dze-
nia, czy wspo mi na Ksi"dz Ar cy bi skup ja-
k"$ szcze gól n" Wi gi li!? 

– &wi$ ta w do mu by #y za wsze bar dzo ser-
decz ne, ro dzin ne, pi$k ne, pe# ne mo dli twy,
re flek sji, ko l$d. Oj ciec py ta# mnie za wsze,
tyl ko mnie, co chcia# bym otrzy ma' pod cho-
in k$. Pa mi$ tam jak kie dy" wy bra# si$ a!
do Ka to wic, aby ku pi' mi ksi%! k$, o któ-
r% po pro si #em. Co to by #a za ksi%! ka ju! dzi"
nie pa mi$ tam, ale ja kim wy si# kiem by #a
zdo by ta, o tym trud no za po mnie'. &wi$ ta
ko ja rz% mi si$ ze spo ko jem w ro dzin nym
gro nie, mo !e wi$c dla te go szcze gól nie
wbi #a mi si$ w pa mi$' Wi gi lia, a by #o to ju!
w se mi na rium, któ ra by #a dla mnie wy j%t-
ko wo ner wo wa. Pro boszcz ks. dr Jan To-
ma la po pro si#, abym wy g#o si# ka za nie
na Pa ster ce. By #em wów czas tu! po "wi$-
ce niach dia ko nac kich, m#o dy i nie do "wiad-
czo ny. Sa ma my"l, !e mam sta n%' na am-
bo nie i mó wi' do lu dzi na pa wa #a mnie
stra chem i prze ra !e niem, o ni czym in nym
nie po tra fi #em my "le' pod czas Wie cze rzy.
Tak, tej Wi gi lii nie mo g$ za po mnie'. 

– Przy wo #u j"c se mi na rium w Kra ko-
wie wspo mnia# Ksi"dz Ar cy bi skup, za-
pew ne nie przez przy pa dek, o je go s"-
siedz twie z Mu zeum Na ro do wym.

– Nie sa m% prze cie! na uk% !y li "my,
cho dze nie do mu zeum czy te atrów by #o
na po rz%d ku dzien nym i w cza sach na uki
i cza sach na ucza nia, kie dy spra wo wa #em
urz%d wi ce rek to ra Wy! sze go &l% skie go
Se mi na rium Du chow ne go. Nie mo g#o by'
ina czej, to by# Kra ków, wspa nia #e pol skie
i prze po jo ne pol sko "ci% "ro do wi sko. By#
wi$c Sta ry Te atr, Swi nar ski, Dzia dy… za-
pra sza li "my do se mi na rium Waj d$, Za nus-
sie go. Pa mi$ tam na przy k#ad po kaz fil mu
„Struk tu ra krysz ta #u”. 

– W tym ro ku nasz mie si!cz nik wkro-
czy# w dwu dzie sty rok swo je go ist nie nia,
Ksi"dz Ar cy bi skup jest ze „&l" skiem”
od je go pierw sze go nu me ru, za co go r"-
co i ser decz nie dzi! ku je my. Wier ni de kla-
ra cji z#o %o nej przez za #o %y cie la i pierw sze-
go re dak to ra na czel ne go pi sma Ta de usza
Ki jon ki: Po pierw sze: !l"sk oca la my
od za po mnie nia to, co naj cen niej sze, $le-
dzi my tak %e z uwa g" wszyst kie za cho dz"-
ce zmia ny. Wie lo krot nie Ksi"dz Ar cy bi -

skup, gosz cz"c na na szych #a mach, pod-
kre $la# zna cze nie tra dy cji w %y ciu miesz-
ka' ców re gio nu. Czy pa trz"c z per spek-
ty wy mi nio nych dwu dzie stu lat $l" ski
fe no men re li gij no $ci – zda niem Ksi! dza
Ar cy bi sku pa – opar# si! „agre syw ne mu
kon su mi zmo wi”, o któ rym pa pie% Fran-
ci szek mó wi, %e jest jed n" z naj gro( niej-
szych cho rób dzi siej szej Eu ro py?

– To wa! ne py ta nie, nie spo sób jed nak od-
po wie dzie' na nie bez od nie sie( do skom-
pli ko wa nej hi sto rii &l% ska, po dzia #u tych
ziem, za bo rów, po wsta(, ple bi scy tu, wal ki
o obro n$ j$ zy ka pol skie go i – na tle tych wy-
da rze( – dzie jów ka to li cy zmu. Trze ba pa mi$-
ta', !e za nim po wsta #a die ce zja ka to wic ka
w 1925 r., mu sie li "my si$ za do wo li' usta no-
wio n% przez pa pie !a Piu sa XI w 1922 r. Ad-
mi ni stra tu r% Apo stol sk% &l% ska Pol skie go.
Bez zna jo mo "ci tych wszyst kich za wi ro wa(
nie mo! na zro zu mie' fe no me nu "l% skiej re-
li gij no "ci, któ ry jest efek tem nie by wa #ej wal-
ki o pol sko"', ale i o wia r$. Ka p#a ni to by li
nie mal je dy ni przed sta wi cie le nie licz nej
pol skiej in te li gen cji na tych zie miach, oni
wi$c prze wo dzi li na ro do wi. Na tej gle bie uro-
s#y „do bre drze wa”, mó wi%c s#o wa mi Ja na
Paw #a II: Szra mek, Hlond, Czem piel, Gaw-
li na, Bie niek, Bed norz, Kur pas, Do min,
Stro ba, Je!, Plu ta, Blach nic ki i wie lu in nych,
to ksi$ !a, któ rzy nie tyl ko mu sie li wal czy'
z la icy za cj%, bro ni li oni tak !e pol sko "ci
i by li gle b%, na któ rej zro dzi #a si$ my"l po-
wsta( cza. Za har to wa ni w wal ce o nie pod -
le g#o"' &l% za cy ko mu ni zmo wi tak !e si$
opar li. Adzi siaj? To praw da, !e do ko nu j% si$
g#$ bo kie prze mia ny, nie tyl ko u nas, ale w ca-
#ej Pol sce, Eu ro pie, na "wie cie tak !e. Jest wie-
le zja wisk nie po ko j% cych, mo da na la icy za-
cj$, roz pad ro dzi ny, utra ta au to ry te tów...
Ma my jed nak wol no"' ewan ge li za cji, pi$k-
ne ko "cio #y, bu du je my ko lej ne, wspa nia #ych
do brze wy kszta# co nych ksi$ !y, co raz licz niej-
sze gru py "wiec kich, któ re an ga !u j% si$
w pra c$ apo stol sk% i cha ry ta tyw n%, du-
chow nych zna cz% co obec nych w ro dzi mej
kul tu rze, do cie ra my do wier nych po przez
„Go "cia Nie dziel ne go”, „Ma #e go Go "cia”,
Ra dio eM, „Apo stol stwo cho rych”, por ta le
in ter ne to we np. „Wia ra.pl”. Uwa !am, !e je -
ste "my do brze przy go to wa ni do sta wie nia
czo #a wy zwa niom. Pa pie! Fran ci szek w Par-
la men cie Eu ro pej skim mó wi# o na dziei
i za ch$ cie. Traf nie zdia gno zo wa# cho ro by to-
cz% ce na sz% cy wi li za cj$, wska zu j%c m.in.
na sa mot no"', ubó stwo, „kul tu r$ od rzu ce nia”,
prze ciw sta wi# im jed nak ide a#y, ta kie jak: po-
kój, za sa d$ po moc ni czo "ci i so li dar no "ci czy
hu ma nizm kon cen tru j% cy si$ na po sza no wa-
niu god no "ci oso by. Wie le gorz kich s#ów pa -
da dzi" pod ad re sem m#o dych lu dzi, któ rzy
ule ga j% mo dom, lek ce wa !% de ka log. „Do bro
po zna je my tyl ko wów czas, gdy je czy ni my,
z#o po zna je my tyl ko wów czas, gdy go nie
czy ni my”, s% dz$, !e m#o dzie! chce te go z#a
do tkn%', ale wie rz$, !e si# d% !% cych ku do-
bru jest znacz nie wi$ cej. Tak to ju! by wa z t%
wol no "ci%, za ch#y stu je my si$ ni%, upa ja my,
czu je my si$ ni czym bo go wie, je stem prze-
ko na ny, !e do ka! de go w od po wied nim mo-
men cie do tr% s#o wa Le opol da Staf fa, któ re
przy wo #a# Jan Pa we# II pod czas uro czy sto-
"ci 600-le cia Ja snej Gó ry: „wol no"' nie jest
ulg%, lecz tru dem wiel ko "ci”. 

!
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Mar kief ki

W
y cho dz! ze skle pu, na któ re go wy -

sta wie umiesz czo no k"am li wy na -

pis „ta nie pa pie ro sy”. Cze go# ta kie go ju$
w ogó le nie ma. Nie pa l!, cho% mi si!
chce. Ale w tym miej scu na uli cy Mar -

kief ki za raz zo sta" bym „pa nem kie row -

ni kiem”, „sze fem” al bo „ko le g&”, bo

m!$ czy' ni sto j& cy przed fa mi lo ka mi te$
s& spra gnie ni ni ko ty ny. Id! wi!c w kie -

run ku mo stu ko le jo we go, po któ rym nie

prze je dzie ju$ $a den po ci&g. Nie ma

tam to rów, zni k"y ra zem z ko pal ni& „Ka -

to wi ce”. Za to na ba rier ce co ja ki# czas

po ja wia si! przy po mi na j& cy prze #cie ra -

d"o trans pa rent in for mu j& cy np. „GIEK -

SA – ty skie psy” plus da ta i go dzi na.

Spod mo stu wy je$ d$a „po jazd do biz ne -

su”. Ten nie bie ski wó zek dzie ci! cy mu -

sia" zo sta% ja ko# wzmoc nio ny, ina czej roz -

pad" by si! pod ci! $a rem zde ze lo wa nej ku -

chen ki ga zo wej. Dwaj prze wo' ni cy ma -

j& za do wo lo ne mi ny, bo do punk tu sku pu

z"o mu ju$ nie da le ko. Eli ta tej pro fe sji dys -

po nu je wóz ka mi, któ rych daw niej u$y -

wa li ha "a #li wi roz no si cie le mle ka, 

bied niej si cho dz& z wy s"u $o ny mi re kla -

mów ka mi, do któ rych zbie ra j& zdep ta ne

wcze #niej pie czo "o wi cie pusz ki po pi wie

i na po jach ener ge tycz nych.

Scho dz! do pod ziem ne go przej #cia

pod ale j& Ro' dzie( skie go. Mi jam wy ma -

lo wa ne go na tle gór skich szczy tów Je rze -

go Ku kucz k!, któ ry uro dzi" si! w po bli -

skim Pe ki nie. Pa r! kro ków da lej wi ze ru nek

Ma gi ka ze s"yn nej PAK TO FO NI KI, któ -

ry w 2000. ro ku wy sko czy" z okna blo ku

na po bli skim osie dlu. To dwaj naj wy bit -

niej si miesz ka( cy Bo gu cic. )y li tu oczy -

wi #cie in ni lu dzie god ni upa mi!t nie nia,

cho% by za m! czo ny przez Niem ców w obo -

zie ks. pro boszcz *ci ga "a, czy bra cia

Mar kief ko wie, ale dla wspó" cze snych to

pre hi sto ria, o któ rej nic nie wie dz&.

Uli ca Bo gu cic ka

Po
wyj #ciu z pod ziem ne go przej #cia

w oczy rzu ca si! po sta wio ny

nad Ra w& pi!k ny prze szklo ny bu dy nek

Cen trum No wo cze snych Tech no lo gii In -

for ma tycz nych, w skró cie CNTI, do któ -

re go o ka$ dej po rze zmie rza j& grup ki m"o -

dych lu dzi. Ten skrót mnie dra$ ni,

po dob nie jak na zwa wy bu do wa nej nie da -

le ko bi blio te ki uni wer sy tec kiej CNI BA.

Trud no spa mi! ta% i 'le si! ty mi skró ta mi

ope ru je w roz mo wie. Ale do wie dzia "em

si!, $e te „cen tra” to wi na Unii Eu ro pej -

skiej. Nie da je ona #rod ków na co# tak ba -

nal ne go jak bi blio te ka aka de mic ka, nie

sk& pi na to miast na cen tra. 

Mi jam dwa z wie lu gma chów Uni wer -

sy te tu Eko no micz ne go. W cie p"e dni

przed ni mi za wsze wie lu stu den tów, w nie -

po go d! wy sta j& tam g"ów nie pa l& cy. Ta ka

ilo#% m"o dzie $y prze ko nu je, $e ni$ de mo -

gra ficz ny tej aku rat szko "y nie do ty czy. K"ó -

ci si! tak $e z jesz cze in nym ste reo ty pem:

$e m"o dzi nie lu bi& ma te ma ty ki. Prze cie$
eko no mia jest bar dzo po wi& za na z „kró lo -

w& na uk”, a do cho dzi do te go jesz cze sta -

ty sty ka, ksi! go wo#% i nie wiem, co jesz cze.

Wi! cej wi du j! dziew cz&t, ale to chy ba re -

gu "a w szko "ach wy$ szych. 

Kie dy t! dy prze cho dz! za wsze dzi wi!
si!, $e na s"u pach la tar ni przed sa mym

wej #ciem do uczel ni wi sz& og"o sze nia

„Pi sa nie prac” i pod spodem wie lo krot -

nie po wtó rzo ny nu mer ko mór ki. Cz! sto

anons jest wzbo ga co ny okre #le niem:

„se me stral nych”, „li cen cjac kich”, „ma gi -

ster skich”. Pew nie i za mo ich cza sów zda -

rza "y si! ta kie oszu stwa, ale do ko ny wa ne

by "y (chy ba) w g"! bo kiej kon spi ra cji.

A tu ta ka osten ta cja. Prze cie$ obok ta kie -

go s"u pa prze cho dz& pra cow ni cy na uko -

wi szko "y. Re gu lar nie spo ty kam si! z fi -

lo zo fem, pro fe so rem An drze jem No ra sem

z Uni wer sy te tu *l& skie go, roz ma wia my

m.in. o ety ce, py tam wi!c przy oka zji o t!
dziw n& dla mnie prak ty k!. Pro fe sor nie jest

zbul wer so wa ny. Mó wi, $e og"a sza nie si!
na la tar ni to mar gi nes, bo mul tum po dob -

nych ofert zna le'% mo$ na w In ter ne cie.

Doj #cie na pod sta wie nu me ru ko mór ki

do nadaw cy nie by "o by praw do po dob nie

$ad nym pro ble mem, ale w na szym to le -

ran cyj nym spo "e cze( stwie jest przy zwo -

le nie na omi ja nie prze pi sów i wszel kie

drob ne szwin dle. Opo wia da mi te$ o stu -

den tach „sa mo dziel nych”, któ rzy pi sz&
swo je ela bo ra ty przy po mo cy dwóch ko -

mend – „ko piuj” i „wklej”, po wie la j&c cz! -
sto b"! dy fi gu ru j& ce w sie ci.

Uli ca 1 ma ja

Tu
znaj du je si! ko lej ny bu dy nek

Uni wer sy te tu Eko no micz ne go.

Przed nim ba rek dla stu den tów, a wcze -

#niej jesz cze sklep, któ ry upad" za nim po -

wsta". Kto# wy re mon to wa" wn! trze, ozdo -

Po ucza j& cy

spa cer

po Ka to wi cach

Tekst:

BOG DAN

WI DE RA

Zdj!cia:

PIOTR

SOBA+SKI

Prze kor nie mó wi!, "e to naj pi!k niej sze mia sto na #wie cie. I po ka zu j! je go -

#ciom. Oczy wi #cie se ce sj! (i pseu do se ce sj!), mo der ni stycz n$, naj m%od sz$ w Pol -

sce „sta rów k!”, Ni kisz i Gi szo wiec, no we „zna ki mia sta” w re jo nie Ron da itd.

Mó wi!: „Tu w XIX wie ku za %o "y li #my na no wo pa& stwo Izra el”, na do wód de -

mon stru j$c ta bli c! na bu dyn ku przy uli cy M%y& skiej (to spo tka nie od by %o si!
aku rat w in nym do mu). Opo wia dam o pod zie miach pod pla cem Sej mu 'l$ -
skie go, któ re %$ czy %y dzi siej szy Urz$d Mar sza% kow ski z obec nym Wy dzia %em

Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te tu 'l$ skie go. T%u ma cz! hu ma ni stom teo ri!
wzgl!d no #ci na przy k%a dzie uli cy Sta ro miej skiej (jej miesz ka& cy po ru sza j$c
si! tyl ko w cza sie wie lo krot nie znaj do wa li si! w zu pe% nie in nej prze strze ni, ty -

le ra zy bo wiem j$ prze mia no wy wa no). Ale ci$ gle ucz! si! mo je go mia sta na no -

wo, bo si! zmie nia. 
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bi! wy sta w" ma lun kiem, na drzwiach na -

wet wy pi sa no go dzi ny otwar cia (6-23),

któ re go nie by !o. Na prze ciw za mkni" to
„sa lo nik pra so wy”. To nie jest atrak cyj -

na uli ca. Sza ra, brud na, nie zbyt licz ne ma -

!e skle pi ki i punk ty us!u go we, cza sem tyl -

ko ozdo bio ne szyl dem na wy rost, np.

„De li ka te sy – 24h”. S# pie kar nie i cu kier -

nie. A od nie daw na „Al di”, któ ry jed nak

nie przy ci# ga chy ba t!u mów, bo ile kro$ t" -
dy prze cho dz" nie ma t!o ku na par kin gu.

W ka% dym ra zie jest i to w sa mym &rod -

ku mia sta. S# i punk ty s!u %# ce pi"k no -

&ci – fry zje rzy, ko sme tycz ki, so la rium.

Po ezja szyl dów

S
pa ce ru j#c po mie &cie wie le uwa gi

po &wi" cam na zwom skle pów, re stau -

ra cji i pu bów, pla có wek us!u go wych.

Wa% ne s# te% na pi sy zdo bi# ce okna wy -

sta wo we. Tra fia j# si" praw dzi we per !y, jak

cho$ by „ro le ty re flek syj ne”. By wa j#
uw!a cza j# ce, np. sklep „Raj ko biet” han -

dlo wa! sztucz n# bi %u te ri#. Pe! no roz ma -

itych „stu diów”, „in sty tu tów”, jest na wet

„aka de mia” pew nej fir my ko sme tycz nej,

ale chy ba nie do cze ka !a si" „Gau de -

amus”. O ile do brze pa mi" tam uchwa lo -

na zo sta !a usta wa, któ ra mia !a prze ciw -

dzia !a$ za &mie ca niu j" zy ka pol skie go

ob co j" zycz ny mi na zwa mi. To praw na

fik cja. Nie wiem, czy tzw. prze ci"t ny oby -

wa tel ro zu mie, co g!o si szyld. Ja po tra fi"
roz szy fro wa$ fir m" „Roy al na ils”, ale ju%
in ne us!u gi ko sme tycz ne s# dla mnie za -

gad k#. Nie mam te% po j" cia, co zna cz#
s!o wa zwi# za ne z go spo dar k#. Na stu diach

uczy li mnie wpraw dzie eko no mii (po li -

tycz nej, so cja li zmu), ale tam nie mó wio -

no nam o zy sku, tyl ko o wy zy sku.

Uli ca 1 Ma ja c.d.

I
d" dnem ka mien ne go ka nio nu, któ ry

by naj mniej nie ko' czy si" prze ci na j# -
c# go uli c# Gra nicz n#. Po dro dze wi dz"
pla ców ki, któ re upa d!y. Na przy k!ad ta -

ki „fi tu li ten ge szeft”, któ ry no si! dum n#
na zw" „MAR KET”. Co raz wi" cej ta kich

miejsc w cen trum. Ca! kiem nie daw no

zban kru to wa !a re stau ra cja i lo dziar nia. Da -

wa li tam do brze je&$ i nie dro go. Moi zna -

jo mi spie ra j# si", czy ja to wi na. Jed ni

twier dz#, %e „MIA STO” za or dy no wa !o
nie bo tycz ne czyn sze, dru dzy wska zu j#
na chci wo&$ w!a &ci cie li. Ale „pu sto sta ny”

to nie tyl ko kwe stia par te ru. Mo% na na -

po tka$ do my, w któ rych ju% nikt nie

miesz ka. Jó zef Wy cisk, mój ko le ga z Ra -

dia Ka to wi ce, &wiet ny dzien ni karz zaj mu -

j# cy si" eko no mi#, wy t!u ma czy! mi, %e
w!a &ci cie lo wi od zy ska nej ka mie ni cy lo -

ka to rzy si" nie op!a ca j#. Nie p!a c# czyn -

szów, de wa stu j# lo ka le, wi"c le piej ich nie

przyj mo wa$. Dom utrzy ma j# skle py al -

bo fir my „z do !u”, co& mo g# do da$ te%
biu ra zaj mu j# ce daw ne miesz ka nia.

Uli ca War szaw ska

N
i by ten sam ka mien ny ka nion, a prze -

cie% w oczy rzu ca si" zmia na. Tu wi" -
cej ka mie nic z od no wio ny mi fa sa da mi,

ozdo bio ny mi ja ki mi& rze( ba mi, g!o wa mi,

ar chi tek to nicz ny mi cie ka wost ka mi, któ -

re przed po nad wie kiem za spo ka ja !y
pró% no&$ w!a &ci cie li -in we sto rów. Wy !om

w ka mien nym ko ry cie two rz# dwa ko &ciel -

ne pla ce, na któ rych sto j# &wi# ty nie ewan -

ge lic ka (star sza) i ka to lic ka. Pa nu je prze -

ko na nie, %e pro te stan ci by li go spo dar niej -

si, oszcz"d niej si, pra co wit si od ka to li ków.

Nie wiem. Ale fak tem jest, %e kie dy id"
na spa cer w kie run ku Ryn ku (nie ma go

jesz cze), po pra wej, czy li ewan ge lic kiej

stro nie mam sa me re no mo wa ne ban ki,

a po le wej (ka to lic kiej) ofe ru j# mi chwi -

lów ki, lom bard, „Skok” i u%y wa n# odzie%.
Jed nak po le wej stro nie War szaw skiej

jest te% ka mie ni ca bar dzo mi bli ska.

Miesz ka! w niej pan An drzej Ro %a no wicz,

„sta ry ka to wi cza nin” – tak ka za! si"
przed sta wia$ w tek stach i au dy cjach. Wie -

le go dzin prze ga da li &my w „Krysz ta !o -

wej”, któ ra dla nie go by !a ka wiar ni# Li -

bo riu sa Ot to. Spsia !a. Ale kie dy si" tam

spo ty ka li &my na her bat kach z ru mem,

per so nel trak to wa! go jak kró la – mu sia!
si" zna le($ dla nie go sto lik, by! ob s!u gi -

wa ny z ogrom n# aten cj#. Tro ch" z te go

splen do ru sp!y wa !o i na mnie, bo kie dy

si" z kim& tam umó wi !em, pa nie z ob s!u -

gi pa mi" ta !y, %e to jest ten fa cet, z któ rym

roz ma wia! PAN AN DRZEJ.

Kie dy id" do Ryn ku le w# stro n# War -

szaw skiej, ostat nia prze czni ca w ja k# za -

gl# dam to uli ca Sta ni s!a wa. Pa trz", czy

mo ja za przy ja( nio na ga le ria „Re ne sans”

jesz cze tam jest. W cza sie te go spa ce ru

jesz cze by !a. Po tem od wra cam wzrok, bo

City

Poezja
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szlag mnie tra fia, kie dy u wy lo tu Mie l!c -

kie go czy Dy rek cyj nej wi dz! nisz cze j" cy

sta ry dwo rzec. Pi!k ny. St"d wy je# d#a li $my

na wa ka cje, a w „War sie” mo# na by %o
zje$& bar dzo przy zwo ity obiad. Oczy wi -

$cie nie by %o tam ju# ta kie go luk su su jak

za cza sów pa na Ro #a no wi cza, któ ry mi

opo wia da% o od by wa j" cych si! w tych

wn! trzach pre sti #o wych ba lach syl we stro -

wych. Po dob ny dwo rzec od no wio no we

Lwo wie. W Pa ry #u jest ta ki sam – d’Or -

say, gdzie po ka zu je si! im pre sjo ni stów. My

ma my w mu ze al nych za so bach i ko lek -

cjach pry wat nych ma lu j" cych gór ni -

ków – Wró blów, Sów k!, Gaw li ka. Ten bu -

dy nek by% by ide al nym miej scem do

pre zen ta cji tych prac. A no wy w%a $ci ciel

ska za% go na znisz cze nie. Pa ni pro fe sor Ir -

ma Ko zi na kil ka lat te mu usi %o wa %a te mu

prze ciw dzia %a&. Do ku men to wa %a pro ces

ru iny zdj! cia mi. Pod dwor cem zbie ra %a
pod pi sy pod pro te sta cyj n" pe ty cj". I ja tam

by %em i PE SEL wpi sa %em. I nic. No nie,

Ko zi n! uka ra no za „nie le gal n" ma ni fe sta -

cj!” (trans mi to wa n" przez Ra dio Ka to wi -

ce) grzyw n", czy mo #e man da tem w wy -

so ko $ci 200 z%o tych.

Ry nek

Co
w $rod ku – jesz cze nie wiem.

Jest ju# na to miast gmach Urz! du

Mia sta (na miej scu Do mu Pra sy i daw ne -

go Ca fe Spor tu) oraz od no wio ny „Ze nit”.

Ten dom to wa ro wy, nie gdy siej sze miej sce

piel grzy mek klien tów z ca %e go wo je -

wódz twa, dzi$ wa bi re kla m" „DYS KONT

TA NIA ODZIE'”. Na prze ciw ko – „Skar -

bek”, chy ba je dy ny uda ny obiekt ar chi tek -

to nicz ny w tym miej scu z cza sów re al ne -

go (?) so cja li zmu. Po pra wej stro nie,

przy uli cy Te atral nej wi dz! co$ no we -

go – bar mlecz ny. Na pew no tam zaj rz!,
bo lu bi! ka sz! z ke fi rem, ru skie pie ro gi

i in ne te go ty pu spe cja %y.

Uli ca 3 Ma ja

R
e pre zen ta cyj na, wy piesz czo na. By %a -

by. Ale szpe c" j" fo lie, któ ry mi po -

owi ja no ozdob ne pod po ry bal ko nów

al bo fan ta zyj ne gzym sy. Dla bez pie cze( -
stwa, #e by nie zle cia %y na prze chod niów.

Dra# ni" tak #e re kla my za s%a nia j" ce od no -

wio ne fa sa dy bu dyn ków. Mi jam uli c! Wa -

wel sk". Tu mo ja zna jo ma „M%o da Ka pi -

ta list ka” wspo ma ga uro d! ko biet

cu dow ny mi spe cy fi ka mi, któ re od #y -

wia j", re ge ne ru j", a przy tym na tu ral nie

(i %ad nie) pach n". Do cho dz! do Ga le rii

Ka to wic kiej. Nie b%" dz! w gó rach, w la -

sach, ale tam za raz po wej $ciu si! gu bi!,
wi!c za gl" dam do $rod ka rzad ko i nie ch!t -
nie. Na prze ciw ko uli ca Sta wo wa, gdzie

ju# w cza sach Edwar da Gier ka po ja wi %a
si! „ma %a ga stro no mia”, przez co na zwa -

li $my z ra dio wy mi ko le ga mi t! cz!$& mia -

sta „Chi na town”. Id"c da lej 3 Ma ja mi -

jam in n" ga le ri! – )l" skie go Te atru Lal ki

i Ak to ra „Ate neum”. Tu taj za cho dz! cz! -
sto, bo kie row nik tej pla ców ki Zbi gniew

M! dra la z nie omyl nym gu stem pre zen tu -

je w niej ob ra zy al bo gra fi ki naj bar dziej

in te re su j" cych, g%ów nie m%o dych twór ców

z na sze go $ro do wi ska. Przy cho dz! na ka# -
dy wer ni sa#, #e by ich po zna&, po roz ma -

wia&, do wie dzie& si!, co im „w du szy

gra”. Obok re stau ra cyj ka, co nie jest

#ad nym ewe ne men tem, ale… Spa li %a si!
ja ki$ czas te mu, a po re mon cie sze fo wie

nada li jej na zw! $wiad cz" c" o ich po czu -

ciu hu mo ru – „Po pió% i dia ment”. Id"c da -

lej tra fiam do ma le( kiej i – nie ste ty – je -

dy nej ksi! gar ni na tej re pre zen ta cyj nej

uli cy. Za to jest to na praw d! ksi! gar nia

a nie sklep z ksi"# ka mi.

Plac Wol no !ci

By%wie czór. Z mo j" przy ja ció% k"
Anet k", za %! #an k", któ ra od lat

miesz ka w Pa ry #u, prze cho dzi my przez ten

skwer bez #ad nych emo cji. Ale na za jutrz

ra no Ra dio Ka to wi ce po da je in for ma cj!,
#e w no cy zo sta% zde mon to wa ny sto j" cy

tam po mnik #o% nie rzy ra dziec kich. By li -

$my jed ny mi z ostat nich prze chod niów,

któ rzy wi dzie li „do wód wdzi!cz no $ci”.

Wy sy %am Ane cie ese me so w" wia do mo$&.
Od pi su je mi gdzie$ z dro gi do Fran cji:

„Ojej! A ja nie zro bi %am zdj! cia…”

Przy gl" dam si! pu ste mu co ko %o wi i my -

$l!, #e ten plac to nie jest do bre miej sce dla

po mni ków. Nie prze trwa% pru ski mo nar -

cha, nie uda %o si! upa mi!t ni& na wie ki wy -

si% ku po wsta( ców $l" skich, te raz ode szli

#o% nie rze… Po kon ser wa cji ma j" tra fi&

do par ku Ko $ciusz ki na cmen tarz po le -

g%ych z Ar mii Czer wo nej. Wi!c mo #e ten

co kó% po wi nien na za wsze po zo sta& pu sty,

#e by przy po mi na& o po mni kach, któ re nie

tra fi %y w swój czas.

Z tym miej scem wi" #e si! jesz cze jed -

no mo je wspo mnie nie. W mar cu 1968 ro -

ku na scho dach przed co ko %em za cz! %o si!
od czy ty wa nie re zo lu cji stu den tów z Ka -

to wic, pro te stu j" cych prze ciw ko zdj! ciu

Dzia dów i so li da ry zu j" cych si! z ko le ga -

mi z uczel ni war szaw skich. Za cz! %o si!,
ale nie sko( czy %o, bo za raz plac Wol no -

$ci oto czy %y mi li cyj ne „su ki”, z któ rych

wy sko czy li ch%op cy z ZO MO i za cz! li nas

pa %o wa&. Z za cie k%o $ci", by& mo #e dla te -

go, #e w tym sa mym cza sie do wiel ko prze -

my s%o wej kla sy ro bot ni czej prze ma wia%
Edward Gie rek, któ ry zde cy do wa nie wy -

st" pi% prze ciw wi chrzy cie lom. Na dru gi

dzie( na pierw szej stro nie Try bu ny Ro bot -
ni czej uka za %o si! zdj! cie z tej ma so wej

ma ni fe sta cji. Na pierw szym pla nie ja ka$
ro bot ni ca trzy ma %a trans pa rent g%o sz" cy:

„Wi! cej dzie ci ro bot ni ków i cho pów

na wy# sze uczel nie!” Z tym b%! dem w%a -

$nie. O stu denc kich pro te stach na )l" sku

lo kal na pra sa nie na pi sa %a ani s%o wa.

P.S. Dla cze go od by !em spa cer t" w!a -
#nie tra s"? To pro ste. Mi$ dzy Ra w" a to -
ra mi ko le jo wy mi ro dzi !o si$ mo je mia sto.

!

Cokó! na którym nie stoi ju% nikt
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Kolejna

pochwa!a
mniejszego

nieba

• Ro dzi me du opo le

Re for ma gmin na okre su trans for ma -

cji uzna wa na jest za naj bar dziej uda -

ne przed si" wzi" cie le gi sla cyj ne i or ga -

ni za cyj ne pod j" te w ostat nim #wier# -
wie czu trans for ma cyj nej Rzecz ypo -

spo li tej. Zde cy do wa nie go rzej oce -

nio no w kr" gu eks per tów re for m" po -

wia to w$ czy wo je wódz k$. Do dzi siaj

nie milk n$ te% spo ry o sens ist nie nie

kil ku przy naj mniej re gio nów, nie wiel -

kich te ry to rial nie i s!a bych de mo gra -

ficz nie, ta kich cho# by jak wo je wódz -

two opol skie czy lu bu skie. W tym

ostat nim, po dob nie jak i w przy pad ku

ku jaw sko -po mor skie go, nie uda !o si"
na wet usta li# jed ne go mia sta sto !ecz -

ne go. Za miast te go ma my po dzia!
w!a dzy mi" dzy Zie lo n$ Gó r$ i Go rzo -

wem czy To ru niem i Byd gosz cz$. Ta -

ki du opol &wiad czy jed no znacz nie

o bra ku wo je wódz kie go cen trum, re -

gio nal ne go punk tu ci$ %e nia i prze -

strze ni od nie sie nia dla miesz ka' ców

obu re gio nów. Co gor sza, po wszech -

nie zna ne ry wa li za cje miast o re gio nal -

ny pry mat sku tecz nie utrud nia j$ re ali -

za cj" ce lów stra te gicz nych i ogra ni cza -

j$ kon ku ren cyj no&# wo je wództw w eu -

ro pej skiej prze strze ni. W przy pad ku

wo je wódz twa opol skie go po ja wi !y si"
kon cep cje je go in kor po ra cji do &l$ skie -

go czy dol no &l$ skie go. Wo je wo da

i mar sza !ek opol skie go z prze ko na niem

za bie ga j$ o stwo rze nie pierw szej

w kra ju Spe cjal nej Stre fy De mo gra ficz -

nej, któ ra ogra ni czy pro ces wy lud nia -

nia re gio nu i za po bie gnie po pu la cyj nej

ka ta stro fie. Tak czy owak, w!a dze

naj mniej szych wo je wództw z de ter mi -

na cj$ od rzu ca j$ wszel kie kon cep cje

zmie rza j$ ce do ogra ni cze nia ich 

au to no mii o li kwi da cji ju% nie wspo -

mi na j$c. 

• Gmin ne re wo lu cje i ich kon se -
kwen cje

Re for ma gmin na spo wo do wa !a tro ja -

kie przy naj mniej kon se kwen cje. Roz -

po cz" !a na wi"k sz$, cho# wci$% nie za -

do wa la j$ c$ ska l", pro ces de cen tra li -

za cji pa' stwa i ce sj" cz" &ci upraw nie'
z po zio mu rz$ du na re gio ny i gmi ny.

Po wtó re, sprzy ja !a mo bi li za cji spo !ecz -

nej i uru cho mi !a, acz kol wiek w ogra ni -

czo nym za kre sie, mo bi li za cj" spo !ecz -

n$, po sta wy pro me tej skie oraz lo kal ne

ru chy spo !ecz ne. Ak tyw no &ci oby wa tel -

skie lo ko wa ne s$ naj cz" &ciej w trzech

in sty tu cjach: szko le, pa ra fii i wspól no -

cie miesz ka nio wej. Po trze cie wresz cie,

sprzy ja !a od bu do wie wspól not lo kal -

nych, le piej zo rien to wa nych w mi kro -

ska lo wych pro ble mach gmi ny ni( li sa -

mo rz$ dy re gio nal ne. Re for ma tor skie

przed si" wzi" cia w prze strze ni lo kal nej

ogra ni cza jed nak wy ra( na cen tra li za cja

fi nan sów, przy jed no cze snej de cen tra -

li za cji upraw nie' i po win no &ci. Mó wi$c
wprost, w!a dze lo kal ne przej mu j$ co raz

wi" cej obo wi$z ków przy pi sa nych pa' -
stwu, a w &lad za ce sj$ upraw nie' nie

p!y nie, mó wi$c j" zy kiem akwa tycz -

nym, stru mie' pie ni" dzy. 

• Wi! cej gmi ny, a mniej pa" stwa

W!a dze lo kal ne, bez wzgl" du na

u!om no &ci i nie do stat ki ich funk cjo no -

wa nia, s$ naj bar dziej pre dy sty no wa ne

do m$ dre go dys po no wa nia gro szem

pu blicz nym. To w!a &nie so! tys, wójt,

bur mistrz czy pre zy dent i je go wspó! -
pra cow ni cy naj le piej wie dz$ jak i gdzie

in we sto wa#. Pro blem jed nak w tym, %e
po dej mo wa niu de cy zji to wa rzy szy

od lat na p!yw &rod ków eu ro pej skich.

Po wsta je oczy wi ste py ta nie, co si" sta -

nie w nie od le g!ym ju% ro ku 2020,

w któ rym ten typ wzmoc nie nia usta nie?

Czy lo kal ne w!a dze po tra fi$ zdo by# si"
na pod sta wo w$ przy naj mniej au to no mi"
i sa mo dziel no&# fi nan so w$, pod ry wa -

j$c do dzia !a nia lo kal n$ spo !ecz no&#,

czy – prze ciw nie – do tknie je bez rad -

no&# i brak kon cep cji roz wo jo wych.

Ka% dy wa riant jest mo% li wy, ale w naj -

trud niej szych przy pad kach ko niecz -

na oka za# si" mo %e in ter wen cja w!adz

re gio nal nych czy cen tral nych.

• Mi! dzy mo bi li za cj# i ab sen te -
izmem

Od two rze nie Rzeczy po spo li tej gmin -

nej da wa !o na dzie j" na wzrost ak tyw no -

&ci oby wa tel skiej w prze strze ni oj czy -

zny pry wat nej. Przez dzie si" cio le cia

re al ne go so cja li zmu ak tyw no&# ta ka

zo sta !a sku tecz nie, a mo %e bez pow rot -

nie, wy ga szo na. Oka zu je si" bo wiem, %e
w trans for ma cyj nym #wier# wie czu nie

uda !o si", ani w ska li lo kal nej, ani re gio -

nal nej, po bu dzi# dzia !a' oby wa tel skich.

Wci$% tyl ko dzie si"# pro cent miesz ka' -
ców wy ka zu je si" po sta wa mi pro spo -

!ecz ny mi, dzia !a j$c bez in te re sow nie

na rzecz ma !ej oj czy zny. Swo je ak -

tyw no &ci lo ku j$ w szko le, w któ rej

ucz$ si" ich dzie ci czy wnu ki, w pa ra -

fii, do któ rej na le %$ czy we wspól no tach

miesz ka nio wych, któ rych s$ cz!on ka mi.

Od lat ta sy tu acja nie ule ga zmia nie

i z %ycz li w$ za zdro &ci$ mo% na j$ po rów -

ny wa# a dzia !a nia mi oby wa te li Re pu bli -

ki Fe de ral nej Nie miec, Szwaj ca rii,

o Sta nach Zjed no czo nych ju% na wet nie

wspo mi na j$c.

• Po tycz ki z wy klu cze niem i po trze -
ba spo $ecz ne go w$# cze nia

Re for ma to rzy, któ rzy przy go to wa li

re for m" gmin n$, w tym nie %y j$ cy ju%
Mi cha! Ku le sza, za k!a da li jed no znacz -

nie, %e w w ma !ych spo !ecz no &ciach

sku tecz nie b" dzie mo% na ogra ni cza#
ska l" wy klu cze nia i mar gi na li za cji.

To za !o %e nie uda !o si" zre ali zo wa#
tyl ko cz" &cio wo. Ow szem, mi !o sier dzie

gmi ny po zwa la na traf ne za opa trze nie

naj bar dziej po trze bu j$ cych, ale w %ad -

nym przy pad ku nie da je gwa ran cji ich

mo bi li za cji i sa mo dziel ne go funk cjo -

no wa nia. W wie lu spo !ecz no &ciach lo -

kal nych po ja wi li si" praw ni cy bie dy,

ko rzy sta j$ cy bez wzgl"d nie z in sty tu cji

so cjal nych i gwa ran to wa ne go praw nie

wspar cia. Na dru gim kra' cu wci$%
tkwi$ przed sta wi cie le god no &cio wej

bie dy, któ rzy ni gdy i w %ad nych oko -

licz no &ciach nie si" gn$ po grosz pu -

blicz ny. Naj wi"k sze na wet po ra% ki

mo bi li za cyj ne nie prze kre &la j$ jed nak

suk ce sów gmin nych, po dob nie jak

i s!a bo &ci lo kal nych w!adz czy u!om -

no &ci ich przed sta wi cie li. Gmin ny bi -

lans jest jed no znacz nie po zy tyw ny

a zda rze nia pa to lo gicz ne czy de wia cyj -

ne w lo kal nej ska li nie pod wa %a j$ ta -

kiej oce ny, cho# nie kie dy wy sta wia j$
na szwank re pu ta cj" sa mo rz$ dów. 

!
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Liso, wró! 
do krainy kwiatów! (2)

S!o necz na pla "a w Day to nie

Li sa wo zi "a nas na ni# so na t#, nas
i ca "y sprz$t „pla %o wy”, bo ogi -bo ar-

dy, czy li de ski do sur fo wa nia, dwa pa ra-
so le, czte ry krze s"a, kre my, ple cak, ko "o
ra tun ko we. Wszyst ko mie &ci "o si$ w ba-
ga% ni ku za ku pio ne go w"a &nie hy un da ia
so na ty. Atlan tyk by" cie p"y, wia "a z nie-
go o%yw cza, ch"od na bry za, st#d lu dzie
naj ch$t niej prze by wa li w"a &nie tu. Na l#-
dzie pa no wa "a cie p"o ta, spie ko ta i du cho-
ta. Ale mi mo %e si$ sta ra "em, ju% pierw-

sze go dnia spie k"o mi g"o w$. Po ra to wa"
mnie alo es ro sn# cy w ogród ku Li sy, wy-
star czy "o od ci#! ka wa "ek ro &li ny, za-
mro zi!, a po tem ga la re to wa t# ma s$ wy-
drze! ze &rod ka na g"o w$, a sku tek by"
mu ro wa ny. Na za jutrz ju% nic mnie nie pa r-
zy "o. Ale Li sa na wszel ki wy pa dek da "a
mi czap k$, któ r# zna la z"a w oce anie,
okry wa j# c# rów nie% kark i uszy, cze go
w prze ci wie' stwie do ame ry ka' skich
nie ro bi# [cho! po win ny] czap ki pol skie.

Po dwóch, trzech go dzi nach pla %o wa-
nia, ale nie wi$ cej wra ca li &my do do mu
Li sy, by si$ och"o dzi!, naj pierw pod ze-

wn$trz nym, ogro do wym prysz ni cem [out-
si de sho wer], a po tem w kli ma ty zo wa nym
wn$ trzu. Wie czo rem, przed al bo po ko-
la cji, po wrót na pla %$, i mo cze nie stóp plus
ko lek cjo no wa nie [%mud ne zbie ra nie] mu-
sze lek na ozdob ne dzie "a [w czym za fa -
scy no wa "a si$ mo ja &lub na, a Li sa prak-
ty ko wa "a od wie lu lat].

Na pla %y, to nie co dzien ny wi dok dla
Eu ro pej czy ka, kur so wa "y sa mo cho dy,
za ce n$ wst$ pu [jed no ra zo wy wy da tek 5
do lców]. Po ru sza "y si$ z mi ni mal n#, bez-
piecz n# pr$d ko &ci#, by ni ko go nie roz je-
cha! [cho! i ta kie wy pad ki si$ zda rza "y],
pla %a by "a do&! sze ro ka, by ni ko mu nie
prze szka dza "y. Ta ki to by" zwy czaj.
Na jed nym z tar go wisk tra fi li &my na zdj$-
cie Day to ny z lat 60., pe" no na nim oczy-
wi &cie ca dil la ców. Na in nym, z pi sem ka
agi tu j#c, by uczest ni czy! w lo kal nych wy-
bo rach, zo ba czy! mo% na by "o zdj$ cie
mo %e z lat 20., na pla %y pe" no by "o po wo-
zów kon nych. Pó( niej je( dzi "y po niej sa-
mo cho dy. Cho! po no! tyl ko tu, i ni gdzie
in dziej, na wet Or mond. Ale zw"asz cza tu
w Day to nie, gdzie do k"ad nie w tym miej-
scu or ga ni zo wa no wy &ci gi sa mo cho do we,
a w mie &cie znaj do wa" si$ tor do wy &ci-
gów szyb kich sa mo cho dów. W sto li cy le-
gen dar ne go Har leya Da vid so na [Li sa
do wo dzi "a, %e ten %e roz "osz czo ny na mia -
sto, któ re chcia "o pod wy% szy! op"a t$,
za ko rzy sta nie z par ków i skwe rów
w cen trum, prze pro wa dzi" swój in te res po -
za mia sto, ku pi" dzia" k$, wy bu do wa" ho-
tel, gdzie urz# dza zlo ty fa nów Har leya,
a mia sto z te go nie ma nic].

I mi mo sa mo cho dów na pla %y, by "o
czy sto, zu pe" nie czy sto, bez wsz$ do byl-
skich fla szek [pi! w ogó le tu nie mo% na],
pe tów, i in ne go sy fu [z psa mi w"#cz nie,
bo ich te% na pla %$ wpro wa dza! nie by -
"o mo% na].

I mo% na te% spo tka! cie ka wych lu dzi.
Jed nym z pierw szych by" bro da ty Ralph,
przy ja ciel, czy te% mo %e ra czej ko le ga Li -
sy z pla %y. Przed sta wi "a go nam, w ra zie
pro ble mów za wsze mo gli &my li czy!
na je go po moc. Ralph wje% d%a" na pla %$
bu racz ko wym, nie wiel kim jak na ame ry-
ka' skie wy ma ga nia, spor to wym ca rem,
roz k"a da" krze s"o, pa ra sol i czy ta". Czy-
ta" zda je si$ kry mi na", po ka zy wa" mi
na wet je go ok"ad k$. Twier dzi", %e mrocz-
ny.

Z ko lei Lar ry, s# siad Li sy, mi "y, cho!
zbyt re li gij ny fa cet, ostrzyg" traw nik
przed do mem Li sy, kie dy si$ aku rat za to
za bie ra "em, po sta wi "em mu wi$c ich-
niej sze, s"od kie nie co, ale zim ne [co cen-
ne w tym kli ma cie] pi wo. Lar ry wda" si$
w po ga w$d k$, %e lu bi Po la ków, je go
szef by" Po lo nu sem, i do te go pra co ho li-
kiem, rów no si$ z tym Lar rym ga wo rzy-
"o, ale Li sa ostrze ga "a mnie… Lar ry
przy niós" mi pi smo z Re ga nem na ok"ad-
ce, to by "o o ko' cu &wia ta, ja ki& pa stor,
któ re mu Lar ry bez gra nicz nie ufa" prze po-
wie dzia" po no i upa dek mu ru ber li' skie-
go… pie ron to wie, nie zna "em go &cia, nie
s"y sza "em, cza so pi smo wzi# "em, Lar ry to
by" strasz nie sym pa tycz ny fa cet, tyl ko nie
zje% d%aj z nim na te ma ty re li gij ne, ostrze-
ga "a mnie Li sa, i grzecz nie, na swój spo-
sób wy pro si "a Lar re go, mó wi#c %e je ste -

Tekst i zdj$cia:
GRZEGORZ SZTOLER

Spa ce ru je my po Sa van nah.

Od re dak cji: Co sta "o si$ z Li s# He il man z Flo ry dy, któ ra kil ka na &cie lat te -
mu szu ka "a na Gór nym )l# sku swo ich ko rze ni (o tym pi sa" „)l#sk” nr 2/2002
i 2/2003) W po przed nim nu me rze roz po cz$ li &my na sz# opo wie&! o sym pa tycz -
nej Ame ry kan ce, któ r# te raz kon ty nu uje my – w na st$p nym nu me rze „)l# ska”
za mie &ci my jej ostat ni# cz$&!. 
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!my zm" cze ni, i te raz czas na ko la cj".
Pew no z Lar rym oba li# bym w Pol sce,
w na szych wa run kach flasz k", ch#op
mia# po cz" !ci ra cj", !wiat scho dzi
na psy…

Ge ne ral nie wszy scy w Ame ry ce, co jest
za sko cze niem dla po nu rych zwy kle Po-
la ków, u!mie cha j$ si", po zdra wia j$ i s$ za-
do wo le ni z %y cia, mi mo %e cza sem sa mi
nie wie le ma j$. T#u ma czy #em to po zy tyw-
nym wp#y wem s#o& ca, bo wszak Pol ska
i Po la cy le %$ w po nu rym kli ma cie, w po-
rów na niu cho' by do Day to ny.

Po zdra wia #y mnie sym pa tycz ne, chu-
de jak na tu tej sze wa run ki ra tow nicz ki.
U!mie cha# si" dru gi fa cet sprze da j$ cy bi-
le ty na pla %", ale ten zda je si" zna# Li s"
z wi dze nia [ta par ko wa #a za wsze
przed wjaz dem na pla %", a zwy kle tj.
przed na sz$ wi zy t$ przy je% d%a #a na pla-
%" na ro we rze]. Mi #a by #a la ska roz no sz$-
ca ulot ki. Na wet pe wien fa cet, bro da ty, za-
trzy ma# si", ja d$c na ro we rze, u!miech n$#
si" do mnie i po zdro wi#. Nie wiem dla cze-
go, dzie& pó( niej po ja wi# si" w wia do mo-
!ciach #u dz$ co do nie go po dob ny go!',
z s$ sied nie go Or mond, z#a pa ny przez
ame ry ka& skich po li cjan tów za pe do fi li".
By #em w szo ku, cho' do ko& ca nie by #em
pew ny, czy to ten sam osob nik. Ale by-
#em z ma #$ na pla %y, ta si" plu ska #a, a na-
wet Ula za py ta #a mnie, czy go !cia zna #em.
Nie zna #em, ale sko ro po zdro wi#, od po-
wie dzia #em. – Uwa %aj, prze strze g#a mnie
Li sa, nie od chod( od ma #ej na krok, pe-
do fi le s$ wsz" dzie, wy gl$ da j$ tak sa mo
jak my…

My !la #em, %e prze sa dza, ale ka% de go
dnia w ame ry ka& skiej te le wi zji by# ser-
wo wa ny pe do fil – ksi$dz, na uczy ciel,
kie row ca… A na wet na uczy ciel ka. Tyl-
ko %e tu po li cja sa ma pro wo ko wa #a sy-
tu acje, mo ni to ru j$c np. in ter ne to we cza-
ty, pod szy wa j$c si" pod „nie let nich”
i wy #a py wa #a ta kich. Pew no, po my !la-
#em, Ame ry ka ma bzi ka na tym punk cie.
Ale by# to aku rat czas kie dy w tam tej-
szych me diach to czy# si" pro ces tre ne-
ra San dur skie go, któ ry k$ pa# si" na go
z ch#op ca mi i za cho wy wa# si", uj mij my
to tak, nie oby czaj nie. Wy ko rzy sty wa# te%

przy bra ne go sy na. I do igra# si", do sta#
kil ka de kad. Pew no z wi" zie nia ju% nie
wyj dzie, ma po 70., pod su mo wa #a krót-
ko Li sa. Do wie dzia #em si", %e jest te le-
fo nicz na i in ter ne to wa ba za pe do fi lów,
tak wi"c w ka% dej chwi li mo% na wie-
dzie', gdzie s$ w po bli %u. Lu dzie nie
chc$ ich s$ siedz twa, oczy wi ste, s$ na wet
mia sta, w któ rych jest za ka za ne osie d-
la nie si" ta kich osób. W ogó le, to na wet
po wyj !ciu z wi" zie nia, jak t#u ma czy #a
mi to Li sa, s$ izo lo wa ni, i ni by le cze ni.
Szcze gó #ów nie znam, ale wiem, %e by-
#em zszo ko wa ny, przy zwy cza jo ny
na „ame ry ka& skie” wy czu le nie w tej
kwe stii, gdy pol ski s$d za raz po mo im
po wro cie z Ame ry ki wy mie rzy# du-
chow ne go ka r" za pe do fi li" – dwa la ta
w za wie sze niu na czte ry, w Ame ry ce do-
sta# by, jak San dur ski, z kil ka de kad.

Do sze d#em do wnio sku, %e na Flo ry dzie
gro( niej si s$ w tym se zo nie w#a !nie oni,
a nie %y j$ ce nad rze k$ Ha li fax ali ga to ry
czy re ki ny w oce anie.

Spo tka nia z kra ja na mi

WAme ry ce mo% na te% oczy wi !cie
spo tka' S#o wian. Na jed n$ z pierw-

szych osób tra fi li !my w ogrom nym mar-
ke cie, gdzie jest wszyst ko, od je an sów
po je dze nie i ka w", znów przy pad-
kiem. I tu znów Li sa mia #a no sa. Pod pro-
wa dzi #a nas do jed nej z ostat nich kas, 21.,
o ile pa mi" tam. I tam ka su je my te do bra,
i ka su je my. Pró bu j" si" spy ta' o mo% li-
wo!' zwro tu po dat ku na gra ni cy, i tu za-
sko cze nie, sym pa tycz na Pa ni Ali na jest
Po lk$, wi"c prze cho dzi my na pol ski.
T#u ma czy mi, %e nie. I szcz" !li wa szcze-
bio ce in nym ko lej ko wi czom, %e spo tka-
#a kra ja nów, i %e odro bi n" z ni mi te raz
„po spi ku je” w oj czy stym lan g#i d%u. Bo -
%e, kie dy ja ostat nio mó wi #am, po pol sku,
nie omal wy krzy ku je. Tu taj tyl ko ko cha-
ni, pra ca, i pra ca, przez 40 go dzin [a wi"c
jak i u nas], a po tem do chó ru na le %" [po-
dzi wia my]. S#ysz my opo wie!' o za wie-
dzio nej mi #o !ci, ch#o pa ku z Ka to wic.
Na Flo ry dzie pa ni Ali na, w wie ku prze-
d eme ry tal nym, jest od lat kil ku, i chy ba

tu zo sta nie. Po do ba si" jej. )e gna my si"
czu le.

In n$ pa ni$ Ka si", przed czter dziest k$,
cór k" pol skich emi gran tów, któ ra przy je-
cha #a do Day to ny z Chi ca go spo tka li !my
w ba zy li ce !w. Jó ze fa ju% po mszy. Przy-
pad kiem, gdy po de szli !my do ko !ciel-
nych, elek trycz nych or ga nów, a mo ja
Amel ka chcia #a ich zwy czaj nie w !wie-
cie do tkn$'. Wte dy ode zwa #a si" pa ni Ka-
sia. I w kil ku s#o wach, ona i my, przed-
sta wi li !my swo je hi sto rie. Pa ni Ka sia
pra co wa #a tu ja ko or ga nist ka. Oczy wi !cie,
ucie szy #a si" wy lew nie na nasz wi dok.

Cze si s$ mniej wy lew ni, co jest za ska-
ku j$ ce, je !li wzi$' pod uwa g", %e te% s$
S#o wia na mi, i mniej za ska ku j$ ce dla ko-
go!, kto zna ich men tal no!' na ro do w$
i uwa run ko wa nia hi sto rycz ne, w ja kich si"
kszta# to wa li. I s$ dla Po la ków dziw ni, dla
*l$ za ków prak tycz ni, cho' mo %e za bar-
dzo. Ale to Cze chów by #o s#y cha' cz"-
!ciej – na lot ni sku, pla %y.

Pew ne go pla %o we go dnia na sza Amel-
ka po zna #a Na ta li", dziew czyn k" z któ-
r$ za bar dzo nie umia #a si" po ro zu mie',
ale jed nak dzie ci zna la z#y wspól ny j"-
zyk – za ba w". Ry so wa #y co! na pia sku
[szcze gól nie Na ta lia, co wzbu dza #o po-
dziw mo jej Uli], plu ska #y, do sta wa #y
co! s#od kie go. Z da le ka do strze gli !my jej
ro dzi ców, opa lo nych, wi"c by li !my pew-
ni, %e tu tej si…

Ale po zna li !my ich bli %ej pod czas
wie czor ne go spa ce ru na pla %y. I ro dzi ce
Na ta lii oka za li si" Cze cha mi – Ha na i Pa-
wel, w na szym wie ku, jesz cze przed 40-
tk$. Przy je cha li do Day to ny dzie si"' lat
te mu, Pa wel, do brze zbu do wa ny bu dow-
la niec, z lek kim za ro stem, i drob niut ka
opa lo na blon dyn ka, Ha na, trud ni$ ca si"
biz ne sem, de we lo per k$, jak zro zu mia #em,
i okre !la j$ ca sie bie ja ko ka pi ta list k".
Dla niej Oba ma by# ko mu ni st$, bo roz da-
wa# za dar mo pie ni$ dze. Tro ch" za pro te -
sto wa #em prze ciw ta kim nie pro por cjo nal-
nym po rów na niom, w ko& cu w Ame ry ce
jest de mo kra cja, a ko mu nizm by# w Cze-
chach [i Wschod niej Eu ro pie], a Le ni-
na z Oba m$ trud no ja ko! mie rzy' jed n$
mia r$. Ale wi da' by #o, %e Czesz ka jest za-
ch#y !ni" ta suk ce sem, pie ni"dz mi. Cho'
jak pó( niej %ar to wa li !my z ko lej nym
zna jo mym Ha ny, Jac kiem z Or mond
[kie dy Pa wel by# w pra cy], wy gl$ da my
jak jej „bo dy gu ards”, ochro nia rze, a ona
jak ko bie ta suk ce su. Co! jed nak w tym by -
#o – z Cze cha mi roz ma wia li !my po an-
giel sku, ry ch#o oka za #o si" dla cze go. Ich
ma #a nie zna #a oj czy ste go j" zy ka, po dob-
no mia #a nie przy jem no !ci w przed szko-
lu z po wo du „ak cen tu”. Ro dzi ce te% u%y-
wa li an giel skie go, Ha na wy #$cz nie, na wet
jak pró bo wa #em pro wa dzi' z ni$ kon wer-
sa cj" po !l$ sku, od po wia da#a mi w tym
w#a !nie j" zy ku. Pa we# za! mó wi#, %e
mnie ca# kiem do brze ro zu mie, bo w pra-
cy ma do czy nie nia z Po la ka mi. Do wie-
dzie li !my si", %e wie lu Eu ro pej czy ków
ku pi #o w Day to nie w kil ku ostat nich la-
tach po sia d#o !ci, ich ce ny dra stycz nie spa -
d#y [na sku tek ban ko wych ma chloi], nie-
raz kil ka krot nie, wi"c by #y na praw d"
ta nie, w ce nie luk su so we go au ta, przy zna-
wa #a to na wet Li sa, da j$c przy k#ad mi lio-Za my !lo na Li sa na ka mien nej "a wecz ce przy fon tan nie w Sa van nah.
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ne ra, któ ry da! za miesz ka nie osiem set ty-

si" cy do la rów, a je go ce na ze sz!a do…

dwu stu ty si" cy do la rów oczy wi #cie. Spo-

ro wi"c stra ci!…
I do strze ga te$ plus kry zy su nie ru-

cho mo #cio we go. – Dzi" ki Bo gu, nie wy-

bu do wa li ko lej nych kil ku luk su so wych

dra pa czy wzd!u$ pla $y, bo te co s% i tak

sto j% pu ste, s!y sz". Tak wi"c dziu ry w za-

bu do wie, to wy nik nie tyl ko ostat nie go hu-

ra ga nu [a cz" sto tu wie je, o czym da lej]… 

Od Paw la, do któ re go nada wa !em

wy !%cz nie po #l% sku, do wie dzia !em

si", jak le ci na Eu ro. – Na sza dru $y-

na gra z wa sz% mecz te raz w nie dzie-

l" – us!y sza !em. Szcze rze mó wi%c, nie

bar dzo in te re so wa !em si" pi! k%, wi dz%c
jak mar ni s% na si pi! ka rze, i jak nie-

uczci wie po trak to wa no nas &l% za ków

[i sta dion le gen d" w Cho rzo wie]

przy or ga ni za cji mi strzostw. Wi"c od-

po wie dzia !em, szcze rze, $e wi dz", $e
ich dru $y na jest lep sza. I rze czy wi #cie,

do wie dzia !em si", ju$ pó' niej, $e Cze-

si wy gra li. O Eu ro ame ry ka( skie me-

dia do no si !y przy je go in au gu ra cji,

pó' niej przy )mi !a wszyst ko Olim pia-

da w Lon dy nie i wcze #niej sze uro dzi-

ny kró lo wej El$ bie ty.

Cza ro dziej skie Char le ston, 
ma gicz na Sa van nah

Z
nu dzi !o nas sie dze nie w tej Day to nie,

cho) na rze ka) nie mo $e my. Pla nu je-

my wy pra w", pla nu je my przez trzy dni.

Chce my je cha), ale gdzie? Ty le kie run-

ków, a wy bra) mo $e my tyl ko je den. Li -

sa od ra dza wy pra w" „w g!%b” l% du z uwa-

gi na upa !y. Rze czy wi #cie, jest go r% co

i dusz no, zw!asz cza tu na Flo ry dzie. Lu-

dzie sie dz% w sa mo cho dach, skle pach, do-

mach al bo na pla $y, gdzie do cie ra oce a-

nicz na bry za… W g!" bi l% du nie ma

bry zy, po wie trze jest such sze i pra $y
„jak w pie ka ro ku”...

Gó ry? Ap pa la chy? Ma low ni cza tra sa,

ale trze ba do je cha), mi ni mum dwa dni

[jaz da za j" !a by kil ka na #cie go dzin], a po-

tem gdzie? No wy Or le an, ma low ni czy, ale

upal ny o tej po rze. Wresz cie wy bie ra my

Sa van nah i Char le ston [to kom pro mis],

Li sa pro po nu je by tu prze no co wa), przez

dwie no ce i tu urz% dzi) ba z" wy pa do w%.
Zga dza my si", co praw da bu ko wa nie

ho te lu zaj mu je ca !y nie mal wie czór

[z uwa gi na dial -up kom pu te ra Li sy], ale

je ste #my za do wo le ni. Wzd!u$ wy brze $a
po win no by) ch!od niej. Po za tym chce-

my po zna) hi sto rycz ne po !u dnie, a te dwa

miej sca #wiet nie od da j% du cha daw nych

sta nów Kon fe de ra cji.

W ho te lu przy haj we ju z bal ko na mi ob-

s!u ga jest mie sza na, prze wa $a j% czar no-

skó rzy, ale s% i bia li, w tym i Ro sjan ka

[po zna j" po ak cen cie]. Po ko je ta kie so bie,

In ter net za je bi sty, wi"c u$y wam so bie

do pó' na na ta ble cie.

Pierw szym z miast, o któ re za ha czy-

li #my, bo zwie dza nie to za du $o po wie-

dzia ne, by !o Sa van nah w sta nie Geo r gia.

Po kil ku go dzi nach jaz dy trzy pa smo w%
au to stra d%, co dla przy by szów ze

Wschod niej Eu ro py jest da lej szo kiem

trans por to wym, pro st% i nie ko( cz% c% si"

wst" g%, do tar li #my do mia stecz ka jak-

$e in ne go od Day to ny. Drew nia ne i mu-

ro wa ne wil le, o ma low ni czej ar chi tek-

tu rze, oto czo ne ogro do wy mi za u! ka mi.

Pro sto pa dle krzy $u j% ce si" dro gi,

a na ich skrzy $o wa niu kwa dra to we pla-

ce, skwe ry z fon tan na mi, zie le ni%, !a-

wecz ka mi, po mni ka mi, ko #cio !a mi.

Ka$ dy skwer jest in ny, ka$ dy sta no wi

epi cen trum in nej ma !ej cz" #ci Sa van nah,

dzi" ki te mu ma ona nie po wta rzal ny

urok, mo $e tro ch" eu ro pej ski, ale tro ch".
Bar dziej w!a #nie po !u dnio wy, ame ry ka(-
ski. Dzi" ki dzie si%t kom, je #li nie set kom

ko ron drzew, ró$ nych ro dza jów, mniej

i bar dziej eg zo tycz nych, palm, spa cer

w naj wi"k szym skwe rze jest tu przy jem-

no #ci%. Kwit n% ce na ka$ dym kro ku ma -

gno lie i dzie si%t ki in nych krze wów.

Tra fia my do naj star sze go ko #cio !a, 

go tyc kie go, wznie sio ne go jesz cze

w XVIII wie ku, a do k!ad nie w 1799 r.

To bu dzi sza cu nek Ame ry ka nów, dla

nich wszyst ko po wy $ej stu lat jest za byt-

kiem ogrom nej war to #ci. Ko #ció! tak na-

praw d" jest pó' niej szy, p!o n%! w 1898

r., zo sta! od bu do wa ny dwa la ta pó' niej,

tak wi"c wn" trze jest ra czej neo go tyc-

kie, ja sne i lek kie, wi da) w nich „du cha

fran cu skiej ar chi tek tu ry”, bu dy nek ufun-

do wa ny zo sta! przez fran cu skich emi-

gran tów, któ rzy osie dli li si" w Sa van nah.

Dwie wie $e gó ru j% ce nad oko li c% po !%-
czo ne s% prze szklo n% ro ze t%. Bia !y bu-

dy nek #wi% ty ni pi"k nie od ci na si"
od resz ty zie le ni uli cy, upstrzo nej tak, $e
le d wo wi da) przy le ga j% ce do nich bu-

dyn ki. Par ku je my na prze ciw ka te dry #w.

Ja na Chrzci cie la. Za je$ d$a przed ni% do-

ro$ ka z tu ry sta mi, nie ma ich tu taj a$ tak

wie lu, jak za zwy czaj. Jest nie dzie la, pó'-
ne po po !u dnie. Ko nie le ni wie ci% gn% za-

da szo n% brycz k". Wo' ni ca co rusz przy-

sta je i t!u ma czy tu ry stom, sk%d wzi%! si"
ten po mnik, tam ten bu dy nek. Nikt si" tu
nie #pie szy, sa mo cho dy zwa $a j% na pie-

szych, i ro we rzy stów, oni ma j% pierw-

sze( stwo. 

Spa ce ru je my, mi ja my dom, w któ rym

miesz ka! ge ne ra !a Wi liam Te cum seh

Sher man ze s!u$ b%, i pa r" in nych, dzie-

wi"t na sto wiecz nych w ogrom nej cz" #ci

wil li z ich nie po wta rzal ny mi ku ty mi

scho da mi, bra ma mi wkom po no wa ny mi

w ogro do w% zie le( kwia tów, krze wów,

z wo do try ska mi. Mo$ na wej#) i zwie-

dzi) wn" trze jed nej z ta kich wil li, jest

tu mu zeum, ale nas po ga nia czas. Po za

tym, tak prze pi"k nie spa ce ru je si" po Sa-

van nah. I spo tka) mo$ na np. sza r%,
ame ry ka( sk% wie wiór k" prze my ka j% c%
po zie mi, ko na rach drzew. Jest i pol ski

ak cent, Pu la ski squ are, bo ha te ra woj ny

o nie za le$ no#) m!o dych Sta nów. Spo-

czy wa my przy bia !ej fon tan nie pod roz-

!o $y sty mi, p!a cz% cy mi drze wa mi, ufun-

do wa n% przez po tom ków nie miec kich

osad ni ków [cz"#) z nich przy by !a z Sal -

zbur ga, bo ta kie to wa rzy stwo te$ „wpi-

sa !o si"” na pa mi%t ko wej ta bli cy]. Ka-

mien ne !aw ki, !u ko wa to za ko( czo ne,

ni czym eg zo tycz ne kwia ty, za ch" ca j%, by

na nich przy si%#). Ma !a chce plu ska) si"
w wo dzie. Jest skwar, ale tu pod tym $y-

cio daj nym wo do try skiem czu je my

ch!od n% bry z". T" ulg" po dzie la my nie

tyl ko my, ale i in ni, w tym ro dzi mi

miesz ka( cy Sa van nah. Obok nas, nie da-

le ko sie dz% dwie czar no skó re „omy”,

Amel ka bez wa ha nia pod cho dzi do nich

i wi ta si". Ma ma z ciot k% Li s% lek ko za-

nie po ko jo ne przy sta j%, a mi" dzy na mi

roz le ga si" ty po wy dia log – sk%d je ste-

#cie, jak d!u go, ile masz lat. Z tym $e roz-

mo wa jest bar dziej eg zo tycz na, Amel-

ka ma pierw szy raz tak bli ski kon takt

z in n% ra s%, jest za fa scy no wa na. Py tam

si", czy nie chcia !a by ta kiej czar no skó-

rej, ame ry ka( skiej bab ci. Mó wi, $e nie,

wo li pol sk% bab ci" Kry si", ale ko kie tu-

je da lej czar no skó re ciot ki, przy na le $% -
ce chy ba do ja kie go lo kal ne go ko #cio-

!a, czy na wet chó ru [to cz" ste

po !% cze nie]. 

cdn.

Przy pomniku genera!a Jamesa Edwarda Oglethorpa, za!o"yciela i dobroczy#cy stanu Georgia.
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mleko

Mleko ostateczno!ci

uchowaj nas przed samym sob",
wyprowad# w pole

j$zyka,

niech si$ rozegra  wreszcie wszystko 

na naszych oczach.

Mleko  roztworów

ciemno!ci

s"czonych po kapce

spragnionym.

Mleko uliczne, 

uderzaj"ce o bramy i p%oty

kroplami

a&  l$gnie  si$ co! w patrz"cym.

Mleko  wkl$!ni$'  krzewiastych

ko%ysz"ce domostwa

z ca%" swobod" pikanterii,

a& do hioborytu

dna.

Mleko przykrywania si$
by by%o nas wi$cej 

tylko po co?

Po to by pój!' po mleko

do sklepu

tr"bo 

mleczna

unosz"ca si$ 
nad przypalonym garnkiem.

Mleko ostateczno!ci

w nas si$ wda%e!,

Krowostan

w  koronie.

02.2013
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kreska
Zakr$cona kreska te& jest prosta

tylko &e zakr$cona

Do prostej kreski mnie ci"gnie co!
nie wiem co to jest nie chc$ si$ z tym

mocowa' niech ci"gnie je!li chce

lubi$ ten moment

kiedy wrony nad polem migaj" niczym            

szybkie

kreski

i g%odne

a potem skacz" i bij" si$ o d&d&ownic$
a nad nimi krechy szumi"ce

rozko%ysane

ze sp$kan" kor"
rzucaj"ce ten swój 

powyginany cie)

Czuj$ ci$&ar tej kreski

coraz bardziej

te esy floresy

odsy%aj"ce do wn$trza wulkanu

królestwo

Co mo&e by' tamtym

jest tym,

ma%e i wielkie pocieszenie.

Szczelina !wiata – %"ka, 

gdzie pas" si$ nasze oczy.

Ukryta mowa 

o najwspanialszym milczy,

r$ce tylko walcz"
o stan wokó% którego 

kr$c" si$ nasze dni.

Stan napi$cia

cyzeluje chronomimy

unosz"ce si$ w powietrzu.

Oddychamy nimi, 

bo to my sami,

uk%adamy cegie%ki  czasu

zero.

Stacje wzgórz

gwizdem ptaka witane.

Weseli si$ jar ró&.

Stopniami

po stopniach, które nas chroni"
doczekujemy si$ wzniesienia toastu

ciszy, jak orkiestra symfoniczna

pozwala si$ wychyli'
z ca%" celebr" chwili.

Kr$ci si$ niebo i ziemia

i mi$dzybyty.

Sienniki s%ów !wiszcz" podchodami

wiadomo po co,

pokonanie koronek

to nie jakie! tam…

Z tego trzeba wyj!' ca%o
by si$ cieszy'.

Wracam wi$c do kamienia

rozdania g%osów

o Królu.

02.2013

MARIAN!LECH!BEDNAREK
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Adam Sikora.

Miko!ów – Drohobycz

DAGMARA"DRZAZGA

– Po wie dzia !e" mi kie dy", #e two je fil -
mo we spo tka nie z Schul zem wca le nie
by !o spo wo do wa ne „mi !o "ci$ od pierw -
sze go za czy ta nia”. Dla cze go za tem po -
sta no wi !e" na kr% ci& ten kre acyj ny do ku -
ment?

– To wca le nie ja pod j# !em ta k# de cy -

zj$. Pro du cent ka Agniesz ka Tra czew ska

(kra kow skie Stu dio Fil mo we Lar go 

– przyp. D.D.), z któ r# zro bi !em wcze %niej

kil ka pro jek tów m.in. do ku men ty Bo !e
Cia "o i Er win Sów ka i któ rej nie umiem

od mó wi& (#miech) na le ga !a, 'e to w!a %nie

ja mu sz$ zro bi& film o Schul zu, bo po dob -

nie jak on po cho dz$ z ma !e go mia sta i dla -

te go %wiet nie zro zu miem je go 'y cie

i twór czo%&. Po cz#t ko wo bar dzo si$
wzbra nia !em – nie czu !em si$ na si !ach,

'e by zmie rzy& si$ z ta kim ar ty st# jak

Schulz! Nie wie dzia !em, jak ten film

zro bi&, nie wi dzia !em te go ob ra zem. Do -

pie ro po wol ne wni ka nie w %wiat Schul za,

szcze gól nie w je go ko re spon den cj$, na pro -

wa dzi !o mnie na trop fil mu i je go wi zj$.
Punk tem wyj %cia by! zna ko mi ty sce na riusz

wy bit nej znaw czy ni Schul za Aga ty Tu -

szy( skiej. Na kan wie te go sce na riu sza roz -

po cz# !em po szu ki wa nie for mu !y fil mu.

– D!u go to w to bie doj rze wa !o?
– Bar dzo d!u go. Ju' my %la !em, 'e ni gdy

nie doj rze je!

– Ja te# wi dz% pew ne po do bie' stwa: to
nie tyl ko ma !e mia sto, w któ rym przy sz!o
wam #y&. Aby to le piej uwy pu kli& u#y j%
cza su te ra( niej sze go – i ty, i Schulz po -
s!u gu je cie si% ob ra zem, ja ko "rod kiem
wy po wie dzi ar ty stycz nej, wy ko nu je cie za -
wód na uczy cie la (Adam Si ko ra jest wy -
k!a dow c$ na Wy dzia le Ra dia i Te le wi zji
U) – przyp. D.D.). Za ry zy ko wa !a bym te#
twier dze nie, #e w ja ki" spo sób je ste "cie
zbli #e ni pod wzgl% dem cha rak te ro lo -
gicz nym: in tro wer tycz ni, wy ci sze ni...

– Mo 'e do szu ka! bym si$ pew nych po do -

bie(stw oso bo wo %cio wych mi$ dzy na mi, ale

gdzie' mi tam do Schul za! Po za tym, on

mia! strasz nie trud ne 'y cie: mu sia! utrzy -

my wa& licz n# ro dzi n$, co dzien nie od ósmej

do trze ciej uczy! w szko le pod sta wo wej roz -

ka pry szo ne dzie ci... To wy da je mi si$ prze -

ra 'a j# ce! Nie wie le cza su po zo sta wa !o mu

na twór czo%&. Co do ob ra zów – ce ni$ bar -

dziej je go do ro bek li te rac ki, ni' pla stycz -

ny. Bar dzo mi si$ po do ba j# je go pierw sze

pra ce – gra fi ki, na to miast do ry sun ków mam

am bi wa lent ny sto su nek. Nie w#t pli wie by!

mi strzem j$ zy ka pol skie go, co dla mnie jest

tro ch$ dziw ne, bo prze cie' wy cho wa! si$
w ro dzi nie 'y dow skiej i 'y! w tym %ro do -

wi sku. W Dro ho by czu wszy scy je go naj bli' -
si przy ja cie le by li )y da mi. Ro dzi ce zna li

nie miec ki i po s!u gi wa li si$ nim: Schulz

wspo mi na!, jak w dzie ci( stwie mat ka czy -

ta !a mu baj ki Go ethe go w ory gi na le. My -

%l$, 'e z j$ zy kiem pol skim móg! ze tkn#& si$
pó* niej, a na pew no nie by! to je dy ny j$ zyk,

w któ rym wzra sta!, ale to, co z nim zro bi!
jest nie by wa !e!

– Wró& my do po szu ki wa' for mu !y
fil mu.

– Aga ta Tu szy( ska opi sa !a naj wa' niej -

sze punk ty 'y cia Schul za. Nie za le' nie

od te go roz po cz# !em w!a sne po wa' ne

stu dia: prze czy ta !em mnó stwo li te ra tu ry

na te mat Schul za, rów nie' tej naj now szej,

któ ra do ko nu je ana li zy je go twór czo %ci

pod k# tem ka ba !y i do strze ga po mi$ dzy ni -

mi pew ne zwi#z ki. Schulz oso bi %cie ni gdy

nie pi sa!, 'e zaj mu je si$ ka ba !#, jed nak 'e
pod czas lek tu ry je go tek stów i ro li De miur -

ga, o któ rym cz$ sto wspo mi na, czy li te go

wtór ne go kre ato ra od po wie dzial ne go

za stwo rze nie sfe ry ma te rial nej %wia ta

mo' na do strzec ta kie ana lo gie. Kie dy by -

Jesienne, ciep!e przedpo!udnie. Nasze spotkanie zaczynamy od spaceru po miko!owskim rynku. Cytuj#c Schulza

mog!abym powiedzie&, 'e kiedy tak w$drujemy „kwadraty bruku mijaj# powoli pod naszymi mi$kkimi i p!askimi krokami”.

Drohobycz i Miko!ów, dwa ma!e i – rzec by mo'na – prowincjonalne miasta. A jednak potrafi# si$ one sta& osobnym %wiatem,

universum generuj#cym podró' „na drug# stron$ rzeczy”.

O Bruno Schulzu rozmawiam z Adamem Sikor#, który w!a%nie sko(czy! prac$ nad swoim najnowszym filmem

po%wi$conym autorowi „Sklepów cynamonowych”.
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li !my w Tel Awi wie jed na z pa", z któ ry -

mi pro wa dzi li !my roz mo w# po wie dzia $a,

%e w la tach trzy dzie stych Schulz bar dzo in -

ten syw nie uczy$ si# j# zy ka he braj skie go.

Zna$ oczy wi !cie ji dysz, nie miec ki, ale he -

braj skie go nie. To, %e za pra gn&$ po zna' j# -
zyk he braj ski mo %e by' pew nym do wo -

dem, %e chcia$ pod j&' pró b# stu dio wa nia

ka ba $y i ksi&g he braj skich.

– Cz!"# ani mo wa na two je go fil mu

na wi$ zu je w ob ra zie do wy k%ad ni ka ba -

li stycz nej, czy li do De miur ga i "wia t%a ja -

ko ele men tu kreu j$ ce go "wiat. Po cz$t ko -

wo mia %e" przy re ali za cji tych se kwen cji

pra co wa# z Pio trem Du ma %$, z któ rym

zre ali zo wa %e" ju& prze pi!k ny Las.
– Tak, to by $a do bra sy tu acja wyj !cio -

wa. Oka za $o si# jed nak, %e Piotr jest bar -

dzo za j# ty przy pro duk cji no we go fil mu

ani mo wa ne go Hi po po ta my i w zwi&z ku

z tym nie mo %e wspó$ pra co wa' ze mn&.
Po le ci$ mi jed nak swo je go stu den ta Wy -

dzia $u Ani ma cji w $ódz kiej Fil mów ce,

Mar ci na Po dol ca. Rze czy wi !cie, Mar cin

z ogrom n& spraw no !ci& wy ko na$ wszyst -

kie ry sun ki. Prze sy $a $em mu krót kie opi -

sy, co ma by' te ma tem i co z te go po win -

no wy ni ka', a je mu po zo sta wia $em

wol no!' w wi zji pla stycz nej. On to wszyst -

ko bar dzo szyb ko i spraw nie re ali zo wa$.
– W two im fil mie wi dzi my Schul za ja -

ko cz%o wie ka zu pe% nie wy alie no wa ne go,

&y j$ ce go w swo im w%a snym "wie cie.

– Bar dzo mi po mo g$a lek tu ra je go li stów;

w nich ujaw nia si# to, ja kim by$ cz$o wie -

kiem – oka zu je si#, %e prze %y wa$ g$# bo k& de -

pre sj#, ro dzaj za mkni# cia. I o tym chcia $em

opo wie dzie'. W fil mie epi cen trum te go

!wia ta na wet nie jest Dro ho bycz, a czte ry

!cia ny po ko ju – je go mi kro i ma kro ko smos.

Ca $a twór czo!' Schul za od by wa $a si# w tej -

%e w$a !nie prze strze ni. Okno po ko ju wy da -

$o mi si# ta k& p$asz czy zn&, przez któ r& na -

wi& zy wa$ on kon takt ze !wia tem i by'
mo %e by$ to je dy ny ele ment, któ ry go z tym

!wia tem $& czy$. Ju% sam fakt, %e rzad ko to

mia sto opusz cza$, %e by$ na Dro ho bycz nie -

ja ko ska za ny – a nie mia$ tam %ad nych part -

ne rów in te lek tu al nych – po wo do wa $o, %e
miej sce to sta $o si# dla nie go w ja ki! spo sób

tok sycz ne. Z dru giej stro ny, Schulz nie by$
w sta nie wy je cha' z Dro ho by cza, cho cia%
mia$ roz licz ne pro po zy cje, na przy k$ad wy -

cho dz& ce ze !ro do wi ska Na$ kow skiej, %e by

prze nie!' si# do War sza wy. Tak wi#c tkwi$
tam i na wet w sy tu acji osta tecz ne go za gro -

%e nia, kie dy by $y po dej mo wa ne pró by wy -

do sta nia go i ukry cia w ja kim! za cisz nym

miej scu, w któ rym móg$ by prze trwa' 
woj n#, nie zde cy do wa$ si#, %e by Dro ho bycz

opu !ci'. 
– W ze sz%ym ro ku po je cha %am do Dro -

ho by cza. Wy da wa %o mi si!, &e zo ba cz!
mia stecz ko jak ze snów, &e – od wo %u j$c
si! do Ga% czy' skie go – przy je dzie „za -

cza ro wa na do ro& ka, za cza ro wa ny do ro& -
karz, za cza ro wa ny ko'”. A co zo ba czy -

%am? Chi' ski mar ket, gdzie ku pisz

wszyst ko za czte ry hryw ny!

– Wi& za $em z Dro ho by czem ogrom ne

na dzie je! To by $a mo ja pierw sza my!l – je -

%e li ma my ro bi' film o Schul zu trze ba po -

je cha' do miej sca, w któ rym si# uro dzi$,
wy cho wa$, two rzy$ i sp# dzi$ ca $e %y cie. Wy -

da wa $o mi si#, %e w$a !nie tam znaj d#
klucz do te go fil mu, %e od naj d# ow& prze -

strze" schul zow sk&. Roz cza ro wa $em si#

bar dzo. Wspó$ cze sny Dro ho bycz jest so -

wiec kim mia stem nie ma j& cym nic wspól -

ne go z tym ma gicz nym, przed wo jen nym

Dro ho by czem, któ ry tak pi#k nie od ma lo -

wa$ Schulz w swo jej li te ra tu rze. Nie mniej

jed nak, wy szu ka li !my kil ka fan ta stycz nych

miejsc. Ich wy gl&d bar dzo przy le ga do opi -

sów ist nie j& cych w ksi&% kach Schul za, wi#c
my !l#, %e mu sia$ te miej sca zna' i wi dzie'.
Po za tym, mie li !my prze wod ni ka – m$o -

de go ch$o pa ka z To wa rzy stwa Schul zow -

skie go w Dro ho by czu i on po ka za$ nam pa -

r# sta rych kla tek scho do wych i po dwó rzy.

Tam rze czy wi !cie po czu $em schul zow -

sk& pro z#, bo to ta kie la bi ryn to we struk tu -

ry, w któ rych mo% na si# za gu bi', wej!'
w jed ne drzwi, a „po wie lu ty go dniach”

wyj!' in ny mi w zu pe$ nie od r#b n& prze -

strze". Wszyst ko w swo jej fak tu rze jest

znisz czo ne i bar dzo przy po mi na la ta trzy -

dzie ste, kie dy móg$ tam t# dy prze cho dzi'
Schulz. Na kr# ci li !my kil ka ta kich frag men -

tów Dro ho by cza i umie !ci $em je fil mie. 

– By %e" w do mu Schul za. Co po czu %e"
wcho dz$c tam?

– Nic. Ten dom tyl ko z ze wn&trz ist nie -

je w ta kiej sa mej for mie, wn# trze jest ju%
zu pe$ nie in ne. Te raz miesz ka tam ukra i" -
ska ro dzi na, któ ra zresz t& przy zna $a, %e ma

do sy' ci& g$ych wi zyt ró% nych ekip fil mo -

wych. To miesz ka nie jest ju% ob ci& %o ne in -

n& ener gi&.
– Od na le( li "cie tak &e oso by, któ re

pa mi! ta j$ Schul za. Chcia %y si! otwo rzy#
i przy wo %a# prze sz%o"#?

– Nie wia ry god ne, %e ze spo $ecz no !ci

oko $o 20 ty si# cy (y dów, któ rzy przed woj -

n& za miesz ki wa li Dro ho bycz – a by$ on

wów czas na zy wa ny „trój mia stem”, bo

wspól nie %y li tu w rów nych cz# !ciach Po -

la cy, Ukra i" cy i (y dzi – po zo sta$ je dy nie

Al fred Schrey er. By$ uczniem Schul za,

a te raz jest „eta to wym schul zo lo giem”.

Cza sem ju% nie wia do mo, co w je go

opo wie !ci jest praw d&, a co kon fa bu la cj&
na po trze by ro% nych au to rów fil mo wych,

któ rzy do nie go przy je% d%a j&. Jed nak %e py -

ta nia Aga ty Tu szy" skiej by $y tak pre cy zyj -

nie skon stru owa ne, %e uda $o nam si# wy -

do by' z nie go tre !ci, o któ rych ni gdy

wcze !niej ni ko mu nie mó wi$. Dru g& oso -

b& pa mi# ta j& c& Schul za jest Ze ev Fle ischer.

Szcz# !li wie oca la$, a po woj nie wy je cha$
do Izra ela. To w$a !nie on opo wia da, jak

zna laz$ na uli cy za bi te go cz$o wie ka i wy -

szar pa$ mu bo che nek chle ba. Kie dy od -

wró ci$ cia $o zo ba czy$, %e to Schulz. I z tym

ob ra zem za krwa wio nej twa rzy Schul za %y -

Kadry z filmu o Bruno Schultzu...
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je ca !e "y cie i cz# sto ten ob raz po wra ca

w je go snach. 

Uda !o nam si# tak "e od kry$ oso b#,
któ rej nikt do tych czas nie na gry wa!: pan

ten miesz ka! nie opo dal Schul za i ja ko na -

sto la tek do brze go zna!. Otó" Schulz cz# -
sto by wa! u nich w do mu, po nie wa" ten pan

mia! bar dzo uro dzi w% sio str# w wie ku oko -

!o 13–14 lat i Schulz przy cho dzi! do nich

t# sio str# ry so wa$ – Schulz w ogó le lu bi!
ry so wa$ ta kie m!o dziut kie dziew czyn ki.

Nie by wa !a jest te" hi sto ria pew nej pa ni,

któ r% zna le& li 'my w War sza wie. Ma j%c 13

lat by !a, po nie k%d, je go sym pa ti%: na ko -

ry ta rzu szkol nym Schulz za pro po no wa! jej

spa ce ry i tak cho dzi li po dro ho byc kim par -

ku i uli cach trzy ma j%c si# za r# ce. Schulz

wy sy !a! jej na wet mi !o sne li 'ci ki. Z dzi siej -

sze go punk tu wi dze nia zwi% zek pra wie 50-

let nie go na uczy cie la i 13-let niej dziew czyn -

ki by! by ra czej nie mo" li wy; wi docz nie

w tam tych cza sach to nie wy da wa !o si#
czym' a" tak grzesz nym.

– No, ale grzesz ne wy da !o si" jej oj cu...
– Tak, oj ciec dziew czyn ki uzna!, "e to

nie sto sow ne – wi#k szo'$ tych mi !o snych

li stów spa li! i zwi% zek prze rwa!.
– Szu ka li #cie roz mów ców w Dro ho by -

czu, w Pol sce, ale zna le$ li #cie ich te%
w Izra elu?

– Aga ta Tu szy( ska zna !a wcze 'niej tych

lu dzi, bo pi sz%c swój sce na riusz opie ra !a si#
na ich re la cjach. W Izra elu po ja wi !a si# jed -

nak zu pe! nie no wa oso ba, któ ra ni gdy nie

opo wia da !a swo jej hi sto rii. W cza sie woj -

ny mia !a 11 lat i b# d%c )y dów k% – co jest

za dzi wia j% ce! – by !a opie kun k% dzie ci

Lan daua, czy li te go ge sta pow ca, któ ry

roz to czy! „opie k#” nad Schul zem. Pa ni ta

pa mi# ta, jak Schulz ma lo wa! owe s!yn ne

fre ski w dzie cin nym po ko ju, bo mo g!a tam

wcho dzi$. Przy wo !a !a tak "e dzie( 'mier -

ci Schul za: by !a wów czas 'wiad kiem roz -

mo wy mi# dzy Lan dau em a Günthe rem,

któ ry po wie dzia!: „dzi siaj za bi !em two je -

go )y da Schul za”. Nie ma wi#c w%t pli wo -

'ci, "e to Günther za strze li! ar ty st#, cho$ ist -
nie j% tak "e sprzecz ne opi nie na ten te mat.

Na przy k!ad Fle ischer twier dzi – a te" by!
'wiad kiem tych wy da rze( – "e w ak cji pa -

cy fi ka cyj nej )y dów w Dro ho by czu w ogó -

le nie bra li udzia !u Niem cy, a zro bi li to

Ukra i( cy i to ich wi ni za 'mier$ Schul za.

Mo "e mot tem niech b# d% tu s!o wa jed ne -

go z roz mów ców, któ ry w Tel Awi wie po -

wie dzia!: „Co kol wiek by 'cie nie us!y sze li

i nie do wie dzie li si#, ju" i tak praw dy nie

po zna cie. Jed no znacz nej praw dy bo wiem

nie ma. Ka" dy wi ze ru nek Schul za b# dzie

tyl ko hi po te tycz n% wi zj% je go po sta ci”.

– W two im fil mie jest za tem cze#& do -
ku men tal na, ani mo wa na, ale te% po ja -
wia si" war stwa fa bu lar na.

– Po dro" do Dro ho by cza u'wia do mi !a
mi, "e to b# dzie ta ki film do ku men tal ny,

któ ry jest w!a 'ci wie fil mem fa bu lar nym;

tak ma !o mam w%t ków do ku men tal nych,

"e trze ba wy kre owa$ po sta$ Schul za

od po cz%t ku do ko( ca, nie wi% "%c si# z "ad -

ny mi re la cja mi. Oczy wi 'cie, s% 'wiad ko -

wie – na przy k!ad je go ucznio wie, o któ -

rych wspo mi na !em, jed nak "e oni by li

wów czas za le d wie 13–14-let ni mi ch!op ca -

mi. Ich nar ra cja jest bar dzo cie ka wa, ale

sza le nie ze wn#trz na i po wierz chow -

na – mó wi% jak Schulz wy gl% da!, jak si#
za cho wy wa!. Wie dzia !em, "e aby stwo rzy$

g!#b szy, we wn#trz ny wi ze ru nek te go cz!o -

wie ka, mu sz# si# gn%$ do cze go' zu pe! nie

in ne go i ina czej to opo wia da$. St%d ta cz#'$
ani mo wa na od wo !u j% ca si# do pro zy

Schul za, bo w je go pro zie naj bar dziej za -

chwy ca mnie nie ustan na me ta mor fo za

j# zy ka – on ci% gle ge ne ru je no we rze czy -

wi sto 'ci, z jed nej wni ka w in n%. Ta rze czy -

wi sto'$ nie jest czym' okre 'lo nym na sta -

!e, ale pod le ga prze mia nie, jest w sta nie

p!yn nym. Nie wie dzia !em, jak to opo wie -

dzie$ kla sycz nym j# zy kiem fil mo wym,

wi#c od wo !a li 'my si# do ani ma cji, któ ra

ma !a two'$ kre owa nia ró" nych 'wia tów

i prze ni ka nia z jed nej prze strze ni w dru -

g%. Za le "a !o mi, "e by to nie by !a pro sta ilu -

stra cja frag men tów li te ra tu ry, ale ra czej

two rze nie cze go' no we go w opar ciu o ele -

men ty, któ re w niej tkwi%. War stw# fa bu -

lar n% wy kre owa li 'my w stu diu w Gda( -
sku – na pod sta wie opi sów sce no graf

Ja cek Moc ny od two rzy! po kój Schul za

i do pie ro tam po czu !em obec no'$ ar ty sty.

– Dla cze go wy na j" li #cie stu dio a%
w Gda' sku?

– Bo stam t%d po cho dzi mój kie row nik

pro duk cji Adam Mon tre zor i dla te go naj -

!a twiej by !o to tam zor ga ni zo wa$. Jak

wiesz, bu d"e ty fil mów do ku men tal nych nie

s% zbyt du "e, a Gda(sk u!a twi! stwo rze nie

sce no gra fii. No i w ogó le fan ta stycz nie

nam si# tam pra co wa !o, cho$ krót ko, bo za -

le d wie trzy dni zdj# cio we.

– Za to ak tor, któ ry za gra! Schul za jest
st(d?

– Tak, z Ty chów. Mam „s!a bo'$”
do S!aw ka )u kow skie go. On ju" nie raz

wy st% pi! w mo ich fil mach. S!a wek ma bar -

dzo cie ka w% fi zjo no mi# i kon sy sten cj# fi -
zycz n%: te" jest ta ki szczu p!y i drob ny jak

Schulz, ma pe wien neu ro tycz ny spo sób

po ru sza nia si#. Mu sz# jed nak za zna czy$,
"e nie my 'la !em tu o za sa dzie po do bie( -
stwa, bo mia !em 'wia do mo'$, "e nie

znaj d# ak to ra, któ ry jest po dob ny do

Schul za. Po za tym – nie to jest naj wa" niej -

sze. Za sa d% po ka zy wa nia po sta ci jest tu

pew na ta jem ni ca: nie od s!a nia my je go

twa rzy, wi dzi my go od ty !u, z pro fi lu. Bar -

dziej on nas in te re su je ja ko zja wi sko fi -

zycz ne. Nie za mie rza !em po ka zy wa$ ana -

lo gii mi# dzy ak to rem, a pier wo wzo rem.

S!a wek ma jesz cze t# du "% za le t#, "e jest

ogrom nym mi !o 'ni kiem Schul za, co te"
jest istot ne, no i 'wiet nie ry su je. W sce -

nach, w któ rych po ja wia j% si# ry sun ki nie

by !o naj mniej szych pro ble mów re ali za cyj -

nych, nie po trze bo wa! po mo cy. Mo gli 'my
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te se kwen cje kr! ci" 1:1, bo S#a wek wszyst -
ko sam ry so wa#.

– Te ry sun ki, któ re wi dzi my w fil mie
s! je go au tor stwa?

– Tak, je go. Na przy k#ad por tret Jó ze fi -
ny Sze li$ skiej zo sta# na ma lo wa ny przez
S#aw ka. Oczy wi %cie, pier wo wzo rem by# jej
wi ze ru nek zna ny dzi% je dy nie z czar no -bia -
#ej re pro duk cji. S#a wek sam wy ko na# ten
por tret w ko lo rze.

– Czy usta wia j!c po szcze gól ne ka dry
in spi ro wa "e# si$ ry sun ka mi Schul za?

– Nie, ale mia #em w g#o wie do k#ad ny ro -
dzaj sto ry bo ar du, bo mi! dzy war stw& in -
sce ni za cyj n&, a ani mo wa n& s& pre cy zyj ne
przej %cia i te punk ty mu sia #y by" bar dzo
wy ra zi %cie na kre %lo ne.

– Au to rem zdj$% jest To masz Wo& nicz -
ka. Dla cze go sam nie chcia "e# sta n!%
za ka me r!?

– To mek jest bar dzo zdol nym, m#o dym
ope ra to rem, lau re atem Srebr nej Ki jan ki
na fe sti wa lu Ca me ri ma ge i bar dzo do brze
za po wia da j& cym si! ope ra to rem m#o dej
ge ne ra cji. Jest te' sza le nie wra' li wy. Wy -
da# mi si! zna ko mi ty do te go schul zow skie -
go ob ra zu. Zresz t&, cz! sto ze so b& wspó# -
pra cu je my. Ogól nie okre %li #em ro dzaj
ob ra zu, ja ki mnie in te re so wa#, ale to wszyst -
ko wy ko na# To mek i nie chcia #em in ge ro -
wa" w je go pra c!. Po za tym, mu sia #em za -
j&" si! mi kro re 'y se ri& frag men tów
fa bu lar nych i nie chcia #em jej so bie za k#ó -
ca" za gad nie nia mi ope ra tor ski mi, ta ki mi jak
usta wia nie pla nu i %wia t#a, czy przy go to wa -
nie ka me ry. Mam za ufa nie do Tom ka i po -
wie rzy #em mu to za da nie.

– Czwar t! war stw! two je go fil mu
jest d&wi$k.

– Na po cz&t ku mia #em bar dzo asce tycz -
n& wi zj! d(wi! ku: my %la #em o na tu ral nych
d(wi! kach i ewen tu al nym wy ko rzy sta niu
kom po zy cji Arvo Pärta. Po tem po sta no -
wi #em po wie rzy" kwe sti! d(wi! ku Jac ko -
wi Ha me li, a 'e jest on wy bit nym spe cja -
li st& w tej dzie dzi nie, nie chcia #em
in ge ro wa" w je go pra c!. Ja cek stwo rzy#
nie by wa #& %cie' k! d(wi! ko w&, któ ra jest
ro dza jem kom po zy cji mu zycz nej. Wy kre -
owa# opo zy cj! d(wi! ko w& dwóch %wia -
tów: we wn!trz ne go, któ ry funk cjo nu je
w g#o wie Schul za i ze wn!trz ne go, obiek -
tyw ne go. Ta %cie' ka d(wi! ko wa bar dzo
po g#! bia film. Pa mi! tam, jak za ska ku j& -
ce by #o dla mnie pierw sze obej rze nie fil -
mu z do da nym d(wi! kiem! Jak na gle ten
ob raz za cz&# 'y"! Wcze %niej nie wszyst -
ko mi si! po do ba #o, nada wa #em szyb ki
rytm mon ta 'o wy, tro ch! nie ufa #em swo -
im in sce ni za cjom, bo wy da wa #y mi si!
sztucz ne. Mia #em so bie wie le do za rzu ce -
nia i dla te go bar dzo je skra ca #em. Do pie -
ro, gdy na war stw! ob ra zo w& zo sta #a na -
#o 'o na d(wi! ko wa oka za #o si!, 'e to
wszyst ko funk cjo nu je i film móg# by by"
na wet tro ch! d#u' szy, pe# niej szy. Cho"
z dru giej stro ny, sa ma do brze wiesz, 'e
w te le wi zji obo wi& zu je pe wien ry gor cza -
so wy. Je stem jed nak z te go fil mu bar dzo
za do wo lo ny. Do dam, 'e Bru no  Schul za
mon to wa #a ze mn& nie zwy kle zdol na
mon ta 'yst ka Be ata Wa len tow ska.

– Pra ca nad tym fil mem by "a dla cie -
bie wa' nym okre sem w 'y ciu?

– Tak, to trwa #o dwa la ta. By #em wów -
czas bar dzo za nu rzo ny w %wie cie Schul -
za, w je go li te ra tu rze, w nim sa mym, ale

jak ju' ten film zro bi #em, za po mnia #em
o wszyst kim.

– Po tra fisz si$ tak ode rwa%?
– Tak. Mu sz!. Bo mu sz! ro bi" ko lej ny

film i wcho dzi" w in ne %wia ty. Naj zwy czaj -
niej wy pie ram to z sie bie.

– Trud ny pro ces?
– Nie. To si! dzie je na tu ral nie.
– Nad czym te raz pra cu jesz?
– W#a %nie sko$ czy li %my bar dzo cie ka we

zdj! cia do no we go fil mu Pio tra Du ma #y
Eder ly. Na wi& za li %my w nim do j! zy ka ki -
na lat czter dzie stych i pi!" dzie si& tych. Kr! -
ci li %my czar no -bia #y film, któ ry w spo so bie
o%wie tle nia i kom po zy cji od wo #u je si! do ar -
cha icz ne go ki na. Faj na przy go da, a i pra ca
z Pio trem jest fan ta stycz na, bo to za ra zem
wspa nia #y cz#o wiek i wiel ki ar ty sta.

– My #lisz te' o so bie, 'e je ste# wiel kim
ar ty st!?

Nie! Ja w ogó le nie my %l! o so bie do -
brze.

– Ja kim je ste# re 'y se rem? Jak by# sie -
bie okre #li"?

– W ogó le nie je stem re 'y se rem. Nie
mam do te go pre dys po zy cji. Re 'y ser to
kto% zde cy do wa ny, a ja nie je stem zde cy -
do wa ny. Po le gam na in tu icji, wi!c okre -
%li# bym sie bie ja ko re 'y se ra in tu icyj ne go.

– Ale to, 'e je ste# ope ra to rem po ma ga?
– Pew nie, 'e tak! Mam ja kie% do %wiad -

cze nie w pra cy na pla nie, w two rze niu in -
sce ni za cji, w umiesz cza niu ak to ra w tej in -
sce ni za cji.

– Wra ca j!c do po cz!t ku na szej roz -
mo wy – czy rze czy wi #cie u"a twi "o ci pra -
c$ nad Schul zem to, 'e po dob nie, jak on
je ste# z ma "e go mia stecz ka? Nie chcia -
"e# z nie go ni gdy uciec?

– Tro ch! za wy ro ko wa #a o tym ko -
niecz no%". Kie dy sko$ czy #em stu dia
mia #em tu ju' ro dzi n!, nie chcia #em
z ni mi wy je' d'a". Przy zna j! te', 'e
i w mo im przy pad ku – po dob nie jak
u Schul za – za de cy do wa #o sil ne, mo 'e
na wet tok sycz ne przy wi& za nie do miej -
sca. Cza sem so bie my %l!, jak by to by #o
gdy bym miesz ka# w Ber li nie, No wym
Jor ku, al bo i w War sza wie (!miech). Ale
nie 'a #u j!, cho" uwa 'am, 'e le piej
opusz cza" miej sca, w któ rych si! cz#o -
wiek wy cho wa#, w któ rych sp! dzi# dzie -
ci$ stwo i m#o do%".

– Dla cze go?
– Bo to jest bar dzo ob ci& 'a j& ce. Ta kie

miej sca ob fi tu j& w nad mier n& ilo%" wspo -
mnie$. Ka' dy frag ment te go ob sza ru
z czym% si! ko ja rzy. Le piej t! p! po wi n! ze -
rwa" i uda" si! w wiel ki %wiat. I tam bo -
ry ka" si! z 'y ciem, wal czy" i co pe wien
czas wra ca" do swo jej mi to lo gicz nej prze -
strze ni.

– Kie dy te raz je ste# w Mi ko "o wie, pa -
trzysz na nie go dro ho byc ki mi opi sa mi
Schul za?

– Nie, to s& dwa ró' ne %wia ty.
– Na czym, two im zda niem, po le ga ge -

nius lo ci ta kich mia ste czek?
– Na le gen dzie. Pa mi! tam, jak ro bi #em

film o Paw le Tar gie lu (Pa we# Tar giel, po eta,
po my s#o daw ca, za #o 'y ciel i pierw szy dy rek -
tor In sty tu tu Mi ko #ow skie go znaj du j& ce go
si! w daw nym miesz ka niu Ra fa #a Wo jacz -
ka – przyp. D.D.). To by# dla mnie bar dzo
bo le sny film; mie li %my go ro bi" wcze -
%niej, kie dy Pa we# jesz cze nie by# cho ry, ale
wów czas ja ko% ni gdy do te go nie do sz#o. Pa -
we# te' jest – by# cz#o wie kiem ska za nym
na Mi ko #ów. Ca #e la ta sp! dzi# w War sza wie,
tam two rzy# te atr, a po la tach wró ci# do swo -
je go ro dzin ne go mia sta. Pa mi! tam, 'e gdy
ju' by# bar dzo cho ry w pe wien desz czo wy
dzie$ sta li %my przed drzwia mi In sty tu tu Mi -
ko #ow skie go i za py ta #em go: „Na czym po -
le ga ten fe no men Mi ko #o wa, 'e tak trud no
si! od nie go uwol ni"? )e Wo ja czek, 'e te -
raz ca #a gru pa m#o dych po etów i pi sa rzy?
Z cze go to wy ni ka?”

A Pa we# po wie dzia#: „Po patrz Ada mie,
ja kie to wszyst ko strasz nie smut ne. Prze -
cie' to jest smut niej sze od pro zy Ku bi -
na. Mia sto, któ re on opi su je nie jest tak
smut ne jak Mi ko #ów”. Od po wia da j&c
wi!c na two je py ta nie – to s& le gen dy,
któ re po wsta j& na kan wie rze czy wi sto %ci,
bo sa ma rze czy wi sto%" wy da je si! by"
sza le nie pro za icz na, bo le sna i smut na.
Po pro stu.

– Co# na pu en t$?
– Niech to b! dzie pu en t&.
– Ale na ta kiej rze czy wi sto #ci wy ra sta -

j! pi$k ne owo ce: ksi!' ki, wier sze, fil my...
– No mo 'e... Ale wiesz, ile to wszyst ko

kosz tu je?

!
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Angelus Silesius 
(ur. w grudniu 1624 r. we Wroc!awiu – zm. 9.7.1677 r. we Wroc!awiu)

Jo hann Schef fler wy wo dzi! si" z ro -
dzi ny po cho dz# cej z Kra ko wa. Je go

oj ciec, Grze gorz Sta ni s!aw (vel Sten zel)
Schef fler (ur. w 1562 r.) by! kra ko wia -
ni nem o mie sza nym, pol sko -nie miec -
kim i jed no cze $nie szla chec ko -miesz -
cza% skim ro do wo dzie, nad to za$ by!
wy zna nia lu te ra% skie go. Ja ko urz"d nik
w s!u& bie kró lew skiej bra! udzia! w po -
cho dzie Ste fa na Ba to re go na Mo skw",
a tak &e za s!u &y! si" wzgl" dem Zyg mun -
ta III Wa zy. Za te swo je za s!u gi na
po sie dze niu sej mu war szaw skie go
z dnia 17 mar ca 1597 r. otrzy ma! in dy -
ge nat szla chec ki wraz z her bem o na -
zwie Sef fler (w her ba rzach wy mie nia -
nym rów nie& ja ko Dwu wie !e).
Za cho wa !y si" do ku men ty, w któ rych
Grze gorz Sta ni s!aw Schef fler fi gu ru je
ja ko Herr von und zu Bo ro wi cze i jed -
no cze $nie wia do mo, i& po sia da! ma j# -
tek ziem ski nie da le ko Kra ko wa. Na po -
cz#t ku ubie g!e go stu le cia pol scy
i nie miec cy hi sto ry cy li te ra tu ry, zaj mu -
j# cy si" &y ciem i dzie !em An ge lu sa Si -
le siu sa wspól nie do szli do po ro zu mie -

nia w spra wie wsi o ta jem ni czej na zwie
Bo ro wi cze. Otó& naj bar dziej praw do po -
dob n# i dzi$ po wszech nie ak cep to wa -
n# wy da je si" hi po te za, &e oj ciec Jo han -
na Schef fle ra by! w!a $ci cie lem s!yn nych,
pod kra kow skich Bro no wic.

Za pew ne z przy czyn re li gij nych
Grze gorz Sta ni s!aw Schef fler opu -
$ci! ka to lic ki Kra ków i w 1618 r.
(czy li do k!ad nie w ro ku wy bu chu
Woj ny Trzy dzie sto let niej, w znacz nej
mie rze b" d# cej prze cie& woj n# re li gij -
n#) osiad! we Wro c!a wiu. Tam w wie -
ku 62 lat o&e ni! si" ze znacz nie od sie -
bie m!od sz# (dwu dzie stocz te ro let ni#)
Ma ri# Mag da le n# Han ne mann, cór k#
le ka rza. Mia! z ni# tro je dzie ci, z któ -
rych naj star szym by! syn Jo hann.
Dwój ka po zo sta !ych to cór ka Mag da -
le na (ur. w 1626 r.) i syn Chri stian (ur.
w 1630 r.). Grze gorz Sta ni s!aw Schef -
fler zmar! w wie ku 75 lat w 1637 r.,
a je go ma! &on ka za le d wie w dwa la -
ta pó' niej. Tak wi"c Jo hann Schef fler
wraz z ro dze% stwem sto sun ko wo
wcze $nie zo sta li pe! ny mi sie ro ta mi

i za nim do szli do do ro s!o $ci, za opie -
ko wa !a si" ni mi dal sza ro dzi na.

Przy sz!y po eta wcze sne na uki po bie -
ra! w la tach 1639–1643 we wro c!aw -
skim gim na zjum $w. El& bie ty, w bu dyn -
ku obec nie miesz cz# cym bi blio te k"
Osso li neum. Tam zwró ci! na sie bie
uwa g" na uczy cie la po ety ki i re to ry ki,
nie ja kie go Chri sto pha Köle ra, sk# di n#d
ry mo pi sa, a tak &e przy ja cie la i bio gra -
fa in ne go zna ne go po ety $l# skie go,
Mar ti na Opit za. Chri stoph Köler by!
pierw szym, któ ry do strzeg! nie prze ci"t -
ne zdol no $ci u swe go ucznia, mi mo i&
nie uda ne pier wo ci ny po etyc kie m!o de -
go Jo han na jesz cze nie zwia sto wa !y
pó' niej sze go suk ce su.

Dal sze na uki pro wa dzi !y przez uni -
wer sy te ty Stras bur ga (1643-1644) i Lej -
dy (1644-1647) do Pa dwy (1647-
1648), gdzie na po cz#t ku lip ca 1648 r.
Jo hann Schef fler uzy ska! dok to rat z fi -
lo zo fii i me dy cy ny. W re je strach stu -
den tów wszyst kich tych uczel ni za wsze
fi gu ro wa! ja ko syn pol skie go szlach ci -
ca, na le &y wi"c s# dzi(, &e ze swe go po -

TERESA
KOWALSKA

Naj wy bit niej szym
przed sta wi cie lem

sie dem na sto wiecz nej po ezji
nie miec kie go ba ro ku
by! Jo hann Schef fler,
któ ry do nie miec kiej

i $wia to wej li te ra tu ry wszed!
ja ko An ge lus Si le sius,

czy li Anio! )l# zak.
On to do pro wa dzi! do wy &yn

ar ty stycz nej do sko na !o $ci
pro sty wy na la zek po etyc ki

Da nie la Czep ki z Bi ra wy
(ina czej von Re igers feld),

ja kim by !y mi stycz ne
dys ty chy, zbu do wa ne z dwóch

ry mu j# cych si" ze so b#
alek san dry nów. Ta w pew nym

sen sie uni ka to wa po ezja
re li gij na jest dzie !em ar ty sty

o zgo !a nie zwy czaj nym
&y cio ry sie.
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cho dze nia by! dum ny. Stras burg

w okre sie stu diów Jo han na Schef fle ra

by! ist n" twier dz" my #li spi ry tu ali -

stycz nej, z któ r" m!o dy stu dent mu sia!
si$ tam ze tkn"%. Jest nie mal pew ne, &e
pod czas po by tu w Lej dzie mia! mo& -
no#% za po zna nia si$ z po gl" da mi nie -

któ rych po mniej szych od!a mów pro te -

stan ty zmu, w tym z na ucze niem

men no ni tów i ko le gian tów, nie w"t pli -

wie wi$c ze tkn"! si$ tak &e i z ich mi -

sty cy zmem. Z ko lei w Pa dwie po raz

pierw szy w &y ciu zbli &y! si$ do #ro do -

wisk ka to lic kich, ale rów nie& spo tka!
si$ tam z mod n" wów czas w Ita lii my -

#l" pan te istycz n", wy ni ka j" c" z za in te -

re so wa nia Aver ro esem i je go fi lo zo fi",
i któ ra zna la z!a swo je od bi cie m. in.

w po gl" dach Gior da no Bru no (a tak &e
Be ne dyk ta vel Ba ru cha Spi no zy).

Wio sn" 1649 r. Jo hann Schef fler

po od by ciu stu diów uni wer sy tec kich

po wró ci! na 'l"sk. Po cz"t ko wo za trzy -

ma! si$ we Wro c!a wiu, aby je sie ni" te -

go sa me go ro ku prze nie#% si$ do

Ole #ni cy. Tam uzy ska! in trat ne sta no -

wi sko – z rocz n" pen sj" 124 ta la -

rów – na dwor ne go i oso bi ste go le ka rza

or to dok syj nie lu te ra( skie go ksi$ cia

Syl wiu sza Nim ro da von Württem berg -

-Öls, w!a #ci cie la naj wi$k szej pod ów -

czas na ca !ym 'l" sku bi blio te ki, li cz" -
cej rze ko mo a& trzy dzie #ci ty si$ cy

wo lu mi nów. Do cho do wa po sa da

na ksi" &$ cym dwo rze wraz ze spo rym

ma j"t kiem oso bi stym, odzie dzi czo -

nym po oj cu za pew nia !y m!o de mu le -

ka rzo wi do stat ni" i spo koj n" eg zy -

sten cj$.
Od wcze snej m!o do #ci Jo han na

Schef fle ra ce cho wa !o jed nak wy ra) ne

za in te re so wa nie teo lo gi" i me ta fi zy k",
a ju& szcze gól nie po ci" ga !o go dzie !o
Ja co ba Böhme go (1575-1624). Pod czas

swe go po by tu na uni wer sy te cie w Lej -

dzie, w owym cza sie uczel ni s!y n" cej

z naj wy& sze go w za chod nim #wie cie

po zio mu na ucza nia me dy cy ny, mia!
mo& no#% na wi" za nia bez po #red nie go

kon tak tu z am ster dam skim kr$ giem

uczniów Böhme go. Na dwo rze ksi$ cia

Syl wiu sza Nim ro da ze tkn"! si$ z ko lej -

nym je go uczniem, mia no wi cie z za -

miesz ka !ym w By strem k. Ole #ni cy

Abra ha mem von Franc ken ber giem

(1593-1652), au to rem bio gra fii swe go

mi strza. Cho cia& Abra ham von Franc -

ken berg dzia !a! ja ko ma te ma tyk, fi zyk,

le karz i teo log, a prócz te go zaj mo wa!
si$ jesz cze al che mi", astro lo gi" i ka ba -

!", to jed nak g!ów nie za pi sa! si$ ja ko

du cho wy prze wod nik mi sty ków #l" -
skich. Tak wi$c pod je go wp!y wem Jo -

hann Schef fler sam pr$d ko sk!o ni! si$
ku po g!$ bia niu wie dzy o mi sty cy zmie.

Przede wszyst kim Franc ken berg za po -

zna! go z pra ca mi in nych s!yn nych mi -

sty ków, prze wa& nie nie miec kich, a wi$c
z pra ca mi Mi strza Ec khar ta, Tau le ra,

Ruys bro ec ka, Franc ka i Schwenck -

fel da, po nad to za pi sa! mu w te sta -

men cie swo j" za sob n" w wie le cen nych

r$ ko pi sów bi blio te k$. Szcze gól na po -

bo& no#%, ja ka pod ów czas za cz$ !a roz -

wi ja% si$ u na dwor ne go le ka rza ole #nic -

kie go ksi$ cia nie na tra fi !a na

zro zu mie nie w je go lu te ra( skiej pa ra -

fii. Dla Schef fle ra spra w" naj wa& niej -

sz" sta !a si$ od t"d d"& no#% do zjed no -

cze nia z Chry stu sem i tro ska o to, aby

Pa nu Bo gu uda !o si$ za miesz ka% w je -

go du szy. Tym cza sem dla lu te ra( skich

du chow nych z Ole #ni cy by !y to wszyst -

ko kwe stie dru go rz$d ne, cza sem

brzmi" ce na wet he re tyc ko, dla nich bo -

wiem naj wi$k sz" wa g$ po sia da !y wy -

pro wa dza ne z prawd wia ry re gu !y ze -

wn$trz ne go po st$ po wa nia, a tak &e
okre #lo ne pro ble my do gma tycz ne.

Schef fler sta wa! si$ wi$c ce lem co raz

bar dziej ener gicz nych ata ków ze stro -

ny miej sco we go kle ru lu te ra( skie go,

zw!asz cza za# ze stro ny na dwor ne go

ka zno dziei sa me go ksi$ cia i za ra zem

teo lo gicz ne go cen zo ra w Ole #ni cy, pa -

sto ra Chri sto pha Fre ita ga. Na si la j" ce si$
nie sna ski nie mo g!y nie os!a bi% wi$ zi

mi$ dzy Schef fle rem a Ko #cio !em lu te -

ra( skim, tym sa mym nie ja ko na tu ral -

nie sk!a nia j"c go ku ka to li cy zmo wi.

Resz ty w 1652 r. do pe! ni !a #mier%
Abra ha ma von Franc ken ber ga, któ ra

pod zna kiem za py ta nia po sta wi !a sens

dal sze go po by tu Schef fle ra w Ole #ni -

cy. Tak wi$c po trzech la tach sp$ dzo -

nych w s!u& bie ksi$ ciu Syl wiu szo wi

Nim ro do wi, któ re jed no cze #nie sta !y si$
dla( okre sem po g!$ bio nych stu diów

nad mi sty cy zmem, Jo hann Schef fler

znów po wró ci! do Wro c!a wia.

Po po wro cie do Wro c!a wia, w grud -

niu 1652 r., zo sta! le ka rzem szpi ta la

przy ko #cie le #w. Ma te usza. Za pew ne

ju& od daw na kie! ko wa !a w nim my#l
o przej #ciu na ka to li cyzm, lecz do pie -

ro te raz – wo bec splo tu naj #wie& szych

i mo &e nie do ko( ca spo dzie wa nych

oko licz no #ci – ule g!a ona szyb kiej

kry sta li za cji. Tak wi$c dnia 12 czerw -

ca 1653 r. Jo hann Schef fler zo sta! w!" -
czo ny do gro na wier nych Ko #cio !a
ka to lic kie go i od tej po ry je go gor li wo#%
re li gij na za cz$ !a nie mal gwa! tow nie

wzra sta%. Symp to ma tycz ne by !o przy -

j$ cie przez kon wer ty t$ (praw do po -

dob nie pod czas bierz mo wa nia) imie nia

An ge lus, czy li Anio!. W ten spo sób

po raz pierw szy i to od ra zu w spo sób

a& tak wy mow ny wy zna! #wia tu, i&
uwa &a sie bie za bo &e go po s!a( ca, czy li

za ko go# wy pe! nia j" ce go ta kie sa mo

po wo !a nie, co anio !o wie. W rok pó) -
niej ce sarz Fer dy nand III w spo sób czy -

sto for mal ny na da! mu ty tu! swe go na -

dwor ne go me dy ka i wte dy Schef fler ju&
de fi ni tyw nie za prze sta! prak ty ki le -

kar skiej, na to miast co raz bar dziej za -

cz"! an ga &o wa% si$ na po lu re li gij nym

oraz do bro czyn no #ci, a tak &e – g!ów -

nie po przez dzia !al no#% pu bli cy stycz -

n" – na po lu ostrej wal ki po stro nie

kontr re for ma cji. Dnia 25 ma ja 1661 r.

za dys pen s" pa pie sk" przy j"! w Ny sie

#wi$ ce nia ka p!a( skie. Wsku tek je go sta -

ra( Wro c!aw w 1662 r. przy wró ci!
pu blicz ne ob cho dy #wi$ ta Bo &e go Cia -

!a, za bro nio ne w tym mie #cie od sa me -

go po cz"t ku Re for ma cji. Pod czas

pierw szej pro ce sji Jo hann Schef fler

sam niós! przez ca !" dro g$ mon stran -

cj$ z ho sti". W 1666 r. roz da! bied nym

ca !y po ro dzi cach odzie dzi czo ny ma -

j" tek i roz po cz"! &y wot pe !en umar -

twie( i nie do stat ku. Ju& ja ko ka p!an

przez dwa la ta by! rad c" oraz mar sza! -
kiem dwo ru ka to lic kie go ksi$ cia -bi sku -

pa Wro c!a wia, Se ba stia na z Ros to cka,

zna cz" cej po sta ci ów cze sne go Ko -

#cio !a, hie rar chy de sy gno wa ne go przez

sa me go ce sa rza do zwal cza nia na 'l" -
sku „he re zji” lu te ra( skiej. Po #mier ci

bi sku pa naj bli& szym sprzy mie rze( -

cem Jo han na Schef fle ra w dzia !al no #ci

kontr re for ma cyj nej zo sta! in ny du -

chow ny du &e go for ma tu, opat klasz to -

ru Cy ster sów w Grüßau (czy li w dzi -

siej szym Krze szo wie), Ber nard Ro sa.

Schef fler za swo j" &y cio w" mi sj$ uzna!
bo wiem kom plet ne wy p$ dze nie Ko -

#cio !a lu te ra( skie go ze 'l" ska i przy -

wró ce nie w to miej sce ka to li cy zmu.

Nie ste ty, od po cz"t ku lat sie dem dzie -

si" tych wsku tek su ro wej asce zy, lecz

tak &e pod wp!y wem wy t$ &o nej dzia !al -

no #ci spo !ecz nej za cz$ !y go co raz bar -

dziej opusz cza% si !y fi zycz ne. *y we po -

zo sta je wspo mnie nie o tym, jak

na wie le mie si$ cy przed #mier ci" pra -

wie zu pe! nie ze rwa! kon takt z oto cze -

niem, prze sta! spo ty ka% si$ z lud) mi

i ca !y czas sp$ dza! na mi stycz nej kon -

tem pla cji. Wcze #niej wi dy wa no go, jak

w$ dro wa! uli ca mi mia sta w cier nio wej

ko ro nie na g!o wie i z za pa lo n" la tar ni"
w r$ ce, w ten spo sób sta ra j"c si$ przy -

po mi na% swo im wspó! ziom kom o kwe -

stiach trans cen den tal nych i jed no cze -

#nie zy sku j"c opi ni$ eks cen try ka. Ta ki

wi ze ru nek Jo han na Schef fle ra zo sta!
nam prze ka za ny w lu te ra( skiej ka ry ka -

tu rze. Zmar! na gru) li c$ dnia 9 lip -

ca 1677 r. i po cho wa no go w kryp cie

ko #cio !a #w. Ma te usza, te go sa me go,

w któ rym 24 la ta wcze #niej prze szed!
na ka to li cyzm. Nie ste ty, pod czas ob l$ -
&e nia Wro c!a wia wio sn" 1945 r. ta w!a -

#nie kryp ta zo sta !a przez woj sko nie -

miec kie zmie nio na w schron i szpi tal,

a znaj du j" ce si$ w niej do cze sne szcz"t -
ki ludz kie, w tym tak &e szcz"t ki Jo han -

na Schef fle ra, prze nie sio no w in ne

miej sce. Mo& na je dy nie przy pusz cza%,
i& miej sce to znaj du je si$ mi$ dzy #cia -

n" #wi" ty ni a fi gu r" #w. Ja na Ne po mu -

ce na.

T
wór czo#% pu bli cy stycz na Anio !a
'l" za ka, w tym g!ów nie je go twór -

czo#% po le micz na (z po zy cji kontr re for -

ma cyj nych) w!a #ci wie nie po sia da &ad -

ne go zna cz" ce go wa lo ru li te rac kie go

i zna na jest pra wie wy !"cz nie w" skie -

mu gro nu spe cja li stów. Naj wa& niej -

szym dzie !em je go &y cia oka za! si$ wy -
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Z ksi! gi pierw szej

JE STEM PO DOB NY PA NU, A PAN MNIE
Je stem jak Pan Bóg wiel ki, On ni czym ja nie du !y:
On nie mo !e mnie prze ró"#, ja si$ pod Nim za nu rzy#.

PAN JEST WE MNIE, A JA W NIM
Pan we mnie ni by ogie%, ja w Nim od bla sku cie niem:
Czy! wza jem nie je ste "my !ar li wie po &' cze ni?

CZ"O WIEK JEST WIECZ NO #CI$
Kie dy wy cho dz$ z cza su, sta j$ si$ wiecz no "ci'
I ja w Pa nu, Pan we mnie je ste "my jed no "ci'.

MI "O#% PRZY MU SZA PA NA
Je "li bym z wo li Pa na nie mia& by# wy wy! szo ny,
Do te go m' mi &o "ci' zo sta nie przy mu szo ny.

DU CHO WA MA RIA
Ja mu sz$ sta# si$ Ma ri' i mu sz$ zro dzi# Pa na,
Je "li za Je go spra w' wiecz no"# ma by# mi da na.

BÓG JEST NIE PO J& TY
Pan to naj szczer sze Nic, nie wzru sza Go tu i te raz:
Im bar dziej chcesz Go poj ma#, tym bar dziej si$ opie ra.

#MIER% NIE IST NIE JE
Nie wie rz$ w !ad n' "mier#: gdy co go dzi n$ umie ram,
To rów nie! co go dzi n$ lep sze !y cie wy bie ram.

CZ"O WIEK TE' #LE PO KO CHA
Cho# nie wiem, co ta kie go, to Jed no po ko cha &em:
A sko ro te go nie wiem, dla te go To wy bra &em.

SZU KA NIE SIE BIE
Je "li spo ko ju chcesz w Pa nu, dro ga przed to b' d&u ga:
Szu kasz sie bie, nie Je go, jesz cze" nie dziec ko, lecz s&u ga.

W TO BIE MU SI NA RO DZI% SI& BÓG
Cho# by Chry stus w Be tle jem by& ty si'c ra zy zro dzo ny,
A nie zro dzi si$ w to bie, na wie ki" po t$ pio ny.

JAK UJ RZE% PA NA?
Pan za miesz ku je ja sno"#, do któ rej "cie! ka ze rwa na;
Kto sam nie za ja "nie je, ten ni gdy nie uj rzy Pa na.

da ny w 1657 r. zbiór krót kich utwo rów
po etyc kich, g&ów nie mo no dy sty chów,
za ty tu &o wa ny „Ge ist -Re iche Sinn - und
Schluss -Re ime”, któ ry w dru gim wy da -
niu z 1675 r. zo sta& po sze rzo ny o Ksi! -
g! szó st", za war& w so bie oko &o ty si' -
ca sze "ciu set dys ty chów i zo sta&
opa trzo ny no wym ty tu &em, od t'd nie -
zmien nie brzmi' cym „Che ru bi ni scher
Wan der smann” (czy li „Che ru bo wy w! -
dro wiec”). Z po cz't ku dys ty chy po -
miesz czo ne w „Che ru bo wym w! drow -
cu” zo sta &y przy chyl nie przy j$ te je dy nie
przez ugru po wa nia mi stycz ne i pie ty -
stycz ne, a wi$c za rów no przez ko &a ka -
to lic kie, jak i pro te stanc kie. To, i!
pierw sze wy da nie te go zbio ru uka za -
&o si$ za le d wie w czte ry la ta po przy -
j$ ciu przez Anio &a (l' za ka ka to li cy zmu
po zwa la s' dzi#, i! przy naj mniej cz$"#
za war tych w nim utwo rów mo g&a po -
wsta# jesz cze przed kon wer sj'. Przy -
pusz cze nie to bie rze si$ rów nie! i st'd,
!e sto sun ko wo nie wie le epi gra mów au -
tor po "wi$ ci& Mat ce Bo !ej, a te mo g&y
zo sta# do pi sa ne na sa mym ko% cu.
Wresz cie nie bez zna cze nie po zo sta je
fakt, i! pew na cz$"# utwo rów An ge lu -
sa Si le siu sa nie mal na tych miast i bez
!ad ne go opo ru tra fi &a do mo dli tew ni -
ków i "piew ni ków pro te stanc kich. Po -
za ko &a mi "ci "le re li gij ny mi pierw -
szym wiel kim, któ ry do ce ni& nie zwy k&'
uro d$ tych re flek syj nych i na tchnio nych
mi nia tur, za war tych w „Che ru bo wym
w! drow cu”, by& Le ib niz (któ ry jed nak -
!e czu& si$ w obo wi'z ku wy zna nia dr$ -

cz' cej go oba wy co do mo! li wo "ci pan -
te istycz ne go od czy ta nia sen su nie któ -
rych z nich). Szer sze uzna nie, a na wet
za chwyt po ezja „Che ru bo we go w! -
drow ca” za cz$ &a wzbu dza# do pie ro
na po cz't ku XIX w., a wi$c wraz z na -
sta niem epo ki ro man ty zmu. Wia do mo,
!e za chwy ca li si$ ni' za rów no wiel cy
fi lo zo fo wie, jak i wy bit ni po eci, a w"ród
nich m. in. Schle gel, He gel, Scho pen -
hau er, Ran ke i Eichen dorff. Za chwy ca&
si$ ni' rów nie! naj wi$k szy pol ski ro -
man tyk, Adam Mic kie wicz, któ ry
w 1836 r. pod ty tu &em „Zda nia i uwa -
gi (Z dzie# Ja ku ba Be ma, Anio #a $l" -
za ka i S! -Mar te na)” opu bli ko wa& prze -
k&a dy i pa ra fra zy frag men tów dzie&
trzech zna nych, eu ro pej skich mi sty -
ków, a mia no wi cie Ja co ba Böhme go,
An ge lu sa Si le siu sa i Lo uisa -Clau -
de’a de Sa int -Mar tin. Od cza sów Ada -
ma Mic kie wi cza „Che ru bo wy w! dro -
wiec” przy ci' ga& swo im pi$k nem
sto sun ko wo licz ne gro no pol skich t&u -
ma czy i cz$"# za war tych w nim epi gra -
mów do cze ka &a si$ na wet wie lo krot -
nych prze k&a dów. Od po cz't ku lat
dzie wi$# dzie si' tych uka za &y si$ za rów -
no wy bo ry epi gra mów z „Che ru bo we -
go w! drow ca” (prze k&a dy m.in. 
pió ra M. Bryk czy% skie go i J. Pro ko piu -
ka, Kra ków, 1990, czy B. An to che wi -
cza, Wro c&aw, 1992), jak rów nie! 
wy da nia kom plet ne (m.in. w Wy daw -
nic twie My%l, War sza wa, 1991 i w In -
sty tu cie Mi ko &ow skim, Mi ko &ów,
2000).

In nym zna nym dzie &em An ge lu sa Si -
le siu sa, wy da nym rów nie! w 1657 r.,

by& zbiór li ry ki re li gij nej, za ty tu &o wa -
ny „He ili ge Se elen -Lust Oder Ge istli -
che Hir ten -Lie der” (czy li „$wi! ta ra -
do%& du szy al bo du cho we pie %ni
pa ster skie”). Wier sze te by &y do sy# nie -
rów ne pod wzgl$ dem war to "ci ar ty -
stycz nej, jak kol wiek mo! na w"ród
nich wy ró! ni# tak !e i utwo ry do sko na -
&e. Pod wzgl$ dem for my wszyst kie one
sta no wi &y na "la do wa nie ba ro ko wej
po ezji sie lan ko wej i mi &o snej swo jej
epo ki. Ich „mi sty cyzm” po le ga& g&ów -
nie na tym, !e w punk cie cen tral nym
ka! de go z nich tkwi& Chry stus ja ko ob -
lu bie niec du szy, co spra wi &o, i! „He ili -
ge Se elen -Lust” nie mal na tych miast sta -
&a si$ ulu bio nym zbio rem po ezji
re li gij nej pie ty stów.

Trze cim i z pew no "ci' naj s&ab -
szym dzie &em po etyc kim, do bit nie
"wiad cz' cym o wy czer pa niu si& twór -
czych Anio &a (l' za ka by& wy da ny
w 1674 r. (a wi$c na trzy la ta przed je -
go "mier ci') po emat re li gij no -dy -
dak tycz ny, za ty tu &o wa ny „Sin n li che
Be schre ibung der vier letz ten Din ge”,
w któ rym w spo sób zbyt „na tu ra li -
stycz ny” (nie mal sa dy stycz ny) au tor
przed sta wi& wstrz' sa j' ce ob ra zy m'k
pie kiel nych.

W dal szej cz$ "ci ni niej sze go opra co -
wa nia zo sta n' przed sta wio ne naj "wie! -
sze prze k&a dy dys ty chów, po cho dz' -
cych ze wszyst kich sze "ciu ksi'g
„Che ru bo we go w! drow ca”.

Che ru bo wy 
w! dro wiec
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NIE BO JEST W TO BIE
Za trzy maj si!, do k"d p! dzisz? Prze cie# nie bo jest w to bie;
Szu ka j"c Bo ga gdzie in dziej, nie da jesz szan sy so bie.

MU SISZ ZA MIE NI! SI" W S#O$ CE
Mu sz! za mie ni$ si! w s%o& ce, a wów czas sno pem ja sno 'ci
Okra sz! bez barw ne mo rze nie sko& czo nej bo sko 'ci.

W %WIE CIE NIE MA S#O DY CZY
Ko mu rze czy do cze snych ziem ska s%o dycz jest dro ga,
Ten jesz cze nie roz po zna% s%o dy czy Pa na Bo ga.

MU SISZ PÓJ%! DO KRY NI CY
Cz%o wie ku, z kry ni cy wo da przej rzy sta bi je,
W ta ra pa ty po pad niesz, jak si! jej nie na pi jesz.

TO CZ#O WIEK TWO RZY CZAS
Czas w to bie ma przy czy n!, twe zmy s%y je go me cha nizm,
Opa nuj w%a sny nie po kój, a b! dziesz czas mia% za nic.

PA NA UJ RZY TEN, CO JEST WSZYST KIM
Kto jesz cze nie jest wszyst kim, ten ci" gle jest za ma %y
By Cie bie, Pa nie, uj rze$, a z To b" wszech 'wiat ca %y.

DLA CZE GO BÓG SI" RO DZI?
O rze czy nie po j! ta! Bóg tak jest za gu bio ny,
(e pra gnie we mnie zno wu zo sta$ na ro dzo ny.

KO NIEC PA NA
Wca le nie zga dzam si! z to b", #e Pan jest nie sko& czo ny;
Po patrz, on mnie po szu ka%, chce by$ we mnie z%o #o ny.

DRU GIE JA PA NA
Jam Pa na dru gie Ja, On mnie wy ró# ni% w'ród wszyst kich,
Bo we mnie znaj du je, w czym je stem Mu rów ny i bli ski.

DER GE RECH TE
Daß der ge rech te Mensch wächst wie ein Pal men baum,
Ver wun der” ich mich nicht; nur daß er noch find’t Raum!

SPRA WIE DLI WI
Ni czym pal my strze la j" lu dzie spra wie dli wi,
Jak znaj du j" do'$ miej sca, tyl ko to mnie tak dzi wi.

TRINK AUS DE INEM EIGNEN BRON NEN
Wie töricht tut der Mann, der aus der Pfütze trinkt
Und die Fontäne läßt, die ihm im Haus ent springt.

PIJ Z W#A SNE GO &RÓ D#A
Jak sza lo ny jest cz%o wiek, co b%o tem ga si pra gnie nie,
A w do mu z fon tan ny nie pi je, co da je orze) wie nie.

Z ksi' gi dru giej

NI CO%! NAJ LEP SZ( PO CIE CH(
Ni co'$ naj lep sz" po cie ch": gdy Pan po sk" pi pro mie ni,
Wów czas tyl ko Ni co 'ci" po cie sz" si! nie utu le ni.

BÓG NIE OD MA WIA NI KO MU
Bierz i pij, ile chcesz i po tra fisz, dar mo mo #esz si! go 'ci$:
Przed to b" stoi otwo rem ca %y bez miar bo sko 'ci.

PO WI NIE NE% BY! NAJ WY) SZYM
*wiat to da rem ne nic, ba nal na anio %ów jest po sta$,
Prze to w Chry stu sie Bo giem i cz%o wie kiem mam zo sta$.

W CHRY STU SIE WZNO SI MY SI" WY SO KO
Sko ro po nad anio %y uniós% si! mój Zba wi ciel,
Mnie te# (je 'li za pra gn!) po wy #ej nich uj rzy cie.

KTO BO GIEM JEST, WI DZI BO GA
Chc"c, by praw dzi we 'wia t%o uj rza %y mo je oczy,
Wpierw sam w ta ko we 'wia t%o mu sz! si! prze isto czy$.

SAM JE STE% SO BIE WI" ZIE NIEM
To nie 'wiat cie bie wi! zi, lecz two je w%a sne p! ta,
Sam so bie je ste' 'wia tem jak #e prze mo# nych op! ta&.

BA RA NEK, A TAK )E LEW
Kto wszyst ko so bie pod da i wszel kie znie sie ra zy,
Ten pew nie lwem by$ mu si i ba ran kiem bez ska zy.

MU SISZ SIE BIE ROZ SZE RZY!
Tak roz szerz swo je ser ce, by Pan w nim za go 'ci%:
Ty masz by$ sfe r" nie bios, a On kró lem ludz ko 'ci.

Tablica z ko!cio"a !w. Marcina we Wroc"awiu.
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Z ksi! gi trze ciej

WES TCHNIE NIE
Gdy Pan na zie mi! zst" pi#, na s#o mie mia# po s#a ne –

$e te% ja by& nie mo g#em tam t" s#o m" i sia nem.

CZ"O WIEK GOD NO#$ NAJ WY% SZA
Pan po przez swe wcie le nie ci" gle mi po ka zu je,

I% po nad wszel kie du chy mnie naj bar dziej mi #u je.

NIE BO ZA MIE NIA SI& W ZIE MI&
Nie bo sk#a nia si! ni sko i w zie mi! si! za mie nia;

Kie dy% to zie mia w nie bo do st" pi prze mie nie nia?

WIEL KIE W MA "YM
Mój Pa nie, nie do wia ry: ma du sza to 'd'b#o ni co (ci,

A Cie bie chce po ch#o n"&, ta ki bez kres wiecz no (ci!

PAN NIE MO %E WSZYST KIE GO SAM
Pan, co uczy ni# (wiat i nad nim ma moc znisz cze nia,

No we go %y cia nie stwo rzy bez me go przy zwo le nia.

BO GA TE% MO% NA ZRA NI$
Bo ga nie da si! dra sn"&, ból nie prze mo %e gra nic,

A jed nak mo ja du sza mo %e ser ce Mu zra ni&.

Z ksi! gi czwar tej

PAN STA JE SI&, CZYM NIE BY"
Pan nie wy s#o wio ny w cen trum cza su za go (ci#,
Cze go ni gdy nie czy ni# po (ród ca #ej wiecz no (ci.

GRO NA W#RÓD CIER NI
Kto za zdro (ni ka mi #u je i wro ga nie oczer ni,

Czy% nie jest tym cz#o wie kiem, co gro na zbie ra w(ród cier ni?

TWARZ PA NA
Ten do st" pi zba wie nia, kto twarz Pa na zo ba czy,

Lecz gdy Pan go od tr" ci, otwie ra si! ot ch#a) roz pa czy.

DO BRZE BY$ TU I TAM
Nie ba dla sie bie pra gn!, cho& zie mia te% mi dro ga,

Bo na niej le piej mo g! przy bli %y& si! do Bo ga.

Z ksi! gi pi' tej

WSZYST KO MU SI ZNÓW BY$ JED NO #CI(
Wszyst ko z Jed ni wy ra sta i mu si znów by& Jed no (ci",
Wi!c znik nie roz dwo je nie, nic ju% nie b! dzie wie lo (ci".

TA JEM NA LICZ BA KO RON NA
Dzie si!& licz ba ko ron na, z je dyn ki jest i z ni cze go:

Gdy Pan stwo rze nie swe spo tka, to ma my co( po dob ne go.

CZU WA J( CE OKO WI DZI
Na wet w(ród no cy ciem nej (wia t#o bo sko (ci si! ja rzy.

Do strze ga je to ser ce, co wi dzi sto j"c na stra %y.

PAN JEST RÓW NIE BLI SKI WSZYST KIM
Bel ze bub Pa nu i che rub rów nie bli scy s", czy da le cy,

Ale je den tyl ko Bel ze bub po ka za# Mu swo je ple cy.

WSZY SCY LU DZIE MU SZ( STA$ SI& JED NYM
Pan Bóg jest wro giem wie lo (ci: st"d Je go tro ska ca #a,

Aby gro ma da ludz ka w Chry stu sie jed nym si! sta #a.

KIE DY WNIE BO WZI& CIE B& DZIE BLI SKIE
Gdy Pan ju% w to bie si! zro dzi, sko na i zmar twych wsta nie,

Ciesz si!, bo wnie bo wzi! cie w za si! gu r! ki do sta niesz.

KTO ZA NI KA, TE GO NIE MA
Prze cie% jesz cze go wi dz!! Sk"d %e? Nie ma grzesz ni ka.

Gdy by( do bre mia# (wia t#o, uj rza# by(, jak za ni ka.

OPIE SZA "O#$ NIE PRO WA DZI DO PA NA
Mó wisz, %e cza su wie le, by uj rze& Pa na w (wia t#o (ci;

Lecz nie uj rzysz Go wca le, nie wi dz"c w te ra' niej szo (ci.

HAN DEL PA NA BO GA
Pan Bóg nie bem han dlu je ze swej wy so ko (ci;

Za ile chce je sprze da&? Za jed n" strza #! mi #o (ci.

KTO PO SIAD" KRÓ LE STWO BO %E, TEN NIE
MO %E ZBIED NIE$
Pan nam po wie rzy# swe skar by. Sko ro na tym (wie cie

Tkwi w was ca #e bo gac two, sk"d l!k, %e zbied nie je cie?

W MO RZU KA% DA KRO PLA JEST MO RZEM
A% po kro pl! ostat ni" mo rze mo rzem jest wsz! dzie:

Ja ka% wi!c du sza (wi! ta Bo giem w Bo gu nie b! dzie?

ZA KO) CZE NIE
Przy ja cie lu, ju% do sy&. Je (li czy ta& chcesz wi! cej,

Pi smem sta) si! i By tem, ra dz! ci naj go r! cej.

Z j! zy ka nie miec kie go prze #o %y #a
TE RE SA KO WAL SKA
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22li sto pa da 2014 ro ku Re -
dak cja „!l" ska” wzi# $a

udzia$ w uro czy sto %ci 25-le -
cia trwa nia „Pszczy& skie go
Nie za le' ne go Or# dow ni ka
Kul tu ral ne go”, któ ra od by $a
si# we wspa nia le od re stau ro -
wa nej sie dzi bie Mu zeum Pra -
sy !l" skiej im. Woj cie cha
Kor fan te go w Pszczy nie, je -
dy nej te go ty pu pla ców -
ce w Pol sce. Za pro sze nie
pszczy& skich przy ja ció$ by $o
dla nas szcze gól ne, gdy' od
lat wspó$ pra cu je z na szym
mie si#cz ni kiem Alek san der
Spy ra ( cz$o wiek -in sty tu cja,
do bry duch za rów no „Or# -
dow ni ka”, jak i Mu zeum Pra -
sy, spo $ecz nik, mi $o %nik Zie mi
Pszczy& skiej i praw dzi wy
cz$o wiek re ne san su. 

W ka me ral nej „Izbie u Te -
le man na”, w%ród ta kich za -
byt ko wych in stru men tów,
|jak XVIII -wiecz ny po zy tyw,
chor do fon szar pa ny z prze $o -
mu XVIII i XIX wie ku czy
man do li na z XIX wie ku, ze -
bra li %my si# przy wspól nym
sto le, by wy s$u cha) ofi cjal -
nych wy st" pie& i bar dziej
pry wat nych wspo mnie&, ser -
decz nych 'y cze& i opo wie %ci
z 25 lat ist nie nia pi sma. Dr
Ha li na No co& przed sta wi $a
ze bra nym ana li z# za war to %ci
„Or# dow ni ka” od pierw sze -
go do ak tu al ne go nu me ru,
a pro fe sor Da riusz Rott, któ -
ry na le 'y do Ra dy Pro gra mo -
wej Mu zeum Pra sy, wy-
g$o si$ lau da cj# po %wi# co n"
pszczy& skie mu cza so pi smu

kul tu ral ne mu. Alek san der
Spy ra ( go spo darz wie czo ru,
za $o 'y ciel pi sma oraz oso ba,
dzi# ki któ rej prze trwa$ on
na re gio nal nym ryn ku pra -
so wym ty le lat ( po dzie li$
si# w$a sny mi wspo mnie nia -
mi, a tak 'e po dzi# ko wa$ 
kil ku pa niom za wspó$ pra-
c#, w tym wi ce bur mistrz
Pszczy ny dr Bar ba rze So pot -
-Ze mbok, dr Ha li nie No co&
oraz za st#p cy re dak to ra na -
czel ne go „!l" ska” Wie s$a -
wie Ko no pel skiej. 

Za pro sze ni go %cie mie li rów -
nie' oka zj# zwie dzi) od no wio -
ne po miesz cze nia, w któ rych
na sta $e umiesz czo ne s" eks -
po zy cje mu ze al ne ( ar chi wal ne
dru ki pra so we, bre wiarz z 1688
ro ku t$o czo ny w An twer pii,
ma szy ny i urz" dze nia dru kar -
skie oraz wy po sa 'e nie ga bi ne -
tu Kor fan te go, w któ rym znaj -
du j" si# m.in. ory gi nal ne
biur ko i sza fa z dru kar ni „Po lo -
nia”. Po nad to ka' dy sa mo -
dziel nie móg$ od bi) na r#cz nej
pra sie ty pu „Bo ston” z po $o wy
XIX wie ku tekst Wie rz! w Bo -

ga z 1612 ro ku, au tor stwa Pio -
tra Wa che niu sa.

Dro gie mu Ju bi la to wi (
„Pszczy& skie mu Nie za le' ne -
mu Or# dow ni ko wi Kul tu-
ral ne mu” ( oraz ze spo $o wi
wspó$ pra cu j" ce mu z pi smem
'y czy my wie lu ko lej nych nu -
me rów, od kry wa j" cych przed
czy tel ni ka mi uro ki Zie mi
Pszczy& skiej.

KA TA RZY NA BE RE TA

Pszczy&ski jubileusz
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Uro czy sto #ci rocz ni co we od by $y si! w „Izbie u Te le man na”. Na zdj! ciu:

Bar ba ra So pot -Ze mbok, z -ca bur mi strza Pszczy ny, wr! cza na gro dy pre ze so -

wi To wa rzy stwa Mi $o #ni ków Zie mi Pszczy" skiej (wy daw cy pi sma), Grze go -

rzo wi Cem pu rze oraz re dak to ro wi od po wie dzial ne mu „Pszczy" skie go

Nie za le% ne go Or! dow ni ka Kul tu ral ne go”, Alek san dro wi Spy rze (w #rod ku).

Krót ki kurs ob s$u gi XIX -wiecz nej pra sy r!cz nej, pierw szym od wa% nym

by$ prof. Da riusz Rott.

Po cz&w szy od pierw sze go wy da nia (ma rzec 1990 r.) uka za $o
si! 136 nu me rów „Or! dow ni ka”. 

Mu zeum Pra sy 'l& skiej im. Woj cie cha Kor fan te go to raj dla hi -

sto ry ków i bi blio fi li.
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Patrick Modiano
– Literacka 
Nagroda Nobla A.D. 2014
Po cz!t ko wa kon fu zja i za sko cze nie

ust! pi "y miej sca cie ka wo #ci, któ r!
cho$ po cz% #ci pra gnie za spo ko i$ ni niej -
szy tekst i któ ra by$ mo &e za owo cu je
tym, &e ksi!& ki Mo dia no prze sta n! za -
le ga$ za po mnia ne w bi blio te kach, a on
sam wpi sze si% na sta "e w li te rac k! ma -
p% #wia ta.

Pa trick Mo dia no (ur. 1945 r.) to fran -
cu ski pro za ik o my l! cym w"o sko
brzmi! cym na zwi sku, uty tu "o wa ny
i cie sz! cy si% ogrom n! po pu lar no #ci!
w kra ju nad Se kwa n!. Ci, któ rzy po ko -
cha li li te ra tu r% fran cu sk! z po wo du
Hu go czy Bal za ka, mo g! ksi!& ki Mo -
dia no po trak to wa$ ja ko „ubo gie”, gdy&
pró& no w nich szu ka$ tak prze ni kli wie
i bo ga to spor tre to wa nych po sta ci jak bo -
ha te ro wie cy klu Ko me dii Ludz kiej, nie
ma w nich kunsz tow nych li te rac kich
opi sów, czy to kra jo bra zu czy oby cza -
ju, nie ma dra ma tów na ska l% tych, ja -
kie roz gry wa "y si% na kar tach N!dz ni -
ków. Krzyw dz! ce by "o by jed nak
po rów ny wa nie #wie &o upie czo ne go
no bli sty do je go wiel kich po przed ni ków,
tak jak krzyw dz! ce jest ze sta wia nie li -
te ra tu ry no wo &yt nej z t! dzie wi%t na sto -
wiecz n!. 

Na tu ral ny mi na to miast zda j! si% by$
pró by ze sta wie nia twór czo #ci Mo dia no
ze wspó" cze sny mi mu pi sa rza mi.
W szcze gól no #ci wy mie nia si% je go ko -
le gów z OuLi PO, czy li Warsz ta tu Li te -
ra tu ry Po ten cjal nej. Przy na le &! cy do tej
gru py pi sa rze sta ra j! si% two rzy$ li te rac -
kie dzie "a w opar ciu o ma te ma tycz ne za -
sa dy i wzo ry. Jed nym z naj cz% #ciej przy -
wo "y wa nych w tym kon tek #cie na zwisk
jest Geo r ges Pe rec, s"y n! cy ze swo ich
eks pe ry men tów z li te ra tu r!. I ta kie po -
rów na nie mo g"o by by$ jed nak my l! ce,
bo wiem w twór czo #ci Mo dia no, cho$
mo& na od na le'$ #la dy OuLi Po, na pró& -
no szu ka$ dzie "a, któ re by "o by cho$
w po "o wie tak zna cz! ce jak "y cie. In -
struk cja ob s#u gi Pe re ca, z cze go zresz -

t! sam Mo dia no #wiet nie zda je so bie
spra w%. 

W jed nym z udzie lo nych nie gdy#
wy wia dów przy zna", &e pi sa rze je go po -
ko le nia nie two rz! ju& mo nu men tal -
nych, wie ko pom nych dzie", ta kich, któ -
re by "y by w sta nie od da$ du cha epo ki,
któ re mo g"y by sta$ si% g"o sem da ne go
po ko le nia. Obec nie twór cy li te ra tu -
ry – Mo dia no nie jest tu wy j!t kiem ( k"a -
d! ra czej na cisk na #wiat we wn%trz nych
prze &y$ i do zna), a je dy na rze czy wi sto#$,
któ r! od zwier cie dla j!, to ta oso bi sta, in -
dy wi du al na, za gma twa na nie mniej ni&
fi zycz no#$ wo kó". Mo& na si% je dy nie do -
my #la$, czy przy wo "a ne s"o wa te go rocz -
ne go no bli sty to rze czy wi #cie wni kli wa
ana li za wspó" cze snej li te ra tu ry, czy te&
mo &e pró ba uspra wie dli wie nia ta kiej,
a nie in nej ma nie ry pi sar skiej. Ma nie ry,
któ ra trak tu je li te ra tu r% ja ko for m% au -
to te ra pii, a pió ro i pa pier jak in ny ro dzaj
psy cho te ra peu tycz nej ko zet ki, ta kiej,
któ ra nie w!t pli wie s"u &y au to ro wi, ale
w któ rej czy tel nik nie ko niecz nie mo &e
si% od na le'$.

Trau m!, z któ r! Mo dia no pró bu je si%
zmie rzy$ na kar tach swo ich dzie", jest
do #wiad cze nie cz"o wie ka po zba wio ne -
go to& sa mo #ci, za gu bio ne go i osa mot -
nio ne go dziec ka, któ re utra ci "o oj ca
i usil nie pra gnie go od na le'$, aby móc
tym sa mym od na le'$ sa me go sie bie.
Pol skie mu czy tel ni ko wi przyj dzie
na my#l Rue des Bo uti qu es Ob scu res,
prze t"u ma czo na wier nie ja ko Uli ca
Ciem nych Skle pi ków, jed na z nie licz -
nych wy da nych w j% zy ku pol skim po -
wie #ci fran cu skie go pi sa rza, cho$ bez -
sprzecz nie jed na z naj po pu lar niej szych
(uho no ro wa na Na gro d! Gon co ur tów,
uwa &a n! za fran cu skie go No bla, czy li
naj bar dziej pre sti &o w! na gro d! w oj -
czy' nie Mo dia no). 

Bo ha ter ksi!& ki, Guy, po la tach pra -
cy w agen cji de tek ty wi stycz nej pra gnie
wy ko rzy sta$ zdo by te do #wiad cze nie,

aby wy tro pi$… sa me go sie bie, aby
od zy ska$ utra co ne w wy ni ku amne zji
nie tyl ko na zwi sko i ad res (ty tu "o w! uli -
c% Ciem nych Skle pi ków), ale rów nie&
wszyst kie wspo mnie nia i prze &y te dni.
Pra gnie on wy pe" ni$ tre #ci! pu ste na czy -
nie, za ja kie po strze ga sa me go sie bie,
we dle za sa dy wy ra &o nej przez au tor k%
fi lo zo fii obiek ty wi zmu Ayn Rand, któ -
ra mó wi o tym, &e cz"o wiek chc! cy po -
wie dzie$ „ja ko cham”, „ja lu bi%”, „ja
wiem”, po wi nien w pierw szej ko lej no -
#ci móc po wie dzie$ „ja” i wie dzie$, co
to s"o wo ozna cza. I tyl ko po zor nie jest
to opo wie#$ o cz"o wie ku, któ re mu
przy tra fi" si% dra ma tycz ny, po zba wia -
j! cy go to& sa mo #ci wy pa dek, hi sto ria
Guy’a ma bo wiem bar dziej uni wer sal -
ny wy d'wi%k: jest hi sto ri! wspó" cze sne -
go cz"o wie ka, któ re mu fi lo zo fia eg zy -
sten cjal na ode bra "a grunt pod no ga mi,
ka &!c w!t pi$ w sens i ce lo wo#$ w"a sne -
go ist nie nia. 

Do tych czas cz"o wiek by" prze ko na -
ny o swo im po ten cja le i twór czej mo -
cy, by" pre de sty no wa ny do #wi% to #ci,
stwo rzo ny na po do bie) stwo Bo ga lub
te& by" pa nem i bu dow ni czym #wia ta,
nie ustra szo nym od kryw c!, #wia t"ym
umy s"em, zdol nym do prze kra cza nia
ka& dych gra nic, nie skr% po wa ny l% kiem.
Cz"o wiek by" tre #ci! wszyst kie go, by"
war to #ci! sa m! w so bie i nie po trze bo -
wa" uspra wie dli wia$ swo je go ist nie nia
przed dru gim cz"o wie kiem, a tym bar -
dziej przed sa mym so b!. Do pie ro eg zy -
sten cja lizm u#wia do mi" cz"o wie ko wi, &e
&a den bo ski plan nie ist nie je, a #wiat ist -
nie je bez ce lu i bez po wo du, po dob nie
jak cz"o wiek, i oprócz te go, &e ist nie je,
ni cze go pew ne go nie mo& na o nim
po wie dzie$. War to #ci sa mej w so bie eg -
zy sten cja ludz ka rów nie& nie po sia -
da – jest prze cie& przy pad ko wa ( i do -
pie ro w trak cie jej trwa nia cz"o wiek
na da je jej sens i wy pe" nia j! tre #ci!.

Bo ha te ro wie Mo dia no ( oprócz
wspo mnia nej Uli cy Ciem nych Skle pi -
ków, a tak &e po sta ci z Qu ar tier per du
(Za gu bio nej dziel ni cy), Ac ci dent Noc -
tur ne czy te& wy da nej ostat ni mi cza sy
L’Ho ri zon ( usil nie sta ra j! si% wy -
rwa$ z te go ni hi li stycz ne go ma ra zmu,
roz grze bu j! prze sz"o#$, aby zna le'$
nie tyl ko ko rze nie, lecz aby uzy ska$
pew no#$, &e nie s! przy pad ko wym by -
tem kie ro wa nym przez #le py los. Pra -
gn! oni od na le'$ du m% i ra do#$ z w"a -
sne go ist nie nia, któ ry mi roz #wie tlo ne
by "y po przed nie epo ki, a któ re cz"o wiek
utra ci" w wie ku dwu dzie stym. Utra ci"
nie tyl ko z po wo du sar trow skich idei
i freu dow skiej pod #wia do mo #ci, któ ra
ka za "a w!t pi$ w sa me go sie bie, lecz
przede wszyst kim z po wo du wo jen, któ -
rych okru cie) stwo ob na &y "o n%dz n!
i grzesz n! na tu r% cz"o wie ka.

To w"a #nie woj na i okres po wo jen nej
oku pa cji s! ko lej nym mo ty wem twór -
czo #ci Mo dia no. Po cz!w szy od pierw -
szej, wy da nej w 1968 ro ku po wie #ci La

AGNIESZKA 
URBA*SKA

Te go rocz ny wer dykt Aka de mii Szwedz kiej, któ ra przy zna !a li te rac k" Na -
gro d# No bla Pa tric ko wi Mo dia no, wzbu dzi!, s!usz n" za pew ne, kon ster na cj#
w$ród pol skich czy tel ni ków, bo wiem o lau re acie tej upra gnio nej przez lu dzi
pió ra na gro dzie nie wie le w Pol sce wia do mo.
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Pla ce de l’!toile (innymi o tej tematyce
s! cho cia" by Ron de de nu it [Stra" noc -
na] czy Les Bo ule vards de ce in tu re
[Bul war okr#" ny]) fran cu ski pi sarz
udo wad nia, "e po dej mu j!c si# te ma tu
z po bu dek bar dzo oso bi stych (trau ma
woj ny do tkn# $a bez po %red nio je go ro -
dzi n#), mo" na w osta tecz no %ci stwo rzy&
ksi!" k# o uni wer sal nym cha rak te rze
i uni wer sal nym prze s$a niu, z ko rzy %ci!
dla in nych. Do ce ni li to ju ro rzy Aka de -
mii Szwedz kiej, któ rzy przy zna j!c Pa -
tric ko wi Mo dia no na gro d# No bla, pod -
kre %li li w$a %nie ten aspekt je go
pi sar stwa: je go wk$ad w „od kry wa nie
%wia ta cza su oku pa cji”. 

Trze ba jed nak uczci wie przy zna&, "e
za da nie, z ja kim zmie rzy$ si# Mo dia no,
nie by $o zbyt trud ne. Nie spo sób eu ro -
pej skie mu czy tel ni ko wi nie od na le'& si#
na kar tach wy "ej wy mie nio nych po zy -
cji, sko ro cie( dru giej woj ny %wia to wej
po $o "y$ si# na ca $ym kon ty nen cie,
na co naj mniej trzech po ko le niach.
Trud no zna le'& oso b#, któ ra o hor ro rze
woj ny, o roz dzie lo nej w dra ma tycz ny
spo sób ro dzi nie i o oku pa cyj nej bie dzie
nie mia $a by nic do po wie dze nia lub któ -
ra nie mo g$a by przy wo $a& w tym kon -
tek %cie oso by ro dzi ca lub dziad ka. I jest
to te" praw do po dob nie je den z g$ów -
nych po wo dów, któ ry za de cy do wa$, "e
ksi!" ki Mo dia no nie prze bi $y si#
do %wia do mo %ci pol skie go czy tel ni ka.
Wszak na sza ro dzi ma li te ra tu ra ob fi tu -
je w dzie $a o tej te ma ty ce. Pol ska li te -
ra tu ra to ta, któ ra ma naj wi# cej do po -
wie dze nia o cza sach woj ny, Ho lo kau stu
i oku pa cji, i opo wia da o tym "y wo
za po mo c! li te ra tu ry fak tu, li te ra tu ry
dia ry stycz nej, a tak "e pod p$asz czy kiem
li te rac kiej fik cji i, co wi# cej, opo wia -
da o tym w spo sób bo ga ty i cie ka wy.
Pod tym wzgl# dem pol ski czy tel nik nie
znaj dzie w ksi!" kach Mo dia no ni cze -
go no we go.

Za in te re so wa& go mo "e na to miast
opis po wo jen ne go Pa ry "a ) skru pu lat -
ny i wier ny ) oraz kli mat fran cu skiej

sto li cy ) pie czo $o wi cie i z po wo dze -
niem od da ny na kar tach Mo dia now -
skich po wie %ci. Pi sarz umie j#t nie bu du -
je na strój: me lan cho lij ny, mrocz ny,
pe $en ta jem nic i nie do mó wie(, lecz
urze ka j! cy i in try gu j! cy. Jed nym z cie -
kaw szych aspek tów je go twór czo %ci jest
w$a %nie je go tech ni ka pi sar ska. 

Styl Fran cu za jest su ro wy i oszcz#d -
ny, po zba wio ny ozdob ni ków i zb#d nych
s$ów. Mo dia no nie ba wi si# j# zy kiem,
ale jed no cze %nie po mi strzow sku nim
ope ru je, u"y wa go z chi rur gicz n! pre -
cy zj!, dzi# ki cze mu po tra fi za po mo c!
mi ni mal nej ilo %ci wy ra zów od da& mak -
si mum tre %ci. Nie po trze bu je on roz wle -
k$ych opi sów i mnó stwa re kwi zy tów,
aby wy two rzy& na strój nie po ko ju, aby
od da& at mos fe r# za gu bie nia, smut ku,
bez na dziei czy t# sk no ty. Mo dia no nu -
rza si# w sa mot no %ci i mro ku i bez tru -
du, z ogrom n! wpra w!, wci! ga w t# ot -
ch$a( tak "e czy tel ni ka.

Upodo ba nie te go rocz ne go no bli sty
do tej ciem nej stro ny ludz kiej na tu ry
rzu ca si# w oczy nie tyl ko od pierw -
szych stron je go ksi! "ek, ale do strzec
je mo" na ju" w sa mych ty tu $ach,
gdzie do mi nu je „noc”, „za gu bie nie”
i „za po mnie nie”. Owa ciem no%& i za -
gu bie nie nie s! je dy nie fi zycz nym
od czu ciem, ja kie go cz$o wiek do zna -
je po za cho dzie s$o( ca, w opu sto sza -
$ym, sza rym i sta rym mie %cie, lecz 
– w uj# ciu bar dziej me ta fo rycz -
nym – s! kon se kwen cj! bra ku pa mi# -
ci lub jej za k$a my wa nia, z czym Mo -
dia no pró bu je si# bez ustan ku
zmie rzy&. Od twa rza on bez ko( ca
wspo mnie nia, pie czo $o wi cie gro ma dzi
ka" dy %lad i ka" d! pa mi!t k# z daw -
nych lat, a je go wzrok no to rycz nie
skie ro wa ny jest ku prze sz$o %ci, przy -
sz$o %ci za% ) z jej ty si! cem mo" li wo -
%ci ) nie po %wi# ca zbyt wie le uwa gi. 

Nie jest wi#c z pew no %ci! Mo dia no
pi sa rzem dla wszyst kich. Nie któ rym
mo "e si# on wy da& zbyt mo no te ma -
tycz ny: roz trz! sa j! cy w kó$ ko t# sa m!

hi sto ri#, zma ga j! cy si# z eg zy sten cjal -
ny mi roz ter ka mi, rzad ko ra do sny,
prze wa" nie po wa "a ny, z ob se sj!
na punk cie ro li pa mi# ci w "y ciu cz$o -
wie ka. Zda wa& by si# mo g$o, "e pi sze
on ci! gle jed n! i t! sa m! ksi!" k#
(trze ba tu pod kre %li&, "e Mo dia no
ogra ni cza po wie %ci w for mie za le d wie
do stu stro nic; za to, a mo "e w$a %nie
dla te go, wy da je je w eks pre so wym
tem pie: co rok, mak sy mal nie co dwa
la ta po ja wia si# na skle po wych pó$ -
kach je go no wa po zy cja). Czy tel nik,
któ ry po ko cha$ go za wspo mnia ne wy -
"ej ce chy, z pew no %ci! ch#t nie b# dzie
za nu rza& si# w je go pro z#, ten za%, któ -
ry pra gnie zdzi wie(, %wie "e go spoj rze -
nia i no wych przy gód, po któ rej%
z ko lei je go ksi!" ce od$o "y j! pew nie
z po wro tem na pó$ k# z po czu ciem, "e
ju" to czy ta$.

Nie za prze czal nie jed n! z naj wa" niej -
szych za let Mo dia no po zo sta je fakt, i"
jest on twór c! doj rza $ym i kom plet -
nym, o du "ej do zie sa mo %wia do mo %ci,
któ ry wie, co chce po wie dzie&, wie do -
k!d zmie rza i do k!d chce za pro wa dzi&
czy tel ni ka. Po sia da wy ro bio ny, %wiet -
ny tech nicz nie warsz tat, któ re go jest
pew ny i z któ rym nie mu si eks pe ry -
men to wa&, co sta no wi nie w!t pli w!
za le t!, ja ko "e – jak to cz# sto by wa
w ta kich wy pad kach – ró" ne go ro dza -
ju za ba wy pió rem i pi sar skie sztucz ki
ry ko sze tem od bi ja j! si# na od bior cy.
Jest on z pew no %ci! au to rem war to %cio -
wym i cen nym, po zo sta je je dy nie za -
sta no wi& si#, czy w stop niu wy star cza -
j! cym, ta kim, któ ry t$u ma czy$ by
przy zna nie mu te go naj wa" niej sze go
li te rac kie go lau ru?

Czy wy pa da jed nak i czy jest sens
pod da wa& w w!t pli wo%& wer dykt Aka -
de mii Szwedz kiej? Nie by $o jesz cze
Na gro dy No bla, wo bec któ rej nie
wno szo no by za strze "e(. Kon tro wer -
sje bu dzi zwy kle nie ty le na gro dze nie
okre %lo nej oso by, ile po mi ni# cie in nych
pre ten du j! cych do na gro dy; w!t pli wo -
%ci bu dz! in ne, po za li te rac kie mo ty wy,
ja ki mi po ten cjal nie kie ro wa& si# mo -
g$o ju ry w po dej mo wa niu de cy zji.
Dla nie któ rych kry ty ków Na gro da
No bla, po dob nie jak fil mo wy Oscar,
stra ci $a swo j! war to%&, prze sta $a by&
mia ro daj na i nie w!t pli wie dla czy tel -
ni ka li sta na gród wy pi sa na pod na zwi -
skiem au to ra na ob wo lu cie ksi!" ki
rów nie" nie ma wi#k sze go zna cze nia.
Uho no ro wa nie No blem jest na to miast
zna ko mi t! oka zj!, aby do t!d s$a bo
s$y szal ne na zwi sko roz g$o si&, i tak te"
si# sta $o w przy pad ku Pa tric ka Mo dia -
no. Na py ta nie, czy li te rac kie go No bla
przy zna no mu s$usz nie czy te" pi sarz
nie ko niecz nie na nie go za s$u gu je, ka" -
dy czy tel nik od po wie so bie sam,
po lek tu rze je go ksi! "ek – te raz przy -
naj mniej wie on ju", cze go szu ka&. 

!
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Fotografowa!:
Stanis!aw Jakubowski

Kie dy w 1995 i 1996 ro ku pro jek to wa -
li !my pierw sze nu me ry „"l# ska”, a !ci !lej
mó wi#c, kie dy po szu ki wa li !my te ma tów
do roz wa $a% o la tach 80. na "l# sku,
o prze mia nach spo &ecz nych, o pro ble -
mach ci# gle naj wa$ niej sze go dla "l# ska
gór nic twa, o prze mia nach, skut kach
trans for ma cji – jak si' wte dy mó wi -
&o – czy aspek tach so cjo lo gicz nych tych
zja wisk, za wsze pa da &o ko ron ne py ta nie:
czy je zdj' cia mo g# by( do br# ilu stra cj#,
a ra czej ob ra zo wym ko men ta rzem
do tek stu? Nikt nie mia& w#t pli wo !ci, $e

w gro nie fo to gra fów wspó& pra cu j# cych
z na szym mie si'cz ni kiem – rzecz ja sna
naj lep szych – nie mo g&o za brak n#( Sta -
ni s&a wa Ja ku bow skie go. 

Od wie dza! re dak cj" jesz cze przy uli cy
3 Ma ja, przy no sz#c czar no -bia !e od bit -

ki ze swe go ogrom ne go ar chi wum. Z du m#
mo gli $my je pod pi sy wa%: Fo to gra fie: Sta -
ni s!aw Ja ku bow ski.

Pierw szy w$ród pol skich fo to gra fów – do -
ku men ta li stów zdo byw ca World Press Pho -
to. W Ha dze, w 1970 ro ku po ka za! fo to re -

por ta& „Wy rwa ni $mier ci” po wsta !y pod czas
ak cji ra to wa nia gór ni ków w ko pal ni „Ge ne -
ra! Za wadz ki” w D# bro wie Gór ni czej.
Na ko lej ne go Po la ka – lau re ata trze ba by -
!o cze ka% a& do 2007 ro ku, kie dy ty tu! ten
zdo by! Ra fa! Mi lach. W 1993 ro ku Sta ni s!aw
Ja ku bow ski zo sta! Fo to re por te rem Ro ku,
a w na st"p nym, 1974, Fo to re por te rem Ro -
ku CAF. 

Wy bit ny w gro nie wspa nia !ych. Mia!
'l#sk i ci# gle ma szcz" $cie do zna ko mi tych
fo to re por te rów. 

Pi sz#c o do rob ku Sta ni s!a wa Ja ku bow -
skie go – fo to gra fa pra cu j# ce go w pra sie co -
dzien nej, zna j# ce go tru dy zdo by wa nia naj -
cie kaw szych, nie po wta rzal nych uj"%,
wi dze nia wszyst kie go i wszyst kich, za -
uwa &a nia rze czy przez in nych nie wi dzia -
nych, do strze gania tego, na co tyl ko po zwa -
la pa trze nie przez obiek tyw i po tra fi# ce go
na ci ska% spust mi gaw ki w tym jed nym, je -
dy nym mo men cie, $wiad cz# cym o wy j#t ko -
wo $ci uj" cia, nie spo sób nie do strze ga% ro li
fo to gra fii, ja k# odgry wa !a w tam tym cza sie.
Mi strzo wie obiek ty wu, a w$ród nich Sta ni -
s!aw Ja ku bow ski by li ty mi, któ rzy po przez
swo je fo to gra fie ko men to wa li te mat dzien -
ni kar ski. Sa mo dziel ne re por ta &e by wa !y
od r"b ny mi dzie !a mi, oby wa j# cy mi si" bez
s!ów. Te naj cie kaw sze uj" cia, by wa !o, &e
mu sia !y prze cze ka% wie le lat. By uj rze%
$wia t!o dzien ne, bo ni gdy na ich pu bli ka cj"
nie zgo dzi li by si" ów cze $ni pra sow ni de cy -
den ci i … cen zu ra. Za to ar chi wa po dzi$
dzie( to nie prze bra ne za so by wie dzy o tam -
tych cza sach.

La ta 80. – czas „So li dar no $ci” i upa da j# -
ce go so cja li zmu, tak &e dra mat sta nu wo jen -
ne go z ab so lut nym za ka zem fo to gra fo wa -
nia – mi mo gro &# cych za ta kie dzia !a nia
dra ma tycz nych kon se kwen cji zna la z!y si"
w ar chi wach Ja ku bow skie go. 

By! w wi rze po &a ru, ja ki wy buch! w ra -
fi ne rii w Cze cho wi cach – Dzie dzi cach,
by! przy sto le ope ra cyj nym, za któ rym
prof. Zbi gniew Re li ga mia! pod j#% osta tecz -
n# de cy zj" o prze szcze pie ser ca. By!, kie -
dy ra tow ni cy przez kil ka dni wal czy li o &y -
cie gór ni ka Aloj ze go Pi#t ka, by!, kie dy
na 'l#sk przy je cha! Lech Wa !" sa, Co dzien -
no$% do star cza !a wie lu te ma tów – od tych
„w!a $ci wych”, któ re trze ba by !o wy ko ny wa%
ja ko fo to re por ter Cen tral nej Agen cji Fo to -Pielgrzymka do Piekar !l"skich

Z cy klu „Wy rwa ni #mier ci. Ko lej ny ura to wa ny
z ko pal ni Genera$ Za wadz ki”
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gra ficz nej po oso bi ste, prze cho wy wa ne la -

ta mi w ar chi wum. 

Zdj! cia, któ re po 90. ro ku mo g"y wyj#$
na #wia t"o dzien ne po ka zu j%, ja kim mi strzem

ob ser wa cji, nie po zba wio nym dow ci pu,

by" Sta ni s"aw Ja ku bow ski. A efek tem te go

by "y zdj! cia z wi zy ty pa pie &a -Po la ka w oj -

czy' nie i za ob ser wo wa ne sce ny, nie za wsze

prze pe" nio ne po wa g% i du cho wym unie sie -

niem. „Do sia da nie wo dza” te& mo g"o si!
wie lu nie spodo ba$… 

Dzi# 80-let ni, do sko na le pa mi! ta sy tu acje

za gro &e nia pod czas wy pad ków w ko pal -

niach, szu ka nie spo so bu, by za wszel k% ce -

n! zna le'$ si! w cen trum zda rze nia. By" bli -

sko tra ge dii, ale ni gdy nie prze kra cza"
gra ni cy, nie epa to wa" #mier ci%, tra ge dia

ludz kie go lo su – dzi# te stan dar dy daw no si!
zmie ni "y. Kie dy w u&y cie we sz"y apa ra ty cy -

fro we, a obieg in for ma cji sta" si! na tych mia -

sto wy, pro fe sjo nal ny fo to graf jak &e cz! sto

sta je si! dru go pla no wy, a je go pra ca s"u &y
wy j%t ko wym sy tu acjom. Dzi# ka& dy umie ro -

bi$ zdj! cia, ka& dy mo &e by$ „dzien ni ka -

rzem”, re por te rem, fo to re por te rem. Sta ni s"aw

Ja ku bow ski to sta ra szko "a fo to gra fii, w któ -

rej ter mi no wa", wk"a da j%c w pra c! wszyst -

kie swo je ta len ty i zdo by te do #wiad cze nie. 

Szcze gól ne miej sce w fo to re por ter skiej

twór czo #ci Sta ni s"a wa Ja ku bow skie go zaj -

mu j% zdj! cia z wy da rze( spor to wych. Pe" -
ne dy na mi ki, od da j% ce emo cje to wa rzy sz% -
ce zw"asz cza me czom pi" kar skim. Tu pa sja

fo to gra fo wa nia "% czy "a si! z je go pa sj%
spor to w%. Za „Gru p! La oko ona” po wsta "%
w 1968 ro ku otrzy ma" na gro d! w XI Ogól -

no pol skim Kon kur sie Fo to gra fii Pra so wej. 

Fo to gra fia Sta ni s"a wa Ja ku bow skie go

jest g"ów nie czar no -bia "a. I ona, mi mo

wszech obec nej fo to gra fii ko lo ro wej po tra -

fi naj le piej od da$ emo cje, zi lu stro wa$ co -

dzien no#$ bez na chal no #ci, ale w spo sób per -

fek cyj ny. 

Daw ny mistrz nie od da je po la, cho cia& fo -

to gra fu je g"ów nie dla w"a snej przy jem no #ci.

Z fo to gra fo wa niem tak ju& jest – fo to re por -

ter to nie tyl ko za wód, ale …ce cha cha rak -

te ru. Dla te go, jak po wia da, z apa ra tem – te -

raz ju& cy fro wym, ni gdy si! nie roz sta je.

A nu& zda rzy si! sy tu acja, któ rej nikt nie za -

uwa &y? On j% do strze &e, to jest pew ne. 

!
„Czy podejmie prac!?” – Zbigniew Religa na chwil! przed  rozpocz!ciem pierwszej transplantacji

serca w klinice w Zabrzu

Akcja w kopalni Mikulczyce-Rokitnica ratuj"ca
górnika Alojzego Pi"tka, 1971

Po#ar w rafinerii Czechowice-Dziedzice

Dosiadanie wodza. Powitanie papie#a Jana Paw$a II na Wawelu,
podczas jednej z pierwszych pielgrzymek do Polski.

Cenna zdobycz, 1973
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a do mo wi !em si" tro ch" w tym #wie cie. Chwi la mi nie jest strasz ny.
Mo$ na go po lu bi%. By% w pi"k nym. Po bia !ych no cach czar ne dni.
Za czy nam te$ lu bi% sie bie. To trud niej sze ni$ ko cha% in nych. Zo -
sta wiam na ra zie nie do lu bio ne go Jac ka w#ród sko cha nych mo de -

lek i id" z pa le t& – ma larz do pi sa rza, g!" biej, w #ro dek je ste stwa. Od na le'%
du sz" w cie le, ro zum w umy #le – w nim ca !y #wiat. Mój chód prze gra ny. 

Do tkn&% praw dy ma !ej. 
Wy j!" ze #wia t$a 
Ser ce gwiaz dy wy od r%b nio ne
Uwi% zio ne w ustach
Du $a praw da zbyt wiel ka dla Dur skie go.
Ro zum kwa #n! krom k!
Du sza kro m!
Brzeg ta le rza #pie wa$ o ko le g$o du 
Ból szkla ne go s$o wi ka wy krzy wia$ z% by
Zdzie ra$ skó r% z fa jan so wych jam
Kie dy# pa trzy !em w pu sty ta lerz, w dziu r" po chle bie. Mie rzy !em t" dziu -

r" z oj cem. Te raz nie ca !u j" chle ba. Na plu !em w g!ód prze sz!o #ci. Wil got ne
skryp ty dziec ka. 

Pra gn" sztu ki, wier szy w li #ciach, pro zy z ka mie nia, ob ra zów ze #nie(, mu -
zy ki pej za $u. Pra gn" te$ zmar !ej Ma! go rza ty. W pra cow ni wy ra sta z niej po -
emat. Rzu cam w mo j! twarz p$o n! cym kasz ta nem. Ból wzma ga s$o wo. Wi dz%
ener gi% pod czer wo n!. 

Krwa wi pra gnie nie. Ksi&$ ki mo je t!u ma czo ne g!o #n& $& dz& na an giel ski,
na hisz pa( ski. Czy ta ne, po dzi wia ne. Na biur ku me dal z No blem. Gdzie gra -
ni ca !ak nie(? Nie ma. Chc" wszyst ko. By% zna nym. By% w li te ra tu rze i w pi"k -
nych ko bie tach. Nie wy cho dzi% z fal g!ad kich, kwia tów rze' bio nych. (Li $"
du sz" jak wilk po strza!).

– S!y szysz, Ha brow ska? Zwa rio wa !em w fo te lu, aby nie zwa rio wa%
na krze #le. 

– Za g!o #no w to bie od po ema tu. B" d" mu sia !a po sprz& ta% ten na g!os – z!o -
$y !a Ewu sin ka pi&st ki w pi" #ci. – Wci& gn&% to, o tak, w uk!ad od de cho wy. Unio -
s!a si" kart ka na bla cie. 

(Ju$ le piej wró c" do pi sa nia bez $ar tów).
Szep cz! zmar li
Za pa la j! Dur skie mu ko ro n% mó zgu
Nad bia !ym po ema tem b!" kit na au ra. Niech my #li pi sarz nie ustan nie. 
Wn" trza ko biet w #cia nach. Z krzy ków wie lo k& ty. Wszyst ko w lu strach. Ilo#%

ud zde for mo wa nych. Wbi jam sie bie w war gi bez imion, bez na zwisk. Nie z!y
wzwód g&b ki. Sp!y wa pi"k no z mu ru. Wy strza! z brzu cha. Wy bu ch!o ser ce krwi&
i sper m&. Noc s!ab nie. 

Osza la !em w So snow cu przez ten pi sa ny po emat. Nie kon tro lu j" ju$ kom -
po zy cji. Czkam s!o wa. Mój !a b"d' krót ko #pie wa!. Za mar !a li te ra tu ra. 

Za drzwia mi dwo je mo ich dzie ci, któ re Bóg da! za chwi l" sek su. Dzia !a(
bez uczu cia. Dzi siaj pra gn" ich mi !o #ci. Ale oj ciec bez ka sy, upar! si", aby pi -
sa% m& drze. Nie chc& am bit ne go. „Z two ich ksi& $ek rze' by ma !e”, s!y sz" my -
#li sy na, cór ki. My #li oj ca w my #lach dzie ci.

– Le piej sta re go z!o $y% w wier szu, w bia !ym gro bie. I tak nie da na sa mo -
chód – ha !as zda( prze ra' li wy. 

– Ma my sk!a da% pro za ika w po ezji!? Niech go z!o $& je go ba by. To ich d'wi -
gacz j& der! On w sy ner gii z Fi lip czak wy my #la po dwój ny ero tyzm. A po wi -
nien… Co po wi nien?

– Pra co wa% w PSP, za ist nie% w kr" gu pie ni& dza, przy sto so wa% si" do PRL
al bo by% na sz& go spo si& – od cho dz& spod drzwi ze #mie chem wy so kim. 

Nie wej d& do mo je go miesz ka nia. Nie przy cho dz& do mnie od lat. W Wi -
gi li" naj trud niej. Id" sam do sie bie z op!at kiem. Mróz trza ska w her ba tach, nie
chce mi si" od kr" ci% ka lo ry fe rów w miesz ka niu. Ogrza% do mu dla ni ko go. 

Roz wia !y si" g!o sy za drzwia mi. Ciem nie je w pra cow ni, w So snow cu. Z g$o -
sów wa szych, sy nu, cór ko, wy bra $em swój krzyk. Po zio my. Nie bój cie si". Nie
doj dzie do Bo ga. Po nad nie bem ot ch!a(. 

Grze j" po #ciel ksi" $y cem. Nie b" d" b!a ga! dzie ci o mi !o#%. Ob szar ci szy w Za -
g!" biu. 

Za ro s!o biur ko zim nym mia stem. Ozi" b!e ki ku ty me ta for. Nie p!o n& la sy
na Mu chow cu. Nie uro dzi !y si" in ne dzie ci. Nad miar siar cza nu w at mos fe -
rze. 

)W
IAT

JACEK*DURSKI

„36 By tów” jest kon ty nu acj!
mo ich ba da" na te mat in te rak cji
sztu ki i na uki (po przed nie dwie do -
ty czy #y s#o wa i ob ra zu). Za wie ra
ona mo j! fi lo zo fi$ na te mat po -
strze ga nia %wia ta we wn$trz ne go
i ze wn$trz ne go in nych lu dzi – du -
cho wo%&, umy s#o wo%&, fi zycz no%&. 

Za czy na si$ roz my %le nia mi na te -
mat Cza su sze ro ko po j$ te go i mo -
je go by tu me ta fi zycz ne go w nim,
po #! cze nia ist nie nia nada ne go
od Bo ga, a jed nak b$ d! ce go cz!st -
k! Ko smo su, przed mio tem ba da"
na uko wych, ana li z! ist nie nia
ziem skie go zna czo ne go zwy k#y mi
sy tu acja mi 'y cio wy mi i ode rwa -
niem %wia do mo %ci od te go co zna -
ne na rzecz od kry&, no wych tez, po -
staw wo bec Bo ga i Wszech %wia ta,
#!cz no %ci ze sfe r! 'y cia po %mier -
ci fi zycz nej.

Pre zen to wa ny w „(l! sku”
„(wiat” pod su mo wu je roz dzia #y
po %wi$ co ne za gad nie niom au to -
bio gra ficz nym.

Nie jest to rzecz na uko wa, ale be -
le try sty ka z pier wiast ka mi na uko -
wy mi, któ re w tym przy pad ku sta -
#y si$ we mnie pod sta w! in ne go
kie run ku kre acji. 

W przy go to wa niu po zy cja ksi!' -
ko wa. 

Z
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Za to Bóg ub!a ga ny. "mier# rzad ko za gl$ da. Tyl ko co noc. W%ród czar nych

lu ster, sza rych %cian jest ta ka ko lo ro wa. Mu ska szep tem szy j&. Na ma lu j& jej

akt tlen kiem ko bal tu. Proch i pig ment. 

!y cie ju" w #mier ci. Ca $e "y cie. 
T$p n& !o w pier siach. Nie wiem, czy zno wu umie ra#. Odej%# z Pa nem Bo -

giem. Wol ny od %wia t!a. W mo j$ umar !o%# i Je go 'y cie. Od czu wam l&k wi -

bra cji na szej pla ne ty. Cza sem ko !u je po ko jem. Od py cham si& od su fi tu, %cian.

Pod !o ga wy gi& ta, zbiór krzy wych p!asz czyzn. 

Jed nak ma !o mi jesz cze ko smo su. Te go wo kó! i da lej. Tak ma !o tej pla ne -

ty b!& ki tów zie lo nych. Mo jej Zie mi. Nie ba za wie szo ne go w do li nie. Nie ba w ko -

ro nach drzew. Nie ba w pta ku. Nie ba w ko %ciel nej wie 'y. Nie ba w wi bra cji cia -

!a. Te go pi&k na. (Trza sn$! prze gub za chwy tu).

Nie po zna !em do k!ad nie mo ich przy ja ció! w na uce i w sztu ce. Nie znam tak

na praw d& ni ko go. I sie bie nie znam. Nie zsze d!em do dna ci& 'a ru. Tyl ko czy -

ham na sen z go to wy mi wier sza mi w nie do rze( bie niach no cy. Na %rod ki wier -

szy bar dzo bia !e. Nie wiem, co to praw da wiel ka. Garb du szy z kra w& dzia -

mi ka mie ni. W pier siach wy pu k!o%# s!ów. Nie mo' na z 'e ber ru szy# tych

wy ro %li. Sta !o%# frak tal na. W tym ko dzie za pis przy ro dy. Ko cham j$, ma lu -

j$c, rze( bi$c, na to miast lu dzi ko cham w pi sa niu. Ca !$ na tu r&. 
W tej chwi li zo ba czy !em w oknach ob raz ki, któ re kie dy% sfo to gra fo wa !em

umy s!em, spoj rze niem dziec ka, ch!op ca, m&' czy zny. Du 'o ob raz ków. Fil my

spod %wia do mo %ci i fil my %wia do me. Po sze rzy !a si& %cia na z oknem. Na pa -

ra pe tach wie wiór ki si we.

Wi dz&: 
Ju tro sin z du chem Dur skich. Ob ra ca ne wia tra ka mi nie bo. Po la na si%k ni& -

te b$& ki tem Or li. Kr% "% z czo $a po za ho ry zont. Za czy na dy mi' ro sa. Po sta cie
stry jów na $% kach. Któ ry z nich zmar twych wsta nie w tej mgle nie bie skiej? Ze
skrzy piec oj ca pta ki pi&k ne jak ba#(. Oj ciec gra „Ko by li no…” Chce te" co#
po wie dzie', wró ci' Stam t%d, z hi sto ri% )wi& te go Bo bo li. Lecz Bóg nie po zwa -
la, wi&c sta ry tyl ko smycz ku je. Szarp n%$ stru ny a" z szy szek las wy try ska. Za -
wi% za $y si& ko kar dy wia tru nad Szy mon ka mi. Wy cho dz% z ka pli czek Ma don -
ny po s$u cha' zmar $e go fi zy ka -mu zy ka. 

W Bia! ce p!y nie po ka mie niach krew. Czer wo ny pstr%g, je go #lad. Czu j&
ostro#', twar do#' pr& ta. Cie szy si& let nik w By strej, "e ugo dzi$ szyb kie go. Chi -
chot be to nu i sta li, chi chot mia sta ze wsi. Kla sn%$ za szy b% zdy cha j% cy pstr%g. 

W Ko %cia nie, w par ku, spór gaw ro nów z kru kiem. W czar nych dzio bach bia -
$o#'. Prze p& dzi $em czer( z bia $e go, p$o sz%c ptac two na ob ra zie van Go gha. I tak
si& za strze li$ tra gicz ny ma larz. Ob ró ci $a si& na de mn% noc. Za plo ty ko smo -
su, gwiaz dy prze ciw ne. Nie bo czar ne od piór. Kra ka $o. Spa cer w kra ka niu z Ha -
li n% Dy ma rek. Prze chadz ka nad Ob r&, ko cha' si& w ulu bio nym "e re miu. Niech
bo bry po pa trz% spod ga $& zi. 

W Pusz czy ko wie %piew wil ków z ksi& 'y ca. To #wia t$o kr% "y w p$a tach mó -
zgu. Wy le wa si& cie mie niem z ka wa$ ka mi Lu ny, z pie #ni% Ko smo su. B$ysz czy
w igli wiu sier#'. P& dzi we mnie je le(. Las wro gi ude rza – wil czy ca bli sko. Roz -
pru ty k$a mi grzbiet. Chy bo ta ksi& "yc, r"n%c mo je cia $o ilu mi na cj%. Wilk rów -
no prze ci& ty da lej wy je w pa mi& ci. 

Pod Tu cho l$ wie niec ku li stych b!y ska wic, elek trycz nych kul. Wiatr po bra$
bry $y ognia. Za bi$ kil ka krów na $% ce. Nie bo ener gi% spa lo ne. Nie wi da' anio -
$ów. Po #ciel tra wy gra na to wa. B$% dz& od lat w tym ob ra zie przy ro dy. Te raz
i we mnie pio run. W sierp niu 2012 ro ku.

W Za ko pa nem wy ra zi sto%# gra ni. Gib ka #cie" ka z krzy "em. Na raz prze pa#',
ury wa si& piarg. Ro #nie gó ra nad gó r% #wia t$a, wiel ki blask. Nie bo a" do b$& -
ki tu. Na ro gach ska $y chór Anio $ów. Z roz p& k$e go ka mie nia za #piew zie mi.
Hal ny ob ró ci$ mi mó zgiem, kr& cio$ kiem in te lek tu. Mój pio run, ten z Tu cho -
li, Gie wont za cze pia. Wy so ko rusz to wa nie b$y ska wic. Krzy" wy nie sio ny w nie -
bio sy.

Nad Prusz czem Gda) skim plam ka t& czy w oku. Wnie bo wst% pie nie. Wy so -
ko#' sze ro ka. Ob fi to#' barw. Wy le wa si& #wia t$o z kro pel. Sto j%c pod t& cz%,
czu j& si& bli "ej Bo ga. Po zna j& Je go pla ny, wo $am do Naj wy" sze go. Przez chwi -
l& by$ cz$o wie kiem, ko le g%, ma la rzem. Wy krzy cza $em na sz% od le g$o#'. Nie po -
tra fi& zbli "y' si& do Nie go, opo wie dzie' swój strach. Od pi sa$ na t& czy, nie wy -
ra* nie. Deszcz kr% "y za miast pa da'.

So pot. Wiatr z ró" nych kli ma tów. Mo ja pi&#' w pia sku trzy ma mrów k&, #wiat
mrów ki. Mrów ka znik n& $a w go r% cym. An na Fi lip czak opa lo na, z$o to, z$o to,
wcho dzi w mi& #nie wo dy, w b$& kit. W z$o tym kar ku drza zga #wia t$a. Fa le sto - Ry
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j! u"pio ne lep kim upa #em. An na zdj$ #a wszyst ko. W wo dzie sze lest nóg wy smu -

k#ych. Kon tu ry pod brzu sza na pr$ %o ne. W kro ku kon ty nent, nie bo raz bli sko,

raz da le ko. Szy ja z pr$d kim od de chem. Z oczu An ny blask, tej isto ty, któ ra miesz -

ka w "rod ku. Ca #e cia #o do sko na le g$ ste. Po pro wa dzi nas na szczyt, gdzie Anio -

#y z za pa chem ko bie ty. Z pier si z#o te pta ki le c!, p#y n!. &! dza ciem nym z#o tem.

Z mi #o sne go krzy ku szept. Fu ria wspa nia #ych opa da. Zo sta #a", An no, wzi$ ta
w fa lach, po kry ta fa la mi. Nie przy bie rzesz ju% kszta# tu cz#o wie ka. Wy nu rzy# si$
z za to ki z#o ty Anio#. Sta n!# na nie bie skim pod t$ cz!. 

Za pie cem w Wit ni cy wy schni! ty "wierszcz. Cy ka ci sza. Wuj Szmyt kow ski

ry su je ka ry ka tu ry. Za wsze swo ich bli skich. Z ogro du, z otwar tych okien, z pro -

sto k! tów przy ro dy p#y nie cie' ob #o ku. Cy ka ci sza wu ja i sio strze' ca. Za po -

wia da mo ty la. Je go skrzy d#o zno wu wy wo #a tor na do. Czu j$ wi ro wa nie Zie -

mi. Wie le wi rów. Ka% dy w in n! ci sz$. Wiatr na dach po #o %o ny. (pi z dy mem.

Ci szo ust!p! Skwir ptac twa wy ostrzy# kre sk$ wu ja. Drob na ja b#o' wy sz#a z ogro -

du i stoi w miesz ka niu na de mn!. Spa da j! mi na g#o w$ wy kraw ki nie ba, nie -

bie sko"), nie bie sko"). Za czy nam ry so wa) Szmyt kow skie go.

Zno wu w By strej. Noc "wie #a. Ogry zam ko r$ d$ bu, wie rz!c w je go moc,

pra wie po ga nin. Wy ja dam w drze wie dro g$ do nie ba. Za bio r$ z Zie mi mi!%sz

szy pu# ko wy na M45. Za sze le po ta #o w ga #$ ziach. G#$ bo ko") "wia ta %y je, wy -

pi$ trza si$ w s#o jach. Pry ska zie mia. Ten d!b z Be ski du pierw szy w "pie wie

ni skim, wy %ej so sna z Pusz czy ko wa. Do dzi" krze wi$ si$ przy nim. Przez la ta

by# mo im le ka rzem, da wa# mi nie bo i zie mi$, moc tra wy i wia tru.

W któ rym to agro "li mak na czo le, ko mar w oku? (lad po d#o ni na twa rzy.

Fuj! Co za li nia %y cia! Na gle #o pot sta wu. Pi ja ny let nik rzu ci# ku r$ w nie bo,

w wo d$. Mo kra ku ra wa riu je w r$ kach. Kil ka pi skl!t opusz czo nych. Trze po -

cze pod po wie k! dzi siej szy dzie'. Idzie za mn! staw z #a b$ dziem. Czu #o") wo -

dy. Pie "ci mo je pi sa nie. Spod la su pur pu ro we s#o' ce, czer wo ne sar ny. Wzbu -

rzo ny po pió# z ogni ska. Wy pa lo ne ogni ska mi kr$ gi. Nie pa mi$ tam miej sco wo "ci,

tyl ko sie bie tam. Z kart k! na ko la nach, z wiej sk! cha t! na ple cach. 

Na Po r$b ce wi dz! ogród z czar n$ tra w$, "mier% wcho dz$ c$ na b&! kit ne drze -
wo. Li "ci p#acz. Ogród mój, nie mój, wiecz no") w fa# dach pnia. Ra no z mg#y.

Z psów mg#a czar na. Opró% niam blasz ki ciem ne do krysz ta #o we go dzba na.

Mi!%sz "wia te#. Zo sta j! tyl ko wi!z ki prze wo dz! ce. Ca #y ogród w ko szu. (mier)
Ja ni ny *uc ko sio wej. 

Ostro"% r#y ska w Wil ko wi cach. Two je skó ry, Ulo, mo je noc n! "cier ni!. Ciem -

no") kla ska j! dra mi. K#!b dwóch cia# co raz g#$ biej. Czu j$ w so bie ci$ %ar sam -

ca. Mi$ so sa mi cy nie na zwa nej. *o mot od ty #u nad zwy czaj ny. W pod brzu szu

rze ka sper my. Czu j$ roz kosz ko bie ty. P#o nie r%y sko. Wresz cie je stem be sti! w p#o -

mie niach. W tym ogniu do sko na #o") zwie rz!t. Zdzie ram z sie bie skó r$. Z #bów

na szych ja ka" gwiaz da. Na tu ra w Ko smo sie. (wit. Zie mia nie bem. Mo je zwie -

rz$ od po czy wa. Cze ka my na An dro me d$. P$ ka w "le piach dzie'. Zno wu ciem -

no") na "cier ni sku. Ra ni deszcz. Czu je my gó ry co raz bli %ej. Be skid pier si! na -

sz!. W ser cach krysz ta# ze +ró de# Bia# ki. 

Po j$ &em na tu r! w la sach Ju tro si na i Szczyr ku. Bóg po da# mi r$ k$ pod zie -

mi!. Mo dl$ si$ za cho re drze wo. O zdro wie pta ków pro sz$. Ca #u j$ rze+ by z igli -

wia. Z tych wi do ków po uk#a dam kie dy" in ny pej za%, in ny "wiat. No w! %y j! c!
ca #o").

A te raz sfo to gra fo wa ne po sta cie bli skich. Zbyt wie le al bu mów. Z ty si$c twa -
rzy, cia&, otwie ra si! w oknach. Wy lo su j! tyl ko dwie po sta ci ser decz ne. Jed -
ne go m!# czy zn! i jed n$ ko bie t!. Niech przy pa dek de cy du je, ko mu wej d! do ko -
"ci. Znaj d! ich po wi$ za nia z Bo giem, z Ko smo sem i ze mn$. Prze wró ci &em
w szu fla dzie ze skar pe ta mi ty si$c kar te czek. Na zwi ska tych wa# nych dla mo -
je go "wia ta. Trza ska &em w pra cow ni, za my ka j$c i otwie ra j$c drew no w drew -
nie. Po tem w&o #y &em d&o' mi! dzy skar pe ty i wy j$ &em tro ch! li ter nic -
twa – wuj Win cen ty Szmyt kow ski, kie dy" zdol ny ak tor i Sa rah Kacz ma rek
zdol na do wszyst kie go. (Co za wy szu ka ne imi! do zwy k&e go na zwi ska). Oby -
dwo je z Po zna nia. Szmyt kow ski daw no w gro bie, a Kacz ma rek #y wa. (y% b! -
dzie d&u go, al bo za d&u go, %wi cz$c i %wi cz$c na si &ow ni pi!k n$ po w&o k! i kon -
tem plu j$c du sz!. Po za tym seks, seks, fi zycz no"% z du cho wo "ci$. Frak tal no"%
z sek su w tria dzie.

Wic ko wi w dzie' wy sta j$ z mar mu ro wej p&y ty zdol no "ci i za cno"% ko me -
dian ta, na to miast po no cach gra Win cen ty na cmen ta rzu wie lu Hy de’ów, m!# -
czyzn, za któ ry mi sza la &y kie dy" pra bab ki z Wiel ko pol ski. Cho dzi &y po War -
cie i sze"% dzie si$t osiem cen ty me trów nad War t$ z me trem kra wiec kim, aby
zwró ci% na sie bie uwa g! Szmyt kow skie go. Win cen ty -Hy de, praw dzi wyR

y
s
. 
W

o
jt

e
k
 *

u
k
a



m!" czy zna, zwie rz! w zwie rz! ciu, z pro# b$ w pi! #ciach, z chci c$ w k%ach. Lecz

na wi dok Bit t ne rów ny za dzie ra% tyl ko mo to cykl i tak je cha% do oko %a ope ry,

in for mu j$c wiel k$ pri ma ba le ri n! o swo im wzwo dzie.

Sa rah, isto ta z in nej pla ne ty. Za re je stro wa% j$ w rand kach na wi ga tor cza su.

Szu ka tu na Zie mi esen cji mi! dzy pla ne tar nej. Na ra zie zna la z%a mnie, pi sa -

rza z So snow ca, i uda je za do wo lo n$. Ma my to sa mo wid mo, co zda rza si! raz

na po nad mi lion lat ziem skich. Wy star cza j$ cy po wód w wie lu wy mia rach. Chce

te raz po %$ czy& swo je do #wiad cze nia sek su al ne, swo j$ tan trycz no#&, z mo j$ No -

w$ Geo me tri$. Roz mia" d"! Sa rah od #rod ka. Niech wie, "e "y je na Zie mi. Chce

ona w mo ich ksi$" kach po su n$& in te rak cj! „S%o wo -ob raz”. I mnie po su wa&.
Pcha&, po su wa j$c pi sa rza w roz wo ju. Uzgod ni %a ze mn$ na go #ci$ ba da nie map

mo jej du szy. (Ale za raz, gdzie ona scho wa %a mi du cha i du sz!, umys% z m$ -
dro #ci$.) Mam tyl ko cia %o. Resz ta mo "e w któ rym# z lu ster. Kacz ma rek ma

ich pi!& ra zy wi! cej w swo jej pra cow ni, sy pial ni, %a zien ce ni" ja. Dwa dzie -

#cia. Tak sa mo g%! bo kie wa riac two Sa rah i sre ber. Lu bi wspó% "y& we wszyst -

kich na raz. Ko cha ruch, po szu ku j$c te go %$ cza z Po nad -Bo giem. Dla sie bie

i dla mnie. Zmie nia struk tu r! ma te rii, aby prze no si& du cha z du szy do umy -

s%u. Ona, Wol no mu lar ka i do te go wol na.

Ko !y sze si" ciem no#$ #wia t!o#$
P!y nie ma sa
Nie ma mnie na mo ment w#ród %y wych 
Je stem Tam
Je stem tu taj 
Z po wro tem 
Mo ce umy s!u nad g!o w&
Na ich kra w" dziach wzmo %o ny ruch
Niech spier da la j$ tro ch! da lej. Niech ja'( nie do #wiad cza ma ni pu la cji. Niech

mo ja du sza -su mie nie za wsze stoi przy szta lu gach i biur ku. Niech pil nu je m!" -
czy zn! z%e go z na tu ry.

Mój j" zyk wi zjo ner ski
Mój pe nis bez po lo tu
Co za har mo nia mi strza
Sta j! si! z Kacz ma rek jed n$ oso b$ ze wspól nym pro gra mem du cho wo #ci,

nie fi zycz no #ci. 

Lu stra Sa rah ju" nie po trzeb ne, pi j! z ni$ nie wiem co. Uza le" nio ny z uza -

le" nio n$. Pi j$c, re zo nu je my wspól nie z mo im Orio nis i jej Sy riu szem. 

W ko le in kar na cji Pan do mie sza mi w g%o wie. 

B! d! tam, na M45 rów ny Bo gu, w sie ci Ta jem ni cy. Z in nym DNA na sku -

tek trans fe ru. In ny byt du cho wo #ci. A mo je cia %o? Mo "e za ist nie j! na Orio -

nis by tem nie fi zycz nym. Nie. Ra czej zwa riu j! do ko( ca, tu na Zie mi.

Jak do brze w kwan to wych sztu kach ko cha nia, w któ rych wspól na wi bra -

cja ato mów. Zda rza j$ si! no we po zy cje i s%o wa no we. Wszyst ko z serc i ge -

ni ta liów. )a rzy si! po de mn$, na de mn$, No we pro za ika. Na cie le go re j$ cy

kr$g.

Mój #wiat to przy ro da, to ko bie ty. Ko bie ty -mat ki, ko bie ty -ko chan ki. Ale

przede wszyst kim pra ca -kre acja. W dzie( biur ko pod oknem, rz$d szta lug po -

#wi! co nych pod #cia n$, me bli #wi! tych. Kom pu ter na noc.

Na r" kach skrzy d!a
Mój #wiat otwar ty
Ma lu j! ob%!d. Z czo %a kro pla "y wi cy da ma ro wej. Ro #nie sza le( stwo, su p%a

si! w p%a sko rze' b!. Rze' ba bli sko. Sze lest mar mu ru pod skó r$. Op! ta nie do wy -

j! cia z cia %a. Po s$g ze s%ów krzy czy. Sta wiam fi gu r! przed lu strem, a zgie%k
wy ra zów na bal ko nach.

Przede mn$ biur ko. D%u go pis krwi$. Ci!" ki od far by cy no bru. Ze szyt bia -

%y, bia %a ot ch%a(. Mój strach. W stra chu ja ma z pi sa n$ po wie #ci$. Osu wa si!
dno, mrok na s$ czo ny grze chem. 

Z biur ka p%o mie(, po pió% z me bla, ze mnie. Lecz nad ja'( z Bo giem opo wia -

da o pi sa rzu spod G2V. Mó wi w gwiaz do zbio rach, ga lak ty kach. 

!

Ja cek Dur ski – ur. 1943 r. w Po zna niu. Cz%o nek Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy

Pol skich OW, Zwi$z ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków w Ka to wi cach. 

www.dur ski.pub.pl
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Powrót jaskó!ek 

do „raju utraconego”

T
ra dy cyj nie w No wym Ro ku,

za pew ne tak "e i tym obec -

nym 2015, za gosz cz# w na szych

do mach – oczy wi $cie na ekra nach

te le wi zo rów – Wie ner Phil har mo -

ni ker z kon cer tem no wo rocz nym

trans mi to wa nym z wie de% skie go

Mu si kve re in. W pa& dzier ni ku mo -

gli $my wie de% skich mi strzów ogl# -
da' „na "y wo”, a jak si( ko mu$ uda -

!o to i przy wi ta' si( z ni mi

i po gra tu lo wa' im. Do Ka to wic

przy je cha li na tzw. Fe sti wal Otwar -

cia (cho dzi rzecz ja sna o otwar cie

no wej sie dzi by Na ro do wej Or kie -

stry Sym fo nicz nej PR) i za sie dli

na es tra dzie naj m!od szej i rów no -

cze $nie naj wi(k szej sa li kon cer to -

wej w Pol sce ju" trze cie go wie czo -

ru po uro czy stym kon cer cie

in au gu ra cyj nym za pre zen to wa nym

przez go spo da rzy obiek tu.

Przed sta wi li pra wie zu pe! nie u nas

nie zna ne dwie po zy cje cze skie: Pie -
!ni bi blij ne op. 99 An to ni na Dvo"aka
i II Sym fo ni# c -moll „Asra el” Jo se -

fa Su ka, a tak "e Ada giet to z „Ra ju
utra co ne go” Krzysz to fa Pen de rec -

kie go. Nie wy klu czo ne, "e tym ze sta -

wem wie de% czy cy chcie li nam,

a mo "e na wet bar dziej so bie, przy -

po mnie' cza sy $wiet no $ci swe go

mia sta, gdy wi(k szo$' miesz ka% ców

mo nar chii habs bur skiej sta no wi li

S!o wia nie.

So list k# by !a wy bit na cze ska mez -

zo so pra nist ka Dag mar Pe)ko va,

a dy ry go wa! Pe ter Schne ider, któ ry

ma na swo im kon cie m.in. wy st( py

w Bay reuth, mo na chij skiej Bay eri -

sche Sta at so per, no wo jor skiej Me tro -

po li tan i Gran The atre del Li ceu

w Bar ce lo nie.

Praw da, "e sym fo nicz na prze rób -

ka Pie !ni bi blij nych Dvo*aka brzmi

znacz nie efek tow niej, ni" ich ory gi -

nal na wer sja na g!os (alt lub ba ry ton)

i for te pian. By' mo "e dzi$, gdy ju"
przy swo ili $my so bie sym fo nie Mah -

le ra i Bruck ne ra, nad cho dzi sto -

sow ny czas na pó& no ro man tycz ne

kom po zy cje Su ka, sko ro bar dziej

w przód tra dy cyj na pu blicz no$'
kon cer to wa ja ko$ nie chce si( jesz -

cze „wy chy la'”. Nie mniej pro gram

wie de% czy ków by! ad re so wa ny nie

ty le do sta le uczest ni cz# cych w kon -

cer tach me lo ma nów, co ra czej

do mu zy ko lo gów. Wszak trud no

Ada giet to Pen de rec kie go, na wet

w tym ze sta wie, uzna' za chwy tli -

wy „ka wa !ek” dla wszyst kich. T( ro -

l( spe! ni! do pie ro za gra ny na bis 10

Ta niec s$o wia% ski Dvo*aka.

Dwa ty go dnie pó& niej w tym sa -

mym wn( trzu wy st# pi !a Lon don

Sym pho ny Or che stra uzna na w ran -

kin gu ma ga zy nu Gra mo pho ne za jed -

n# z pi( ciu naj lep szych or kiestr

$wia ta. An gli cy ge nial nie za de mon -

stro wa li nam in ne mo nu men tal ne

dzie !o pó& no ro man tycz ne – po emat

Ri char da Straus sa „+y cie bo ha te ra”,

te" kar ko !om ne dla wy ko naw ców, ale

dla s!u cha czy, zw!asz cza tych obe -

zna nych z po ema ta mi i ope ra mi Ri -

char da Straus sa jed nak !a twiej sze

w od bio rze ni" Suk. I tak "e otwo rzy li

wie czór po zy cj# pol sk# – X Sym fo -

ni# An drze ja Pa nuf ni ka, z oka zji

set nej rocz ni cy uro dzin twór cy.

Na wi dow ni obec na by !a "o na kom -

po zy to ra La dy Ca mil la Pa nuf nik.

A utwo ry te „tra dy cyj nie” prze dzie -

la! kon cert in stru men tal ny – a -moll

Ro ber ta Schu man na, któ re go par ti(
so lo w# wy ko na! pia ni sta Piotr An der -

szew ski. W!a $nie pod czas te go kon -

cer tu chy ba naj bar dziej za chwy ci !a
mnie aku sty ka no wej sa li – wy da wa -

!o si(, "e so li sta je dy nie mu sn#! kla -

wi sze, a prze cie" je go pia nis si mo cu -

dow nie za brzmia !o w ca !ej sa li,

a ka" dym ra zie ta kie mia !em od czu -

cie sie dz#c z bo ku, na tzw. an tre so -

li. Kon cer tem dy ry go wa! s!aw ny

ma estro Sir An to nio Pap pa no, zna -

ko mi ty in ter pre ta tor oper Puc ci ne go,

co zresz t# udo wod ni! bi sem – in ter -

mez zem z „Ma non Le scaut”.

Dzie% wcze $niej w sa li Fil har mo -

nii ,l# skiej na kon cer cie z oka zji 

ju bi le uszu 45-le cia pra cy ar ty -

stycz nej dy ry gen ta Je rze go Sal wa -

row skie go tak "e za brzmia! kon cert

Schu man na, te" a -moll, ale wio lon -

cze lo wy – par ti( so lo wa gra! To -

masz Da roch. Ba, by !a jesz cze

dru ga „wspól na ce cha” obu wie -

czo rów. Za rów no w „+y ciu bo ha -

te ra” Ri char da Straus sa, jak

i w wy ko na nej przez fil har mo ni -

ków $l# skich „Sze he re za dzie”

Rim skie go -Kor sa ko wa ist nie j#
wiel kie, pra wie so li stycz ne par tie

skrzyp co we gra ne prze wa" nie

przez kon cert mi strzów – w „+y ciu

bo ha te ra” przez Ro ma na Si mo vi -

ca, jak wy ni ka ze spi su or kie stry,

a w „Sze he re za dzie” przez Ada ma

Wa gne ra, któ ry zo sta! uho no ro wa -

ny w fol de rze pro gra mo wym spe -

cjal nym bio gra mem.
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Czy znów, jak przed laty, b(d# przyje"d"a' 
do Katowic s!awne orkiestry symfoniczne?
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* * *

Fil har mo ni! "l# sk# przy wo $a $em
tu nie tyl ko, aby przy po mnie%, &e

w Ka to wi cach dzia $a j# dwie wiel kie
or kie stry sym fo nicz ne i &e obie „we -
sz$y” w tym ro ku do swo ich obiek -
tów – Fil har mo nia do od no wio nej
ge ne ral nie i po sze rzo nej swej daw -
nej sie dzi by, a NO SPR do ca$ ko wi -
cie no wej. Tak &e dla te go, &e w po -
przed niej, jak &e sza rej go spo dar czo
rze czy wi sto 'ci, w$a 'nie w Fil har mo -
nii "l# skiej mie li 'my oka zj! po dzi -
wia% i okla ski wa% wiel kie i s$aw ne
or kie stry za gra nicz ne. I to wca le
nie tak rzad ko.

Bo daj &e ostat ni# z nich by $a gosz -
cz# ca w li sto pa dzie 1987 ro ku,
przed 27 la ty (!), Izra el ska Or kie stra
Fil har mo nicz na. Wie czór ów po pro -
wa dzi$ d$u go let ni szef ze spo $u, wiel -
ki Zu bin Meh ta, ten sam, któ ry dy -
ry go wa$ le gen dar nym kon cer tem
trzech te no rów w rzym skich Ter -
mach Ka ra kal li z udzia $em Pla ci da
Do min go, José Car re ra sa i Lu cia na
Pa va rot tie go. 

In te re su j# cym szcze gó $em te go
wy st! pu by$ fakt, &e or kie str!, a ra -
czej s$u cha czy pil no wa li ochro -
nia rze. Po bo kach es tra dy sta $o
dwóch ro s$ych ch$o pa ków, co praw -
da nie z wy ce lo wa ny mi w nas pe -
pe sza mi, ale uwa& nie ob ser wu j# -
cych, czy nie przyj dzie ko mu'
do g$o wy wy ci# gn#% z kie sze ni
chu s tecz k! i ni# wi wa to wa%. No
có&, sko ro ze spó$ przy je cha$
do „dzi kie go” kra ju, od gro dzo ne go
od de mo kra tycz nej Eu ro py praw -
dzi wy mi, szczel ny mi gra ni ca mi,
tar ga ne go nie po ko ja mi spo $ecz ny -
mi, na wszel ki wy pa dek wo la$ si!
za bez pie czy%. Ja ko cie ka wost k!
do daj my, &e kon cert mi strzem or kie -
stry by$ Jo sef Ka min sky, brat s$aw -
nej ak tor ki pol sko -&y dow skiej Idy
Ka mi( skiej.

Dru ga po $o wa lat 80., gdy kli mat
po li tycz ny ju& za cz#$ zwia sto wa%
zmia ny, ja kie mia $y na dej'% za kil -
ka lat, oka za $a si! szcze gól nie
owoc na dla wi zyt pre sti &o wych
ze spo $ów sym fo nicz nych. W 1986
ro ku, w ra mach Dni Kul tu ry ów cze -
snej NRD wy st# pi $a w Ka to wi -
cach Fil har mo nia Drez de( ska
pod dyr. swe go d$u go let nie go sze -
fa, zna ko mi te go Her ber ta Ke gla.
Dzi', gdy ma my do st!p prak tycz -
nie do wszyst kich naj bar dziej zna -
nych na gra(, in ter pre ta cje fil har mo -
ni ków drez de( skich nie s# ju&
chy ba a& tak po szu ki wa ne, ale

w tam tych la tach re je stra cje te,
wy da wa ne na ana lo go wych p$y tach
fir my „Eter na”, sta no wi $y nie la da
atrak cj!. A by $o ich chy ba wi! cej,
ni& „kon ku ren cyj nej”, star szej
i s$aw niej szej or kie stry drez de( -
skiej – Sta at ska pel le.

W 1987 ro ku, obok fil har mo ni -
ków izra el skich go 'ci li 'my tak &e
Ma $# (cho% wca le nie by $a ta ka ma -
$a) Or kie str! Sym fo nicz n# ZSRR
z Mo skwy. Mo &e nie by$ to spe cjal -
nie zna ny ze spó$, bo po wsta$ za le -
d wie rok wcze 'niej, ale z gó ry
wie dzie li 'my, &e ar ty 'ci ro syj scy
mu sz# pre zen to wa% naj wy& szy po -
ziom. Ów cze sny im pre sa riat ra -
dziec ki nie o'mie li$ by si! wy pu 'ci%
na to urnée za gra nicz ne „ko ta
w wor ku”. Tak &e i ten kon cert mia$
swo j# cie ka wost k! – 7 bi sów, jak
na wie czór sym fo nicz ny zja wi sko
na der rzad kie. Czy& by mu zy cy mo -
skiew scy pre ten do wa li do ksi! gi re -
kor dów?

To by $o wio sn#. A je sie ni# za wi -
ta $a do Ka to wic or kie stra ów cze snej
Fil har mo nii Le nin gradz kiej – dzi -
siej sza Sankt -Pe ters bur ska Aka de -
mic ka Fil har mo nia im. D. Szo sta -
ko wi cza. Naj star sza, bo za $o &o na
jesz cze w XIX stu le ciu i chy ba naj -
s$aw niej sza or kie stra ro syj -
ska – z ze spo $em tym moc no zwi# -
za ny by$ jej obec ny pa tron Dy mitr
Szo sta ko wicz. W Ka to wi cach fil -
har mo ni cy le nin gradz cy ba wi li
czte ro krot nie: w 1969 i 1977 r.
pod ba tu t# Alek san dra Dmi trie wa,
w 1983 r. ze zna nym $o tew skim dy -
ry gen tem Arvi dem Jan son sem
i w 1987 r. pod dyr. Sier gie ja Sta -
dle ra.

Dziw ne, ale &ad na z tych wi zyt nie
od by $a si! w ra mach or ga ni zo wa -
nych przez Fil har mo ni! "l# sk# w la -
tach 1965– 1984 sze 'ciu Fe sti wa li
Mu zy ki Ro syj skiej i Ra dziec kiej,
na któ re przy je& d&a $y or kie stry
z tzw. brat nich pa(stw so cja li stycz -
nych, prze cie& nie tej ran gi, co Fil -
har mo nia Le nin gradz ka. „Za to”
na IV Fe sti wal, w 1976 r. za wi ta$ te -
atr z tej &e wier chusz ki – Mo skiew -
ska Ope ra Ka me ral na z przed sta wie -
niem „No sa”, sa ty rycz nej ope ry
Dy mi tra Szo sta ko wi cza. To wiel ki
spek takl, ob sy pa ny na gro da mi
i w ja kim' sen sie „obec ny” w &y ciu
mu zycz no -te atral nym do dzi', sko -
ro CD z je go na gra niem osi# gal ne s#
i w Ro sji na kr#& kach „Me $o dii”
i na Za cho dzie w prze dru kach fir my
„BMG”. Z t# sa m#, co w Ka to wi -
cach ob sa d#, tym sa mym wy ko -
naw c# ro li g$ów nej – ba sem Edwar -
dem Aki mo wem, acz kol wiek
z in nym dy ry gen tem. W Ka to wi cach
ope r! po pro wa dzi$ W$a di mir Agron -
ski, a w na gra niu dy ry gu je ni# szef
mu zycz ny tej in sce ni za cji, le gen dar -
ny Gen na dij Roz die stwien ski.

Co nie zna czy by 'my w Ka to wi -
cach nie ogl# da li Gen na di ja Roz die -
stwien skie go. Przez Ka to wi ce prze -
wi n! $o si! w daw nych la tach
na praw d! wie le zna ko mi to 'ci. We
wrze 'niu 1963 r. Roz die stwien ski dy -
ry go wa$ u nas kon cer tem Wiel kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej Ra dia Mo -
skiew skie go.

Gdy si! prze gl# da ka len da rium
w ksi! dze ju bi le uszo wej „Fil har mo -
nia "l# ska 1945–2005” z wra &e nia
za pie ra dech. W dru giej po $o wie
lat 50., chy ba na fa li po pa) dzier ni -

Wielka Orkiestra Symfoniczna Radia Moskiewskiego.
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ko wej od wil !y naj s"aw -
niej sze ze spo "y roz po cz# -
"y „na jaz dy” na Ka to wi ce.
Je sie ni$ 1956 r. przy je -
cha li Wie ner Sym pho ni ker
(na Fe sti wa lu Otwar cia
NO SPR go %ci li %my wie -
de& skich fil har mo ni ków,
wte dy od wie dzi li nas sym -
fo ni cy – to dwie ró! ne 
or kie stry) i Pa& stwo wa Or -
kie stra Sym fo nicz na z Mo -
skwy pod dyr. s"aw ne go
Kon stan ti na Iwa no wa,
a rok pó' niej wspo mnia na
ju! wy !ej Fil har mo nia
Drez de& ska. W 1957 r.
przy je cha "a do nas po raz
pierw szy, ra zem ze swo im
sze fem Kur tem Ma su rem,
w la tach 90. na st#p c$ Zu -
bi na Meh ty na cze le fil har -
mo ni ków no wo jor skich.

I wresz cie dwa naj wi#k -
sze strza "y, wspa nia "e fa -
jer wer ki, dzi% nie do uwie rze nia.
W 1957 kon cer to wa "a w Ka to wi -
cach The Cle ve land Or che stra
pod dyr. Geo r ge’a Szel la a rok
pó' niej Or kie stra Fi la del fij ska
pod dyr. Eu ge ne’a Or man dy’ego.
Al bo by li %my wte dy, mi mo bra ku
wspa nia "ej sa li kon cer to wej i od po -
wied nio du !ej sie dzi by uczel ni 
mu zycz nej, wiel k$ me tro po li$ mu -
zycz n$, al bo te! dru gim, naj wa! -
niej szym o%rod kiem w kra ju, co
przy od bu do wu j$ cej si# do pie ro
War sza wie jest po nie k$d zro zu -
mia "e. Ewa Paw lik -(mu dzi& ska
z In sty tu cji Pro mo cji i Upo wszech -
nia nia Mu zy ki „Si le sia” do dzi%
uwa !a, !e by "y to wie ko -
pom ne wy da rze nia. Za -
pa mi# ta "a te!, !e po wy -
st# pach obu wiel kich
ame ry ka& skich or kiestr
w ga ze tach po ja wi "y si#
po le mi ki mi# dzy zwo len -
ni ka mi jed nej i dru giej.

Na po mkn# jesz cze
o przy jaz dach Or kie stry
Sym fo nicz nej Ra dia i Te le -
wi zji z Bu da pesz tu (1959),
Fil har mo nii S"o wac kiej
z Bra ty s"a wy (1960 i 1967),
or kiestr z Pit ts bur ga (1964)
i Bir ming ham (1968), Pa& -
stwo wej Or kie stry Sym fo -
nicz nej z Mo skwy pod dyr.
Mak sy ma Szo sta ko wi cza,
sy na Dy mi tra, Roy al Li -
ver po ol Phil har mo nic Or -
che stra pod dyr. prze s"aw -
ne go Sir Char le sa Gro ve sa

(1970), Wiel kiej Or kie stry Sym fo nicz -
nej Ra dia Stut t gart (1972), The New
Phil har mo nic Or che stra Lon don
(1973), Fil har mo nii S"o we& skiej z Lu -
bla ny (1976) i Fil har mo nii Cze skiej
z Pra gi pod ba tu t$ zna ko mi te go Vac -
la va Neu man na (1977). O ostra wia -
nach wspo mn#, !e wpa da li do nas
cz# %ciej, „po s$ siedz ku”.

Z cza sem za cz# "y wy prze dza)
*l$sk in ne o%rod ki, a po trans for ma -
cji ustro jo wej chy ba zna le' li %my si#
na dru gim pla nie; je %li cho dzi
o przy jaz dy du !ych ze spo "ów sym -
fo nicz nych, na wet nie chy ba, lecz
na pew no. Brak ten nie co re kom -
pen su j$, przy znaj my, or ga ni zo wa -

ne przez Aka de mi# Mu -
zycz n$ mi# dzy na ro do we
fe sti wa le or kiestr stu denc -
kich.

W no wej rze czy wi sto %ci
mo !e my si# po chwa li)
bo daj !e je dy nie wi zy t$
w 1995 r. San Fran ci sco
Sym pho ny Or che stra pod
dyr. bar dziej nam zna ne -
go, ni! sam ze spó", je go
dy ry gen ta Her ber ta Blom -
sted ta, wcze %niej sze fa
drez de& skiej Sta at ska pel -
le. Ale or kie stra z San
Fran ci sco nie mia "a przed
20 la ty jesz cze tej %wia to -
wej ran gi, co ze spo "y
z Cle ve land, Fi la del fii,
Bo sto nu i No we go Jor ku,
jak za uwa !y" na "a mach
„Ru chu Mu zycz ne go” ne -
stor pol skich kry ty ków
Jó zef Ka& ski w bar dzo
sk$ di n$d po chwal nej re -

cen zji z kon cer tu, ja ki Ame ry ka nie
da li w War sza wie, na st#p ne go dnia
po ka to wic kim wie czo rze. Dzi siaj
or kie stra ta, nie daw no ob sy pa na
a! 8 na gro da mi Gram my za cykl
na gra& sym fo nii Mah le ra ju! 
swo je miej sce na „gór nej pó" ce”
zna la z"a.

Miej my na dzie j#, !e obec ne wi -
zy ty wie de& czy ków i lon dy& czy -
ków, s$ „ja skó" ka mi” zwia stu j$ cy -
mi po wrót daw nej fil har mo nicz nej
wio sny, tym ra zem w nie co in nej,
bar dziej mo nu men tal nej, NO SPR -
-owej sce ne rii. W kil ka krot nie tu
przy wo "y wa nym 1987 ro ku pod su -
mo wu j$c se zon kon cer to wy z !a lem

za uwa !y "em: „*l$ ska pu -
blicz no%) nie wy "a my wa -
"a po dwoi, aby us"y sze)
wy st# py dwu re we la cyj -
nych or kiestr za gra nicz -
nych: fil har mo ni ków
drez de& skich pod dyr.
Her ber ta Ke gla i Ma "ej
Or kie stry Sym fo nicz nej
Zwi$z ku Ra dziec kie go.”
Swo im na st#p com !y cz#,
aby po kil ku la tach mie li
wra !e nia ca" ko wi cie od -
mien ne i ra czej zg"a sza li
pre ten sje do dzi siej szych
de cy den tów za to, !e ci
po sta wi li gmach z przy -
cia sna w$ wi dow ni$ na…
za le d wie 1800 miejsc. Ot,
ta kie so bie ma rze nia sta -
re go re cen zen ta.

MA REK BRZE+ NIAK 

Zubin Mehta na ok!adce p!yty z II Symfoni" Mahlera w wykonaniu
filharmoników izraelskich, tej samej orkiestry, z któr" go#ci! w Katowicach
w 1987 r.

Wiener Symphoniker.
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ew ne go je sien ne go dnia
wy ru szy !em z mo ich Gó -
rek do Fran cji. Tro ch" da -
le ko, ale trud no przez ca !y

czas pa trze# na $wiat z Gó rek. Do brze
jest tak %e spoj rze# z gó ry, cho# by skrzy -
d!o z wiel ce za gad ko wym urz& dze -
niem – sil ni kiem – mia !o ka wa !ek te go
$wia ta prze s!o ni# na dwie go dzi ny
z ok!a dem. Mo im miej scem po sto ju
przez kil ka dni mia !o by# pod pa ry skie
mia sto St. Ger ma in -En -Laye. Tu pro -
sto z dwor ca wcho dzi si" w hi sto ri"
i ni ko go nie trze ba py ta# o dro g". Hi -
sto ria ob ja wia si" w po sta ci im po nu j& -
ce go pa !a cu, któ ry wie lu kró lom nie
tyl ko Fran cji s!u %y! ja ko for te ca, wo -
jen na zdo bycz, let nia re zy den cja, miej -
sce wy gna nia (Ja kub II Stu art) i areszt
(Hen ryk IV), a tak %e ja ko miej sce na -
ro dzin. Obec nie mu zeum ar che olo gicz -
ne de par ta men tu Yve li nes. Za raz
po przy je' dzie po gna !o mnie jed nak
na targ, gdzie obok stra wy w w& skim
zna cze niu te go s!o wa, mo% na za opa -
trzy# si" w nie co ar cha icz ne eg zem -
pla rze stra wy du cho wej. Je den z nich
zwró ci! mo j& szcze gól n& uwa g": „Hen -

ri IV – iti ne ra ire d’en fan ce, de glo ire

et d’amo ur” (Hen ryk VI – $cie% ki dzie -
ci( stwa, chwa !y i mi !o $ci) pió ra Chri -
stia na De splat; nie zwy kle in te re su j& co
i ory gi nal nie uj" ta hi sto ria %y cia te go
fran cu skie go mo nar chy. Przy oka zji:
ob raz kró la w niej za war ty ma si" ra -
czej ni jak do wi ze run ku przed sta wio -
ne go w nie z!ym sk& di n&d fil mie „Kró -
lo wa Mar got”: w fil mie wi dzi my
za gu bio ne go przy by sza z za bi tej de -
ska mi Na war ry, bez wol ne go, za l"k nio -
ne go, zda ne go na !a sk" roz wi& z!ej ma! -
%on ki, któ ry na tron tra fi! przy pad kiem.
Z ksi&% ki wy zie ra po sta# wy bit ne go
wo jow ni ka, prze wi du j& ce go po li ty ka,
nie z!e go la wi ran ta i prag ma ty ka, któ ry
z wo dza hu ge no tów prze obra zi! si"
(„Pa ry% wart jest mszy”) w wy star cza -
j& co ka to lic kie go kró la, za pa no wa nia
któ re go po ziom %y cia Fran cu zów pod -
niós! si" tak, i% wie le na ro dów Eu ro py
mo g!o im po zaz dro $ci#. 

Ty le hi sto rii. Wspó! cze sno$# to kon -
cert, któ re go mia !em oka zj" wy s!u -
cha#; kon cert dla mnie szcze gól nie in -
te re su j& cy, ja ko %e wy ko naw ca mi by li
fran cu sko j" zycz nie ar ty $ci z Lu izja -
ny, tzw. Ca juns, oraz z Québe cu. Ri -
chard De jar din to $pie wa j& cy po eta
z Mont re alu, au tor wspa nia !ych tek -
stów i wier szy, któ re de kla mo wa! tam -
te go wie czo ru. Wie le miej sca w je go
twór czo $ci zaj mu je w& tek od r"b no $ci
kul tu ro wej ka na dyj skich fran ko fo nów.
Po dob nie jak dwu j" zycz ny Za cha ry
Ri chard, po to mek fran cu skich osad -
ni ków z oko lic No we go Or le anu, któ -
ry $wiet nie wy pa da! w ty po wo roc ko -
wym i fol ko wym re per tu arze, jak
rów nie% w no stal gicz nych bal la dach,
w któ rych po ja wia !a si" po sta# Ja cqu -
esa Car tie ra, le gen dar ne go eks plo ra -
to ra Ka na dy. Nie w&t pli wie na sa li uno -
si! si" duch se pa ra ty zmu. Jak wi da#
nie tyl ko w Eu ro pie mniej sze wspól -

no ty et ni czo -j" zy ko we upo mi na j& si"
o swo je miej sce.

Naj cen niej sze jed nak od kry cie, mo -
je oso bi ste, bo wiem wie lu in nych, z im -
pre sjo ni sta mi na cze le, od kry !o te miej -
sca ju% daw no, to miej sco wo $ci
po !o %o ne na brze gach Se kwa ny, ta kie
jak Con flans, Triel czy Vil len nes, ma -
low ni cze, z ta ra so wo wzno sz& cy mi si"
dom ka mi, bar dzo sta ry mi ko $cio !a mi,
jak ten pod we zwa niem $w. Ho no ry ny
i wie %a mi z cza sów, kie dy Ka rol Pro -
stak uk!a da! si" z Nor ma na mi w spra -
wie obro ny Pa ry %a przed ich po bra -
tym ca mi z dal szej Pó! no cy. Ci
Nor ma no wie, przy by sze ze Skan dy na -
wii, wi kin go wie, spo ro na mie sza li w hi -
sto rii nie tyl ko Fran cji, An glii, ale jesz -
cze kil ku kra jów. Na uczy li si"
fran cu skie go i tro ch" za po mnie li o swo -
ich ko rze niach. Nie na ty le jed nak, bu
usie dzie# w miej scu. Wy ru szy li naj -
pierw na Za chód i pod bi li t" wy sp"
po dru giej stro nie ka na !u, a po tem spoj -
rze li na Po !u dnie, uwal nia j&c od Sa ra -
ce nów Ka la bri" i Sy cy li", gdzie za !o -
%y li dy na sti", a gdy i te go by !o im
ma !o, ru szy li do Zie mi )wi" tej i tak %e
za !o %y li dy na sti", cho# na krót ko, bo
nie spe! na dwie $cie lat. Po tom ko wie
tam tych Nor ma nów pa nu j& do dzi$
w Bel gii. A wszyst ko to mia !o swój
po cz& tek w po sia d!o $ci hra biów d’Hau -
te vil le, nie co da lej na za chód od miej -
sca, do któ re go uda !o mi si" do trze#.
W dro dze po wrot nej, oczy wi $cie mo -
jej, nie hra biów d’Hau te vil le, go r& ca
cze ko la da przed bi strem w ryn ku Vil -

len nes. Po dru giej stro nie uli cy dziw -
ny ko $ció! z XII w. dziw ny, bo asy me -
trycz ny. Po sia da j& cy rów nie% dra ma -
tycz n& hi sto ri": uleg! po wa% nym
znisz cze niom pod czas woj ny stu let -
niej, któ ra by !a tak %e wy ni kiem dy na -
stycz nych rosz cze( tych Nor ma nów,
któ rzy uda li si" na pod bój An glii,
a w ka% dym ra zie ich po tom ków. War -
to wie dzie#, i% pod czas tam tej woj ny
do tar li a% do St. Ger ma in, sk&d mo gli
do strzec ro gat ki Pa ry %a, i po zo sta li
tam przez dwa dzie $cia lat. Co cie ka -
we, to mia sto za miesz ku je dzi$ naj -
wi"k sza we Fran cji licz ba tzw. expa -
tów, czy li An gli ków %y j& cych po za
oj czy zn&. W lo kal nym pu bie wie czo -
rem s!y cha# cz" sto tzw. fran gla is, czy -
li fran cu ski w bry tyj skim wy ko na niu.
War to wspo mnie#, %e ostat nim an giel -
skim mo nar ch& u%y wa j& cym ty tu !u kró -
la Fran cji by! Je rzy III (do ro ku 1802).
Pol skie ak cen ty? Pro sz" bar dzo: jed na
z g!ów nych ulic no si na zw" Rue de
Po lo gne i je den z wi"k szych par kin -
gów w mie $cie tak %e na zy wa si" Po lo -
gne; s& sied nia miej sco wo$# to Ma -
isons -La fit te, na zwa nie ob ca ka% de mu
wy kszta! co ne mu Po la ko wi. A o trzy -
dzie $ci ki lo me trów st&d w te atrze Mo -
ga dor mu si ca lo wa wer sja „Ba lu wam -
pi rów” w au tor skiej re ali za cji Ro ma na
Po la( skie go. Ça suf fit?

Ce lem ko lej nej wy pra wy by! pa !ac
w Fon ta in ble au. Ko lej na wspa nia !a re -
zy den cja kró lew ska i ko lej ne roz dzia -
!y hi sto rii. Tu po zo sta wi li trwa !y $lad
naj wi"k si ar ty $ci re ne san su, m. in. Cel -
li ni i sam Le onar do da Vin ci. Wo kó!
pa !a cu park i ogro dy, dzie !o m.in. Le
Nôtre’a i Mol le ta. Szko da tyl ko, %e ta -
ka ule wa. Je dy nie gi gan tycz nym kar -
piom w par ko wej sa dzaw ce wy da wa !a
si" nie prze szka dza#. Mo %e s& tro ch"
roz cza ro wa ne skrom n& licz b& po ten -
cjal nych kar mi cie li; kil ko ro za wzi" -
tych Ja po( czy ków i my. Po tem po wrót
za t!o czo n& au to stra d&, w po rów na niu
z któ r& jaz da gier ków k& to prze chadz -
ka przed szko la ków. Ty le %e na wierzch -
nia jak by nie co lep sza.

Przy jem nie w gru dnio wy wie czór po -
wspo mi na# ma !& je sien n& wy pra w"
i wró ci# do tych miejsc ogl& da j&c zdj" -
cia. Mo% na za pla no wa# ko lej n&, do in -
nych miejsc, by po zna# in ne hi sto rie.
Jest ich wie le, tak %e w mo jej oko li cy.
Trze ba tyl ko uwa% nie pa trze#. Praw d&
jest, i% wie lu rze czy, ma j&c je na co
dzie(, nie do strze ga my. Ta ka wy pra wa
w od le g!& geo gra ficz nie hi sto ri" zna -
ko mi cie wy ostrza wzrok. 

W Gór kach mo g!em so bie o St. Ger -
ma in i tam tej szych dzie jach po czy ta#,
ale zo ba czy# i us!y sze# – tyl ko tam.
A wi"c jest tak jak po dej rze wa -
!em – $wiat nie ko( czy si" za ho ry zon -
tem wi dzia nym z mo je go do mu. Wy -
da je mi si", %e do brze mie# za wsze co$
do od kry cia. Do brze ode rwa# si" od ja -
zgo tu swo ich me diów i po li ty ki. Tam -
tej sze go ja zgo tu, b" d&c ob cym, po pro -
stu si" nie s!y szy. 

!

P

"

Z mo ich Gó rek
WITOLD*TURANT

"
)cie% ka mi 

dzie ci( stwa,
chwa !y i mi !o $ci

(pew ne go 
mo nar chy)
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Tryumf Apollina

Zapro jekt no wo cze sne go bu dyn ku, ar chi -
tekt in!. Max Grünfeld, otrzy ma" ce sar -

ski „Or der ko ro ny”. By" ab sol wen tem ka to -
wic kie go gim na zjum kla sycz ne go, któ re
uko# czy" w ro ku 1884. Mia "o re no m$ jed ne -
go z naj lep szych w pro win cji %l& skiej. W mie -
%cie, przez pó" stu le cia by "o je dy n& szko "& te -
go ty pu.

No wy gmach pro jek to wa" ze szcze gól -
nym sen ty men tem. W sta rym (przy obec nej
uli cy 3 Ma ja) kszta" ci" si$ przez 9 lat. Gdy
po uko# cze niu Wy! szej Szko "y Tech nicz nej
w Char lo ten bur gu, wró ci" do Ka to wic, w je -
go gim na zjum wci&! na ucza li pro fe so ro -
wie – Ernst Müller i Georg Hof f mann. Za wsze
czu" si$ wy cho wan kiem tych dwu fi lo lo gów,
któ rzy za szcze pi li w nim upodo ba nie do kul -
tu ry Gre ków i Rzy mian. 

Re pre zen ta cyj na fa sa da no we go bu dyn ku
znaj do wa "a si$ vis a vis Sy na go gi Wiel kiej Re -
for mo wa nej – sku pia j& cej wy znaw ców ju da -
izmu po st$ po we go, za pro jek to wa nej w tym
sa mym cza sie i na raj zbre tach Ma xa Grünfel -
da. Mu ry oby dwu obiek tów zwra ca "y si$
do sie bie fron to na mi. Upodob nia" je cha rak -
te ry stycz ny pó" ko li sty "uk skle pia j& cy ich okna
i drzwi a jesz cze do bit niej mo nu men tal ne wie -
lo barw ne ro ze ty. Bli' nia czo po dob ne – two -
rzy "y ory gi nal ny tan dem. 

Od stro ny wschod niej do gim na zjum pro -
wa dzi" por tal z trze ma pó" ko li %cie skle pio -
ny mi wej %cia mi a nad to na tej w"a %nie %cia -
nie, o%wie tla nej pro mie nia mi po ran ne go
s"o# ca, w par tii bu dyn ku na uczy ciel skie go
zna laz" si$ oka za "y kar tusz z her bem Ka to -

wic pod pie ra j& cy jesz cze wi$k sz& wie lo barw -
n& ro ze t$ ze szkla nym wi tra !em. Wspól nie
z her bem mia sta sta no wi naj bar dziej roz po -
zna wal ny atry but te go obiek tu i je den z cie -
kaw szych przy k"a dów nie miec kiej ar chi -
tek tu ry prze "o mu tam tych stu le ci. 

W abry sie Grünfel da pó" ko li sty "uk i ro -
ze ta – sym bo le !y cio wej eks pan sji wie# cz&
okna gim na zjum a tak !e ele wa cj$ z re pre -
zen ta cyj nym trój ar ka do wym por ta lem,
przy po mi na j& cym ma je sta tycz ne pi$ cio ar -
ka do we wej %cie do gma chu No wej Sor bo -
ny w Pa ry !u al bo "u ki try um fal ne z cza sów
ce sar stwa rzym skie go. W Eu ro pie by "o
wte dy mod ne kre owa nie no wo cze snych
bu dow li z wiel ki mi, %cien ny mi ma lo wi d"a -
mi a szcze gól n& po pu lar no %ci& cie szy "y
si$ pa no ra my o te ma ty ce hi sto rycz nej, ba -
ta li stycz nej i re li gij nej. Ka to wi ce – po wia -
to we mia stecz ko z am bi cja mi – nie chcia -
"o po zo sta wa( w ty le!

Au la

Napo zio mie dru gie go pi$ tra, za ma gicz -
nym wi tra !em z ro ze t&, na tu ral ne %wia -

t"o za mie nia j& cym w pa ste lo we re flek sy, in!.
Grüunfeld za pro jek to wa" dwu kon dy gna cyj n&
au l$, w któ rej od po nad stu lat od by wa j& si$ naj -
wa! niej sze uro czy sto %ci: szkol ne i pa# stwo we
ju bi le usze a tak !e eg za mi ny ma tu ral ne. Skle -
pio na na wy so ko %ci po nad 7 me trów, dys po -
nu je po wierzch ni& oko "o 300 m kwa dra to wych.

Dzi siaj su pra por ty nad jej sze ro ki mi wej -
%cia mi zdo bi& me da lio ny z por tre ta mi pol skich

wiesz czów: Mic kie wi cza i S"o wac kie go. Po -
przed nio ich miej sca zaj mo wa "y po pier sia Go -
ethe go i Schil le ra a na za chod niej %cia nie bez
okien, na wprost ró! no ko lo ro we go wi tra !u
ufor mo wa ne go na wzór re ne san so wej ró !y cy,
prócz p"a sko rze' by pru sko -bran den bur skie go
czar ne go or "a ze szkar "at nym dzio bem wi sia -
"y s"usz nej wiel ko %ci por tre ty trzech ce sa rzy:
Wil hel ma I, je go na st$p cy Fry de ry ka III oraz
Wil hel ma II. Opra wio ne w gru be ra my god -
ne im pe ra tor skie go ma je sta tu, zo sta "y tu prze -
nie sio ne z bu dyn ku daw ne go gim na zjum
przy Grund man n stras se (obec nie: 3 Ma ja). Ich
fun da to rem by" je den z naj bo gat szych lu dzi
mia sta, se nior i ho no ro wy oby wa tel Ka to wic,
!y dow ski ban kier i prze my s"o wiec Eliasz
Sachs, przez sze reg lat pe" ni& cy funk cj$ gim -
na zjal ne go ku ra to ra. Po pier sia po etów po da -
ro wa" je go ro dak, ku piec He imann Frölich, syn
le gen dar ne go aren da rza i pa triar chy ka to wic -
kich Izra eli tów. Dla szko "y i sy na go gi za wsze
mie li wiel ki sza cu nek. W ich tra dy cji, jed na
i dru ga ucho dzi "a za dom na uki.

Wy so k& au l$ ko ro nu j& bo ga to zdo bio ne fry -
zy z mo ty wa mi ro %lin ny mi i geo me trycz ny -
mi wzo ro wa ne na po rz&d kach ar chi tek to -
nicz nych sta ro !yt nej Gre cji. Pod pie ra je
pseu do ko lum na da o%miu pi la strów sy me -
trycz nie roz miesz czo nych na prze ciw le g"ych
%cia nach. Ka! de z czte rech, wy smu k"ych
okien po dzie lo nych pio no wy mi la sko wa nia -
mi wie# czy ko li sty ma swerk wy pe" nio ny
wi tra !em z ko lo ro wych szyb zwa nych szk"em
an tycz nym. Wpa da j& ce przez nie %wia t"o po -
g"$ bia uro czy sty na strój ta jem nic wie dzy
i se kre tów na uki. Ca "o%( za dzi wia bo gac twem
i kunsz tem sztu ka te rii. Drew nia ne skle pie nie,
w kszta" cie pó" ko leb ki po kry tej za pra w&
i gip sa tu r&, przy po mi na re fek ta rze i ka pi tu la -
rze daw nych klasz to rów a jed no stron ny uk"ad
g"ów nych okien i de ko ra cje ma lar skie – XVIII -
-wiecz ne pa "a co we ga le rie, w któ rych od by -
wa "y si$ uro czy ste przy j$ cia, au dien cje i wy -
st$ py ar ty stycz ne. Na re ne san so w& mo d"$
wy mo de lo wa ny pu "ap zdo bi – olej no ma lo -
wa ny – ale go rycz ny pla fon o te ma ty ce dy dak -
tycz no -oby cza jo wej. 

No we la p!dz lem ma lo wa na

G"ów nym bo ha te rem szkol ne go te atrum hi -
sto ri cum, cen tral nie, na po wierzch ni 30

me trów kwa dra to wych, zdo bi& ce go su fit
gim na zjal nej au li jest mi to lo gicz ny Apol -
lo – w"ad ca He li ko nu, bóg S"o# ca i %wia t"a nio -
s& ce go wie dz$, pa tron na uki i sztu ki. Wieszcz -
kom udzie la" da ru pro ro ko wa nia a %pie wa kom
ta len tów wo kal nych i mu zycz nych. Gre cy na -
zy wa li go Fe bu sem – uto! sa mia li z He lio sem.
Wie rzy li, !e le czy cho ro by cia "a i du szy. By li
prze ko na ni, !e wszyst ko wi dzi i s"y szy.
W%ród je go atry bu tów uka zy wa li: li r$, "uk
i wie niec z li %ci waw rzy nu. 

„Do bry Apol lo, u kre so wej pró by
Zrób mi$ na czy niem swej mo cy i "a ski,
Abym wy s"u !y" waw rzyn to bie lu -

by!” – w „Bo skiej ko me dii” za pi sa" Dan te Ali -
ghie ri wspi na j& cy si$ ku bra mom nie bia# skie -
go ra ju. 

W in ten cji pe da go gów ma lar ska przy po -
wie%( z Apol li nem mia "a pe" ni( funk cj$
swe go ro dza ju pen dant har mo nij nie i ob ra -
zo wo do pe" nia j& cy pro gram ide owo -wy cho -
waw czy tu tej sze go gim na zjum. Pod czas
uro czy stej in au gu ra cji za j$( w no wym
gma chu, któ rej to wa rzy szy "o od s"o ni$ cie
po li chro mii, dr Ernst Müller, ów cze sny dy -
rek tor gim na zjum pod kre %la", !e ce lem tej
szko "y jest kszta" ce nie „w du chu pru skim
i nie miec kim”, jej ucznio wie ma j& „pie l$ -
gno wa( i roz wi ja( chlub ne tra dy cje oj ców”,
mo g& to osi& gn&( po przez „po zna nie kla -
sycz nej sta ro !yt no %ci, a przez ni& g"$b sze

Na pla nie Ka to wic, po se sja daw ne go Kró lew skie go Gim na zjum Kla sycz ne -

go zaj mu je pro sto k"t n" par ce l! u zbie gu dzi siej szych ulic: Mic kie wi cza i S#o -

wac kie go. Od pa$ dzier ni ka 1900 ro ku gó ru je nad ni" bu dow la w sty lu nie miec -

kie go re ne san su. By #a jesz cze w bu do wie, gdy w Pa ry %u od da wa no do u%yt ku

ostat nie po miesz cze nia no wych gma chów Sor bo ny a w&ród nich s#yn n" au l!
z am fi te atrem i ma lo wi d#a mi Pier re Pu vis de Cha van nes’a. 

HENRYK SZCZEPA)SKI

Apol lo z wie! cem waw rzy nu, cen tral na sce na ma lo wi d"a, frag ment po li chro mii Kar la Den ne ra.
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wnik ni! cie w li te ra tu r! i hi sto ri! w"a sne go
na ro du.” 

Gdy #pie wa no pa$ stwo wo twór cze „He il Dir
im Sie ger kranz” („Chwa "a Ci, w wie$ cu try -
um fa to ra”) dy rek tor Müller, je go za st!p ca Hof -
f mann i kil ku srebr no w"o sych pe da go gów
z na bo% n& czci& wpa try wa "o si! w blask bi -
j& cy od lau ro wej gir lan dy zaj mu j& cej cen tral -
ne miej sce na pla fo nie. Dla nich by" to sym -
bol zwy ci! stwa zdo bi& cy skro nie pru skich
Ho hen zol ler nów. W ma rze niach gim na zja li -
stów po dob nie jak ge ne ral ska bu "a wa z %o" -
nier skie go tor ni stra, ten sam waw rzyn ucho -
dzi" za na gro d! ocze ku j& c& ka% de go
ab sol wen ta opusz cza j& ce go pro gi tej szko "y.

Ka to wic ki Apol lo, u Rzy mian no sz& cy
przy do mek Sol In vic tus, tak jak He lios lub Fe -
bus, w #wie tli stej au re oli, z nie od "&cz n& li r&,
w czer wo nej roz wia nej eks o mi dzie u%y wa nej
przez miesz ka$ ców an tycz nej Hel la dy, z wie$ -
cem lau ro wym w d"o ni wy ci& gni! tej w try um -
fal nym po zdro wie niu – stoi w oto cze niu
czte rech mi tycz nych ru ma ków wy nu rza j& cych
si! z chmur sk& pa nych w pro mie niach s"o$ -
ca. Wzrok kie ru je w stro n! ta jem ni czej, nie -
zi den ty fi ko wa nej gru py po sta ci p"y n& cych
w pod nieb nym ob "o ku.

Po ni %ej, nad ziem skim pa do "em, w#ród pta -
ków, li sto wia i kwia tów kr& %& bó stwa mi tycz -
ne go Par na su a obok, put ta z atry bu ta mi apol -
li$ skich Muz – miesz ka nek zie lo nych "&k, pól,
win nic i ogro dów. 

Skra jem ar ka dyj skie go kra jo bra zu kro -
czy Her mes, po s"a niec i je den z 12 olim pij -
skich bo gów. Tu% nad nim, ni czym do bry
duch uno si si! ko bie ta z chu s t& w d"o ni. To
je go mat ka Ma ja, mat ka zie mi, bo gi ni roz ro -
stu. Jej syn nie sie s"up te le gra ficz ny z ba te -
ri& izo la to rów sym bo li zu j& cy po t! g! no we -
go, roz po czy na j& ce go si! XX wie ku,
lan so wa ne go ja ko stu le cie elek try fi ka cji i te -
le ko mu ni ka cji. Jak na pa tro na lo ko mo cji
i po dró% ni ków przy sta "o wy st! pu je z ko "em
sta ro daw ne go po wo zu. A% pod je go uskrzy -
dlo ne sto py, z wy so ko #ci ry dwa nu bo skie go
Fe bu sa, sze ro kim stru mie niem sp"y wa fe ston
uple cio ny z zie lo nych li #ci waw rzy nu. To
szcze gól ne wy ró% nie nie dla do bro czy$ cy
ludz ko #ci, któ ra w da rze otrzy mu je ma gicz -
ne #wia t"o prze mie nia ne w moc ma szyn
i d'wi!k te le fo nicz ny, 

Nie co wy %ej po #ród sta da szy bu j& cych ku
zie mi ja skó "ek, w kie run ku s"o necz ne go ob -
"o ku Apol li na uno sz& si! skrzy dla te put -
ta – jed no z p"o n& c& po chod ni& a dru gie ze s"u -
chaw ka mi te le fo nicz ny mi Gra ha ma Bel la. To
jesz cze je den re kwi zyt przy po mi na j& cy try -
um fy in %y nie rii XX stu le cia a na (l& sku in -
sta la cj! pierw szych elek trow ni i cen tral te le -
fo nicz nych. 

Opo dal, przy kil ku mar mu ro wych schod -
kach sym bo li zu j& cych ko lej ne stop nie szkol -
ne go wta jem ni cze nia, gro mad ka dzie ci sku -
pia si! wo kó" ko bie cej po sta ci eks po nu j& cej
glo bus. W d"o niach trzy ma j& cyr kiel, zwo je
pa pi ru su i ksi&% ki. Tu% obok, tak jak by z ro -
gu ob fi to #ci wy sy pu j& si! li #cie i kwia ty
a w#ród nich lut nia. Je den z pó" na gich ch"op -
ców pod trzy mu je otwar t& ksi! g! do któ rej zer -
ka nie wia sta w po w"ó czy stych sza tach. Mo -
%e to Po li hym nia – pa tron ka #pie wa ków
i po etów.

Jej s& siad ka wo dz& ca pal cem po glo bu sie,
to za pew ne Ura nia, po wszech nie zna na Mu -
za Astro no mii, któ ra w po etyc kich in ter pre -
ta cjach daw niej szych stu le ci, wy st! po wa "a ja -
ko ucie le #nie nie chrze #ci ja$ skiej m& dro #ci.
Po krew na jej – We nus Ura nia, zwa na bo sk&
(di vi na) i czy st& (ca sta) ozna cza "a „mi "o#) ku
rze czom nie bie skim” i stu diom a w wy k"ad -
ni teo lo gicz nej okre #la "a wprost amor Dei (mi -
"o#) Bo ga), „mi "o#) du cho w&”. Jej le gen da by -
"a do pe" nie niem z"o te go mi tu Apol li na.

„Cyr klem unie sie! duch”

Przez dzie si&t ki lat w mu rach te go gim na -
zjum kszta" ci li si! wy "&cz nie ch"op cy

i m"o dzi m!% czy' ni. Z upodo ba niem czy ty -
wa li „Ars ama to ria” Owi diu sza a szcze gól nie
te frag men ty, któ re nie na le %a "y do lek tu ry obo -
wi&z ko wej. Nie znaj du j& ce aplau zu pe da go -
gów stro fy an tycz ne go pod r!cz ni ka sztu ki ko -
cha nia by "y im bli skie jak bur szow ska
pio sen ka: 

Kie dy tak #pie wa "em – na gle
zo ba czy "em Apol lo na
w wie$ cu lau rów... S"od ko brzmia "a
z"o tej har fy pie#$ na tchnio na.
I po wie dzia" wiesz czo Fe bus:
Owi diu szu, piew co dro gi,
mi strzu w sztu ce mi "o wa nia,
wnijd' w #wi& ty ni mo jej pro gi.
Na jej wro tach uj rzysz na pis:
„Znaj sam sie bie” – nie chaj rze sza
uczniów two ich i wy znaw ców
do #wi& ty ni tej po spie sza.
Al bo wiem je dy nie te go,
któ ry zna sie bie sa me go,
ro zum ne prze wi dy wa nia
w mi "o #ci od zgry zot strze g&.
Mie rzy za mia ry na si "y,
nie za# si "y na za mia ry.
Wy zy sku je wszel kie #rod ki
do usi dle nia ofia ry.
Niech z te go m& drze sko rzy sta,
je %e li ma pi!k ne li ca.
Nie chaj #pie wa jak naj wi! cej,
je #li #pie wem swym za chwy ca.
Niech pi je – je #li jest z nie go
sym pa tycz ny pi ja ni ca...*
Nie co in ne echa po brzmie wa j& w hym nie

wspó" cze sne go nam li ceum ogól no kszta" c& -
ce go, suk ce so ra daw nych gim na zjal nych tra -
dy cji. Li ce ali #ci #pie wa j& „Pie#$ Fi la re tów”
czy li „Pie#$ mi "o #ni ków cno ty” na pi sa n&
przez ich pa tro na Ada ma Mic kie wi cza. Rów -
nie% i w jej stro fach od naj du je my swe go ro -
dza ju di da ska lia do ale go rycz ne go ma lo wi d"a
nad szkol n& au l&: 

„Cyr kla, wa gi i mia ry
Do mar twych u%yj bry";
Mierz si "y na za mia ry,
Nie za miar po d"ug si".
Bo gdzie si! ser ca pa l&,
Cyr klem unie sie$ duch,
Do bro po wszech ne ska l&,
Jed no#) wi!k sza od dwóch.”

Za po mnia ny i nie zna ny

Przed 1922 ro kiem, gdy Ka to wi ce znaj -
do wa "y si! w gra ni cach rze szy nie -

miec kiej, pla fon na skle pie niu gim na zjal -
nej au li by" zna ny pod na zw& „Triumph
der Wis sen schaft” („Try umf Wie dzy”),
w Pol sce przy lgn! "o do nie go okre #le nie:
„apo te oza na uki sztu ki i tech ni ki”. Cho)
pod do stoj nym pan ne au, przez po nad 100
lat ma tu ral ne wy pra co wa nia na pi sa "o po -
nad 3 ty si& ce abi tu rien tów, to na wet i dla
nich po zo sta "o dzie "em za po zna nym. Dzi#
to ra ry tas przy ku wa j& cy uwa g! ko ne se rów
i mi "o #ni ków sta rych po li chro mii. To
ple ja da sym bo licz nych po sta ci i mi to lo -
gicz nych ale go rii – wspa nia "a hi sto rycz -
no -ar ty stycz na "a mi g"ów ka dla eru dy -
tów, mi "o #ni ków kul tu ry an tycz nej a ze
wzgl! du na spo sób nar ra cji, tak %e dla fa -
nów wspó" cze sne go ma lar stwa ko mik so -
we go. Na le %y do kom po zy cji w se ce syj -
nym gu #cie. Nie re zy gnu je jed nak
z me ta fo ry i po ety ki, któ rej nie po wsty -
dzi li by si! post ro man tycz ni mi strzo wie
sym bo li zmu. Zo sta "a na ma lo wa na w cza -
sach fin de siec le’u, ostat nim pó" ro -

czu XIX wie ku, ja ko sztan da ro wa de ko -
ra cja bu dyn ku gim na zjum kla sycz ne go od -
da ne go do u%yt ku na kra w! dzi epok i stu -
le ci. 

Jej au to rem jest #l& ski ar ty sta spe cja li zu j& cy
si! w ma lar stwie por tre to wym, de ko ra cyj nym
i pej za %o wym Carl Den ner (1856 – 1935?).
Miesz ka" we Wro c"a wiu przy nie ist nie j& cej ju%
uli cy Mo ritz stras se, do szcz!t nie zbu rzo nej
i spa lo nej przez hi tle row ców wio sn& 1945 ro -
ku. Tam, pod nu me rem 19 mia" w"a sn& 
ka mie ni c!, a w ofi cy nie pra cow ni!, w któ rej na -
ma lo wa" cen tral n& sce n! po li chro mii przed sta -
wia j& c& Apol li na i je go ru ma ki. 

Po ety k& i for m& przy po mi na kil ka lat
wcze #niej na ma lo wa ny „(wi! ty Gaj” fran cu -
skie go sym bo li sty Pier re Pu vis de Cha van -
nes’a, od 1895 ro ku zdo bi& cy wiel k& au l! pa -
ry skiej Sor bo ny. 

Czy by" na tchnie niem dla Den ne ra?
A mo %e on tak jak i pa ry ski ar ty sta zo sta"

za in spi ro wa ny przez Ra fa ela San ti i je go wspa -
nia "y „Par nas sus” z wa ty ka$ skiej „Stan za Del -
la Se gna tu ra”.

Wszy scy trzej wpi sa li si! w wie lo wie ko w&
tra dy cj! le gen dy Apol li na nio s& ce go #wia t"o
wie dzy i zjed nu j& ce go sym pa ti! dla te go co
m& dre, do bre i pi!k ne. 

Po zre ali zo wa niu ka to wic kie go zle ce nia,
Den ner roz po cz&" ko lej ne pro jek tu j&c i wy ko -
nu j&c de ko ra cje w au li Kró lew skie go Gim na -
zjum w Ole #ni cy. Tu taj, pod gzym sem wie$ -
cz& cym jej #cia ny umie #ci" kar tu sze
z her ba mi 35 miast #l& skich spo wi te w or na -
ment z"o %o ny z zie lo nych li #ci d! bu i bia "ych
ró%. W kil ka lat pó' niej, spod je go r! ki wy -
szed" akwa re lo wy por tret „Fech ter brun ner”
(„Fon tan ny Szer mie rza”) uka zu j& cy spi %o w&
rze' b! na gie go stu den ta z daw ne go dzie dzi$ -
ca Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go. Je go pra ce
ja ko re pro duk cje prze trwa "y na kar tach pocz -
to wych. 

Do hi sto rii prze szed" ja ko au tor pi!k nej we -
du ty z „Mo stem Ce sar skim” (obec nie Grun -
waldz kim) "& cz& cym brze gi Od ry we Wro c"a -
wiu – daw niej sto li cy pro win cji (l& skiej, wte dy
zaj mu j& cej roz le g"e ob sza ry po mi! dzy Bry -
ni c& a Ny s& +u %yc k&. Ja ko ar cy dzie "o mo stow -
nic twa i tech ni ki by" za li cza ny do szczy to wych
osi& gni!) nie miec kiej in %y nie rii. W 1910 ro -
ku, wie lo barw ny gwasz eks po nu j& cy wiel ko#)
i po t! g! mo nu men tal nej kon struk cji, po rów -
ny wa nej do pa ry skiej Wie %y Eif fla, tra fi"
na #wia to w& Wy sta w! w Bruk se li. Dzi# ta pra -
ca jest pe re" k& pi na ko te ki wro c"aw skie go
Mu zeum Ar chi tek tu ry. 

O kar to nach, pro jek tach lub szki cach do ka -
to wic kie go „Try um fu wie dzy” nie ma my
%ad nych wia do mo #ci. Den ner nie po zo sta wi"
wska zó wek umo% li wia j& cych iden ty fi ka cj! po -
sta ci przed sta wio nych w sce nach ale go rycz -
nej po li chro mii. Naj wy bit niej szym znaw c& jej
se kre tów po zo sta je Ad rian Po lo czek, dy plo -
mo wa ny ar ty sta kon ser wa tor dzie" sztu ki
wspó" pro wa dz& cy spe cja li stycz n& fir m! kon -
ser wa cji za byt ków. Pod czas prac zre ali zo wa -
nych w przed dzie$ stu le cia na ro dzin „Try um -
fu wie dzy” od s"o ni" frag men ty pier wot ne go
ma lo wi d"a, przez dzie si&t ki lat ukry te pod war -
stw& olej nej far by imi tu j& cej sza re chmu ry
na nie bie. Zre kon stru owa", znisz czo ne w cza -
sie I woj ny #wia to wej, ku te w spi %u kan de la -
bry. Zi den ty fi ko wa" nie mal wszyst kich bo ha -
te rów i re kwi zy to rium ob ra zu Den ne ra.
Dzi! ki nie mu do wie dzie li #my si!, %e sce na
cen tral na (po dob nie jak „(wi! ty Gaj” w am -
fi te atrze Sor bo ny) zo sta "a na ma lo wa na w tech -
ni ce olej nej na p"ót nie przy kle jo nym bez po -
#red nio do pod "o %a, a po zo sta "e frag men ty
kom po zy cji – za po mo c& sza blo nów, z imi -
ta cj& fo lii z"o tych zwa nych szlag me ta lem.

!
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Jesz cze nie tak daw no spa cer wzd!u"
od kry te go ko ry ta Ra wy w ka to wic kim
#ród mie #ciu nie mie #ci! si$ w przy s!o -
wio wej g!o wie. Dzi# zmie nia j% cy si$ pej -
za" w prze strze ni tej rze ki, z jej bul wa -
ra mi, no wym ob li czem cam pu su
uni wer sy tec kie go i od ra dza j% c% si$
przy ro d%, za czy na za cie ka wia&, in try -
go wa& i za chwy ca&. Tak "e za spra w%
alei pol skich drzew, któ re na praw d$
„ru szy !y” w dro g$...

P
rzed dwo ma la ty, pod czas dzie si! tej

edy cji „"wi# ta Drze wa” w ob r# bie

mo der ni stycz ne go Cen trum In for ma cji

Na uko wej i Bi blio te ki Aka de mic kiej Uni -

wer sy te tu "l! skie go i Uni wer sy te tu Eko -

no micz ne go po sa dzo no klon po lny,

umiesz czo no te$ za gad ko w! dla wie lu, k%o -

d# mar twe go drze wa. Te sym bo licz ne

wy da rze nia by %y za cz!t kiem two rze nia nie -

zwy k%ej edu ka cyj nej &cie$ ki eko lo gicz nej,

wy ty czo nej ale j! drzew pol skich po mi# -
dzy dwie ma uczel nia mi. 

Jej po mys% zro dzi% si# dzi# ki wspó% pra -

cy Sto wa rzy sze nia Eko lo gicz no -Kul tu -

ral ne go Klub Ga ja z uni wer sy tec kim Cen -

trum Stu diów nad Cz%o wie kiem

i "ro do wi skiem oraz Wy dzia %em Bio lo gii

i Ochro ny "ro do wi ska.

W opi nii dr. hab. Mi ro s%a wa Na ko niecz -

ne go, pro rek to ra Uni wer sy te tu "l! skie go. ds.

umi# dzy na ro do wie nia, wspó% pra cy z oto cze -

niem i pro mo cji, od lat zwi! za ne go z Cen -

trum Stu diów..., za mys% ten mie &ci% si#
w mi sji uczel ni. Chcie li &my da' mia stu,

miesz ka( com "l! ska, co& wi# cej ni$ tyl ko

ale j# spa ce ro w!, wpi sa n! w prze strze( kam -

pu su nad Ra w!. Rów nie$ zwró ci' uwa g#
na pi#k no ro dzi mych ga tun ków drzew i ich

zna cze nie. Dla lu dzi, przy ro dy, ochro ny

kli ma tu. Nie za mie rza my po prze sta' na jed -

nej &cie$ ce po mi# dzy Uni wer sy te tem "l! -
skim i Uni wer sy te tem Eko no micz nym

w cen trum Ka to wic. B# dzie my za ch# ca' in -

ne uczel nie, by po sz%y na szym &la dem, mó -

wi% pod czas otwar cia &cie$ ki edu ka cyj nej

„Ale ja drzew pol skich” dr hab. M. Na ko -

niecz ny. Do da% rów no cze &nie, $e ten pro jekt

móg% po wsta' tyl ko przy wspar ciu part ne -

rów uczel ni. W&ród nich jest Urz!d Mia sta

Ka to wi ce, Nad le &nic two Ka to wi ce, LC

Corp. i Klub Ga ja oraz Wo je wódz ki Fun dusz

Ochro ny "ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,

któ ry po kry% w 80 proc. je go kosz ty. 

Dzie ka ni w ak cji

K
lu czem do po wo dze nia te go po my s%u
by %o za an ga $o wa nie wszyst kich, dwu -

na stu uni wer sy tec kich wy dzia %ów. Ich dzie -

ka ni nie za wie dli. Po sa dzi li w ub. ro ku 12

drzew z bo ga tej pa le ty pol skiej flo ry. Wi! -
za %o si# to z opi sa mi pod opiecz nych drzew,

wy ko rzy sta niem i za sto so wa niem drew na.

Oczy wi &cie j# zy kiem i z punk tu wi dze nia po -

szcze gól nych dzie dzin na uki. Wid nie j! one

na ta bli cy u wlo tu &cie$ ki oraz w spe cjal nym,

wy daw nic twie, opra co wa nym przy wspó% -
udzia le Dzia %u Pro mo cji i In for ma cji U". 

Miej ska &cie$ ka edu ka cyj na „Ale ja

drzew pol skich” zo sta %a otwar ta pod czas

in au gu ra cji 12 edy cji „"wi# ta Drze -

wa” – pro gra mu Klu bu Ga ja, 24 pa) dzier -

ni ka br. Je go prze s%a niem by %a ochro -

na kli ma tu. 

Ka$ dy móg% to za uwa $y', gdy ucznio -

wie za wie sza li na „wy dzia %o wych” drze -

wach alei, wy ko na ne z ma te ria %ów z od -

zy sku, ko lo ro we li &cie z ha s%em („Ka$ dy

li&' po ch%a nia dwu tle nek w# gla”) i ko dem,

umo$ li wia j! cym po %! cze nie si# ze stro n!
www.chron kli mat.pl, na któ rej mo$ na zna -

le)' od po wied) – w ja ki spo sób?

Dla cze go jest to wa$ ne?

Drze wa s! nie za st! pio ne. Pro du ku j! tlen

i po ch%a nia j! dwu tle nek w# gla, któ ry nisz -

czy kli mat i $y cie na Zie mi. Mi mo to, ka$ -
de go ro ku zni ka z po wierzch ni na szej pla -

ne ty kil ka na &cie mi lio nów hek ta rów la sów.

Wy ci na ne s! drze wa, nisz czo ne zie lo ne

po %a cie na te re nach zur ba ni zo wa nych. 

Ka to wi ce i tak ma j! szcz# &cie. S! jed nym

z naj bar dziej zie lo nych miast w kra ju. Za -

wdzi# cza j! to la som, któ re po kry wa j! po -

nad po %o w# ich po wierzch ni. Dla te go w two -

rze niu uni wer sy tec kiej alei drzew nie mo g%o
za brak n!' Nad le &nic twa Ka to wi ce. Ro &nie

w nim a$ czter dzie &ci ga tun ków drzew ro -

dzi mych. Po prze bu do wie la sów, prze wa $a -

j! te od por niej sze – li &cia ste. Jak ro dzi me li -

py, gra by i wi! zy, bu ki, je sio ny oraz d# by.

Mi# dzy in ny mi i te ga tun ki po sa dzo no

w „Alei drzew pol skich”.

Au to ra mi jej kon cep cji s!: moc no za an -

ga $o wa na w pro jekt dr hab. Agniesz ka

Bab czy( ska oraz dr hab. Mi ro s%aw Na ko -

niecz ny. Obo je z Cen trum Stu diów

nad Cz%o wie kiem i "ro do wi skiem. Wy bór

opty mal nych drzew na &cie$ k# oraz ich me -

ry to rycz ne opi sy by %y za da niem dr. hab.

Ada ma Ro sta( skie go z Wy dzia %u Bio lo gii

i Ochro ny "ro do wi ska. 

Na #cie" ce

Ju$ ro &nie na niej: klon po lny, klon ja -

wor i klon po spo li ty. Da lej grab

po spo li ty, d!b szy pu% ko wy, wi!z gór ski, ja -

rz!b po spo li ty i wierz ba iwa. Nie co da lej

brzo za bro daw ko wa ta, je sion wy nio s%y, buk

po spo li ty, li pa drob no list na i li pa sze ro ko -

list na. Wy bór tych 13 drzew, tak uza sad nia

dr hab. A. Ro sta( ski: „do bór ga tun ków

do na sa dze( w mia stach nie mo $e by' do -

wol ny. Za nie czysz czo ne &ro do wi sko miej -

skie im nie sprzy ja. Wr#cz za bój cze s! dla

nich upa %y, su sze czy moc no za nie czysz -

czo ne po wie trze. Dla te go nie rzad ko w mia -

stach mo$ na za uwa $y' ga tun ki drzew eg -

zo tycz nych, któ re nie za wsze spraw dza j!
si# w na szym kli ma cie. 

Idei stwo rze nia alei drzew, od po cz!t ku

przy &wie ca% ich zwi! zek z re gio nem, kra -

jem, na uk!. Zw%asz cza $e ma my z cze go

wy bie ra'. Ga ma ga tun ków pol skiej flo ry

jest bar dzo bo ga ta, a pi#k nych drzew nie

bra ku je. Jest jesz cze je den wa$ ny szcze -

gó%, do ty cz! cy ich do bo ru na te re nach zur -

ba ni zo wa nych. Nie mo g! to by' sa dzon -

ki drzew, po bra nych z ich na tu ral ne go

&ro do wi ska, lecz od mia ny ho dow la ne,

przy sto so wa ne do $y cia w aglo me ra cjach.

Tyl ko ta kie ma j! szan s# trwa' w za nie -

czysz czo nym &ro do wi sku”.

Drze wa w uni wer sy tec kiej alei wy star -

to wa %y z szan s! na roz wój. Ma j! swo ich

opie ku nów – na ukow ców z 12 wy dzia %ów

U", któ rzy po zna li je z bli ska, po ko cha li,

do ce ni li ich pe% n! war to&' i zna cze nie nie

Drze wa

ru szy %y
w dro g# 

Uroczysto!" otwarcia !cie#ki dydaktycznej na Uniwersytecie $l%skim
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tyl ko dla ochro ny kli ma tu. I stwo rzy li,
dzi! ki po nadwy dzia "o wej wspó" pra cy,
nie zwy k"e kom pen dium wie dzy na te mat
drew na, hi sto rii je go wy ko rzy sty wa nia i ty -
si! cy spo so bów za sto so wa nia. 

Ta wie dza wzbu dza za cie ka wie nie. Opis
pod szyl dem klo nu po lne go, pod opiecz ne -
go Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio -
te ki Aka de mic kiej przy po mi na, #e drew no
to su ro wiec, z któ rym nie ro ze rwal nie wi$ -
#e si! hi sto ria i kul tu ra ksi$# ki, roz wój sztu -
ki dru kar skiej, ewo lu cja pro ce su ko mu ni ka -
cji spo "ecz nej. 

Ju# w 1665 ro ku z u#y ciem pro ste go mi -
kro sko pu Ro bert Ho oke od kry" „ko mór ki”
w kor ku okry wa j$ cym drew no. Do pie ro
jed nak w la tach 20. XX wie ku ame ry ka% -
ski astro nom A.E. Do uglass opra co wa"
pod sta wy sto so wa nej do dzi& den dro -
chro no lo gii do ana li zy np. zmian w eko -
sys te mach... T! wie dz! przy bli #y" nam
Wy dzia" Bio lo gii i Ochro ny 'ro do wi ska,
opie ku j$ cy si! d"u go wiecz nym z na tu ry,
klo nem ja wo rem.

Z ko lei Wy dzia" Na uk o Zie mi (przy pi -
sa no mu pi!k n$ brzo z! bro daw ko wa t$)
przy wo "a" w swo im opi sie Le onar da da
Vin ci, któ ry zwró ci" uwa g! na zwi$ zek
rocz nych przy ro stów drzew z wa run ka mi
po go do wy mi. Dzi& in for ma cje za pi sa ne
w nich s$ istot nym ele men tem dys ku sji
nad wspó" cze sny mi zmia na mi kli ma tu.

Na ukow cy z Wy dzia "u Pra wa i Ad mi ni -
stra cji przy zna li: #ad na z pol skich ustaw
nie de fi niu je po j! cia „drew no” czy „drze -
wo”, a je dy nie po j! cie „za drze wie nia”. Ale
opie k! nad klo nem po spo li tym przy j! li
ocho czo. 

Wy dzia" Et no lo gii i Na uk o Edu ka cji
w Cie szy nie, któ re mu tra fi" si! grab po spo -
li ty, w opi sie drew na z per spek ty wy an tro -
po lo gicz nej zwró ci" uwa g! na je go ele ment
#e% ski. Zwi$ za ne jest ono prze cie# z na -
ro dzi na mi i wzro stem. Ko ja rzo ne z pla -
stycz no &ci$ i uni wer sal no &ci$. Drew no
sym bo li zu je tak #e po dat no&( na ze wn!trz -
ne wp"y wy &ro do wi ska, zw"asz cza w m"o -
dym wie ku. Prze krój drew na uka zu je s"o -
je b! d$ ce od bi ciem prze #y( i do &wiad cze%,
na by wa nych przez d"u gie la ta.

We d"ug opi nii Wy dzia "u In for ma ty ki i Na -
uki o Ma te ria "ach (przy pi sa no mu d$b szy -
pu" ko wy), drew no w sta "ej tem pe ra tu rze
za cho wu je swo je w"a &ci wo &ci przez 1000-
2000 lat. Drew no d! bu po kil ku set let nim le -
#e niu w wo dzie czer wie nie je, za cho wu j$c
swo je w"a &ci wo &ci me cha nicz ne – jest to tzw.
czar ny d$b lub ina czej „pol ski he ban”.

Przez pry zmat fil mu spoj rza" na drew no,
a nie tyl ko swo j$ li p! drob no list n$, Wy dzia"
Ra dia i Te le wi zji im. K. Kie &low skie go pi -
sz$c m.in.: w prze "o mo wym dla tech no lo -
gii fil mo wej (3D) ob ra zie Ja me sa Ca me ro -
na „Ava tar”, to w"a &nie drze wa, drze wo
#y cia i drze wo dusz, sku pia j$ ca "$ ener gi!
#y cia i "$ cz$ je z trans cen den cj$.

Wy dzia" Ar ty stycz ny, zwi$ za ny z wi$ zem
gór skim przy wo "a" w drew nie przede
wszyst kim &wiat mu zy ki, sal kon cer to wych,
aku sty ki i in stru men tów.

Wy dzia" Fi lo lo gicz ny, któ re mu przy pad"
buk po spo li ty nie za wiód". Drew no ja ko
s"o wo mie ni si! ja ko po j! cie wie lo znacz -
ne, s"o wo twór cze bez gra nic. Po ka zu je hi -
sto ri! i bo gac two j! zy ka pol skie go z nim
zwi$ za n$. Sa mo drze wo z li p$ Ja na Ko cha -
now skie go na cze le, wci$# po zo sta je na -
tchnie niem dla po etów i pi sa rzy.

Ja rz$b po spo li ty czy li po tocz nie ja rz! -
bi na czer wo na ze &cie# ki na le #y do Wy -
dzia "u Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii.
Dla tej gru py na ukow ców drew no to na -
tu ral ny ma te ria" kom po zy to wy o osno wie
po li me ro wej, wzmac nia nej ci$ g"y mi
w"ók na mi po li me ro wy mi, zbu do wa ny mi
g"ów nie z ce lu lo zy – 45 proc., he mi ce -
lu loz – 30 proc., li gni ny – 20 proc. oraz
bia" ka, skro bi, garb ni ków, olej ków ete -
rycz nych i sub stan cji mi ne ral nych. Przy -
po mnie li te#, #e pro ste, drew nia ne przy -
rz$ dy przy czy ni "y si! do wie lu od kry(
i wy na laz ków.

Wy dzia" Teo lo gicz ny sku pi" si! na sym -
bo li ce re li gij nej drew na. Ta sym bo li ka
ujaw ni "a si! pod czas otwar cia &cie# ki dy -
dak tycz nej. Wy dzia "o wa wierz ba iwa wy -
strze li "a dzi kim p! dem ku nie bu. 

Trud no po mi n$( cie ka we opi sy drew -
na i drze wa z Wy dzia "u Pe da go gi ki i Psy -
cho lo gii. Przy wo "a li oni s"o wa Cze s"a wa
Mi "o sza, któ ry s"o wa mi: „na praw d! to
drze wa s$ na szy mi ro dzi ca mi. Po cz! li &my
si! z d! bu, mo #e, jak chc$ Gre cy, z je sio -
nu” okre &li" po kre wie% stwo drzew i lu dzi. 

Tak jak drze wo nie jest je dy nie tym, co
na pierw szy rzut oka wi docz ne, kry je w zie -
mi to, cze mu za wdzi! cza #y cie, tak wa# nym
punk tem za in te re so wa% oby dwu dys cy -
plin, wy da j$ si! by( „ko rze nie”. To, co nie -
wi docz ne, acz klu czo we dla kszta" tu ludz -
kiej my &li i za cho wa%. Tak, jak s"o je drew na,
wy two rzo ne przez tkan k! twór cz$ s$ &la dem
„prze #y(” drze wa, tak na ca "ej d"u go &ci ludz -
kiej bio gra fii od ci ska j$ si! to wa rzy sz$ ce jej
oko licz no &ci, ge ne tycz ne pod "o #e, z któ re -
go wy rós" cz"o wiek i kul tu ro wa gle ba,
w któ r$ wra sta. 

W tej alei bra ku je jesz cze pi! ciu drzew
igla stych. Po sa dz$ je wio sn$ dzie ka ni
wy dzia "ów Uni wer sy te tu Eko no micz ne go.
Cie ka we jak je opi sz$, na ile wy ce ni$?

Mar tw$ k"o d! drew na, wpi sa n$ w pej -
za# alei wy ce ni( trud no. Tak o nim pi sze
w wiel kim fol de rze &cie# ki, po my s"o daw -
ca jej umiesz cze nia dr hab. Piotr Sku ba -
"a z Wy dzia "u Bio lo gii i Ochro ny 'ro do -
wi ska:... „&mier( drze wa jest na tu ral nym
epi zo dem w #y ciu, trwa niu la su. Ro li
mar twe go drew na prze ce ni( nie mo# na.
W przy ro dzie wa# ne s$ za rów no pro ce -
sy two rze nia bio ma sy, jak i jej roz k"a du.
Mar twe drew no nie tyl ko w le sie wp"y -
wa na #y cie ty si! cy ga tun ków mi kro or -
ga ni zmów, ro &lin i zwie rz$t. Mar twe
drew no nie umie ra. )y je da lej. Roz k"a -
da si! ca" ko wi cie po 10 – 100 la tach
w za le# no &ci od ga tun ku, roz mia rów, wa -
run ków &ro do wi sko wych i in nych czyn -
ni ków”.

Woj ciech Eichel ber ger uj$" ten pro ces po -
etyc ko: „to ta kie pro ste, na tu ral ne, w"a &ci -
we i po trzeb ne by( sta rym, umie ra j$ cym
drze wem – by( tym, co ni gdy nie umie ra,
lecz przy oble ka si! je dy nie w in ne, nie zli -
czo ne i za chwy ca j$ ce for my #y cia”.

Z punk tu wi dze nia bio ró# no rod no &ci,
pnie, k"o dy mar twych drzew, bi j$ na g"o -
w! te #y we... Naj le piej wie dz$ o tym le &ni -
cy. Zdro wy las bez nich nie móg" by trwa(!
S$ naj wi!k sz$ skarb ni c$ bio ró# no rod no &ci.
Na &wie cie, w Pol sce i w &l$ skiej ska li. 

To te# prze s"a nie otwar tej, miej skiej
&cie# ki edu ka cyj nej „Ale ja drzew pol -
skich”. Przy bli #a ona w opi sach Grze go -
rza Skur cza ka i Cze s"a wa Gre nia z Nad -
le &nic twa Ka to wi ce wie dz! o le sie
i za ch! ca do jej po g"! bia nia. War ta jest te -
go. Po dob nie jak wie dza o hi sto rii wy ko -
rzy sta nia drew na i ga tun kach drzew pol -
skich. 

Te raz mu si my tyl ko cze ka(, by do tar "y
one i na in ne wy# sze uczel nie w kra ju. 

JO LAN TA KAR MA* SKA
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Umiar ko wa ne 
za chmu rze nie na Li do

Z!o ty Lew
i sie dz" cy na ga !# zi go !"b 

(roz my $la j" cy nad eg zy sten cj")

Ju ry pod prze wod nic twem fran cu-
skie go kom po zy to ra Ale xan dra De-

splat, w któ rym za sie dli Jo an Chen, Phi-
lip Gröning, Jes si ca Hau sner, Jhum pa
La hi ri, San dy Po well, Tim Roth, Elia
Su lej man i Car lo Ver do ne przy zna !o
Grand Ju ry Pri ze do ku men to wi The Lo -

ok of Si len ce, Srebr ne go Lwa – fil mo-
wi Be lye No chi Po chta lo na Alek seya

Try apiy sy na w re "y se rii An drie ja Kon-
cza !ow skie go, Z!o te go Lwa otrzy ma!
na to miast kul to wy re "y ser Roy An der-
s son za A Pi ge on Sat on a Branch Re-

flec ting on Exi sten ce, któ ry na na gro-
d# za s!u gi wa! ju" cho$ by za sam ty tu!. 

Od bie ra j%c na gro d# An ders son nie
kry! wzru sze nia: „W!o chy to kraj, któ-
ry da! nam tak wie le wy j%t ko wych fil-
mów i gdy bym nie obej rza! nie któ rych
z nich nie zo sta! bym pew nie re "y se rem.

Mo j% nie usta j% c% in spi ra cj% jest Vit to-
rio de Si ca, zw!asz cza je go Z!o dzie je ro-

we rów – jest w nim ty le em pa tii. My-
&l# "e ta kie w!a &nie po win ny by$ fil my.
Po sta ram si# wi#c po d% "a$ da lej swo-
j% &cie" k% i pró bo wa$ ro bi$ tak do bre
fil my jak de Si ca.” 

Szwed kr# ci fil my raz na kil ka lat, ale
zwy kle war to na nie cze ka$. Tak jest te"
w tym przy pad ku – za my ka j% cy roz ci% -
gni# t% na 15 lat try lo gi#, na któ r% sk!a-
da j% si# Pie "ni z dru gie go pi# tra

i Do cie bie, cz!o wie ku, A Pi ge on... sta-
no wi praw dzi we osi% gni# cie re "y se ra
i jed no cze &nie ide al ny przy k!ad je go sty-
lu. Po kry te bia !ym pu drem twa rze, do-
mi nu j% ce bla de zie le nie i zim ne sza ro-
&ci, nie ru cho ma, po zo sta j% ca w pew nym
od da le niu ka me ra, po dzia! fil mu na 39
sce nek – mo" na by na pi sa$ na je go te-
mat kil ka prac ma gi ster skich. Naj bar-
dziej za ska ku j% ce jest jed nak to, "e b#-
d%c dzie !em do&$ am bit nym i bar dzo
spe cy ficz nym jest jed no cze &nie za-

baw ny, cho$ z pew no &ci% nie jest to hu-
mor, któ ry tra fi w gust ka" de go – pierw-
sze scen ki uka zu j% mi# dzy in ny mi tra-
gicz ny fi na! pró by otwar cia bu tel ki
wi na i pa sa "e ra pro mu, któ re go na g!a
&mier$ sta wia za !o g# w k!o po tli wym po-
!o "e niu, bo zd% "y! ju" za p!a ci$ za nie-
tkni# ty po si !ek i nie bar dzo wia do mo,
co z nim zro bi$. Dzie !a An ders so na si#
nie ogl% da, tyl ko si# przez nie w# dru-
je za gl% da j%c w od le g!e k% ty, ni gdy nie
wie dz%c, co czai si# za ro giem. „Nie
czy ta !em wcze &niej ni cze go na te mat fil-
mów w kon kur sie, po ja wia !em si#
w ki nie zu pe! nie nie &wia do my te go, co
mnie cze ka” – po wie dzia! Ale xan dre
De splat uza sad nia j%c de cy zj# ju ry. „By-
!em za sko czo ny, po ru szo ny i pe !en po-
dzi wu dla te go, co uda !o si# osi% gn%$
An ders so no wi.” Zu pe! nie jak w przy-
pad ku dow ci pów Mon ty Py tho na, pró-
ba t!u ma cze nia je go sen su odar !a by go
z uro ku. Naj le piej chy ba po dej&$ do nie-
go tak, jak De splat i po zwo li$ na to, by
po pro stu nas za sko czy!. 

Woj na w!o sko -fran cu ska

Wer dykt Ju ry za sko czy! nie wie le
osób, na rze ka li je dy nie W!o-

si – z trzech fil mów w kon kur sie tyl ko
opo wia da j% cy hi sto ri# m!o dej mat ki,
któ rej ob se sja na punk cie zdro we go "y-
wie nia za czy na za gra "a$ zdro wiu i "y-
ciu nie mow l# cia Hun gry He arts Sa ve-
rio Co stan zo zdo by! wa" ne wy ró" nie nia;
pre sti "o we Cop pa Vol pi dla naj lep sze-
go ak to ra i ak tor ki, tym sa mym zo sta-
wia j%c uwa "a ne go za fa wo ry ta Il Gio-

va ne Fa vo lo so da le ko w ty le. 
Il Gio va ne Fa vo lo so sta no wi! je den

z naj bar dziej ocze ki wa nych fil mów fe -
sti wa lu na Li do. Ma rio Mar to ne, au tor
zna ne go tak "e w Pol sce dra ma tu Wie rzy-

li "my o ru chu po li tycz nym M!o de W!o-
chy, wzi%! na sie bie spo re ry zy ko i zde-
cy do wa! si# opo wie dzie$ o cz!o wie ku,
któ re go dzie !a prze ra bia si# we w!o skich
szko !ach rów nie in ten syw nie co Bo sk$
ko me di# Dan te go – Gia co mo Le opar-
dim. Il Gio va ne Fa vo lo so to ele ganc ki,
do&$ tra dy cyj ny film bio gra ficz ny
z udzia !em rzym skie go ak to ra Elio Ger-
ma no, któ ry prze szed! dla do bra fil mu
praw dzi w% trans for ma cj# i na uczy! si#
wier nie od twa rza$ po st# pu j% ce ka lec two
Le opar die go. To nie z!a ro la, ale sam film
jest tro ch# za d!u gi i odro bi n# zbyt
grzecz ny, bo Mar to ne rzad ko po zwa la
so bie na wi# cej swo bo dy – cza sem tyl-
ko za ska ku je wspó! cze snym mo ty wem
mu zycz nym lub in te re su j% cym ci# ciem
mon ta "o wym. Fil mo wi Mon to ne z pew-
no &ci% po móg! fakt, "e sam Le opar di to
po sta$ do&$ nie ty po wa, iro ni zu j% cy ka-
le ka nie uzna j% cy kom pro mi sów i upar-
cie g!o sz% cy nie po pu lar ne po gl% dy ma
szan s# za in te re so wa$ na wet oso by, któ-
re ni gdy wcze &niej o nim nie s!y sza !y.
Nie zmie nia to jed nak fak tu, "e jest to
dzie !o do&$ her me tycz ne. 

MAR TA 
BA 'A GA

We ne cja wy da wa !a si# w tym ro ku nie co po zba wio na bla sku; po go da nie do-
pi sa !a, du %a cz#$& dzien ni ka rzy i fil mow ców wy bra !a fe sti wal w To ron to, któ-
re go pre sti %u nikt nie pod da je ju% w w"t pli wo$&, a ze sz!o rocz ne de ko ra cje przy-
po mi na !y o po st# pu j" cym kry zy sie. Jak za uwa %y! czo !o wy sa ty ryk fe sti wa lu,
Ste fa no Di se gni, w tak nie pew nych cza sach nie mo% na ni cze go wy rzu ca&. Dy-
rek tor fe sti wa lu Al ber to Bar be ra do brze o tym wie. 

Nie ozna cza to jed nak, %e 71. edy cja by !a nie uda na, mi mo %e obec no$& nie-
któ rych ty tu !ów w kon kur sie g!ów nym mo% na by wy t!u ma czy& je dy nie prze-
wle k!" cho ro b" Bar be ry. Cho& da je do my $le nia fakt, %e wy da rze niem fe sti-
wa lu osta tecz nie oka za! si#... se rial.

Z!o te go Lwa otrzy ma! Roy An ders son za „A Pi ge on Sat on a Branch Re flec ting on Exi sten ce”
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O ile fil my w!o skie nie za chwy ci !y,
ale te" nie roz cza ro wa !y, s# sie dzi znad
Se kwa ny nie ste ty nie mo gli po chwa-
li$ si% tym sa mym. Po ze sz!o rocz nym
La Ja lo usie Phi lip pa Gar re la po raz ko-
lej ny w kon kur sie g!ów nym we nec kie-
go fe sti wa lu zna la z!y si% fil my sku pia-
j# ce w so bie wszyst ko, co w ki nie
fran cu skim naj gor sze. Ni gdzie nie by -
!o to bar dziej wi docz ne ni" w nie za-
mie rze nie &miesz nym me lo dra ma cie 3

Co eurs. Film, któ ry do pol skich kin tra-
fi ju" nie d!u go, opar ty jest na ory gi nal-
nym sce na riu szu, ale od no si si% wra-
"e nie, "e sta no wi ra czej ada pta cj%
wy j#t ko wo d!u giej sa gi, z któ rej po-
&piesz nie wy ci% to wie le w#t ków a resz-
t% bru tal nie skró co no. O ak tor stwie
w!a &ci wie nie ma co wspo mi na$ – jak
przy sta !o na ste reo ty po wych Fran cu-
zów bo ha te ro wie wci#" tyl ko je dz#,
wy dy ma j# usta i pa l#. Jak by te go by -
!o ma !o, re "y ser naj wy ra' niej ocze ku-
je od wi dzów, "e uwie rz# w to, "e ma -
!o atrak cyj ny Be no it Po elvo or de po tra fi
roz ko cha$ w so bie ko bie ty jed nym ski-
nie niem pal ca. Ist nie je co& ta kie go
jak nie uza sad nio ny opty mizm. O ile
w przy pad ku me lo dra ma tu brak sub-
tel no &ci mo" na by jesz cze wy ba czy$, 3

Co eurs ma jed nak na swo im su mie niu
in ny, &mier tel ny wr%cz grzech – na wet
przez chwi l% nie po zwa la uwie rzy$
w wi%' !# cz# c# ko chan ków. Bez atrak -
cyj nej otocz ki to za le d wie ko lej na
prze ci%t na opo wiast ka, któ rych set ki
mo" na zna le'$ na Hal l mar ku. I to
za dar mo.

Te atral ny film

Poze sz!o rocz nej Gra wi ta cji ju"
dru gi rok z rz% du na otwar cie fe -

sti wa lu wy bra no film, obok któ re go
trud no przej&$ obo j%t nie. Bird man w re-
"y se rii Ale jan dro Gonzále za Iñárri tu to
przy pra wia j# ca o przy &pie szo ny puls
jaz zo wa im pro wi za cja w gwiaz dor-
skiej ob sa dzie. Ak cja wspo ma ga na ryt-
mem re agu j# cej na ru chy ka me ry per-
ku sji mek sy ka( skie go mu zy ka An to nio
San che za nie przy sta je na wet na chwi-
l%, a d!u gie, nie prze ry wa ne ci% cia mi
mon ta "o wy mi uj% cia przy po mi na j# po-
pi sy Scor se se w Ch!op cach z fe raj ny.
Iñárri tu od po cz#t ku bar dzo za le "a !o
na ta kim for ma cie fil mu: „Na sze "y cie
osta tecz nie te" jest jed nym wiel kim nie-
prze rwa nym uj% ciem. Bu dzi my si% ra -
no i nie mo "e my uciec, nie prze no si my
si% na gle do in nej rze czy wi sto &ci. Je s-
te &my uwi% zie ni w na szej. Tak do-
&wiad cza my "y cia i chcia !em, "e by &my
tak do &wiad czy li "y cia Rig ga na” – po-
wie dzia! w We ne cji re "y ser. 

Film kr% ci si% wo kó! opar tej na pod-
sta wie opo wia da nia Ray mon da Ca rve-
ra sztu ki, któ r# po sta na wia wy sta wi$
na Broad way’u za po mnia ny gwiaz dor
fil mo wy Rig gan Thom son (Mi che al
Ke aton) i w!a &ci wie nie opusz cza te atru.

Iñárri tu po ka zu je od cho dz# cych od
zmy s!ów ak to rów, ner wo we go pro du-
cen ta i prze my ka j# cych ko ry ta rza mi
tech ni ków o imio nach, któ rych nikt nie
pa mi% ta. Nikt nie jest tu za do wo lo ny
z te go, co ma i na de wszyst ko pra gnie
uwiel bie nia. Ak to rzy te atral ni za zdrosz-
cz# gwiaz do rom s!a wy, gwiaz do-
rzy – pre sti "u, ja ki da je te atr. W tym
&wie cie cz!o wiek pod czas tur bu len cji
mar twi si% wy !#cz nie tym, "e w przy-
pad ku ka ta stro fy w ga ze tach wspo mni
si% tyl ko o po dró "u j# cym tym sa mym
sa mo lo tem Clo oneyu. 

Oprócz za cho wu j# cej wzgl%d ny spo-
kój de li kat nej Amy Ry an gra j# cej by -
!# "o n% Thom so na, ak to rzy wy da j# si%
roz ko szo wa$ fak tem, "e mo g# wy-
&mia$ w#t pli we uro ki upra wia nej pro-
fe sji; de mo lu j# gar de ro by, flir tu j#, kry-
ty ku j# tech ni k% ko le gów. Ke aton, wci#"
zna ny g!ów nie ja ko Bat man, jest od wa"-
ny w ro li Rig ga na zna ne go g!ów nie ja -
ko su per bo ha ter Bird man. Zm% czo ne
oczy, nie chluj ny za rost, nie co za nie d-
ba ne cia !o – o je go prze sz!o &ci przy po-
mi na tyl ko nie od !#cz ny g!os po przed-
nie go wcie le nia. 

„Za wsze po wta rza !em, "e po czter-
dzie st ce nie ma sen su ro bi$ ni cze go, co
ci% na praw d% nie prze ra "a” – opo wie-
dzia! dzien ni ka rzom re "y ser. „Ten film
mnie prze ra zi!. Sta no wi! zu pe! nie no -
we do &wiad cze nie i na gle zna la z!em si%
na grun cie, na któ rym nie czu j% si% pew-
nie.” Cho$ nie jest mo "e ar cy dzie !em
na mia r% Amor res Per ros, Bird man

sta no wi na ma cal ny do wód na to, "e
war to cza sem zmie rzy$ si% z l% ka mi. 

Trud ne !y cie
Fran ces McDor mand

Zna na z fil mów bra ci Co en i "o na
jed ne go z nich ak tor ka Fran ces

McDor mand w We ne cji ode bra !a na gro-
d% Per sol za ca !o kszta!t twór czo &ci, za-
pre zen to wa !a te" naj now szy mi ni se rial
HBO w re "y se rii Li sy Cho lo den ko, Oli-

ve Kit te rid ge. Dla wie lu osób opar ty
na pod sta wie na gro dzo nej Pu lit ze rem

po wie &ci Eli za beth Stro ut s!od ko -gorz-
ki se rial po bi! na g!o w% najam bit niej-
sze ty tu !y fe sti wa lu. 

Oli ve to na uczy ciel ka ma te ma ty ki
w ma !ym mia stecz ku w No wej An glii
i to wa rzy szy my jej przez 25 lat "y cia
(ak cja roz po czy na si% w po !o wie lat 80.
i ko( czy w 2005 ro ku), pod czas któ rych
roz pa da j# si% zwi#z ki, po pe! nia ne s#
prze st%p stwa, a m!o dzi lu dzie za pa da-
j# na de pre sj% tak jak wcze &niej ich ro-
dzi ce. Prze nie sie nie ksi#" ki na ekran za-
j% !o 5 lat i mo to rem przed si% wzi% cia
by !a w!a &nie McDor mand. „Mo" li-
wo&$ stwo rze nia, wy pro du ko wa nia
i za gra nia w Oli ve Kit te rid ge sta no wi
zwie( cze nie wszyst kie go, co uda !o mi
si% do tych czas osi# gn#$” – po wie dzia -
!a lau re at ka Osca ra. „To, "e uda !o mi si%
opo wie dzie$ hi sto ri% ko bie ty "y j# cej
jak by na obrze "ach "y$ in nych lu-
dzi – nie tyl ko jej m% "a i sy na, ale ca-
!e go mia stecz ka – i wy wrze$ ta ki
wp!yw ja ki wy wie ra ona by !o dla mnie
bar dzo sa tys fak cjo nu j# ce. Mia !am wra-
"e nie, "e mo g!am wnie&$ w ro l% Oli ve
ka" d# ro l%, któ r# kie dy kol wiek za gra-
!am, mo je "y cie ja ko mat ki, "o ny, cór-
ki, ciot ki. Mo g!am to wszyst ko przy wo-
!a$ i z te go sko rzy sta$.”

Pe! na nie za po mnia nych po sta ci hi s-
to ria za in te re so wa !a do sko na !ych ak to-
rów, oprócz McDor mand w Oli ve Kit-

te rid ge za gra! mi% dzy in ny mi Ri chard
Jen kins, Bill Mur ray i Ro se ma rie De-
Witt. Po za pre zen to wa nym rok te mu
na fe sti wa lu w Ber li nie se ria lu Ja ne
Cam pion Top of The La ke po raz ko lej-
ny udo wod nio no, "e z!o ty czas te le wi -
zji trwa w naj lep sze i daw ne po dzia !y
prze sta j# obo wi# zy wa$.

Wy! sza szko "a do ku men tu

Poze sz!o rocz nym zwy ci% stwie fil-
mu Sa cro GRA uwa" niej przy gl#-

da no si% do ku men tom sta no wi# cym
wa" n# cz%&$ fe sti wa lo we go pro gra-
mu. Wie lo krot nie na gra dza ny re "y ser
Urlich Se idl w In The Ba se ment po raz
ko lej ny zde cy do wa! si% uka za$ wsty d-

Do ku ment „The Lo ok of Si len ce” – Grand Ju ry Pri ze 
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li we ob se sje Au stria ków. Po sek sie, re-
li gii, nad wa dze i prze sad nym przy-
wi! za niu do zwie rz!t wresz cie nad szed"
czas na... piw ni ce. Przy wo dzi to na my#l
do#$ mrocz ne ob ra zy, war to jed nak
usta li$ co# na sa mym po cz!t ku – film
Se idla nie ma nic wspól ne go ze spra w!
Frit zla czy Na ta schy Kam pusch. Nie
zmie nia to jed nak fak tu, %e trze ba mie$
na praw d& wy traw ne po czu cie hu mo ru,
%e by w okre sie, kie dy au striac kie piw-
ni ce bu dz! nie jed no znacz nie ne ga tyw-
ne sko ja rze nia na kr& ci$ film w"a #nie
na ten te mat. I to jesz cze za baw ny.

Mi cha el Ha ne ke po rów na" kie dy#
fil my Se idla do #mier dz! cych skar pe-
tek i trud no si& z tym nie zgo dzi$; z lu-
bo #ci! wy do by wa on na #wia t"o dzien-
ne to, co spo "e cze' stwo naj ch&t niej
za mio t"o by pod dy wan. In The Ba se-
ment dum nie kon ty nu uje t& tra dy cj&.
„Piw ni ca od gry wa w %y ciu Au stria ków
ogrom n! ro l&, znacz nie wi&k sz! ni%
w in nych kra jach” – za uwa %y" re %y ser.
„To w"a #nie tam m&% czy( ni, oj co wie,
pa nie do mu, pa ry lub dzie ci mo g! by$
wresz cie tym, kim chc!, mo g! spe" nia$
swo je po trze by, po #wi& ca$ si& hob by,
pa sjom i ob se sjom.” Czy ste dom ki
i schlud ne ogród ki s! tyl ko na po-
kaz – do pie ro pod zie mi! %y je si& na-
praw d& i od dy cha pe" n! pier si!. Do piw-
nic w fil mie Se idla pro wa dz! w! skie,
kr& te schod ki i chy ba le piej si& w nie nie
za pusz cza$ – ni gdy nie wia do mo, co
mo% na tam zna le($: ma so chist k& zwi!-
za n! sznur ka mi jak #wi! tecz na szyn ka,
gra j! ce go na tr! bie na zi st&, gi gan tycz-
ne go py to na i ma j! c! bar dzo z"y dzie'
#win k& mor sk!. A mo %e co# jesz cze gor-
sze go.

Zu pe" n! po wa g& za cho wa" na to miast
Jo shua Op pen he imer, któ ry po #wiet nie
przy j& tej Sce nie zbrod ni po now nie uka-
za" wci!% od czu wal ne skut ki krwa we-
go prze wro tu do ko na ne go przez in do-
ne zyj skie szwa dro ny #mier ci w 1965-66
ro ku. Tym ra zem nie zro bi" te go jed nak
sa mo dziel nie – w The Lo ok of Si len ce
to wa rzy szy bra tu okrut nie za mor do wa-
ne go cz"o wie ka, któ ry po sta na wia zwró-
ci$ si& do lu dzi bez po #red nio od po wie-
dzial nych za je go #mier$. 

Dla wie lu lu dzi w In do ne zji prze trwa-
nie ozna cza prze by wa nie w oto cze niu
daw nych ka tów, z któ rych wi&k szo#$
%y je w bo gac twie i spra wu je pa' stwo-
we urz& dy, ozna cza to wi&c tak %e zmo-
w& mil cze nia wo kó" wy da rze' z tam-
tych lat. Oso by, z któ ry mi Op pen he imer
roz ma wia przy po mi na j! Trzy m! dre
ma"p ki – nie chc! s"y sze$, nie chc! mó-
wi$ i z ca "! pew no #ci! nie chc! wi dzie$
nic z"e go. To, %e g"ów ny bo ha ter jest...
oku li st! ba da j! cym wzrok za rów no
ofia rom, jak i opraw com wy da je si& po-
nu rym %ar tem. Wi dzom zna j! cym Sce-
n! zbrod ni nie któ re w!t ki mo g! wy da$
si& zna jo me, nie ozna cza to jed nak, %e
The Lo ok of Si len ce ma mniej sz! si "&
od dzia "y wa nia. To nie tyl ko film o ka-

tach, ale te% o ofia rach, któ re %y j!c
w ci! g"ym stra chu przed mor der ca mi
nie upo mi na j! si& o spra wie dli wo#$
i o ro dzi nach uda j! cych przed so b! na-
wza jem, %e prze sz"o#$ oj ców i dziad ków
jest im nie zna na. Sce ny przed sta wia j!-
ce re ak cje ro dzin na re we la cj&, %e znie-
do "&% nia "y oj ciec mia" w zwy cza ju pi$
krew swo ich ofiar, by uchro ni$ si&
przed sza le' stwem to ki no naj wy% szej
pró by.

Wo ody we d!ug Pe te ra

Dzi& ki ta kim fil mom jak Ostat ni se -
ans fil mo wy i Pa pie ro wy ksi! "yc Pe-

ter Bog da no vich sta" si& jed n! z naj wa%-
niej szych twa rzy No we go Hol ly wo od
lat 70. Nie na d"u go – po prze %y ciu oso-
bi stej tra ge dii je go ko lej ne fil my roz cza-
ro wy wa "y, a on za cz!" by$ uto% sa mia-
ny g"ów nie z dru go pla no w! ról k!
w se ria lu Ro dzi na So pra no. Na kr& co na
po 13 la tach prze rwy ko me dia She’s
Fun ny That Way sta no wi do wód na to,
%e Bog da no vich wci!% nie po wie dzia"
jesz cze ostat nie go s"o wa – jest lek ka,
przy jem na, miej sca mi na wet dow cip na.
Je dy ny pro blem po le ga na tym, %e ta
sym pa tycz na ko me dia po my "ek z jaz zo-
w! #cie% k! d(wi& ko w! i ner wo wym
Owe nem Wil so nem do z"u dze nia przy-
po mi na dzie "a in ne go no wo jor skie go in-
te lek tu ali sty no sz! ce go oku la ry. 

Wo ody Al len nie jest je dy nym re %y-
se rem, do któ re go twór czo #ci na wi! zu-
je Bog da no vich. Film po cz!t ko wo mia"
si& na zy wa$ Squ ir rels to Nuts na cze#$
wy po wia da nej przez Char le sa Boy era
kwe stii w ostat nim fil mie Er ne sta Lu-
bit scha, Clu ny Brown. Bog da no vich
czer pie w szcze gól no #ci ze „screw ball
co me dy”, po pu lar ne go w la tach 30. ga-
tun ku roz s"a wio ne go ta ki mi fil ma mi jak
Ich no ce czy Dziew czy na Pi! ta szek.
O ile swo im fil mem udo wad nia, %e ta -
ki ro dzaj ki na wci!% mo %e jesz cze
spra wi$ wi dzom ra do#$, nie da si&

ukry$ fak tu, %e She’s Fun ny That Way
tr! ci mysz k!. Sce na riusz fil mu, na pi sa-
ny przez re %y se ra i je go by "! %o n& Lo-
uise Strat ten, po wsta" 15 lat te mu i nie-
ste ty wy ra( nie to wi da$, zw"asz cza
w spo so bie uka za nia po sta ci ko bie-
cych – ra czej nie ko rzy sta si& tu ze zdo-
by czy fe mi ni zmu. Po za tym film pe "en
jest za ska ku j! cych ana chro ni zmów 
– ata ku j! cy gwiaz d& fa ni uzbro je ni
s!... w o"ów ki i no te sy, bo ha te ro wie roz-
ma wia j! o „d"u go dy stan so wych” po "!-
cze niach a pro sty tut ka z Bro okly nu cy-
tu je Au drey Hep burn i wspo mi na Ca ry
Gran ta. Przez te ostat nie 13 lat Bog da-
no vich nie wy cho dzi" chy ba zbyt cz& -
sto z do mu.

Pod su mo wu j"c...

Cosi& za pa mi& ta z te go rocz ne go fe -
sti wa lu? Ty tu" fil mu Roya An-

ders so na czu le g"asz cz! ce go Z"o te go
Lwa; kul to we go re %y se ra Joe Dan te,
któ ry uczci" 30. rocz ni c& pre mie ry
Grem li ny roz ra bia j# od! do ki na kla sy
B Bu ry ing The Ex i któ re go po ja wie nie
si& na fe sti wa lu za po #red nic twem...
sky pa wzru szy "o wie lu dzien ni ka rzy pa-
mi& ta j! cych je go fil my z dzie ci' stwa;
wci!% py ta ne go o po li tycz ne prze ko na-
nia An dre ja Kon cza "ow skie go, któ ry
na Li do przy je cha" z naj mniej po li tycz-
nym fil mem #wia ta; ob wie szo ne go bi-
%u te ri! Ala Pa ci no udo wad nia j! ce go nie
w jed nym, a w dwóch fil mach (The
Hum bling i Man gle horn), %e sta ra
gwar dia mo %e i umie ra, ale si& nie pod-
da je; po ra %a j! cy The Lo ok of Si len ce po-
twier dza j! cy, %e z"o %y je i ma si& do brze;
ido la na sto la tek Pau la We sleya, któ ry
oka za" si&... Paw "em Wa si lew skim
z War sza wy. 

Bez wzgl& du na wszyst ko We ne cja
nie po wie dzia "a jesz cze ostat nie go s"o-
wa. No i ka wa z ca "! pew no #ci! jest tu
lep sza ni% w To ron to. 

!

Na otwar cie fe sti wa lu wy bra no film, obok któ re go trud no przej$% obo j!t nie, by& to „Bird man” w re -
"y se rii Ale jan dro Gonzále za Iñárri tu. Na zdj! ciu Mi che al Ke aton i Edward Nor ton.
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Sce na wi dzia na na po !u dniu Fran-
cji, skrzy "o wa nie w ma !ej mie #ci-

nie nie da le ko Ni cei. Dzia dek ja d$ cy
sku ter kiem wbi ja si% w bok „re nów-
ki”. Ni ko mu nic si% nie sta !o, ale sa -
mo chód ma wkl% s!y, szpet ny #lad
w drzwiach. Uczest ni cy st!ucz ki pod -
cho dz$ do sie bie czer wo ni, na pom po -
wa ni. Na gle na pi% cie opa da. &ci ska j$
so bie d!o nie i ga da j$, ge sty ku lu j$c
i #mie j$c si%. I ju" oka zu je si%, "e ma -
j$ wspól nych przy ja ció!. Nad ni mi cie -
p!y mur sta re go m!y na, mu zycz ka
z otwar te go okna, oni s$ w pla mie
cie nia, a wszyst ko wo kó! roz p!y wa si%
w #wie tle.

Za wsze, gdy w Mu zeum &l$ skim
ogl$ dam ob raz Ja na Wa c!a wa Za wa -
dow skie go „Wi dok z okna” przy po mi -
nam so bie t% sce n%. Ten ob raz dzia !a
ko j$ co. I my #l% so bie, nie ma co si%
stre so wa', gdy jest s!o necz ne po po-
!u dnie i ro #li ny kwit n$ tak buj nie.
W tym ob ra zie ma lo wa nym szyb ko,
za ma szy #cie jak to zwy kle u Za wa do,
ro #lin no#' za okien na zle wa si% z kwia -
ta mi w oknie. Ró "e, fio le ty, b!% ki ty,
zie le nie. Kon tra sty ko lo rów jak u fo -
wi stów, ale wszyst ko pi%k nie ze stro jo-
ne. Ra do#' z ma lo wa nia, ze sta wia nia
barw, z kom po zy cji.

Pod ko niec lat 30. Za wa dow ski osie -
dli! si% w Pro wan sji i po zo sta! tam
do ko( ca swo je go d!u gie go "y cia. Pod -
pi sy wa! si% Za wa do (ten pod pis na ob -
ra zach jak ptak w lo cie) pie l% gno wa!
win ni c% i ma lo wa!. By! cz!o wie kiem
wy j$t ko wo po god nym, o uj mu j$ cym
usposo bie niu – wy ni ka to ze wspo m-
nie( tych, któ rzy od wie dza li dom – pra -
cow ni% ma la rza w Or cel. Je go po go da
du cha cu dow nie zgra !a si% z po go d$
Pro wan sji. 

Chc% zo ba czy' wi% cej ob ra zów Za -
wa do, mam tyl ko kil ka re pro duk cji
w ka ta lo gu z wy sta wy. Szu kam w ne-
cie: Za wa do. Wy #wie tla mi si% por tret
Lut ki Pink je go au tor stwa. Ja kie roz -
ga !% zie nia si% two rz$! Lut ka Pink uczy-
!a si% w pa ry skim od dzia le ASP za !o -
"o nym przez Pan kie wi cza. I bu szu j%
da lej. Ob ra zy Lut ki: in ten syw ny ko-
lor, rytm, mu zycz no#'. Od sze d!em
od Za wa do? Tyl ko po zor nie. To ta sa -
ma ra do#' z har mo nii ko lo ry stycz nej
co u nie go. A jesz cze do dam, "e Za wa-
do pro wa dzi! po Pan kie wi czu pa ry sk$
fi li% ASP i Lut ka u nie go si% uczy -
!a. I war to zo ba czy' jak wi dze nie Za -
wa dow skie go prze ista cza si% w abs -
trak cj% Lut ki. „Ra do#' "y cia, nic tyl ko
ra do#' "y cia” – pi sa !a we wspo mnie -
niach ar tyst ka.

Za wa do czer pie z Cézan ne’a, z je -
go kon stru owa nia ob ra zu, ale jest bar -
dziej "y wio !o wy. Sa mot nik z Aix 
uka za! ar ty stom nie zna ne do t$d per -
spek ty wy, ale sam nie by! szcz% #li wy.
Trak to wa! sztu k% ja ko ofia r%, wy rze -
cze nie, d$ "e nie do wy ima gi no wa ne go
ce lu, któ re go tak na praw d% nie mo" na
osi$ gn$'. „Po czy ni !em nie ja kie po st%-

KOLEKCJA 
MALARSTWA)

POLSKIEGO

py. Dla cze go tak pó* no i z ta kim tru -
dem?” itd. 

A Za wa do to po ko le nie tych ma la-
rzy, któ rzy po tra fi li zdo by cze Cézan -
ne’a wy ko rzy sta' dla czy stej przy jem -
no #ci ma lo wa nia. 

Dru gi ob raz z M&: „Wierz by
w Creu se”. Wszyst ko tam d$ "y do ja -
sno #ci, ca !y mi pla ma mi. Po wierzch-
nia ob ra zu wi bru je, wiatr mio ta li #'-
mi i jesz cze dr"y p!ót no od ude rze(

p%dz la. Kon struk cja roz p!y wa si%
w #wie tle, ale wci$" jest moc na, so -
lid na. I to Za wa do za wdzi% cza Cézan -
ne’owi. Ale so bie, swym ge nom,
szcz% #li we mu dzie ci( stwu, a mo "e
so czy stej zie le ni Pro wan sji (kto wie
cze mu jesz cze?) za wdzi% cza t% nie -
po j% t$ ra do#' ema nu j$ c$ z je go ob -
ra zów. 

WOJCIECH)GRABOWSKI

Jan)Wac!aw
Zawadowski

Jan Wa c!aw Za wa dow ski (Za wa do), „Wi dok z okna”, olej, p!ót no, ok. 1930. 
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„Rocz nik ’70” – to brzmi
jak rocz nik szla chet ne go

trun ku. Co tu du !o mó wi": do -
bre wi no im star sze tym lep -
sze… Ar ty #ci ko$ cz% cy wów -
czas ka to wic ki Wy dzia& Gra fi ki
kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pi'k nych po ka za li swo je pra ce
w Ga le rii Zwi%z ku Pol skich
Ar ty stów Pla sty ków. Z wiel k%
sa tys fak cj% obej rza &em to „Ar -
ty stycz ne spo tka nie po la tach”. 

Pra ce wy sta wia 6 z 9 osób,
któ re obro ni &y w 1970 r. dy -
plom. Oto oni: Jan Du biel, He -
le na Gol da -B&a hut, Zo fia Grze -
ga nek -Szcze pa niec, Do ro ta
Ka biesz, Je rzy Mi ciak i Hen ryk
Wa niek. Wszy scy w swo im do -
rob ku ma j% wie le zna cz% cych
osi% gni'" w dzie dzi nie gra fi ki,
ilu stra cji ksi%! ko wej, wy sta -
wien nic twa czy pla ka tu – wspo -
mn' w tym miej scu #wia to we
suk ce sy pla ka tów Hen ry ka
Wa$ ka czy s&yn ny pla kat Je rze -
go Mi cia ka do le gen dar nej
„Bal la dy ny”, wy re !y se ro wa -
nej przez Ada ma Ha nusz kie wi -
cza w Te atrze Na ro do wym.
My #l', !e &% czy ich przede
wszyst kim wiel ka mi &o#"
do naj szla chet niej szej z dzie dzin sztuk
pla stycz nych – do ma lar stwa szta lu go we -
go i ono w ich !y cio wym do rob ku li czy si'
naj bar dziej. Nie w%t pli wa w tym za s&u ga do -
sko na &ych pro fe so rów Sta ni s&a wa Krzysz -
ta &ow skie go, Ja na Dut kie wi cza, Ra fa &a
Po mor skie go, An drze ja S. Ko wal skie go,
Alek san dra Ra ka, Zbi gnie wa Ko wa lew -
skie go. Ka! dy z tych ar ty stów za pi sa&
wa! ny roz dzia& w hi sto rii pol skiej sztu ki
wspó& cze snej. Trze ba do da" jesz cze ta kich
ar cy mi strzów jak pro fe so ro wie Ta de usz
Gra bow ski (wy bit ny pla ka ci sta) i Adam
Hof f mann (nie do #ci gnio ny do dzi siaj ge -
nial ny ry sow nik).

Zo fia Grze ga nek -Szcze pa niec wspo -
mi na: At mos fe ra na na szym wy dzia le pa -
no wa !a na der fa mi liar na. Stu den ci, jak
wi"k szo#$ stu den tów na ca !ym #wie cie,
oprócz ta len tów wi"k szych czy mniej -
szych i ró% ne go przy k!a da nia si" do stu dio -
wa nia, mie li na ogó! „pstro” w g!o wie,
i na de wszyst ko ce ni li za ba w". Ale by li
w#ród nas i ta cy, któ rzy ju% na stu diach
ukszta! to wa li swój in dy wi du al ny styl w ma -
lar stwie czy gra fi ce. (…) Im wi" cej cza su
up!y wa od na sze go stu dio wa nia, tym czu -
lej ten okres wspo mi nam. Dla cze go tak
jest? Bo to by !a „…ta na sza m!o do#$, ten
szcz" sny czas, ta pa ra skrzy de! zwi ni" ta
w nas…”. To by! ten czas, kie dy wszyst ko
wy da wa !o si" nam mo% li we… 

I by &o mo! li we… i by &y te wszyst kie la -
ta do bry mi, cho" mo men ta mi pew nie
i trud ny mi, dla ar ty stycz nych po czy na$
„Rocz ni ka ’70”. Któ! ko cha j% cy sztu k' nie
#le dzi& ka rie ry Hen ry ka Wa$ ka i nie po dzi -
wia& stwo rzo ne go przez nie go ta jem ni cze -
go #wia ta pe& ne go bar dziej i mniej czy tel -
nych sym bo li. Je go sztu ka przy no si &a
uko je nie w naj gor szych mo men tach, by &a
uciecz k% do wy my #lo nej przez ar ty st' do -
sko na &o #ci. Ja ki to po !e racz pra sy nie
spo tka& si' z dra pie! n% kre sk% gorz kich ry -
sun ko wych !ar tów Jur ka Mi cia ka czy je -
go ilu stra cji? By wal cy ga le rii do sko na le

zna j% spo koj ne ob ra zy Ja na Du bie la – b' -
d% ce ho& dem z&o !o nym przy ro dzie, czy bar -
dzo de ko ra cyj ne dzie &a Zo fii Grze ga nek -
-Szcze pa niec i He le ny Gol dy -B&a hut,
ci% gle pe& ne m&o dzie$ cze go za chwy tu
nad ota cza j% cym nas pi'k nem. 

Po ra jed nak na spo koj ny spa cer w#ród
za pre zen to wa nych na wy sta wie dzie&.
Na po cz% tek do stoj ne, wiel ko for ma to we
p&ót na Ja na Du bie la, naj pierw „Bli skie spo -
tka nie” – ema nu j% ce spo ko jem pnie brzo -
zy (?) a mo !e in ne go ob da ro wu j% ce go nas
do br% ener gi% drze wa, czy pe &en ru chu ob -
raz „Ku je sie ni”, jesz cze kró lu je zie le$, ale
co raz #mie lej wkra cza j% w le #ne ost' py !ó& -
cie… War to po du ma" przy akry lu z cy klu
„Drze wa – Chod( ze mn%”. Ta kie mu za pro -
sze niu trze ba si' pod da". War to do da", !e
ar ty sta zwi% za& si' z ma cie rzy st% uczel ni%,
w 1997 r. uzy ska& ty tu& pro fe so ra sztuk pla -
stycz nych i obec nie kie ru je – w ka to wic -
kiej Aka de mii Sztuk Pi'k nych – Pra cow -
ni% Ma lar stwa i Ry sun ku na kie run ku
Wzor nic two. Zu pe& nie in ne „Pi'k no la su”
po ka zu je na tak za ty tu &o wa nym ole ju
na de sce He le na Gol da -B&a hut – to las zwa -
rio wa nych ko lo rów w ko$ ców ce la ta, las
z do brej baj ki, na któ ry mo! na pa trze" i pa -
trze", las roz pro mie nio ny, we so &y, ale ra -
czej nas nie za pra sza – mó wi: zo staw
mnie w spo ko ju, nie niszcz… tu! obok
na d&u !ej za trzy mu j% wzrok p&y wa j% ce
bu kie ty wod nych li lii na p&ót nie „Staw” 
– pe &en re laks dla oczu i dla du szy i „Park
w Ustro niu”, w któ rym tak bar dzo bra ku -
je lu dzi… Po do ba mi si' tak !e „Okno 
Zam ku w Mosz nej” – za ka! d% szy b% sa -
mo dziel ny ob ra zek. Tro ch' ner wo wy 
– al bo wiem tej di sne jow skiej ar chi tek tu ry
jest sta now czo… za du !o, cho cia! j%
na swój spo sób lu bi my.

Od daw na po dzi wiam #wiat wy kre owa -
ny przez wy obra( ni' Zo fii Grze ga nek -
-Szcze pa niec. Naj bar dziej na #wie cie ko -
cha my to sa mo mia sto – We ne cj'. „Te atr
we nec kie go kar na wa &u” czy „T' sk no ta

za s&od k% We ne cj%” to p&ót na
prze pe& nio ne mi &o #ci% do #wia -
ta, dla któ re go w tym nie zwy -
k&ym miej scu za trzy ma& si'
czas. Za gad ki, ta jem ne zna ki
przy wo &a ne z przy mru !e niem
oka, uciecz ka w bo ga ty po -
nad cza so wy ko stium. P&y wa j% -
ce po fa lach ku li ste pio ru ny
na p&ót nie „Sztorm na Mo rzu
Egej skim” nie bu dz% l' ku i za to
#mia &e opo wia da nie opty mi -
stycz nych, mi mo wszyst ko, hi -
sto rii bar dzo j% ce ni'. Nie miej -
sce tu na kry tycz n% uwa g', ale
mu sz' to na pi sa": prze szka -
dza j% mi pocz tów ko we ka dry
wpi sa ne w „Ple ner ma lar ski
zi m% w gó rach” – za rów no I,
jak i II. Psu j% mi one do sto je$ -
stwo #wiet nie na ma lo wa nych
o#nie !o nych gór skich szczy -
tów. 

Ar ty stycz ne do ko na nia Je rze -
go Mi cia ka s% mi szcze gól nie
bli skie, prze pra co wa li #my bo -
wiem wspól nie wie le, wie le
lat („Ka to lik”, „Go#" Nie dziel -
ny”). By &em cz' sto pierw szym
(oczy wi #cie po ro dzi nie) kry ty -
kiem je go ob ra zów, zw&asz cza
tych o tre #ci re li gij nej. By&

w pew nym sen sie mo im na uczy cie lem od -
bio ru sztu ki. Ce ni &em go w spo sób wy j%t -
ko wy a on de ner wo wa& mnie cz' sto nie zro -
zu mia &ym dla mnie bra kiem wia ry w efek ty
swo jej pra cy. Je go sztu ka sa kral na to nie
tyl ko wy so kich lo tów pro fe sjo na lizm, to
tak !e umie j't no#" prze ka za nia du cho wo -
#ci. Nu dzi &em go i na dal b' d' nu dzi& nie -
ko$ cz% cy mi si' py ta nia mi o to, co ak tu al -
nie ma lu je, zw&asz cza od k%d prze szed&
na eme ry tu r'. Na wy sta wie po ka za& zna -
ko mi ty, ma lar sko wr'cz wzor co wy, wi dok
Pra gi, po fan ta zjo wa& w ob ra zie „Na hu# -
taw ce”, b' d% cym por tre tem cór ki w ro li le -
#nej bo gin ki, od da& ho&d swo je mu mi -
strzo wi, któ re mu kie dy# sp&a ta& psi ku sa (ale
o tym na pi sz' przy in nej oka zji) – zna ko -
mi te mu ma la rzo wi Sta ni s&a wo wi Krzysz -
ta &ow skie mu – p&ót nem „Wi dok ze
Skrzycz ne go” – bra wu ro wym ko lo ry stycz -
nie i kom po zy cyj nie. No i wresz cie mój
ulu bio ny na tej wy sta wie ob raz Mi cia ka
„Ry nek w La Fer te so us Jo uar re” – to nie
tyl ko #wiet na kom po zy cja, ale rów nie! zna -
ko mi ta cha rak te ry sty ka osób od po czy wa -
j% cych na ka mien nej &a wie. Nie cier pli wie
cze kam na ko lej ne pra ce Jur ka. 

No i wresz cie ar ty sta w tej gru pie wy j%t -
ko wy, nie za prze czal nie je den z li de rów pol -
skiej sztu ki wspó& cze snej: Hen ryk Wa niek.
Na pi sa no o nim to my, zna ny jest na ca &ym
#wie cie. Nie b' d' si' po wta rza&, po wiem
tyl ko, !e by& dla mo je go po ko le nia uciecz -
k% od sza ro #ci, po ka zy wa& no we #cie! ki,
pro po no wa& fi lo zo fi', któ ra by &a szo kiem.
Ka! da je go pra ca da je nie ko$ cz% ce mo! -
li wo #ci in ter pre ta cyj ne, ka !e od kry wa"
nie mo! li we do od kry cia… 

Z kro ni kar skie go obo wi%z ku do dam,
!e Do ro ta Ka nia wy sta wia ry sun ki o #mia -
&ej te ma ty ce ero tycz nej, ale to ca& kiem in -
na baj ka.

T' wy sta w' trze ba obej rze"! To wa rzy -
szy jej pi'k nie wy da ny ka ta log. 

WI TOLD KO CI) SKI
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Ar ty stycz ne spo tka nie po la tach 
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Do ro ta Ka biesz, Wio sna II,
ry su nek o!ów kiem i kred ka

Jan Du biel, Ku je sie ni, akryl, p!ót no

He le na Gol da -B!a hut, Staw, olej, p!ót no Hen ryk Wa niek, Ncja, olej, p!ót no na de sce

Zo fia Grze ga nek -Szcze pa niec, T! sk no ta za s"od k# We ne cj#,

olej, p!ót no

Je rzy Mi ciak, Na hu$ taw ce, olej, p!ót no
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50 Pejza! VI, olej, p!ótno, 120x90,2014 Przed zmrokiem, olej, p!ótno, 120x90, 2014

Wspomnienie, olej, p!ótno, 120x90, 2014

Morska bryza, olej, p!ótno, 140x40, 2010

Pejza! X, olej, p!ótno, 160x60, 2013

MALARSTWO

Ter
es

a S
tro

jni
ak



51

N
a ma lo wa! prze strze"
za pa mi# ta n$, ale prze -

two rzo n$ przez try by wy -

obra% ni i wra& li wo 'ci, by

w osta tecz no 'ci sta! si# le -

d wie im pre sj$. Doj rze! go

na no wo w roz ci$ ga j$ cej

si# po ho ry zont p(asz czy% -
nie, sku pi! na de ta lu, ale

nie od wzo ro wy wa! je go

rze czy wi ste go kszta( tu,

lecz za su ge ro wa! obec -

no'!, prze ni co wa! i roz -

'wie tli! 'wia t(em. Tak wi -

dzi swo je kra jo bra zy

Te re sa Stroj niak – ar tyst ka

nie bar dzo zna na sze ro -

kim kr# gom od bior ców

sztu ki, by wal com sa lo nów,

t(um nych wer ni sa &y. Nie -

cz# sto przy go to wu je wy -

sta wy in dy wi du al ne, spo -

ra dycz nie uczest ni czy

w wy sta wach zbio ro wych.

Nie ma te& jej prac na ryn ku sztu ki,

bo ten jest bar dzo wy ma ga j$ cy:

trze ba mu po 'wi# ci! wie le za cho du,

wy ko na! dzie si$t ki za bie gów, by

prze bi! si# z w(a sn$ twór czo 'ci$
do te go za mkni# te go kr# gu. Ona ma -

lu je w za sa dzie dla sie bie, cza sem

dla przy ja ció(. Pra c# nad ka& dym ob -

ra zem trak tu je ja ko co' in tym ne go,

co jest 'wia dec twem jej we wn#trz -

nych prze &y!, ale nie ko niecz nie

trze ba si# tym dzie li!, upu blicz -

nia!, oce nia!. Ma jed nak du &y dy -

stans do swo ich ob ra zów, po tra fi

kry tycz nie spoj rze! na swo je ko lej -

ne dzie (o. Nie ma to jed nak zwi$z -

ku z nie pew no 'ci$ – ra czej z d$ &e -

niem do per fek cji. 

Jed nak kto po zna pra ce tej ar tyst -

ki jest w sta nie si# ni mi za chwy ci!.
A nie s$ to wy ($cz nie pra ce olej ne,

ale tak &e pa ste le, któ rych po wsta je

bar dzo wie le i nie s$ li tyl ko szki ca -

mi, czy wpraw ka mi po prze dza j$ cy -

mi ob raz w(a 'ci wy. Nie zwy k(e
zresz t$ jest to jej za mi (o wa nie do pa -

ste li. Pra ce ma lar skie to na ogó( do'!
du &e for ma ty p(ó cien. Po zwa la j$
na in n$ dy na mi k#, gest, bu do wa nie

prze strze ni. Pa ste le s$ ka -

me ral ne – to mi nia tu ra

tam tej eks pre sji. 

Jak za tem ma lar stwo Te -

re sy Stroj niak wpi su je si#
w no wo cze sne tren dy, jak

mo &e wspó( ist nie! b$d%
kon ku ro wa! z ty mi, któ rzy

tak &e zaj mu j$ si# pej za -

&em. Pierw sze jed nak b# -
dzie py ta nie o obec no'!
pej za &u w ma lar stwie.

Wy da wa! by si# mo g(o, &e ma lo wa -

nie pej za &u zba na li zo wa (o si#, &e
co raz trud niej o 'wie &o'! w je go

przed sta wia niu, o za sko cze nie. Ci$ -
gle jed nak po zo sta je in spi ra cj$ dla

wie lu twór ców. Ale tyl ko nie licz ni

pra wie wy ($cz nie po 'wi# ca j$ mu

sw$ twór cz$ uwa g#. Dla wie lu jest

cza sem zna cz$ c$ cz# 'ci$ do rob ku,

po cz$t kiem dro gi lub punk tem doj -

'cia. Rzad ko jest te ma tem na ca (e
&y cie. Oczy wi 'cie, trud no prze wi -

dzie!, czy Te re sa Stroj niak po zo sta -

nie wy ($cz nie przy pej za &u – ale

zda je si#, &e ma jesz cze wie le do po -

wie dze nia na je go te mat. Wy ni ka to

te& za pew ne z jej sto sun ku do ma -

lar stwa ja ko prze strze ni, któ ra jest

jej miej scem na zie mi. Pej za& ten

zmie nia si#, jest w ci$ g(ym ru -

chu – wszyst ko to sta ra si# za uwa -

&a!, ale jed no cze 'nie od naj du je

w nim swój we wn#trz ny spo kój,

prze ko na nie o trwa (o 'ci do 'wiad -

cze nia pier wot ne go, za sty g(e go ni -

czym la wa, któ ra u&y% nia gle b#. 
W po dej 'ciu Te re sy Stroj niak

do spo so bu pa trze nia na kra jo braz od -

naj du j# pew n$ ana lo gi# z ma lar -

stwem pej za &o wym wiel -

kie go ko lo ry sty Sta ni s(a wa

Ro dzi" skie go. Oczy wi 'cie

to dwa ró& ne spo so by

przed sta wia nia, ale spój ne

jest owo pier wot ne za pa -

mi# ta nie, do któ re go ow -

szem wra ca si# po cza sie,

kon fron tu je ze sta nem

obec nym, lecz mi mo no -

wych do 'wiad cze" po zo -

sta je nie zm$ co nym ob ra -

zem cza su mi nio ne go.

U Ro dzi" skie go p(asz czy -

zny barw ne prze mie rza j$
w spo sób geo me trycz ny

p(ót no od kra" ca do kra" -
ca! Go r$ ce ko lo ry uk(a da -

j$ ce si# war stwa mi za dzi -

wia j$! Za ni mi za wsze

kry je si# ci$ gle po wra ca j$ -
ce, prze &y te w pod kra kow -

skiej Na wo jo wej dzie ci" -
stwo.

A Te re sa Stroj niak mó wi o so bie:

Uro dzi (am si# w J# drze jo wie. To dla

mnie bar dzo wa& ne! Jej pej za& to za -

cho dz$ ce na sie bie lub ci$ gn$ ce si#
po za ho ry zont, al bo po zo sta j$ ce

w za wie sze niu mi# dzy nie bem a zie -

mi$ ob ra zy za pa mi# ta ne. Zna ko mi -

te wy czu cie ko lo ru, ze sta wia ne go

w uspo ka ja j$ ce lub dy na micz ne for -

my. Sma ko wa nie, po szu ki wa nie sub -

tel ne go ekwi wa len tu z jed nej stro ny,

z dru giej li ne ar ne ge sty – po zio my,

pio ny, uko sy skry wa j$ ce w za ciem -

nie niu ma ja cz$ ce 'wie tli sto 'ci.

Nie ma w tym pej za &u po sta ci; cza -

sem po ja wia si# a ra czej jest in stynk -

tow nie wy czu wal ne po je dyn cze

drze wo czy bli &ej nie okre 'lo ny

obiekt – za pew ne ka plicz ka, mo &e
zwy czaj na sto do (a czy po pro stu

dom. Lecz w tych ob ra zach nie ma

pust ki. One prze ka zu j$ emo cje, na -

stro je i ró& no rod ne sta ny ar tyst ki. Jest

w nich przede wszyst kim spo kój, ja -

ka' ta jem ni ca, któ rej nie pró bu je my

po zna!. Wkra cza my do'! od wa& nie

w ten we wn#trz ny 'wiat, ale po chwi -

li za trzy mu je my si# na pro gu, by po -

pa trze! z da le ka, by po czu! wiatr,

przy s(o ni! oczy przed za -

le wa j$ cym s(o" cem. Wi -

dzi my ty le, ile au tor ka tych

prac chce nam po ka za!.
Nie ma w nich emo cjo nal -

ne go eks hi bi cjo ni zmu, pró -

by zmia ny 'wia ta na in ny

(lep szy?), ale jest w nich

spo ro we wn#trz nej, do brej

ener gii.

WIE S)A WA

KO NO PEL SKA 

Te re sa Stroj niak – uro dzo na w J# drze jo wie. Miesz ka

w So snow cu. Stu dia w Aka de mii Sztuk Pi#k nych w Ka -

to wi cach na Wy dzia le Gra fi ki. Dy plom w Pra cow ni Gra -

fi ki Warsz ta to wej i Ry sun ku prof. Ma riu sza Pa( ki i w Pra -

cow ni Pro jek to wa nia Ksi$& ki prof. ASP Ma ria na

S(o wic kie go. 

Uczest ni czy (a w cy klu wy staw zbio ro wych „St$d 

– Do k$d?” w ga le rii „Ode on” w Cze la dzi. Wy sta wy in -

dy wi du al ne: ga le ria „Exli bris” MBP (2002) Cze lad%, ga -

le ria „Pod fi la ra mi” (2005) Cze lad% i w Mu zeum Sa turn

(2014) Cze lad%. 
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Zara!ony
pogod" ducha
i nadziej"

– Wi taj ro do wi ty ka to wi cza ni nie

uho no ro wa ny Na gro d! Bur mi strza

Orze sza.

– No tak, ro do wi ty ka to wi cza nin, ale
Ka to wi ce na gro dy mu nie przy zna #y.
Znasz prze cie! tru izm o lo sie pro ro ków
we w#a snym kra ju? Zresz t" od cza su
ab dy ka cji Ski by z urz$ du so# ty sa, ka -
to wi cza nie nie de cy du j" ju! o lo sie
swo je go mia sta. A se rio: w ko% cu pi$& -
dzie si" tych lat mi nio ne go wie ku, na -
po tka #em na trud no 'ci, któ re skom pli -

ko wa #y mo je pla ny !y cio we. Naj -
pierw by #y to pro ble my ze stu dio wa -
niem na ASP, po bór do woj ska i w ko% -
cu po po wro cie do cy wi la, utra ta
miesz ka nia w Ka to wi cach. Uciecz ka
na wie' da #a szan s$ na zre wi do wa nie
do tych cza so we go i stwo rze nie no we -
go, re al ne go pro gra mu na przy sz#o'&.
Po dwu la tach !y cia w ko mi ty wie
z przy ro d", za miesz ka #em we wsi
Orze sze, któ rej nie ste ty, po trzech
mie si" cach, przy zna no pra wa miej skie.

– ... w wy ni ku któ rych otrzy ma "e#
na gro d$ Bur mi strza, a nie So" ty sa.

– Co do na gro dy: ko ja rzy si$ ona
zwy kle z ko rzy 'cia mi ma te rial ny mi,
na to miast mnie uho no ro wa no za kil -
ka (do 1995) lat dzia #al no 'ci pu blicz -
nej przy sa mo rz" dzie i w dzie dzi nie
kul tu ry, ty tu #em „Za s#u !o ny dla mia -
sta”. Jest to od cza su prze obra !e%
ustro jo wych, przy zna wa ne co ro ku
wy ró! nie nie, z oka zji Dni Orze sza.
My 'l$, !e w ro ku 2013, po dwu dzie -
stu pra wie la tach, wy ty po wa no mnie
z po wo du bra ku god nych kan dy da tów.

– … zna czy god niej szych, ale kon -

ty nu uj. 

– Je sie ni" 1989 ro ku za an ga !o wa -
#em si$ przy two rze niu po wszech ne -
go ru chu spo #ecz ne go ja kim by #y lo -
kal ne Ko mi te ty Oby wa tel skie. A wi$c,
na wi" zy wa nie kon tak tów z lud( mi,
któ rzy mo gli po móc w two rze niu sa -
mo rz" du, ze bra nia w dziel ni cach
mia sta, przy go to wy wa nie miesz ka% -
ców i ich kan dy da tów do nad cho dz" -
cych wy bo rów, wy da wa nie miej skie -
go cza so pi sma. Po po wo #a niu
w pierw szych wol nych wy bo rach
no we go sa mo rz" du, na le !a #o prze -
orien to wa& utrwa lo n" w cza sie po -
przed niej, trwa j" cej pó# wie ku rze czy -
wi sto 'ci, 'wia do mo'& miesz ka% ców.
Po kil ku la tach si #o wa nia si$ z „opor -
n" ma te ri"”, do sze d#em do wnio sku,
!e lu dzie zaj mu j" cy si$ na co dzie%
sztu k", lu dzie o wy ide ali zo wa nej wi -
zji 'wia ta, s" w dzie dzi nie po li ty ki
bez u !y tecz ni. O mo im wy co fa niu
za de cy do wa# osta tecz nie fa tal ny stan
na sze go bu d!e tu do mo we go, któ ry
w okre sie mo jej dzia #al no 'ci pu blicz -
nej, zna laz# si$ ju! na skra ju ban kruc -
twa. Ko mi te ty Oby wa tel skie na to -
miast, któ re by #y je dy n" sza n s"
na szyb kie prze kszta# ce nie cen tral nie
za rz" dza ne go pa% stwa, w spraw nie
dzia #a j" ce w re gio nach sa mo rz" dy lo -
kal ne, zo sta #y zneu tra li zo wa ne przez
gru p$ po li ty ków z prze ro stem am bi -
cji i pie ro% skim cu giem do w#a -
dzy. I cho cia! nie wie le mie li do za ofe -
ro wa nia kra jo wi, uda #o im si$
po szcze blach te re no wych struk tur
Ko mi te tów Oby wa tel skich wspi"&
na wy god ne fo te le tzw. Po ro zu mie nia
Cen trum. 

– Do brze, %e ci$ nie po nio s"o, zo -

sta "e# w#ród nas i je ste# wi dzia ny ja -

ko pra wy ko le ga.

– Wy ja 'nij, co zna czy „by& pra wym
ko le g"”? Czy jest on prze ci wie% -
stwem „le we go ko le gi”? Je 'li tak, to
go dz$ si$ by& ko le g" pra wym. Dzi$ -
ku j$!

– Sam so bie ster ni kiem, zna la z"e#
do ce lo w! przy sta& w#ród pla sty -

ków...

– W 'ro do wi sko „wsko czy #em”
w 1957 ro ku, kie dy ko rzy sta j"c z urlo -

Rozmowa z ZYGMUNTEM STUCHLIKIEM
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pu dzie ka! skie go, prze rwa "em stu dia

w Kra ko wie i roz gl# da "em si$ w Ka -

to wi cach za ja k# kol wiek pra c#. 
Tra fi "em wte dy, dzi$ ki ko le dze,

do tzw. pra cow ni me bli wzor co wych

Klau diu sza J$ dru si ka, uru cho mio nej

w ra mach am bit ne go pro gra mu Pra -

cow ni Sztuk Pla stycz nych, za k"a da j# -
ce go po zy ski wa nie war to %cio wych

pro jek tów me bli, sprz$ tów i in nych

przed mio tów dla na szych wn$trz i na -

sze go sza re go wów czas oto cze nia.

W ta kiej pra cow ni miesz cz# cej si$
w ga ra &u przy ul. Ry siej w We" now -

cu, zo sta "em za trud nio ny w cha rak te -

rze za opa trze niow ca ze skrom n# pen -

sj# wy p"a ca n# przez PSP. Przez

Klau diu sza J$ dru si ka po zna "em %ro do -

wi sko lu dzi zaj mu j# cych si$ sztu k#,
twór ców z gru py St -53. W okre sie pre -

fe ro wa ne go wów czas przez pe ere -

low skich de cy den tów pry mi tyw ne go

so cre ali zmu, od kry te prze ze mnie

w Bi blio te ce 'l# skiej pierw sze, przed -

wo jen ne wy da nie „Uni zmu” W"a dy -

s"a wa Strze mi! skie go, mu sia "o wzbu -

dzi( mo je za in te re so wa nie, bo

po sze rza "o znacz nie mój ogl#d rze czy -

wi sto %ci.

– Pa mi! tam je go „Teo ri! wi dze nia”
wy da n" w 1958 ro ku, by #a ona rów -
nie$ pod mio tem dys ku sji, do dzi% zaj -
mu je miej sce w mej bi blio te ce bar -
dziej ja ko no stal gicz ne wspo mnie nie
roz gwa rzo nych lat m#o dzie& czych,
ni$ teo ria do przy j! cia, ale i ty je ste%
au to rem cie ka wej ksi" $ecz ki...

– Zbio rek tek stów za war tych w „Re -

la cjach z noc nych po dró &y” jest pod -

su mo wa niem cza su wspó" pra cy w la -

tach 1962–1970 z przy ja ció" mi

w gru pie na zwa nej pó) niej „One iro -

nem” czy li „%nial ni#”. 

–... w kr! gu ze zna ny mi ko le ga mi:
An drze jem Urba no wi czem, Ur szu -
l" Broll, Hen ry kiem Wa& kiem i An -
to nim Ha lo rem two rzy li %cie gru p!
„One iron”...

– Na te mat gru py ju& wy star cza j# -
co na pi sa no, du &o mó wio no, z dow ci -

pa mi w ro dza ju „non -iron” w"#cz nie.

Po wsta "o te& tro ch$ aneg dot, a w obie -

gu funk cjo nu je kil ka, co naj mniej

pi$( wer sji dzie jów „One iro nu”. Ka& -
da za bar wio na su biek tyw nie in ny mi

do %wiad cze nia mi. Po mi jam oczy wi %cie

te, któ re za le ga j# w to mach IPN -u. Po -

twier dza to tyl ko wa g$ i zna cze nie zja -

wi ska, ja kim w %wie cie sztu ki i kul tu -

ry %l# skiej by "a dzia "a j# ca w la tach

sze%( dzie si# tych ubie g"e go wie ku na -

sza ma "a grup ka twór ców. Dla mnie

by "a to rów nie& oka zja do sa mo kszta" -
ce nia. Ksi# &ecz ka po wsta "a z nie -

wiel kiej cz$ %ci zgro ma dzo nych

przed la ty za pi sków, no ta tek. 

– Do pro wa dzi #e% tak $e do wy da -
nia pu bli ka cji o Paw le Szne li. 'le dzi -
#em two je za bie gi, w wy ni ku któ rych

nasz ko le ga z By to mia zy ska# ksi"$ -
ko wo prze d#u $o ne $y cie w na szym
%ro do wi sku.

– Do pro wa dzi( dzi siaj na 'l# sku

do wy da nia naj skrom niej sze go al bu -

mu na te mat &y cia i dzia "al no %ci twór -

cy, wy ma ga rze czy wi %cie cier pli wo %ci

i upo ru. Na po cz#t ku po trze ba jed nak

wy j#t ko we go szcz$ %cia, aby zna le)(
prze ko na ne go do po my s"u, &ycz li we -

go wy daw c$. 
W su mie za j$ "o mi to dwa la ta usil -

nych sta ra!. Dla cze go o Paw le Szne -

li? To cz"o wiek z po ko le nia na szych oj -

ców, lu dzi, któ rych &y cio ry sy zo sta "y
w okrut ny spo sób, przez wy da rze nia

pierw szej po "o wy dwu dzie ste go wie -

ku, zde for mo wa ne. Lu dzie, któ rzy

mi mo wszel kich prze ciw no %ci, zdo "a li

w nie sprzy ja j# cych wa run kach za -

cho wa( wia r$ w sens ak tyw nej, twór -

czej po sta wy w &y ciu oraz tchn#(
w m"o dych po go d$ du cha, za ra &a( na -

dzie j#. 
Pa we" Szne la po zo sta wi" nam dzie -

"a pi$k ne, wy j#t ko we.

– Prze $y# swo je la ta utrzy mu j"c
si! z twór czo %ci, a dzi%....

– Ooo tak!! *y( z twór czo %ci to wy -

j#t ko wo cie ka we za da nie, to &y cie

z pew no %ci# nie nud ne. W zmien nej

na szej rze czy wi sto %ci (np. w sta nie wo -

Zygmunt Stuchlik „!”, 1968, technika w!asna, olej, p!ótno, deska, w!. Muzeum "l#skie w Katowicach
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jen nym), aby utrzy ma! si" na po -

wierzch ni, trze ba by #o jed nak cza sem

ro bi! rze czy nie ko niecz nie zwi$ za ne

z sztu k$. 
Nie by #em na szcz" %cie sam: mia #em

dzie ci, &y j" z ko bie t$, od por n$ jak i ja

na prze ciw no %ci lo su. Je ste %my z rocz -

ni ków, któ re dzie ci' stwo i m#o do%!
prze &y #y w cza sach woj ny a po tem

w nie #a twych la tach ko mu ni zmu. Zo -

staw my ten te mat! Jak mó wi nasz

wnuk: „to pre hi sto ria”. Ciesz my si", &e
wnu ki &y j$ w lep szych cza sach. Szko -

da jed nak, &e one o tym nie wie dz$.
– A two ja dro ga do upra wia nej

pro fe sji jak ci! wio d"a?
– Mia #em szcz" %cie, bo tra fi #em

do wy j$t ko wej w cza sach po wo jen -

nych szko #y, do Gim na zjum i Li ceum

%w. Jac ka w Ka to wi cach. By #em

uczniem prze ci"t nym (skrom nie nie

po wiem, &e s#a bym), jed nak wy nio -

s#em z tej szko #y umie j"t no%! zdo by -

wa nia wie dzy, nie tyl ko tej wy zna czo -

nej pro gra mem szkol nym, a co dla

mnie naj cen niej sze, zdol no%! sa mo -

dziel ne go my %le nia. Nie da no mi oka -

zji do stu dio wa nia sztu ki w pa' stwo -

wej uczel ni, wo bec cze go po zo sta #o mi

przy go to wa! si" do wy ko ny wa nia za -

wo du pla sty ka sa mo dziel nie. Prze -

zna czy #em na ten cel okres pi" ciu

lat. Uda #o mi si" zre ali zo wa! plan nie

po pi" ciu, a po sied miu la tach i w 1967

ro ku otrzy ma #em le gi ty ma cj" cz#on ka

ZPAP. Wcze %niej bra #em ju& jed nak

udzia# w wy sta wach ogól no pol skich,

w tym wy sta wie in dy wi du al nej mo ich

prac w War sza wie. Ka rie ry na uko wej

tym spo so bem nie zro bi #em, lecz

stwo rzy #em so bie wa run ki do za ra bia -

nia p"dz lem i twór czej pra cy.

– Pa trz#c na twój kom pu ter zaj -
mu j# cy wa$ ne miej sce w two jej
pra cow ni, wi dz! i wiem, $e po tra fisz
si! do brze go dzi% tak $e z no wy mi na -
rz! dzia mi, ja kie to urz# dze nie udo -
st!p nia...

– Kom pu ter zna laz# si" u mnie

z kil ku let nim opó( nie niem, bo do pie -

ro w ko' cu lat dzie wi"! dzie si$ tych.

Jak wiesz, naj trud niej zre zy gno wa!
z w#a snych na wy ków, po ko na! nie -

ch"! do zmian. Cz#o wiek w wie ku

tzw. po de sz#ym, bez wied nie ci$ &y
ku, ja ka by nie by #a, ma #ej czy za -

awan so wa nej, sta bi li za cji i za po mi na,

&e to dla na szej pro fe sji ob jaw nie zwy -

kle gro( nej dr" two ty umy s#o wej. My -

%l", &e umie j"t no%! wy ko rzy sta nia

przez nas w pra cy no wych na rz" dzi,

mi" dzy in ny mi i kom pu te ra, to nasz

du &y suk ces, suk ces lu dzi, któ rzy

kie dy% z tru dem uczy li si" za wo du ma -

j$c w prak ty ce do dys po zy cji tyl ko

pro ste, cza sem na wet pry mi tyw ne

na rz" dzia. Czy nie masz jed nak cza -

sem, dro gi Hen ry ku, wra &e nia, &e
w po rów na niu z efek ta mi na szej pra -

cy wte dy, tym dzi siej szym kom pu te -

ro wym, tech nicz nie do sko na #ym pra -

com, bra ku je cz" sto du cha? 

–... My &l!, $e to zbyt &wie $e na rz! -
dzie by je jed no znacz nie de fi nio wa%,
Gu ten berg, te$ nie od ra zu zo sta" do -
ce nio ny.... a ko lej $e la zna, po wszech -
ny &ro dek lo ko mo cji mia "a rów nie
prze s#d ne po cz#t ki. Mó wi#, $e i ty
z niej oszcz!d nie ko rzy sta "e&, id#c
po dob no na pie cho t! do Wied nia.

– Pa trz cie, a ja nic o tym nie wiem!

Mó wisz do Wied nia? A to, to zwy czaj -

na hi sto ria. W 1989 ro ku do sta #em

pierw szy w &y ciu pasz port i po sta no -

wi #em od wie dzi! sy na w Wied niu. 

Gdy bym wsiad# do po ci$ gu po -

spiesz ne go, nie wie le %wia ta, któ re go

by #em cie ka wy, móg# bym wów czas

zo ba czy! a stra ci# bym na bi let nie ma -

#o gro sza z mo je go chu de go port fe la. 

Wsia d#em wi"c o pi$ tej ra no do oso -

bo we go dru giej kla sy w kie run ku Cha -

#u pek. Tam z dwor ca do gra ni cy nie -

da le ko. Mi n$ #em z mo im ple cacz kiem

d#u g$, po dwój n$ ko lej k" sa mo cho -

dów, oso bo wych i ci" &a ro wych. Do%!
szyb ko od by #em od pra w" cel n$, ja ko

&e wi" cej pie chu rów tam nie by #o. Cel -

ni cy by li chy ba mi #o %ni ka mi sztu ki, bo

ich szcze gól ne za in te re so wa nie wzbu -

dzi# mój blok ry sun ko wy z kil ku akwa -

rel ka mi. Ru szy #em wi"c po bo czem

dro gi w kie run ku Bo hu mi na. Ju&
w mie %cie po sta no wi #em spraw dzi!
mo j$ umie j"t no%! ko mu ni ko wa nia si"
z ob co kra jow ca mi i za py ta #em wcze -

sne go prze chod nia o dro g" do nad ra -

&i. Ten spoj rza# na mnie i po wie dzia#:
„niech pan mó wi po pol sku”. 

Pe cho wo tra fi #em na doj rzal sze go

po li glo t". Na dwor cu ku pi #em u cze -

skiej ka sjer ki bi let na oso bo wy do

Brec la via. W dro dze mo g#em w prze -

pe# nio nym wa go nie pod s#u chi wa!
wspó# pa sa &e rów ja d$ cych do pra cy

i ob ser wo wa! przez okno mi ja ne kra -

jo bra zy. 

Szyb ko, mi mo pla no wej prze siad ki,

zna la z#em si" na po #u dnio wym kra' -
cu Czech. 

Jesz cze tyl ko ko lej k$, czy tram wa -

jem do Mi ku lo wa, bez lud ne go mia -

stecz ka z gó ru j$ cym nad oko li c$ zam -

kiem na wzgó rzu. Id$c w kie run ku

gra ni cy spo tka #em tyl ko, sku bi$ c$
obok chod ni ka tra w" bia #$ ko z". Nu -

dz$ cy si" bez czyn no %ci$ na pu stym

przej %ciu gra nicz nym cze scy cel ni cy,

po trak to wa li mnie po dejrz li wie: do k$d,

po co, dla cze go? W dro dze do ich au -

striac kich vis a vis, mia #em oka zj" po -

dzi wia! dru ty kol cza ste, drew nia ne

wie &e stra& ni cze i sze ro kie po le za ora -

ne go ugo ru. Au striac ki cel nik o nie -

przy st"p nej twa rzy (wi dzia #em tyl ko

jed ne go), uda wa#, &e pie szy po dró& ny

z ple ca kiem to dla nie go chleb po wsze -

dni, za bra# pasz port i znik n$# w%ród za -

bu do wa' na dzie si"! mi nut, po zwa la -

j$c mi sta! na pu stym przej %ciu. Kie -

dy si" w ko' cu zja wi#, wy spo wia da#
mnie jesz cze z ilo %ci pa pie ro sów i bu -

te lek al ko ho lu, zwró ci# pasz port i &y -

czy# szcz" %li wej po dró &y. I zno wu, pu -

st$ szo s$, tym ra zem w%ród pól

wy so kiej, doj rze wa j$ cej ku ku ry dzy,

za w" dro wa #em do wy lud nio ne go, jak

si" wy da wa #o, mia stecz ka. Na ma #ym

ry necz ku sta #a nie czyn na ka ru ze la

z wi sz$ cy mi na #a' cu chach fo te li ka mi.

Na je den z nich sta ra# si" bez po wo dze -

nia wdra pa! kil ku let ni ch#o pa czek.

Zo ba czy #em te& otwar t$, pu st$ re stau -

ra cj", w któ rej za sko czo ny bar man po -

in for mo wa# mnie o od cho dz$ cym

za go dzi n" au to bu sie do Wied nia. 

Mo ja kil ku go dzin na po dró& przez pro -

win cjo nal n$ Au stri", jej nie zna ne kra -

jo bra zy, ar chi tek tu r" mia ste czek i za -

go spo da ro wa nie wsi, do star czy #y mi

nie co dzien nych wra &e'. Do sto li cy

Au strii do je cha #em o zmro ku. 

– Wy pra so wa "e& mit, opo wie dzia -
n# z du $ym po czu ciem hu mo ru hi -
sto ryj k#... 

– Na tu ral n$ re ak cj$ na szej psy chi -

ki na ró& ne sy tu acje &y cio we, i te zwy -

czaj ne, tra gicz ne czy ko micz ne, mo -

&e by! %miech. Dziec ko, na któ re

krzy czy my, re agu je cza sem p#a czem

cza sem %mie chem, co u nie do %wiad -

czo ne go ro dzi ca wy wo #u je zwy kle

nie uza sad nio n$ w%cie k#o%!. )miech

jest two rem me cha ni zmu obron ne go

psy chi ki, wen ty lem bez pie cze' stwa.

Nie bez po wo du ko ja rzy si" %miech ze

zdro wiem. Dro gi Hen ry ku, a pro pos,

przy two im po czu ciu hu mo ru, czu j" si"
po nu ra kiem.

– Znam ci! z wie lu cie ka wych
przy zwy cza je', kul tu dla tra dy cji
i wie dzy z za kre su me dy cy ny na tu -
ral nej.

– Wi"k szo%! z nas wy wo dzi swój ro -

do wód z ch#op stwa. Tak zwa na kla sa

ro bot ni cza to wy na la zek XIX -wiecz -

ny. Sys tem feu dal ny za ko' czy# &y wot,

po d#u& szych m" czar niach do pie -

ro 150 lat te mu. U nas oczy wi %cie, bo

s$ pa' stwa, w któ rych funk cjo nu je

do dzi siaj i ma si" do brze. Tro ch"
mniej z nas po cho dzi od ma #o mia stecz -

ko wych rze mie%l ni ków czy kup ców,

jesz cze mniej z zie mia' stwa. Na to -

miast po tom ków ko tur no wej szlach ty

spo ty ka my nie wie lu, jak ro dzyn ki

w spo #e mow skim kek sie. Wi" cej za to

ujaw ni #o si" w ostat nich la tach kan dy -

da tów na kró la Pol ski. Tra dy cje lu do -

we, ch#op skie na szych pra dzia dów

s$ nam bli skie dzi" ki ich barw nej eg -

zo tycz no %ci, siel sko %ci. S$ na dal &y we,

bo war to %cio wa kul tu ra ple bej ska

o od r"b nym, wy ra zi stym cha rak te -

rze, nie zdo #a #a jesz cze na )l$ sku za -

ist nie!.
!
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Ja ka jest po praw na 
for ma: Biesz cza dów czy Biesz czad?

S!ow ni ki po da j" dwie ak cep to wa ne
wer sje do pe! nia cza tej na zwy: Biesz -

czad i Biesz cza dów, co w#ród nazw geo -
gra ficz nych mie wa j" cych for my obocz ne
nie jest ni czym nie zwy k!ym. Cz$ sto by wa
tak, %e je den z wa rian tów od mia ny jest for -
m", przy naj mniej po cz"t ko wo, u%y wa n"
lo kal nie (jak np. Lidz bar ka i Lidz bar ku,
Bia !o brze gów i Bia !o brzeg, Tych i Ty chów). 

Obie for my – Biesz czad i Biesz cza -
dów – ma j" uza sad nie nie, któ re po twier dza -
j" za rów no wspó! cze sne ten den cje flek syj -
ne, jak i fak ty hi sto rycz no j$ zy ko we. Ma ciej
Ma li now ski w ksi"% ce Ob cy j" zyk pol ski
za przy czy n$ roz po wszech nia nia si$ for -
my D. Biesz czad uzna je ana lo gi$ do nazw
in nych pasm gór skich: Al py – Alp, Pie ni -
ny – Pie nin, Ta try – Tatr, Kar pa ty – Kar pat.
Zwra ca te% uwa g$, %e na zwy in nych !a& cu -
chów gór skich przy bie ra j" ko& ców k$
-ów: An dy – An dów, Ba! ka ny – Ba! ka nów,
Gor ce – Gor ców, Kor dy lie ry – Kor dy lie rów,

Pi re ne je – Pi re ne jów, Su de ty – Su de tów.
Mistrz pol skiej or to gra fii (po dob nie jak
wcze #niej Wi told Do ro szew ski, któ ry
w dru gim to mie swe go po rad ni ka j$ zy ko -
we go O kul tu r" s!o wa wspo mi na! o „wp!y -
wie bli skich Be ski dów”), za uwa %a tak %e
geo gra ficz ne uwa run ko wa nie form od -
mia ny, wska zu je bo wiem, %e lud no#' za -
miesz ku j" ca Biesz cza dy, b$ d" ce cz$ #ci" Be -
ski dów Wschod nich, pod wp!y wem for my
Be ski dów u%y wa rów nie% for my Biesz -
cza dów. Wska za' tak %e war to, %e Sta ni s!aw
Jo d!ow ski i Wi told Ta szyc ki w Za sa dach pi -
sow ni pol skiej po da j" licz ne przy k!a dy
#wiad cz" ce o tym, %e w na zwach geo gra -
ficz nych wi$k sz" po pu lar no #ci" cie szy si$
ko& ców ka -ów. 

Do dat ko we, hi sto rycz no j$ zy ko we ar gu -
men ty prze ma wia j" ce na ko rzy#' obu
oma wia nych form do pe! nia cza przed sta -
wia prof. Alek san dra Cie #li ko wa w opi nii
sfor mu !o wa nej dla Po rad ni J$ zy ko wej
PWN. Pi sze ona, %e od #re dnio wie cza na -
zwa Biesz cza dy (tak sa mo, jak na zwa
Be ski dy) wy st$ po wa !a w dwóch obocz nych
wa rian tach: w for mie (ten) Biesz czad

(któ ra by !a licz b" po je dyn cz", ozna cza j" -
c" zbio ro wo#', po dob nie jak dzi# np. Be -
skid Wschod ni, Be skid Ni ski) i w for mie
(te) Biesz cza dy (b$ d" cej plu ra le tan tum,
czy li rze czow ni kiem nie ma j" cym licz by
po je dyn czej, wy st$ pu j" cym tyl ko w licz -
bie mno giej, jak np. sa nie, spodnie, Ty chy,
Gli wi ce, Ka to wi ce). Od for my (ten) Biesz -
czad two rzo no M. lm. Biesz cza dy
i D. lm. Biesz cza dów (ana lo gicz nie jak
obiad – obia dy – obia dów). Z ko lei for ma
plu ra le tan tum (te) Biesz cza dy od mie nia si$
jak Kar pa ty – Kar pat, Ta try – Tatr, Ka to -
wi ce – Ka to wic, a wi$c D. lm. to (tych)
Biesz czad. 

In te re su j" cy jest po za tym fakt, %e we -
d!ug przy pusz cze& ba da czy, któ re przed -
sta wi !a m.in. Ma ria Ma lec w S!ow ni ku ety -
mo lo gicz nym nazw geo gra ficz nych Pol ski,
na zwy Be ski dy i Biesz cza dy s" ety mo lo -
gicz nie po krew ne, wy wo dz" si$ bo wiem
z pier wot nych form: *b (i) eskyd (ta da -
!a po cz" tek na zwie Be skid) oraz *b (i)
esked (z niej roz wi n$ !a si$ for ma Biesz -
czad), któ re od po wia da j" np. #red nio -wy -
so ko -nie miec kie mu be schet i skan dy -
naw skie mu be sked o zna cze niu ‘roz dzia!,
roz dzie le nie, roz !" cze nie” od no sz" cym si$
za rów no do dzia !u wod ne go, jak i grzbie -
tu gór skie go.

KA TA RZY NA WY RWAS

Za ko& czy !y si$ II Ka to wic kie Dni Hen -
ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie go. To wy da rze -

nie mu zycz ne jest ho! dem sk!a da nym pa tro -
no wi Fil har mo nii (l" skiej przez in sty tu cj$,
któ rej zwi"z ki z twór c" „Sym fo nii pie #ni $a -
!o snych” si$ ga j" cza sów m!o do #ci kom po -
zy to ra. Mu zy cy Fil har mo nii %l& skiej urz& -
dzi li mój PIERW SZY w $y ciu kon cert
kom po zy tor ski – stu den to wi III ro ku Pa' -
stwo wej Wy$ szej Szko !y Mu zycz nej w Ka to -
wi cach. To by !y mo je mu zycz ne na ro dzi -
ny – wiel kie i wa$ ne dla mnie prze $y cie – pi sa!
we wspo mnie niach Hen ryk M. Gó rec ki.
W ubie g!ym ro ku, w któ rym (l"sk ho no ro -
wa! 80. rocz ni c$ uro dzin twór cy, za in au gu -
ro wa no cy klicz ne wy da rze nie mu zycz ne: Ka -
to wic kie Dni Hen ry ka Mi ko !a ja Gó rec kie go.
Ich da ta nie jest przy pad ko wa, ra my cza so -
we wy zna cza j" da ty: #mier ci (12 li sto pa da)
i uro dzin (6 grud nia) kom po zy to ra. W pro -
gra mach kon cer tów za pla no wa no dzie !a pa -
tro na Fil har mo nii (l" skiej w kon tek #cie do -
rob ku mi nio nych epok i utwo rów in nych
kom po zy to rów, któ rych twór ca ce ni!. 

Te go rocz n" edy cj$ otwo rzy! 12 li sto pa da
w sie dzi bie Fil har mo nii kon cert, w któ rym
wy st" pi li mu zy cy Or kie stry Sym fo nicz nej
Fil har mo nii (l" skiej i RTV Slo ve nia Sym -
pho ny Or che stra pod ba tu t" Je rze go Sal wa -
row skie go. Ze spo !y wspó! pra cu j" ze so b"
w ra mach unij ne go pro jek tu ONE – an Or -
che stra Ne twork for Eu ro pe, w któ rym bie -
rze udzia! sze#' or kiestr: z Fran cji, Pol ski,
S!o wa cji, S!o we nii, Czech i Nie miec. W pro -
gra mie kon cer tu in au gu ra cyj ne go zna la z!y
si$ Pie #ni z dwóch opu sów „Sze ro ka wo da”
(op. 39) i „Wie czór ciem ny si$ uni %a”

(op. 45) Hen ry ka M. Gó rec kie go, któ re
wy ko na! chór fil har mo nicz ny pod dy rek cja
Ja ro s!a wa Wo la ni na oraz ce nio na przez
H.M. Gó rec kie go VII Sym fo nia, s!yn na Le -
nin gradz ka Dy mi tra Szo sta ko wi cza. Ko lej -
ny kon cert (15 li sto pa da) u#wiet ni! swo j"
obec no #ci" Ma rek To po row ski, któ ry ze (l" -
sk" Or kie str" Ka me ral n" pod dy rek cj" Ro -
ber ta Ka ba ry wy ko na! Kon cert na kla we syn
i or kie str" smycz ko w& op. 40 Hen ry ka
M. Gó rec kie go. Wie czór za ko& czy !a Ora wa
Woj cie cha Ki la ra. 19 li sto pa da w Sta rej
Bi blio te ce me lo ma ni mie li oka zj$ nie tyl ko
wy s!u cha' Se re na dy Es -dur op. 6 na or kie -
str$ smycz ko w" Jo se fa Su ka w zna ko mi tym
wy ko na niu (l" skiej Or kie stry Ka me ral nej
pod dy rek cj" Ro ber ta Ka ba ry, mo gli rów nie%
spo tka' si$ z pa ni" Ja dwi g" Gó rec k", %o n"
kom po zy to ra, któ ra zna na jest z nie ch$ ci
do udzie la nia wy wia dów, pod da !a si$ jed nak

uro kli wej roz mo wie, w któ r" wci" gn$ !a j"
Vio let ta Rot ter -Ko ze ra. By !y wi$c wspo -
mnie nia z m!o do #ci, z ro dzin ne go do mu,
echa przed pre mie ro wych emo cji. Go #' mi
#l" skich fil har mo ni ków by !a tak %e jed na
z naj wy bit niej szych ja po& skich pia ni stek Ri -
na Su do, sin ga pur ski szef chi& skiej or kie stry
Ja mes P. Liu a tak %e Jo han nes Götz, dzi$ ki
któ re mu po raz ko lej ny s!u cha cze mie li
oka zj$ za chwy ca' si$ brzmie niem or ga nów
za pro jek to wa nych dla Fil har mo nii (l" skiej
przez Ju lia na Gem bal skie go.

Te go rocz n" edy cj$ Dni za ko& czy! kon -
cert 6 grud nia, pod czas któ re go mia !o miej -
sce pra wy ko na nie „In spi ra cji li rycz nych
na g!os %e& ski, or kie str$ smycz ko w", for te -
pian i per ku sj$ do wier szy C.K. Nor wi da”
Ja na Win cen te go Ha we la. Te go wie czo ru
wy st" pi li: (l" ska Or kie stra Ka me ral na,
Chór Fil har mo nii (l" skiej, Ewe li na Szy bil -
ska (so pran) i Klau dia Mo) dzierz (mez zo -
so pran).

W lu tym przy sz!e go ro ku #l" scy fil har mo -
ni cy za po wia da j" pierw sze pol skie wy ko na -
nie IV Sym fo nii H.M. Gó rec kie go Tan sman
Epi zo dy, któ r" po #mier ci kom po zy to ra do -
ko& czy! je go syn – Mi ko !aj.

MA RIA SZTU KA

II Katowickie Dni Henryka Miko!aja Góreckiego

W ho!dzie Patronowi
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Or kie stry pod ba tu t& Je rze go Sal wa row skie go
za in au gu ro wa !y II Ka to wic kie Dni Hen ry ka Mi -
ko !a ja Gó rec kie go.

Z $o n& kom po zy to ra Ja dwi g& Gó rec k& roz ma -
wia !a Vio let ta Rot ter -Ko ze ra.
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31pa! dzier ni ka w III Alei
Naj "wi#t szej Ma ryi Pan ny,

tu$ na prze ciw ko Ha li ny Po "wia -
tow skiej za siad% na %a wecz ce
Ma rek Pe re pecz ko. W or ga ni zo -
wa nym w tym ro ku ple bi scy cie
lo kal nej „Ga ze ty Wy bor czej”
na „Cz%o wie ka 25-le cia w Cz# -
sto cho wie” za j&% dru gie miej sce,
tu$ za Mu' kiem Stasz czy kiem.
To do wo dzi nie tyl ko pa mi# ci
miesz ka' ców, ale przede wszyst -
kim uzna nia do sko na %e go ak to -
ra za swo ja ka.

Po ja wi% si# w Te atrze im. Ada -
ma Mic kie wi cza w 1996 r. na za -
pro sze nie ów cze sne go dy rek to -
ra Hen ry ka Ta la ra, by za gra(
w Lo cie nad ku ku! czym gniaz -

dem w re $y se rii )u ka sza Wy l# -
$a% ka ro l# Wo dza Brom de na.
Nie mal rok pó! niej prze j&% dy rek -
cj# na sze go te atru. To by %y do bre
dwie ka den cje, za in au gu ro wa ne
Mo ral no "ci# pa ni Dul skiej w re$.
Igna ce go Go go lew skie go z Emi -
li& Kra kow sk& w ro li ty tu %o wej.
Pierw szy spek takl wy zna czy%
pro fil je go dy rek to ro wa nia. Po -
za Emi li& Kra kow sk& w Cz# sto -
cho wie go "cin nie wy st& pi li rów -
nie$ Bar ba ra Wrze si' ska czy Ja nusz
Za krze' ski; po ja wia li si# tak $e zna ni ak to -
rzy -re $y se rzy – Kry sty na Jan da przy go to wa -
%a Na szkle ma lo wa ne Er ne sta Bryl la, An drzej
)a pic ki $lu by pa nie% skie, czy li ma gne tyzm

ser ca Alek san dra Fre dry, Jan Ko bu szew ski
Dwie mor gi utra pie nia Mar ka R# ba cza,
a Je rzy Bo' czak de biu to wa% ja ko re $y ser
przed sta wie niem Szcz& "ciarz Co oneya Mi -
cha ela (w 1975 r. asy sto wa% przy re ali za cji
Ma non Le scaut w Te atrze Roz ma ito "ci). Ale
przede wszyst kim by% to czas dal szej wspó% -
pra cy cz# sto chow skie go te atru z Ada mem
Ha nusz kie wi czem, roz po cz# tej w 1995 r. Bal -

la dy n# Ju liu sza S%o wac kie go. Ma rek Pe re -
pecz ko za gra% we wszyst kich re ali za cjach Ha -
nusz kie wi cza – w Pa nu Ta de uszu by%
Pod ko mo rzym i ge ne ra %em D& brow skim,
w We se lu, pre zen to wa nym pó! niej w Sta rym
Te atrze w Kra ko wie na Fe sti wa lu Sta ni s%a -
wa Wy spia' skie go 25 ma ja  – 4 czerw ca 2000
r., by% Cho cho %em i Wer ny ho r&, za gra% rów -
nie$ w Ro man sach i bal la dach.

Ma rek Pe re pecz ko pe% ni% obo wi&z ki dy -
rek to ra od wrze "nia 1998 do ma ja 2003, po -
zo sta wa% czyn nym ak to rem, a tak $e re $y se -
rem i asy sten tem re $y se ra. Przy go to wa% m.
in. Da my i hu za ryAlek san dra Fre dry, wi do -
wi sko List do pa pie 'a (w swo im opra co wa -
niu), wspó% pra co wa% przy No wych sza tach

kró la wg Han sa Chri stia na An der se na z Bo -
ni fa cym Dy mar czy kiem czy przy mo no dra -
mie Czo !em wbi ja j#c gwo( dzie w pod !o g&,
przy go to wa nym przez An to nie go Ro ta. Za -
%o $y% tak $e ka ba ret i wraz zAn drze jem Iwi' -
skim stwo rzy% nie za po mnia ny du et cha rak -
te ry stycz ny, a wraz z ni mi wy st# po wa li:
Agniesz ka )o pac ka, Iwo na Cho %uj, To masz
Kmie( czy Bo ni fa cy Dy mar czyk. Po za tym
w%& czy% si# w $y cie kul tu ral ne Cz# sto cho wy
i na wet po od wo %a niu go ze sta no wi ska dy -
rek to ra wci&$ tu przy je$ d$a%. Zmar% w no cy
z 16 na 17 li sto pa da 2005 ro ku w miesz ka -
niu na Par kit ce (dziel ni ca Cz# sto cho wy).

Mar ka Pe re pecz k# upa mi#t nia no ju$ kil -
ka krot nie – je go po pier sie znaj du je si# we
foy er te atru (w 2006 na zwa ne go je go imie -

W kon cer cie wy st& pi li: Te re sa
Dziel ska, Agniesz ka )o pac ka,
Iwo na Cho %uj, Mi cha% Ku la, Cze -
s%a wa Moncz ka, a z m%o de go
po ko le nia ak to rów: Mar ta Hon -
zat ko i Ma ciej Pó% to rak. Apo nie -
wa$ Pe re pecz ko by% rów nie$ mi -
%o "ni kiem jaz zu tra dy cyj ne go,
na sce nie wy st& pi %a Fi ve O’Clock
Or che stra, któ ra w%a "nie ob cho -
dzi 45-le cie dzia %al no "ci ar ty -
stycz nej, a tak $e Mi cha% Ro rat,
An drzej M%od kow ski i Mie czy -
s%aw H%ond. Opo wie"( roz po cz# -
%a si# bal la d& Bu %a ta Oku d$a wy
Ba lo nik w wy ko na niu Ku li, po -
tem pio sen k# Jak Ja no sik umie -

ra! z wi do wi ska Na szkle ma lo -

wa ne za pre zen to wa %a Agniesz ka
)o pac ka, a na st#p nie by %o
na prze mian sen ty men tal nie al bo
hu mo ry stycz nie a$ do fi na %u
w wy ko na niu Iwo ny Cho %uj, któ -
ra do sko na le za "pie wa %a pio sen -
k# Jesz cze w zie lo ne gra my (s%o -
wa Woj cie cha M%y nar skie go,
mu zy ka Je rze go Ma tusz kie-
wi cza).

Wspo mnie nia o$y wia %y prze -
sz%o"(, wi#c na ekra nie po ja wi%
si# tak $e Ma rek Pe re pecz ko

w ró$ nych od s%o nach – ak tor "pie wa j& cy Pio -

sen k& skocz ka wzwy'W%o dzi mie rza Wy soc -
kie go (w prze k%a dzie Woj cie cha M%y nar skie -
go), w sce nach Wer ny ho ry z Go spo da rzem
z We se la w re $y se rii Ha nusz kie wi cza, oraz
w wy wia dzie prze pro wa dzo nym w 2005 r.
przez Alek san dra Wier ne go, dzi" na czel ni ka
Wy dzia %u Kul tu ry, Pro mo cji i Spor tu Urz# -
du Mia sta, z oka zji 40-le cia pra cy ar ty -
stycz nej, co ar ty sta za mie rza% uczci( wy st# -
pem z Zo fi& Mer le w P!ci prze ciw nej Mar ka
R# ba cza. Wspó% pra co wa% wów czas zTe atrem
Dra ma tycz nym w P%oc ku i przy go to wy wa%
ko lej ne pre mie ry.

Zna czy) so b#… Ty tu% kon cer tu pod kre "la%
nie tyl ko po zy cj# Mar ka Pe re pecz ki w "wia -
do mo "ci wi dzów. Gra% w te atrach (w przed -
sta wie niach Cze s%a wa Wo% %ej ki, Krzysz to fa
Kol ber ge ra czy An drze ja Waj dy dla te atru te -
le wi zji), w fil mach – u Waj dy by% Ja" kiem
w We se lu, ale wy st# po wa% te$ w Po lo wa niu

na mu chy, Brze zi nie, czy u Krzysz to fa Za -
nus sie go, a tak $e w se ria lach – po za Ja no -

si kiem (re$. Je rzy Pas sen dor fer, z mu zy k& Je -
rze go Ma tusz kie wi cza) za gra% w Przy go dach

pa na Mi cha !a, Ko lum bach i w 13 po ste run -

ku, któ ry nie ustan nie za dzi wia% go po zio mem
ab sur du, i cie szy% si# z te go, $e by% roz po zna -
wa ny, tak $e za gra ni c& (np. w Cze cho s%o wa -
cji). Ale jed no cze "nie Pe re pecz ko ob da rza%
swo ich przy ja ció% ener gi& i za an ga $o wa niem,
a tak $e licz ny mi pre zen ta mi z po dró $y. Ja -
ko ak tor i re $y ser na zna cza% pu blicz no"( swo -
j& sztu k&, ja ko cz%o wiek co dzien ny mi sy tu -
acja mi, o któ rych tak pi#k nie mó wi %o
wie lu. I pew nie w%a "nie dla te go tak bar dzo
$al, $e od szed%. Nie tyl ko ja ko Ja no sik, Ho -
rod ni czy czy Wer ny ho ra, ale tak $e ten, któ -
ry da wa% pi& ta ka, s%u cha% roz mów ców i po -
zdra wia% swo im cha rak te ry stycz nym g%o sem.
To nie by %a okr& g%a rocz ni ca "mier ci, po dob -
no Ma rek Pe re pecz ko nie lu bi% ta kich oka -
zji, ale prze cie$ nie po win ny by( one je dy -
n& spo sob no "ci&, by móc po wspo mi na(
przy ja cie la w nie co szer szym gro nie.

JO AN NA WA RO* SKA

niem). )a wecz ka po wsta %a z ini cja ty wy Mu -
zeum Cz# sto chow skie go, Cz# sto chow skie -
go Klu bu „Ro ta ry”, przy wspar ciu wie lu
przy ja ció%, m.in. dr. Mie czy s%a wa Wy gl# -
dow skie go. Przy go to wa% j& Woj ciech Pon -
del, któ ry wcze "niej upa mi#t ni% W%a dy s%a -
wa Bie ga' skie go, a w uro czy sto "ci
od s%o ni# cia wzi# %a udzia% m.in. wdo wa
po ak to rze, Agniesz ka Fit kau -Pe re pecz ko.
Na to miast wie czo rem w te atrze przy go to -
wa no kon cert Zna czy) so b#; trze ci po "wi# -
co ny Mar ko wi Pe re pecz ce – pierw szy tu$
po je go "mier ci zor ga ni zo wa %a Te re sa
Dziel ska, dru gi od by wa% si# z oka zji nada -
nia je go imie nia te atral ne mu foy er.

Te go rocz ny kon cert nie by% ga lów k&
z gwiaz da mi, po ja wi li si# je dy nie Je rzy
Bo' czak oraz Zbi gniew Wo dec ki (ar ty sta za -
"pie wa% uko cha n& pio sen k# przy ja cie la Za -

cznij od Ba cha i bra wu ro wo wy ko na%
na skrzyp cach Czar dasz Vit to ria Mon tie go),
ale by% przede wszyst kim wspo mi na niem ak -
to rów swo je go dy rek to ra. Kon cert przy go -
to wa% i po pro wa dzi% Ro bert Do ro s%aw ski, za -
st#p ca Mar ka Pe re pecz ki, obec nie dy rek tor
cz# sto chow skie go te atru, ale tak $e przed sta -
wi ciel po ko le nia, dla któ re go Pe re pecz ko po -
zo sta% na za wsze Ja no si kiem. W swo im
nie zwy kle oso bi stym wspo mnie niu Do ro -
s%aw ski z tej fil mo wej po sta ci wy pro wa dza%
ka non war to "ci re ali zo wa ny przez ak to ra
w co dzien nym $y ciu. By% wi#c cz%o wie kiem
pe% nym cie p%a i do bro ci, wspie ra j& cym nie -
mal ka$ de go, na mia r# swo ich mo$ li wo "ci.
Po trze b# bo ha ter stwa z do miesz k& bra wu ry
czy ak cep to wa ne go awan tur nic twa, ist nie -
j& c& w ka$ dym sys te mie, o czym "wiad cz&
po wtór ki se ria lu, uzu pe% nia% do bro ci&. Wspo -
mi na no go ja ko cz%o wie ka ob da rzo ne go
s%a bost ka mi, lu bi& ce go do brze zje"( i pró bu -
j& ce go si# od chu dzi( – ku po wa% wte dy ja ki"
ele ment do si %ow ni sto j& cej w piw ni cy, al bo
ko lej ny ro wer tre nin go wy. By% za go rza %ym
czy tel ni kiem, dla te go w cz# sto chow skim
miesz ka niu mia% swój pry wat ny sk%a dzik
ksi& $ek i p%yt, co po zwa la %o mu by( in te re -
su j& cym i nie co jo wial nym ga w# dzia rzem.

By% nie tylko
Janosikiem…

Marek Perepeczko zasiad! na !aweczce w III Alei Naj"wi&tszej Maryi

Panny w Cz&stochowie, tu' naprzeciwko Haliny Po"wiatowskiej. 
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Po wpi sa niu do Go ogli na zwi ska: Piotr
Szal sza, po ja wia j! si" stro ny mu zycz ne, te -
atral ne, fil mo we, li te rac kie, te le wi zyj ne…
nic dziw ne go, wszak to cz#o wiek o wszech -
stron nych za in te re so wa niach, to jed nak za -
pew ne by nie wy star czy #o, aby zna le$% si"
na stro nach z naj wy& szej pó# ki. 

Re !y ser, mu zyk, sce na rzy sta, t"u macz, pi -
sarz, dzien ni karz i pu bli cy sta, re dak tor

i pro du cent wi do wisk te le wi zyj nych, or ga ni -
za tor pro jek tów mu zycz nych, te atral nych
i na uko wych, to i tak nie wy czer pu je ta len -
tów nie zwy k"e go by to mia ni na. Uko# czy"
stu dia wAka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach,
w kla sie al tów ki i cho$ ju! w trak cie na uki
zwi% za" si& z Or kie str% PRiTV w Kra ko wie,
ka rie ra mu zycz na nie oka za "a si& szczy tem je -
go ma rze#. Jak po wie dzia" pew ne go dnia ju!
nie mo g"em by# w gru pie... to by "o jak
w kom pa nii woj ska a mnie ci$ gn% "o do in dy -
wi du al nej pra cy. Rzu ci" si& wi&c w wir pa -
sji, któ ra po ch"a nia "a go od daw na. Dru ko wa"
swo je re cen zje i ar ty ku "y w „Ru chu Mu zycz -
nym” i „Po gl% dach”, pi sa" pro gra my dla
WO SPR, tek sty do kon cer tów, two rzy" opra -
co wa nia mu zycz ne do spek ta kli te atral nych
a! wresz cie tra fi" do te le wi zji, po zna j%c jej taj -
ni ki od ele men tar nych pod staw. Dzie si&$
lat pra cy w ka to wic kiej TV za owo co wa "o po -
wa! ny mi pro duk cja mi m.in. ob szer nym 
cy klem te le wi zyj nych bio gra fii kom po zy to -
rów XIX –XX, por tre tem Krzysz to fa Pen de -
rec kie go, Woj cie cha Ki la ra, po sy pa "y si&
wi&c na gro dy. Ko lej nym te le wi zyj nym przy -
stan kiem by" o'ro dek TV w Gda# sku, z któ -
re go w 1982 r. w wy ni ku „mod nych” wów -
czas re duk cji eta tów uda" si& w nie zna ne,
przy stan kiem do ce lo wym oka za "a si& Au stria,
w któ rej po zo sta je do dzi siaj. 

Wszyst kim za in te re so wa nym bogatym
!y cio ry sem au to ra zna ko mi tej bio gra fii
Bro ni s"a wa Hu ber ma na (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, 2001) i je go po ka( nym do -
rob kiem twór czym pro po nu j& sym pa tycz n%
lek tu r& nie zwy kle in te re su j% cych „Po gwar -
ków” Hen ry ka Bzdo ka, któ ry w ma ju
(„)l%sk” nr 5/2014) za pro si" Pio tra Sza lsz&
na przy ja ciel sk% po ga w&d k&. „Nasz re !y ser
z Wied nia” dow cip nie i ze swo istym dy stan -
sem opo wia da o cza sach „s"usz nie mi nio -
nych”, któ re w mrocz nym 1982 r. wpraw dzie
za gna "y go do Wied nia, ale wi& zi z Pol sk%
ni gdy nie znisz czy "y. Naj lep szym te go do -
wo dem s% na gro dy i wy ró! nie nia, któ re ode -
bra" (i na dal od bie ra) za swo j% dzia "al no'$,
s% to m.in.: od zna ka Za s"u !o ny Dla Kul tu -
ry Pol skiej (1990), Krzy! Ka wa ler ski Or de -
ru Za s"u gi Rze czy po spo li tej Pol skiej (1993),
jest tak !e lau re atem Z"o tej So wy, na gro dy
przy zna wa nej oso bom wy ró! nia j% cym si&
w'ród Po lo nii. Za wk"ad w kul tu r& (m.in.
za re !y se ri& fil mu pt. „Ser ce Cho pi na”) ro -

Ju bi lat, usil nie sta ra" si& ukry$ emo cje, ale
naj lep szym ak to rem by$ ju! nie mu sia",
wi&c w ro li nie wzru szo ne go, ku ucie sze ze -
bra nych, mi strzo stwa nie osi% gn%". 

Nie "a twe go za da nia, ja kim jest mo no -
dram Bern har da pod j%" si& An to ni Gry zik,
zna ko mi ty ak tor Te atru )l% skie go, któ re go
od 30 lat po dzi wia my na sce nie (w fil mie tak -
!e), je go mi strzow skie go mo no lo gu Paf nu -
ce go ze „Snu srebr ne go Sa lo mei” za po -
mnie$ nie spo sób. Ma te ria, z któ r% przy sz"o
mu si& zde rzy$ do "a twych nie na le !y. Dla re -
!y se ra wy nu rze nia sta re go ak to ra sta "y si&
pre tek stem do oso bi stych kon fron ta cji, zmu -
sza j%c wi dzów do wej rze nia we w"a sny !y -
cio wy ba ga! do 'wiad cze#, znacz nie wy kra -
cza j% cych po za te atral n% ram p&. Nam,
ar ty stom, sztu ka to wa rzy szy przez ca "e !y -
cie – mó wi re !y ser -ju bi lat. – Ob da rza nas "a -
sk$ i ko ro nu je nas nie kie dy. Jed nak ko ro na,
któ r$ wol no nam cza sem na "o !y#, mo !e na -
gle sta# si% za cia sna. Wów czas prze mie nia
si% w ko ro n% cier nio w$. Sta je si% fa tum.
Spra wia ból. Cier pie nie, któ re w osta tecz nym
roz ra chun ku sta no wi jed nak ele ment pew nej
ca "o &ci. Z per spek ty wy cza su po wsta je bo wiem
dia lek tycz na ko re la cja mi% dzy suk ce sem i kl% -
sk$. S$ to dwa nie roz "$cz ne sk"ad ni ki !y cia. 

Zde rze nie dwóch tak sil nych oso bo wo 'ci
jak Piotr Szal sza i An to ni Gry zik wy da "o
owoc doj rza "y. We wn&trz na spo wied( ar ty -
sty jest prze ko nu j% ca, chwi la mi prze ra !a j% -
ca ale ani przez mo ment nie po pa da w sprzy -
ja j% c% wy nu rze niom eg zal ta cj&. Jest
sce nicz nie nie na gan na i czy sta, cho$ chwi -
la mi dra pie! na a wr&cz okrut na. Czym !e jest
ar ty sta doj rza "y, na zna czo ny set k% po sta ci,
w któ re si& wcie la", b%d( nad któ ry mi pra co -
wa" an ga !u j%c si& bez resz ty? Do k%d si& ga -
j% gra ni ce w"a snej in tym no 'ci? Czy pra ca
twór cy jest za spo ko je niem je go g"& bo ko
skry wa nych na mi&t no 'ci, czy i ko mu po trzeb -
na jest wy pra co wa na do per fek cji sztu ka two -
rze nia ilu zji? Czy im ma nent nym kom po nen -
tem sta ro 'ci jest sa mot no'$? Spo wied(,
jak kol wiek wia ry god na nie da je !ad nych od -
po wie dzi, one przy cho dz% znacz nie pó( niej,
po spek ta klu. 

10 li sto pa da na wie de# skiej sce nie „The -
ater Brett” od by "a si& dru ga cz&'$ ju bi le uszu
z oka zji 30-le cia pra cy ar ty stycz nej Pio tra
Szal szy w Au strii. Uro czy sto'$ za in au gu ro -
wa "a X Mi& dzy na ro do wy Fe sti wal Te atrów
Ma "ych Form Eu ro py )rod ko wej. Wi dzo wie
i tym ra zem mie li oka zj& obej rze$ mo no dram
Tho ma sa Bern har da. Wy da rze nie to wspó" -
re ali zo wa li: Wie de# sko -Kra kow skie Sto wa -
rzy sze nie -Kul tu ral ne przy wspó" pra cy z Wy -
dzia "em Kul tu ry mia sta Ka to wi ce, mia sta
Wied nia oraz In sty tu tu Pol skie go w Wied niu.

Ju bi lat 'wi& tu je, a my raz jesz cze do "% cza -
my si& do naj lep szych !y cze#.

MA RIA SZTU KA

dzin ny By tom uho no ro wa" twór c& me da lem
mia sta. 

Ko lej n% dzie dzi n%, któ r% pa sjo nu je si&
Piotr Szal sza s% t"u ma cze nia. Au striac cy
dra ma to pi sa rze Mi cha ela Ron zo ni, Ga briel
Ba ryl li, Ge rald Szysz ko witz – za go 'ci li
na pol skich sce nach dzi& ki je go prze k"a dom,
nie któ re z nich sam re !y se ro wa". 

Wie czór 4 li sto pa da w Te atrze Ko rez
w'ród ro dzi ny, przy ja ció", zna jo mych i en -
tu zja stów do bre go te atru up"y n%" w nie za po -
mnia nej at mos fe rze (na tej sce nie ina czej by$
zresz t% nie mo !e). Naj pierw obej rze li 'my pol -
sk% pra pre mie r& mo no dra mu Tho ma sa Bern -
har da „Po pro stu skom pli ko wa ne” w re !y se -
rii Pio tra Szal szy (sce no gra fi& za pro jek to wa "a
Ma" go rza ta Su wal ska, nad 'wia t"a mi i d(wi& -
kiem czu wa" Ser giusz Bro !ek). Wspó" twór -
c% spek ta klu by", co z du m% ju bi lat pod kre -
'la", je go syn Ma rek, któ ry jest au to rem
prze k"a du mo no dra mu. Jak wi da$ tra dy cje ro -
dzin ne znaj du j% god ne go kon ty nu ato ra. Pó( -
niej, jak przy sta "o na 'l% sk% go 'cin no'$ ja -
d"a i na po jów by "o pod do stat kiem, !y cze#,
ser decz no 'ci i oso bi stych wspo mnie# tak !e.

Jubileusz
nad Raw%

70. rocznica urodzin, 
50 lat pracy artystycznej

Piotra Szalszy

Jubilat „dopieszczany” przez Miroslawa Neinerta

Antoni Gryzik w monodramie Thomasa Bernharda Twórcy spektaklu w komplecie 
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P
ort Po etyc ki przy wspó! -
pra cy z Mu zeum w Cho -

rzo wie je sie ni" 2013 ro ku

roz po cz"! no wy pro jekt kul -

tu ral ny pt. wiersz nie py ta
o po go d!. Ini cja ty wa ta jest

kon ty nu acj" spo tka# mu -

zycz no -po etyc kich, któ re

od dwu dzie stu lat pro wa dzi -

!a i or ga ni zo wa !a zmar !a je -

sie ni" 2012 ro ku po et ka i mu -

zyk Bar ba ra Dzie ka# ska $
do bry duch Por tu Po etyc -

kie go i Cho rzo wa. Aby upa -

mi%t ni& jej barw n" po sta&
i bo ga ty do ro bek po etyc ki,

po sta no wio no po wo !a& do

'y cia Otwar ty Tur niej Jed ne -

go Wier sza im. Bar ba ry Dzie -

ka# skiej.

W dniu 27 li sto pa da 2013

ro ku od by !o si% pierw sze

spo tka nie z te go cy klu. Bar -

ba r% Dzie ka# sk" wspo mi na -

li wów czas przy ja cie le, ro -

dzi na i ko le dzy po pió rze. Wier sze

Bar ba ry za pre zen to wa li: Mar ta Fox,

Ro ma Je gor, Bar ba ra Ja nas -Du dek, Jan

Mie# ciuk, W!o dzi mierz Szym czew ski

i Ja cek Du dek. O opra w% mu zycz n"
za dba !a wie lo let nia przy ja ció! ka Ba -

si, wo ka list ka Ze spo !u (l"sk – El' bie -

ta Oger mann, któ rej na pia ni nie akom -

pa nio wa! Woj ciech Stysz.

26 li sto pa da 2014 ro ku w cho rzow -

skim Mu zeum od by !o si% dru gie spo tka -

nie. Swo j" twór czo)& za pre zen to wa li:

Ro ma Je gor – po et ka, cz!on ki ni Gór no -

)l" skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go

i Zwi"z ku Li te ra tów Pol skich oraz Fe -

liks Netz – po eta, pro za ik, fe lie to ni sta,

t!u macz, kry tyk fil mo wy, a tak 'e cz!o -

nek Gór no )l" skie go To wa rzy stwa Li te -

rac kie go. O opra w% mu zycz n" za dba -

!a au tor ka de biu tanc kiej p!y ty

Wie lo kro pek Ma rio la Ko niecz na przy gi -

ta ro wym akom pa nia men cie w!a snym

i Jar ka Rec li ka. 

W pierw szej cz% )ci wie czo ru Fe liks

Netz w ta kich oto cie p!ych s!o wach

wspo mi na! pa tron k% spo tka nia: „Bar -

ba ra po tra fi !a za cho wa& nie by wa !y
dy stans do swo je go lo su, któ re mu spo -

gl" da !a m%' nie w twarz. To do bra po -

ezja Pa ni Bar ba ry, do bra po ezja. Ka' -
dy po eta, pi sarz szu ka swo je go bo ga,

pó! bo ga, ido la. Ona od na la z!a go do)&
pó* no, to by! De -So la, por tu gal ski, ge -

nial ny au tor. Wra ca !a do tej Por tu ga lii.

Tam od na la z!a swo je miej sce, czu !a si%
do brze, by !a szcz% )li wa. I wra ca !a
z po wro tem do Ru dy, do tych swo ich

miejsc (...). Wra' li wa nie zwy kle oso -

ba. Do brze, 'e ta ki tur niej si% od by wa,

'e pa mi% ta my”.

Fe liks Netz za pre zen to wa! przy by !ej

pu blicz no )ci wier sze z to mu Krzyk so -
wy, któ ry uka 'e si% w grud niu na k!a dem

„To po su”. Na to miast Ro ma Je gor po -

dzie li !a si% tek sta mi, któ re uka '" si%
w przy sz!ym ro ku w no wej ksi"' ce po -

etyc kiej.

Po !" cze nie dwóch oso bo -

wo )ci, do )wiad cze# i po -

etyk pre zen to wa nych utwo -

rów zbu do wa !o nie by wa !"
at mos fe r%. Kli mat cho-

rzow skie go Mu zeum wraz 

z bie '" c" wy sta w" po )wi% -
co n" ba )niom )l" skim do -

pe! ni! ca !o )ci li te rac kim wy -

ciecz kom. Od wspo mnie#
przez do pie ro co po wsta !e, 

pa ru j" ce jesz cze wer sy,

do pla nów wy daw ni czych,

a wszyst ko to okra szo ne

przej mu j" ca mu zy k".
W tym w!a )nie mo men cie

przy szed! czas na II Otwar -

ty Tur niej Jed ne go Wier -

sza im. Bar ba ry Dzie ka# -

skiej. W kon kur sie wzi% !o
udzia! 21 po etów, któ rych

wier sze oce nia !o ju ry

w sk!a dzie: Fe liks Netz, Ja -

cek Du dek i Syl wia Bo ro -

wik. Po emo cjo nu j" cych

ob ra dach przy zna no na gro dy na st% pu -

j" cym twór com. I miej sce: Mi ro s!aw

Ko wal ski, II miej sce: Jan Ba ron,

III miej sce: Ewa Ole jarz. Ju ry po sta -

no wi !o tak 'e wy ró' ni& utwo ry Pa try -

ka Chrza na, Ka ta rzy ny Be re ty i Ju lii

Che! mi niak. 

Lau re aci pierw sze go, dru gie go

i trze cie go miej sca otrzy ma li na gro dy

fi nan so we, ufun do wa ne przez Mu -

zeum w Cho rzo wie, któ re wr% czy !a pa -

ni Ire na Bia !as – dy rek tor Mu zeum

i nie oce nio na wspó! or ga ni za tor ka spo -

tka#. Oprócz na gro dy fi nan so wej zwy -

ci%z ca tur nie ju otrzy ma! sta tu et k%,
któ r" po raz dru gi ufun do wa !a ro dzi -

na Bar ba ry Dzie ka# skiej $ cór ka

Alek san dra Sta# czyk i m"' Lech

Dzie ka# ski.

Wiersz nie py ta o po go d! wpi sa! si%
na sta !e w ka len darz im prez li te rac -

kich nie tyl ko Cho rzo wa, ale tak 'e
(l" ska. Na le 'y w tym miej scu wspo -

mnie& twór ców, któ rzy do tar li na spo -

tka nie z od le g!ych miast. Wie lo let ni

przy ja ciel Bar ba ry Dzie ka# skiej, po -

eta i fo to graf, An drzej Wal ter przy je -

cha! z Kra ko wa. Aby upa mi%t ni& ten

wy j"t ko wy dzie#, przy go to wa! fo to -

gra fie Bar ba ry wraz z pa mi"t ko w" in -

skryp cj", któ re zo sta !y prze ka za ne

wszyst kim go )ciom. Pa we! D" brow -

ski – po eta i fe lie to ni sta sku szo ny wy -

j"t ko wym, po etyc kim kli ma tem (l" -
ska, po sta no wi! do trze& na spo tka nie

a' z Wro c!a wia. 

Spo tkaj my si% za tem w przy sz!ym ro -

ku w ostat ni" )ro d% li sto pa da, by wspo -

mi na&, wza jem nie si% in spi ro wa& i cie -

szy& s!o wem. Tym na pi sa nym,

wy po wie dzia nym, bli skim. S!o wem,

któ re mo 'e unie)& wszyst ko kil ka cen -

ty me trów nad zie mi". Pre zen tu je my te'
wiersz lau re ata tur nie ju Mi ro s!a wa

Ko wal skie go.

BAR BA RA JA NAS -DU DEK

Wiersz nie pyta

o pogod%
Mech

je"eli naprawd! nie mo"esz
zawiesi# w powietrzu skowronka
przyczep chocia" #m! do sufitu
zabierz mnie cichcem na dzikie $%ki
nie pozwól zosta# strz!pem materaca
wch$aniaj%cym kolejne kroplówki
nie pozwól
jestem przecie" le&nym mchem
i $akn! deszczu
przez uchylone okno
po&lij w &wiat og$oszenie:
pó$ szafki multiwitamin
i kompotów malinowych
oddam pilnie
za $y"k! wody z potoku
wszystkie brzozy chodz% tu w bia$ych
kitlach
roznosz% babie lato w ampu$kach
nie domykaj okna
nadarza si! szansa
ulec! st%d której& nocy
spotkamy si! w deszczu
po pó$nocnej stronie drzew
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I na na wi# zy wa$ do idio mu „ga lij skie go”,

au tor sku pi$ si% na stro nie brzmie nio wej
kom po zy cji, osi# ga j#c ca$ kiem cie ka we
efek ty. Dru g# cz%&' kon cer tu wy pe$ ni -
$a mo nu men tal na Har mo nie leh re Joh na
Adam sa z 1985 ro ku, kom po zy cja za li -
cza na do mo de lo wych re ali za cji tzw. mi -
ni mal mu sic.

Dru gi kon cert fe sti wa lo wy zor ga ni zo -
wa no w Sa li Kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach. Wy st# pi $o
na nim dwo je fle ci stów: Aga ta Kie lar -
-D$u gosz i (u kasz D$u gosz oraz pia ni -
sta Alek san der Jun gie wicz. Ar ty &ci wy -
ko na li kil ka kla sycz nych pol skich dzie$
flo to wych z okre su neo kla sycz ne go:
So na t! Ta de usza Sze li gow skie go, So na -
ti n! Alek san dra Tan sma na (so lo: Aga -
ta Kie lar -D$u gosz) oraz In ter mez zo (so -
net ro man tycz ny) Pio tra Per kow skie go
i So na ti n! Woj cie cha Ki la ra (so lo: (u -
kasz D$u gosz). Pro gram uzu pe$ ni $o pra -
wy ko na nie In ten sa men te. Mu zy ki
na dwa fle ty i for te pian Sta ni s$a wa
Brom bosz cza, o bar dzo cie ka wym, pra -
wie dra pie) nym brzmie niu. So li stom to -
wa rzy szy$ na for te pia nie An drzej Jun -
gie wicz.

Ko lej ny kon cert wy pe$ ni$ wy st%p
Or kie stry Au kso pod dy rek cj# Mar ka
Mo sia (Sa la Kon cer to wa Aka de mii
Mu zycz nej). W pro gra mie by $o ko lej -
ne pra wy ko na nie – us$y sze li &my zgrab -
ne, na wi# zu j# ce do neo kla sy ki Fre efli -
ght (u ka sza Pie przy ka. Na st%p nie
za pre zen to wa no przej mu j# ce Stru ny
zie mi To ma sza Si kor skie go – przed -
wcze &nie zmar $e go kom po zy to ra uzna -
wa ne go dzi& za pre kur so ra pol skie go
mi ni ma li zmu oraz Wy spy Eu ge niu sza
Kna pi ka. Na fi na$ za brzmia $o Au kso
Alek san dra La so nia – utwór de dy ko wa -
ny or kie strze Mar ka Mo sia, ro dzaj
sym fo nii na smycz ki, na wi# zu j# cy
do kla sycz ne go mo de lu for mal ne go,
wy pe$ nio ny za wi $#, nie po ko j# c# ma te -
ri# d*wi% ko w#.

Ostat ni kon cert „+l# skich Dni”, wspó$ -
or ga ni zo wa ny przez Agen cj% Ar ty stycz -
n# „Ap pas sio na to”, od by$ si% w Sa li
Ka me ral nej Fil har mo nii +l# skiej. Wy ko -
naw ca mi by li: ba ry ton Ma ciej Bart -
czak, kon tra ba si sta Jan Ko tu la, pia ni sta
Piotr Sa $aj czyk i spe cja li sta od elek tro -
ni ki Ja ro s$aw Mam czar ski. Ma ciej Bart -
czak za pre zen to wa$ cykl pie &ni Rau la
Ko czal skie go do s$ów R.M. Ril ke go, Jan
Ko tu la za gra$ So na t! kon tra ba so w"
op. 42 Da vi da El li sa, a Ja ro s$aw Mam -
czar ski wspó$ pra co wa$ z Pio trem Sa $aj -
czy kiem przy wy ko na niu swe go Di ver -
ti men ta I na for te pian i elek tro ni k%.
Us$y sze li &my tak )e kil ka utwo rów Ta -
de usza Wie lec kie go: Ope ned se -
ries IV na kon tra bas so lo, Mi nia tu ry
na for te pian oraz Stu dium ge stu…
II na for te pian. Kon cert za ko, czy $o
pra wy ko na nie no we go utwo ru Ja ro s$a -
wa Mam czar skie go Po emat liczb na ba -
ry ton, kon tra bas, for te pian i elek tro ni k%,
w któ rym au tor roz wa )y$ s$o wa mi
i d*wi% ka mi za gad nie nie ko smicz nej
har mo nii.

MAG DA LE NA DZIA DEK

Ru bi no, któ ry za pre zen to wa$ utwo ry
wspó$ cze snych kom po zy to rów, m.in.
Ian ni sa Xe na ki sa i An ny Igna to wicz.

Te go rocz ny fe sti wal, jak zwy kle per -
fek cyj nie zor ga ni zo wa ny, po zwo li$ nam
nie tyl ko po zna' &wiet nych m$o dym
mu zy ków, ale i do ce ni' do br# kon dy -
cj% to wa rzy sz# cych im &l# skich ze -
spo $ów. Do sko na le roz wi ja si% +l# ska
Or kie stra Ka me ral na pod kie run kiem
swe go no we go sze fa Ro ber ta Ka ba ry,
cie szy zgra nie or kie stry ka me ral nej
ka to wic kiej szko $y mu zycz nej im. K.
Szy ma now skie go, któ r# po pro wa dzi$
na jed nym z fe sti wa lo wych kon cer tów
Jan Sta, czyk, roz po czy na j# cy do pie ro
stu dia dy ry genc kie w ka to wic kiej uczel -
ni. Kon cer ty prze bie g$y w przy jem nej
od &wi%t nej at mos fe rze, z udzia $em licz -
nej pu blicz no &ci, któ ra mia $a m.in.
oka zj% za si#&' w sa li ka me ral nej w no -
wej sie dzi bie NO SPR. 

XVI !l" skie Dni 
Mu zy ki Wspó# cze snej

Napo cz# tek naj ciem niej sze go mie -
si# ca ro ku (4-14 li sto pa da) przy -

pa d$y XVI +l# skie Dni Mu zy ki Wspó$ -
cze snej, zor ga ni zo wa ne przez ka to wic ki
Od dzia$ Zwi#z ku Kom po zy to rów Pol -
skich, któ re mu obec nie sze fu je Alek san -
der No wak. Kon cert in au gu ra cyj ny fe -
sti wa lu od by$ si% z udzia $em NO SPR
pod dy rek cj# Mi cha $a Klau zy. Za wie ra$
on a) dwa pra wy ko na nia: na po cz# tek
na ro do wa or kie stra za pre zen to wa $a Kon -
cert wio lon cze lo wy An drze ja Dziad ka
(so li st# by$ Adam Krze szo wiec) – dwu -
cz% &cio wy utwór o skon den so wa nej
eks pre sji i zdy scy pli no wa nej for -
mie – a na st%p nie wy ko na $a Chant des
nu ages du so ir Osca ra Pra dos Sil le -
ro – zwy ci%z cy I Kon kur su Kom po zy -
tor skie go im. Ka ro la Szy ma now skie go
zor ga ni zo wa ne go przez dzia $a j# ce w Ka -
to wi cach To wa rzy stwo im. Szy ma now -
skie go, kie ro wa ne przez zna ko mi t# pia -
nist k% Jo an n% Do ma, sk#. Na gro d#
w kon kur sie by $o w$a &nie pra wy ko na nie
przez NO SPR. Utwór m$o de go Hisz pa -

Rocz ni ca Adol fa Dy ga cza

Przy pa da j# c# w tym ro ku set n# rocz -
ni c% uro dzin Adol fa Dy ga cza cie -

szy, ski In sty tut Mu zy ki U+ uczci$ uro -
czy sto &ci# (24 pa* dzier ni ka), na któ r#
z$o )y$ si% kon cert w wy ko na niu pra cow -
ni ków in sty tu tu oraz uczel nia ne go chó -
ru „Har mo nia” pod dy rek cj# Iza be li
Zie lec kiej -Pa nek (wy ko na no utwo ry
kom po zy to rów zwi# za nych z cie szy, sk#
uczel ni#, m.in. Ja na Sztwiert ni, Ry szar -
da Ga bry sia, Ja na Gaw la sa, Sta ni s$a wa
Ha dy ny, Ka ro la H$a wicz ki) oraz se sja
na uko wa, pod czas któ rej wy g$o szo no re -
fe ra ty o te ma ty ce zwi# za nej z lo kal n#
kul tu r# mu zycz n#. Punk tem kul mi na cyj -
nym uro czy sto &ci by $o nada nie jed nej
z sal uni wer sy tec kich imie nia Adol fa Dy -
ga cza – na pa mi#t k% od da ne go pe da go -
ga, któ ry by$ du chem opie ku, czym cie -
szy, skiej pla ców ki, in spi ra to rem wie lu
wa) nych wy da rze,, a na co dzie, – po -
god nym, pe$ nym hu mo ru ko le g#. 

Fe sti wal m#o dych lau re atów

Od12 do 26 pa* dzier ni ka od by wa$
si% XXIV Fe sti wal M$o dych

Lau re atów Kon kur sów Mu zycz nych,
zor ga ni zo wa ny przez In sty tu cj% „Si le -
sia”. Im pre za prze bie g$a z roz ma chem 
– w su mie od by $o si% 37 kon cer -
tów – na miej scu oraz w kil ku mia stach
pol skich (Kry ni ca, No wy S#cz) i za gra -
nicz nych (Ko szy ce, Ostra wa, Sa int -
-Etien ne, Lyon). For mu $a im pre zy
zo sta $a w tym ro ku roz sze rzo na 
– do udzia $u do pusz czo no bar dzo m$o -
dych ar ty stów, nie b% d# cych jesz cze na -
wet stu den ta mi (np. w kon cer cie in au -
gu ra cyj nym wy st# pi$ &wiet ny ze spó$
ka me ral ny „Hu mi Ac cor dion Band” ze
szko $y mu zycz nej w Ra do miu), nad to
zre ali zo wa no za mó wie nia kom po zy -
tor skie, dzi% ki cze mu fe sti wa lo wa pu -
blicz no&' mo g$a us$y sze' no wy kon cert
fle to wy Pio tra Mos sa (z so li st# Lesz -
kiem D$u go szem) oraz obej rze' baj k%
mu zycz n# Hi sto ria pew nej me lo dii, au -
tor stwa Ka mi la Paw $ow skie go i Ka ta -
rzy ny Pru d$o. Baj k% za pre zen to wa li ar -
ty &ci zwi# za ni z ka to wic kim te atrem
Lal ki i Ak to ra „Ate neum”. Do naj wa) -
niej szych wy da rze, fe sti wa lu na le )a $y
dwa kon cer ty, na któ rych wy st# pi li te -
go rocz ni lau re aci kon kur su ARD w Mo -
na chium. Pierw szy z nich wy pe$ ni$
wy st%p al to wio list ki Ka ta rzy ny Bud nik -
-Ga $#z ki i pia ni sty Pio tra Kop czy, -
skie go. Ar ty &ci za gra li m.in. dwie
mo nu men tal ne so na ty al tów ko we 
– Brahm sa (op. 120 nr 2) i Szo sta ko wi -
cza (op. 147). W dru gim za pre zen to wa -
li si% dwaj m$o dzi Ru mu ni: pia ni sta Flo -
rian Mi trea (za gra$ Kon cert A -dur
KV 488 Mo zar ta) i wio lon cze li sta An -
drei Io ni ta (wy ko na$ Kon cert wio lon cze -
lo wy D -dur Hayd na). So li stom to wa rzy -
szy $a +l# ska Or kie stra Ka me ral na
pod dy rek cj# Ro ber ta Ka ba ry. Po zo sta -
$# cz%&' kon cer tu wy pe$ ni$ wy st%p re we -
la cyj ne go wir tu oza per ku sji Si mo ne
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ie dy kil ka lat te mu je den z pol -
skich po li ty ków na zwa! cz"#$
%l& za ków „ukry t& opcj& nie -

miec k&” da !o to po cz& tek dys ku sjom i ko -
men ta rzom pe! nym obu rze nia. An ta go ni -
zmy mi" dzy Niem ca mi a Po la ka mi, rze -
czy wi ste czy te' wy obra 'o ne, s& cz" stym
mo ty wem w pol skiej kul tu rze. Po przez li -
te ra tu r" (Ro ta) i film (np. Re ich), na nie -
wy bred nych 'ar tach ko( cz&c. 

Ksi&' ka pod re dak cj& Woj cie cha Bro -
war ne go oraz Mo ni ki Wol ting to ob szer -
ny zbiór ar ty ku !ów na te mat zwi&z ku
to' sa mo #ci z hi sto ri&. Ba da cze, pol scy
i nie miec cy, po dej mu j& pró b" zmie rze nia
si" ze wspó! cze snym „ja” obu na ro dów,
uzna j&c za ce zu r" rok 1989 – tak istot ny
w dzie jach Eu ro py, da j& cy po cz& tek prze -
mia nom, jak i wy mia nom go spo dar czym
i kul tu ro wym. Za le t& te go zbio ru jest
pró ba wyj #cia po za opo zy cje Po lak -Nie -
miec, ofia ra -opraw ca i przed sta wie nie
zja wisk w szer szej per spek ty wie. Po ru sza -
ne s& kwe stie to' sa mo #ci i jej bra ku,

sa mo#$”. Jej esej po ka zu je me cha ni zmy
„pro du ko wa nia” przez w!a dz" an ta go ni -
zmów i po dzia !ów mi" dzy „na szy mi”
Po la ka mi i „ob cy mi”, wo bec któ rych od -
czu wa my nie ch"$, Niem ca mi. 

Awer sj" do tych ostat nich ba da S!a wo -
mir Na sal, twier dz&c, 'e opi sy wy jaz dów
do Nie miec wi& '& si" z trau m&. Cie ka wym
zja wi skiem, o któ rym Na sal pi sze, jest dia -
lek ty ka ró' ni cy, któ ra z jed nej stro ny da -
je z!ud ne po czu cie bez pie cze( stwa, lecz
rów no cze #nie uwy dat nia to, co in ne i nie -
zna ne. L"k to wa rzy sz& cy po by to wi
w Niem czech i rze ko me po czu cie wy' szo -
#ci prze ja wia ne przez Niem ców to pro duk -
ty do tych cza so wych tek stów kul tu ry z do -
sy$ jed no znacz ny mi ar che ty pa mi Po la ka
i Niem ca. 

Ese je z dru giej cz" #ci to z ko lei ra czej ka -
lej do skop po sta ci i po staw wol nych od ste -
reo ty po wych przy war. Po wo dem zmia ny
opty ki jest mo im zda niem prze nie sie nie ak -
cen tu na jed nost k" i jej pa mi"$. Dzia! ten
otwie ra ar ty ku! Mo ni ki Wol ting, w któ rym
pa mi"$ przed sta wio na jest ja ko no #nik
in dy wi du al no #ci, nie za# ko lek ty wu. To
w!a #nie pa mi"$ jed nost ki „hi sto rycz nie
le gi ty mi zu je na ro do w& przy na le' no#$”.
Mo' na za uwa 'y$ wi"c dwa po zio my, czy
te' dwie ska le, obec ne w zbio rze: mi kro
i ma kro, co po zwa la czy tel ni ko wi na ho -
li stycz ny ogl&d sy tu acji za rów no li te rac kiej,
jak i wy kra cza j& cej po za fa bu !". 

W in te re su j& cym ar ty ku le Alek san dry
Bur dziej za uwa 'a my, i' to jed nost ka jest
mo stem mi" dzy tym, co mi n" !o, a tym, co
trwa, to ona pe! ni funk cj" su biek tyw ne -
go kro ni ka rza lo sów ro dzin nych. Z tej
przy czy ny na le 'y za cho wa$ ostro' no#$
w oce nie mo ral no #ci bo ha te rów i ich
ewen tu al nej na ro do wo so cja li stycz nej
prze sz!o #ci. Nar ra to rzy mo g& ma ni pu lo -
wa$ od bior ca mi, co jest do brze zi lu stro -
wa ne w ese ju Ja na Süsel bec ka. Pi sze on
o ekra ni za cji kon tro wer syj nej po wie #ci
Lek tor. Jej czy tel ni ko wi trud no o jed no -
znacz n& in ter pre ta cj" po sta wy pro ta go ni -
stów. Mo ty wa cje i zda rze nia na war stwia -
j& si", prze ni ka j& i trud no o ja sny me cha -
nizm przy czy no wo -skut ko wy. Czas prze -
sta je by$ li ne ar ny, oka zu je si", 'e to' sa -
mo#$ two rzo na jest po przez hi sto ri", do -
#wiad cze nie te ra) niej szo #ci i wi zje te go,
co do pie ro na st& pi. 

W ostat niej cz" #ci do tych cza so we re -
flek sje po sze rzo ne zo sta j& o ana li z" mi" -
dzy in ny mi, wy da wa$ by si" mo g!o,
wol nych od prze sz!o #ci „tra vel ler -
sów” – wspó! cze snych no ma dów, któ rych
to' sa mo#$ nie jest de fi nio wa na pra wem
zie mi, a swo bo da w prze miesz cza niu si"
spra wia, 'e sta j& si" po #red ni ka mi mi" dzy
kra ja mi i na cja mi. W du 'ej mie rze to oni
we ry fi ku j& po wsta !e la ta mi ste reo ty py,
kon fron tu j&c je z rze czy wi sto #ci& i two -
rz&c no we wi ze run ki, za rów no sa mych
sie bie, jak i „ob cych”. To po ka zu je, 'e to' -
sa mo#$ nie jest sztyw nym by tem, lecz ci& -
g!ym i od na wial nym pro ce sem, cze go do -
wo dz& ze bra ne w ksi&' ce ese je. 

Mi mo i' tek sty pro wa dz& dia log z trud -
n& i wci&' prze 'y wa n& prze sz!o #ci&, bez
w&t pie nia na da j& no wy, mniej mar ty ro lo -
gicz ny kie ru nek ba da niom nad re la cja mi
pol sko -nie miec ki mi.

EWA WY L* +EK
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uciecz ki i po wro tu do oj czyzn. Te ka te go -
rie s& wszak dzie lo ne przez oba na ro dy,
a nie wy bra ne na cje. Ich uni wer sal no#$ ka -
'e czy tel ni ko wi wyj#$ po za zna ne bi nar -
no #ci i prze su n&$ spoj rze nie z pol skie go,
by$ mo 'e ob wi nia j& ce go, na bar dziej
otwar te. 

Tek sty zo sta !y po dzie lo ne na trzy blo -
ki te ma tycz ne (Od kry wa nie miejsc nie -

miec kich, Przy go dy z pa mi! ci", Kul tu ry

w kul tu rze) ba da j& ce tre#$ pol skich i nie -
miec kich dzie! li te rac kich i fil mo wych.
Ksi&' ka jest wi"c nie tyl ko opi sem ró' nych
do #wiad cze( w dwóch pa( stwach z m!o -
d& de mo kra cj&, lecz rów nie' ana li z&
punk tów stycz nych i pa ra le li. Spo iwem !& -
cz& cym utwo ry w pierw szej cz" #ci s& miej -
sca ro zu mia ne nie tyl ko ja ko geo gra ficz -
na prze strze(, w któ rej 'y je jed nost ka, ale
tak 'e ja ko sta ny umy s!u, naj cz" #ciej od -
wo !u j& ce si" do dzie ci( stwa bo ha te rów.
Jak pi sze w swo im ar ty ku le Mag da le -
na Ra bi zo -Bi rek, zna cze nie ma „in ten syw -
no#$ zwi& za nych z ni mi prze 'y$”, a nie
obec no#$ na ma pie. Ta k& wy obra 'o n&,
„emo cjo nal n&” wspól no t& mo 'e by$ %l&sk,
o któ rym pi sze Ra bi zo -Bi rek, ba da j&c
tek sty Ol gi To kar czuk i Ka ro la Ma li -
szew skie go. To' sa mo #ci wy ro s!e na grun -
cie nie na ma cal nych miejsc s& rów nie'
ulot ne i !a two je za kwe stio no wa$. Dla te -
go tak istot ne oka zu j& si" me mo ra li bi la,
któ re po zwa la j& jed no st ce si" osie dli$,
przy naj mniej men tal nie. Pa mi&t ki po
przod kach i wy da rze niach cz" sto ura sta -
j& do ran gi sym bo li, a hi sto rie, któ re
opo wia da j& – mi tów. To na ta kich in tym -
nych fun da men tach, a nie cen tral nie za rz& -
dza nych uro czy sto #ciach bu do wa ne jest
po czu cie przy na le' no #ci. Mo no li tycz ny
na ród, dzie l& cy #wi" ta i ob rz" dy, upad!
wraz z na ro do wo #cio w& nar ra cj& w 1989
ro ku, a w ich miej sce po ja wi !y si" in dy -
wi du al ne prze 'y cia i pat chwor ki stwo rzo -
ne przez hi sto rie ro dzin ne. We d!ug Ewe -
li ny Ka mi( skiej, to' sa mo#$ re gio nal -
na i na ro do wa nie mu sz& si" wy klu cza$,
lecz po win ny si" uzu pe! nia$. Za uwa 'a ona
„plu ra lizm dzi siej szych spo !e cze(stw”, co
jest nie w&t pli wie istot n& kwe sti& w ro zu -
mie niu no wo cze snej to' sa mo #ci, a ta ka
mo 'e si" na ro dzi$ je dy nie w no wo cze -
snym oto cze niu.

Woj ciech Bro war ny pi sze o miesz -
ka( cach Wro c!a wia jak o spe cy ficz nej
gru pie lu dzi z !a two #ci& do sto so wu j& cych
si" do no wych wa run ków 'y cia. Mo' -
na za ry zy ko wa$ pew ne uogól nie nie
i stwo rzy$ ob raz no we go, do tej po ry nie -
za ko rze nio ne go w da nej prze strze ni
miesz ka( ca, któ ry po mi mo bra ku hi sto -
rycz nych uza sad nie( uto' sa mia si" z za -
miesz ki wa nym ob sza rem, któ ry, jak pi sze
Bro war ny, otrzy mu je war to#$ sym bo -
licz no -kul tu ro w&. 

Hi sto rie miast do ty ka j& hi sto rii pa(stw,
a te opo wie dzia ne s& po przez hi sto rie jed -
no stek, na któ re nie ustan nie wp!y wa prze -
sz!o#$ kra ju. Uciecz ka od tych za le' no #ci
jest nie mo' li wa. To, o czym czy tel nik po -
wi nien pa mi" ta$, jest fakt, 'e te mia sta
i to' sa mo #ci s& jak opi su j& ce je s!o -
wa – ar bi tral ne. Do brym przy k!a dem ta -
kiej prze strze ni jest get to. Ur szu la Glensk,
pi sz& ca o Ber li nie ja ko od wró co nym get -
cie, do sko na le opi su je, w ja ki spo sób
nie na tu ral ny po dzia! kreu je „gor sz& to' -

K

Opcja nie miec ka. O pro ble mach z to! sa mo -

"ci# i hi sto ri# w li te ra tu rze pol skiej i nie miec -

kiej po 1989 ro ku. Red. Woj ciech Bro war ny,
Mo ni ka Wol ting. Kra ków 2014, ss. 252.
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ie !a spa do chro no wa Ka zi mie -
rza Go! by – naj wy bit niej sze
osi" gni# cie li te rac kie te go pi sa -

rza – po raz pierw szy uka za !a si# 
w 1947 r. w Po zna niu. Wy da nie z 2014 r.
opu bli ko wa !o Wy daw nic two Na uko we
„$l"sk”, dzia !a j" ce w Ka to wi cach, mie -
%cie b# d" cym wraz z miesz ka& ca mi bo -
ha te rem po wie %ci. 

Ksi"' ka Go! by do dzi siaj wzbu dza
o'y wio ne dys ku sje, co ty ko %wiad czy
o jej war to %ci. Po nad cza so wo%( opo wie -
%ci o har cer zach (war to przy po mnie(, 'e
pierw sze wy da nie no si !o pod ty tu!
Har ce rze "l# scy we wrze "niu 1939 r.),
fakt, i' nie ze sta rza !a si# i na dal, mi mo
fa bu !y wto pio nej w hi sto rycz ne re alia,
po tra fi za in try go wa( czy tel ni ków, wy -
ni ka z ta len tu pi sar skie go au to ra. Nie
mniej sze zna cze nie mia! w tym przy pad -
ku tak 'e bar dzo oso bi sty sto su nek pi sa -
rza do mia sta, re gio nu, w któ rym za -
miesz ka! w la tach 20. wie ku ze sz!e go,
i z któ rym zwi" za! si# za wo do wo i emo -
cjo nal nie do ko& ca 'y cia. Go! ba do sko -
na le zna! skom pli ko wa n" sy tu acj# na ro -
do w" i spo !ecz n" $l" ska, ro zu mia! kon -
flik ty, ja kie ist nia !y mi# dzy miesz ka& ca -
mi re gio nu, i po tra fi! o tym pi sa(.
Pi sa! w spo sób za an ga 'o wa ny, nie szcz# -
dzi! iro nicz nych, gorz kich s!ów, kie ro -
wa nych za rów no pod ad re sem ro dzi -
mych  $l" za ków, jak i tych, któ rzy
osie dli li si# na tych zie miach, na owych
po !u dnio wo -za chod nich Kre sach II Rze -
czy po spo li tej. 

Kre %lo ny przez Go! b# ob raz $l" ska,
Ka to wic nie mo' na jed nak jed no znacz -
nie okre %li( ja ko od bi cie rze czy wi sto %ci
w krzy wym zwier cia dle. Pi sa rza bo -
wiem, jak ju' wspo mnia no, po !" czy !a ze
$l" skiem szcze gól na wi#), z któ rej wy -
p!y wa !a au ten tycz na tro ska o los miesz -
ka& ców re gio nu. Owo przy wi" za nie na -
ce cho wa ne sil ny mi emo cja mi to wa rzy -
szy !o szcze gól nie pi sa niu Wie !y spa do -

chro no wej. 
Ko lej ne, ósme, wy da nie po wie %ci,

ró' ni si# od wcze %niej szych przede
wszyst kim do !" czo nym do nie go no wym
po s!o wiem oraz anek sem. I o tych cz# -
%ciach ksi"' ki na le 'y sze rzej na pi sa(, po -
nie wa' ma te ria !y te uzu pe! nia j" do -
tych cza so we opra co wa nia na uko we oraz
in ne go ro dza ju wy po wie dzi, ja kie do tej
po ry po wsta !y w zwi"z ku z Wie !# spa -

do chro no w#. 
Au tor ka opra co wa nia – Kry sty na He -

ska -Kwa %nie wicz, znaw czy ni pro ble -
ma ty ki %l" skiej i twór czo %ci Ka zi mie rza
Go! by – przy po mnia !a krót ko syl wet k#
pi sa rza, a na st#p nie wni kli wie omó wi -
!a oko licz no %ci po wsta nia ksi"' ki. W po -
s!o wiu zna laz! si# opis do ku men tów, ja -
kie ze spu %ci zny pi sa rza prze ka za !a Bi -
blio te ce $l" skiej do pie ro na po cz"t ku te -
go wie ku je go cór ka. Oka za !o si#, 'e wie -
le z owych za pi sków to uzna wa ne za za -
gi nio ne od po wie dzi na an kie t#, ja k"
Go! ba za mie %ci! w 1946 r. na !a mach
„Go %cia Nie dziel ne go”, a do ty cz" c" sy -
tu acji i walk we wrze %niu 1939 r. w Ka -
to wi cach. Au tor ka po s!o wia do ko na !a
rów nie' ana li zy kon struk cji sa mej po -

w po !u dnio wej cz# %ci mia sta i w oko li -
cach dwor ca ka to wic kie go. Do pie ro
u'y cie ckm -ów i ar ty le rii prze ciw pan cer -
nej prze !a ma !o opór i po zwo li !o od dzia -
!om nie miec kim na wkro cze nie do mia -
sta. Po ci ski ar ty le ryj skie prak tycz nie
ro ze rwa !y me ta lo w" bur t# oka la j" c"
szczyt wie 'y spa do chro no wej. W chwi li
wy bu chu %wiad ko wie wi dzie li wy pa da -
j" ce z wie 'y trzy syl wet ki ludz kie
(k. 238). Rów no cze %nie z nie miec kim
woj skiem w wal kach o Ka to wi ce bra !y
udzia! od dzia !y Fre ikorp su. W oko li cach
wie 'y w wal ce z 'o! nie rza mi nie miec -
ki mi zo sta !o za strze lo nych ok. sze %ciu
obro& ców, cz#%( zo sta !a ran na, a cz#%(
zdo !a !a uciec (k. 47.). Po po dej %ciu
pod wie '# od dzia !ów nie miec kich kil ku
'o! nie rzy we sz!o na ni" i zrzu ci !o czte -
ry mar twe cia !a (k. 1164, 1171)”.

KA TA RZY NA TA *U+
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wie %ci: miej sca, cza su ak cji; j# zy ka,
wska zu j"c funk cj# u'y tych %rod ków
sty li stycz nych; a tak 'e scha rak te ry zo wa -
!a bo ha te rów. Kry sty na He ska -Kwa -
%nie wicz w za ko& cze niu, po wo !u j"c si#
na wy bit nych ba da czy, jak Je rzy To pol -
ski, Ka zi mierz Bar to szy& ski, pró bu je od -
po wie dzie( na py ta nie: Czy dzie !o li te -
rac kie mo 'e by( )ró d!em hi sto rycz -
nym? Osta tecz nie ba dacz ka do sz!a
do wnio sku, 'e: „Praw da li te rac ka ksi"' -
ki jest zgod na ze spo !ecz ny mi wy obra -
'e nia mi o tym, co dzia !o si# we wrze -
%niu 1939 ro ku w Ka to wi cach, a z fak -
tu, 'e w to ku pra cy li te rac kiej do ko nu -
je si# cz# sto mo de lo wa nia rze czy wi sto -
%ci, aby uchwy ci( jej istot ne ce chy
i pod sta wo we re la cje, zda j" so bie spra -
w# od daw na za rów no teo re ty cy li te ra -
tu ry, jak i sa mi pi sa rze. Mo de lo wa nie
jed nak nie ozna cza fa! szo wa nia. Dla te -
go: «Rze czy wi sto%( przed sta wio na dzie -
!a li te rac kie go mo 'e by( za tem )ró d!em
dla hi sto ry ka, bo wiem mo 'e in for mo wa(
go (w p!asz czy) nie praw dy esen cjal nej)
o istot nych struk tu rach %wia ta re al ne go»”
(s. 222). 

Nie zmier nie istot nym ele men tem,
któ ry w swo isty spo sób do pe! nia ksi"' -
k# Go! by, jest Po sta no wie nie o umo rze -

niu "ledz twa z dnia 12 lip ca 2005 r. pro -
wa dzo ne go przez In sty tut Pa mi# ci Na -
ro do wej Od dzia !o w" Ko mi sj# $ci ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie -
mu w Ka to wi cach. W do ku men cie, b# -
d" cym wni kli wym opra co wa niem ma -
te ria !u do wo do we go, zo sta !o wy mie nio -
nych 46 na zwisk osób za mor do wa nych
w pierw szych dniach wrze %nia z po wo -
dów na ro do wo %cio wych i po li tycz nych
przez 'o! nie rzy We hr mach tu oraz cz!on -
ków Fre ikorp su. W ob szer nym uza sad -
nie niu pro ku ra tor Ewa Koj, na pod sta -
wie do st#p nych do ku men tów, m.in.
li stów pi sa nych do Ka zi mie rza Go! by,
ar chi wa liów nie miec kich, zre kon stru -
owa !a prze bieg wy da rze&, ja kie mia !y
miej sce w Ka to wi cach na po cz"t ku
wrze %nia 1939 r. Chro no lo gicz nie opi -
sa !a przy go to wa nia mo bi li za cyj ne,
do któ rych w!" czy li si# har ce rze Ko men -
dy Cho r" gwi w Ka to wi cach oraz Ochot -
ni cze Od dzia !y Po wsta& cze, a tak 'e
prze bieg walk. 

Na ko niec, ju' bez do dat ko wych pod -
su mo wa&, war to, aby czy tel ni cy no -
we go wy da nia ksi"' ki po rów na li wy j" -
tek z po wie %ci Go! by, opi su j" cy %mier(
har ce rzy na wie 'y (s. 167, 187-189),
z na st# pu j" cym frag men tem uza sad -
nie nia, do ty cz" cym star( pod wie '"
spa do chro no w" w Par ku Ko %ciusz ki:
„Ge ne ra! Neu ling o godz. 4.45 opu %ci!
Mi ko !ów, a ok. godz. 8.00 do tar! do wy -
zna czo ne go punk tu po sto ju od le g!e go
ok. 3 km od Ka to wic (…) w pew nym
mo men cie sztab zo sta! ostrze la ny z wie -
'y spa do chro no wej z ka ra bi nu ma szy no -
we go. W od po wie dzi Niem cy ostrze la li
wie '# z ar ma ty prze ciw pan cer nej, co
wstrzy ma !o ogie& (…). In ten syw nie
strze la no tak 'e z kie run ku Za !# 'a
i ul. Kar bo wej. Opór Po la ków sta wa! si#
co raz sil niej szy, a by! on zlo ka li zo wa ny

W

Ka zi mierz Go! ba: Wie !a spa do chro no wa.
Oprac. Kry sty na He ska -Kwa "nie wicz. Ka -
to wi ce 2014, ss. 250. 



62

zy tel nik, si! ga j" cy po wy da ny la tem

te go ro ku ko lej ny to mik B. Grusz -

ki -Zych, od czu wa im pe ra tyw sku -

pie nia si! na je go ok#ad ce (au tor stwa M. Piw -

ki) oraz „prze czy ta nia” umiesz czo ne go na niej

zdj! cia. Rzad ko zda rza si! tak $ci s#e po wi" za -

nie iko no gra ficz ne go kszta# tu ok#ad ki ksi"% ki

po etyc kiej z sen sa mi za war ty mi w tek stach

wier szy. Cen tral nym „te ma tem” por tre tu jest bez

w"t pie nia im po nu j" ca czer wo na suk nia, w wy -

szu ka ny spo sób udra po wa na, ozdo bio na ko ron -

ka mi, na ba ro ko w" mo d#! pro wo ku j" ca zmy -

s#y. Ubra na w ni" ko bie ta (Po et ka?) po zor nie

„to nie” w fa lach ob fi tych dra pe rii, do my $la my

si! je dy nie obec no $ci %y wej oso by pod „ci! %a -

rem” przy jem nej dla zmy s#ów tka ni ny, dzi! ki

wy su ni! ciu na pierw szy plan od s#o ni! te go le -

we go ra mie nia i frag men tu d#o ni oraz na pod -

sta wie sub tel nie za ry so wa nych kon tu rów cia -

#a, a tak %e ma #e go skraw ka od kry te go de kol -

tu pod gór nym brze giem zdj! cia. 

„za miast mnie ta suk nia (…)

wi!c nie myl mnie z suk ni"”
(tyl ko nie myl mnie z suk ni!).
In try gu j" ca ta jem ni czo$& da my ze zdj! cia

mo g#a by zo sta& wy ra %o na zna n" fra z" ze Sztu -
ki po etyc kiej P. Ver la ine'a: „To pi!k ne oczy

za wo alu za s#o n"”, gdy by oczy, na wet za kry -

te wo al k", by #y wi docz ne. Za mys# twór cy

ok#ad ki by# jed nak ta ki, aby ukry& przed czy -

tel ni ka mi ca #" twarz bo ha ter ki zdj! cia. Ukry -

wa len ty „em ble ma tu” – w tym wy pad ku

por tre tu da my w czer wo nej suk ni. I tak jak

dzia #o si! w przy pad ku daw nej po ezji em ble -

ma tycz nej, rów nie% w to mi ku wy da nym la tem

te go ro ku za rów no ele ment iko nicz ny, jak i tek -

sto wy ma j" cha rak ter sym bo licz ny. Czy% ak -

sa mit na suk nia, w któ r" odzia na jest ko bie ta,

nie przy po mi na mi #o $ci ziem skiej ze s#aw ne -

go ale go rycz ne go ob ra zu Ty cja na? A z ko lei

od s#o ni! te ra mi!, frag ment d#o ni i trój k" cik de -

kol tu, czy nie ko ja rz" si! z ale go ri" mi #o $ci nie -

bia( skiej z te go sa me go p#ót na? Szo ku j" ca

w pierw szej chwi li t! sk no ta do raj skiej na go -

$ci, b! d" cej sy no ni mem mi #o $ci czy stej, sil -

ne pra gnie nie zrzu ce nia szat ma sku j" cych, za -

kry wa j" cych Praw d! – ten mo tyw ema nu je ze

zdj! cia na ok#ad ce i wie lu wier szy:

„roz pi! ta bia #a ko szu la

roz dar ta ko per ta

ja ka w niej cie p#a wia do mo$&

twój na gi brzuch”

(*** roz pi" ta bia #a ko szu la).

Na swój spo sób nie $mia #a, wy chy lo -

na w stro n! ko cha nej ko bie ty na go$& m! ska

oraz udu cho wio na, otwar ta na trans cen dent -

n" mi #o$& na go$& ko bie ca to $wiat przyj mu -

j" cy kszta#t ziem skie go sub sty tu tu ra ju utra -

co ne go. Wio sen na ra do$& ma swo je miej sce

w tym $wie cie przede wszyst kim w chwi lach

ero tycz nych unie sie(:
„tej no cy wy bu ch#a wio sna

pierw szy kro kus 

w two ich roz pi! tych spodniach wy sta wa# 
po nad pa skiem na brzu chu nad brze giem

su wa ka” (*** tej no cy wy bu ch#a wio sna
pierw szy kro kus).

Chwi le te jed nak ce chu j" si! krót ko $ci"
i nie pew no $ci", nie chc" trwa& wiecz nie,

przy jem no$& z ni mi zwi" za na zm" co na jest

prze czu ciem nie uchron nej $mier ci, któ ra „tu%
za na mi spo re czy ni kro ki”. Nie usta j" ca

$wia do mo$& $mier ci, tak cha rak te ry stycz -

na dla po ezji Grusz ki -Zych, prze ni ka swym

zim nym po wie wem wier sze pe# ne cie p#a
ema nu j" ce go z cia# spra gnio nych piesz czot

i mi #o snych do tkni!&. Oso ba mó wi" ca w li -

cz" cym pi!& dzie si"t je den utwo rów cy klu mo -

g#a wi!c z ca #" pew no $ci" sfor mu #o wa& zna -

mien ne au to te ma tycz ne wy zna nie:

„pi sz! te s#o wa po na szej 

ni gdzie nie od no to wa nej $mier ci

któ ra do tkn! #a %a lem tyl ko nas”

(*** na kart ce czar nym dru kiem). 

Grusz ka -Zych ob da ro wa #a czy tel ni ków

ko lej n" ksi"% k" pul su j" c" %y ciem, mi #o $ci"
i na dzie j". Po et ka z Cze la dzi kon se kwent nie

prze ko nu je swo imi wier sza mi, %e wszyst ko,

co w na szym %y ciu wa% ne, roz gry wa si!
w re la cjach troj ga osób, bo ha te rów opo wie -

$ci z pierw szych roz dzia #ów Ge ne sis: cho dzi

oczy wi $cie o Bo ga, Ko bie t! i M!% czy zn!.
Przy czym to ko bie ta, ar che ty picz na Ewa,

wcho dzi w szcze gól n" za %y #o$& ze Stwór c",
wy sy #a j"c pod ad re sem Pa na od wa% ny, ale

prze cie% nie win ny w swo jej wy mo wie %art, b! -
d" cy nie ba nal n" mo dli tw" po etyc k":

„w nie dzie l!
wy wie si #am na s#o( ce wy pra ne majt ki

chy ba nie ob ra %! tym Pa na Bo ga”

(*** w nie dzie l").
Ko bie ta, bo ha ter ka li rycz na wier szy Grusz -

ki -Zych, za ch! ca Bo ga w tym za my ka j" cym

zbiór epi gra ma cie, by roz to czy# nad utru dzo -

ny mi, zma ga j" cy mi si! z licz ny mi bie da mi

lud) mi swój U$miech nio s" cy po cie ch! i na -

dzie j!. Nie jest efek tem przy pad ku, %e ostat -

nie s#o wa w to mie s" przy wo #a niem Pa -

na Bo ga, b! d" ce go Al f" i Ome g", Po cz"t kiem

i Ko( cem. W Bo %ym Spi sie %ad ne imio na nie

zo sta #y po mi ni! te. 

JA NUSZ NO WAK
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cie oczu i twa rzy spra wia, %e zmys# wzro ku

mu si „zst" pi&” w do tyk. Od s#o ni! te ra mi!
i frag ment d#o ni s" a% nad to wy mow nym za -

ak cen to wa niem ro li te go zmy s#u. Sy ne ste zyj -

ne „wi dze nie” przy po mo cy do ty ku jest klu -

czo wym mo ty wem to mu Grusz ki -Zych, po -

cz"w szy od ini cjal ne go wier sza:

„zgu bi #am swo je oczy w two ich

te raz sa my mi pal ca mi spraw dzam

na sze pro gno zy na przy sz#o$&”
(*** zgu bi #am swo je oczy w two ich).

Do tyk ura sta do ran gi si #y zdol nej nie tyl -

ko zro zu mie&, ale i prze mie ni& rze czy wi sto$&,
któ ra wy pe# nia prze strze( po mi! dzy dwoj giem

lu dzi:

„to na sze d#o nie

pierw sze wie dz" 
o wszyst kim” (za ba wy).

Do ty ka nie ko cha ne go cz#o wie ka po zwa la

na upew nie nie si!, %e on jest, wcho dzi w ocze -

ki wa n" i upra gnio n" re la cj! mi #o sn". Do tyk ja -

wi si! ja ko naj moc niej szy zmys#, ja ko ro dzaj

„ad mi ni stra to ra” wszyst kich po zo sta #ych sen -

su ali stycz nych na rz! dzi. To pod je go „zwierzch -

nic twem” mo% li we sta je si! pe# ne ze spo le nie

fi zycz ne dwoj ga ko cha j" cych si! osób.

W wier szach Grusz ki -Zych za kaz Zmar -

twych wsta #e go Chry stu sa, skie ro wa ny do pra -

gn" cej do tkn"& Ogrod ni ka Ma rii Mag da le ny,

nie obo wi" zu je. Prze ciw nie, piesz czo tli we do -

ty ka nie cia# sta je si! im pul sem do bu dze nia

z le tar gu dusz. Do tyk jest g#ów nym )ró d#em

eks ta tycz nych prze %y& wpi sa nych w sce na riu -

sze mi #o $ci pe# nej – a wi!c b! d" cej do sko na -

#ym po #" cze niem cie le snych piesz czot i zbli -

%e( z du cho wy mi wzlo ta mi w stro n! Mi #o sier -

ne go Bo ga:

„go dzi ny ad o ra cji kie dy kl! czysz obok

prze wra ca j"c kart ki mo dli tew ni ka %ad ne

(…)

na sze cia #a ad o ru j" ce jed no dru gie

pra gn" ce si! 
spo ci& do p#y n"& w so bie do te go l" du

któ ry wi dzi

tyl ko Bóg tyl ko on wie jak si! sta ra my”

(*** go dzi ny ad o ra cji kie dy kl" czysz
obok).

Fra zy po dob ne do za cy to wa nej od sy #a j"
do tra dy cyj ne go j! zy ka mi sty ki chrze $ci ja( -
skiej. Ko ja rz" si! z ty mi tek sta mi kul tu ry, któ -

rych au to rzy, za in spi ro wa ni kon wen cj" Pie -
$ni nad pie $nia mi, nie stro ni li od $mia #e go u%y -

wa nia po j!& z za kre su ero ty ki do przy bli %a -

nia pi!k na du cho wej po dró %y du szy do Bo -

ga. Licz ni twór cy nie ba li si! rów nie% sto so -

wa nia fra ze olo gii za re zer wo wa nej, jak mo g#o -

by si! wy da wa&, do opie wa nia rze czy wi sto -

$ci du cho wej, w ce lu eks pre syj ne go zre la cjo -

no wa nia cie le snych zbli %e(. Ten do brze roz -

po zna ny przez ba da czy kul tu ry me cha nizm

wy st! pu je m.in. w pi smach dyk to wa nych

przez $w. Ka ta rzy n! z Sie ny, w trak ta tach mi -

stycz nych $w. Te re sy z Avi la i w Dzien nicz -
ku $w. Fau sty ny Ko wal skiej. Mó wie nie j! zy -

kiem ero tycz nym o sta nach du szy d" %" cej

do zjed no cze nia z Bo giem oraz po s#u gi wa nie

si! kon wen cj" sty li stycz n" ty po w" dla %ar li -

wo $ci re li gij nej w ce lu wy ra %e nia ero tycz nych

prze %y& od naj dzie my w dzie #ach m. in. Dan -

te go, Pe trar ki, me ta fi zycz nych po etów an giel -

skich XVII wie ku, wie lu ro man ty ków, Bau -

de la ire'a itp. 

Prze ni ka j" cy ksi"% k! Grusz ki -Zych su ge -

styw ny mo tyw sprz! %e nia du cho wo $ci i cie -

le sno $ci od sy #a czy tel ni ka po now nie do zdj! -
cia na ok#ad ce, któ re mo% na by w tym kon tek -

$cie zin ter pre to wa& ja ko em ble ma tycz n" jed -

no$& z tek sta mi wi!k szo $ci wier szy. Tak jak

dzie je si! w licz nych dzie #ach po ezji re ne san -

su i ba ro ku, utwo ry au tor ki Nie ma nas
w spi sie da j" si! od czy ta& ja ko li te rac kie ekwi -

C
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nie jest !a twa ksi"# ka. Mu sia -
!em kil ka krot nie prze ry wa$
lek tu r% i si% ga$ do in nych

tek stów, cho$ by po to, #e by uprzy tom ni$
so bie ja kie w!a &ci wie zmia ny w #y ciu „sta -
re go” Ko &cio !a ka to lic kie go wpro wa dza!
So bór Try denc ki. W do dat ku au tor przy -
po mi na j"c burz li we dzie je Gór ne go 'l" ska
w okre sie wcze sno no wo #yt nym od wo !u -
je si% do kwe stii s!a bo w hi sto rycz nych
opra co wa niach na te mat re gio nu pre zen -
to wa nych i ma !o al bo na wet w ogó le so -
bie nie u&wia da mia nych przez miesz ka( -
ców. Naj cz% &ciej my &li my o okre &lo nej kra -
inie, cho$ w isto cie by! to zbiór ksi%stw
i pa(stw sta no wych ni# sze go rz% du. Po -
szcze gól ne zie mie zmie nia !y w!a &ci cie li,
by wa !y przed mio tem han dlu czy za sta -
wem. Na to na k!a da !y si% wy da rze nia hi -
sto rycz ne do ty cz" ce Eu ro py, ta kie jak
woj na trzy dzie sto let nia, re for ma cja i kontr -
re for ma cja. Od zwier cie dle nie te go wszyst -
kie go znaj dzie czy tel nik w oma wia nej pu -
bli ka cji. 
)y je my w cza sach eku me ni zmu, wspól -

no ty chrze &ci ja( skie mo dl" si% o jed no&$,
pod kre &la si% kwe stie, któ re !" cz". By$ mo -
#e dla te go nie pa mi% ta si% ju# o za cie k!o -
&ci z ja k" to czy !a si% wal ka o „rz"d dusz”.
Je rzy Go rze lik zwra ca na to uwa g% po wo -
!u j"c si% na W. Re in har da, któ ry za j"! si%
pro ce sa mi cha rak te ry stycz ny mi dla kszta! -
to wa nia si% ka# dej z du #ych grup kon fe -
syj nych. Cho dzi m. in. o ak cen to wa nie ró# -
nic w ry tu a!ach, czy od r%b no &ci kon fe syj -
nej to# sa mo &ci. Po ja wia j" si% te# ta kie po -
j% cia jak „pro pa gan da” i „cen zu ra”. Spór
pro te stan tów z ka to li ka mi si !" rze czy mu -
sia! te# wkro czy$ w dzie dzi n% sztu ki,
cze go przy k!a dem mo #e by$ sto su nek
do ob ra zów. W Ko &cie le ka to lic kim kult
cu dow nych wi ze run ków by! wy ró# ni -
kiem, ele men tem iden ty fi ku j" cym wy -
zna nie. Przez pro te stan tów (cho cia# nie by -
li ob ra zo bur ca mi) ta kie po dej &cie by !o zde -
cy do wa nie od rzu ca ne.

Po ra na wy ja &nie nie ty tu !u ksi"# ki.
Otó# au tor przed sta wia trzy sta ny uczest -
ni cz" ce w pro ce sie try denc kiej kon fe sjo -
na li za cji na Gór nym 'l" sku. Za s!o wem
„re zy den cja” kry je si% ary sto kra cja, „klasz -
tor” to oczy wi &cie du cho wie( stwo za -
kon ne, „mia sto” na to miast od no si si%
do miesz cza( stwa. Trze ba za uwa #y$, #e ten
po dzia! nie jest do ko( ca ostry. Ary sto kra -
cj% wspie ra !y wspól no ty klasz tor ne, miesz -
czan – tak #e zgro ma dze nia za kon ne oraz
szlach ta. Go rze lik wy bra! trzy przy k!a dy
dla zi lu stro wa nia za pro po no wa ne go przez
sie bie po dzia !u. Ary sto kra cj% re pre zen tu -
je ród Op pers dorf fów, któ rych re zy den cja
mie &ci !a si% w g!o gó wec kim do mi nium, na -
zwa nym te# „ka to lic kim la ty fun dium”.
W cz% &ci wpro wa dza j" cej do te go roz dzia -
!u przed sta wie ni zo sta j" w!a &ci cie le tych
dóbr. Po zna je my dzie je ro du Op pers dorf -
fów, wier ne go Wie dnio wi (Habs bur gom)
i Rzy mo wi (Ko &cio !o wi ka to lic kie mu).
Po cz% &ci hi sto rycz nej na st% pu je opis
i cha rak te ry sty ka dzie! sztu ki znaj du j" cych
si% na te re nie g!o gó wec kich dóbr, czy li
zam ku, ka plic, klasz to rów itd. Naj bar dziej
mnie oso bi &cie za in te re so wa! pod roz dzia!
„Op pers dof fo wie a naj star sze &l" skie ko -

Si !" rze czy w mo jej re cen zji mo g% tyl -
ko za sy gna li zo wa$, i to bar dzo po bie# nie,
bo gac two za gad nie( pod j% tych przez au to -
ra w tej pio nier skiej i nie s!y cha nie war to -
&cio wej po znaw czo pra cy. Nie czu j% si%
kom pe tent ny na ty le, #e by pu bli ka cj% oce -
nia$ pod wzgl% dem me ry to rycz nym. Wie -
rz% au to ry te tom, któ rych wy po wie dzi
umiesz czo no na ostat niej stro nie ok!ad ki.
Pa ni prof. zw. dr hab. Ewa Cho jec ka
z Uni wer sy te tu 'l" skie go na pi sa !a: pra ca
jest wy so kiej kla sy opra co wa niem na uko -
wo -ba daw czym, wno si istot ne no we ele men -
ty po znaw cze nie tyl ko do spraw hi sto rii
sztu ki, ale sze ro kie go kra jo bra zu po li tycz -
no -kul tu ro we go epo ki i re gio nu. A dr hab.
Bo gu s!aw Cze cho wicz z Uni wer sy te tu
Opol skie go do da je: Naj bar dziej war to -
!cio wy, naj wi" cej wno sz# cy jest roz dzia$ po -
!wi" co ny Gli wi com (…) Ba dacz w pew nym
sen sie wy do by$ ten o!ro dek z na uko we go
nie by tu (…)

A mnie po zo sta je ju# tyl ko do da$, #e
ksi"# ka jest bar dzo sta ran nie wy da na
i wzbo ga co na ilu stra cja mi, cz% sto ma !o
zna ny mi al bo trud no do st%p ny mi. Po le cam.

BOG DAN WI DE RA 
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lum ny ma ryj ne i ich ge ne za”, spo ro ich bo -
wiem wi dzia !em w mia stach Re pu bli ki
Cze skiej. Po dzi wia !em rze* by, nie za sta -
na wia !em si% na to miast nad fak tem, #e spo -
sób przed sta wie nia Ma don ny ja ko Kró lo -
wej Nie bios i Apo ka lip tycz nej Nie wia sty
by! skie ro wa ny prze ciw ko pro te stan tom.

Roz dzia! zwi" za ny z #y ciem za kon -
nym po &wi% co ny zo sta! cy ster skie mu
opac twu w Ru dach Wiel kich. Pó* ne &re -
dnio wie cze – to nie by! dla te go klasz to -
ru czas do bry. Po dob nie jak in ne oko licz -
ne kon wen ty bar dzo pod upad!, a w cza sach
po st% pu j" cej re for ma cji zna laz! si% na gra -
ni cy ka ta stro fy. Wy star czy wspo mnie$, #e
w cy ster skich pla ców kach zo sta !o w wie -
lu miej scach po kil ku za kon ni ków. Kon -
fe sjo na li za cja try denc ka sta !a si% dla Rud
wy ba wie niem. By !y wpraw dzie kon flik ty
z miej sco wym bi skup stwem, któ re chcia -
!o za kon kon tro lo wa$, po nad to za& sprze -
ci wia !o si% po s!u dze cy ster sów w po bli -
skich pa ra fiach, w ko( cu jed nak zgro ma -
dze nie za cz% !o wy cho dzi$ z kry zy su i od -
zy ski wa$ daw n" &wiet no&$. Au tor zwra ca
przy tym uwa g% na zmia ny, któ re za sz!y
w za sa dach funk cjo no wa nia klasz to ru.
Kon tem pla cyj ny do tej po ry za kon otwo -
rzy! si% bar dziej na &wiat i moc no za an ga -
#o wa! w dzie !o ka to lic kie go od ro dze nia.
Za cz% !a si% zmie nia$ ar chi tek tu ra klasz tor -
ne go kom plek su, roz bu do wy wa no i prze -
bu do wy wa no po szcze gól ne obiek ty, po ja -
wi !y si% m. in. no we o! ta rze. Przy by wa !y
no we dzie !a sztu ki sa kral nej. War to do da$,
#e dzi& Ru dy s" grun tow nie od re stau ro wa -
ne i sta !y si% wiel k" atrak cj" tak #e tu ry -
stycz n".

Ko lej ny roz dzia! mó wi o gli wic kich do -
brach ka me ral nych w do bie kon fe sjo na li -
za cji. Go rze lik zwra ca uwa g% na fakt, #e
Gli wi ce w prze ci wie( stwie do miast s" sied -
nich nie zo sta !y do tkni% te kry zy sem #y cia
ko &ciel ne go w XVI wie ku, nie za ko rze ni -
!a si% tu rów nie# re for ma cja. Na Gór nym
'l" sku to praw dzi wy fe no men. Dla cze go
si% wy da rzy!? Nie któ rzy hi sto ry cy kon so -
li da cj% miej sco wej spo !ecz no &ci wo kó!
wia ry ka to lic kiej t!u ma cz" na jaz da mi hu -
sy tów, któ rzy z mia sta uczy ni li so bie ba -
z% wy pa do w" do ra bun ko wych wy praw.
Po kl% sce na je*d* ców sprzy ja j" cy im
miesz ka( cy zo sta li su ro wo uka ra ni. Ale na -
ro dzi !a si% te# le gen da o cu dow nym oca -
le niu Gli wic w XVII wie ku przez Mat k%
Bo #" przed woj ska mi Mans fel da. To spra -
wi !o, #e Fer dy nand II na da! mia stu herb,
na któ rym przed sta wio na zo sta !a Ma don -
na – Kró lo wa Nie bios nad pó! ksi% #y cem.
S" i dwa or !y – czar ny habs bur ski i bia !y
pia stow ski, co mia !o sym bo li zo wa$ ci" -
g!o&$ hi sto rii. Trze ba w tym miej scu za zna -
czy$, #e gli wic kie eli ty sta no wi li miesz cza -
nie, bar dzo za an ga #o wa ni w pro ces kon -
fe sjo na li za cji try denc kiej. A owe „do bra ka -
me ral ne” to, po za sa mym mia stem, kil ka
oko licz nych wsi. Au tor pi sze o nich w kon -
tek &cie hi sto rii sztu ki. Ko &cio !y, ob ra zy,
rze* by, na czy nia li tur gicz ne. Ja ka& ich
cz%&$ oca la !a, nie któ re prze trwa !y je dy nie
w opi sach za war tych w do ku men tach.
Nie !a two tak #e oce ni$ wiek po szcze gól -
nych za byt ków, cza sem prze bu do wy wa -
nych, czy prze ma lo wy wa nych.

To

Je rzy Go rze lik: Re zy den cja – klasz tor – mia -
sto. Sztu ka Gór ne go !l" ska wo bec try denc kiej
kon fe sjo na li za cji. [Se ria Mo no gra ficz na nr 20].
Wyd. Mu zeum w Gli wi cach, Gli wi ce 2014,
s. 376.
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W nu me rze dwa du !e blo ki te ma tycz ne. Pierw szy po -

ka zu je jak wiel kim pro ble mem, a na wet przed mio tem
tro ski i zmar twie" by #a dla „w#a dzy lu do wej” sztu ka
wy da wa #o by si$ tak apo li tycz na jak mu zy ka. I to od jaz -
zu po Mi$ dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów im. Grze -
go rza Fi tel ber ga, co aku rat mo !e si$ ko mu% wy da&
nie co dziw ne. Bo zro zu mia #e jest %le dze nie i pod s#u -
chi wa nie przez SB prof. Ju lia na Gem bal skie go, któ ry
wy bra# so bie or ga ny, przez co kon cer to wa# (o zgro zo!)
w ko %cio #ach. W tej cz$ %ci „Cza sy pi sma” zna la z#a si$
te! roz mo wa An drze ja Sznaj de ra ze %wia to wej s#a wy
har fist k' prof. Hel g' Storck. Nie zwy kle cie ka wy
ma te ria# o !y ciu dziew czyn ki z Mie cho wic, któ ra za -
gra #a po tem w naj s#yn niej szych sa lach kon cer to wych
%wia ta. Dru gi blok te ma tycz ny w pe rio dy ku two rz' tek -
sty zwi' za ne z I woj n' %wia to w', tak !e bar dzo in te re -
su j' ce (m. in. roz mo wa z prof. Ry szar dem Kacz mar -
kiem o Po la kach w ar mii Kaj ze ra). Po le cam.

Cza sy pi smo o hi sto rii Gór ne go !l" ska nr 1 (5) 2014.
Wyd. In sty tut Pa mi! ci Na ro do wej – Ko mi sja "ci -
ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, Od -
dzia# w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014, s. 200.

Ten al bum mia# by& mo !e ka ta lo giem do po ple ne -
ro wej wy sta wy, ale jest na pew no czym% wi$ cej,
o czym %wiad czy i je go for mat, i twar de ok#ad ki, i ja -
ko%& re pro duk cji. Z tek stu Ur szu li Fi giel -Szca ep ki, któ -
ra by #a ko mi sa rzem eks po zy cji przy go to wa nej po pi' -
tym ju! ple ne rze „Mi$ dzy Wie !a mi” mo! na si$
do wie dzie&, !e tym ra zem te ma tem „za da nym”
uczest ni cz' cym w spo tka niu ar ty stom by# pej za$ prze -
my s%o wy, pej za$ sie lan ko wy. Jak twór cy „od ro bi li za -
da nie” mo! na oce ni& prze gl' da j'c pu bli ka cj$. Jak zwy -
kle przy ta kich oka zjach ich pro po zy cje s' bar dzo zró! -
ni co wa ne – od re ali zmu po czy st' abs trak cj$.
Czy li – si$ ga j'c po ba na# – „ka! dy znaj dzie co% dla
sie bie”. Obok pu bli ko wa nych w wy daw nic twie prac
zna la z#y si$ bio gra my ich au to rów. Ca #o%& za my ka ilu -
stro wa na li sta uczest ni ków czte rech po przed nich
ple ne rów oraz fo to gra ficz ne mi gaw ki ze spo tka".
Po raz ko lej ny mam w tym miej scu przy jem no%&
od no to wa nia ak tyw no %ci kul tu ral nej te go w#a %nie po -
wia tu, jed no cze %nie za% wspie ra nia kul tu ry przez lo -
kal ne w#a dze. Po zaz dro %ci&.

Ar ty #ci po wia tu Bie ru$ sko -L% dzi$ skie go. Wyd.
Po wiat Bie ru$ sko -L! dzi$ ski, Bie ru$ 2014, s. 80.

Te ma tem nu me ru jest rów nie! I woj na %wia to wa,
cho& mo !e ra czej „ko niec sta re go %wia ta” – ha s#o
umiesz czo ne na ok#ad ce. St'd w pi %mie „s' sia du j'” ze
so b' ta kie po sta cie jak Woj ciech Kor fan ty, ksi'dz Carl
Ulitz ka, ce sarz Franz Jo sef a na wet Hans Bel l mer. Te -
mu ostat nie mu m.in. po %wi$ ci# swój tekst Hen ryk Wa -
niek, któ ry z wiel k' – jak zwy kle eru dy cj' – przy bli -
!a czy tel ni ko wi te go ar ty st$ -skan da li st$. Od po wied(
na py ta nie, dla cze go w cie szy" skim na dal ma j' sen -
ty ment do Naj ja %niej sze go Pa na, ce sa rza w ko" cu za -
bor cze go pa" stwa, zna le(& mo! na w ma te ria le przy go -
to wa nym przez An drze ja Dro bi ka. Dla mnie na to miast
wa! ny (i bar dzo cie ka wy) by# esej Se ba stia na Ro sen -
bau ma, opo wia da j' cy jak Gór ny )l'sk by# po strze ga -
ny z nie miec kiej per spek ty wy i jak si$ to spoj rze nie
z bie giem cza su zmie nia #o. Chy ba nie mu sz$ in for mo -
wa&, !e au to rem tek stu o Kor fan tym w Ber li nie jest Jan
F. Le wan dow ski, któ ry w ostat nich la tach sta# si$ g#ów -
nym „kor fan to lo giem” na )l' sku. Za ch$ cam do od wie -
dze nia tej fa bry ki.

Fa bry ka Si le sia nr 2 (7) 2014. Wyd. Re gio nal ny
O%ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014,
s. 96.

Ra dio wa re cen zja przy go to wa na przez Ma cie ja
Szcza wi" skie go by #a wr$cz en tu zja stycz na, co uza sad -
nia# nie tyl ko na uko w' war to %ci' pu bli ka cji, ale i tym,
!e mi$ dzy wier sza mi od kry# emo cje, ca# kiem w tym
przy pad ku uza sad nio ne, bo au% tor ka jest d$ bian k'
(a mo !e – d$ bi czan k'?), pi sze wi$c o swo im miej scu.
Znam Ul$ Rze wi czok i wiem, !e jej hi sto rycz ne
opra co wa nia s' za wsze bar dzo so lid ne i rze tel ne, za -
tem z za in te re so wa niem si$ gn' #em po t$ ksi'! k$.
To rze czy wi %cie rze czo wa mo no gra fia ogar nia j' ca
wszel kie dzie dzi ny zwi' za ne tak z hi sto ri' jak i z !y -
ciem spo #ecz nym te go dzi% nie co pe ry fe ryj ne go
„ka wa# ka” Ka to wic. Dzie je, prze mys#, szkol nic two, pa -
ra fia, miesz ka" cy – wia do mo %ci o tym wszyst kim czy -
tel nik tu znaj dzie. Mnie na to miast wie le przy jem no -
%ci spra wi #a syl wet ka Ewal da Dyt ko, przy po mnia na
w dzia le „Bio gra my”. Ten miesz ka niec D$ bu by#
pi# ka rzem, 25 ra zy gra# w re pre zen ta cji Pol ski, uczest -
ni czy# w ber li" skiej Olim pia dzie i... po zo sta# wier ny
swo je mu d$ bow skie mu klu bo wi.

Ur szu la Rze wi czok: D"b. Dzie je dziel ni cy Ka to wic.
Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to wi ce 2014,
s. 200.

Jan Mio dek, kra jan au to ra w s#o wie wst$p nym do to -
mi ku na pi sa#: „Czy ta si$ wier sze Kry stia na Krze mi" -
skie go z ogrom nym na t$ !e niem emo cjo nal -
nym – za ka! dym ra zem ta kim sa mym, nie s#ab n' -
cym”. I to jest chy ba naj traf niej sza, jed no cze %nie za%
naj bar dziej wy czer pu j' ca cha rak te ry sty ka tej po -
ezji. A prze cie! po eta nie pró bu je za wo jo wa& czy tel -
ni ka ja ki mi% wiel ki mi s#o wa mi, dra ma ty zmem to nu,
pa to sem. Dla wzbu dze nia u od bior cy uczu& in ten syw -
nych sto su je %rod ki naj prost sze. Jest la ko nicz ny,
oszcz$d ny, asce tycz ny. Trud no jed nak oprze& si$ wzru -
sze niu czy ta j'c je go opis ostat niej no cy !y cia mat ki,
przej mu j' cej „Roz mo wy ma my z s' siad k'”, ale te!
wier szy przy wo #u j' cych wspo mnie nia z dzie ci" -
stwa, jak cho& by ten, !e pa ni na uczy ciel ka po sta wi mu
dwó j$, je %li b$ dzie si$ upie ra# przy tym, !e spo tka# kró -
la Ja na So bie skie go. Krze mi" ski mo !e si$ wy da wa&
po et' „nie mod nym”, ale to je go no to wa nie %wia ta, lu -
dzi, kra jo bra zów, wy da rze" zo sta je w pa mi$ ci, prze -
ma wia do du szy.

Kry stian Krze mi$ ski: !wia t&o prze sz&e go cza su.
Wier sze wy bra ne. Wyd. Urz&d Miej ski w Tar now -
skich Gó rach, Tar now skie Gó ry 2014, s. 54.

Ju! z sa mej not ki bi blio gra ficz nej wy ni ka, !e to ksi' -
!ecz ka do czy ta nia i do s#u cha nia za ra zem. W cz$ %ci
„dla czy ta j' cych” znaj dzie my m.in. przy po mnie nie do -
ko na" folk lo ry stycz nych Ja na Kup ca, opis ty po wej dla
te go re gio nu ka pe li „Cy gan ka”, tek sty od no to wu j' ce
(a wszyst ko wier szem!) szcze gó #y stro jów lu do -
wych – m$ skie go i !e" skie go, ca #o%& za% za my ka spis
pu bli ka cji o Ja nie Kup cu. Za miesz czo no tak !e w oma -
wia nej pu bli ka cji tek sty pio se nek za pi sa ne skrz$t nie
przez zbie ra cza, a wy ko ny wa ne dzi% przez ze spo #y
wspó# cze sne. S' w ksi' !ecz ce rów nie! re pro duk cje
au to gra fów tek stów za no to wa nych przez Kup ca oraz
spo rz' dzo nych przez nie go za pi sów nu to wych.
Nie spraw dzi #o si$ za tem je go pe sy mi stycz ne przy pusz -
cze nie z li stu do re dak cji po zna" skiej „O%wia ty”:
(…)Pio snecz ki, te mi %e pio snecz ki na sze, zda je si&, $e
si& te raz wy gu bi'.

Alek san der Spy ra: Jan Ku piec ja ko folk lo ry sta. Ar -
cha icz ne pie #ni zie mi pszczy$ skiej gra i #pie wa Re gio -
nal ny Ze spó& „Pszczy na” (p&y ta CD) „!la da mi Ja na
Kup ca”. Wyd. To wa rzy stwo Mi #o %ni ków Zie mi
Pszczy$ skiej, "l& ska Ofi cy na Wy daw ni cza Z. Spy -
ry, Pszczy na 2013, s. 40.
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lat te mu przy zna no pra wa

miej skie !a ro wo wi. Z tej oka -

zji bur mistrz !a ro wa, le "# ce -

go nie da le ko $wid ni cy, na po gra ni czu

Przed gó rza Su dec kie go i Ni zi ny $l# -
skiej, za pro si% mnie na dwa spo tka nia

z miesz ka& ca mi – z m%o dzie "# i z do -

ro s%y mi.

Po wie dzia %em im wszyst kim, "e
na zwa ich mia sta jest zna kiem bar dzo

sta rej wy twór czej dzia %al no 'ci cz%o wie -

ka. !e by si( gdzie' osie dli), mu sia% on

zdo by) ja ki' na da j# cy si( do te go

ob szar. Ró" ne za' by %y spo so by po zby -

wa nia si( te re no wych nie do god no -

'ci – g%ów nie nie do st(p nych la sów.

Naj pierw by %a to go spo dar ka w znacz -

nym stop niu ra bun ko wa – przez ich

wy pa le nie, wy go rze nie, wy pra "e nie,

wy "a rze nie. Okre 'le nie tej w%a 'nie

czyn no 'ci sta %o si( pod sta w# s%o wo -

twór cz# nazw ty pu !a ry, !ar ki, !a rów:

z"ar by %o to „miej sce roz my'l nie wy -

pa lo ne, wy "a rzo ne w le sie przez cz%o -

wie ka”, na owych za' z"a rach za k%a -

da no pó* niej osa dy, a jest ich

na pol skim ob sza rze j( zy ko wym oko -

%o 35.

Dol no 'l# ski, pod 'wid nic ki !a rów

wy mie nia ny jest w *ró d%ach ju"
od XII wie ku – naj pierw ja ko !a rzy no

i !a rzysz cze (1190-1201: Scha ri -

no, 1250: Sa ri se). Z ro ku 1308 po cho -

dzi za pis Sa row – gra ficz ny znak nie -

miec kie go wa rian tu Sa arau i pol skie go

!a rów, do któ re go wró co no w ro -

ku 1945.

Gór no 'l# skie dzi siej sze !o ry, le "# -
ce na szla ku dro go wym z Ryb ni ka

do Pszczy ny, to by %y te" naj pierw

!a ry (za pis z ro ku 1272: vil la no stra

Sa ri – „wie' na sza !a ry”). Ta kie

brzmie nie po twier dza j# jesz cze *ró d%a
XV -wiecz ne (jak in for mu je prof. Sta -

ni s%aw Ro spond w swym „S%ow ni ku

ety mo lo gicz nym miast i gmin PRL”

z ro ku 1984, Ka zi mierz Ja giel lo& -

czyk w 1488 ro ku zo bo wi# za% si(
do wy p%a ce nia d%u gu w wy so ko -

'ci 2000 z% w( gier skich, któ ra to wy -

p%a ta mia %a na st# pi) „w Za rzech ane -

bo w des se ti mil od Za row” (zwra cam

uwa g( na ar cha icz ny miej scow nik

w !a rzech i struk tu ral nie po praw ny

do pe% niacz !a rów). Po nie wa" wy raz

"ar ma gwa ro w# wy mo w( z po chy lo -

nym „a”, czy li z „o”, osta tecz nie

utrwa li %a si( na zew ni cza po sta) !o -

ry – z do pe% nia czem z !or, do !or

i wspó% cze snym miej scow ni kiem

w !o rach.

Do po wiedz my jesz cze, "e mor fo lo -

gicz nym wa rian tem !a ro wa, !ar, !or

i !a rek s# na pol skim ob sza rze j( zy ko -

wym !d"a ry. Jest to for ma po wsta %a
z for my Z"a ry przez wzmoc nie nie wy -

mo wy rdzen ne go szcze li no we go „"”
zwar to -szcze li no wym „d"” – ja ko efekt

ten den cji prze ciw dzia %a j# cej zmia nie

Z"a ry na !a ry.

ostat nich jest na pol skim ob sza rze oko -

%o 70 (na $l# sku ko %o By to mia, Pszczy -

ny, Strze lec Opol skich).

Do tej sa mej ro dzi ny wy ra zo wej co

karcz, kar czo wa#, kar czu nek na le "y
karcz ma – pó* niej „go spo da, obe r"a”,

ale ety mo lo gicz nie „bu dy nek, za jazd,

obe r"a na kar czo wi sku” (ta kie obiek ty,

jak pi sze prof. Wie s%aw Bo ry' w swym

„S%ow ni ku ety mo lo gicz nym j( zy ka pol -

skie go” z ro ku 2005, ob s%u gu j# ce po -

dró" nych, umiesz cza ne by %y wi docz nie

cz( sto po za te re nem za bu do wa nym,

przy ru chli wych dro gach na wy kar czo -

wa nym te re nie). A i ma my w Pol sce kil -

ka nazw miej sco wych wy wo dz# cych si(
od karcz my, ta kich jak Kar czem ka,

Kar czem ki, Karcz mi ska, Karcz my.

Z kar czun ku po wsta wa %y te" $a -

zy – „pier wot ne przej 'cia, po prze ci na -

ne przez g( stwi n( pusz czy 'cie" ki, któ -

re mo g%y gdzie nie gdzie na tra fia)
na go li zny na tu ral ne, zdat ne do upra -

wy”. Z ni mi zwi# za ne s# na zwy miej -

sco we ty pu %a zi ska (ko %o Ryb ni ka,

Pszczy ny, Strze lec Opol skich), %a zi -

sko, %a zy. +#cz nie jest ich w Pol sce

ko %o 60. 

Kie dy za' zbli "a %em si( sa mo cho dem

do gmi ny !a rów, ostat ni# przed ni# miej -

sco wo 'ci# by% Osiek. A ma my w Pol sce

Osie ków i mor fo lo gicz nie z nim zwi# -
za nych nazw w ro dza ju Osieck, Osiec -

ko, Osie cza, Osie czek, Osiecz ka, Osiecz -

na, Osiecz ni ca a" 62, w tym – 10

na $l# sku (oprócz te go pod 'wid nic -

kie go – ko %o Ole sna $l., Na my s%o wa,

$ro dy $l# skiej, O%a wy, Lu bi na, Grod ko -

wa, Mi li cza, Strze lec Opol skich). Nie -

da le ko Ino wro c%a wia na to miast znaj du -

je si( Wo dzek, a na zwa ta wy wo dzi si(
bez po 'red nio z lu do wej wy mo wy wo -

siek – ze spó% g%o sko w# pro te z# w na g%o -

sie rze czow ni ka osiek. Ten ostat ni – pod -

sta wa wszyst kich przy wo %a nych wy "ej

nazw – ozna cza% „za sie k(, wa row ni( le -

'n#, utwo rzo n# z na gro ma dzo nych i po -

spa ja nych pni drzew nych”. By% to zwy -

k%y 'ro dek obro ny, sto so wa ny

w daw nych cza sach dla obro ny gra nic,

bro dów rzecz nych, dróg przez pusz cz(
wio d# cych. Przy ta kich wa row niach

mu sia %a miesz ka) lud no') zo bo wi# za -

na do ich pil no wa nia i na pra wy.

Ro dza jem obron nej bu dow li by %a tak -

"e izd bi ca – przede wszyst kim za bez -

pie cza j# ca fi lar mo stu od ude rze& kry,

fa li. Od tej pod sta wy s%o wo twór czej po -

cho dz# ta kie na zwy miej sco we, jak

Izbi ca, Izbic ko (ko %o Strze lec Opol -

skich), Izbicz no, Izbi ska, Izbisz cze, Izd -

by, Iz deb ki, Iz deb na – dzi siej sza Isteb -

na ko %o Cie szy na, Iz deb nik, Iz deb no. 

Wszyst kie przy wo %a ne w dzi siej szym

od cin ku na zwy s# cen nym 'la dem dzia -

%al no 'ci wy twór czej cz%o wie ka – jak "e
sze ro kiej, jak "e si( tech nicz nie do sko -

na l# cej!

!

Sko ro za' na po cz#t ku dzi siej sze go

od cin ka po s%u "y %em si( – obok wy "a rze -

nia, wy pa le nia – okre 'le nia mi wy go rze -

nie, wy pra "e nie, do po wiem te" dla po -

rz#d ku, "e – oczy wi 'cie – od tych dwu

ostat nich pod staw po cho dz# ta kie two -

ry na zew ni cze, jak Zgo rze lec (nie miec -

ki sub sty tut Go er litz), Zgierz, !e grze,

Ze grze oraz Pra ga i Pra" ka – dzi siej -

sza Pra sz ka.

Z cza sem bar dziej eko no micz nie ob -

cho dzo no si( z la sem – w miej sce

przy wo %a nych wy "ej wy pa le nia, wy "a -

rze nia, wy go rze nia, wy pra "e nia po ja wi%
si( kar czu nek, wy r&b, po r'b (ten ostat -

ni zna czy% te" w gwa rach ty le, co

„miej sce ogro dzo ne w le sie dla utrzy -

ma nia w nim pa sie ki”). I to jest pod sta -

wa s%o wo twór cza ta kich wy twór czych

nazw miej sco wych, jak Kar czew, Za r' -
ba, Za r' by, Po r' ba, Po r' by. Po r' bi ska,

Po r&b ka, Po r&b ki, Po r'b ka. Tych sze')

Do !a ro wa

przez Osiek

60



66

Kto by po my !la", #e Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na w Cze la -

dzi ma ju# po nad sto lat? Hi sto ria
ksi$# ni cy si% ga 1905 r., kie dy to Ma -
ria &u ka szew ska otrzy ma "a
od w"adz ro syj skich kon ce sj% na za -
"o #e nie i pro wa dze nie wy po #y czal -
ni ksi$ #ek. Pierw sz$ sie dzi b$ bi blio -
te ki by "a daw na karcz ma w Ryn ku,
wy re mon to wa na i wy po sa #o na
dzi% ki po mo cy To wa rzy stwa Sa turn.
Pó' niej opie k% nad zbio ra mi prze -
j% "a Pol ska Ma cierz Szkol na, a na -
st%p nie Pol skie Sto wa rzy sze nie
O!wia to we. Przy by wa j$ cy ksi% go -
zbiór i co raz wi%k sza licz ba ko rzy -
sta j$ cych spo wo do wa "y prze no si ny
do no we go lo ka lu wy na j% te go w do -
mu pa( stwa Mach niew skich.
Od 1916 r. po now nie nad zór nad bi -
blio te k$ prze j% "a Pol ska Ma cierz
Szkol na, a pro wa dzi li j$ spo "ecz nie
na uczy cie le cze ladz kich szkó" (mie -
si%cz na op"a ta za ko rzy sta nie z bi -
blio te ki wy no si "a 50 gr. dla do ro -
s"ych i 25 gr. dla m"o dzie #y).
Od po "o wy 1929 r. na etat do bi blio -
te ki zo sta "a przy j% ta Ma ria No ga jo -
wa, któ rej imi%, ja ko za s"u #o nej dla
lo kal nej spo "ecz no !ci i czy tel nic twa,
pla ców ka no si do dzi!. 

Na sza in sty tu cja ja ko Miej ska
Bi blio te ka Pu blicz na dzia "a od
1 stycz nia 1949 r.. Po wie lu lo ka lo -
wych tu "acz kach do cze ka "a si% 
– w 1971 r. – no we go, przy sto so wa ne go do dzia -
"a( bi blio tecz nych bu dyn ku, w któ rym mie !ci si%
obec nie. W 2008 r. Bi blio te ka G"ów na prze sz"a
grun tow ny re mont, któ ry ogrom nie po pra wi" es -
te ty k% po miesz cze( i wy gl$d ele wa cji oraz
wp"y n$" na kom fort ko rzy sta nia ze zbio rów.

Cze ladz k$ sie) bi blio tecz n$ two rzy Bi blio te -
ka G"ów na oraz 4 fi lie w po szcze gól nych dziel -
ni cach, a tak #e fi lia w szpi ta lu, z któ rej ko rzy -
sta j$ pa cjen ci i per so nel. 

Dla wy go dy na szych czy tel ni ków na bie #$ -
co wpro wa dza my do ka ta lo gów kom pu te ro wych
na byt ki od 2000 r., jak rów nie# wcze !niej sze
zbio ry, aby ju# w nie da le kiej przy sz"o !ci przej!)
do kom pu te ro we go wy po #y cza nia we wszyst -
kich pla ców kach (obec nie elek tro nicz nie mo# -
na za ma wia) ksi$# ki ze zbio rów Wy po #y czal -
ni dla Do ro s"ych i Od dzia "u dla Dzie ci
i M"o dzie #y Bi blio te ki G"ów nej). Jest to dla nas
prio ry te to we przed si% wzi% cie z uwa gi na fakt, #e
w 2013 r. od wie dzi "o nas a# 106 000 osób, któ -
re wy po #y czy "y "$cz nie 177 000 ksi$ #ek. 

Wpraw dzie g"ów nym za da niem bi blio te ki by -
"o i jest gro ma dze nie, prze cho wy wa nie i udo st%p -
nia nie wy two rów ludz kiej my !li, jed nak dzi siej -
sze cza sy po ka zu j$, i# to za ma "o. To te#
bi blio te ka sta je si% miej scem, w któ rym prze ni -
ka j$ si% dzia "a nia kul tu ral ne, in for ma cyj ne
i edu ka cyj ne. St$d wy ni ka bo ga ta ofer ta cze ladz -
kiej ksi$# ni cy skie ro wa na do sze -
ro kie go i ró# no rod ne go gro na od -
bior ców.

Od kil ku lat ko or dy nu je my dzia -
"al no!) Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku, or ga ni zu j$c spo tka nia i wy -
k"a dy o ró# nej te ma ty ce (zdro -
wot nej, psy cho lo gicz nej, kul tu ral -
nej, po dró# ni czej – wszyst kie cie sz$
si% za in te re so wa niem, o czym
!wiad cz$ ku lu aro we dys ku sje
z pro wa dz$ cy mi po wy k"a dach).
Dla se nio rów pro wa dzo ne s$ te#
kur sy j% zy ka an giel skie go, za j% cia
kom pu te ro we i gim na sty ka kon dy -
cyj na. Do dat ko wo ofe ru je my Spo -
tka nia z pa sja mi (w ra mach pro jek -
tu Fun da cji Oran ge dla se nio rów)
oraz szko le nia i warsz ta ty: wo lon -
ta riat se nio rów, tre ning mo ty wa cyj -
ny, pierw sza po moc w na g"ych wy -
pad kach.

Za in te re so wa niem miesz ka( ców Cze la dzi
cie sz$ si% or ga ni zo wa ne przez nas wy sta wy pro -
fe sjo nal nych twór ców i ama to rów, eks po zy cje
zwi$ za ne z hi sto ri$ mia sta lub re gio nu (Na sza
kla sa. Szko !a i ucznio wie w daw nej fo to gra fii),
wy sta wy po dró# ni cze (In die nie zna ne – fo to gra -
fie Pio tra Ko cha) oraz te, któ re przy bli #a j$ li te -
ra tu r% i syl wet ki pi sa rzy. Od lat wspó" pra cu je -
my ze sto wa rzy sze nia mi dzia "a j$ cy mi na rzecz
osób nie pe" no spraw nych (m.in. or ga ni zu je my
wy sta w% po ple ne ro w$ Ma lo wa ne kro pla mi
desz czu). Po wo dze niem cie sz$ si% wy sta wy
(Du" skie fre ski sa kral ne) i spo tka nia w ra mach
Fe sti wa lu Nor da lia, przy bli #a j$ ce kul tu r% kra jów
skan dy naw skich.

W bi blio te ce od wie lu lat dzia "a Dys ku syj ny
Klub Ksi$# ki, z któ re go zro dzi" si% Dys ku syj ny
Klub Fil mo wy (obec nie two rzy go licz ne gro no
sym pa ty ków i wci$# do "$ cza j$ no wi), a tak #e Sek -
cja Te atral na, w ra mach któ rej or ga ni zo wa ne s$
wy jaz dy na spek ta kle do Cho rzo wa, Cie szy na czy
Biel ska -Bia "ej. Szcze gól n$ po pu lar no !ci$ cie sz$
si% spo tka nia z au to ra mi (go !ci li !my m.in.: Jac -
ka Deh ne la, S"a wo mi ra Ko pra, Ka ta rzy n% Ener -
lich, Mar ka Kra jew skie go) i pa sjo na ta mi po dró -
#y, po ka zu j$ cy mi zdj% cia – ubar wio ne za wsze
fa scy nu j$ cy mi opo wie !cia mi – i eg zo tycz ne
pa mi$t ki. Id$c z du chem cza su, mi "o !nicz kom r% -
ko dzie "a (tym star szym i tym m"od szym) pro po -

nu je my warsz ta ty, pod czas któ rych
mo# na na uczy) si% two rze nia kom -
po zy cji flo ry stycz nych, spo rz$ dza -
nia dzia ni no wej bi #u te rii, scrap bo -
okin gu, de co upa ge’u i fil co wa nia.
Przy two rze niu prac jest czas na po -
ga w%d k% o prze czy ta nych ksi$# -
kach i mi% dzy po ko le nio w$ in te -
gra cj%. Od wie lu lat an ga #u je my si%
w dzia "a nia Wiel kiej Or kie stry *wi$ -
tecz nej Po mo cy (od 16 lat MBP jest
sie dzi b$ miej skie go szta bu WO*P
i g"ów nym or ga ni za to rem ak cji)
oraz w lo kal ne dzia "a nia cha ry ta tyw -
ne – fe styn Mu rem za mu rem (zbiór -
ka fun du szy na od bu do w% mu ru
opo ro we go), pod kre !la j$c tym sa -
mym swo j$ obec no!) w !ro do wi sku
i bu du j$c po zy tyw ny wi ze ru nek
in sty tu cji.

Wa# nym ce lem na szej dzia "al -
no !ci jest wy ro bie nie w u#yt kow -
ni kach, zw"asz cza tych naj m"od -
szych, na wy ku lek tu ry, pro -
pa go wa nie mo dy na czy ta nie
po przez or ga ni zo wa nie atrak cyj -
nych za j%) edu ka cyj no -li te rac -
kich, po "$ czo nych z za ba wa mi
ru cho wy mi, kon kur sa mi i wy sta -
wa mi prac pla stycz nych two rzo -
nych w bi blio te ce. Tra dy cj$ sta "y
si% ju# Fe rie i Wa ka cje w Bi blio -
te ce przy ci$ ga j$ ce dzie ci ró# no rod -
n$ te ma ty k$. Z wiel kim en tu zja -
zmem spo ty ka j$ si% Wa ka cje

z eks pe ry men tem oraz Plan szów ki w Bi blio te -
ce, któ re po ma ga j$ nam or ga ni zo wa) za przy -
ja' nie ni wo lon ta riu sze. Dba my te# o bez pie -
cze( stwo dzie ci i m"o dzie #y w sie ci, w"$ cza j$c
si% w ogól no pol skie ak cje Ty dzie( Bez piecz -
ne go In ter ne tu czy Sie cia ki na Wa ka cjach.
Uczest ni czy my w kam pa nii Ca "a Pol ska czy -
ta dzie ciom, prze pro wa dza j$c g"o !ne czy ta nie
oraz in sce ni za cje (ku ucie sze naj m"od szych)
w cze ladz kich przed szko lach. W ra mach tej sa -
mej ak cji uczniom klas I –III szkó" pod sta wo -
wych pro po nu je my spo tka nia z cy klu Za wo dow -
cy czy ta j# dzie ciom (go !ci li !my m.in.:
psy cho lo ga, ak to ra, re #y se ra, po li cjan ta, pszcze -
la rza, funk cjo na riu szy stra #y gra nicz nej). Pro -
wa dzi my za j% cia otwar te dla naj m"od szych oraz
ich ro dzi ców w ra mach ak cji Czy tan ki -nie spo -
dzian ki, któ rych g"ów nym za "o #e niem jest
czy ta nie ksi$ #ek wzbo ga co ne za ba wa mi ru cho -
wy mi i edu ka cyj ny mi. Tro ch% star si mi "o !ni cy
li te ra tu ry ma j$ oka zj% po dzie li) si% wra #e nia -
mi z lek tur w pr%# nie dzia "a j$ cym Dys ku syj nym
Klu bie Ksi$# ki dla Dzie ci i M"o dzie #y „Dwu -
kro pek”. Je go cz"on ko wie sa mi pro wa dz$ nie -
ofi cjal ny pro fil Klu bu na Fa ce bo oku.

Pro mo cja czy tel nic twa to te# spo tka nia z ulu -
bio ny mi au to ra mi i oka zja do zdo by cia de dy ka -
cji, st$d obec no!) u nas: Krzysz to fa Pet ka,
Grze go rza Kas dep ke, Iza be li Kle ba( skiej czy

Bar ba ry Gaw ry luk.
Od lat bi blio te ka jest te# miej -

scem spo tka( wie lu sto wa rzy -
sze( i or ga ni za cji po za rz$ do wych
dzia "a j$ cych w Cze la dzi. Je ste !my
otwar ci na wszel kie pro po zy cje
z ich stro ny. Nad zwy czaj owoc na
jest wspó" pra ca ze Sto wa rzy sze -
niem Mi "o !ni ków Cze la dzi, Har -
cer skim Kr% giem Se nio ra ZHP,
Sto wa rzy sze niem Ini cja tyw Kul -
tu ral nych i To wa rzy stwem Przy -
ja' ni Pol ska – Fran cja. Jed nak naj -
wa# niej sze s$ opi nie i g"o sy
czy tel ni ków, ich sa tys fak cja z po -
dej mo wa nych przez nas ini cja tyw,
bo wiem tyl ko wspó" dzia "a nie
przy nie sie wy mier ne skut ki dla
wszyst kich cz"on ków lo kal nej
spo "ecz no !ci.

BE ATA MAR CIN KOW SKA

Z +YCIA
BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi

Atrakcyjna stulatka

Cze ladz k# ksi#$ ni c% od wie dzi! S!a wo mir Ko per, au tor po czyt nych ksi# $ek
po pu la ry zu j# cych hi sto ri%
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Pra cow ni cy MBP w Cze la dzi
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„Uro da pol sz czy zny” 
w Pa !a cu M!o dzie "y

W od re stau ro wa nych wn# trzach Pa !a cu M!o dzie -
"y w Ka to wi cach go $ci wa" na wy sta wa, któ ra aku -
rat w tym miej scu wy da je si# jak naj bar dziej po -
trzeb na – i to nie tyl ko ze wzgl# du na wa lo ry
ar ty stycz ne – jej twór c% jest wy bit ny fo to gra fik Zbi -
gniew Sa wicz, ale i dy dak tycz ne. 

Wy sta wa jest po k!o siem s!yn nych ka to wic kich
dyk tand za ini cjo wa nych i pro wa dzo nych przez wie le
lat, przez tra gicz nie zmar !% w ka ta stro fie smo le& -
skiej, se na tor Kry sty n# Bo che nek. 

Na fo to gra fiach po ja wia j% si# nie tyl ko t!u my
uczest ni ków dyk tand – osta tecz nie od by wa j% cych si#
w ka to wic kim Spodku, bo tyl ko ten obiekt móg! po -
mie $ci' tak ogrom n% ilo$' ch#t nych osób, ale i cen ne
za byt ki pi $mien nic twa ze zbio rów Bi blio te ki (l% -
skiej, jak rów nie" por tre ty wy bit nych Po la ków, któ -
rych !% czy my z pi#k nem s!o wa pol skie go. S% wi#c
wspa nia !e fo to gra fie twór ców li te ra tu ry, am ba sa do -
rów pol sz czy zny, m.in.: Wi s!a wy Szym bor skiej, Ta -
de usza Ró "e wi cza, Cze s!a wa Mi !o sza, Ta de usza Kon -
wickie go, s% tak "e wy bit ni j# zy ko znaw cy jak prof.
An drzej Mar kow ski czy prof. Wa le ry Pi sa rek. Uwa -
g# zwra ca j% rów nie" re pro duk cje sta ro dru ków oraz
daw nych pod r#cz ni ków do j# zy ka pol skie go. (wk)

Znaki i twarze 
miasta
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Zbi gniew Sa wicz – au tor wy sta wy „Uro da pol sz czy zny”.
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Opol skie lau ry 

dla ani ma to rów 

i twór ców kul tu ry

W Fil har mo nii Opol skiej im. Jó ze fa El sne ra od by !a si" uro -

czy sta ga la XV edy cji Na gród Mar sza! ka Wo je wódz twa Opol -

skie go dla Ani ma to rów i Twór ców Kul tu ry. Te go rocz ny mi lau re -

ata mi zo sta li: Ja ni na Ko ron kie wicz – kul tu ro znaw ca, te atro log,

kie row nik m!o dzie #o wych ze spo !ów ar ty stycz nych Klu bu Gar -

ni zo no we go w Brze gu (na gro da za ca !o kszta!t dzia !al no $ci),

Ge rard Ku rzaj – pre zes To wa rzy stwa Przy ja ció! S!a wi" cic, ani -

ma tor wspó! pra cy miesz ka% ców K" dzie rzy na-Ko& la i po tom -

ków 'l( za ków z USA, Ewa Gut kow ska -Su ro wiec – or ga ni za -

tor ka ple ne rów i wy staw z Klucz bor skie go Do mu Kul tu ry, )a ne ta

Plot nik – wo ka list ka, in struk tor ka Klu bu Wo ka li sty z Krap ko -

wic kie go Do mu Kul tu ry, Kor ne liusz Wiatr – kom po zy tor, dy ry -

gent, za !o #y ciel ze spo !u „Wind Band” dzia !a j( ce go przy Pa% -

stwo wej Szko le Mu zycz nej w Ole $nie, An drzej Pu !aw ski – wójt

gmi ny Mu rów, za !o #y ciel Spo !ecz ne go Ko mi te tu Od bu do wy

Za byt ków w Za gwi& dziu, Ge rard Ka sprzak – dy rek tor Gmin ne -

go O$rod ka Kul tu ry w Do brze niu Wiel kim oraz Ste fa nia To po -

la – ho no ro wy pre zes Opol skie go Od dzia !u Sto wa rzy sze nia

Twór ców Lu do wych. Mar sza !ek Wo je wódz twa Opol skie go An -

drzej Bu !a od zna ka mi „Za Za s!u gi dla Wo je wódz twa Opol skie -

go” uho no ro wa! prof. Te re sa Smo li% sk( z Uni wer sy te tu Opol -

skie go, Ta de usza So ro czy% skie go – po et" i ani ma to ra kul tu ry

i Li di" Szpak – na uczy ciel k" Ze spo !u Gim na zjal no -Szkol ne go

w Bra ni cach, opie kun k" ze spo !u ta necz ne go „Ka prys”. Na wst" -
pie uro czy sto $ci An drzej Czer ni k – ak tor i twór ca te atral ny

otrzy ma! z r(k Wo je wo dy Opol skie go Ry szar da Wil czy% skie go

me dal „Glo ria Ar tis” nada ny przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -

twa Na ro do we go. Uro czy st( ga l" wr" cze nia na gród i lau rów

zor ga ni zo wa n( przez De par ta ment Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki

Urz" du Mar sza! kow skie go Wo je wódz twa Opol skie go u$wiet -

ni! kon cert mu zy ki fil mo wej Woj cie cha Ki la ra w wy ko na niu Or -

kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Opol skiej pod dy rek cj( Bar -

to sza )u ra kow skie go. W ho lu in sty tu cji go $cie uro czy ste go

kon cer tu mo gli obej rze* oko licz no $cio w( wy sta w" pre zen tu j( -

c( lau re atów wszyst kich pi"t na stu edy cji Na gród Mar sza! ka

Wo je wódz twa. 
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Sta tu et ki Ani ma to rów Kul tu ry Wo je wódz twa Opol skie go za pro jek to wa ne

przez prof. Ma ria na Mo len d! z UO.

W#ród laureatów – piosenkarka $aneta Plotnik i aktor Andrzej Czernik.

Kon cert mu zy ki fil mo wej Woj cie cha Ki la ra Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har -

mo nii Opol skiej pod ba tu t% Bar to sza $u ra kow skie go.

Od le wej lau re aci: $. Plot nik, J. Ko ron kie wicz, G. Ku rzaj, A. Pu &aw ski, 

K. Wiatr, E. Gut kow ska -Su ro wiec, G. Ka sprzak, A. Bu &a Mar sza &ek Wo je wódz -

twa Opol skie go, B. Ka mi' ska Cz&o nek ZWO, przy mi kro fo nie S. To po la.

Janina Koronkiewicz – laureatka nagrody za ca&okszta&t dzia&alno#ci 

na niwie kultury.
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Pani Jana od Saperów
Wy bit na po et ka wro c!aw ska Ma rian na

Bo cian (1942-2003) po rów na !a nie gdy" sfe -

r# kul tu ry do wie ko we go la su, do mi kro ko -

smo su przy ro dy, gdzie ka$ de ist nie nie ma

swo je szcze gól ne zna cze nie, gdzie strze li -

ste "wier ki i roz !o $y ste d# by na rów ni

wspó! ist nie j% z ja !ow cem, mchem i krze wa -

mi ja gód, jed ne bez dru gich nie mo g% sa -

mo dziel nie ist nie&… Gdzie" obok wiel kich

scen ope ro wych, te atral nych i fil har mo nicz -

nych, pa sjo na ci pro wa dz% nie wiel kie o"rod -

ki kul tu ry, klu by i "wie tli ce. W"ród naj m!od -

szych po ko le' roz bu dza j% za in te re so wa nia

es te tycz ne, edu ku j% przy sz!ych od bior ców

kul tu ry i sztu ki, szli fu j% ar ty stycz ne ta len -

ty dzie ci i m!o dzie $y, wy ko nu j% co dzien n%
pra c# u pod staw nie za wsze na le $y cie do -

ce nia n% i wy na gra dza n%. W gro nie te go -

rocz nych lau re atów Na gród Mar sza! ka

Wo je wódz twa Opol skie go wy ró$ nio no Ja -

ni n# Ko ron kie wicz, kul tu ro znaw c#, te atro -

lo ga, kie row ni ka Klu bu 1 Pu! ku Sa pe rów

w Brze gu, zna ko mi te go ani ma to ra i twór -

c# kul tu ry. Od po nad trzy dzie stu lat kie ru -

je dzia !al no "ci% woj sko wej pla ców ki od gry -

wa j% cej wa$ n% ro l# na ma pie kul tu ral nej

mia sta, po wia tu i re gio nu. Klu bo we ze spo -

!y dzie ci# ce i m!o dzie $o we (ta necz ne, wo -

kal ne, te atral ne) m.in. „Bie dron ki”, „Ver -

bum” oraz „In wen cja”, zdo by wa j% lau ry

na ogól no pol skich kon kur sach i prze gl% -
dach, re pre zen tu j% Woj sko Pol skie i lo kal -

ne "ro do wi sko sa mo rz% do we na wie lu im -

pre zach w kra ju i za gra ni c%. Pa ni Ja na – jak

na co dzie' na zy wa j% j% pod opiecz ni

i wspó! pra cow ni cy jest zna ko mi tym or ga -

ni za to rem i ani ma to rem wie lu przed si# -
wzi#&: kul tu ral nych, pa trio tycz nych, spo !ecz -

nych i cha ry ta tyw nych, re ali zo wa nych dla

sze ro kie go kr# gu uczest ni ków i pu blicz no -

"ci. Po dej mo wa !a dzia !a nia na rzecz za cho -

wa nia tra dy cji kre so wych, za in te re so wa !a
pio sen k% lwow sk% i kre so w% naj m!od sze po -

ko le nie. Za owo co wa !o to kre so wy mi kon -

cer ta mi wspo mnia nych ze spo !ów, któ re

by !y okla ski wa ne i na gra dza ne na sce nach

i es tra dach wie lu ogól no pol skich prze gl% -
dów i fe sti wa li, wzbu dza j%c wzru sze nie

i po dziw kre so wian w ró$ nych miej sco wo -

"ciach na sze go kra ju. Pa ni kie row nik nie za -

po mi na o pra cy na rzecz brze skich sa pe rów

i "ro do wisk kom ba tanc kich or ga ni zu j%c
wie le przed si# wzi#& woj sko wych m.in.: Sa -

per skie Za dusz ki, sa per skie wie czo ry klu -

bo we – te atral ne, mu zycz ne i li te rac kie,

a tak $e Wo je wódz ki Kon kurs Po ezji Pa trio -

tycz nej i Re li gij nej „Fi des et Pa tria”. Pa -

ni Ja na jest przy ja cie lem i wy cho waw c%
m!o dzie $y, wspól nie od lat osi% ga j% wie le

suk ce sów ar ty stycz nych. Dzi# ki wy so kiej ety -

ce za wo do wej kszta! tu je swo ich pod opiecz -

nych w du chu pa trio ty zmu, któ ry jest owo -

cem mi !o "ci do Oj czy zny i oby wa tel skiej

tro ski o do bro wspól ne. Wie lu z jej pod -

opiecz nych wy ro s!o na od po wie dzial nych

i m% drych lu dzi, po dej mu j% cych stu dia

na pre sti $o wych uczel niach, osi% ga j% cych

suk ce sy za wo do we. To wy j%t ko we gro no

two rz% m.in. m!o da dok to rant ka na uni wer -

sy te cie, in struk tor ka ze spo !ów ar ty stycz nych,

"pie wa j% cy po eta i kom po zy tor, ak tor ka m!o -

de go po ko le nia zna na ze scen te atrów mu -

zycz nych i fil mo we go ekra nu. Jak w ma gicz -

nym le sie kul tu ry, opi sa nym przez Po et k#,
wzra sta li ku "wia t!u pod opie ka Pa ni Ja ny,

od mchów, ja !ow ców i ja gód a$ po ko na ry

d# bów i wierz cho! ki "wier ków strze li stych. 

JANUSZ!WÓJCIK

! W Ga le rii Sztu ki Wspó! cze snej w Opo lu
otwar to wy sta w" WORLD PRESS PHO TO 2014,
obej mu j# c# po nad 50 naj lep szych fo to gra fii
pra so wych, któ re bra !y udzia! w te go rocz nej edy -
cji mi" dzy na ro do we go kon kur su fo to gra ficz -
ne go o tej sa mej na zwie.

! Fi na!XXI Re gio nal ne go Kon kur su Li te rac -
kie go „Ze $l# skiem na Ty” po !# czo ny z kon cer -
tem Ma rii Na le wai – lau re at ki Prze gl# du Pie %ni
„$l# skie $pie wa nie” im. prof. Adol fa Dy ga cza
oraz ze spo !u „Si le sia” od by! si" w &ub nia' skim
O%rod ku Kul tu ry.

! Adam To ma szew ski, sty pen dy sta Eu ro pej -
skie go Fo rum Mu zy ki Pol skiej z Ber li na za gra!
utwo ry J.S. Ba cha, S. Pro ko fie wa, C. De bus sy’ego
i F. Cho pi na pod czas re ci ta lu for te pia no we go w sa li
kon cer to wej Zam ku Pia stów $l# skich w Brze gu.

! Spo tka nie z cy klu „Twa rze Opo la” z udzia -
!em Bo gu s!a wa Szyb kow skie go, zna ne go ko lek -
cjo ne ra, fi la te li sty, fo to gra fa, ce nio ne go wy daw -
cy oraz znaw cy fo to gra fii i fi lo kar ty sty ki %l# skiej,
zor ga ni zo wa !o Cen tral ne Mu zeum Je' ców Wo -
jen nych w opol skiej sie dzi bie in sty tu cji.

! W Ga le rii Wo je wódz kiej Bi blio teki Pu -
blicz nej im. Ema nu ela Smo! ki w Opo lu mo( na
by !o obej rze) wy sta w" „Cia !o ludz kie. Ana to -
mia cz!o wie ka w sta ro dru kach od XV
do XVIII stu le cia” przy go to wa n# przez go spo -
da rzy przy wspó! pra cy z Bi blio te k# Na uko w#
w O!o mu' cu.

! Gwiaz d#XXIII Spo tka ' Mu zy ków Jaz zo -
wych, któ re od by !y si" w Cen trum Spo tka' Mu -
zy ków Jaz zo wych w Rud ni kach by! Jan „Pta -
szyn” Wró blew ski Qu ar tet w sk!a dzie: Jan
„Pta szyn” Wró blew ski – sak so fon, Woj ciech
Nie dzie la – for te pian, Mi cha! Kap czuk – kon tra -
bas, Mar cin Jahr – per ku sja. 

! Te atr „Pre wen to rium” z B" dzi na zdo by!
Grand Prix XXXII Ogól no pol skie go Prze gl# -
du Te atrów Ama tor skich PRO SCE NIUM, 
któ ry zor ga ni zo wa no na sce nie Ny skie go 
Do mu Kul tu ry, gdzie ze spo !y te atral ne 
za pre zen to wa !y pi"t na %cie spek ta kli, spo %ród
któ rych na gro dzo no rów nie( „Bal la dy n"”
w wy ko na niu Te atru „Gra ciar nia” z Kra-
ko wa.
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si" ga j# cych wie lo krot nie do kr" gu spraw pol -
sko -nie miec kich. Na wst" pie spo tka nia, pro wa -
dzo ne go przez Zbi gnie wa Gór nia ka, prof. Do -
ro ta Si mo ni des pod kre $li %a, &e fil my Ju bi lat ki
na gra dza ne lau ra mi kra jo wy mi i za gra nicz ny -
mi, bar dziej zna ne s# na fo rum ogól no pol skim
ni& w Opo lu. Ju bi lat ka opo wia da %a pu blicz no -
$ci o ku li sach swo jej pra cy za wo do wej, o dro -
dze ja k# prze sz%a przez kil ka re dak cji za nim zo -
sta %a sa mo dziel n# au tor k# i pro du cent k#
fil mo w#. Po $ród wie lu re ali za cji o cha rak te rze
re kla mo wym i pro mo cyj nym, któ re za pew nia -
j# au tor ce pod sta wy ma te rial ne dzia %al no $ci, po -
tra fi rów nie& re ali zo wa' swo je za in te re so wa -
nia i am bi cje ar ty stycz ne, któ rych owo cem s#
uda ne fil my o cha rak te rze edu ka cyj nym i po -
pu la ry za tor skim m.in.: Edith Ste in – "l% ska "wi# -
ta, Praw da po nad wszyst ko – opo wie"& o ksi# -
dzu Dzier $o nie, Gra z pa mi# ci%. Je rzy Gro tow ski

w Opo lu, (l% ska Sa ma ry tan ka. Ma ria Lu iza

Mer kert. Pro gram ju bi le uszo we go wie czo ru
wzbo ga ci %a pre mie ro wa pro jek cja no we go fil -
mu Te re sy Ku dy by – Edward Sta chu ra z te go

"wia ta, sta no wi# ce go li rycz n# opo wie$' o ro -
dzin nych stro nach bar da, któ re go le gen da prze -
trwa %a pró b" cza su. Na za ko( cze nie wie czo ru,
po &y cze niach i to a $cie, dy rek tor WBP Ta de usz
Chro bak za pro si% pu blicz no$' do de gu sta cji oko -
licz no $cio we go tor tu, do k%a da j#c na( jesz cze
jed n# wi $ni" w po sta ci za pro sze nia na spo tka -
nie z Ma ria nem Bu chow skim au to rem ksi#& ki
„Bu ty Ika ra. Bio gra fia Edwar da Sta chu ry”. 

Se ne gal Edwar da Szcza po wa

Dr Edward Szcza pow, ar ty sta zna ny i ce nio -
ny nie tyl ko w opol skim $ro do wi sku, wy sta wia -
j# cy w kra ju i za gra ni c#, na co dzie( pra cow -
nik na uko wy Uni wer sy te tu Opol skie go,
za pre zen to wa% w Ga le rii Pierw sze Pi" tro ZPAP
w Opo lu plon swo ich ma lar skich fa scy na cji Se -
ne ga lem. Ten eg zo tycz ny kraj po zna wa% na kar -
tach li te ra tu ry, na fil mach i zdj" ciach. Do t#d
opol ska pu blicz no$' sze rzej zna %a ar ty st" z wie -
lu uda nych prac ma lar skich in spi ro wa nych
hi sto ri# i ar chi tek tu r# )l# ska Opol skie go, a tak -
&e $wiet nych por tre tów. Se ne gal we d%ug Szcza -
po wa jest barw ny i ta jem ni czy, ar ty sta na ma -
lo wa% afry ka( skie sce ny na du &ych for ma tach.
Ob ra zy urze ka j# wi dzów barw ny mi stro ja mi ko -
biet i twa rza mi lu dzi, nie ba nal ny mi, wy tra wio -
ny mi g%" bi# do zna( i do $wiad cze( &y cio wych.
Ma lo wa ne po sta cie ar ty sta uka za% pod czas co -
dzien nych czyn no $ci. Ko bie ty go tu j# w ko cio% -
kach stra w", ch%op cy wy bie gli ze szko %y i przy -
gl# da j# si" z za cie ka wie niem ob ce mu
przy by szo wi. Wy bór te ma tu wy sta wy by% kwe -
sti# przy pad ku, zo sta% za in spi ro wa ny lek tu r# Ka -
pu $ci( skie go i obej rza nym re por ta &em z Se ne -
ga lu. Ar ty sta roz wa &a po dró& do Se ne ga lu, by'
mo &e w nie od le g%ej przy sz%o $ci na ma lu je ko -
lej ne ob ra zy z eg zo tycz ne go kra ju ale tym ra -
zem ju& w s%o( cu Afry ki. 

T!u my na tro pach „Kre so wej Atlan ty dy”

W Opo lu chy ba tyl ko prof. Sta ni s%aw S%a wo -
mir Ni cie ja po tra fi przy ci# gn#' t%u my na spo -
tka nia au tor skie. Tak by %o w Stu denc kim Cen -
trum Kul tu ry, gdzie nad kom plet pu blicz no $ci
(bli sko 400 osób) przy by% na pre zen ta cj" pi# -
te go to mu „Kre so wej Atlan ty dy”. Tym ra zem
au tor za pro si% czy tel ni ków do po zna nia hi sto -
rii i mi to lo gii ko lej nych miast kre so wych:
Sam bo ra – s%y n# ce go z ogro dów, Ru dek z mau -
zo leum Fre drów, gdzie spo cz#% s%yn ny ko me -
dio pi sarz, Nad wór nej – mia sta otwie ra j# ce go
bra m" do Gor ga nów, Ra faj %o wej – za pi sa nej
w dzie jach pol skie go or" &a bo ha ter ski mi czy -
na mi II Bry ga dy Le gio nów Pol skich. W" -
drów ki szla kiem miast i mia ste czek na kar tach
ko lej nych to mów au tor prze pla ta barw ny mi opo -
wie $cia mi o dzie jach wie lu wy bit nych ro dzin,
wzbo ga ca j#c je licz nymi aneg do tami. Wa lo ry
„Kre so wej Atlan ty dy” do ce nia li m.in. prof. Ja -
nusz Ma jew ski, lwo wia nin, zna ny fil mo wiec,
hi sto ryk prof. Hen ryk Sam so no wicz oraz wy -
bit ny pi sarz Wie s%aw My $liw ski, któ ry na pi sa%:
„Kre so wa Atlan ty da” prof. Sta ni s!a wa Ni ciei to

za mie rze nie im po nu j% ce. Z wy da nych do tych -

czas czte rech to mów, któ re prze czy ta !em z nie -

s!ab n% cym za in te re so wa niem je den po dru gim,

wy !a nia si# nie tyl ko go spo dar czy, spo !ecz ny, de -

mo gra ficz no -et no gra ficz ny ob raz kre so wych

miast i mia ste czek daw nych pol skich ziem, lecz

na de wszyst ko ich ro la w pol skiej kul tu rze, z cze -

go nie za wsze zda je my so bie spra w#. Do dat ko -
w# atrak cj# wie czo ru by% pre mie ro wy po kaz fil -
mu te le wi zyj ne go po $wi" co ne go Ko %o myi.
Pod czas licz nych spo tka( pre zen tu j# cych ko lej -
ne to my „Kre so wej Atlan ty dy” au tor od wie dzi%
po nad dwie $cie pol skich miast, wsz"dzie cie sz#c
si" wiel kim za in te re so wa niem czy tel ni ków. 

Ju bi le usz Te re sy Ku dy by

Te re sa Ku dy ba – opol ska do ku men ta list ka,
re &y ser ka, pro du cent ka fil mo wa i te le wi zyj na
ob cho dzi %a ju bi le usz 25-le cia pra cy pod czas spo -
tka nia au tor skie go w czy tel ni Wo je wódz kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej. Ju bi lat ka wspó% pra co wa %a
m.in. z TVP Opo le, Ga ze t# w Opo lu, ARD
i Deut sche Wel le. W swo im do rob ku zgro ma -
dzi %a po nad 200 fil mów do ku men tal nych, re -
por ta &y te le wi zyj nych i pu bli ka cji pra so wych,
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Rok te mu, 29 grud nia…
Ta wia do mo!" nie tyl ko dla !ro do wi -

ska mu zycz ne go by #a nie spo dzie wa na
i jak za wsze w ta kiej sy tu acji, bar dzo przy -
gn$ bia j% ca. 29 grud nia zmar# Woj ciech
Ki lar. Kil ka dni pó& niej, 3 stycz nia t#u my
'e gna #y Wiel kie go Kom po zy to ra, Wiel kie -
go (l% za ka ze Lwo wa, cz#o wie ka nie zwy -
kle skrom ne go, 'ycz li we go, któ ry w pew -
nym mo men cie swo je go 'y cia zwró ci# si$
ku kon tem pla cji, ku naj wy' szym war to -
!ciom du cho wym, ja kie od na laz# w wie -
rze i mo dli twie.

Woj ciech Ki lar by# z pew no !ci% kim!
wy j%t ko wym – na le 'a# nie tyl ko do her -
me tycz ne go !wia ta wspó# cze snych kom -
po zy to rów, ale by# po sta ci% roz po zna wal -
n% tak 'e przez lu dzi spo za te go kr$ gu. By#
iko n% (l% ska, au to ry te tem o zde cy do wa -
nych po gl% dach.

Od tam te go po 'e gna nia mi ja rok. I tak
jak zmar #y przed czte re ma la ty Hen ryk
Mi ko #aj Gó rec ki – twór ca Sym fo nii „Pie -
!ni 'a #o snych”, uho no ro wa ny zo sta# po -
pier siem w Ga le rii Ar ty stycz nej w Ka to -
wi cach. Ma te' plac swe go imie nia 
– fo rum przed gma chem Na ro do wej Or -
kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia.
Hen ryk Mi ko #aj Gó rec ki zo sta# pa tro nem
Fil har mo nii (l% skiej, któ ra rok rocz nie
przy go to wu je Dni Mu zy ki z utwo ra mi
swe go pa tro na.

Nie za no si si$, nie ste ty, by w rocz ni c$
!mier ci Woj cie cha Ki la ra lub w bli skiej
oko li cy tej da ty roz brzmie wa #a mu zy ka
kom po zy to ra tak ko cha ne go przez !wiat
mu zycz ny. Ani Fil har mo nia, ani NO SPR
nie prze wi du j% ta kich kon cer tów – przy -
naj mniej tak wy ni ka z ich re per tu arów.
Có', to czas kar na wa #u, wi$c sa le kon cer -
to we wy pe# nia mu zy ka twór ców nie co l'ej -
szej, ope ret ko wej mu zy. Ki lar b$ dzie mu -
sia# po cze ka", ale prze cie' wia do mo, 'e
nie bra ko wa #o mu po czu cia hu mo ru, na -
wet cza sem ru basz ne go dow ci pu. Wspo -
mi na li Go w ten spo sób – tak 'e na #a mach
„(l% ska” (lu ty/2014) – je go bli scy zna jo -
mi, przy ja cie le, ar ty !ci.

W mi nio nej de ka dzie ode szli i Woj ciech
Ki lar i Hen ryk Mi ko #aj Gó rec ki (12li sto -
pa da 2010 ro ku), a kil ka lat wcze !niej Je -
rzy Du da-Gracz. I je go wspo mi na li !my
w dzie si% t% rocz ni c$ !mier ci w po przed -
nim wy da niu na sze go pi sma. Trzech
zna ko mi tych (l% za ków. Wiel ka Trój ka,
któ ra za pew ne w naj bli' szych la tach si$
nie po wtó rzy. O Je rzym Du dzie-Gra czu
pa mi$ ta #a jesz cze tyl ko Ope ra (l% ska.
Za spra w% Ta de usza Ki jon ki i przy chyl -
nym te mu pro jek to wi osób: dy rek to ro wi
Ta de uszowi Se ra fi nowi i Wil mie Du da-
Gracz wzno wio no na de skach Ope ry
„Don Gio van nie go” ze sce no gra fi% te -
go wy bit ne go ma la rza oraz przy go to wa -
no spe cjal na wy sta w$ je go prac ma lar -
skich z cy klu cho pi now skie go. Spek takl
od by# si$ do k#ad nie w dniu !mier ci Ar ty -
sty. Ale o tym wy da rze niu po wiem wi$ cej
w stycz nio wym „(l% sku”. 

W ta kich sy tu acjach za wsze war to za -
da" so bie py ta nie o pa mi$" i pa mi$ ta nie.
Hen ryk Mi ko #aj Gó rec ki mia# szcz$ -
!cie – o pa mi$" o nim dba j% !l% scy fil har -
mo ni cy. Kto za dba o pa mi$", o „'y cie
po 'y ciu” dwóch po zo sta #ych z Wiel kiej
Trój ki? 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA Je
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! Pod Par la men tem Eu ro pej skim w Bruk se li

go !ci "a wy sta wa „Ar chi tek tu ra Ma "o pol ski, #l$ -
ska i Opolsz czy zny – 10 lat Pol ski w UE” pre zen -

tu j$ ca obiek ty ar chi tek to nicz ne z wo je wództw

ma "o pol skie go, !l$ skie go oraz opol skie go zbu do -

wa ne lub od no wio ne w ostat niej de ka dzie – by -

"o to pierw sze wy da rze nie or ga ni zo wa ne przez

Dom Pol ski Po "u dnio wej w Bruk se li i ofi cjal n$
in au gu ra cj$  je go dzia "al no !ci. 

! Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza na wy sta -

wy cza so we: „W cho rzow skim gar ni zo nie 1922-

1939”, któ ra wpi sa "a si% w uro czy sto !ci zwi$ za -

ne z od s"o ni% ciem ta bli cy upa mi%t nia j$ cej 75 Pu"k
Pie cho ty sta cjo nu j$ cy w Cho rzo wie, „Kon ser wa -

cja – ra tu nek dla za byt ków. Pre zen ta cja zbio rów

Dzia "u Et no gra fii” oraz „#wiat ba !ni !l$ skich Gu -

sta wa Mor cin ka”.

! Mu zeum #l$ skie w ra mach cy klu „Vi vat In -

si ta”, pre zen tu j$ ce go dzie "a naj cie kaw szych in -

dy wi du al no !ci sztu ki mar gi na li zo wa nej, go !ci "o
w Ga le rii Sztu ki Po gra ni cza eks po zy cj% „Byt nie -

by tu. Ma lar stwo W"a dy s"a wa Wa "% gi”, po ka zu -

j$ c$ twór czo!& ar ty sty, któ re go pra ce znaj du j$
si% w naj wa' niej szych ko lek cjach mu ze al nych

i pry wat nych w Pol sce i za gra ni c$.
! Cen trum Kul tu ry #l$ skiej w Na kle #l$ skim

oraz Zwi$ zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków

Okr%g #l$ ski za pra sza li na wy sta w% „Twór cy kul -

Lau re aci Na gro dy Mar sza" ka 2014

3 li sto pa da 2014, w Ki no te atrze „Rial to” od by -
"o si# uro czy ste wr# cze nie Na gród Mar sza" ka
Wo je wódz twa $l% skie go za osi% gni# cia w dzie dzi -
nie kul tu ry za rok 2014. Na gro dy dla m"o dych twór -
ców ode bra li: Da riusz Choj nac ki za osi% gni# cia
w dzie dzi nie te atru (ak tor Te atru $l% skie go im. St.
Wy spia& skie go w Ka to wi cach; za ro l# Nar ra to ra
w „Pi% tej stro nie 'wia ta” oraz kre acj# Mc Mur -
phy’ego w „Lo cie nad ku ku" czym gniaz dem”
otrzy ma" Z"o t% Ma sk# 2013), To masz Ko wal ski
(wo ka li sta roc ko wy i li der ze spo "u FBB, w grud -
niu 2013 wy gra" ca sting na ro l# Ry szar da Rie dla
w spek ta klu „Ska za ny na blu esa”) za osi% gni# cia
w dzie dzi nie te atru i mu zy ki oraz Zo fia Osli slo -Pie -
kar ska za osi% gni# cia w dzie dzi nie pla sty ki (zaj mu -
je si# gra fi k% pro jek to w%, g"ów nie pro jek to wa niem
ksi% (ek, jest wy k"a dow c% w Ka te drze Pro jek to wa -
nia Ko mu ni ka cji Wi zu al nej ASP Ka to wi ce). 

Lau re ata mi Na gro dy za upo wszech nia nie
i ochro n# dóbr kul tu ry zo sta li: An drzej Ba tu ro
za upo wszech nia nie sztu ki fo to gra fo wa nia i re por -
ta (u (fo to gra fik, spe cja li sta w dzie dzi nie fo to gra -
fii do ku men tal nej i re por ta (o wej, cz"o nek ZPAF,
wspó" twór ca, wspó" or ga ni za tor i dy rek tor ge ne ral -
ny mi# dzy na ro do we go Fo to Art. Fe sti va lu w Biel -
sku -Bia "ej), Jó zef Hul ka za upo wszech nia nie
sztu ki lu do wej (twór ca lu do wy zaj mu j% cy si# ma -
lar stwem na szkle, rze) b%, twór czo 'ci% pi sar sk%)
i Re na ta Rak za upo wszech nia nie kul tu ry lu do wej
(cho re ograf, mu zyk, folk lo ry sta., od po nad 40 lat
zwi% za na swo j% ak tyw no 'ci% z po pu la ry za cj% ro -
dzi me go folk lo ru).

Na gro dy Ar ty stycz ne przy zna no: Mar cie Fox
za osi% gni# cia w dzie dzi nie li te ra tu ry (au tor ka po -
nad 30 ksi% (ek – po wie 'ci, opo wia da&, wier szy
i ese jów, lau re at ka licz nych na gród li te rac kich,
cz"on ki ni Gór no 'l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie -
go), Eu ge niu szo wi Kna pi ko wi za osi% gni# cia
w dzie dzi nie mu zy ki (kom po zy tor i pia ni sta, kie -
row nik Ka te dry Dy ry gen tu ry i Teo rii Mu zy ki Aka -
de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, by "y rek tor tej
uczel ni; je go p"y ta, wy da na 32 la ta po na gra niu,
z cy klem utwo rów Vingt re gards sur l’En fant -Je -
sus Oli vie ra Mes sia ena uho no ro wa na zo sta "a Fry -
de ry kiem 2012 oraz pa ry sk% Dia pa son d’Or)
i Bro ni s"a wo wi Krzysz to fo wi – za osi% gni# cia
w za kre sie sztuk pla stycz nych (rze) biarz i me da -
lier, swo je pra ce pre zen to wa" m.in. w To kio, Ko -
lo nii, Pa ry (u, Lon dy nie, Co lo ra do Springs, Mon -
te Car lo; re ali zo wa" rze) by w No wym Jor ku we
wspó" pra cy z ar chi tek tem Pe te rem Ma ri no).

Naj lep sze prze strze nie na gro dzo ne

45 zg"o sze& z 34 gmin to owoc te go rocz nej,
pi#t na stej ju( edy cji kon kur su, w któ rym Mar sza -
"ek Wo je wódz twa pre miu je naj lep sze in we sty cje
wp"y wa j% ce na po pra w# prze strze ni pu blicz nej.
Uro czy ste og"o sze nie wy ni ków i wr# cze nie na gród
w kon kur sie Naj lep sza Prze strze& Pu blicz na od -
by "o si# w Urz# dzie Mar sza" kow skim Wo je -
wódz twa $l% skie go w ra mach $l% skich Dni Ar chi -
tek tu ry, pod czas któ rych Sto wa rzy sze nie
Ar chi tek tów RP roz strzy ga rów nie( kon kurs Ar -
chi tek tu ra Ro ku. Ju ry kon kur su, z"o (o ne z cz"on -
ków Wo je wódz kiej Ko mi sji Ar chi tek to nicz no -
-Urba ni stycz nej, do ko na "o oce ny zg"o szo nych
re ali za cji i przy zna "o na gro dy g"ów ne oraz wy ró( -
nie nia Mar sza" ka Wo je wódz twa $l% skie go w czte -
rech ka te go riach: prze strze& pu blicz na, zre wi ta -
li zo wa na prze strze& pu blicz na, obiekt u(y tecz no 'ci
pu blicz nej, zre wi ta li zo wa ny obiekt u(y tecz no 'ci
pu blicz nej.

Za naj lep sz% prze strze& pu blicz n% uzna no Park
sen so rycz ny w Ry du" to wach, któ re go nie by wa "a
ofer ta za ch# ca do re lak su po przez in te gra cj#
zmy s"ów. Place wzro ku, sma ku, s"u chu, w# chu
i do ty ku gwa ran tu j% od po czy nek i cie ka we do zna -
nia dla ka( de go kto od wie dzi to miej sce. Za go spo -
da ro wa nie Skwe ru im. ks. Pra "a ta Ste fa na Piecz -
ki w Ra ci bo rzu wraz z prze bu do w% fon tan ny
uzna no za naj lep sz% zre wi ta li zo wa n% prze strze& pu -
blicz n%, a naj lep szy zre wi ta li zo wa ny obiekt u(y -
tecz no 'ci pu blicz nej to za byt ko wy bu dy nek na le -
(% cy do by "ej ko pal ni Sa turn w Cze la dzi, któ ry
obec nie pe" ni funk cje Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej
„Elek trow nia”.

Za naj lep szy obiekt u(y tecz no 'ci pu blicz nej
uzna no Cen trum Edu ka cji Przy rod ni czej i Eko lo -
gicz nej $l% skie go Ogro du Bo ta nicz ne go w Mi ko -
"o wie. Obiekt po wsta" na te re nie by "ej jed nost ki
woj sko wej. Dzi siaj na tym ob sza rze re ali zo wa ne
s% za da nia edu ka cyj no -wy cho waw cze i na uko wo -
-ba daw cze.

Lau re at ka Na gro dy dla M#o dych Twór ców Zo -
fia Pie kar ska -Osli slo

Lau re at Na gro dy Ar ty stycz nej prof. Eu ge niusz
Kna pik
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tu ry !l" skiej”, au tor stwa Krzysz to fa Mil le ra i Mar -
ka We so #ow skie go.

! X edy cja Fe sti wa lu Fil mów Nie za le$ nych ki lOFF
od by wa #a si% w Ka to wi cach w dniach 16-18 pa& dzier -
ni ka 2014 r.

! Do 29 li sto pa da w sie dzi bie Mu zeum Miej skie -
go w Ty chach przy pl. Wol no !ci 1 ogl" da' mo$ na wy -
sta w% „Ma py i pla ny. Zbio ry kar to gra ficz ne Mu zeum
Miej skie go w Ty chach”.

!Ga le ria BWA w Ka to wi cach za pra sza #a na spo tka -
nie z wy k#a dow ca mi warsz ta tów ar chi tek to nicz nych
OSSA2014, któ rzy za pre zen to wa li swo je naj cie kaw sze
pro jek ty i opo wie dzie li o swo ich do ko na niach: Bo gu s#aw
Bar na! – ar chi tekt, pro jek tant, na uczy ciel aka de mic ki,

An to ni Do micz – pro wa dz" cy w#a sn" au tor sk" pra cow -
ni% ar chi tek tu ry, lau re aci wie lu kon kur sów ar chi tek to -
nicz nych, m.in. na roz bu do w% Mu zeum Ar chi tek tu ry we
Wro c#a wiu i Mu zeum (l" ska Opol skie go, Pa we# Ja wor -
ski – urba ni sta i fi lo zof, cz#o nek Za rz" du Fun da cji Na -
praw So bie Mia sto oraz arch. Ja cek Krych.

!Zwi" zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr%g (l" -
ski za pra sza# na wer ni sa$ „da lej”, de dy ko wa nej pa mi% -
ci Je rze go Lew czy) skie go, a któ rej au to ra mi by li: An na -
66 An drze jew ska, Be ata Brz" ka lik, Ja kub Byr czek,
Mi cha# Ca #a, Mar cin Gór ski, Wal de mar Ja ma, An to ni
Kre is Ka ta rzy na *a ta -Wro na, Ar ka diusz *aw ry wia niec,
Be ata Men drek -Mi kul ska, Jo wi ta Mor mul, Jo an na No -
wic ka, Jo lan ta Ry cer ska i Ewa Za wadz ka.

! W Mu zeum w Gli wi cach od by #o si% spo tka nie
z Krzysz to fem Siw czy kiem – te go rocz nym lau re -
atem Na gro dy Ko !ciel skich.

! Mu zeum Gór no !l" skie w By to miu oraz In sty tut
Hi sto rii Uni wer sy te tu Opol skie go za pra sza li na Mi% -
dzy na ro do w" Kon fe ren cj% „Ko bie ta na Kre sach. – zna -
ne i nie zna ne – ini cja tor ki $y cia spo #ecz ne go, kul tu -
ral ne go i go spo dar cze go w XIX i XX wie ku”. 

! Mu zeum Miej skie w Ty chach by #o or ga ni za to -
rem VIII Ty skie go Sym po zjum Hi sto rycz ne go pt. „Lu -
dzie dwu dzie sto le cia mi% dzy wo jen ne go. Oby wa te le Ty -
chów i gmin o!cien nych”, a to wa rzy szy #a mu wy sta wa
„Lu dzie, miej sca, zda rze nia. Ty sza nie w I po #o -
wie XX wie ku”.

Na gro d! Grand Prix w or ga ni zo wa nym przez
Sto wa rzy sze nie Ar chi tek tów RP kon kur sie Ar chi -
tek tu ra Ro ku otrzy ma" bu dy nek No we go Mu zeum
#l$ skie go.

Go du lo we si lva re rum

W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ru dzie
#l$ skiej za pre zen to wa no ksi$% k! Go du lo we si -
lva re rum pod re dak cj$ Bar ba ry i Ada ma Pod -
gór skich. Spo tka nie z czy tel ni ka mi i au to ra mi od -
by "o si! w Ga le rii Kre kot w ra mach plat for my
kul tu ral nej Go du la Fer ma ta. Po pro wa dzi" je
Kry stian Ga "usz ka, dy rek tor rudz kiej ksi$% ni cy,
a za in au gu ro wa "a scen ka ode gra na przez Ma te -
usza Ku rze j! z II Li ceum Ogól no kszta" c$ ce go
w Wir ku, któ ry na mo ment wcie li" si! w po sta&
Go du li. Wspó" wy daw ca mi pu bli ka cji s$: Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na w Ru dzie #l$ skiej
oraz Rudz kie To wa rzy stwo Przy ja ció" Drzew Or -
ga ni za cja Po %yt ku Pu blicz ne go. Mi mo „eko lo -
gicz nej” na zwy, to wa rzy stwo w swych ce lach sta -
tu to wych sku pia si! tak %e na pro pa go wa niu
kul tu ry i dzie dzic twa hi sto rycz no -kul tu ro we go.
Po ka za na ksi$% ka jest 22. pu bli ka cj$ to wa rzy -
stwa. Ksi$% ka od po cz$t ku do ko' ca mia "a by&
Go du lo wym si lva re rum, a wi!c la sem rze czy.
Znaj du je my tu za tem za rów no esej Kry stia na Ga -
"usz ki i ga w! d! (l$ sk$ Nor ber ta Klo sy, po wa% -
ne, na uko we roz pra wy Iza be li Kacz ma rzyk
i Prze my s"a wa No par li ka, opra co wa nia do ty cz$ -
ce „do mu Go du li”, po le micz ne roz my (la nia
o na zwi sku Go du li, ar ty ku "y z daw nej (l$ skiej
pra sy nie miec kiej, a tak %e mi scel la nea ró% ne go
ty pu: fi la te li stycz ne, nu mi zma tycz ne, li te rac kie
wraz z pa no ra m$ cie ka wych i po %y tecz nych
anek sów. 

Zwie) cze nie Ro ku S#a wi ka

Kon fe ren cja na uko wa „#l$ ski bo ha ter trzech na -
ro dów” zor ga ni zo wa na przez In sty tut Hi sto rii
Uni wer sy te tu #l$ skie go oraz Re gio nal ny O(ro dek
Kul tu ry w Ka to wi cach oraz kon cert (l$ skich fil -
har mo ni ków za ko' czy "y Rok S"a wi ka – bo ha te -
ra trzech na ro dów: pol skie go, w! gier skie go i %y -
dow skie go.

Na kon fe ren cj! z"o %y "y si! wy st$ pie nia m.in. dr.
hab. Le cha Krzy %a now skie go z U# (Hen ryk S"a wik
i je go ro la w %y ciu po li tycz nym mi! dzy wo jen ne go
wo je wódz twa (l$ skie go), dr. To ma sza Kur pie rza z ka -
to wic kie go Od dzia "u IPN (Hen ryk S"a wik ja ko
dzien ni karz i re dak tor), Grze gorza )ub czyka – am -
ba sa dora RP na W! grzech w la tach 1997-2001 (Przy -
ja*' cen niej sza ni% %y cie. Wo jen ny los H. S"a wi ka
i J. An tal la se nio ra oraz przy wra ca nia im god nej pa -
mi! ci), prof. Ka ro ly Ka pron czay – tyt. Dy rek tor Na -
czel ny Mu zeum, Bi -
blio te ki i Ar chi wum
Hi sto rii Me dy cy ny
im. Sam mel we isa
w Bu da pesz cie (+y -
dow scy uchod* cy
na W! grzech).

Na to miast w kon -
cer cie w Fil har mo nii
#l$ skiej wy st$ pi li
Woj ciech Mro zek je -
den z naj wy bit niej -
szych wspó" cze -
snych klar ne ci stów
i Ali cja Gra bow ska,
wspó" za "o %y ciel ka
bia "o stoc kiej gru py
Cha naj ki. 

Mu zeum w Gli wi cach na gro dzo ne

Na ro do wy In sty tut Dzie dzic twa po raz pierw -
szy uho no ro wa" wspó" twór ców i ani ma to rów
wy da rze' or ga ni zo wa nych w ra mach Eu ro pej skich
Dni Dzie dzic twa. W(ród pi! ciu lau re atów, na gro -
dzo nych za szcze gól ny wk"ad w bu do wa nie wy -
so kiej ja ko (ci ofer ty pro gra mo wej oraz ran gi
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa w wo je wódz twie
(l$ skim zna la z"o si!  Mu zeum w Gli wi cach – je -
dy na wy ró% nio na in sty tu cja mu ze al na z re gio nu
(l$ skie go. Uro czy ste wr! cze nie na gród od by "o si! 3
li sto pa da  w sie dzi bie Wy% szej Szko "y Tech nicz -
nej w Ka to wi cach.  Pa mi$t ko w$ pla kie t! z r$k Je -
rze go Sza "y gi na, za st!p cy dy rek to ra Na ro do we -
go In sty tu tu Dzie dzic twa, ode bra "a w imie niu
Mu zeum w Gli wi cach pa ni An na Kwie cie', star -
sza ku stosz a za ra zem ko or dy na tor te go rocz -
nej XII edy cji  Gli wic kich Dni Dzie dzic twa Kul -
tu ro we go, któ ra w cza sie jed ne go z wrze (nio wych
week en dów od s"o ni "a  pi!k no „Re zy den cji w(ród
"$k i la sów”, czy li zam ków, dwo rów i pa "a ców zie -
mi gli wic kiej i tar no gór skiej. 

Sze d#em na prze ciw czar ne mu po to ko wi

Udzia" w I woj nie (wia to wej by" trau ma tycz nym
do (wiad cze niem wie lu twór ców %y j$ cych w Eu -
ro pie po cz$t ku XX wie ku. Gro za Wiel kiej Woj ny
nie tyl ko po g"! bi "a po li tycz ne za an ga %o wa nie ar -
ty stów, wcho dz$ cych cz! sto w ob r!b ra dy kal nych
ugru po wa' ide owych i nur tów sztu ki, ale by "a
przede wszyst kim ka ta li za to rem wy zwa la j$ cym no -
wy j! zyk, no w$ es te ty k! opi su j$ c$ wi zj! ko' cz$ -
ce go si! (wia ta. Apo ka lip tycz ne pej za %e, pe" ne wy -
ra zu an ty wo jen ne ry sun ki i gra fi ki, sce ny
pro pa gu j$ ce kon cep cj! „no we go cz"o wie ka” au tor -
stwa ar ty stów zrze szo nych w po zna' skiej gru pie
„Bunt”... to tyl ko nie któ re spo (ród nie po ko j$ cych,
prze sy co nych at mos fe r$ za gro %e nia ob ra zów i prac
gra ficz nych, ja kie pre zen to wa ne by "y na wy sta wie
„Sze d"em na prze ciw czar ne mu po to ko wi”, przy -
go to wa nej dla Mu zeum w Gli wi cach przez Mar -
ka Me sch ni ka – ku ra to ra i hi sto ry ka sztu ki. Eks -
po zy cja przed sta wia "a nie któ re aspek ty sztu ki
po wsta "ej na grun cie eks pre sjo ni zmu w la tach 1912-
1922, w re ak cji na ka ta stro f! woj ny, a tak %e przy -
bli %a "a po cz$t ki mi! dzy na ro do wych kon tak tów pol -
skiej awan gar dy w dru giej de ka dzie XX w.
Pre zen to wa ne na wy sta wie eks po na ty po cho dzi -
"y ze zbio rów: Mu zeum Na ro do we go w Po zna niu,
Ga le rii Pie ka ry w Po zna niu, PAN Bi blio te ki Kór -
nic kiej, Mu zeum Ksi$ %$t Lu bo mir skich w Za k"a -
dzie Na ro do wym im. Osso li' skich we Wro c"a wiu,
Mu zeum Na ro do we go we Wro c"a wiu, Mu zeum
Emi la Ze ga d"o wi cza w Go rze niu Gór nym, Mu zeum
Hi sto rycz ne go w Biel sku -Bia "ej, Mu zeum Sztu ki
w )o dzi, Bi blio te ki #l$ skiej w Ka to wi cach, Kun -
sthal le Rec klin ghau sen, ko lek cji Win frie da Flam -
man na (Karls ru he) oraz ko lek cji pry wat nych.

Re pro duk cje wy bra nych prac wy ko rzy sta no dzi! -
ki uprzej mo (ci Bi blio te ki #l$ skiej w Ka to wi cach,
Aka de mii Sztuk Pi!k nych im. Ja na Ma tej ki w Kra -
ko wie oraz Lu dwig Me id ner -Ar chiv, Jüdi sches Mu -
seum der Stadt Frank furt am Ma in.

Apel o wspar cie 
Cen trum Do ku men ta cji 

De por ta cji Gór no !l" za ków 
do ZSRR w 1945 ro ku

Wie dza o de por ta cji Gór no (l$ za ków do ZSRR
w zi mie 1945 ro ku przez wie le lat nie by "a zna na, ani
obec na w na szej (wia do mo (ci. Po wo dów te go sta -
nu rze czy by "o wie le, lecz przede wszyst kim by" nim
ko mu nizm na rzu co ny na szej oj czy* nie po II woj nie
(wia to wej. Pol ska Rzeczy po spo li ta Lu do wa za po -
mo c$ apa ra tu re pre sji oraz pro pa gan dy i po li ty ki hi -
sto rycz nej sta ra "a si! wy ma zy wa& z po wszech nej pa -
mi! ci nie wy god ne fak ty i prze mil cza& bo le sne
praw dy. Do utrwa le nia owej nie pa mi! ci o wy da rze -
niach, któ re tu% po przej (ciu fron tu wschod nie go
w 1945 r. mia "y miej sce na Gór nym #l$ sku, przy czy -
ni "y si! rów nie%: zmie nio ne wo jen n$ za wie ru ch$ gra -
ni ce pa'stw; prze ci! te sta re wi! zy kul tu ro we; ma -
so we prze miesz cza nie si! lud no (ci ru go wa nej z ziem
ro dzin nych przy mu so wy mi wy sie dle nia mi; a tak %e
tym, %e de por to wa ni #l$ za cy, któ rzy po wró ci li
do kra ju, z ró% nych przy czyn nie chcie li, b$d* nie mo -
gli ujaw ni& praw dy o ge hen nie prze %y tej w Zwi$z -
ku So wiec kim. Dzi(, w wol nej Pol sce, po bez ma -
"a 70 la tach, wspo mi na j$c do (wiad cze nia b! d$ ce
udzia "em ty si! cy nie win nych lu dzi, nie tyl ko ma my
po win no(&, ale chce my uczci& i przy wró ci& pa mi! -
ci wszyst kie ofia ry Tra ge dii Gór no (l$ skiej.

W Ra dzion ko wie two rzo ne jest Cen trum Do -
ku men ta cji De por ta cji Gór no (l$ za ków do ZSRR
w 1945 ro ku. Pla ców ka – po mnik pa mi! ci ofiar de -
por ta cji, po wsta je w po ro zu mie niu z ka to wic kim
od dzia "em In sty tu tu Pa mi! ci Na ro do wej. Jest
w nim two rzo na eks po zy cja sta "a po (wi! co na wy -
wóz kom Gór no (l$ za ków do ZSRR, na któ rej zo -
sta n$ wy eks po no wa ne ma te ria "y otrzy ma ne od pry -
wat nych ofia ro daw ców oraz prze ka za ne przez
ka to wic ki od dzia" IPN. Ho no ro wy pa tro nat nad za -
pla no wa n$ na lu ty 2015 r. uro czy sto (ci$ otwar cia
Cen trum ob j$" pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej
Bro ni s"aw Ko mo row ski.

Gli wic cy mu ze al ni cy wspie ra j$ bu do wa ne z du -
%ym tru dem Cen trum Do ku men ta cji De por ta cji
Gór no (l$ za ków do ZSRR, i go r$ co na ma wia j$
do kon tak tu z Cen trum w Ra dzion ko wie wszyst -
kich, któ rzy ze chc$ prze ka za& na je go rzecz swo -
j$ wie dz!, pa mi$t ki i do ku men ty ma j$ ce zwi$ zek
z De por ta cja mi Gór no (l$ za ków do ZSRR.

Kon takt: Urz$d Mia sta Ra dzion ków, Re fe rat
Pro mo cji Mia sta i Ak tyw no (ci Spo "ecz nej, po kój
nr 19, II pi! tro, ul. M! czen ni ków O(wi! ci mia 42.;
tel. (32) 388-7-137, e -ma il: kon takt@de por ta cje -
45.pla
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! W li sto pa dzie w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry w So snow cu go !ci "o ma lar stwo ener ge -
tycz ne Jo an ny Ku fel.

! 7 li sto pa da w Sa li Kon cer to wej przy ZSM
im. Ja na Kie pu ry w So snow cu, w ra mach XXIII
edy cji Fe sti wa lu Ars Ca me ra lis, od by" si# kon cert
Fa to uma ty Dia wa ry.

! 21 li sto pa da w Te atrze Za g"# bia w So snow -
cu mia "a miej sce pre mie ra spek ta klu „Wij.
Ukra i$ ski hor ror” opar te go na opo wia da niu Mi -
ko "a ja Go go la (re %y se ria i ada pta cja: &u kasz Kos,
sce no gra fia i ko stiu my: Pa we" Wa lic ki, mu zy ka:
Adam 'wi ta "a). 

! 17 li sto pa da w sa li kon cer to wej ZSM im.
Ja na Kie pu ry w So snow cu wy st#p bry tyj skiej
gru py The King’s Sin gers za in au gu ro wa" IX Mi# -
dzy na ro do wy Fe sti wal im. G.G. Gor czyc kie go. 

!W li sto pa dzie w Te atrze Za g"# bia dwu krot -
nie go !ci" Te atr im. A. Mic kie wi cza z Cz# sto cho -

wy. 7.XI wi dzo wie mo gli obej rze( przed sta wie -
nie za ty tu "o wa ne „Ga" ga niarz i Pa ty czek”,
29.XI – „Tan go FM” 

! 22 li sto pa da w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry w So snow cu gwiaz d) wie czo ru by "a Ani -
ta Lip nic ka.

! 20 li sto pa da w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej w So snow cu Ja cek Cy gan uczest ni czy" w spo -
tka niu au tor skim. 

! W li sto pa dzie w Pa "a cu Kul tu ry Za g"# bia
w D) bro wie Gór ni czej trwa" prze gl)d fil mów
Krzysz to fa Kie !low skie go.

! 19 li sto pa da w sa li ka me ral nej w PKZ – Do -
mu Kul tu ry w Z)b ko wi cach od by" si# Je sien ny
kon cert ka me ral ny z mu zy k) folk -rock.

27 li sto pa da w Pa "a cu Kul tu ry Za g"# bia
w D) bro wie Gór ni czej od by" si# fi ni sa% wy sta -
wy Lau re atów Na gro dy Pre zy den ta Mia sta
w dzie dzi nie Kul tu ry.

Ko$ tro ja$ ski
w b# dzi$ skim mu zeum

28 li sto pa da w Mu zeum Za g!" bia w B" -
dzi nie od by! si" wer ni sa# wy sta wy za ty -
tu !o wa nej „10 lat. Ko$ Tro ja$ ski i Przy -
ja cie le”. Jak przy sta !o na ju bi le usz cz"%&
wy sta wy mia !a cha rak ter re tro spek tyw ny,
na dru g' z!o #y !y si" naj %wie# sze pra ce
ak tu al nych i by !ych cz!on ków gru py.
W%ród au to rów pre zen to wa nych prac
zna le( li si": So nia Sze l'g, Mo ni ka Gru -
sze wicz, Piotr Za tor ski, Ma riusz Pi" ta, Da -
riusz Wój cik, Mi cha! Wój cik, Krzysz tof
Mi chal ski i Ro bert Garst ka. B" dzi$ skie
sto wa rzy sze nie do brze jest zna ne w re gio -
nie. Wie lo krot nie or ga ni zo wa li wy sta wy,
hap pe nin gi sto su j'c ró# ne tech ni ki utrwa -
la nia ob ra zu – od fo to gra fii otwor ko wej
i apa ra tów ana lo go wych (tra dy cyj ne od -
bit ki czar no bia !e), po tech ni ki cy fro we.

Na wy sta wie mo# na obej rze& mi nia tu -
ry zdj"& z naj wa# niej szych wy staw Ko -
nia Tro ja$ skie go: B! dzin w pi! ciu od s"o -

nach (2004), Nic, co ludz kie (2004),
In du strial (2004), B! dzin, czy li gdzie?

(2005), #wia t"o (2005), Zja wi sko #l$sk

(2006), Czte ry %y wio "y – U &ró de" ener -

gii (2006), Za po mnia na per "a – Ce men -

tow nia Gro dziec – za by tek za g"! biow skiej

in dru strii (2010), pra ce z pro jek tu fo to -
gra ficz ne go, któ re go zwie$ cze niem by !o
wy daw nic two Two je mia sto w mo ich

oczach, B! dzin – Ta ta ba nya 10 lat ra zem

(2009–2010) a tak #e zdj" cia z Mi" dzy na -
ro do wej wy sta wy Fo to gra fii w Le wi -
cach na S!o wa cji z 2014 r.

Pa mi# ci Je rze go Ku kucz ki

Mu zeum Miej skie „Szty gar ka” w D' -
bro wie Gór ni czej uczci !o 25 rocz ni c" tra -
gicz ne go wy pad ku (24 pa( dzier ni ka) Je -
rze go Ku kucz ki na po !u dnio wej %cia nie
Lhot se w Ne pa lu. O pierw szym zdo -
byw cy Ko ro ny Hi ma la jów opo wia da!
je go in struk tor – le gen da %l' skie go i pol -
skie go hi ma la izmu – Igna cy „Wa lek”
Nen dza, któ ry po zna! Ku kucz k" w dzie -

ci$ stwie, kie dy zdo by wa li „Al py We! no -
wiec kie”. Czym by !y gó ry dla Ku kucz ki,
co go w nie gna !o? „Wresz cie naj wspa -
nial szy mo ment w ka# dej wspi nacz ce.
Chwi la, kie dy od szczy tu dzie li mnie ju#
tyl ko kil ka kro ków, kie dy wiem, #e ju# nic
nie sta nie mi na prze szko dzie, kie dy
wiem, #e zwy ci" #y !em... Zwy ci" #y !em nie
gó r" czy po go d", lecz przede wszyst kim
sie bie, swo j' s!a bo%& i swój strach. Kie -
dy mo g" ju# po dzi" ko wa& gó rze, #e i tym
ra zem by !a dla mnie !a ska wa. Tych chwil
nie od dam ni ko mu za #ad ne skar by i je -
#e li mu sz" w dro dze do szczy tu po ko ny -
wa& prze szko dy i ocie ra& si" o ni gdy nie
okre %lo n' gra ni c" mi" dzy kal ku lo wa -
nym ry zy kiem a ry zy kanc twem, to trud -
no, zga dzam si". Zga dzam si" na wal k"
ze wszyst ki mi nie bez pie cze$ stwa mi, 
któ re na mnie czy ha j'. Zga dzam si"
na wia try, któ re ty go dnia mi bi j' w %cia -
ny na mio tów i do pro wa dza j' do gra ni cy
sza le$ stwa. Zga dzam si" na dro gi pro wa -
dzo ne na gra ni cy wy trzy ma !o %ci. Zga -
dzam si" na wal k". Na gro da, któ r' otrzy -
mu j" za te tru dy, jest nie bo tycz nie wiel ka.
Jest ni' ra do%& #y cia” – pi sa! Je rzy Ku -
kucz ka. 

Kon fron ta cje fil mo wo -pla stycz ne

W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki -
-Zam ku Sie lec kim przez trzy li sto pa do -
we wie czo ry (19-21) to czy !y si" roz mo -
wy o fil mie i sztu kach pla stycz nych
re ali zo wa nych w prze strze ni skan dy -
naw skiej. Spo tka nia od by wa !y si"
w ra mach VI Kon fron ta cji Fil mo wo-Pla -
stycz nych. Te ma tem prze wod nim te go -
rocz nej edy cji by !o: Ki no i sztu ka skan -

dy naw ska od prze "o mu XIX/XX w.

do wspó" cze sno 'ci. Mie szan ka wp!y wów
ro dzi mych, mi to lo gicz nych i za chod nio -
eu ro pej skich w sztu kach pla stycz nych
oraz film ja ko dzie !o mi stycz ne, su ro we
i am bit ne sku pio ne wo kó! pro ble mów eg -
zy sten cjal nych cz!o wie ka. Uczest ni cy
kon fe ren cji mie li mo# li wo%& obej rze nia
frag men tów trud no do st"p nych fil mów.
Au tor ka pro jek tu Ka ta rzy na Si wiec -Ma -
ty siak za pro si !a m.in. dr hab. Ir m" Ko zi -
n" (U) Ka to wi ce, Po li tech ni ka Gli wic ka,
ASP Ka to wi ce), dr. Do mi ni ka Ku ry! ka
(Mu zeum Na ro do we w Kra ko wie), dr Ilo -
n" Co pik, dr Ju sty n" Bu dzik (Za k!ad
Fil mo znaw stwa i Wie dzy o Me diach
U)), Ad ria n" Zim no wo d" (SCS -ZS) oraz
Ewe li n" Na kiel sk' (kul tu ro znaw ca, fil mo -
wiec).
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Laur Kon ra da
dla Brzy ka 

Trud no zli czy(, któ re to z ko lei gra tu -

la cje dla ze spo "u Te atru Za g"! bia. Nie b! -
d! ukry wa(, z jak wiel k$ ra do 'ci$ to czy -

ni!. Oczy wi 'cie przede wszyst kim s"o wa

uzna nia na le %$ si! Re mi giu szo wi Brzy ko -

wi, któ ry zdo by" Laur Kon ra da za re %y -

se ri! spek ta klu „Ko), ko bie ta i ka na rek”

To ma sza #pie wa ka w Te atrze Za g"! bia

w So snow cu. G"ów na na gro da XVI Ogól -

no pol skie go Fe sti wa lu Sztu ki Re %y ser skiej

„In ter pre ta cje” w Ka to wi cach tym bar -

dziej jest cen na, gdy% po ziom pre zen to wa -

nych w tym ro ku przed sta wie) wszy scy

zgod nie oce ni li bar dzo wy so ko, tak wi!c
kon ku ren cja by "a ogrom na. Wiel ki ta lent

re %y se ra tra fi" na zna ko mi ty ze spó", po -

cz$w szy od oboj ga dy rek to rów, któ rzy

mie li od wa g! pod j$( wy zwa nie rzu co ne

przez twór ców „3K”. To si! na zy wa in -

tu icja! Suk ce sy „Ko rze) ca” (au tor stwa

tej sa mej pa ry twór ców) ni cze go nie

gwa ran to wa "y. Wszak sztu ka jest ka pry -

'na, wi dow nia zmien na a kry ty cy nie prze -

wi dy wal ni. Zw"asz cza, %e te mat „Ko nia,

ko bie ty i ka nar ka” z gó ry ska za ny by"
na kon tro wer syj ne dys pu ty i oce ny. Ze spó"
ak tor ski so sno wiec kie go te atru zna ko mi -

cie wy pe" ni" po wie rzo ne mu przez twór -

ców za da nie. Co tu du %o mó wi(, je ste 'cie

Ko cha ni po pro stu 'wiet ni!

O zwy ci! stwie spek ta klu na „In ter pre -

ta cjach” zde cy do wa "y g"o sy a w"a 'ci wie

miesz ki przy zna ne Brzy ko wi przez Te re -

s! Bu dzisz -Krzy %a now sk$, któ r$ uj$"
spo sób mó wie nia o wol no 'ci, oso bi stej

wol no 'ci, tej naj wa% niej szej – pod kre 'la -

"a ak tor ka w uza sad nie niu. Po dob nie oce -

ni" przed sta wie nie Igna cy Kar po wicz

przy zna j$c swój mie szek za „gorz k$, ale

pi!k n$ lek cj!, usza no wa nie wol no 'ci

dru gie go cz"o wie ka, war to 'ci naj wa% niej -

sze” i wresz cie de cy zja Octa via na Sa iu,

któ ry na gra dza j$c Brzy ka wska za" na trzy

po wo dy: „udo wod ni", %e te atr to ko lek -

tyw na po dró%, wspó" dzia "a nie ak to rów

i re %y se rów, by ra zem in ter pre to wa(
tekst. Po dru gie, spek takl ten do wo dzi, %e
te atr nie chce efek tów, ale po szu ku je

praw dy. Po trze cie – naj wa% niej sze – to

spek takl, któ ry jest za rów no lo kal ny,

jak i uni wer sal ny” – mo ty wo wa" swój wy -

bór ru mu) ski kry tyk. 

Po zo sta li ju ro rzy -dy rek to rzy Grze -

gorz Ja rzy na i Ro bert Ta lar czyk prze ka -

za li swo je miesz ki Ra do s"a wo wi Rych ci -

ko wi za spek takl „Dzia dy” zre ali zo wa ny

w Te atrze No wym w Po zna niu. Dy rek tor

Te atru #l$ skie go kon se kwent nie wr! -
czy" Sta tu et k! Sta ni s"a wa 2014 Rych ci -

ko wi, mo %e my wi!c wkrót ce spo dzie wa(
si! spek ta klu wy re %y se ro wa ne go na sce -

nie Wy spia) skie go przez twór c! z Cie cha -

no wa. Mam na dzie j!, %e Re mi giusz Brzyk

i To masz #pie wak po lu bi li za g"! biow ski

te atr a tak %e wier n$ i dum n$ z suk ce sów

swo je go te atru so sno wiec k$ pu blicz -

no'(. 
A my ser decz nie gra tu lu je my wszyst -

kim zwy ci!z com. Niech te na gro dy b! d$
ko lej nym wy zwa niem dla was, a dla

nas wi dzów oka zj$ do na st!p nych nie za -

po mnia nych prze %y(. 
MA RIA SZTU KA
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Oj ciec swo jej cór ki...

Oczy wi !cie tak jak wy bit ny kom po zy -

tor Mi cha" Karcz nie uwa #a" si$ wy "%cz -

nie za „m$ #a swo jej #o ny” (sprin ter ki Ja -

dwi gi Fo" ta siów ny) w pre mie ro wym fil -

mie Sta ni s"a wa Ba rei, tak Jan Brod ka nie

s% dzi, #e jest tyl ko oj cem swej cór ki. Ty -

tu" ma bo wiem wy "%cz nie zwa bi& zna ko -

mi cie za zna jo mio nych z pol sk% kul tu r%
na szych czy tel ni ków. Wca le nie mu si

kie ro wa& ich w stro n$ praw dy ab so lut -

nej... Ow szem Mo ni ka Brod ka stoi

przed szan s% wspa nia "ej ka rie ry w USA,

gdzie na gry wa p"y t$ w j$ zy ku an giel skim.

Tym nie mniej jej oj ciec Jan Brod ka ma ty -

le ta len tów i tak im po nu j% cy do ro bek, #e
wie lu folk lo ry stów, mu zy ko lo gów czy

mul tiin stru men ta li stów mo #e mu po zaz -

dro !ci&. Jan Brod ka w"a !nie ob cho dzi

w grud niu pó" wie cze swej pra cy twór czej.

Co praw da uro dzi" si$ w 1945 r. na tzw.

zie miach od zy ska nych, ale ju# po pa ru

mie si% cach ro dzi ce wró ci li na oj co wi zn$
do Ci$ ci ny. W je go ro dzi nie wszy scy

!pie wa li, gra li i ta' czy li. „Obyr ta nie

w ta' cu” to wa rzy szy "o mu od dzie ci' stwa.

– Do dzi! mam przed oczy ma syl wet k$
oj ca, lek ko po chy lo ne go do przo du, z wy -

su ni$ ty mi do ty "u bio dra mi, przy tu lo ne go

do ma my. Wi ro wa li nie stru dze ni w za dzie -

rzy stym ta' cu. Ma ma by "a wy# sza od oj -

ca, a on jesz cze po chy lo ny, co spra wia -

"o, #e sta no wi li nie sa mo wi t% pa r$. Mo# -
na by "o go dzi na mi pa trze&, jak ta' co wa -

li. To by" maj stersz tyk gó ral ski, nie za po -

mnia ne ob ra zy w mo im #y ciu, obyr ta nie

w ta' cu – po wia da Jan Brod ka na "a mach

Ka len da rza Be skidz kie go AD 2015. 

Trud no si$ dzi wi&, #e za fa scy no wa ny

od dziec ka kul tu r% gó ral sk% po sta no wi"
prze ka zy wa& j% ko lej nym po ko le niom. Je -

go ze spo "y – „Jo d"y”, a obec nie „Zie mia

(y wiec ka” – zdo by "y wszyst kie naj cen -

niej sze tro fea w dzie dzi nie folk lo ru w kra -

ju i za gra ni c%. On te# zgro ma dzi" wie le

lau rów za wy st$ py in stru men tal ne. Gra

pi$k nie na du dach czy trom bi tach. Oprócz

te go mo #e po szczy ci& si$ zbio ra mi me lo -

dii lu do wych, któ re opu bli ko wa". Sam

rów nie# kom po nu je. Jest np. au to rem hej -

na "ów Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej

i Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Ka pel i )pie -

wa ków Lu do wych w Ka zi mie rzu. Za ten

ostat ni do sta" na wet sto „Ka zi mie -

rzy” – dzie si$ cio z"o tó wek z wi ze run -

kiem Ka zi mie rza Wiel kie go. Je !li Pa' stwo

ma j% wol n% chwi l$, aby przy si%!& na #y -

wiec kim ryn ku w sa mo po "u dnie, z g"o -

!ni ków us"y sz% hej na" na trom bi ty na pi -

sa ny spe cjal nie przez Ja na Brod k$ dla

mia sta. 

Spo !ród czwor ga dzie ci twór cy #y -

wiec kie go hej na "u Aga ta i Woj tek – mi -

mo nie w%t pli wych ta len tów, zw"asz cza ta -

necz nych i wo kal nych – nie zwi% za li si$
za wo do wo z mu zy k%. Prze mek sko' czy"
na to miast szko "$ mu zycz n% w kla sie for -

te pia nu, gra na kon tra ba sie i pro wa dzi

szczyr kow sk% ka pe l$ „Zbój ni cy”, któ ra

kon cer tu je w kra ju i za gra ni c%. Mo ni k$
Brod k$ zna j% wszy scy. Jan Brod ka naj bar -

dziej si$ cie szy, gdy znaj du je kon ty nu ato -

rów swej pra cy, dla któ rych – tak jak dla

nie go – kul tu ra jest pod sta w% eg zy sten -

cji, bo to ona !wiad czy o na szym cz"o wie -

cze' stwie. 

JAN PI CHE TA

! Z oka zji 30-le cia od dzia !u biel skie go Pol -
skie go To wa rzy stwa Ewan ge lic kie go w ko "cie -
le Zba wi cie la w Biel sku -Bia !ej 8 li sto pa da
z kon cer tem wy st# pi li m.in. Or kie stra Ka me ral -
na Si le sian Art Co lec ti ve, Pa we! Ko nik, Be ata
Bed narz i Al len. 

! Od 11 do 16 li sto pa da w Biel sku -Bia !ej od by -
!a si$XII Je sie% Jaz zo wa, któ rej gwiaz da mi by li Bill
Fri sell, Ga ry Bur ton, Lo uis Scla vis, Mark Tur ner,
Tord Gu sta vsen, Gio van ni Gu idi, Gian lu ca Pe trel -
la, Joe Lo va no, Da ve Do uglas i To masz Sta% ko.

! 21 li sto pa da nade skach ma !ej sce ny Te atru Pol -
skie go od by !a si$ pre mie ra „Na ta szy” Ja ro s!a wy Pu -
li no wicz w re&. bielsz czan ki Ma! go rza ty Siu dy.

! Mo no dram Ar tu ra Pa !y gi „Lo ve” w wy ko -
na niu To ma sza Pi sar ka i re&. Bo gu s!a wa S!up czy% -
skie go za pre zen to wa no 22 li sto pa da w klu bo ka -
wiar ni „Aqu arium” Ga le rii Biel skiej BWA. 

! „Kró lo wa Mar got” to spek takl wg tek stu To -
ma sza J$ ko ta i Woj cie cha Fa ru gi w re&. te go ostat -

nie go, któ re go pre mie ra od by !a si$ w Te atrze Pol -
skim 22 li sto pa da. 

! Od 22 li sto pa da do 28 grud nia w Ga le rii Biel -
skiej BWA po trwa wy sta wa „Let ter sto ry. cz” 50-let -
nie go do rob ku ar ty stycz ne go Edwar da Owczacz ka.

! Na sce nie TL Ba nia lu ka 23 li sto pa da zo ba -
czy li "my pre mie ro we przed sta wie nie „Kró lew ny
'nie& ki” w re&. Alek san dra Mak sy mia ka. 

! Od 24 do 26 li sto pa da w Ksi#& ni cy Be skidz -
kiej od by! si$ Wy szeh radz ki Fe sti wal Li te ra tu ry
Cze skiej, któ re go gwiaz da mi by li Ja chym To pol
i Fran ci szek Na stul czyk. 

! W ra mach pro jek tu Ga le rii Biel skiej BWA
Ma ciej i Ka ta rzy na Szy mo no wi czo wie, Iza be la O! -
dak iAr tur Bo sow ski zre ali zo wa li w li sto pa dzie trzy
mu ra le na bu dyn kach w Biel sku -Bia !ej. 

! Do 14 grud nia w Ga le rii „Strzel ni ca” Mu -
zeum Hi sto rycz ne go w Bie sku -Bia !ej po trwa wy -
sta wa z oka zji set nej rocz ni cy wy mar szu miesz ka% -
ców Be ski dów do Le gio nów J. Pi! sud skie go. 

Ostat ni akt

Te go rocz ny Fe sti wal Po ezji S!o wia" skiej
od by! si# nie tyl ko w Lon dy nie i War sza -
wie. Na ostat ni$ od s!o n# im pre zy po eci zje -
cha li do Cze cho wic -Dzie dzic. Nie do tar li
w Be ski dy ini cja to rzy fe sti wa lu w Lon dy -
nie (Alek sy Wró bel) i w War sza wie (Alek -
san der Na wroc ki), ale w cze cho wic kim
MDK kil ka zna ko mi tych li ry ków prze czy -
ta! zna ny z afo ry zmów i ko me dii, im po nu -
j$ cy pol sz czy zn$, Ru mun Va le ry Bu tu le -
scu (nb. ab sol went AGH). Na sy co ne czu -
!o %ci$ wier sze wy %pie wa !a Ma ri na Pa ni sze -
wa, Bia !o ru sin ka i Po lka za ra zem. Li ry k#
na do brym po zio mie za pre zen to wa! s!o -
wac ki twór ca, przy ja ciel Po la ków Mi ro -

s!aw Bruck. Z li ce al n$ m!o dzie &$ spo tka li
si# Mag da le na W# grzy no wicz -Plich ta
z Kra ko wa, An na Mróz z War sza wy, Wa -
le ry Bu tu le scu, Jan Pi che ta z Biel ska -Bia -
!ej, Ju liusz W$ tro ba z Ru dzi cy i or ga ni za -
tor im pre zy – we spó! z ani ma to ra mi
z Miej skie go Do mu Kul tu ry – Ry szard
Gra jek. Jed no ze spo tka" w Pa !a cu Ko tu -
li" skich pro wa dzi! z w!a %ci w$ so bie swa -
d$ i b!y sko tli wo %ci$ ka to wic ki po eta Ma -
ciej Szcza wi" ski. Pre zen to wa li si# wów -
czas g!ów nie uzna ni po eci pszczy" scy
i biel scy jak Wa c!aw Ko strze wa, Da nu ta

Niem czyk, Kry sty na i Fran ci szek Na stul -
czy ko wie czy Piotr Ze ma nek. O opra w#
mu zycz n$ za dba li kom po zy tor i pia ni sta Ja -
nusz Ko hut oraz licz ni wy cho wan ko wie
Bar ba ry Bie la czyc z Te atru Mu zycz ne go
Mo vi men to. W. Bu tu le scu i R. Gra jek
%wiet nie za pre zen to wa li si# pod czas ju bi -
le uszo we go 80. Kra kow skie go Sa lo nu
Po etyc kie go na sce nie biel skie go Te atru
Pol skie go, któ ry by! ostat nim ak tem fe sti -
wa lu. 

Na tu ral na po sta( cy fry...

Z cy klu „Gra fi ka – zbli &e nia” Piotr
Cza dan kie wicz pre zen tu je od 27 li sto pa -
da do 15 grud nia w swej Ga le rii 'ro do wisk
Twór czych w Do mu Mu zy ki w Biel sku -
-Bia !ej wy sta w# pn. „Gra fi ka cy fro wa”.
Wy da je si#, i& zbli &e nia mo g$ po le ga(
m.in. na tym, &e wy sta wia ne gra fi ki upo -
dab nia j$ si# w wie lu przy pad kach do dzie!
wy ko na nych bar dziej tra dy cyj ny mi czy na -
tu ral ny mi me to da mi. Swe pra ce w ga le rii
pre zen tu j$ tak uzna ni twór cy jak Ju dy ta
Ber na%, Ka ta rzy na Dziu ba, Da riusz Ga jew -
ski, To masz J# drzej ko, Do ro ta No wak,
Mar ta Po go rze lec, Adam Ro ma niuk, Na -
ta lia Ro ma niuk, Ja ro s!aw Skut nik i Wal -
de mar W# grzyn. Ozdo b$ wer ni sa &o we go
wie czo ru by! wy st#p je me" sko -izra el sko -
-ame ry ka" skiej ar tyst ki o pseu do ni mie
Noa. Jej ener gia, do no %ny g!os i wie lo barw -
ny re per tu ar za chwy ci !y biel sk$ pu blicz -
no%(. 

)wier( wie ku „Kon tra stu”

Ju bi le usz (wier( wie cza ob cho dzi li
hucz nie w Te atrze Pol skim biel scy ar ty -
%ci Cen trum Sztu ki „Kon trast”. W piw -
nicz nej izbie sto wa rzy sze nia, któ ra mie -
%ci si# w DK W!ók nia rzy, ak tor skie ostro -
gi zdo by wa !o wie lu ju& za wo do wych
obec nie ar ty stów, g!ów nie scen biel -
skich. Sto wa rzy sze nie, któ rym kie ru je Ra -
fa! Sa wic ki, oprócz pre zen ta cji w!a snych
spek ta kli, zaj mu je si# ani ma cj$ &y cia
kul tu ral ne go. Or ga ni zu je m.in. biel sk$
edy cj# Kra kow skie go Sa lo nu Po ezji.
Pod czas uro czy stych ob cho dów 25-le cia
twór ca i pierw szy pre zes „Kon tra stu” Ku -
ba Abra ha mo wicz oznaj mi! m.in., &e &e -
gna si# z Te atrem Pol skim po 30 la tach
pra cy na je go de skach. Od stycz nia b# dzie
pro wa dzi! w klu bie „Kli mat” swój w!a -
sny te atr ko me dii. Za wsze bo wiem ma -
rzy!, &e by wszel kie ne ga tyw ne przy pa d!o -
%ci &y cio we swych wier nych wi dzów le -
czy( %mie chem. 

Pa "ac Ko tu li' skich w Cze cho wi cach -Dzie dzi -

cach. Fe sti wal Po ezji S"o wia' skiej. Od le wej: Ry -

szard Gra jek, Bo le s"aw Fo lek, Ma ciej Szcza wi' -
ski, Bar ba ra Bie la czyc i Jan Pi che ta.
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! Za gra li: klub mu zycz ny Kli ma ty – Jan Sa -
mo !yk; MDK – Mar cin Czer wi" ski, An drzej Ry -
bi" ski, Du ali ty; Te atr from Po land – Be du,
Yves, Ko lo ro ton, Bre ak ma szy na, Re ge ne se, Pla -
gia t199, De #in dows; In dios Bra vos; OPK Gau -
de Ma ter – Ma gic Hands; Car pe Diem – Su gar
Free, Fan ka bra, Ka man Band, czy li I Fe sti wal
„To tal na Im pro wi za cja” im. Mar ci na „Mar lo na”
Kró li szew skie go.

! Wy sta wy: OPK Gau de Ma ter – Ta jem ni ce le -
low skich cha sy dów Zbi gnie wa Bur dy, Ro man
Lon ty 1943–2013 – pa ste le ar ty sty; MGS – Stre fa
Do mi ni ka Cier pia !a, Spa ce ru j!c z g"o w!… w ilu -
stra cji Mar ty Lisz ki; ART. FO TO w ROK -u – Dwie

po sta wy Krzysz to fa $wier to ka i#u ka sza Kol ma -
na; Cen trum Pro mo cji M!o dych – 1/1 Do mi ni ki
Sa dow skiej i Ser giu sza Kuch czy" skie go.

! 45-le cie ist nie nia %wi& to wa! ze spó! Fi ve
O’clock Or che stra, któ ry zor ga ni zo wa! rów nie'
Ta de usz ki Jaz zo we.

! W ra mach XXIII Fe sti wa lu Ars Ca me ra -
lis w Wil li Ge ne ra !a od by! si& po kaz fil mów krót -
ko me tra 'o wych no mi no wa nych do na gro dy
Bry tyj skiej Aka de mii Sztuk Fil mo wych i Te le wi -
zyj nych, a w Fil har mo nii wy st( pi! Go go Pen gu -
in z Man che ste ru.

! Jed n( z lau re atek te go rocz nej Na gro dy im.
Ka ro la Miar ki zo sta !a El' bie ta Hur nik.

Ju raj ska fa scy na cja

W Sa li !l" skiej za pre zen to wa no wy sta w# Szu -
ka j!c pi"k na z oka zji 40-le cia pra cy ar ty stycz nej
Cze s$a wa Tar czy% skie go; z$o &y $y si# na ni" ma -
lar stwo olej ne, pa ste le, pa ste le olej ne, stu dia fo -
to gra ficz ne, na wi" zu j" ce do kon wen cji re ali -
stycz nej i im pre sjo ni stycz nej, ale rów nie& pro jek ty
pla ka tów. Do mi no wa $y pej za &e, przede wszyst -
kim Ju ra Kra kow sko -Cz# sto chow ska, a za in te re -
so wa nia te ujaw nia $y ju& ty tu $y cy klów: Ba jecz -
na Ju ra, Ma ria Ju ry czy Bar wy Ju ry. Na ob ra zach
Tar czy% skie go przy ro da po ka za na zo sta $a we
wszyst kich po rach ro ku i w ró& nym na 'wie tle niu,
tak &e w nie zwy k$ych ko lo rach (np. Ju ra po ma ra# -
czo wa). Pra ce ró& ni" si# fak tu r"; ar ty sta uzy ska$
cie ka wy efekt dzi# ki na $o &e niu gru bej war stwy far -
by, np. w Zie lo nych wi bra cjach czy Dro dze do -
ni k!d. Po ka za no rów nie& pra ce in spi ro wa ne mia -
stem, m.in. me ta fo rycz ny Ostat ni przy sta nek.

Cze s$aw Tar czy% ski jest ab sol wen tem ASP
w War sza wie (1974); na Wy dzia le Ar chi tek tu ry
Wn#trz uko% czy$ spe cjal no 'ci: wzor nic two prze my -
s$o we (prof. An drzej Wró blew ski), wy sta wien -
nic two (prof. Hen ryk To ma szew ski) oraz ma lar stwo
(prof. Raj mund Ziem ski). Uczest ni czy$ w wie lu wy -
sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych, w Pol sce
i za gra ni c". Jest tak &e ak tyw nym dzia $a czem
ZPAP, na gro dzo nym m. in. Br" zo wym Me da lem Za -
s$u %o ny w Kul tu rze – Glo ria Ar tis (2013).

Cz& sto cho wa fil mo wa

Pra ce na XV kon kurs dla ama to rów Cz" sto cho -
wa w ka drze mo& na by $o prze sy $a( do 24 pa) dzier -
ni ka do O'rod ka Kul tu ry Fil mo wej „Ilu zja” i mia -
$y re pre zen to wa( do wol n" for m# – od te le dy sku a&
po pa stisz; je dy nym ogra ni cze niem by$ ich czas
trwa nia – mak sy mal nie 10 mi nut.

W tym ro ku ju& po raz dru gi ju ry prze wod ni -
czy$ Ja nusz Za or ski; to wa rzy szy li mu: Agniesz ka
Li pi% ska, Ja nusz Miel cza rek oraz Ta de usz Pier siak.
Spo 'ród 19 ob ra zów I na gro d# (2 000 z$) przy zna -
no te go rocz ne mu ab sol wen to wi ZSP Ma te uszo wi
Klucz ne mu za film, b# d" cy jed no cze 'nie je go dy -
plo mem, Wy star czy by& na pod sta wie opo wia da -
nia Je rze go Ko si% skie go, dru g" (1 500 z$) – Ada -
mo wi Bed nar skie mu za Do tyk, przy bli &a j" cy ide#
ksi"& ki do ty ko wej, a tak &e kon kurs or ga ni zo wa -
ny przez Bi blio te k# Pu blicz n" Ma nu fak tu ra ksi!% -
ka oraz dwie trze cie (600 z$) – Jac ko wi Ja ni kow -
skie mu za Smut ny, cz" sto chow ski blu es wi de oklip
do pio sen ki ze spo $u Bre ak ma szy na oraz Prze my -
s$a wo wi Pie kar skie mu za Chi me r", film trwa j" cy
tyl ko 29 se kund.

Na gro dy ufun do wa$ Pre zy dent Cz# sto cho wy. Pra -
ce za pre zen to wa no na pu blicz nych po ka zach 7 i 8
li sto pa da w OKF, gdzie 9 li sto pa da og$o szo no wy -
ni ki i wr# czo no na gro dy. Pro jek cj# uzu pe$ nia $a Rocz -
ni ca, film przy go to wa ny przez Se ba stia na Pu cha -
$# i Woj cie cha Ko$ su ta (do kon kur su zg$o szo no tak &e
film do ku men tal ny Rocz ni ca – ku li sy po wsta wa nia
fil mu). Kon kurs po raz ko lej ny zwra ca$ uwa g# ró& -
no rod no 'ci" pre zen to wa nych form oraz po dej mo -
wa n" te ma ty k". 

Spo tka nia li te rac kie

Prze $om pa) dzier ni ka i li sto pa da ob fi to wa$
w spo tka nia li te rac kie. Czy& by je sie% sprzy ja $a roz -
mo wom o ksi"& kach? Z wa& niej szych wy da rze% na -
le &y wy mie ni( Ra tu szo we 'wi# to wa nie z Ja nu szem
Miel czar kiem, któ ry pre zen to wa$ swo je ostat nie
dzie $o Do wi dze nia, pa nie Fel li ni, ko lej ny tom opo -
wia da% po Hra ba lo wi sku oraz Cie le two je go snu.
Oka zja by $a szcze gól na, po nie wa& dwa utwo ry: Jesz -
cze tyl ko tan go oraz Ka ru ze lo wy, zdo by $y pierw sz"
na gro d# w XI Ogól no pol skim Kon kur sie Li te rac -
kim im. Sta ni s$a wa Gro cho wia ka. Tom zo sta$ po -
prze dzo ny s$o wem wst#p nym Oli Kel ler oraz Ja ro -
s$a wa Kap sy, a ozdo bi $y go zdj# cia otwor ko we
Ma$ go rza ty Ko za kow skiej oraz Zbi gnie wa Su li gi.
W cza sie spo tka nia roz ma wia no o Bru no nie Schul -
zu, Bo hu mi lu Hra ba lu, Wo odym Al le nie, ale tak -
&e Fe de ri co Fel li nim; gra$ Ja ro s$aw Wosz czy na.

Ja nusz Miel cza rek to fo to gra fik, li te rat, a tak &e ani -
ma tor kul tu ry, od lu te go te go ro ku pro wa dzi spo tka -
nia li te rac ko -fo to gra ficz ne Ma $a pro za mi strzów… 
i 7 fo to gra fii; bo ha te ra mi spo tka nia by li ju&: Bo hu mil
Hra bal, Iza ak Ba bel, Wi told Gom bro wicz czy Er nest
He min gway, a w'ród fo to gra fi ków po ja wi li si# za wo -
dow cy i ama to rzy: Ma$ go rza ta Ko za kow ska, Da riusz
Gaw ro% ski, Krzysz tof Mu skal ski czy Ola Kel ler.

Ko lej nym wa& nym wy da rze niem by $o spo tka nie
zRad kiem Knap pem (wRa tu szu27 pa) dzier ni ka), pro -
wa dzo ne przez El& bie t# Hur ni ko w". Pre tek stem by $a
naj now sza po wie'( au to ra, tym ra zem de tek ty wi stycz -
na – Po dró% do Ka li na. Po nie wa& to pierw szy po byt
pi sa rza wna szym mie 'cie, wi#c roz ma wia no tak &e o je -
go &y ciu, okre sach war szaw skim i wie de% skim, je go
m$o dzie% czych spo tka niach (m.in. ze Sta ni s$a wem Le -
mem, oj cem ko le gi, któ ry wy g$o si$ jed n" ze z$o tych my -
'li Knap pa: „Pi sa nie to jest sztu ka, na któ r" umie ra si#
z g$o du”), ale rów nie& po gl" dach an ty kon sump cyj -
nych… Naj now sza po wie'( opo wia da prze cie& o mie -
'cie, w któ rym nikt nie wie, czym jest 'mier(.

Trze cie, wy bra ne prze ze mnie wy da rze nie, to be -
ne fis Zbi s$a wa Ja ni kow skie go z oka zji je go 75. uro -
dzin po $" czo ny z pro mo cj" ksi"& ki Re ma nent (15 li -
sto pa da w OPK „Gau de Ma ter”), pu bli cy sty,
dzia $a cza spo $ecz ne go, sa ty ry ka (au to ra miej sco wych
szo pek no wo rocz nych) i fe lie to ni sty, a tak &e au to -
ra ksi" &ek dla dzie ci i do ro s$ych, m.in. opo wia da -
j" cych o dzie jach mia sta (Cz" sto cho wa mi" dzy
woj na mi 1918–1939 – Na gro da Pre zy den ta Mia sta
Cz# sto cho wy za rok 2012). Ja ni kow ski by$ wspó$ -
pra cow ni kiem „*y cia Cz# sto chow skie go”, cza so -
pi sma kul tu ral ne go „Ale je III”, a tak &e miej sco wych
roz g$o 'ni ka to lic kich. Jest rów nie& au to rem ko men -
ta rzy do fil mów do ku men tal nych o Cz# sto cho wie
re ali zo wa nych przez Krzysz to fa Ka sprza ka.

Dwie oso bo wo %ci pod jed nym da chem

Od 17 pa) dzier ni ka Ga le ria Do brej Sztu ki za pra -
sza na wy sta w# Adam i Ewa, na któ rej po ka za no pra -
ce Ada ma i Ewy Wsio$ kow skich, uro dzo nych
i miesz ka j" cych w Kra ko wie, ab sol wen tów tam tej -
szej ASP – Ewa wy sz$a z pra cow ni prof. Je rze go No -
wo siel skie go, Adam prof. Wa c$a wa Ta ran czew skie -
go. Pra ce prof. Ada ma Wsio$ kow skie go, za rów no
gra fi ki jak i ob ra zy olej ne, eks po nu j" zna cze nie ko -
lo ru t$a w two rzo nych cy klach, ko rzy sta j" cych ze
zryt mi zo wa nych form geo me trycz nych. Ujaw nia -
j" one je go ana li tycz ny na mys$ nad isto t" ma lar stwa.
Na wie lu ar ty sta po ja wia si# z uko cha nym jam ni -
kiem szorst ko w$o sym Fel kiem.

Na to miast ob ra zy Ewy *e lew skiej -Wsio$ kow skiej
to wwi#k szo 'ci pej za &e oraz wn# trza miesz ka%, wktó -
rych wa& n" ro l# od gry wa 'wia t$o. Ar tyst ka na sy co nym
ko lo rem eks po nu je pi#k no i ta jem ni c# przed sta wia nych
prze strze ni. Gru p# pej za &y zdo mi no wa$ te mat gór ski,
to np. 'la dy s$o# ca, Li ny, Cie nie czy Za mie&.
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Ko lej ny suk ces
cz# sto cho wian ki

6. Mi" dzy na ro do wy Sa lon Fo to gra fii
„Mar twa na tu ra w fo to gra fii – Cz" sto cho -
wa 2014” wy gra $a Ma$ go rza ta Ko za kow -
ska. I (mia $o mo% na po wie dzie&, %e roz bi -
$a bank – zdo by $a nie tyl ko Na gro d"
Pre zy den ta Mia sta Cz" sto cho wy za cykl
„Mar twa na tu ra”, ale rów nie% ty tu$ Best
Au thor za osi! gni" cia pod czas wszyst kich
or ga ni zo wa nych sa lo nów.

Ju ry w sk$a dzie: Mie czy s$aw Cy bul ski
(pre zes Fo to klu bu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej – Sto wa rzy sze nie Twór ców, prze wod -
ni cz! cy), Ma$ go rza ta Do $ow ska (dy rek tor
Fun da cji „Fo to gra fia dla Przy sz$o (ci”), dr
An drzej Saj (kry tyk sztu ki, red. na czel ny Pi -
sma Ar ty stycz ne go „For mat”), Cze s$aw Tar -
czy# ski (ar ty sta ma larz, dy rek tor Miej -
skiej Ga le rii Sztu ki w Cz" sto cho wie) oraz
Ja nusz Miel cza rek (ko mi sarz Sa lo nu, cz$o -
nek ka pi tu $y Fo to klu bu RP, ZPAF), oce ni -
$o 373 pra ce 96 fo to gra fi ków z Pol ski, Bah -
raj nu, Ho lan dii, Ka na dy, Fran cji, Nie miec,
S$o we nii, W" gier, W$och i Hisz pa nii.

Pa tro nat nad spo tka niem po raz ko lej ny
ob j" $a Mi" dzy na ro do wa Fe de ra cja Sztu ki
Fo to gra ficz nej FIAP oraz Fo to klub Rze czy -
po spo li tej Pol skiej Sto wa rzy sze nia Twór ców.
Z$o ty Me dal FIAP otrzy ma$ Hen ryk Tkocz
za pra ce „Nie bie skie szkla ne kwia ty i Wio -
lon cze le”, Na gro d" Dy rek to ra Miej skiej Ga -
le rii Sztu ki w Cz" sto cho wie – Na ta lia Bo -
ro wicz za cykl „Bez twa rzy”, Srebr ny
Me dal FIAP – Bar ba ra Bo ko ta -To ma la
za cykl „Na uka o (wie tle”, Na gro d" Or ga -
ni za to ra – Ja ro s$aw Bi kie wicz za „Po da no
do sto $u”, Br! zo wy Me dal FIAP – Mar cin
Cza pli# ski za cykl „Ma ni pu la cje”, Z$o ty
Me dal Fo to klu bu RP – Le onid Gol din
za pra ce: „Wa ter is the ma in thing i I lo ve
be er”, Srebr ny Me dal Fo to klu bu RP – Bog -
dan G$o wac ki za pra ce: „Mar twa na tu ra
pio no wa”, „Mar twa na tu ra po zio ma”,
„Mar twa na tu ra z czer wo nym”, Br! zo wy
Me dal Fo to klu bu RP – Mag da le na Wolff
za cykl „Dia log”. Po za tym rów no rz"d ne
wy ró% nie nia FIAP otrzy ma li: Lau ra
Dell’Ira, Da riusz Gaw ro# ski, Ja cek J" drec -
ki, Agniesz ka Ra dlak, Krzysz tof Za j!c, An -
drzej Ze mbik.

Na wy sta w" po kon kur so w!, któ r! mo% -
na by $o ogl! da& w Sa li Go be li no wej MGS,
za kwa li fi ko wa no 168 prac 71 au to rów.
Zna la z$y si" tu zdj" cia wy ko na ne za rów no
tech ni k! tra dy cyj n!, jak i cy fro w!. By $a to
praw dzi wa uczta dla mi $o (ni ków fo to gra -
fii, po ka zu j! ca mo% li wo (ci tej sztu ki.

Ma$ go rza ta Ko za kow ska jest co raz bar -
dziej li cz! c! si" fo to gra ficz k! w Pol sce. Jej
osi! gni" cia za po cz!t ko wa $o wy ró% nie nie
w pierw szym sa lo nie po (wi" co nym mar twej
na tu rze; po tem po ja wi $y si" ko lej ne na gro -
dy. Ar tyst ka star tu je z po wo dze niem w in nych
kon kur sach, ak tyw nie dzia $a w Sto wa rzy sze -
niu Twór ców Fo to klu bie Rze czy po spo li tej
Pol skiej (uczest ni czy w ogól no pol skich ple -
ne rach), a tak %e w Ju raj skim Od dzia le Fo -
to klu bu RP. By wa tak %e ju ror k! w lo kal nych
kon kur sach dla ama to rów.

Twór czo(& Ko za kow skiej jest nie zwy kle
ró% no rod na; ar tyst ka pra cu je nad por tre ta -
mi i nad mar tw! na tu r!. W pierw szym przy -
pad ku trosz czy si" o to, by jak naj le piej
i w spo sób jak naj bli% szy praw dy utrwa li&
bo ha te ra swo ich prac i przed sta wi& go in -
nym, w dru gim – eks pe ry men tu je i two rzy
swój nie po wta rzal ny (wiat – obiek ty za wi -
ja tka ni n!, po le wa wo d!, za mra %a. W ten
spo sób uzy sku je efekt bli ski pa ste lom.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Magia Nikisza
Bo !o na ro dze nio wy Jar mark

w Ni ki szow cu (6–7 grud -
nia) jak zwy kle przy ci" gn"# t#u -
my. Po nad stu wy staw ców ofe ro -
wa #o wy ro by r$ ko dziel ni cze
(za baw ki, ce ra mi k$, cho in ko we
cac ka, bi !u te ri$ ar ty stycz n",
ozdo by %wi" tecz ne), ama to rzy
ma lar stwa i rze& by mie li w czym
wy bie ra'. Nie za bra k#o tak !e
spe cja #ów tra dy cyj nej kuch ni %l" -
skiej – wo dzion ki, !u ru, gro -
chów ki, krup nio ków, ciap ka pu sty,
tu ste go i oczy wi %cie nie po wta -
rzal nych ko #o czy i %wi" tecz ne go
grza( ca. To by #y dwa dni zna ko -
mi tej za ba wy, wpraw dzie bez
%nie gu, ale w Ni ki szow cu nie
on jest naj wa! niej szy.
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Mójprzy ja ciel Je rzy Szo! -
ty sek z "y ro wy, ama -

tor hi sto rii lo kal nej – jak sam sie -
bie na zy wa, z miej sco wo #ci
wzmian ko wa nej po raz pierw szy
w ro ku 1302 opo wie dzia! mi cie -
kaw$ hi sto ri% i po par! sw$ opo -
wie#& ar ty ku !em z No win Krap -
ko wic kich, któ re go ty tu !u nie
mo g% zdra dzi&, bo ujaw ni! bym
pu en t% przed cza sem.

Za czn% od przed sta wie nia bo -
ha te ra owej opo wie #ci. 

Jest nim pra wie co ode sz!y
na eme ry tu r% ksi$dz pra !at An to -
ni Ko mor, dusz pa sterz pa ra fii p. w.
#w. An to nie go w Zdzie szo wi cach. 

Zna !em do brze ksi% dza pro -
bosz cza i mo g% tyl ko po twier dzi&,
'e by! do brym, skrom nym i bar -
dzo pra co wi tym dusz pa ste rzem,
po ru sza j$ cym si% prze wa' nie pie -
cho t$ „dla zdro wia” – jak ma wia!,
a je #li sa mo cho dem to swo im
wie lo let nim pun to.

Zdzie szo wi ce – u stóp Gó ry #w.
An ny s$ mo j$ ro dzin n$ miej sco -
wo #ci$, to te' by wa !y oka zje
do spo tka( i po zna nia si% z Pro -
bosz czem w cza sie uro czy sto #ci
ro dzin nych, czy te' ko l% dy u mej
Mat ki..

„Osiem dni po wi zy cie Oj ca
)wi% te go Ja na Paw !a II na gó rze
#w. An ny, od by !a si% piel grzym -
ka m%' czyzn i m!o dzie( ców – re -
la cjo nu je mi Je rzy Szo! ty sek 
– na b!o niach przed o! ta rzem pa -
pie skim ze bra !o si% po nad 50 ty -
si% cy osób. 

Udzia! w piel grzym ce wzi$!
na za pro sze nie bi sku pa Al fon sa

Nos so la, kar dy na! Jo seph Rat zin -
ger – przy sz!y pa pie' Be ne dykt
XVI.” 

W dro dze po wrot nej po sta no -
wi li prze pra wi& si% pro mem przez
Od r% w Zdzie szo wi cach, by uda&
si% do Bro' ca, ro dzin nej miej sco -
wo #ci opol skie go bi sku pa.

Dro ga pro wa dzi pra wie obok
ko #cio !a to te' po sta no wi li od wie -
dzi& pro bosz cza Ko mo ra, w któ -
rej to pa ra fii bi skup Nos sol od by -
wa! nie gdy# po s!u g% ka p!a( sk$ ja -
ko wi ka riusz. 

I sta !o si%, 'e do stoj ni cy
w ubra niach cy wil nych sta n% li
przed drzwia mi ple ba nii, drzwi

otwar !a im go spo dy ni pa ni Mar -
ta i go #ci grzecz nie od pra wi !a... 

By! to bo wiem czas po obied -
ni, w któ rym ksi$dz An to ni mia!
w zwy cza ju uda wa& si% na krót -
k$ drzem k%, a wte dy nikt i nic nie
mo g!o mu prze szko dzi&...

!

Gdy bym ju' wte dy miesz ka!
na uli cy S!o wac kie go, i nie

spa! o go dzi nie pi$ tej ra no, w dniu
14 ma ja 1967 ro ku, to by! bym
#wiad kiem wy da rze nia na par te -
rze s$ sied niej uli cy Cho pi na 14/1.

Dzie( przed tem, miesz ka j$ cy
tam m!o dy re dak tor Te le wi zji
Ka to wic kiej – Piotr Szal sza, o'e -
ni! si% i te raz ra no miast spo czy -
wa& u bo ku ma! 'on ki, sie dzia!
wraz z dwo ma przy ja ció! mi rów -
nie zm% czo ny mi noc nym ba lo wa -
niem – #pie wa kiem W!a dy s!a -
wem Po r%b skim oraz al to wio li st$

To ma szem Stoc kim. Trzej Pa no -
wie, ostat ni z po dob no bar dzo
licz nej gru py go #ci, któ rzy ju'
opu #ci li miesz ka nie, sie dzie li
w fo te lach do pi ja j$c reszt ki we -
sel ne go szam pa na. Przez sze ro ko
otwar te okno do cho dzi !o co dzien -
ne po ran ne t!u cze nie si% roz no si -
cie li mle ka, z po ko ju na ze wn$trz
za#, snu !a si% przez okno ko j$ ca
mu zy ka An to nio Vi val die -
go – „Czte ry po ry ro ku”. Ws!u -
cha ni, pra wie nie roz ma wia li.
Na gle roz leg! si% bli ski me ta -
licz ny trzask, na bla sza nym pa ra -
pe cie po ja wi !a si% d!o(, po tem
g!os: – Kur wa, Vi val di...

Wpa trze ni w okno Pa no wie za -
sty gli w ocze ki wa niu.

Po chwi li uka za !a si% czar no -
w!o sa czu pry na g% sto skr% co -
nych w!o sów, po tem po wo li,
oci% 'a le resz ta, Nie zna ny Kto#
siad! na pa ra pe cie, by !o wi da&,
'e te' gdzie# #wi% to wa!, bo te'
ci bar dzo by! zm% czo ny. Usa do -
wio ny wy god nie wpierw wy po -
wie dzia! kil ka po chwal nych
s!ów na te mat Vi val die go po
czym wy g!o si! kil ku na sto mi nu -
to w$ po ga dan k% na te mat wy' -
szo #ci ba ro ku nad kla sy cy zmem
w mu zy ce.

Szcze gól nie za# zn% ca! si%
nad Beetho ve nem, któ re go uzna!,
za pierw sz$ ja skó! k% przy sz!e go
to ta li ta ry zmu.

Po wy g!o sze niu po wy' szych
z!o tych my #li, nie zna jo my zszed!
z pa ra pe tu i znik n$!.

Mi n% !o kil ka dni gdy Piotr
spo tka! nie da le kie go s$ sia da, pla -
sty ka Ar tu ra Star czew skie go, któ -
ry mia! pra cow ni% i miesz ka nie
na tej sa mej uli cy pod nu me -
rem 18.

Us!y szaw szy re la cj% o po ran -
nym spo tka niu ko ne se ra mu zy ki
kla sycz nej, Acio rzek!:

– To Ge nio Rze 'u cha, on cz% -
sto nad ra nem do mnie wpa da gdy
mu spod „Mar cho! ta” ostat ni
tram waj do Ru dy uciek nie.

Opi sa! tak 'e kla sycz ne za cho -
wa nie Ge nia, kie dy ten nad ra nem
po ja wia si% przed drzwia mi Ar tu -
ra na czwar tym pi% trze.

Naj pierw roz le ga si% de li kat -
ne, jak by nie #mia !e pu ka nie, po -
tem pra wie szep tem, wy po wie -
dzia ne: 

– „Dzia dek” wpu#& Ge nia,
(Dziad kiem na zy wa! wszyst kich
bli skich przy ja ció!), po wie lu ci -
chych pró bach pu ka nie sta je si%
sil niej sze, a g!os bar dziej zde cy -
do wa ny: 

– Dzia dek, nie uda waj, 'e Ci%
nie ma w do mu... a' do cho dzi
do – k... otwie raj.

Po czym na st% pu j$ ro' ne wa -
rian ty, ci che i ka pral skie: 

– Ge nia nie po zna jesz,
– Acio oooo... otwórz k... drzwi.
Nie d!u go po tem po zna li si%

i jak po wia da Piotr – wy pi li #my
nie je den kie li szek.

Kie dy Ge nio wi wspo mnia !em
o wi zy cie powe sel nej – Ge nio
zde cy do wa nie za prze czy!, 'e nic
ta kie go nie pa mi% ta.

!

Anegdoty
HENRYK*BZDOK

Antoni
Cygan

kolekcja jubileuszowa

Pro fe sor sztuk pla stycz -
nych, rek tor Aka de mii Sztuk
Pi%k nych w Ka to wi cach
(w ka den cji 2012-2016).

Uro dzo ny w 1964 ro ku
w Za brzu. Stu dia na ka to -
wic kim Wy dzia le Gra fi ki
Aka de mii Sztuk Pi%k nych
w Kra ko wie. Dy plom
w 1988 r. w pra cow ni Pro -
jek to wa nia Gra ficz ne go prof.
To ma sza Ju ry oraz w pra -
cow ni Ma lar stwa prof. An -
drze ja S. Ko wal skie go.
Od 1992 r. pra cu je w ma cie -
rzy stej uczel ni, obec nie pro -
wa dz$c pra cow ni% Ry sun ku. 

Au tor kil ku na stu wy staw
in dy wi du al nych w kra ju
i za gra ni c$, m.in. w Za -
brzu, Ka to wi cach, Gli wi -
cach, Lyonie, Hel sin kach,
Lon dy nie, Opa wie. Bra!
udzia! w wie lu wy sta wach
zbio ro wych w kra ju i zagra -
ni c$. 

Stwo rzy! trzy cy kle Dro -
gi Krzy 'o wej (ko #ció! p. w.
#w. Krzy 'a w Gli wi cach,
ko #ció! pw. #w. Paw !a Apo -
sto !a w Za brzu -Paw !o wie
oraz Ba zy li ka NMP w Li -
che niu). Zaj mu je si% rów nie'
pro jek to wa niem wn%trz ko -
#cio !ów. 

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#”. Sk%adaj#  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. 
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Gabinet 

Alfreda 

Szklarskiego 

w Domu 

O!wiatowym 

Biblioteki 

"l#skiej

GA BI NET AL FRE DA SZKLAR SKIE GO

mo$ na zwie dza% w Do mu O!wia to wym Bi -

blio te ki "l# skiej przy uli cy Fran cu skiej

w Ka to wi cach. To nie la da grat ka móc

usi#!% przy biur ku, przy któ rym po wsta wa -

&y przy go dy Tom ka Wil mow skie go, czy

usi#!% na tym sa mym krze !le, na któ rym

przez wie le lat sia dy wa&, al bo do tkn#% tro -

fe ów zdo by tych pod czas po dró $y. Au tor

nie zwy kle po pu lar nych ksi# $ek, w któ rych

roz czy ty wa &y si' po ko le nia, uro dzi& si'
w 1912 ro ku w Chi ca go, od cza sów po wo -

jen nych miesz ka& w Ka to wi cach, gdzie

zmar& w 1992 ro ku. 

W ga bi ne cie po ja wi &y si' wszyst kie me -

ble, dy wa ny, na wet ko lek cja fa jek pi sa -

rza, a tak $e pier wo dru ki, któ re uka zy wa &y
si' na ca &ym !wie cie, a któ re zna la z&y si'
w ko lek cji pi sa rza. 
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