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„Rozmowa na 20-lecie”: WIES%AW MY!LIWSKI

MAREK

BRZE&NIAK 

– Wielki powrót

PIOTRA#BECZA%Y

AGNIESZKA

SIKORA 

– Spotkanie 

Wschodu i Zachodu

JAN COFA%KA 

– Czarny Anio!
polskiej piosenki

Poezja i proza:

FLORIAN !MIEJA,

ANDRZEJ

JARCZEWSKI

Kolekcja

jubileuszowa

„!l'ska”: ROMAN

MACIUSZKIEWICZ

SPIS#TRE!CI 

ZA# 2014 ROK
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17 grud nia w Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi -
blio te ce Aka de mic kiej od by "o si# sym po zjum na -
uko we z oka zji 130. rocz ni cy Kon fe ren cji
Ka to wic kiej, spo tka nie zor ga ni zo wa li: In sty tut Hi -
sto rii Wy dzia "u Na uk Spo "ecz nych Uni wer sy te tu
$l% skie go, Klub Nie za le& nych Sto wa rzy sze'
Twór czych „Mar cho"t” oraz Gmi na Wy zna nio wa
(y dow ska w Ka to wi cach. W Pa "a cu M"o dzie &y
od by" si# uro czy sty kon cert z oka zji $wi# ta Cha -
nu ka. Pod czas wie czo ru wy st% pi li: Ca me ra ta Si -
le sia i Ur szu la Ma kosz z ze spo "em, we foy er
Pa "a cu pre zen to wa na by "a wy sta wa „Pol ska i Pa -
le sty na – dwie zie mie i dwa nie ba” przy go to wa na
przez (y dow skie Mu zeum Ga li cja w Kra ko wie.
Na zdj# ciu: $wie ce cha nu ko we przed Pa "a cem
M"o dzie &y. 
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Ko mi sarz UE El& bie ta Bie' kow ska, rek tor Uni wer -
sy te tu Opol skie go prof. Sta ni s"aw Ni cie ja oraz le -
gen dar ny tre ner pi" kar ski An to ni Piech ni czek zo sta li
uho no ro wa ni te go rocz ny mi na gro da mi im. Sta ni s"a -
wa Li go nia, przy zna wa ny mi przez Pol skie Ra dio Ka -
to wi ce. 
Uro czy sto)* wr# cze nia na gród od by "a si# w sie -
dzi bie roz g"o )ni. Lau ry przy zna wa ne s% przez Ra -
dio Ka to wi ce od 1983 r.  

(Wi"cej o Nagrodach im. S. Ligonia na str. 67.)

16 grud nia w Do mu O)wia to wym Bi blio te ki $l% -
skiej za in au gu ro wa ny zo sta" Zi mo wy Ogród Li te -
rac ki. To no we wy da rze nie kul tu ral ne za pew ne
na sta "e za go )ci na ma pie kul tu ral nej re gio nu.
Klu czo w% ide% fe sti wa lu jest wyj )cie po za uni -
wer sy tec ki mo del czy ta nia li te ra tu ry i przy bli &e -
nie uczest ni kom jej dru gie go, po pu lar ne go
ob li cza. Im pre z# otwo rzy" pro rek tor Uni wer sy te tu
$l% skie go ds. Kszta" ce nia i Stu den tów prof. Ry -
szard Ko zio "ek. Na zdj# ciu od pra wej: prof. R.
Ko zio "ek, prof. J. Ma lic ki, (któ ry wy g"o si" wy k"ad
in au gu ra cyj ny pt. „Wiecz no tr wa "e spo ry o dwa
pó" wer sy dru giej zwrot ki, czy li o wiel kiej ta jem ni -
cy two rze nia, czy ta nia i od czy ty wa nia”), prof. 
K. Uni "ow ski i Piotr Za czkow ski, dy rek tor IK K MO. 



FLORIAN !MIEJA

Florian !mieja uro dzi" si# w r. 1925 w Ko$ czy cach,

obec nej dziel ni cy Za brza. Na uka roz po cz%" w Ko$ czy -

cach, kon ty nu owa" w Tar now skich Gó rach w gim na zjum

imie nia ksi# cia Ja na Opol skie go. W cza sie woj ny zo sta"
wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so we do Nie miec, sk%d
po trzech la tach zbieg" do Bel gii, gdzie ochot ni czo wst% -
pi" do woj ska pol skie go pod do wódz twem gen. Macz ka.

Tra fi" do Cen trum Wy szko le nia Bro ni Pan cer nej i zo sta"
ra dio te le gra fi st%. W 1944 ro ku do sta" si# do An glii.

W Szko cji zda" ma tu r#, na st#p nie pod j%" stu dia z hi spa ni -

sty ki i an gli sty ki na Uni wer sy te cie Ir landz kim w Cork

i uko$ czy" je w An glii dok to ra tem. 

By" lek to rem j# zy ka hisz pa$ skie go w Lon dyn Scho ol

of Eco no mics i pó& niej wy k"a dow c% li te ra tu ry hisz pa$ -
skiej w Uni ver si ty of No thin gam. Na le 'a" do gru py po -

etów sku pio nych w Lon dy nie wo kó" pism „Mer ku riusz

Pol ski” i „Kon ty nen ty”, któ rych by" wspó" za "o 'y cie lem

i re dak to rem na czel nym. Two rzy" li ry k# re flek syj n% o te -

ma ty ce emi gra cyj nej, bi blij nej i cy wi li za cyj nej. De biu to -

wa" w 1953 ro ku zbio rem wier szy „Czu wa nie u drzwi”.

Au tor wie lu zbio rów wier szy, ese jów, szki ców, roz mów.

W ostat nich la tach sta ra niem Bi blio te ki !l% skiej w Ka to -

wi cach uka za "y sie trzy to my pro zy wspo mnie nio wej

Flo ria na !mie ji; o to mie ostat nim (Zbli !e nia i kon tak ty
po raz trze ci) pi sa li (my w li sto pa do wym nu me rze. Flo rian

!mie ja jest ho no ro wym cz"on kiem Gór no (l% skie go To wa -

rzy stwa Li te rac kie go.

Szkoda, "e nie g#si
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Ju' od rana patroluj% s%siedztwo

czujne g#si, godne kapitoli$skich

poprzedniczek zanotowanych w historii.

Intryguje ich nieustanny g#got

ewidentnie skuteczny kod rozmowy

potrzebnego ptakom porozumienia.

Szkoda, 'e  Polacy nie g#si, mo'e
wtedy by si# mogli rychlej dogada).
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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

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& kultury
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
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
– 84 z", pó" rocz na – 42 z", kwartalna – 21 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 – 7 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

PUBLICYSTYKA
7. „Rozmowa na 20-lecie”

ISTOTNY*JEST*DUCH*J+ZYKA. Z Wies"awem My#liwskim rozmawia Katarzyna Bereta 
12. Henryk Szczepa!ski PRZEWRÓT W SO$TYSÓWCE  
17. Agnieszka Sikora SPOTKANIE WSCHODU I ZACHODU
22. Jan Cofa"ka CZARNY#ANIO$ POLSKIEJ*PIOSENKI
27. Bogdan Widera JAK W XVI WIEKU
28. Marek Brze%niak Z METALOWCA I METRONOMU DO METROPOLITAN
30. Grzegorz Sztoler LISO, WRÓ, DO KRAINY KWIATÓW (3) 
33. Ryszard Bednarczyk W*JEDNYM*AKCIE*O*)L-SKU*PO*POLSKU
38. Jerzy Paszek SZELMOWSKI STYL SELMY  
42. Ryszard Bednarczyk TEATR*Z*CIA$A*I*W+GLA 
44. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ-DU TERYTORIALNEGO

Krzysztof Kosi!ski 25 LAT... ISTOTY*DEMOKRACJI?
53. Jacek Kurek PIE). DLA BLUESA 
56. Maciej Melecki INSTYTUT MIKO$OWSKI – XV-LECIE AKTYWNO)CI 
65. Mi"os"awa Kowalska, Ryszard Kaczmarek OD*ENCYKLOPEDII WOJEWÓDZTWA*
)L-SKIEGO DO*)L-SKIEJ*BAZY NAUKOWEJ

76. BIBLIOGRAFIA OSOBOWA I RZECZOWA „)L-SK” 2014

FELIETONY
11. NOTATNIK SPÓ/NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa!ski 0YCIE, KOCHAM CI+ 0YCIE… 
16. Z MOICH GÓREK

Witold Turant NADZIEJA, DETERMINACJA I CO) JESZCZE  
40. KOLEKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

Wojciech Grabowski HENRYK RODAKOWSKI
41. )L-SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA

Jan Miodek PIEJOKI I KOKOTY  
59. Magdalena Dziadek MI+DZY NUTAMI
65. PORADNIA J+ZYKOWA

Katarzyna Wyrwas SIOSTRY TLA$KÓWNY, CZYLI O NAZWISKACH W LICZBIE 
MNOGIEJ 

84. Henryk Bzdok ANEGDOTY 

PLASTYKA
48. Wies"awa Konopelska KALENDARZ )L-SKI Z OKNEM W TLE 
49. JAN SZMATLOCH. GRAFOTEKA   
50. JACEK LIPOWCZAN. MALARSTWO 
51. Witold Turant UCZYNI, MY)L WIDZIALN-
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L-SKA”. ROMAN MACIUSZKIEWICZ 

TEATR 
58. Witold Koci!ski STRACH*SI+*BA,

KSI#)KI
60. Marta Fox KRYSTYNA*LARS*ZAPRASZA*DO*NIEBA*CA$Y*)WIAT
61. Marta Tomczok O*POCHODZENIU*J+ZYKA
62. Katarzyna M"ynarczyk DOSTOJNE, WYTWORNE, PI+KNE
63. Edyta#Korepta CZTERDZIE)CI LAT J+ZYKOWYCH*ZMAGA.
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI-0KACH 

POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE 

Florian &mieja SZKODA, 0E NIE G+SI 
20. Florian &mieja WIERSZE 
34. Andrzej Jarczewski SELMA (fragmenty powie#ci)

EKOLOGIA
46. Jolanta Matiakowska WODA NAJWA0NIEJSZA

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

66. Z 0YCIA BIBLIOTEK
Helena Warczok POMY)LNY ROK DLA*KSI-0NICY  

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
NAGRODY IM. STANIS$AWA LIGONIA WR+CZONE 

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
75. Jacek Sikora ZAOLZIE 

NA OK%ADCE: 
Jacek Lipowczan, Zatrzyma' czas, 2009 
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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
"l(ski Zwi(zek 

Gmin i Powiatów

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 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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Sty cze! (o czym tr" bi #y wszyst kie me dia) jest dla wie lu lu dzi cza sem po dej mo wa -

nia no wo rocz nych po sta no wie!. $e by – na przy k#ad – rzu ci% pa le nie al bo za cz"% si& „na se -

rio” od chu dza%. W ka' dym ra zie od mie ni% co( w do tych cza so wym 'y ciu, wpro wa dzi%
w swo j" eg zy sten cj& co( no we go. Tak si& sk#a da, 'e nasz „No wy Rok”, któ ry jest ju'
dwu dzie stym ist nie nia mie si&cz ni ka !l"sk, za cz"# si& nie w stycz niu, ale w li sto pa dzie,

w zwi"z ku z czym na sze „po sta no wie nia”, czy li po my s#y na no we ru bry ki oraz roz ma -

ite zmia ny, ro dzi #y si& na d#u go przed go dzi n" od pa la nia fa jer wer ków i otwie ra nia (te'
z hu kiem) bu te lek szam pa na. Ma my na dzie j&, 'e mi mo bra ku ta kiej opra wy z ga tun ku

„(wia t#o i d)wi&k”, uda nam si& przy naj mniej w cz& (ci spe# ni% po k#a da ne w nas Wa -

sze ocze ki wa nia.

Z te go, co ju' do mnie do tar #o, spodo ba #a si& Ko lek cja Ju bi le uszo wa „!l" ska”, to jest

pre zen to wa nie na trze ciej stro nie ok#ad ki re pro duk cji gra fik i ma lar stwa naj lep szych ar -

ty stów na sze go re gio nu, i to w ta kiej for mie, 'e mo' na ka' d" z prac wy ci"% oraz opra -

wi%. Ka' dy wi&c mo 'e w swo im miesz ka niu al bo w za k#a dzie pra cy stwo rzy% w#a sn"
„ga le ri&” pla sty ki wo je wódz twa (l" skie go. Jed no tyl ko mnie nie po koi. Otó' do(% po -

bie' nie (a w#a (ci wie tyl ko wst&p nie) usi #o wa #em po li czy% zna ko mi to (ci z na sze go (ro -

do wi ska ar ty stycz ne go i wy sz#o mi, 'e ich licz ba znacz nie prze kra cza „dwu nast k&”, któ -

ra ozdo bi ok#ad ki ro ku ju bi le uszo we go. Ju' wi&c zg#a szam w#a sne mu re dak to ro wi

na czel ne mu oraz resz cie ze spo #u re dak cyj ne go po mys# po wi&k sze nia tej pre zen ta cji. Mo -

'e da #o by si& za pre zen to wa% dwu dzie stu (przy naj mniej) twór ców na dwu dzie sto le cie?

Roz pi sa #em si& o Ko lek cji… nie bez po wo du. Otó' je den z mo ich zna jo mych, kom plet -

nie „g#u chy” na wspó# cze sne sztu ki pi&k ne, po wy da niu nu me ru gru dnio we go, w któ -

rym uka za #a si& re pro duk cja ob ra zu An to nie go Cy ga na Ma ria z Dzie ci"t kiem, po wie -

dzia# ze zdzi wie niem, ale i po dzi wem:

– To oni jesz cze tak po tra fi" ma lo wa%?
Za pew ni #em go, 'e tak, i 'e by si& o tym prze ko na%, trze ba cho dzi% na wy sta wy do ga -

le rii i mu ze ów. Przy rzek#, 'e tak zro bi. Po dej rze wam jed nak, i' je go obiet ni c& mo g& za -

li czy% do ka te go rii ni gdy si& nie spe# nia j" cych po sta no wie! no wo rocz nych.

Ta aneg do ta jest do brym wst& pem, 'e by po roz ma wia% tro ch& o Was, Dro dzy Czy tel -

ni cy. Tak si& sk#a da, 'e los cz& sto sta wia Was na mo jej dro dze. Wte dy prze wa' nie mi

si& ob ry wa. Za „li te rów ki”, za to, 'e kom pu ter przy sk#a da niu al bo ju' w dru kar ni „zjad#”
dwie -trzy ostat nie li nij ki tek stu, 'e w ma te ria le na ja ki( zna ny do brze mo je mu roz mów -

cy te mat po mi n& li (my istot ny – je go zda niem – szcze gó#, al bo 'e )le oce ni li (my ja kie(
wy da rze nie. Brzyd ka ok#ad ka, nie wy ra) ne zdj& cia, za ma #a czcion ka… Itd. Itp. Nie je -

stem jed no oso bo wym in sty tu tem ba da! pra so znaw czych, ale na wet naj bar dziej zja dli -

we uwa gi mnie cie sz", tym bar dziej 'e pó) niej na st& pu je „ci"g dal szy”. Tyl ko w ostat -

nim cza sie kil ka osób po wta rza #o opi ni&, 'e !l"sk jest po trzeb ny. Ich wy po wie dzi de dy ku j&
mo im re dak cyj nym ko le 'an kom, bo spro wa dza j" si& przede wszyst kim do do ce nie nia

ich pra cy przy przy go to wy wa niu No tat ni ków kul tu ral nych. Czy tel ni cy za czy na j"
od na rze ka nia, 'e pra sa, któ ra uka zu je si& w na szym re gio nie, kul tu r" zaj mu je si& rzad -

ko i nie ch&t nie. Daw ne ty go dni ki kul tu ral ne „pa d#y”, a dzien ni ki ma j" wa' niej sze spra -

wy na g#o wie, na przy k#ad – co je den po li tyk po wie dzia# o dru gim. I s#y sz&:
– Za dwa dzie (cia, trzy dzie (ci, pi&% dzie si"t lat kul tu ro znaw ca, po lo ni sta, hi sto ryk tyl -

ko u was znaj dzie in for ma cj& o tym, 'e w ja kiej( gmi nie, w ja kiej( ga le rii, w ja kim( te -

atrze, w ja kiej( sa li kon cer to wej, w re gio nal nym mu zeum co( si& od by #o, co( zor ga ni -

zo wa no, co( wy sta wio no, wy da no…

Moi roz mów cy do da j", 'e ani ma to rzy wy da rze! kul tu ral nych oraz dzia #a cze kul tu -

ry, zw#asz cza lo kal ni, bar dzo so bie ce ni" na wet la ko nicz ne not ki in for ma cyj ne, bo kie -

dy co( uka za #o si& „czar no na bia #ym” jest to do wód na to, 'e kto( (z du m" mo g& po -

wie dzie% – my!) ich pra c& za uwa 'y# i do ce ni#. My (l&, 'e re dak tor ki i autorzy tych kro nik,

z#o 'o nych z la ko nicz nych in for ma cji, nie za sta na wia li si& nad tym, jak wa' ne s" dla ró' -
nych (ro do wisk. A mo 'e i po tom no (ci…

Roz wo dz& si& tak nad mo imi – w cu dzy s#o wie – „ba da nia mi na nie re pre zen ta tyw nych

gru pach”, chc& Was bo wiem, Dro dzy Czy tel ni cy, za ch& ci% do pi sa nia li stów do na szej

re dak cji – z uwa ga mi kry tycz ny mi, z po stu la ta mi do ty cz" cy mi tre (ci, z pro po zy cja mi

te ma tów. Do brze by by #o, gdy by ten ju bi le uszo wy rok sta# si& oka zj" do roz mo wy.

Ko! cz"c po le cam w bie '" cym nu me rze praw dzi w" „pe re# k&” – Roz mo w# na 20-le cie
na sze go mie si&cz ni ka, ja k" Ka ta rzy na Be re ta prze pro wa dzi #a z Wie s#a wem My (liw skim.

$y cz& in te re su j" cej lek tu ry –

BOG DAN WI DE RA

Drodzy Czytelnicy
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! PO CZ!T KIEM
grud nia ubie g"e go ju#
ro ku trwa "o za $nie #a -
nie Be ski dów, ale po -
je% dzi& na nar tach
mo# na by "o tyl ko
na Bia "ym Krzy #u
w Szczyr ku Sal mo po -
lu. Ar mat ki $nie# ne
pra co wa "y te# na Gór -
ce 'ro dul skiej w So -
snow cu. Nikt si( nie
spo dzie wa", #e gru -
dzie) b( dzie $nie# ny.
Nie by "o jed nak tak
%le. Lek ko po bie li "o
i po mro zi "o, i w'wi( -
ta, i w Syl we stra.
! PRE MIER Ewa

Ko pacz go $ci "a w te -
go rocz n* Bar bór k(
w So snow cu, gdzie
spo tka "a si( z #o na mi
gór ni ków i w L( dzi -
nach, gdzie na ko -
pal ni Zie mo wit od -
by "y si( cen tral ne
ob cho dy bar bór ko -
we Kom pa nii W( -
glo wej. 
! ZMAR+ ka to -

wi cza nin Ka zi mierz
'wi to), zna ny zwi*z -
ko wiec i dzia "acz
opo zy cyj ny w PRL -u.
Wspó" twór ca Ru chu

Obro ny Praw Cz"o wie ka i Oby wa te la na 'la -
sku. W 1978 ro ku wzi*" udzia" w po wo "a niu
pierw sze go w Pol sce ko mi te tu Wol nych
Zwi*z ków Za wo do wych. Dzia "acz „So li dar -
no $ci” by" jed nym z naj bar dziej re pre sjo no wa -
nych dzia "a czy opo zy cji. Mia" 83 la ta.
! NO WY zu pe" nie bur mistrz Mi ko "o wa

Sta ni s"aw Pie chu la za dzi wia. W"a $nie og"o -
si" na bór na swo ich dwóch za st(p ców – ale
og"o si" go na po pu lar nym por ta lu spo "ecz no -
$cio wym Fa ce bo ok. Jed ni mó wi*, „ja ki no wo -
cze sny”, sam za$ za in te re so wa ny twier dzi #e
„chcia" da& wszyst kim rów ne szan se”. Po li -
to log dr To masz S"u pik ko men tu je, #e to ma -
"o po wa# ne, po win no jed nak by& bar dziej
„urz( do wo”.
! HA LA Ka pe lusz si( zu #y "a – wy ni ka

z eks per ty zy tech nicz nej kul to wej ha li w Par -
ku 'la skim, któ ra od ma ja 2014 ro ku stoi za -
mkni( ta. W"a dze Par ku przy go to wu j* si(
do jej grun tow nej mo der ni za cji. Uszko dze nie
Ka pe lu sza oka za "o si( po wa# niej sze ni# przy -
pusz cza no – p(k" je den z g"ów nych d%wi ga -
rów pod trzy mu j* cych kon struk cj(, a dru gi zo -
sta" nad we r( #o ny.
! CE LI BAT pod wa #a j* ju# nie tyl ko

$wiec cy, ale i du chow ni. Ksi*dz Woj ciech
Grze siak na "a mach „Dzien ni ka Za chod nie -
go” za da" py ta nie o je go sens – wy wo "u j*c
bu rz(. Za pro te sto wa "a zie lo no gór ska ku ria,
a ka to wic ka ar chi die ce zja pod kre $li "a, #e to
tyl ko „pry wat na opi nia ksi( dza mi sjo na rza,
a nie ofi cjal ne na ucza nie Ko $cio "a”.
Ale# – za uwa #y ka# da owiecz ka – ksi*dz
prze cie jest cz( $ci* Ko $cio "a. I to o wie le
wi(k sz*… 
! PRO KU RA TU RA Okr( go wa w Cz( sto -

cho wie po d"u gim $ledz twie skie ro wa "a do s* -
du akt oskar #e nia prze ciw dwój ce dy #ur nych
ru chu od po wia da j* cych za ka ta stro f( 3 mar -
ca 2012 ro ku po Szcze ko ci na mi, w któ rej zgi -
n( "o 16 osób. Zgro ma dzo no 127 to mów akt
i prze s"u cha no 400 $wiad ków.
! GON DO L! nad ,o ra mi? Jest ta ki plan.

Mia sto ma ju# bez p"at n* ko mu ni ka cj( au to -
bu so w*, a te raz chce wdro #y& w #y cie no wy
pro jekt – nad ,o ra mi mia "a by je% dzi& ko lej li -
no wa. Tyl ko czy to jest po trzeb ne? Wy gl* da

to ra czej na eks tra wa gan cj(, któ r* – je $li doj -
dzie do jej re ali za cji – ufun du je Bruk se la.
! ZE SPÓ+ My slo witz wy da" utwór pt.

„Ty si*c #u ra wi”, z któ re go do chód ze sprze -
da #y wspo mo #e ro dzi ny gór ni ków ran nych
w wy bu chu me ta nu w ko pal ni My s"o wi ce -We -
so "a. Do wy pad ku te go do sz"o 6 pa% dzier ni -
ka 2014 ro ku, 665 me trów pod zie mi*. Zmar -
"o pi( ciu gór ni ków – czte rech w szpi ta lu, je den
na do le.
! JA KIE s* spo so by na czy st* wo d(? Fil -

try i chlo ro wa nie – ka# dy od po wie. Ale jak
to spraw dzi&? W Ja worz nie i Cie szy nie ja -
ko$& wo dy pit nej spraw dza j*… ma" #e. Na -
to miast w D* bro wie Gór ni czej te ste rzy wo -
dy, czy li oso by o wra# li wym sma ku.
W la bo ra to rium Pra cow ni Ana liz Or ga no lep -
tycz nych d* brow skich wo do ci* gów pra cu -
je w su mie sied mio ro osób, któ re zaj mu j* si(
oce n* sma ku i za pa chu tu tej szej wo dy wo -
do ci* go wej. 
! FILM „Bo go wie”, co po twier dza j*

trans plan to lo dzy, zdzia "a" cu da. W pa% dzier -
ni ku wy ra% nie wzro s"a licz ba daw ców ser ca
oraz daw ców szpi ku. – Po zy tyw ny prze kaz fil -
mu o $p. prof. Zbi gnie wie Re li dze dzia "a na lu -
dzi, zw"asz cza m"o dych, któ rym im po nu je
bun tow nik Re li ga – pod kre $la kar dio chi rurg
prof. Ma rian Ze mba la, ucze) Re li gi.
! TY SKIE skar bon ki tra fi* na te go rocz ny

fi na" Wiel kiej Or kie stry 'wi* tecz nej Po mo -
cy. Do tej po ry pro du ko wa no je w Ostro "( ce
i Mo si nie. Tym ra zem po raz pierw szy opusz -
cz* Za k"ad Sto ra En so Po land w Ty chach.
4 grud nia ty skie skar bon ki dla wo lon ta riu szy
WO'P oso bi $cie spraw dza" Ju rek Owsiak.
Skar bo nek wy pro du ko wa no a# 160 ty si( cy
sztuk.
! 'L! SKIE $wier ki z Isteb nej s* wy j*t ko -

we. Daw niej ich sa dzon ki bra li Szwe dzi
i Fran cu zi. Dzi siaj ku pu j* je m. in. nie miec -
cy rol ni cy. W ro li $wi* tecz ne go drze wa naj -
le piej – wia do mo – spraw dza j* si( jo d"y
i $wier ki. W$ród tych ostat nich „kró lem” jest
$wierk isteb nia) ski. Je go na sio na i sa dzon ki
tra fi "y tak #e do po nad stu nad le $nictw w ca -
"ej Pol sce.
! NE GA TYW NIE za opi nio wa "a Ko mi sja

Wspól na Rz* du i Mniej szo $ci Et nicz nych oby -
wa tel ski pro jekt usta wy uzna j* cy 'l* za ków
za mniej szo$& et nicz n*, cho& po par "o go
a# 140 ty si* ce osób. Pew no dla te go, #e ak cj(
za ini cjo wa" RA'. 
! PO DA TEK od ja sno gór skich piel grzy -

mów ma rzy si( pre zy den to wi Cz( sto cho wy. Po -
da tek zwa ny nie by" by op"a t* kli ma tycz n* (cho&
cu dow ny wp"yw na zdro wie du cho we jest po -
wszech nie zna ny), lecz zwy czaj nie – op"a t*
miej sco w*. Le wi co we go pre zy den ta, chy ba rad -
ni nie po pr*… Cho cia# gdy po my $le&, #e rocz -
nie piel grzy mu je na Ja sn* Gó r( 3,5 mi lio na
osób – to ta ki po da tek sam si( na su wa ka# dej
w"a dzy…
! MO ,ESZ zo pe ro wa& si( w Cze chach.

NFZ za p"a ci a ty omi niesz ko lej ki. Od 15 li -
sto pa da 2014 ro ku, kie dy we sz"y w #y cie prze -
pi sy umo# li wia j* ce zwrot kosz tów za le cze -
nie za gra ni c* (dy rek ty wa trans gra nicz na),
do $l* skie go od dzia "u NFZ wp"y n( "y ju#
42 wnio ski od cho rych, któ rzy nie chcie li i nie
mo gli cze ka& w ko lej kach na za bieg w Pol sce
i zde cy do wa li si( na ope ra cj( po za kra jem. Naj -
wi( cej wnio sków do ty czy ope ra cji za &my,
na któ r* w na szym re gio nie cze ka si( pra wie
dwa la ta.
! GÓR NI CZY eme ry ci z"o #y li ju# pra -

wie 20 ty si( cy po zwów prze ciw Kom pa nii
W( glo wej, by od zy ska& bez praw nie ode bra -
n* im rów no war to$& to ny w( gla (tj. ok. 600 z"
na oso b(). Za rz*d KW pod j*" de cy zj(, #e wy -
p"a ci za le g"e de pu ta ty.
! PO +O WA grud nia – i $nie gu da lej brak.

Ale nar cia rze mo g* ju# po sza le&. Na So szo -
wie jest 30 cm $nie gu, na Bia "ym Krzy #u

i w No wej Osa dzie te#. Na tra sach Z"o te go
Gro nia po kry wa ma metr. Wy ci* gi dzia "a j*.
! 'WI! TECZ NY tram waj wy ru szy" ju#

po raz trzy na sty na $l* skie to ry. To wspól na
ini cja ty wa Mu zeum 'l* skie go i KZK GOP.
W ze sz"ym ro ku $wi* tecz n* wy sta w( w tram -
wa ju obej rza "o 4,5 tys. osób. Sk"a da j* si(
na ni* m. in. tra dy cyj na szop ka, #y we cho in -
ki z ozdo ba mi i wy sta wa bo #o na ro dze nio wych
kar tek i fo to gra fii.
! LU DZIE po pie ra j* zde cy do wa n* po sta -

w( po li cjan tów. 15 grud nia w cza sie na pa du
na bank w So snow cu Za gó rzu po strze lo no
$mier tel nie jed ne go z ban dy tów. – Tak po win -
na in ter we nio wa& po li cja – pod kre $la j* miesz -
ka) cy dziel ni cy.
! S!D w Gli wi cach wy s"u cha" „ostat nie -

go s"o wa” oskar #o nych w pro ce sie do ty cz* cym
ka ta stro fy w rudz kiej ko pal ni Ha lem ba. 21 li -
sto pa da 2006 ro ku w wy ni ku wy bu chu me ta -
nu i py "u w( glo we go zgi n( "o tam 23 gór ni ków.
Za rzu ty po sta wio no 17 oso bom. Ko lej na roz -
pra wa – i by& mo #e wy rok – 8 stycz nia.
! ROZ BÓR KA wie #ow ca DOKP w Ka to -

wi cach ru szy do pie ro w mar cu, ale ju# te raz
roz po cz( "y si( pra ce przy go to waw cze do niej.
Mó wio no o nim „$l* ski Pen ta gon”, bo z te go
miej sca za rz* dza no ko le j* w ca "ym wo je wódz -
twie. 17-pi( tro wiec od da no do u#yt ku w 1974
ro ku. Pra co wa "o tu dwa ty si* ce osób.
! ZA +O GA gli wic kich za k"a dów Bu mar -

-+a b( dy gro zi straj kiem w sto li cy. Po wód – de -
cy zj* Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej 320
mi lio nów do la rów za miast do pol skiej zbro -
je niów ki tra fi do ko re a) skiej fir my Sam sung.
Ty le wy no si kon trakt na do sta w( pod wo zia
do hau bi co ar mat Krab. Brak kon trak tu gro zi
utra t* pra cy 2 ty si*c om osób.
! IN TE RAK TYW N! in sta la cj( po $wi( -

co n* bru tal nej pa cy fi ka cji ko pal ni Wu jek
otwar to w 'l* skim Cen trum Wol no $ci i So -
li dar no $ci w Ka to wi cach przy ul. Win cen te -
go Po la 65. Apli ka cja po zwa la na trój wy mia -
ro we zwie dza nie ko pal ni Wu jek. To wspól ny
pro jekt Spo "ecz ne go Ko mi te tu Pa mi( ci Gór -
ni ków KWK Wu jek i Mu zeum Hi sto rii Pol -
ski re ali zo wa ny w ra mach pro gra mu „Pa trio -
tyzm ju tra”.
! ZA WIE DZI NA mi "o$& sta "a si( praw do -

po dob nie przy czy n* wstrz* sa j* ce go zda rze -
nia na ka to wic kim Ty si*c le ciu. W pi* te k19
grud nia m"o dy spraw ca ra ni" $mier tel nie no -
#em ko bie t(, po czym spad" (po pe" ni" sa mo -
bój stwo?) z 12. pi( tra. Pa ra mia "a wspól n*
prze sz"o$&, by "a za r( czo na. M(# czy zna nie
móg" po go dzi& si( z per spek ty w* roz sta nia.
! WI RTU AL NE mu zeum po $wi( co ne pa -

mi( ci ka to wi cza ni na Je rze go Ku kucz ki, zdo -
byw cy wszyst kich 14. o$mio ty si(cz ni ków,
otwar" je go syn Woj ciech, któ ry po $wi( ci" mu
kil ka lat pra cy. Na stro nie www.je zy ku kucz ka.pl
zna la z"y si( fo to gra fie, fil my, ma te ria "y au dio,
ska ny od r(cz nych za pi sków i do ku men tów
zwi* za nych z po sta ci* naj s"yn niej sze go pol skie -
go hi ma la isty.
! MA P- 'l* ska na at"a so wym je dwa biu

z ok. 1735 ro ku zdo by "o Mu zeum w Ra ci bo -
rzu. Mia "a tra fi& do za twier dze nia przez ce -
sa rza au striac kie go Ka ro la IV. Ma pa uka zu -
je Gór ny 'l*sk sprzed wo jen pru skich tj.
z cza sów, gdy na le #a" on w ca "o $ci do Ce sar -
stwa Au striac kie go.
! SMUT NE ob li cze $wi*t – mar no traw -

stwo. Osie dlo we $miet ni ki – co wi da&, a bar -
dziej czu& – pe" ne s* je dze nia. W 2014 ro ku
na $wi* tecz n* #yw no$& wy da li $my $red nio a#
po 500 z", z cze go cz($& – we dle nie któ rych
na wet po "o wa – tra fi "a do ko sza. Cze go
w tych ha sio kach cz"o wiek nie uj rzy? S* tam
i opa ko wa nia po pre zen tach, i stro iki $wi* tecz -
ne, ale przede wszyst kim ki lo gra my zmar no -
wa ne go je dze nia i bu tel ki po al ko ho lu. Czy to
ju#… tra dy cja? 

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze) 

z miesi*ca
poprzedzaj*cego

zamkni(cie 
numeru
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Z WIES!AWEM MY"LIWSKIM
rozmawia KATARZYNA BERETA

Istotny jest
duch j#zyka

– W Na gim sa dzie na pi sa! Pan, "e
„w miej scu, gdzie si# cz!o wiek uro dzi!,
wszyst ko jest mu przy ja zne”. Czy ta -
ka jest Pa na zie mia -ko !y ska, po s!u gu -
j$c si# okre %le niem z po wie %ci Ka mie!
na ka mie niu? Ile jej jest w Pa na po -
wie %ciach?

– Dzie ci$ stwo w du %ej mie rze sp# dzi -
&em na wsi. Tam ukszta& to wa& si# mój
pierw szy 'wiat, naj wa% niej szy 'wiat dla
pi sa rza, ale i dla ka% de go cz&o wie ka.
Wie' za tem praw do po dob nie jest obec -
na w ka% dej z mo ich ksi( %ek, na wet
w tych, w któ rych bez po 'red nio o niej nie
pi sz#, po nie wa% ten pierw szy 'wiat
ukszta& to wa& mo j( wy obra) ni#. I to jest
w&a 'ci wie wy obra) nia, któ ra ju% ni gdy
nie opusz cza cz&o wie ka. Po dru gie,
miej sce uro dze nia i miej sce te go pierw -
sze go 'wia ta tak de ter mi nu je, %e w grun -
cie rze czy okre 'la te% gra ni ce wy obra) -
ni. Na wet je 'li Pa ni wy cho dzi po za ni(,
to ona pod skór nie da je zna* o so bie. Kie -
dy' po wie dzia &em, %e o czym kol wiek
bym pi sa& i gdzie kol wiek by si# dzia &a
mo ja ksi(% ka, to )ró d&em wy obra) ni by -
&a by mo ja zie mia ro dzin na. Nie w zna -
cze niu re aliów, ale w zna cze niu wol no -
'ci pierw sze go 'wia ta, wol no 'ci, któ ra
wów czas kszta& tu je si# w cz&o wie ku
i któ r( pó) niej ca &e %y cie no si si# w so -
bie. Aco naj wa% niej sze dla pi sar stwa, ten
pierw szy 'wiat kszta& tu je sto su nek do j# -
zy ka, po nie wa% my si# uczy my naj pierw
mó wi*, a nie pi sa*. A kie dy za czy na my
pi sa*, to je ste 'my tak na sy ce ni mo w(
ludz k(, %e ona zo sta je w nas na za wsze.
Nie tyl ko w zna cze niu s&ow nic twa, me -
ta fo ry ki, ale w zna cze niu wol no 'ci j# zy -
ka mó wio ne go, bo tyl ko on jest j# zy kiem
wol nym. J# zyk pi sa ny jest wtór ny w sto -
sun ku do mo wy, jest sztucz ny. Co praw -
da, my dzi siaj wszy scy mó wi my pi -
smem, ale kie dy w dzie ci$ stwie cz&o wiek
na sy ci si# mo w( %y w(, to pó) niej od kry -
wa jed n( rzecz, %e )ró d&em li te ra tu ry jest
mo wa %y wa, a nie j# zyk pi sa ny. Nie cho -
dzi tu o re pro du ko wa nie mo wy %y wej,
bo to jest bez sen su, ale o sto su nek do j# -
zy ka, o wol no'* w j# zy ku. Ja za wsze si# -
gam w ka% dej ze swo ich ksi( %ek do tej
mo wy %y wej, do te go, co na zy wam du -
chem j# zy ka. Nie pi sz# gwa r(, bo nie ona
jest istot na. Istot ny jest duch j# zy ka.

– Po zo sta& my przy za po "y cze niach
z Na gie go sa du, mo im zda niem Pa na
naj lep szej po wie %ci obok Pa "a cu. Za -
pi sa! Pan ta kie zda nie: „oj ciec (…)
mia! je dy nie za ufa nie do w!a snej wy -
obra' ni, do %wia ta, któ ry sam so bie
stwo rzy!, w któ rym "y( po tra fi! praw -
dzi wiej ni" w praw dzi wym %wie cie”.
Czy to opis bli" szy cha rak te ry sty ce pi -
sa rza czy te" cz!o wie ka w ogó le? Bo
chy ba ka" dy z nas "y je bar dziej
w %wie cie, któ ry stwo rzy! w so bie sa -
mym?

– My 'l#, %e to jest cha rak te ry sty ka
ka% de go cz&o wie ka. Ka% dy z nas
w grun cie rze czy %y je w so bie, a pi sarz

to tyl ko wy ko rzy stu je do two rze nia.
Kto', kto nie pi sze, te% %y je w so bie, we
w&a snej wy obra) ni, a nie na ze wn(trz.
Na ze wn(trz %y je my w ste reo ty pach.

+y je my w tym, cze go si# na uczy li 'my,
co nam si# ci( gle na da je, co wi dzi my,
co s&y szy my, w co nas wci( ga j(. Na to -
miast praw dzi wie %y je my tyl ko w so -
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bie. Tyl ko w so bie je ste !my wol ni.

Nie któ rzy ju" si# w ogó le prze nie !li tu -

taj (pi sarz wska zu je ge stem na te le wi -

zor). To jest gro$ ne, bo to jest co!, co

kon ku ru je z na szym wn# trzem, wy -

obra$ ni%, na szym w&a snym j# zy kiem.

Ale ta ki jest wspó& cze sny !wiat, któ ry

pró bu je nas od in dy wi du ali zo wa'. Nie -

po trzeb ni je ste !my !wia tu ja ko in dy wi -

du al no !ci, po trzeb ni je ste !my ja ko

klien ci, kon su men ci. Nie po trzeb ni je -

ste !my ja ko jed nost ki sa mo dziel nie

my !l% ce, "y j% ce we w&a snych !wia tach.

Z nas chce si# zro bi' wspól ny mia now -

nik !wia ta. I do pó ki sta' nas b# dzie

na w&a sny we wn#trz ny !wiat, do pó ty

oca le je my, b# dzie my lud$ mi. Ka" dy

cz&o wiek ma swój j# zyk, nie za le" nie

od te go, "e wszy scy mó wi my jed nym,

ale to ro bi my na za sa dzie nie pi sa nej

umo wy spo &ecz nej, w ce lach ko mu ni -

ka cyj nych. Oprócz te go ma my j# zyk

we wn#trz ny, któ rym roz ma wia my z so -

b%, bo je ste !my na tu ra mi dia lo go wy mi.

Ju" kie dy! po wie dzia &em, "e nie ma ta -

kiej rze czy wi sto !ci, któ ra by &a by tym sa -

mym dla wszyst kich, cho cia" ci% gle po -

s&u gu je my si# po j# ciem rze czy wi sto !ci,

któ ra na rzu ca nam si# ja ko ogól ny

stan dard, któ ry wszy scy ma my przy j%'.
A ja py tam si#: co to jest rze czy wi sto!'?
Bo ja nie wiem, co to jest rze czy wi sto!'.
To, co czy ta my? To, co ogl% da my? To,

cze go s&u cha my? A prze cie" sk%d my

wie my, "e wi dzi my to sa mo, na wet pa -

trz%c na to sa mo? 

– Czy to nie ozna cza, !e ja ko lu dzie

z ró! nych "wia tów w#a snych ska za -

ni je ste "my na nie po ro zu mie nia, ob -

co"$ i sa mot no"$? Ta cy s% w#a "ci wie

wszy scy bo ha te ro wie Pa na po wie -

"ci. Mo !e naj le piej ro zu mia# to oj ciec

z Na gie go sa du, gdy go dzi na mi i mie -

si% ca mi mil cza#, prze !y wa j%c !y cie

w so bie sa mym. O osob no "ci lu dzi pi -

sze Pan rów nie! w Ostat nim roz da niu.

– Szan sa na po ro zu mie nie ist nie je tyl -

ko w sfe rze, po wie dzia& bym, prak tycz -

nej. Ale w in nej nie. Sa mot ni je ste !my.

To jest na sza na tu ra. To jest na sza in -

dy wi du al no!'. My p&a ci my wy so k%
ce n# za na sz% in dy wi du al no!'. Ona nie

jest dar mo wa. Ce n% jest sa mot no!'.
Zresz t% we wspó& cze snym !wie cie to

wy ra$ nie wi da', jak si# po zry wa &y
zwi%z ki, jak za ni ka "y cie to wa rzy skie,

jak nie ma my na nic cza su, jak prze sta -

li !my ro zu mie', co to zna czy spo tka'
si# z cz&o wie kiem. Prze sta li !my ro zu -

mie', "e to nie jest to sa mo, co po ro zu -

mie wa nie si# te le fo nicz ne, ese me sa mi

itd. To s% ju" tyl ko po ro zu mie nia tech -

nicz ne. Ta sa mot no!' jest dzi siaj bar dzo

wi docz na. Wszy scy si# na to skar "%. 
Ale jed nak tej na szej in dy wi du al no -

!ci, od r#b no !ci mu si my bro ni', na wet

kosz tem re la cji, bo wszyst kie re la cje

i wszyst kie kom pro mi sy s% przy naj -

mniej cz# !cio w% re zy gna cj% z sa me go

sie bie.

– Po "piech sprzy ja emo cjo nal nej

i in te lek tu al nej mi ze rii. Czy wo bec co -

raz wi&k sze go tem pa !y cia oraz fak -

tu, i! ów p&d sta je si& po wszech n%
nor m%, gro zi ludz ko "ci kul tu ral na

i emo cjo nal na "mier$? 

– Nie. Tu je stem opty mi st%. Dla cze -

go ma gro zi'? Li te ra tu ra b# dzie do t%d
ist nia &a, do pó ki cz&o wiek b# dzie chcia&
sie bie opo wie dzie'. Cz&o wiek jest isto -

t% opo wia da j% c%, a nie s&u cha j% c%. Ka" -
dy cz&o wiek chce sie bie opo wie dzie'.
Li te ra tu ra wy ni ka z nor mal nej ludz kiej

po trze by opo wie dze nia sie bie. Dla cze -

go ma si# sko( czy'? Mo "e sko( czy' si#
tyl ko wraz z cz&o wie kiem. Ona b# dzie

zmie nia &a for my i to si# dzie je ca &y czas,

ale na dzie j% li te ra tu ry jest cz&o wiek, je -

go ist nie nie. 

– Mo! na po wie dzie$, !e li te ra tu ra

jest wpi sa na w ist nie nie cz#o wie ka,

ludz ko "ci.

– Oczy wi !cie, ona wy ra sta w grun cie

rze czy z ist nie nia cz&o wie ka. Jest po -

chod n% je go in dy wi du al no !ci. Gdy by

nas zrów na no, za mie nio no w klien tów,

kon su men tów, wte dy to móg& by by' ko -

niec li te ra tu ry. Ale cz&o wiek si# te mu nie

pod da. 

Z dru giej stro ny jest w nas po trze ba

"y cia w t&u mie, co wy ra$ nie wi da' we

wspó& cze snych cza sach. Te wszyst kie

syl we stry na pla cach, sza lo ne, ogrom -

ne, wy da wa &o by si# nie zro zu mia &e.

A to jest pró ba przy naj mniej za &a go dze -

nia swo jej sa mot no !ci, bo prze cie" nie

jest tak, "e jest nam z ni% do brze. Nie

jest nam do brze, wi#c szu ka my na to

spo so bów. 

– Po wie dzia# Pan, !e „pi sa$ ksi%! -
ki po win no si& do pie ro, gdy cz#o wiek

na praw d& czu je, !e nie ma ju! !ad ne -

go in ne go wyj "cia (…), wte dy, kie dy

jest si& prze ko na nym, !e ma si& co"
na praw d& do po wie dze nia ko mu"
dru gie mu”. Ko go ze wspó# cze snych

pi sa rzy pol skich móg# by Pan wska -

za$ ja ko re ali za to ra tej za sa dy? Kto

ma nam co" na praw d& wa! ne go

do po wie dze nia?

– To trud ne py ta nie, po nie wa" nie

lu bi# wda wa' si# w oce n#, gdy" to jest

nie bez piecz ne. Wy mie ni# jed no na -

zwi sko, dru gie go nie i za czy na j% si#
an se i d% sy. Ja nie chcia& bym ni ko go

ura zi', ale mo g# po wie dzie' ogól nie,

"e s% w!ród m&od szych i naj m&od -

szych ge ne ra cji zdol ni lu dzie. A je "e -

li nie s% jesz cze spe& nie ni, to s% szan -

se, "e si# spe& ni%, bo s% za m&o dzi,

"e by si# ju" spe& ni li. Jest przy naj mniej

pa r# osób au ten tycz nie uta len to wa -

nych. Po etów jest za trz# sie nie, jak Pa -

ni wie, wi#c nie b# d# ich wy mie nia&.
Bar dzo uta len to wa na jest na przy k&ad

Jo an na Ba tor, Syl wia Chut nik. Pie -

kiel nie zdol ny jest Ja nusz Rud nic ki,

cho cia" ci% gle cze kam na je go opus
ma gnum. Jest Ja cek Deh nel. Móg& bym

wy mie ni' ca &y sze reg zdol nych. No,

Mag da le na Tul li. Ce ni# pi sa rzy

po tym, "e ma j% swój j# zyk, bo jak

ma j% swój j# zyk, to ma j% i swój

!wiat. To j# zyk jest kre ato rem !wia -

ta, a nie fa bu &y. Fa bu &y si# zde gra do -

wa &y, zde pre cjo no wa &y. Szcze gól nie

wi da' to w fil mie, któ ry po "ar&
wszyst kie fa bu &y, ja kie tyl ko s% mo" -
li we na tym !wie cie. O mi &o !ci, bo to

naj bar dziej wy eks plo ato wa ny w% tek,

mo" na po wie dzie' co! no we go tyl ko,

je !li si# ma swój j# zyk. Bez j# zy ka nic

si# nie po wie, "e by nie wiem ja kie pe -

ry pe tie i per tur ba cje na &o "y' na ta ki

te mat jak mi &o!', to si# nic nie po wie,

je !li si# nie ma swo je go j# zy ka. 

– To wi da$ w Pa na po wie "ciach, !e
one s% przede wszyst kim nar ra cj%,
stru mie niem "wia do mo "ci, snu ciem

si& od my "li do my "li. S% przede

wszyst kim mo w%, j& zy kiem, s% opo -

wie dzia ne. Mo g#y by na wet nie mie$
!ad nej fa bu #y. Wi da$ i s#y cha$, !e
pra cu je w nich j& zyk, a nie ko lej ne

ob raz ki, in try gi, przy go dy. 

– Bar dzo pi#k nie to Pa ni od czy ta &a.

Tak to jest. Bo w grun cie rze czy cho dzi

o to, ju" to kie dy! mó wi &em, "e li te ra tu -

ra jest sztu k% s&o wa. Ni czym in nym. To

s&o wo kreu je !wiat ka" dej ksi%" ki. Nie

fa bu &a. Ja kie s&o wo, ta ki !wiat. Po dru -

gie, sztu ka w ogó le, a w tym li te ra tu ra,

jest for m%, nie tre !ci%. Je !li nie jest for -

m%, nie jest sztu k%. Afor ma ma si &# przy -

ci% ga nia ma gne su. Co chce, to przy ci% -
gnie. Co tyl ko uzna, "e mo "e by' dla niej

po "y tecz ne, "e mo "e j% in spi ro wa', to
przy ci% gnie. Ja mam cz# sto ta kie, by'
mo "e za ro zu mia &e, wra "e nie, "e w&a !ci -

wie znam wszyst kie fa bu &y. Po pierw sze,

"y j# do!' d&u go. Po dru gie, na czy ta &em

si# mnó stwo rze czy, na ogl% da &em mnó -

stwo fil mów. I da &o by si# wszyst kie te

fa bu &y u&o "y' w kil ka, kil ka na !cie ste -

reo ty pów. Jak z ta kiej ogrom nej ma sy fa -

bu& stwo rzy' li te ra tu r#? Tyl ko for ma mo -

"e to zro bi'. 
– Nad miar tre "ci po wo du je, !e li te -

ra tu ra wi k#a si& w in try gi, któ ry mi

pró bu je co" uatrak cyj ni$. 
– Tak jak Pa ni po wie dzia &a, szu ka j%c

fa bu&, pró bu je uatrak cyj ni', czy li zna -

le$' co! nie sa mo wi te go, gra ni cz% ce go

z hor ro rem, ab sur dem, "e by to by &o in -

ne. A tym cza sem li te ra tu ra s&o wa dr% -
"y ba na&. Tak, bo prze cie" na sze "y cie

jest ci% giem ba na &ów. Zda rze nia tra fia -

j% si# rzad ko. W grun cie rze czy je ste -

!my za nu rze ni w co dzien no !ci, mo" na

po wie dzie' ka" dy w ta kiej sa mej. Gdy -

by za sta no wi' si# nad tym, jak up&y wa

nam dzie(, to w&a !ci wie w ta kich ry tu -

al nych ba na &ach, ale to w nich kry je si#
isto ta na sze go by tu. Ba na &y s% bo wiem

skarb ca mi ta jem nic. I for ma po tra fi

z ba na &u wy ci% gn%' przy naj mniej ja k%!
cz%st k# ta jem ni cy. Spoj rze' na nie go

ina czej, na k&u' go. I wte dy oka zu je si#
bar dzo cz# sto, "e to jest pra wie jak na -

k&u cie per &o p&a wa.
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– A ja ki wp!yw na li te ra tu r" ma
dzi siej sza wy daw ni cza nad pro -
duk cja?

Co to zna czy nad pro duk cja? Nad pro -
duk cja to jest upo wszech nia nie si!
tzw. po pkul tu ry, ama torsz czy zny, ki czo -
wa to "ci itp. Ob ser wu j!, #e to ma bar -
dzo du #y wp$yw na wie le umy s$ów, #e
tak ju# si! w tym po gr% #a j%, tak przyj -
mu j% za do br% wia r!, #e za czy na j% ju#
nie roz ró# nia& rze czy do brych od z$ych.
Na wszyst ko pa trz% z per spek ty wy
po pkul tu ry. To wi da& u wie lu tzw.
kry ty ków. Mó wi! tak zwa nych, bo co
to s% za kry ty cy, je "li nie s% w sta nie
spoj rze& na li te ra tu r! ina czej ni# po -
przez po pkul tu r!. Ona za mu la na sze
umy s$y, za mu la na sz% wy obra' ni!. Co
wi! cej, de pra wu je na sze kry te ria. Nad -
pro duk cja ma za tem fa tal ny wp$yw, dla -
te go li te ra tu ra wy ma ga obro ny. Wbrew,
pod pr%d. Wy ma ga upra wia nia jej ja -
ko for my, ja ko sztu ki s$o wa. Ale mo -
#e tak za wsze by $o. Nie prze s% dzam, #e
te raz jest ja ka" eks plo zja te go zja wi ska.
Mo# na przy pusz cza&, #e pro por cjo nal -
nie nad pro duk cja ist nia $a za wsze. 

– #y je my do pie ro $wier$ wie ku
po %mier ci kul tu ry so cja li stycz nej.
Czy przez te 25 lat zdo !a li %my pod -
nie%$ si" z du cho we go ma ra zmu re -
al ne go so cja li zmu, czy zdo !a li %my
na wi& za$ ze rwa n& na bli sko pó! -
wie cze ni$ tra dy cji? Jak Pan to po -
strze ga?

– Pro te stu j! prze ciw ko Pa ni sfor mu -
$o wa niu. Nie by $o #ad ne go du cho we go
ma ra zmu. Ja go nie od czu wa $em. To jest
po gl%d po li tycz ny. Ja ki by$ du cho wy
ma razm? Ogl% da $em "wiet ne fil my,
a wów czas by $a szczy to wa epo ka
w "wia to wym ki nie. Cho dzi $em
do wspa nia $e go te atru. Czy ta $em "wiet -
ne ksi%# ki. Prze cie# #y li pi sa rze, któ rzy
pi sa li "wiet ne ksi%# ki. An drze jew ski,
Iwasz kie wicz, Rud nic ki, Ku "nie wicz,
Bucz kow ski. (wiet ni pi sa rze! Nie ma
dzi siaj ta kich. Gom bro wicz. Nie do -
st!p ny, ale kto chcia$, to go mia$. Jak
kto" chcia$ upra wia& ma razm du cho wy,
to go upra wia i dzi siaj. Ja go nie od czu -
wa $em. Po 1956 ro ku Pol ska prze t$u ma -
czy $a gros li te ra tu ry za chod niej. Na wet
Ulis ses Joy ce’a wy szed$ w tam tych la -
tach. Mann, He mi gway, Faulk ner, Ca -
mus. Pol ska od ro bi $a dzie si! cio le cia, je -
"li cho dzi o prze k$a dy z li te ra tu ry
Za cho du. A czy tel nic two by $o ta kie, #e
ksi%# ki spod la dy si! ku po wa $o. To by -
$y wów czas ob ja wie nia nie ba. Te ksi%# -
ki mia $y ogrom ny wp$yw, w to wa rzy -
stwie si! o nich dys ku to wa $o. Kto
dzi siaj dys ku tu je w to wa rzy stwie
o ksi%# kach? To co mó wi!, jest bar dzo
nie wy god ne dla upra wia nej obec nie po -
li ty ki, któ ra chcia $a by, #e by wte dy by -
$o sza ro, po nu ro i nie cie ka wie. Wca le
nie. By $o ca$ kiem cie ka wie. Mniej si!
in te re so wa li "my po li ty k%, bo ona by $a
ry tu a$em. Na tym po le ga $a sa mo dziel -

no"& spo $e cze) stwa przy tam tej w$a dzy,
#e po tra fi $o stwo rzy& kul tu r! i w niej
#y&. A dzi siaj #y je w po li ty ce. Na tym
te# po le ga $a nie po ko ra spo $e cze) stwa
wo bec re #i mu, #e w je go ra mach po tra -
fi $o so bie stwo rzy& w$a sny "wiat. Ale te#
mia $o ma te ri! do stwo rze nia so bie te -
go "wia ta, bo jed nak ki no, te atry, ksi%# -
ki by $y. 

– Po nad 15 lat te mu na !a mach
„'l& ska” (11/1999) po wie dzia! Pan,
(e ja ko pi sarz czu je „od po wie dzial -
no%$ tyl ko wo bec dru gie go cz!o wie -
ka”. Wi& (e si" ona tak (e z tym, (e od -
rzu ca Pan s!u( b" ja kim kol wiek
ide olo giom, gdy( „na wet naj bar -
dziej szla chet ne, s& nie szcz" %ciem
dla sztu ki”. Wy czu wa si" to od pierw -
szej Pa na po wie %ci Na gi sad, po -
przez Pa !ac, a na mo nu men tal nym
dzie le Ka mie" na ka mie niu sko) -
czyw szy. Wszyst kie wy mie nio ne
ksi&( ki po wsta !y przed 1989 ro kiem,
a ich fa bu !y w mniej szym lub wi"k -
szym stop niu ocie ra j& si" o ów cze sn&
po wo jen n& te ra* niej szo%$, je dy nie
sub tel nie j& mu ska j&c, na za sa dzie
wska za nia ja kiej% gra ni cy cza so wej.
Tyl ko ostat ni ty tu! po %wi" ca wi" cej
uwa gi so cja li stycz nym re for mom
i de for ma cjom. Jak uda !o si" Pa nu
unik n&$ ta kich mie lizn, na ja kie na -
tkn&! si" cho cia( by Jan Ba ra no wicz
w po wie %ci Ko !acz i ra zo wiec czy
Jan Brzo za w Zie mi?

– To nie po le ga $o na tym, #e mnie si!
uda $o. Ja po pro stu mia $em in ny po gl%d
na li te ra tu r!, ina czej so bie od po wia da -
$em na py ta nie: czym ona jest, czym po -
win na by&, czym mo #e by&. To by$ wy -
nik mo je go my "le nia o niej i mo jej
kon cep cji li te ra tu ry, któ ra do dnia dzi -
siej sze go jest dla mnie istot na i ak tu al -
na. Li te ra tu ra ma by& o cz$o wie ku eg -
zy sten cjal nym, a nie o cz$o wie ku
po li tycz nym, a na wet spo $ecz nym. Ma
by& o ludz kiej eg zy sten cji, a nie o oto -
cze niu spo $ecz nym czy po li tycz nym.
Nie daw no po wie dzia $em, #e dla mnie to
nie cz$o wiek prze p$y wa przez hi sto ri!,
to hi sto ria prze p$y wa przez cz$o wie ka.
Hi sto ria jest ta ka, ja k% prze #y wa jed nost -
ka, a nie ja k% prze #y wa spo $ecz no"&. We
wn! trzu cz$o wie ka b! dzie to za wsze
mia $o aspekt eg zy sten cjal ny. Woj na to
nie wy bu chy, wal ki itd., ale to, jak on
cier pi, jak go to do ty ka, zmie nia, jak
na je go po dwór ku to czy si! ta wiel ka
woj na. 

Po za tym cen zu ra za wsze ist nia $a. Li -
te ra tu ra ro syj ska XIX wie ku, wiel ka ro -
syj ska po wie"& wy ro s$a prze cie# w at -
mos fe rze ist nie nia ostrej cen zu ry. Sztu ka
za wsze ma cen zu r!, jak nie ta k%, to in -
n%. A dzi siaj nie ma? Dzi" cen zu ra jest
naj mniej wi docz na, ale naj bar dziej doj -
mu j% ca. A cen zu ra w po sta ci urz! du nie
jest jesz cze ta ka gro' na, naj gro' niej sza
jest ta, któ ra prze ra sta na sze #y cie,
czy ha na na sz% we wn!trz n% wol no"&.

Tak wi!c ze swo imi ksi%# ka mi, o dzi -
wo, nie mia $em k$o po tów w cen zu rze.

– We wspo mnia nym wy wia dzie
po wie dzia! Pan, (e nie ba wi Pa na
folk lor, a na wet, (e uwa (a go Pan
za co% fa! szy we go, gdy( „ch!op nie
wie dzia!, ja ki jest je go folk lor, ch!op
wie dzia!, ja ki jest je go los”. Jak Pan
oce nia dzi siej sz& mo d" na folk lor? 

– To nie jest mo da na folk lor, bo ja
przez folk lor ro zu mia $em ob raz wsi, ja -
ki two rz% et no gra fo wie. Oni na to miast
two rzy li ten ob raz po ró# nych wy two -
rach: od $y #ek, mi sek, do stro jów i pie -
"ni. Otó# ch$op, wy twa rza j%c te rze czy,
nie mia$ "wia do mo "ci ar ty stycz nej.
W ogó le lud nie mia$ "wia do mo "ci ar -
ty stycz nej. Wszyst ko, co ro bi$, ro bi$
w ce lach u#yt ko wych i u#y tecz nych.
Ale to nie by$ dla mnie ob raz kul tu ry
ch$o pów pol skich, po nie wa# we d$ug
mnie kul tu ra ta to by$ sys tem war to "ci
co dzien ne go #y cia, zdol no"& prze trwa -
nia, spo so by na prze trwa nie, ja kie wy -
twa rza$ ch$op, to jak w swo jej za -
mkni! tej prze strze ni po tra fi$ si!
urz% dzi&, by nie by& bez rad nym. Po za
tym usta la$ w tej swo jej nie wiel kiej
prze strze ni re la cje ze wszyst kim: z zie -
mi%, z ko smo sem, z przy ro d%, z na ro -
dzi na mi, ze "mier ci%. By $a to w grun -
cie rze czy kul tu ra afir ma tyw na, któ ra
wy two rzy $a w$a sne spo so by afir ma cji.
To by $a te# kul tu ra mo wy. Nam lu dziom
pi sma trud no jest na wet wy obra zi& so -
bie, jak mo# na by $o #y& w kul tu rze mo -
wy. My dzi siaj na po twier dze nie wszyst -
kie go po trze bu je my pi sma. Je "li go
nie ma my, to nas nie ma. A oni #y li
w mo wie. Nic nie by $o za pi sa ne. Co wo -
bec te go zna czy $o wte dy s$o wo? Czym
ono by $o? Ja k% mia $o od po wie dzial -
no"&? S$o wo mia $o cha rak ter, god -
no"&. Dzi siaj ma my s$o wo bez cha rak -
te ru. 

– Pa na we wn"trz na wol no%$ za owo -
co wa !a bar dzo traf nym opi sem epo -
ki ko mu ni zmu w po wie %ciach na pi -
sa nych po 1989 ro ku. Nie bez po wo du
Jan B!o) ski uzna! Wid no kr#g
za praw do mów n& po wie%$ o cza sach
po wo jen nych. Unik n&! w niej Pan nie
tyl ko za k!a ma) i ubar wie), ale i nie -
po trzeb ne go fe ro wa nia wy ro ków, sa -
mo bi czo wa nia czy tak mod nej swe go
cza su lu stra cji. Po sta wi! Pan tyl ko i a(
lu stro na ów cze snym go %ci) cu. 

– To wy ni ka $o ca $y czas z mo jej
kon cep cji li te ra tu ry, o któ rej ju# mó -
wi $em. Nie ma mo jej szcze gól nej za -
s$u gi w unik ni! ciu tych wszyst kich po -
kus po li tycz nych, so cjo lo gicz nych
czy in nych, ja kie za wsze czy ha j%
na pi sa rza. Uwa #a $em, #e ka# da ide -
olo gia, na wet s$usz na, gro zi za wsze
kl! sk% li te ra tu ry, ten den cyj no "ci%,
wul gar n% in ten cjo nal no "ci%. Na pa -
trzy $em si! tro ch! "wia ta. *y $em
w czte rech epo kach. Uro dzi $em si!
przed woj n%, spo ro rze czy pa mi! tam.
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Dru ga epo ka to oku pa cja. Po tem PRL,

któ ry mo! na po dzie li" na pa r# epok.

No, i czas po trans for ma cji. Mój

ogl$d %wia ta jest wy ni kiem do %wiad -

cze& wszyst kich tych epok. W zwi$z -

ku z tym mam mo! li wo %ci po rów naw -

cze. Naj istot niej sze jest dla mnie,

w ja ki spo sób cz'o wiek ja ko jed nost -

ka, osob no%" oca li' si# przez ten d'u -

gi czas. Ja nie mam po czu cia, jak nie -

któ rzy naj m'od si pi sa rze, !e %wiat

si# roz po cz$' w 1989 ro ku. Nie za cz$'
si#. Na po cz$t ku lat 90. pa no wa 'o ta -

kie prze ko na nie w%ród m'o dych, !e
my stwo rzy my do pie ro no w$ li te ra tu -

r#. Nie stwo rzy li. Li te ra tu ra nie uzna -

je ce zur po li tycz nych. Li te ra tu ra jest

ci$ g'o %ci$. Naj lep szym przy k'a dem

jest li te ra tu ra ro syj ska po re wo lu cji.

Nic no we go nie po wsta 'o pod jej

wp'y wem, ale roz wi n# 'y si#, roz bu cha -

'y wszyst kie w'a %ci wie kie run ki w po -

ezji, pro zie, któ re po ja wi 'y si# daw no

przed re wo lu cj$ i przed I woj n$ %wia -

to w$. Pó( niej do pie ro Sta lin to przy -

t'u mi'. Uk'a da nie so bie za tem epok 

li te rac kich we d'ug prze 'o mów po li -

tycz nych jest bez sen sem. Sztu ka idzie

swo im to rem. Ma swo j$ wol no%", od -

r#b n$ od wol no %ci oby wa tel skiej.

Sztu ce nie mo! na ofia ro wa" wol no %ci,

po nie wa! sztu ka z isto ty jest wol na.

Al bo nie jest sztu k$. 
– Za sta na wia j!c si" nad wspó# cze -

sny mi pu #ap ka mi i po ku sa mi, na su -

wa mi si" re flek sja, $e za gra $a nam

przede wszyst kim ja ki% wprost nie wy -

obra $al ny ab surd. Do sko na le od da#
to Pan w po wie %ci Ka mie! na ka mie -

niu: „Ich tam nie ob cho dzi to czy

tam to, tyl ko wszyst ko na uko wo. Kro -

wa, $e by mia #a sze%& cyc ków, zbo $e
po dwa k#o sy, %wi nie czte ry szyn ki.

A nie d#u go b" d! chcie li tam ten %wiat

za ora&, za sia&”. Czy nie brzmi to

na wskro% wspó# cze %nie mi mo up#y -

wu trzy dzie stu lat?

– No có!, cy wi li za cja jest am bi wa -

lent na. Nie któ rzy my l$ kul tu r# i cy wi -

li za cj#, a to nie jest to sa mo. Za gra !a
nam cy wi li za cja, po nie wa! jest pe' na

po kus. Przy no si wy go d#, cze go nie da

si# ukry". Ale ona jed no cze %nie co raz

bar dziej nas wsy sa w sie bie, chce nas

znie wo li". I znie wa la. Cz'o wiek,

na szcz# %cie, za czy na so bie z te go po -

wo li zda wa" spra w#. Za czy na na wet

od czu wa" l#k przed cy wi li za cj$. We( -
my ta ki in ter net. By" mo !e ud'a wi si#
sam so b$, bo je %li nie, to sta nie si# bar -

dzo gro( ny. Mo! na so bie wy obra zi",
!e nie b# dzie ju! wo jen zbroj nych; !e
to wszyst ko !e li wo, z któ re go po -

wsta j$ tak wspa nia 'e czo' gi, sa mo lo -

ty, bom by, jest szmel cem; !e naj gro( -
niej sze b# dzie to, kie dy na uczy my

si# wdzie ra" w sys te my in for ma tycz -

ne w spo sób do wol ny. Ta ki, !e b# dzie -

my mo gli na przy k'ad za trzy ma" ca 'y
sys tem kom pu te ro wy No we go Jor ku.

B# dzie my w sta nie zneu tra li zo wa"
jed ni dru gich. 

– To jest chy ba ta woj na XXI wie -

ku, któ ra prze nio s#a si" do wir tu al nej

prze strze ni i te raz w niej anek tu je no -

we te ry to ria dla w#a snych po trzeb, bi -

ty in for ma cji, do ro bek twór czy ko go%,
fi nan se itd. Je %li „ka$ de po ko le nie mu -

si mie& swo j! woj n"”, jak pi sze Pan

w Trak ta cie o "u ska niu fa so li, to tak

wy gl! da chy ba w#a %nie woj na na -

szych cza sów?

– B# dzie my mo gli znisz czy" ludz -

ko%" bez jed ne go wy strza 'u. Gdy so -

bie po my %l#, !e zo sta 'y wy '$ czo ne

wszyst kie sys te my kom pu te ro we, prze -

sta j$ dzia 'a" win dy, pr$d, ko le je, sy gna -

li za cje itp. I ta ludz ko%" na gle za sty -

ga w tym wszyst kim, bo jest ju! tak

ze lek tro ni zo wa na. )wiat sta' si# co raz

mniej pew ny, st$d na sze l# ki. St$d te!
na sze po wro ty do (ró de'. I to cie ka we,

nie sy no wie, tyl ko wnu ko wie wra ca -

j$. Te ró! ne ze spo 'y, tra we sta cje, si# -
ga nie do pie %ni. Te go jest co raz wi# -
cej. Ci m'o dzi by" mo !e ma j$ do te go

bar dziej es te tycz ny sto su nek, ale szu -

ka j$ ja kiej% au ten tycz no %ci, pierw szej

r# ki, (ró de'. I na tym po le ga ich po wrót

wy wo 'a ny przez l#k przed cy wi li za cj$.
A pro sz# spoj rze", co si# dzie je

z ogra ni cza niem swo bód oby wa tel -

skich, któ rych nie chce my za uwa !a".
Na lot ni skach ci$ g'e re wi do wa nie nas,

prze %wie tla nie. I to po wszech ne in fil -

tro wa nie, na s'u chi wa nie. Je ste %my

na per ma nent nym ogrom nym pod s'u -

chu i pod gl$ dzie. 

– Oprócz pi sa nia zaj mo wa# si" Pan

rów nie$ pro wa dze niem pe rio dy ków.

W la tach 1975-1999 re da go wa# Pan

kwar tal nik spo #ecz no -kul tu ral ny

„Re gio ny”, a w la tach 1993-1999

dwu ty go dnik kul tu ral ny „Sy cy na”.

Jak oce nia Pan wspó# cze sne pi sma

spo #ecz no -kul tu ral ne? 

– Fa tal nie. S$ prze wa! nie ni szo we.

Jest ich spo ro. Ale to, cze go nie ma, to

nie ma te go, co by 'o za PRL -u, a by 'y
wów czas ty go dni ki kul tu ral ne. Dla pi -

sa rzy by 'o to wiel kim udo god nie niem,

gdy! w tych pi smach ja kie% cie kaw sze

czy tyl ko in te re su j$ ce de biu ty znaj do -

wa 'y swo je od bi cie. Po za tym lu dzie

czy ta li je i do wia dy wa li si#, co si# ak -

tu al nie dzie je w li te ra tu rze. Dzi siaj nie

bar dzo ma j$ sk$d si# do wie dzie". Pi -

sma, któ re wy cho dz$, ma j$ 500, mak -

sy mal nie 1500 eg zem pla rzy na k'a du,

a by wa j$ i ta kie, któ re wy cho dz$ w 300

eg zem pla rzach, wi#c ja k$ one pe' ni$
spo 'ecz n$ ro l#? Mo! na po wie dzie", !e
li te ra tu ra zo sta 'a opusz czo na przez

cza so pi %mien nic two. Zresz t$ nie tyl ko

ona, in ne sztu ki te!. Opusz czo na zo sta -

'a przez me dia. Tak wi#c po 'o !e nie sztu -

ki, li te ra tu ry w tej sy tu acji jest przy kre. 

– By& mo $e tro ch" sce do wa no t"
funk cj" in for mo wa nia o no wo %ciach

na in ter net?

– Przy ca 'ej po wszech no %ci in ter ne -

tu, nie ma on jed nak ta kie go od dzia 'y -

wa nia jak mia 'y pi sma, któ re by 'y czy -

ta ne, do któ rych czy tel nik by'
przy zwy cza jo ny. Nie ist nia 'o to tyl ko

w cza sach PRL -u, przed woj n$ te! by -

'y ty go dni ki kul tu ral ne np. „Wia do mo -

%ci Li te rac kie”. Je !e li o ksi$! ce uka za -

'a si# po zy tyw na re cen zja, to ona

od ra zu wy sy 'a 'a lu dzi do ksi# gar&. 
– Nie ste ty dzi siej sza kry ty ka prze -

kszta# ci #a si" w wi"k szo %ci przy pad -

ków w re cen zyj no%&.
Tak, i to w ta k$ re cen zyj no%" uk'a do -

w$, ko niunk tu ral n$, ko te ryj n$ itd. Po -

za tym ist nie nie pism mia 'o jesz cze jed -

n$ za le t#: two rzy 'o kry ty ków. A dzi siaj,

co ma two rzy" kry ty ków? Dla te go

kry ty ka sta je si# po pkul tu ro wa, jej po -

ziom jest mi zer ny, cz# sto !a 'o sny. Nie

wi dz# jed nak na ra zie szans na od ro dze -

nie si# cza so pi %mien nic twa. Trend ich

upa da nia jest zresz t$ ogól no %wia to wy.

Tak jest nie tyl ko w Pol sce, we Fran cji

rów nie!. 
Zdu mie wa mnie na to miast po zy tyw -

nie jed na rzecz, !e mi mo bra ku in for -

ma cji, osa mot nie nia li te ra tu ry ty lu jest

na dal czy tel ni ków do brych ksi$ !ek,

ty lu mi 'o %ni ków li te ra tu ry. Nie mi 'o %ni -

ków czy ta nia, bo to jest co% in ne go, ale

li te ra tu ry. Zdu mie wa mnie, ja ki mi

%cie! ka mi, ka na 'a mi ta wie dza o ksi$! -
kach do nich do cie ra. By" mo !e spo 'e -

cze& stwo sa mo wy kszta' ci 'o so bie spo -

so by in for ma cyj ne tak, jak za wsze

wy twa rza to, cze go bra ku je. 

– My %l", $e wspól nym mia now ni -

kiem pi sz! ce go i czy ta j! ce go jest 

po trze ba. Praw dzi wa li te ra tu ra po -

wsta je z po trze by po wie dze nia dru -

gie mu cze go% wa$ ne go, a praw dzi wy

czy tel nik po pro stu po trze bu je kon -

tak tu z do br! li te ra tu r! i sam jej po -

szu ku je. 

– Te! tak my %l#. Ale du !$ w tym ro -

l# od gry wa j$ bi blio te ki. Tam pra cu j$
na ogó' pa sjo na ci, któ rzy po tra fi$ za ch# -
ci", po in for mo wa". To jest nie znisz czal -

na in stan cja wi$ !$ ca pi sa rza z czy tel ni -

kiem. Za wsze od gry wa 'a ta k$ ro l#,
a w tej sy tu acji, w któ rej te raz je ste %my,

od gry wa szcze gól n$ ro l#. Bi blio te ki s$
sprzy mie rze& ca mi pi sa rzy i czy tel ni ków,

i to wier ny mi, kom pe tent ny mi. 

– Czy Ostat nie roz da nie to ostat nie

Pa na s#o wo?

– Nie wiem. Nie wiem, czy b# dzie mi

si# chcia 'o pi sa", czy b# d# mia', co pi -

sa", czy war to jesz cze pi sa". Nie mam

po czu cia, !e mu sz# si# po twier dza" ko -

lej n$ ksi$! k$. Ob cy mi jest ta ki nie po -

kój, ja ki spo ty kam cza sa mi u m'o dych

twór ców, !e jak mnie nie ma w da nym

ro ku, to nie ist nie j#. Nie lu bi#, nie

umiem i uwa !am za bez sen sow ne ta kie

%ci ga nie si# z cza sem. A na pi sa" jesz cze

ta k$ sa m$ ksi$! k#… to po co?

!
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!ycie,

kocham ci"
#ycie...

• Mi! dzy przy jem no "ci# i szcz! -
"ciem 

Bli sko trzy dzie $ci lat te mu Edy ta

Gep pert, dzi siaj ju# nie co za po mnia -

na gwiaz da es tra dy, bra wu ro wo za -

$pie wa %a na fe sti wa lu opol skim pio -

sen k", któ ra w isto cie by %a po chwa -

%& #y cia i je go uro ków. Ar tyst ka,

chc&c lub nie chc&c, zmu si %a s%u cha -

czy do re flek sji nad lo sem cz%o wie -

ka. Z jed nej stro ny, mo #e on od da'
si" co dzien nym przy jem no $ciom

i p%a wi', je $li to mo# li we, w ma te rial -

nym luk su sie. Mó wi my wów czas

o po sta wie he do ni stycz nej, któ rej ce -

lem i sen sem jest czer pa nie ra do $ci

z #y cia. Z dru giej za$ – wca le nie

rzad kie jest prze ko na nie, czy na wet

pew no$', #e #y cie zmu sza do au to -

re flek sji, po szu ki wa nia szcz" $cia,

spe% nie nia i na my s%u nad je go trwa -

niem. Przyj mu je my wte dy po sta w"
eu daj mo ni stycz n&, w któ rej szcz" -
$cie, bez wzgl" du na ma te rial ne za -

so by, jest war to $ci& bez cen n&. Praw -

d" mó wi&c, naj lep szym i naj bar -

dziej ro zum nym roz wi& za niem te go

dy le ma tu by %o by po %& cze nie obu

po staw i czer pa nie ra do $ci z co -

dzien ne go trwa nia, przy jed no cze -

snym po szu ki wa niu g%"b sze go sen -

su oraz szcz" $cia w ludz kim #y ciu.

Ta kie po #e nie nie obu po staw, cho'
mo# li we, jest za zwy czaj teo re tycz -

ne, a pro blem by' lub mie' po zo sta -

je nie roz wi& za ny.

• $y cie po cz! te, czy li ja kie?

Od wie lu lat to czy si" w Pol sce za -

sad ni czy spór nie ty le o dro gi #y cio -

we cz%o wie ka i je go co dzien ne wy -

bo ry, ale ra czej o sens ludz kie go ist -

nie nia. !y cie ludz kie jest war to $ci&
fun da men tal n& i osta tecz n&. Ten po -

gl&d po dzie la wi"k szo$' oby wa te li

trans for ma cyj nej Rze czy po spo li tej.

Jed nak cz"$' ro da ków, za zwy czaj

nie licz na, cho' go to wa do spek ta ku -

lar nych dzia %a(, g%o si po gl& dy non -

sza lanc kie czy ra dy kal ne. Ci pierw -

si twier dz&, #e ka# do ra zo wo ko bie -

ta win na de cy do wa' o lo sach nie na -

ro dzo ne go, ci dru dzy – #e nie jest to

upraw nie nie ludz kie, a dys po nen tem

#y cia jest Bóg, isto ta me ta fi zycz na,

po nad cz%o wie cza. Typ prze ko na(
prze s& dza po sta w" w do strze gal -

nym obec nie spo rze o zmia n" usta -

wy abor cyj nej i, przede wszyst kim,

usta wy za sad ni czej RP, czy li Kon sty -

tu cji. Jed ni #& da j& bez wzgl"d ne go jej

zli be ra li zo wa nia, in ni – ocze ku j&
fun da men tal ne go za ostrze nia. War -

to w kon tek $cie te go spo ru, po ru sza -

j& ce go, bo od wo %u j& ce go si" ka no -

nów etycz nych pod kre $li', i# Pol ska

ma jed n& z naj bar dziej czy tel nych

ustaw w tym za kre sie. 

• Mi! dzy Mal t# a Niem ca mi

O #y cie po cz" te z rów nym pie ty -

zmem dba j& tyl ko naj wa# niej sze ak -

ty praw ne Ir lan dii oraz Mal ty. Je stem

prze ko na ny, #e za ostrze nie usta wy

abor cyj nej, opar tej na trud nym, cho'
dzi siaj sta bil nym kom pro mi sie spo -

%ecz nym i po li tycz nym skut ko wa'
mo #e dwo ja ko. Po pierw sze, sprzy -

ja' b" dzie za pew ne za bie gom abor -

cyj nym wy ko ny wa nym po za gra ni -

ca mi kra ju przez ko bie ty zde ter mi -

no wa ne i jed no znacz nie zde cy do wa -

ne. Z wie lu frag men ta rycz nych in for -

ma cji wie my, #e tak ju# si" dzie je.

Pa mi" taj my, ze sze$' lat te mu Pol ska

sta %a si" cz%on kiem uk%a du z Schen -

gen i gra ni ce znik n" %y de fi ni tyw ne,

a ga bi ne ty gi ne ko lo gicz ne sta %y si"
do st"p ne od Li zbo ny po Bu ka reszt,

Plo esz ti czy So fi". Po wtó re, re stryk -

cje spra wi' mo g& po wi"k sza nie

abor cyj ne go un der gro un du, pod zie -

mia prze st"p cze go, ku sz& ce go jed nak

pie ni"dz mi, szyb ki mi i %a twy mi, jak

s& dz& nie któ rzy. Wy pra co wa ny z ta -

kim mo zo %em kom pro mis praw ny

i ludz ki war to za cho wa', wspo mi na -

j&c spo %ecz n& roz wa g" oraz roz trop -

no$', eks po no wa n& wie le stu le ci

wstecz przez Ary sto te le sa, fi lo zo fa

z%o te go, nie opor tu ni stycz ne go, $rod -

ka. Wszyst ko wska zu je na to, #e tak

w%a $nie si" sta %o i ty si& ce ci" #ar nych

Po lek piel grzy mu j& do kra jów

o$cien nych, w któ rych usta wy abor -

cyj ne s& bar dziej li be ral ne, a le ka rze

nie zwi& za ni ry go ry stycz ny mi prze -

pi sa mi. Mam pe% n& $wia do mo$' tej

szcze gól nej hi po kry zji, ale nie po tra -

fi" zna le)' lep sze go od niej roz wi& -
za nia. W nie któ rych kli ni kach nie -

miec kich, cze skich czy s%o wac kich

do per fek cji opra co wa no pro ce du ry

abor cyj ne, ob li czo ne na pol skie pa -

cjent ki. 

• Co ro bi%? Oto jest py ta nie

Przed wie lu la ty przy wód ca re wo -

lu cji ro syj skiej W%o dzi mierz Ilicz Le -

nin za da% k%o po tli we py ta nie: co ro -

bi'? To kwe stia ak tu al na w wa run -

kach pol skich, zw%asz cza w od nie sie -

niu do spo ru o isto t" #y cia ludz kie -

go. Je stem g%" bo ko prze ko na ny, #e
naj lep szym wyj $ciem w obec nej sy -

tu acji jest nic nie ro bie nie. A zw%asz -

cza nie maj stro wa nie w usta wie

abor cyj nej. Ka# dy bo wiem w niej

zwrot po ru szy uczest ni ków spo ru.

Jed ni wska #& na jej li be ra lizm, a in -

ni pod kre $l& ry go ryzm, na zy wa ny

w so cjo lo gicz nym #ar go nie – pu ni -

ty wi zmem. Tak czy owak, nie war -

to wra ca' do wy nisz cza j& ce go kon -

flik tu, w któ rym nie ma ani zwy ci"z -

cy, ani po ko na nych. I nie jest to po -

sta wa opor tu ni stycz na, tyl ko opar ta

na ra cjo nal nym prze my $le niu nad -

zwy czaj trud nej spra wy. Nic ju# nie

za trzy ma tu ry sty ki abor cyj nej, ale

by' mo #e pol ska sta now czo$' praw -

na, ogra ni czy jej za si"g i zmu si

do g%"b szej re flek sji oso by naj bar -

dziej za in te re so wa ne. 

!
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Przewrót   
w so!tysówce

Jesz cze w 1865 r., gdy król pru ski Wil -
helm I Bia !o bro dy przy zna! Ka to wi -

com pra wa miej skie, na par ce li gma chu
dzi siej sze go te atru sta !a drew nia na cha -
ta, po d!u" n# bry !# przy po mi na j# ca ba rak
al bo wa gon ko le jo wy. Spo $ród in nych
„po kry tych s!o m# do mów” wy ró" nia! j#
gon to wy dach z ka le ni c#. Zaj mo wa !a
dzia! k% na skra ju tar go wi ska z prze ciw -
nej stro ny za bu do wa ne go karcz m# "y -
dow skie go aren da rza. Jest wi docz na
na li to gra fii Ern sta Knip pla z 1850 r. Au -
to chto ni na zy wa li j# „so! ty sów k#”. 

Tu taj urz% do wa! szef wiej skie go sa -
mo rz# du, przez Niem ców ty tu !o wa ny
„Schul theiß”, i !aw ni cy wcho dz# cy
w sk!ad gmin nej ra dy. Na $cia nie je go
izby wi sia! ma je sta tycz ny kro wi
róg – tra dy cyj ny atry but w!a dzy przy -
na le" ny wo dzo wi ple mie nia. Ta kim
in stru men tem, &l% "a nie a tak "e ich
s!o wia' scy po bra tym cy z Wiel ko pol -
ski, Ma !o pol ski i Ma zow sza, od wie -
ków tr# bi li na alarm w chwi lach nie -
bez pie cze' stwa al bo z oka zji wa" nych
uro czy sto $ci wspól no ty. W kan ce la rii

za $cia n# pe ten tów przyj mo wa! gmin -
ny skry ba. Przed nim, na sto le l$ni!
wiel ki, szkla ny ka !a marz z in kau stem,
przy bo ry pi sar skie a nad to ka mien ny
przy cisk i spe cjal na bi bu !a do osu sza -
nia atra men to wej skryp tu ry. W "e la zem
oku tej skrzy ni, prze cho wy wa! pie cz%(
la ko w#, sym bol urz% do wej w!a dzy.
Jej od cisk prze trwa! na spi sie in wen ta -
rza z 26 mar ca 1816 r. Wy obra "a m!ot
ku) ni czy z ko wa d!em – mo tyw, któ ry
do dzi$ wid nie je w her bie mia sta.
Przy po mi na ku) ni ków, któ rzy na pó! -
noc nym brze gu Roz dzian ki pó) niej
zwa nej Ra w#, wy ta pia li cynk i "e la zo. 

Od po nad stu lat ka to wi cza nie ad mi -
ni stra cyj nie pod le ga li sta ro $cie by tom -
skie mu. Ich gmi na by !a jed n# ze 116
na te re nie nad gra nicz ne go Kre is Beu -
then. Z licz b# dusz zbli "a j# c# si%
do 5000 pla so wa li si% na szó stej po zy -
cji po dwu krot nie wi%k szym po wia to -
wym By to miu, Sie mia no wi cach, *a -
giew ni kach, Tar now skich Gó rach
i My s!o wi cach od daw na rz# dzo nych
pra wem miej skim. Dla Pru sa ków by! to

ob szar pod bo ju ko lo nial ne go, eks pan -
sji go spo dar czej, gra bie "y su row ców
i wy nisz cza j# cej eks plo ata cji si !y ro bo -
czej. Po dob nym prak ty kom po zo sta li
wier ni, gdy wkro czy li na te ry to ria za -
mor skich ko lo nii. 

Do oko !a so! ty sów ki

Wgra ni cach gmi ny le "a !y 4 osa dy:
Ka to wi ce, Mu cho wiec, Bry nów

i Ka to wic ka Ha! da. Jak do "yn ko wy wie -
niec ota cza !y naj wy" sze w oko li cy wzgó -
rze, wte dy na zy wa ne Ka mion k# Ka tow -
sk# a pó) niej – Be atehöhe. W po cz#t kach
XIX wie ku, cze ski hut mistrz Jan Ko ul has
wy dr# "y! tam kil ka szy bów gór ni czych
i uru cho mi! pierw sz# w tej oko li cy ko pal -
ni% w% gla. 

Od za cho du op!ot ki Ka to wic bie g!y
wzd!u" li nii dzi siej szej uli cy Grund man -
na, stru mie nia Osiek, od je go uj $cia do Ra -
wy a" po sta wy )ró dli sko we na Bu glo wi) -
nie; od po !u dnia $la dem obec nej uli cy

150 lat te mu, ka to wic kie jar -

mar ki od by wa !y si" na pla cu

po mi" dzy bu dyn kiem gmi ny

a karcz m# He iman na Fröli cha,

przed mu ro wa ny mi ho te la mi

„We lta” i „De Prus se”, tu$ obok

ku% ni, w któ rej Carl Som mer

ku! ko nie – co wte dy by !o tak

wa$ ne jak dzi& na pra wa sa mo -

cho du. 
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Bry now skiej i Ka to wic kie go Par ku Le !ne -
go; od wscho du – ulic: Fran cu skiej, Gór -
no !l" skiej i Gra nicz nej a od pó# no cy;
Cho rzow skiej na od cin ku po mi$ dzy
Grund man na a Ron dem. Po tem, w tym re -
jo nie zna la z#o si$ cen trum Ka to wic.

Ob szar le %" cy na wschód od dzi siej szej
alei Kor fan te go, wiej skie tar go wi sko
a tak %e te re ny po mi$ dzy wspó# cze sn" uli -
c" War szaw sk" a po #u dnio wym brze giem
Ra wy, od 1839 r. sta no wi #y od r$b n" po -
sia d#o!& na le %" c" do pru skie go jun kra
Fran za Winc kle ra. Je go mu ro wa na re zy -
den cja wte dy na zy wa na Ma rien hof,
znaj do wa #a si$ tam gdzie dzi siaj wzno -
si si$ po mnik Po wsta' (l" skich i ho tel
„Ka to wi ce” a nad ni mi gó ru je wy so ko -
!cio wiec „Al tus” – naj wy% sza bu dow la
Pol ski po #u dnio wej.

Winc kler z ro dzi n" miesz ka# w pa #a -
cu w po bli skich Mie cho wi cach. Do Ma -
rien ho fu za gl" da# od cza su do cza su. Tu -
taj naj wa% niej szym miesz ka' cem by#
je go przy ja ciel Wil helm Frie drich Grund -
mann, za rz"d ca dóbr ka to wic kich.

Naj star sze ch#op skie za gro dy zaj mo wa -
#y dzia# ki w oko li cach dzi siej szej uli cy Sta -
ro wiej skiej. Tam mie li do my ka to wic cy
so# ty si. T$ dy pro wa dzi #a dro ga do My s#o -
wic i fol war ku Kar bo wa. W 1823 naj bo -
gat szy mi go spo da rza mi miej sco wo !ci
by li Mi cha# Ho lo mek i Wa lek Ba du ra.
Are a# ich grun tów or nych, #"k, pa stwisk
i nie u%yt ków, li czy# po nad 14 ha. Po la mi
o po wierzch ni po nad 10 ha dys po no wa li
Ja kub Otr$ ba, Szy mon Za j"c, Sta ni s#aw
Wa cho wiak, Jan Sta wo wy i To masz Wa -
rze cha. Po dob ne go spo dar stwo mia# Ja -
kub Ski ba, oj ciec le gen dar ne go so# ty sa
Ka zi mie rza. Na li !cie naj bo gat szych ka -

to wic kich w#o !cian znaj du je si$ 32 kmie -
ci. Jest w!ród nich ko bie ta Ewa Wo) niak
sa mo dziel nie pro wa dz" ca go spo dar stwo
li cz" ce 6 ha. 

W tych cza sach wszy scy miesz ka li
w drew nia nych cha tach kry tych s#o m".
Jed n" z nich na le %" c" daw niej do Ski bów,
mo% na ogl" da& w ka to wic kim skan se nie.
Cen tral nym miej scem go spo dar stwa by#
dzie dzi niec ze stud ni", na któ rym wy ko -
ny wa no ro bo ty zwi" za ne z pra ca mi do -
mo wy mi, na pra w" sprz$ tu itp. Z trzech
stron ota cza #y go za bu do wa nia: dom
miesz kal ny z dwo ma lub trze ma izba mi,
obo ra ze staj ni", chle wem, sto do #a ze spi -
chle rzem. 

W 1846 r. pi sarz gmin ny spo rz" dzi# ko -
lej ny wy kaz go spo darstw ob ra zu j" cy
ich wiel ko!&. Tak jak 23 la ta wcze !niej
nie ma w nim ani jed ne go nie miec ko
brzmi" ce go na zwi ska. do czo #ów ki w#o -
!cian, te raz upra wia j" cych 20- hek ta ro we
are a#y na le %e li: Wa lek Sze l"g, Jan Lu bi -
na i Woj ciech *o #" dek. O po #o w$ mniej -
sze mie li: Urban Otr$ ba, Jó zef Ba du ra,
Fran ci szek Wy piór i Jan Kruk. Pra -
wie 10-hek ta ro we go spo dar stwo sa mo -
dziel nie pro wa dzi #a wdo wa po Wal ku Ba -
du rze. Ostat ni", 45 po zy cj$ w re je strze
za grod ni ków wiel kich i ma #ych, zaj mu -
je Bar tek Czaj kow ski z po lem dwu hek -
ta ro wym. 

So! ty stwo

Odnaj daw niej szych cza sów ch#o pi
%y li w gro ma dzie a kil ku oso bo -

wa ra da z so# ty sem na cze le by #a przez

nich usta na wia nym urz$ dem. Jej pra sta -
r" au to no mi$ znacz nie ogra ni czy li feu -
da #o wie. Do pie ro woj ny na po le o' skie
a po tem Wio sna Lu dów za ch$ ci #y wiej -
skie spo #ecz no !ci do upo mnie nia si$
o pra wa oby wa tel skie. Gro ma da w %y -
ciu wsi ozna cza #a wspól no t$ – by #a
kon ty nu acj" daw ne go ustro ju, utrzy my -
wa ne go dzi$ ki od wiecz nej, ro dzin nej
i ple mien nej so li dar no !ci. Sto j"c na stra -
%y daw nych zwy cza jów, da wa #a ch#o pom
po czu cie w#a sno !ci upra wia nej zie mi, la -
su, pa stwisk czy rze ki. Pil no wa #a mo ral -
no !ci i po rz"d ku. Tych, któ rzy #a ma li
zwy cza jo we pra wa ka ra #a wy gna niem.
W cza sach feu da li zmu w#a dza ch#o pów
ule g#a znacz nym ogra ni cze niom ale po -
czu cie wi$ zi gro madz kiej prze trwa #o.
So# tys po zo sta wa# wy rocz ni" w spra wach
%y cia co dzien ne go, au to ry te tem os" dza -
j" cym z#e i do bre uczyn ki, pa triar ch"
i emi sa riu szem gro ma dy re pre zen tu j" cym
j" przed dwo rem. 

Do je go kom pe ten cji na le %a #o m.in.:
pro wa dze nie ksi$ gi mel dun ko wej i re je -
stru po g#o wia by d#a, ota cza nie ochro n"
bied nych oraz cho rych, utrzy my wa nie
dróg w do brym sta nie, aresz to wa nie
w#ó cz$ gów, spraw dza nie stró %ów noc -
nych, do wo dze nie po li cj" wiej sk". To tyl -
ko cz$!& kom pe ten cji i obo wi"z ków
cha rak te ry zu j" cych gra ni ce w#a dzy ka -
to wic kie go sa mo rz" du. 

So# tys pe# ni# funk cj$ s$ dzie go pierw -
szej in stan cji. Je go wy ro ko wa nie obej -
mo wa #o spra wy oby cza jo we. Swa wol ne
dziew ki ka ra# ró zga mi i su ro w" po ku t".
Ich ko chan ków ska zy wa# na ba to gi, al -
bo za ku cie w dy by. Roz strzy ga# spo ry,
wy zna cza# ka ry. 

Willa Holtzego
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W za kre sie po rz!d ku i bez pie cze" stwa
pu blicz ne go wspie ra li go pa cho# ko wie
oraz ju sty cja riusz po wia to wy wy zna czo -
ny przez s!d re jo no wy w My s#o wi cach.
W za bu do wa niach so# ty sów ki mie $ci #a
si% ko mo ra dla aresz tan tów, po tocz nie
zwa na ko z!.

Ostat nim spo $ród pol skich so# ty sów
ka to wic kiej gro ma dy by# Ka zi mierz
Ski ba. Urz!d spra wo wa# od kwiet -
nia 1849 do li sto pa da 1855. Uro dzi# si%
w 1812 r. By# ró wie $ni kiem Jó ze fa Igna -
ce go Kra szew skie go. Na le &a# do po ko -
le nia Ot to Bi smarc ka, od któ re go by# o 3
la ta star szy i Ka ro la Mark sa m#od sze go
od Ski by o 6 lat. Zmar# w 1890 r. Dzi$
je go grób na le &y do naj star szych
na cmen ta rzu przy uli cy Fran cu skiej.
Jesz cze w okre sie mi% dzy wo jen nym by#
miej scem, w któ rym pa lo no zni cze
i sk#a da no kwia ty z oka zji wiel kich uro -
czy sto $ci i $wi!t re gio nal nych. 

Na ro dzi ny mu ro wa nych Ka to wic

Upro gu epo ki pa ry i &e la za, we wsi
Ka to wi ce znaj do wa #o si% spo ro in -

sty tu cji ty po wych dla miej skiej in fra -
struk tu ry. Oko #o po #o wy XIX stu le cia,
na za chód i na po #u dnie od pla cu, na któ -
rym od by wa #y si% jar mar ki, za cz% to
wzno si' pierw sze jed no - lub dwu pi% tro -
we, mu ro wa ne do my z dwu spa do wym
da chem o po kry ciu ce ra micz nym. Naj -
wi%k szym bu dow ni czym tam tych cza sów
by# Ignatz Grünfeld. 

Wie czo rem, 6 sierp nia 1847 r. na sta cj%
ko le jo w! w Ka to wi cach wje cha# pierw -
szy po ci!g pa sa &er ski, a w 1859 wy bu do -
wa no tam bu dy nek dwor co wy w mod nym

wte dy neo kla sy cy stycz nym sty lu. Od te -
go te& ro ku, na prze ciw ko, go $ci i po dró& -
nych za pra sza# „Ho tel Ba risch”. 

Od 1816 ro ku do Ka to wic do cie ra li po -
czmi strze z prze sy# ka mi, a od 1851.
funk cjo no wa #a tu sta cja. Pierw sza pla -
ców ka pru skiej sie ci pocz to wej mie $ci -
#a si% w go spo dzie Trau be go przy uli cy
M#y" skiej 20 (tam gdzie dzi siaj wzno sz!
si% mu ry dwor ca oso bo we go PKP i „Ga -
le ria Ka to wic ka”), a po tem w dwu pi% tro -
wej ka mie nicz ce Bre slau era, na ro gu Sta -
wo wej i dzi siej szej 3. Ma ja. Od 1852 r.
przed furt ka mi tu tej szych za gród za cz!#
si% po ja wia' pierw szy ka to wic ki li sto -
nosz. Od 1858 r. wie$ mia #a eks pe dy -
cj% I kla sy, dy li &ans i pocz ty lio na z tr!b -
k! a od 1864 – sa mo dziel ny urz!d
pocz to wy zwa ny post hal te ri!. 

Od 1848 r. funk cjo no wa# tu ho tel Iza -
aka Grat ze ra, pó( niej na le &! cy do Car -
la We lta a od 1855. – „de Prus se” ufun -
do wa ny przez Adol fa Fröli cha. Przy
pla cu tar go wym wci!& by# czyn ny za jazd
i bro war je go bra tan ka – He iman na, któ -
ry w po nad stu let niej karcz mie pa mi% ta -
j! cej jesz cze le gen dar ne go aren da rza
Kac pra Ostap skie go, mia# tak &e do brze
za opa trzo ny sklep. 

Tu& obok wiej skie go tar go wi ska, Klaus
Kohn otwo rzy# pierw sz! w Ka to wi cach
ap te k%, a le ka rze: Holt ze, Ro ther i Ber -
li ner opie ko wa li si% la za re tem przy pó( -
niej szej uli cy Sta wo wej 19. 

Od 1860 r. wi%k szo$' ch#o pów wraz
z ro dzi na mi mo dli #a si% w ka to lic kim ko -
$cie le, a przy by sze na ogó# w zbo rze
ewan ge lic kim wy sta wio nym w 1858 r.
)y dzi mie li sy na go g% wy bu do wa n!
w 1862. )y cie to wa rzy skie miej sco -
wych elit to czy #o si% w dwor skim sa lo -
nie i ogro dach, wil lach pro mi nen tów lub

ho te lo wych re stau ra cjach We lta b!d(
Kot zu ra a ch#o pi i ro bot ni cy spo ty ka li si%
w karcz mach Fröli cha, Böhme la, lub
Trol la przy pó( niej szej M#y" skiej. Ka -
to wic kie dzie cia ki mia #y ju& w#a sn!
szko #% ele men tar n!. Znaj do wa #a si%
w s! siedz twie pierw szej sta cji ko le jo wej,
tam gdzie dzi siaj stoi gmach pocz ty.

Ch!o pi i pa no wie

Pierw szym so# ty sem sa mo rz! du kon -
tro lo wa ne go jesz cze przez miej sco -

wych ma gna tów zo sta# Szy mon Sa -
kwa (1775-1789), wte dy jesz cze
ty tu #o wa ny Vogt czy li wójt. On i je go
na st%p cy ca# ko wi cie pod le ga li zwierzch -
no $ci ka to wic kie go dwo ru. Do pie ro
po ro ku 1850, kie dy na so #ec two wy bra -
no Ka zi mie rza Ski b%, dzi% ki li be ral nym
edyk tom Fry de ry ka Wil hel ma IV, gmi -
na zy ska #a wi%k sz! sa mo dziel no$' i za -
sma ko wa #a w nie za le& no $ci od dyk ta -
tu ry Winc kle rów. Lu dzie, stop nio wo
prze sta wa li by' przed mio tem w#a sno -
$ci pa na feu dal ne go. 

Gdy Ka to wi ce otrzy ma #y pra wa miej -
skie, za miesz ki wa li je g#ów nie za mo& ni
kmie cie, cha #up ni cy, ubo dzy ko mor ni cy,
lu dzie sta rzy „na wy cu gu” dzi$ zwa ni eme -
ry ta mi i ro bot ni cy za trud nie ni w miej sco -
wych hu tach oraz ko pal niach. Li czy -
#y 4815 dusz. W tej licz bie prócz oko #o 600
)y dów zna le( li si% te& kup cy, prze my s#ow -
cy i rze mie$l ni cy po cho dze nia nie miec kie -
go oraz stu pra cow ni ków za trud nio nych
w ad mi ni stra cji my s#o wic ko -ka to wic kich
dóbr Thie le -Winc kle rów. Tak jak Her man
Ros se, dy rek tor hu ty „Ja kub”, Sa lo mon
Ham mer, ku piec, Ri chard Holt ze, le karz,

Willa Grundmanna
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en tu zja sta niem czy zny, ma so ne rii i urba -
ni za cji Ka to wic, osie dli li si! tu g"ów nie
w la tach 1850-1856. O man dat w sa mo -
rz# dzie wiej skim mo gli si! ubie ga$ do pie -
ro po uzy ska niu ak tu w"a sno %ci po se sji po -
"o &o nej na te re nie gmi ny Ka to wi ce, co
w tam tych cza sach za pew nia "o pe" ni!
praw oby wa tel skich. 

W 1864 r. na te re nie gmi ny miesz ka -
"o 166 w"a %ci cie li pól ziem skich, spo %ród
któ rych 92 go spo da ro wa "o w Ka to wi cach
a 74 w Bry no wie. Mie li pra wo kan dy do -
wa nia do za rz# du gmin ne go i uczest ni -
czy li w dwu stop nio wych wy bo rach.
Sta no wi li bez wzgl!d n# wi!k szo%$ na are -
nie po li tycz nej gmi ny Ka to wi ce. Dla nich
cha ta przy pla cu tar go wym by "a wa& nym
miej scem urz! do wa nia so" ty sa – sie dzi -
b# naj bli& sze go sa mo rz# du te ry to rial ne -
go, po pa ra fial nej ple ba nii naj wa& niej sz#
in sty tu cj# wsi. Nie mal wszy scy czu li
si! Po la ka mi i po s"u gi wa li si! oj czy stym
j! zy kiem. 

Przy by sze z wiel kie go %wia ta, kszta" -
ce ni w Ber li nie lub Wro c"a wiu a po tem
przez pru skie w"a dze de le go wa ni do pra -
cy w kre so wych Ka to wi cach, w la tach
m"o do %ci przy wy kli do spa ce ro wa nia
po bru ko wa nych ele ganc kich tro tu arach,
miej sco wym wie %nia kom wy ty ka li, &e
ma j# b"ot ni ste dro gi a w przy dro& nych ro -
wach %miet ni ki. Dow cip ni ka to wi cza nie,
py ta li wte dy „Czy w By to miu znów za -
bra k"o ka lo szy” i przy po mi na li, &e
w karcz mie u Fröli cha s# jesz cze gu mia -
ki. S"y sz#c na rze ka nia na brak o%wie tle -
nia ulic, za ch! ca li aby „pa no wie nie wy -
cho dzi li z do mu po zmro ku” al bo ku pi li
so bie fur ma' skie la tar nie. Do stro fu j# -
cych i absz ma ku j# cych na le &a" le karz
Holt ze. Ele ganc k# la secz k# grze ba"
w dzi kich wy sy pi skach i wy do by wa"
z nich daw no zu &y te obu wie. Mia" to by$
do wód nie chluj stwa tu byl ców, któ rych on
i je go sa lo no we to wa rzy stwo po rów ny -
wa li do „czer wo no skó rych”. Wpro wa -
dze nie miej skie go oby cza ju a mó wi#c
%ci %lej nie miec kie go mia "o prze mie ni$
Ka to wi ce w ba jecz n# Szla ra fi! mle -
kiem i mio dem p"y n# c#.! 

Na miast k# ta kiej idyl licz nej kra iny
mia" by$ te ren u zbie gu dzi siej szej Fran -
cu skiej z War szaw sk#. Tu taj sta "y dwie
bo ga te wil le. Jed na na le &a "a do Her ma -
na Ros se, dy rek to ra hu ty „Ja kub” a dru -
ga do Ri char da Holt ze go, zi! cia Wil hel -
ma Grund man na. Ba wi "y oko no wo %ci#
i wy szu ka n# ar chi tek tu r#. Tak jak po sia -
d"o%$ sto j# ce go w po bli &u zbo ru ewan -
ge lic kie go, ota cza" je sta ran nie utrzy ma -
ny ogród wo kó" któ re go usta wio no
&e la zny par kan. By "o to mi nia tu ro we
osie dle z oso bli w# za bu do w#, osnu te
pod ko lo ry zo wa n# le gen d#; z pa ra fi#
w sty lu neo go tyc kim, do mem Ros se go,
po dob nym do w"o skich wil li i pen sjo na -
tem Holt ze go przy po mi na j# cym gó ral -
skie cha ty zdo bi# ce zbo cza i do li ny Alp
szwaj car skich. Za pew ne ten frag ment
wiej skiej oko li cy mia" na my %li pre kur -
sor ch"op skiej sa mo po mo cy Her mann
Schul ze -De litzsch z Sak so nii, któ ry
po wi zy cie w Ka to wi cach na pi sa", &e s#
„cu dow nym za k#t kiem kra ju”, „otwie ra -

j# si! ku przy sz"o %ci” i za chwy ca j# no -
wa tor stwem „zw"asz cza pio nie rów nie -
miec kie go du cha!”

Nad Roz dzian k! przy je& d&a "o co raz
wi! cej emi gran tów; wie lu w po szu ki wa -
niu pra cy. By li w%ród nich ro bot ni cy
z W"och i Fran cji. Naj licz niej sz# jed nak
gru p! sta no wi li uwol nie ni od pa'sz -
czy zny ch"o pi z ma "ych miej sco wo %ci
(l# ska, po bli skiej Ga li cji, Mo raw i Kró -
le stwa Pol skie go. 

Prze wrót w so! ty sów ce

Wostat nich kil ku na stu la tach funk -
cjo no wa nia gmi ny Ka to wi ce,

ch"op ska spo "ecz no%$ to czy "a po li tycz -
ne ba ta lie o za cho wa nie sta tus quo. In -
du stria li zo wa na osa da tra ci "a wiej ski
cha rak ter a w"o %cian spy cha no na mar -
gi nes &y cia eko no micz ne go. Lan dra tu -
ra w By to miu wy ko rzy sty wa "a ka& d#
oka zj! dla utr# ce nia sa mo dziel nych ini -
cja tyw pol skiej gmi ny za li cza nej do naj -
wi!k szych na te re nie Prus. 

W gmin nym sa mo rz# dzie przy wód c#
wi!k szo %ci wci#& jesz cze by" so" tys Ka -
zi mierz Ski ba. Chcia" aby gmi na po zo -
sta "a nie po dzie lo na i w dal szym ci# gu
rz# dzi "a si! pra wem w"o %cia' skim. On
i je go so jusz ni cy boj ko to wa li g"o so wa -
nie po stu la tów ma j# cych na ce lu roz "# -
cze nie moc no zwi# za nych ze so b# wsi
Ka to wi ce i Bry nów. Na znak pro te stu
opusz cza li gmin ne ze bra nia w so" ty -
sów ce al bo krót ko i sta now czo o%wiad -
cza li: „Nie chca!”.

Ski ba kil ka krot nie po da wa" si! do dy -
mi sji. Jed na z nich prze sz"a do zbe le try -
zo wa nej le gen dy. W po wie %ci %l# skiej
pi sar ki Ma rii Kli mas -B"a hu to wej za ty tu -
"o wa nej „Sie dem krów t"u stych” od naj du -
je my sce n!, w któ rej Franz Winc kler fe -
tu je po li tycz ne zwy ci! stwo swe go dru ha
Frie dri cha Grund man na. Ja ko tro feum
otrzy mu je od nie go kro wi róg ka to wic kie -
go so" ty sa – do wód prze j! cia w"a dzy
nad pol ski mi ch"o pa mi. Wy so ko war to %ciu -
je ran g! prze "o mo we go wy da rze nia:

„Wy obra) cie so bie [...] &e ma cie
przed so b# sztan dar, rzecz wznio s"#,
sym bo li zu j# c# bar dzo okre %lo ne idee...
To sztan dar mo ich ch"o pów. A to, &e on
tu le &y, zna czy, &e ka to wic cy ch"o pi
prze gra li. Ode bra li %my im, %ci %lej mó -
wi#c: Frie del ode bra" im reszt ki z"u -
dze', &e mo g# o so bie w czym kol wiek
de cy do wa$. Od chwi li, gdy nie do bro -
wol nie [...], lecz pod na ci skiem me go
przy ja cie la od da li, od nie %li ten ostat ni
sym bol sa mo rz# do wych upraw nie',
nie ma so" ty so stwa w Bry no wie, tej
gmi ny, do któ rej od wie ków na le &a "y
Ka to wi ce. [...] Mu sie li %my z"a ma$ tych
ch"o pów, a to, &e im ode bra li %my rów -
nie& ostat ni do wód ist nie nia sa mo rz# -
du, ma ka pi tal ne zna cze nie psy cho lo -
gicz ne”.

To w"a %nie by "o ma rze niem prze ciw -
ni ków Ski by, po sia da j# cych po par cie
dwo ru Winc kle ra i je go za usz ni ków, &# -
da j# cych po dzia "u do tych cza so we go

ob sza ru gmi ny na Ka to wi ce i Bry nów
a nad to po pie ra j# cych rosz cze nia dwo -
ru do ma ga j# ce go si! wy "# cze nia dóbr
do mi nial nych spod wiej skie go za rz# du.
Dla swych po stu la tów nie mie li jed nak
wi!k szo %ci w ch"op skim elek to ra cie
i par la men cie. Ra dy kal ne prze wek slo -
wa nie uk"a du si" za pew nia "a im zmia -
na or dy na cji wy bor czej – z wiej skiej
na miej sk#. Jed nak aby to osi# gn#$,
wcze %niej mu sie li spo wo do wa$ ad mi -
ni stra cyj ne od"# cze nie Ka to wic od Bry -
no wa, co na ka to wic kim fo rum mo g"o -
by im za pew ni$ wi!k szo%$ za rów no
w cza sie wy bo rów jak i w sa mo rz# dzie. 

Cze go nie uda "o si! prze for so wa$ ofi -
cjal nie, to uknu li za ku li sa mi.

Lo ko mo ty w# se pa ra ty stycz nej ini cja -
ty wy sta" si! le karz Holt ze, a je go po -
plecz ni kiem je den z aloch to nów – karcz -
marz Lo uis Troll, przez se ce sjo ni stów –
ja ko no wo cze %nie my %l# cy Nie miec – wy -
pro mo wa ny na so" ty sa gmin nych Ka to -
wic. Mie li pe" ne po par cie za rz#d cy
Grund man na, któ ry by" te %ciem Holt ze -
go. Nie ba wem sto "ek ka to wic kie go so" -
ty sa na 6 lat do sta" si! Trol lo wi. 

Sto sow nie do swo ich kom pe ten cji,
od 1859 r. wspól nie z "aw ni ka mi os# dza"
spra wy cy wil ne oraz zwi# za ne z orze cze -
nia mi istot ny mi dla &y cia wiej skiej spo -
"ecz no %ci. Jed na z ostat nich do ty czy "a po -
dzia "u gmi ny Ka to wi ce i wy od r!b nie nia
no wej bry now skiej. Wy rok za pad" 6
kwiet nia 1861 r. Te go dnia s#d wiej ski,
w sk"a dzie: so" tys Lo uis Troll oraz "aw -
ni cy Ber nard Wa rze cha i Wa len ty Grzon -
dziel, ze zwo li" na ad mi ni stra cyj ne od"# -
cze nie ob sza ru Bry no wa wraz z Ha" d#
Ka to wic k#. 

By "a to de cy zja prze "o mo wa dla dra -
ma tycz ne go spo ru o w"a dz! to czo ne go
po mi! dzy jun kier skim dwo rem po sia da -
czy dóbr ka to wic kich a ich w"o %cia' ski -
mi miesz ka' ca mi. Od tej po ry usta na -
wia nie no wych ad mi ni stra cyj nych
i po li tycz nych po rz#d ków zna la z"o si!
w r! kach Grund man na i Holt ze go. Nie -
ba wem Trol lo wi przy pa d"o w udzia le
prze ka za nie w"a dzy gmin nej na r! ce
pierw sze go ka to wic kie go bur mi strza,
któ ry roz po cz#" urz! do wa nie w 1866 r.
Na zy wa" si! Lo uis Die bel i by" pro te go -
wa nym Holt ze go. 

W 9 lat pó) niej na miej scu sie dzi by
pol skich so" ty sów Niem cy wznie %li miej -
ski ra tusz a po ko lej nych 43 – sta n#" tam
oka za "y gmach te atru miej skie go. W tym
pa no nie nad wej %ciem umie %ci li slo -
gan: „Deut schem Wort, Deut scher Art”,
co si! t"u ma czy ja ko: „nie miec kie mu s"o -
wu, nie miec kiej tra dy cji”. Po wy &ej wy -
eks po no wa li p"a sko rze) by przed sta wia -
j# ce sce ny bi tew ne ze sta ro ger ma' skiej
„Pie %ni o Ni be lun gach”. Dr Paul Knöthel,
je den z ów cze snych hi sto ry ków sztu ki pi -
sa": „Wi dz! tu tyl ko wal cz# ce gru py, [...].
Co ma j# przed sta wia$ – nie wiem [...].
To jest w"a %nie nie szcz! sne me ri tum
ale go rii!”

Czy by "a to alu zja do prze wro tu w so" -
ty sów ce?

!
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ytu acja fe lie to ni sty u pro -

gu no we go ro ku przy po -

mi na zda rze nie, ja kie go

bo ha te rem sta! si" pe wien

no wo jor ski kry tyk te atral ny. Za miast

pój#$ wie czo rem do te atru, od wie -

dzi! by! pew n% pa ni%, oczy wi #cie bez

wie dzy swo jej &o ny, al bo wiem by !a
to pa ni z ga tun ku tych, któ re, je #li si"
od wie dza, to wy !%cz nie bez wie dzy

&o ny, i po nie wa& zna! sztu k", zna!
au to ra, zna! re &y se ra oraz od twór -

ców g!ów nych ról, wró ciw szy do do -

mu, zje cha! w swej re cen zji sztu czy -

d!o i ca !e to wa rzy stwo, nie zo sta wia j%c
na nich przy s!o wio wej su chej nit ki.

Ni by nic ta kie go, bo na le &a !o im si",
ale &o na przy #nia da niu prze gl% da j%c
ga ze t", po zwo li !a so bie na ta k% oto

uwa g": – In te re su j% ca re cen zja, wiesz?

Tyl ko na po przed niej stro nie jest wia -

do mo#$ o tym, &e tu& przed pre mie r%
wy buch! po &ar, te atr sp!o n%! do szcz"t -
nie i ni ci ze spek ta klu. – Mo& na so -

bie wy obra zi$ stan du cha nie szcz" -
#ni ka.

Dla cze go o tym wspo mi nam? Otó&
po cz% tek ka& de go ro ku przy po mi na

tro ch" pre mie r", a re cen zo wa nie pew -

nych ma j% cych na st% pi$ wy da rze'
mo &e w!a #nie mie$ ta ki fi na!, jak owa

nie szcz" sna re cen zja. Z ko lei ja kie#
pod su mo wa nia mi nio ne go ro ku nie

ma j% mo im zda niem sen su, bo to ju&
hi sto ria, czy li ma te ria! dla spe cja li -

sty z ca! kiem in nej dzie dzi ny. Nas

w tym szcze gól nym cza sie in te re su je

przy sz!o#$, ale ona, jak kto# po wie -

dzia! kie dy#, jest przed na mi pó ki co

za kry ta. A jed nak nie ca! kiem. M.in.

dla te go, i& odby wa j% ce si" u schy! ku

ro ku ner wo we wy bo ry przy nio s!y tu

i ów dzie no we otwar cie. Tak &e w mo -

ich Gór kach, a w!a #ci wie w ca !ej

gmi nie, ja ko &e wy bra li #my no we go

wój ta. Pa ni Iwo na Sza rek na wój to -

wa !a si" przez dwie ka den cje i po -

wie dzia !a: do#$. Nie raz zna la z!a si"
w ogniu kry ty ki, jak to si" !ad nie

mó wi; cza sem za s!u &e nie, cza sem

nie. Jed nak to, &e Gór ki m. in. za spra -

w% wspie ra nej przez ni% Fun da cji im.

Zo fii Kos sak sta !y si" wi docz nym

punk tem na ma pie kul tu ral ne go (l% -
ska, co# zna czy, cho$ oczy wi #cie nie

dla ka& de go gór cza ni na jest to fakt

pierw szej wa gi. No wy wójt, pan Je -

rzy Pilch nie przy cho dzi do, &e si"
tak wy ra &", spa lo ne go te atru, ale

w obec nej sy tu acji w!adz sa mo rz% -
do wych w na szym kra ju, dro ga ja ka

si" przed nim roz po #cie ra z pew no -

#ci% nie b" dzie po zba wio na wy bo -

jów. Jak so bie z ni mi po ra dzi, zo ba -

czy my pod ko niec ka den cji, ale to

w!a #nie roz po czy na j% cy si" rok b" -
dzie pierw szym spraw dzia nem je go

kom pe ten cji.

Gdy bym by! pe sy mi st%, po wie dzia! -
bym, &e b" dzie ko lej nym za wod ni -

kiem, któ ry star tu je w nie cie ka wej

kon ku ren cji o na zwie ko pa nie si" z ko -

niem. Jed nak pe sy mizm u pro gu ro ku

ja ko# nie ucho dzi. Nad mier ny opty -

mizm tak &e nie. Co za tem po zo sta je?

Na dzie ja i de ter mi na cja? Ja sne, &e
tak. W po wszech nym od czu ciu Po la -

ków wy raz „na dzie ja” pla su je si"
gdzie# w po bli &u okre #le nia „g!up -

tas”. Ni by wy ni ka to z do #wiad cze'
dzie jo wych. Ale ja kich? I dla cze go

na dzie ja jest na prze gra nej po zy cji?

Po nie wa& na ogó! nie to wa rzy szy jej

po j" cie „de ter mi na cja”. Bez niej na -

dzie ja jest rze czy wi #cie atry bu tem

m% drych ina czej. Wy bit ni teo re ty cy,

ale te& i prak ty cy psy cho lo gii biz ne su

uwa &a j% de ter mi na cj" za pod sta wo -

wy czyn nik suk ce su. W Sta nach Zjed -

no czo nych je #li kto# zban kru tu je pro -

wa dz%c biz nes, nie mie wa za zwy czaj

wi"k szych pro ble mów, by uzy ska$
kre dyt na po no wie nie dzia !al no #ci.

Ana li ty cy ban ko wi wy cho dz% z za !o -

&e nia, &e ode bra! naj sku tecz niej sz%
lek cj" z mo& li wych – po niós! kl" sk".
Je #li prze ko na ich o swej de ter mi na -

cji i o tym, i& z owej lek cji wy ci% gn%!
w!a #ci we wnio ski – mo &e za cz%$ jesz -

cze raz. Po no$ sta ty sty ki po twier dza -

j% s!usz no#$ ta kie go po dej #cia. Tym -

cza sem u nas kl" ska, cho$ cz" sto

nie uchron na z uwa gi w!a #nie na brak

de ter mi na cji, ja ko &e jest ce ch% u na -

szej na cji de fi cy to w%, dys kwa li fi ku -

je. Ale w!a #ci wie dla cze go? Prze cie&
my tak ko cha my kl" ski, &e #wi" tu je -

my je co ro ku z wiel kim za pa !em, na -

to miast #wi" to wa$ zwy ci"stw wci%&
ja ko# nie mo &e my si" na uczy$.

Ale spo ko, jak po wia da j% mo je

dzie ci. Jesz cze si" na uczy my. Je #li
nie w tym ro ku, to mo &e w ko lej -

nym i wte dy zro zu mie my, po co nam

de ter mi na cja. A za tem z na dzie j%
i de ter mi na cj%, czy te& z na dzie j%
na de ter mi na cj" wy pa da nam wcho -

dzi$ w ten rok. I jesz cze przy da !y by

si" ja kie# po sta no wie nia, aby ta de -

ter mi na cja nie oka za !a si" pa r%
w gwiz dek. Wa& ne tak &e, &e by mie$
cel. Mo& li wo #ci jest mnó stwo; ka& -
dy z pew no #ci% wy bie rze co# dla

sie bie. Rz% dz% cy wszyst kich mo& li -
wych szcze bli i my, zwy kli lu dzie.

Przy wy bo rze ce lu istot ny jest roz -

s% dek, al bo wiem cel ce lo wi nie rów -

ny. Tu taj my, zwy kli, ma my pew n%
prze wa g" na lud) mi w!a dzy. Na sze

ce le mo g%, cho$ nie po win ny, by$
za pra wio ne do miesz k% ego izmu. Ce -

le rz% dz% cych, na ka& dym szcze blu,

ni gdy. Bo &e, ja kie to trud ne. I za -

czy na si" ro bi$ skom pli ko wa nie.

A mia !o by$ pro sto i zwy czaj nie.

Ale& jest. Pod wa run kiem wszak &e,

&e pa mi" ta my o wszyst kich ele men -

tach na szej gry o przy sz!o#$. Wszyst -

ko si" kom pli ku je, kie dy za brak nie

cho$ jed ne go z nich – de ter mi na cji,

god ne go ce lu i roz s%d ku w dzia !a -

niu. Bez któ re kol wiek z nich na -

dzie ja rze czy wi #cie za czy na sta wa$
si" do me n% m% drych ina czej, po nie -

wa& jej pod sta wy sta j% si" co raz bar -

dziej chy bo tli we, a& wresz cie zda j%
si" za wi sn%$ w po wie trzu. A prze -

cie& Cho lon ko wa, jed na z bo ha te rek

kul to wej po wie #ci Ja no scha ma wia -

!a, i& z ni cze go nie ma nic. I mia !a
ra cj". Nie ma.

Po zwo l" so bie na wi% za$ tu do

skrom ne go ju bi le uszu na sze go mie -

si"cz ni ka. Na dzie ja oj com -za !o &y cie -

lom to wa rzy szy !a od po cz%t ku. De -

ter mi na cji nie zbra k!o, sko ro

uka zu je my si" do dzi#. Czy cel by!
god ny, nie chaj os% dz% czy tel ni cy. Je -

dy nie z roz s%d kiem cza sem by wa li -

#my na ba kier, bo wiem cz" sto ra chu -

nek eko no micz ny, ten kon cen trat

roz s%d ku, krzy cza! wr"cz: ja kim cu -

dem!? A my da lej swo je. Za k!a dam

wi"c, i& w#ród na szych Czy tel ni ków

s% ta cy, któ rzy go to wi s% nam &y czy$
ko lej nych dwu dzie stu lat. Na to miast

po zwo l" so bie wy ra zi$ tu mo je przy -

pusz cze nie, i& re dak cyj ni ko le dzy wo -

le li by, by roz s% dek prze sta! ju& na nas

po krzy ki wa$ i sta n%! wresz cie, w spo -

sób zde cy do wa ny i trwa !y po na szej

stro nie, tak by #my mo gli jak le gen -

dar ni sa mu ra je roz po czy na$ ten rok

i ko lej ne z okrzy kiem: ban zai! Czy li

na przód, co jak ten Wer ny ho ra chcia! -
bym z mo ich Gó rek zo ba czy$. 

!
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Z mo ich Gó rek
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Od6 do 11 li sto pa da 1884 r. w Ka-
to wi cach mia !o miej sce ze bra nie

de le ga tów Ru chu Mi !o "ni ków Sy jo nu,
zna ne go pod na zw# Cho we wej Sy jon,
na któ rym pod j$ to de cy zj$ m.in. o za !o-
%e niu no wych osad %y dow skich w Pa le-
sty nie. Wy da rze nie to prze sz!o do hi sto-
rii ja ko Kon fe ren cja Ka to wic ka (hebr.
&'()*+ ,-'.), niem. Kat to wit zer Kon fe-
renz). Je go kon se kwen cj# by !o po wsta-
nie pa/ stwa Izra el w 1948 ro ku, st#d dzi"
cz$ sto mó wi si$, %e Izra el po wsta! w Ka-
to wi cach. 

Rocz ni ca

Zoka zji 130. rocz ni cy Kon fe ren cji
Ka to wic kiej 17 grud nia 2014 ro ku

w Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi b-
lio te ce Aka de mic kiej zo sta !o zor ga ni zo-
wa ne se mi na rium na uko we. Or ga ni za to-
ra mi spo tka nia by li: Klub Nie za le% nych
Sto wa rzy sze/ Twór czych „Mar cho!t”
w Ka to wi cach, Gmi na Wy zna nio wa
0y dow ska w Ka to wi cach, Cen trum In-
for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka Aka de-
mic ka oraz In sty tut Hi sto rii na Wy-
dzia le Na uk Spo !ecz nych Uni wer sy te tu
1l# skie go.

W li "cie do uczest ni ków kon fe ren cji
Mi cha! So bel man, rzecz nik pra so wy
Am ba sa dy Izra ela w Pol sce, na pi sa!, %e
„Kon fe ren cja Ka to wic ka by !a jed nym
z naj wa% niej szych wy da rze/ w ca !ej hi -
sto rii ru chu sy jo ni stycz ne go i mia !a ol -
brzy mi wp!yw na po wsta nie przy sz!e go
pa/ stwa Izra el. Dzi" do pra wy trud no
jest zna le23 w Izra elu mia sto, któ re by
w ja kich" spo sób nie od no to wa !o te go
wy da rze nia. Mo% na wi$c "mia !o po wie-
dzie3, %e Ka to wi ce zna ne s# dzi" ka% de-
mu ucznio wi ja kiej kol wiek szko !y na te-
re nie wspó! cze sne go Izra ela”. 

W cz$ "ci ofi cjal nej se mi na rium wy st#-
pi! m. in. W!o dzi mierz Kac, prze wod ni-
cz# cy Gmi ny Wy zna nio wej 0y dow skiej
w Ka to wi cach, któ ry po wie dzia!: – To
mo %e by3 kon tro wer syj ne – or ga ni zo wa -
nie kon fe ren cji z oka zji 130. rocz ni cy
Kon fe ren cji Ka to wic kiej, któ ra za po-
cz#t ko wa !a po wsta nie pa/ stwa Izra el.
Ruch sy jo ni stycz ny wy ni ka! z wiel kie go
roz cza ro wa nia 0y dów, naj pierw no wo po-
wsta !# Ru mu ni#, w któ rej nie nada no
praw oby wa tel skich 0y dom, na st$p nie
Ro sj#, gdzie mia !a miej sce se ria po gro-
mów, !#cz nie z oskar %e nia mi o wspó!-
udzia!, a na wet za mor do wa nie ca ra Ale-
k san dra II w 1881 ro ku, a tak %e
dzia !al no"3 Ochra ny i po wsta nie tzw. Pro-
to ko !ów M$ dr ców Sy jo nu. 

W!o dzi mierz Kac zwró ci! uwa g$, %e
pro ces asy mi la cji 0y dów by! nie ustan nie
prze ry wa ny, za" ju% za sy mi lo wa nym
0y dom, któ rzy czu li si$ Ro sja na mi, Ru-
mu na mi, Po la ka mi czy Niem ca mi, nie u-
stan nie przy po mi na no, %e s# ob cy.
W zwi#z ku z tym po wsta wa !y ró% ne
for my obro ny. Po ja wi !y si$ idee, lu dzie
za cz$ li !# czy3 si$ w sto wa rzy sze nia i ru-
chy, na ba zie któ rych mo g!a zo sta3 zor-
ga ni zo wa na Kon fe ren cja Ka to wic ka.
O wa dze te go wy da rze nia mo %e "wiad-
czy3 fakt, %e by !a pod wa li n# do dal szych

Spo tka nie Wscho du
i Za cho du
ne go cja cji i d# %e/ osie dle/ czych w Zie-
mi 1wi$ tej. 

– Bez tej kon fe ren cji nie by !o by te%
Pierw sze go Kon gre su Sy jo ni stycz ne go,
któ ry od by! si$ w Ba zy lei w 1897 ro ku.
Tak na praw d$ Kon fe ren cja Ka to wic ka za-
po cz#t ko wa !a i zor ga ni zo wa !a ruch sy jo-
ni stycz ny – za ko/ czy! swo je wy st# pie nie
W!o dzi mierz Kac.

W"ród uczest ni ków se mi na rium po ja-
wi li si$ m.in. Jo shua El lis, ra bin Gór ne-
go 1l# ska i Ka to wic; dr Piotr Spy ra, wi -
ce wo je wo da "l# ski; Alek san der Fi szer,
pre zes Klu bu Nie za le% nych Sto wa rzy-
sze/ Twór czych „Mar cho!t”; dr hab.
Mi ro s!aw Na ko niecz ny, pro rek tor Uni-
wer sy te tu 1l# skie go i Ro bert Brzo s-
tow ski z ka to wic kie go od dzia !u To wa-
rzy stwa Spo !ecz no -Kul tu ral ne go 0y dów
w Pol sce. Ob ra dy po pro wa dzi! pro fe sor
Je rzy Sper ka, dy rek tor In sty tu tu Hi sto-
rii U1. Pre le gen ci po ru sza li wie le wa%-
nych te ma tów, mó wi li m.in. o hi sto rii 0y-
dów w Ka to wi cach w XIX i XX wie ku,
zwi#z kach Ko "cio !a ka to lic kie go z 0y-
da mi na Gór nym 1l# sku w XIX i pierw-
szej po !o wie XX wie ku, spo !ecz no "ci %y-
dow skiej na 1l# sku Au striac kim w XIX
i XX wie ku (do 1918 r.) czy wk!a dzie
pol skich 0y dów w bu do w$ i roz wój pa/-
stwa Izra el do 1948 ro ku. Szcze gól nie
wa% nym i pre zen tu j# cym naj now sze od-
kry cia wy st# pie niem by! re fe rat dr Bar-

ba ry Ka li now skiej -Wój cik za ty tu !o wa -
ny „Kon fe ren cja Ka to wic ka – przy czy -
ny, prze bieg i skut ki pierw sze go mi$ dzy-
na ro do we go spo tka nia or ga ni za cji
Cho we wej Sy jon”.

Pod czas prze rwy w ob ra dach mo% na
by !o obej rze3 wy sta w$ przy go to wa n#
przez Mu zeum 0y dow skie Ga li cja w Kra-
ko wie pn. „Pol ska i Pa le sty na – dwie zie-
mie i dwa nie ba” sk!a da j# c# si$ ze zdj$3
Ze’ev Alek san dro wi cza.

Ruch sy jo ni stycz ny

Sy jo nizm, czy li idea po wro tu 0y dów
do Zie mi 1wi$ tej (Sy jo nu), w sen sie

re li gij nym si$ ga swo imi ko rze nia mi
do cza sów sta ro %yt nych i jest zwi# za ny
z obiet ni c# da n# przez Bo ga Abra ha mo -
wi. Jed nak w dru giej po !o wie XIX wie-
ku ukszta! to wa !o si$ po li tycz ne zna cze-
nie sy jo ni zmu i cha rak te ry zo wa! si$ on
przede wszyst kim sku pie niem wy si!-
ków na po wro cie, a na st$p nie po wsta niu
i bu do wie pa/ stwa Izra el. My"l po wro-
tu do Zie mi 1wi$ tej po ja wi !a si$ ju%
w 1782 ro ku za spra w# ra bi na Elia sza
z Wil na, ale do pie ro ra bin Je hu da Al kai
w 1840 ro ku ide$ Sy jo nu prze for mu !o wa!
w po li tycz ny po stu lat. Wiek XIX przy-
niós! ze so b# re wo lu cj$ prze my s!o w#,
eks plo zj$ de mo gra ficz n#, za" w po li ty-
ce eu ro pej skiej co raz wi$k sz# ro l$ za cz$-

AGNIESZ KA 
SI KO RA

Je dy ne zdj! cie, któ re za cho wa "o si! z Kon fe ren cji Ka to wic kiej. Na fo to gra fii 26 z 36 uczest ni -
ków – de le ga tów Cho we wej Sy jon.
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!y od gry wa" czyn ni ki na ro do we i na ro-
do wo -wy zwo le# cze. Spo !ecz no$" %y-
dow ska spo dzie wa !a si&, %e zmia ny te
przy nio s' po pra w& ich po !o %e nia.

Se ria zry wów, do któ rych do sz!o pod-
czas Wio sny Lu dów, przy czy ni !a si&
do prze bu dze nia na ro do we go w Eu ro pie.
O%y wie nie to jed nak przy nio s!o tak %e
wzrost na stro jów na cjo na li stycz nych
i roz bu dzi !o na stro je an ty se mic kie.
W 1859 ro ku, po zjed no cze niu Mo! da wii
i Wo !osz czy zny, do sz!o do po wsta nia
Ru mu nii. Ksi' %& Zjed no czo ne go Ksi& stwa
Mo! da wii i Wo !osz czy zny Alek san der Jan
Cu za z!o %y! obiet ni c& przy zna nia oby wa-
tel stwa (y dom. Spo tka! si& jed nak z sil-
n' opo zy cj' kr& gów an ty se mic kich.
W 1866 ro ku ksi' %& Cu za zo sta! oba lo ny
i zmu szo ny do emi gra cji. Je go na st&p ca
ksi' %& Ka rol I, wy wo dz' cy si& z nie miec-
kie go ro du ary sto kra tycz ne go Ho hen-
zol lern -Sig ma rin gen, rów nie% z!o %y!
obiet ni c& stop nio wej in te gra cji ru mu#-
skich (y dów, jed nak przy j& ta 29 czerw-
ca 1866 ro ku kon sty tu cja g!o si !a, %e tyl-
ko chrze $ci ja nie mo g' by" oby wa te la mi
Ru mu nii. To by !o ogrom ne roz cza ro wa-
nie dla (y dów, w kon se kwen cji cze go
szu ka li dla sie bie in nych mo% li wo $ci
i prze no si li si& po za te ry to rium pa# stwa
ru mu# skie go.

W 1881 ro ku w Ro sji do sz!o do se rii po-
gro mów lud no $ci %y dow skiej. Ja ko pre-
tekst w!a dze car skie wy ko rzy sta !y za mach
na ca ra Alek san dra II. W ra mach od we-
to wych re pre sji przez ro syj skie mia sta
prze to czy !a si& fa la po gro mów, z cze go
wie le by !o in spi ro wa nych przez car sk' taj-
n' po li cj& Ochra n&, pro wa dz' c' pla no we
pro wo ka cje an ty %y dow skie. Ujaw nio no
wów czas wspo mnia ne wcze $niej Pro to-
ko !y M& dr ców Sy jo nu – do ku ment opi-
su j' cy rze ko me pla ny osi' gni& cia przez
(y dów glo bal nej do mi na cji. 

Fa la po gro mów i na si la j' cy si& w Eu-
ro pie Wschod niej i )rod ko wej an ty se mi-
tyzm spo wo do wa !y, %e wiel kie gru py (y-
dów wschod nio eu ro pej skich kie ro wa !y
si& w stro n& Eu ro py Za chod niej, wie lu
emi gro wa !o do Sta nów Zjed no czo nych,
in ni wy je% d%a li do Pa le sty ny, roz po czy-
na j'c w ten spo sób pierw sz' ali j&. 

Pod ko niec 1881 ro ku w Ru mu nii po-
wsta !y pierw sze od dzia !y Cho we wej Sy-
jon (hebr. *+,- ,..+/; pol. Mi !o $ni cy Sy-
jo nu; u%y wa na by !a rów nie% na zwa
Chib bat Sy jon). Jed nak a% do 1883–
1884 ro ku by !y to w!a $ci wie lu0 ne sku-
pi ska ró% nych nie for mal nych grup czy to-
wa rzystw. Owe „to wa rzy stwa” d' %y !y
do zbie ra nia $rod ków fi nan so wych 
i wy ku py wa nia grun tów w Pa le sty nie. 
Or ga ni zo wa !y szko le nia rol ni cze dla
pio nie rów emi gru j' cych do Pa le sty ny
i wspie ra !y no wo two rzo ne osa dy. Sta ra-
li si& tak %e po zy ska" mi& dzy na ro do we po-
par cie dla swo ich idei. W 1875 ro ku jed-
no z ta kich to wa rzystw wy s!a !o Mo sze
Da wi da Szu ba z dwo ma po moc ni ka mi
do Pa le sty ny, aby roz pa trzy li sy tu acj&,
na ile mo% li we jest tam pro wa dze nie szer-
szej ak cji osad ni czej. W mie $cie Fok sza-
ny 30 grud nia 1881 ro ku zor ga ni zo wa no
pierw sz' wspól n' kon fe ren cj&. Przy by-

!o na ni' 51 de le ga tów re pre zen tu j'-
cych 32 sto wa rzy sze nia. Pod czas kon fe-
ren cji wy bra no Ko mi tet Cen tral ny Cho-
we wej Sy jon, a za sie dzi b& wy bra no
mia sto Ga !acz. 

Dzia !al no$" Cho we wej Sy jon wspar-
!o wie le wy bit nych oso bi sto $ci $wia ta %y-
dow skie go. Jed nym z nich by! Mo sze Le -
ib Li lien blum, za sy mi lo wa ny ro syj ski
(yd, przy wód ca in te lek tu al ne go ru chu
Ha ska li w Ro sji. Dru g' po sta ci', któ ra
ode gra !a bar dzo istot n' ro l& w to wa rzy-
stwach Mi !o $ni ków Sy jo nu by! Le on Pin-
sker. On rów nie% by! za sy mi lo wa nym ro-
syj skim (y dem, le ka rzem, ochot ni kiem
w ar mii ro syj skiej, któ ry bra! udzia!
w woj nie krym skiej, a na wet otrzy ma!
me dal za m& stwo. W 1882 ro ku og!o si!
ma ni fest, pre zen tu j'c swo je po gl' dy.
Bro szu ra no si !a na zw& Au to eman ci pa-
tion! Mahn ruf an se ine Stam mes ge nos-
sen von einem rus si schen Ju den (Au to-
eman cy pa cja! We zwa nie ro syj skie go
!y da do swe go na ro du) i od no si !a si&
do pro ble mu za !a ma nia si& asy mi la cji (y-
dów. Pin sker zwró ci! uwa g& na fakt, i%
asy mi la cja, za rów no w la tach 80. XIX w.

na wscho dzie Eu ro py, jak i po wo li rów-
nie% na za cho dzie prze sta je przy no si" ta-
kie efek ty, ja kie by !y ocze ki wa ne. Trze-
ci' po sta ci', któ ra od gry wa !a istot n'
ro l& w ru chu by! ra bin Sa mu el Mo hy le-
wer. Uwa %a! on, %e do pie ro po przez za-
an ga %o wa nie in te lek tu ali stów %y dow-
skich miesz ka j' cych na te re nie ca !ej
Eu ro py (y dzi s' w sta nie wy pra co wa"
no wy kie ru nek, roz wi' za nie kwe stii %y-
dow skiej i tyl ko w ten spo sób mo g' po-
ra dzi" so bie z an ty se mi ty zmem eu ro pej-
skim. Dla te go te% na wo !y wa!, aby
w to wa rzy stwach Mi !o $ni ków Sy jo nu
dzia !a li rów nie% ra bi ni, b& d' cy jed no cze -
$nie przy wód ca mi po szcze gól nych grup.
In ny mi wa% ny mi ide olo ga mi Cho we-
wej Sy jon by li Moj %esz Hess, Max Nor-
dau oraz Teo dor Herzl. 

Ka to wi ce i Kon fe ren cja Ka to wic ka

Ka to wi ce by !y jed nym z bar dzo istot -
nych punk tów tran zy to wych. Mia-

!y wy j't ko wo do bre po !' cze nie z Eu ro-
p' Za chod ni', st'd du %e gru py (y dów
ucie ka j' cych z Eu ro py Wschod niej (li-
czo ne w ty si' cach) po ja wia !y si& w!a -
$nie tu taj. Z du %' do z' praw do po do bie#-
stwa mo% na tak %e stwier dzi", %e oso ba
od po wie dzial na za or ga ni za cj& zjaz du
de le ga tów Cho we wej Sy jon po cho dzi-
!a w!a $nie z Ka to wic. Jak za uwa %a dr
Bar ba ra Ka li now ska -Wój cik, Kon fe-
ren cja Ka to wic ka by !a tak na praw d&
spo tka niem Wscho du i Za cho du. Prze-
de wszyst kim dla te go, %e o ile ze stro-
ny wschod niej g!ów nym or ga ni za to rem
by li Mi !o $ni cy Sy jo nu, o ty le z Za cho-
du g!ów nym ini cja to rem za pro sze nia
kon fe ren cji do Ka to wic by! je den z bra-
ci lo %y B’nei B’rith, któ ra utwo rzy !a si&
tu taj 17 czerw ca 1883 ro ku i przy j& !a na-
zw& „Con cor dia”. Tra dy cja %y dow-
skich ló% wol no mu lar skich B’nei B’rith,
po cho dzi z Ame ry ki. Pierw sza lo %a
po wsta !a w 1843 to ku w No wym Jor ku
i jej ce lem by !o przede wszyst kim zjed-
no cze nie $ro do wi ska (y dów ame ry-
ka# skich. Mia !a tak %e ce le wy% sze,
przede wszyst kim wspie ra nie kul tu ry
i li te ra tu ry %y dow skiej oraz pro wa dze-
nie sze ro ko za kro jo nych dzia !a# cha ry-
ta tyw nych ma j' cych na ce lu wspie ra nie
za rów no %y dow skich ini cja tyw spo-
!ecz nych, jak i go spo dar czych. Pierw-
sza lo %a po za Sta na mi Zjed no czo ny mi
zo sta !a stwo rzo na w 1875 ro ku w Ka-
na dzie, a pierw sza lo %a w Eu ro pie 
po wsta !a w 1882 ro ku w Ber li nie (a do-
k!ad nie dwie lo %e: du %a – ogól no pa#-
stwo wa i lo kal na – ber li# ska). Trze ci'
by !a lo %a w Hal le, a czwar t' – ka to-
wic ka. 

No wy pr'd, któ ry po ja wi! si& w Nie-
m czech, bar dzo szyb ko do tar! do Ka to-
wic. G!ów nym ini cja to rem po wo !a nia tu
lo %y by! Ze lig Freu thal, ka to wic ki (yd,
któ ry przez pe wien czas miesz ka! w Sta-
nach Zjed no czo nych, gdzie spo tka! si&
z ide' B’nei B’rith. Ów Ze lig Freu thal by!
od po wie dzial ny za spra wy or ga ni za cyj -
ne Kon fe ren cji Ka to wic kiej, za pro sze nie
go $ci oraz pro to ko !o wa nie po sie dze#.Moj "esz Le ib Li lien blum

Sa mu el Mo hy le wer, zdj# cie z 1896 ro ku
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Miej scem, w któ rym si! od by "a Kon fe-
ren cja by "a sie dzi ba lo #y. Nie wia do mo
jed nak, gdzie si! ona znaj do wa "a a#
do 1904 ro ku, kie dy to lo #a prze nio s"a si!
do po miesz cze$ ka to wic kie go Ho te lu 
Ka iser hof przy uli cy Sta wo wej 19.

Dr Bar ba ra Ka li now ska -Wój cik pro wa-
dzi "a do g"!b ne po szu ki wa nia do ku men-
tów i stwier dzi "a: 

– Nie s% dz!, aby &my si! do wie dzie li,
gdzie od by "a si! Kon fe ren cja, chy ba #e
po ja wi% si! ja kie& no we 'ró d"a. In for ma-
cji o sie dzi bie lo #y w 1884 ro ku nie ma
ani w ak tach lo #y Con cor dia, któ re s%
obec nie prze cho wy wa ne w Mo skwie, ani
w ga ze tach uka zu j% cych si! w tym okre-
sie na Gór nym (l% sku, ani ka to wic kich
Ad ress buch’ach, po nie wa# pierw szy po-
cho dzi z 1894 ro ku. Po nad to lo #a od 1883
ro ku trzy krot nie si! prze pro wa dza "a.
Naj praw do po dob niej by" to je den z ów -
cze snych ka to wic kich ho te li, ale z pew-
no &ci% nie by" to Ka iser hoff, bo je go
po pro stu nie by "o. 

Dr Bar ba ra Ka li now ska -Wój cik tu#
przed se mi na rium do tar "a do jed ne go
z nie wie lu za cho wa nych eg zem pla rzy
pro to ko "ów Kon fe ren cji Ka to wic kiej
wyda nych w la tach 80. XIX wie ku przez
Ka ro la Miar k! w Mi ko "o wie, a obec nie
prze cho wy wa nych w Bi blio te ce i Ar chi-
wum Al lian ce Israéli te Uni ver sel le w Pa-
ry #u: – My &la "am, #e mo #e znaj dzie si!
tam wzmian ka o tym, gdzie mia "a miej -
sce kon fe ren cja. Nie ste ty, tej in for ma cji
tam nie ma. Do k"ad nie na pi sa no, o któ-
rej roz po cz! "y si! ob ra dy, o któ rej si! za-
ko$ czy "y, ale te go, na co ca "a spo "ecz no&)
#y dow ska cze ka "a, nie by "o. Nie ma
rów nie# tej in for ma cji w ak tach mia sta
Ka to wic oraz brak jej w nad zo rze po li-
cyj nym lan dra tu ry ka to wic kiej.

Hi sto rycz ka stwier dzi "a, #e jest jesz cze
je den trop, któ ry móg" by rzu ci) &wia t"o
na ten pro blem: – Mo# li we, #e ja kie& og"o-
sze nie po ja wi "o si! w „Kat to wit zer Ze i-
tung”. Pro blem po le ga jed nak na tym, #e
nie ma my do st! pu do #ad ne go nu me ru
z lat 80. XIX wie ku. Co wia do mo jed nak
na te mat te go wy da rze nia? Otó# ca" kiem
spo ro. Na przy k"ad to, #e na Kon fe ren cj!

Ka to wic k% przy je cha "o 36 de le ga tów.
Nie wszy scy zo sta li uj! ci na je dy nym zdj!-
ciu, któ re za cho wa "o si! do na szych cza-
sów (na zdj! ciu jest tyl ko 26 osób, za& pro-
to kó" pod pi sa "o 35 de le ga tów). Jest to
je dy na pa mi%t ka z Kon fe ren cji. Nie wia-
do mo, w któ rym za k"a dzie fo to gra ficz nym
w Ka to wi cach zdj! cie zo sta "o wy ko na ne,
po nie wa# fo to gra fia po cho dzi z En cyc lo-
pae dia Ju da ica, opu bli ko wa nej w 1906 ro -
ku. Praw do po dob nie by "o to zdj! cie po-
cho dz% ce od oso by pry wat nej, któ ra je
udo st!p ni "a. 

Kon fe ren cja Ka to wic ka by "a spo tka-
niem g"ów nie przed sta wi cie li Mi "o &ni ków
Sy jo nu, któ rzy przy je cha li z Ro sji (22
oso by). W&ród in nych uczest ni ków zna-
le' li si! re pre zen tan ci: po jed nym z Fran-
cji i Ru mu nii, dwóch z An glii oraz sze-
&ciu z Nie miec.

Pod czas Kon fe ren cji od by "y si! czte ry
spo tka nia 6, 7, 9 i 10 li sto pa da 1884 ro -
ku. Pro to ko "y zo sta "y spo rz% dzo ne w j!-
zy ku nie miec kim i he braj skim, acz kol wiek
wi!k szo&) uczest ni ków mó wi "a mie sza ni-
n% nie miec kie go i ji dysz, jak twier dzi Hans
Kohn w ar ty ku le „Ge schich te. Die Kat to-
wit zer Kon fe renz” [w: „Der Ju de: eine

Mo nats schrift” (5) 1920/1924), s. 613 –
615], ba zu j% cym na pro to ko "ach z Kon fe-
ren cji Ka to wic kiej, wy da nych przez Na-
tha na Mi cha ela Gel be ra.

De le ga ci m.in. za de kla ro wa li wspar cie
fi nan so we dla lep sze go or ga ni za cyj ne go
przy go to wa nia i pro wa dze nia ak cji osad-
ni czej na te re nie Pa le sty ny. Za pro po no-
wa li, aby pie ni% dze tra fia "y, jesz cze za nim
wy ja d% osie dle$ cy, do po szcze gól nych
gmin, w któ rych ochot ni cy b! d% pro wa-
dzi li szko le nia z za kre su upra wy ro li. Za-
rów no *y dzi z Eu ro py Wschod niej, jak
rów nie# Za chod niej za sad ni czo nie trud-
ni li si! upra w% ro li. By "o to spo wo do wa-
ne przede wszyst kim ró# ne go ty pu za ka-
za mi. W zwi%z ku z tym or ga ni za to rzy
ak cji prze sie dle$ czej pro po no wa li rów nie#
od po wied nie przy go to wa nie osób pla nu-
j% cych wy jazd. 

Pod czas zjaz du uda "o si! po wo "a)
pro wi zo rycz ny ko mi tet cen tral ny, 
w któ rym zna le' li si!: Sa mu el Mo hy le-
wer – prze wod ni cz% cy, Le on Pin sker 
– pre zes, Ale xan der Ze der baum – za st!p-
ca Pin ske ra oraz se kre tarz Pin ske ra Moj-
#esz Le ib Li lien blum. Ko mi tet mia"
swo j% sie dzi b! w Ode ssie i stam t%d pro-
wa dzi" in ten syw ne dzia "a nia. Szcze gól-
nie ak tyw nie pro wa dzo no ak cj! po szu ki-
wa nia i wer bo wa nia osad ni ków. 

Dzi! ki Kon fe ren cji Ka to wic kiej z oka -
zji set nej rocz ni cy uro dzin sir Mo se sa Mon-
te fio re go, nie zwy kle za s"u #o ne go #y dow-
skie go fi lan tro pa, w 1890 ro ku uda "o si!
ofi cjal nie za re je stro wa) sto wa rzy sze nie
cha ry ta tyw ne je go imie nia, ma j% ce na ce -
lu wspie ra nie rol nic twa w Pa le sty nie i ko-
lo ni za cji #y dow skiej w Zie mi Izra ela. Nie
uda "o si! na to miast ofi cjal nie za le ga li zo -
wa) Ru chu Mi "o &ni ków Sy jo nu. 

Dr Bar ba ra Ka li now ska -Wój cik ma
na dzie j!, #e pro to ko "y Kon fe ren cji Ka-
to wic kiej uda si! szyb ko opra co wa)
i w 2015 ro ku uka #e si! ich edy cja z t"u-
ma cze niem i na uko wym wst! pem, sze-
rzej oma wia j% cym kwe sti! za rów no
przy go to wa$, jak rów nie# sa me go prze-
bie gu tej Kon fe ren cji.

!

W!o dzi mierz Kac, prze wod ni cz" cy Gmi ny Wy zna nio wej #y dow skiej w Ka to wi cach.

Jo shua El lis, ra bin Gór ne go $l" ska i Ka to wic.
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MAR NO!"

Je !li ludz kie prze ko na nia to pia sek,

któ ry wiatr roz wie je, to co s" war te

kon fa bu la cje otwar te go cz#o wie ka

chc" ce go po j"$ za wi #o !ci !wia ta

a m%& nie za cho wa$ si% wo bec by tu?

Czy na dar mo tru dzi si% kon tem pla cj"
i w sa mot no !ci prze p% dza swój &y wot?

Mar no!$ nad mar no !cia mi ostrze ga #o
Pi smo od wie ków acz z nie wiel kim skut kiem.

Po zo sta wia j"c nam wszyst kim na dzie j%
m% drzec pod po wia da, by z n% dzy by tu

wy krze sa$ to, co t" n% dz" ju& nie jest.

PI#K NA GWA RA

Sta ry 'l" zak po wie, &e wy no kwia j"
dzie ci wy dzi wia j" ce, sk"d (ró d#o s#ów

te go rzad kie go s#o wa pi%k nej gwa ry?

Za pó( no przy sz#a tech no lo gia #a twych 

za pi sów d(wi% ków i s#ów nie gdy siej szych

tak ho #u bio nych przez na szych pra dzia dów

a za cie kle zwal cza nych przez or ge szów.

SKA LA KA LIO PY

Po dob nie jak kie dy! Jan z Czar no la su

mam li p% pod do mem ale nie pach nie

i nie brz% cz" pszczo #y, bo wy gi n% #y. 

Cho cia& mam ra dio, kom pu ter, te le fon 

trud niej si% we drze$ na ska #% Ka lio py 

aby po mno &y$ !la dy pol skiej sto py.  

PO J# KO LI BRY

Po j% ko li bry w dom ku nad Hu ro nem

zna la z#em czas, by na cie szy$ si% !wia t#em. 

In dia nie z po bli skie go re zer wa tu

spi sku j" z praw ni ka mi, jak zdo by$
wi% cej te re nu i li cu j" tek sty

uk#a dów sprzed stu la ty, by tam zna le($
ja ki! po wód do re kom pen sa ty, co

ru szy su mie nie bia #e go cz#o wie ka.

Ma j" ape tyt na naj bli& sz" pla &%.
Szop -pracz prze gna ny za szy# si% w s" siedz twie

nie wiem, czy knu je po wrót, bo ga #% zie 

po moc nych drzew zo sta #y mu od ci% te.

Mo j" lek tu r% o cie le astral nym

prze ry wa pta szek -piór ko akro ba ta

s" czy mój sy rop na pod nieb ne har ce.

Na wie dza j" ce nied( wie dzie zwa bio ne 

za pa cha mi wy wra ca j" !miet ni ki

wrzesz cz" wie wiór ki i k#ó tli we sój ki

kra cz" wro ny za w#asz cza j" ce te ren

g#o !ny od lot ne go g% go tu g% si.

Ja po j% ko li bry, dbam by mym klien tom

nie bra ko wa #o cie k#e go na p% du

do ich po ciesz nych, b#y ska wicz nych lo tów.
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STA RO!"

Sta ro!" ma w#a sny rytm, sta tecz no!", umiar
roz s$ dek. M#o dych nie do go ni, s#ab sza
nie ma si #y i nie wi dzi po trze by.
Ro zum dyk tu je in ne pre fe ren cje 
zmy s#o wych uza le% nie! nie po %$ da
do !wiad czo na b& dzie dmu cha" na zim ne.
Ostat nie dni wo li sp& dzi" w trze' wo !ci
in nym zo sta wia bu dze nie si& z ka ca.

UN DE MA LUM

Mo ja wni kli wa przy ja ció# ka od lat
pró bu je do ciec 'ró d#a pro we nien cji 
do bra i z#a, cho cia% ty le umy s#ów
tru dzi #o si& da rem nie, ona nie dba.
Jej upór jest god ny na szej po chwa #y
nie po wo dze nie nie przy nie sie uj my.

HO MO SA PIENS?

Za smu ca prze bu dze nie bez po my s#u
na wiersz, bo po da je w w$t pli wo!" sa piens
ja ko na dal w#a !ci we okre !le nie
sko ro %ad ne go w$t ku nie wy my !li
i me lan cho li& spro wa dza od ra na.
To tak jak bym mie rzy# so bie ci !nie nie
i do cze ka# si& dziw nych pa ra me trów
nie obie cu j$ cych %ad ne go zdro wia
o sa mym !wi cie bu dz$ ce go si& dnia.

NO WA IN SPI RA CJA

Kie dy po wy %a le niu si&, %e nie mam
po my s#u na wiersz, jed nak go spi sa #em,
od kry #em no we 'ró d#o in spi ra cji
w ujaw nie niu nie za rad nej fru stra cji,
któ re jest zdol ne uru cho mi" si #y
i po ra to wa" bied ne go po et&
pod su wa j$c mu od po wied nie s#o wa.

SE NIO RZY

Lu dzie w mo im wie ku ju% si& nie spie sz$
nie pla nu j$, nie szu ka j$ ter mi nów
zda j$ si& na po b#a% li wo!" bli' nich
i li cz$ na wy ro zu mia #o!" m#od szych.
Opa no wa li cier pli wo!" i ner wy,
%ycz li wy u!miech nie scho dzi im z twa rzy.
Go dz$ si&  na przy pi sy wa n$ m$ dro!"
ale nie upie ra j$ si&, by spraw dzi".

WRO NY?

My !li my so bie, %e dzia# ka jest na sza
ale ju% wro ny si& z na mi nie go dz$.
Wsz czy na j$ tu mult od sa me go ra na.
Na ka% dy nasz ruch re agu j$ wrza skiem
kra cz$ w nie zna nym na rze czu
na ca lut k$ oko li c& Hu ro nu
jak by si& dzia #a im okrut na krzyw da
A gdy by to nie by #y czar ne pta ki
lecz du chy In dian, któ rych st$d wy gna no
do po mi na #y si& o daw ne w#o !ci?

SZOP PRACZ

Ra no szop pracz za gl$d n$# nam do okna
drew nia ne go dom ku let nie go w le sie,
bo pra wem ka du ka za miesz ka li !my
w je go re jo nie. W na szym da chu wy bra#
so bie schro nie nie. Lecz za mkn& li !my w#az
to pro te stu je jak umie naj le piej
i w czar nych oku la rach kon fron tu je
k#u sow ni ków i nie cnych oku pan tów.
Dzi! eks mi to wa ny zwierz po #o %y# si&
bez ce re mo nial nie na dasz ku obok
i bar dzo osten ta cyj nie wy zy wa
nas na prze trwa nie ma j$c swe atu ty.
Czy jest skwa te rem czy sub lo ka to rem?
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Czar ny Anio!
pol skiej pio sen ki

Nie zna ne dzie ci! stwo 
i "l# ski ro do wód Ewy De mar czyk

Ewa De mar czyk ci! gle jest, cho cia"
od wie lu lat ju" nie wy st# pu je, i na-

wet nie wia do mo co si# z ni! na praw-
d# dzie je, wy j!t ko wym zja wi skiem
w na szej kul tu rze i ta kim po zo sta nie.
Wy bit ny mu zy ko log Bo gu s$aw Ka-
czy% ski spy ta ny o stan na szej pio sen ki
od po wie dzia$: „... przed woj n! by $a
Han na Or do nów na, po woj nie Ewa

De mar czyk. Ich suk ce sy ju" si# nie po-
wtó rzy $y”.

In ny ce nio ny swe go cza su kry tyk Ju-
liusz Ky dry% ski, na pi sa$: „Ka rie ra Ewy
De mar czyk... jest naj bar dziej zdu mie wa-
j! cym zja wi skiem w dzie jach na szej es-
tra dy. Jest z ni kim nie po rów ny wal na. Na-
zy wa j! j! «Czar nym Anio $em pol skiej
pio sen ki»... Gdy Ewa zja wia si# na es tra-
dzie, tem pe ra tu ra wy ra& nie wzra sta...
Nie tyl ko fe no me nal ny g$os, lecz tak "e
ów szcze gól ny do bór re per tu aru... jej bez-

b$#d na, nie raz wstrz! sa j! ca in ter pre ta cja,
da je Ewie... ran g# au ten tycz nej i bar dzo
wy bit nej ar tyst ki. A po twier dza t# ran-
g# – nie zdol no'( ro bie nia ja kich kol wiek
ust#pstw, po zwa la nia na ja kie kol wiek $a t-
wi zny. Ani wo bec sa mej sie bie, ani wo-
bec – pu blicz no 'ci. Ewa ry zy ku je: za wsze
si# ga naj wy "ej...” 

Do daj my, gdy wy cho dzi $a w czer ni
na sce n#, pu blicz no'( za mie ra $a nie
chc!c uro ni( nic z te go co mia $a us$y sze(.
Mia $a w so bie to co', co nie po zwa la $o
ode rwa( od niej oczu, je dy na w swo im ro-
dza ju – wiel ka ar tyst ka i rów nie wiel ka
za gad ka. 

O suk ce sach Ewy De mar czyk wie my
spo ro, lecz ma $o kto wie, "e jej oj ciec
i dzia dek ze stro ny oj ca, cio cie, wu jo wie
i ku zy ni by li )l! za ka mi, któ rzy za pi sa li
pi#k ne kar ty w wal ce o po wrót )l! ska
do Ma cie rzy. 

Nie zwy k$y Dzia dek

An drzej De mar czyk jej dzia dek – jak
pi#k nie na pi sa$ o nim wnuk Je rzy Po-

li wo da, w uro kli wej ksi! "ecz ce: Gwiaz-
da Ewy De mar czyk na tle "l# skiej hi sto-
rii ro dzin nej, z któ rej szczo drze
ko rzy stam – by$ z krwi i ko 'ci )l! za kiem,
przy stoj nym, do sko na le zbu do wa nym
m#" czy zn!, w$a 'ci cie lem warsz ta tu 'lu-
sar sko -in sta la cyj ne go w By to miu i wy-
ró" nia$ si# od naj m$od szych lat ak tyw no-
'ci! w wie lu pol skich sto wa rzy sze niach.
Na le "a$ m.in. do Zjed no cze nia Za wo do-
we go Pol skie go i by$ dzia $a czem po wsta-
$e go gniaz da „So ko $a”. O"e ni$ si# w 1902
ro ku w By to miu z An n! Mar t! Fa ber.
Mia$ wów czas 25 lat, "o na by $a dwa la -
ta m$od sza. Po zna li si# w ze spo le pie 'ni
i ta% ca, bo mie li pi#k ne g$o sy, An drzej 
– ba ry ton, An na – so pran. Po $! czy $o ich
umi $o wa nie 'pie wu, któ ry pie l# gno wa li
po tem w ro dzi nie. Wszy scy lu bi li 'pie-
wa( i ni ko go nie trze ba by $o do te go na-
ma wia( ani zmu sza(, dla te go po dzi wia-
no ich ro dzin ny chór i mó wio no:
De mar czy ko wie ma j# "pie wa nie we krwi.

Mie li sze 'cio ro dzie ci: Edwar da; Ja d-
wi g#; He le n#; Ger tru d#; Ma ri# i naj m$od-
sze go, przy sz$e go oj ca Ewy De mar czyk
Le onar da, któ ry uro dzi$ si# w 1911 r. Gdy
wy bu ch$a I woj na 'wia to wa, przy sz$y
dzia dek Ewy ja ko oby wa tel Prus zo sta-
je zmo bi li zo wa ny do przy bocz nej gwar-
dii ce sar skiej i ro dzi na zna la z$a si# w nie-
zwy kle trud nej sy tu acji, tym bar dziej "e
roz kra dzio no je go warsz tat i "o na z sze-
'cior giem dzie ci, w wie ku od trzech
do je de na stu lat, mu sia $a, z po mo c!
swo jej mat ki, ja ko' so bie ra dzi(, bo
m!", dwu krot nie ran ny, wró ci$ do do mu
do pie ro w 1918 r. 

W tym cza sie w Eu ro pie wrza $o. An-
drzej De mar czyk, jak wie lu je mu po dob-
nych, po czu$, "e ist nie je szan sa po wro tu
)l! ska do od ra dza j! ce go si# nie pod le g-
$e go pa% stwa pol skie go. Te raz miesz ka-
nie je go ro dzi ców za mie nia si# w kon spi-
ra cyj n! ko mór k# Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej. Od by wa $y si# tu in struk ta "e,
na ra dy a na wet gro ma dzo no bro%. Gdy
w sierp niu 1919 r. wy bu cha I po wsta nie

Szkol ne zdj$ cie Ewy De mar czyk

JAN 
CO FA* KA
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!l" skie uczest ni czy w ata ku na ho tel
Skro cha w By to miu, w któ rym mie !ci# si$
sztab i cen tra la te le fo nicz na Re ich sweh-
ry. Bra# te% udzia# w ko lej nych dwóch po-
wsta niach, w trze cim ju% z naj star szym
sy nem Edwar dem. W re zul ta cie III po-
wsta nia !l" skie go alian ci zre wi do wa li
pier wot ne de cy zje do ty cz" ce po dzia #u
&l" ska, przy zna j"c Pol sce zna cz" c" je go
cz$!' prze my s#o w". Nie ste ty By tom,
po zo sta# po stro nie nie miec kiej, co ry ch#o
De mar czy ko wie od czu li.

Ce na pa trio ty zmu

Popo wsta niach !l" skich, ro dzi nie
De mar czy ków przy sz#o za p#a ci'

za jej pa trio tyzm i ak tyw ne uczest nic two
w pol skim %y ciu na ro do wym. Ich miesz-
ka nie ata ko wa ne by #o, naj cz$ !ciej no c",
przez nie miec kie bo jów ki. W cza sie jed-
nej z ta kich na pa !ci po bi to An drze ja
De mar czy ka do nie przy tom no !ci, a ca -
#" ro dzi n$ spo nie wie ra no i sko pa no.
Pó( niej wy rzu co no ich z miesz ka nia
i ka za no im wy no si' si$ do Pol ski.
Wów czas to, z ini cja ty wy Zjed no cze nia
Za wo do we go Pol skie go oraz Pol skie go
Kon su la tu Ge ne ral ne go w By to miu po-
sta no wio no ich prze pro wa dzi' na te ren
eks te ry to rial ny, to jest do po miesz cze)
kon su la tu, za! An drze ja De mar czy ka
za trud nio no w cha rak te rze go spo da rza te -
go obiek tu. 

By# to czte ro pi$ tro wy bu dy nek b.
ho te lu „Lom nitz”, na by ty w stycz niu
1920 r. na po le ce nie rz" du pol skie go
z prze zna cze niem na sie dzi b$ Pol skie-
go Ko mi te tu Ple bi scy to we go dla Gór-
ne go &l" ska, któ rym kie ro wa# Woj-
ciech Kor fan ty. Bu dy nek, na wy pa dek
dy wer sji nie miec kiej mia# po t$% ne kra-
ty i siat ki sta lo we i by# ca #o do bo wo
strze %o ny przez stra% ni ków. Po ple bi s-
cy cie i po dzia le Gór ne go &l" ska, prze-
nie sio no do nie go w 1922 r. z Opo la
Kon su lat Ge ne ral ny Rze czy po spo li tej
Pol skiej. Tak %e wi$k szo!' je go pra-
cow ni ków prze nio s#a si$ z Opo la do By-
to mia, a w!ród nich Woj ciech Po li wo-
da i je go star szy brat po wsta niec !l" ski
Jó zef, któ ry w oba wie przed re pre sja mi
schro ni# si$ naj pierw w My s#o wi cach,
po czym do #" czo no go do gro na pra cow-
ni ków kon su la tu. W tym kon su la cie bra-
cia Po li wo do wie po zna li ro dzi n$ De-
mar czy ków i ry ch#o ich te no ry za si li #y
ro dzin ny chór. W efek cie ich wspól ne-
go !pie wa nia za wi" za #a si$ sym pa tia po-
mi$ dzy Woj cie chem Po li wo d" i He le-
n" De mar czyk oraz Jó ze fem Po li wo d"
i Ja dwi g" De mar czyk, któ ra za ko)-
czy #a si$ na !lub nym ko bier cu. 

Po li wo do wie z Wój to wej Wsi

Po li wo do wie od za wsze by li zwi" za-
ni z po do pol sk" Wój to w" Wsi",

za miesz ka #" w zde cy do wa nej prze wa-
dze przez lud no!' pol sk", któ ra na wet
w okre sie na si la j" cej si$ ger ma ni za cji,
po tra fi #a otwar cie ma ni fe sto wa' swój
pol ski pa trio tyzm. G#o w" ro du Po li wo-
dów, by# Fran ci szek Po li wo da, na zy wa-

ny „kró lem Po la ków” lub „naj bar dziej
za go rza #ym Po la kiem”. By# %o na ty
z Fran cisz k", któ ra uro dzi #a czter na !cio-
ro dzie ci, lecz dzie ci) stwo prze %y #o
o!mio ro, 3 sy nów i 5 có rek, w tym pier-
wo rod ny Jó zef (ur. w 1902 r.), i dru gi
Woj ciech (1903 r.), któ rzy o%e ni li si$
z cór ka mi De mar czy ków: Ja dwi g"
i He le n". 

W do mu Po li wo dów pa no wa# kult
pol skie go s#o wa i z wiel kim pie ty zmem
pie l$ gno wa no oj czy st" tra dy cj$, mo w$
oraz kul tu r$. Ro dzi ce sta le przy po mi na li
dzie ciom: Pa mi! taj, "e je ste# Po la kiem,

jak ci! wi dz$ tak ci! pi sz$. Lo sy cz#on-
ków tej ro dzi ny po twier dza j", w ca #ej roz-
ci" g#o !ci, ich pa trio tyzm i przy wi" za nie
do Pol ski. 

Prze no si ny do Opo la

W1931 r. Pol ski Kon su lat zo sta je
prze nie sio ny z By to mia do Opo la,

do bu dyn ku przy dzi siej szej ul. Kon su-
lar nej. Do Opo la prze no si si$ te% dzia dek
Ewy An drzej De mar czyk z %o n" i cór k"
Ma ri" oraz bra cia Po li wo do wie Jó zef

i Woj ciech, ju% z %o na mi Ja dwi g" i He-
le n". Wszy scy za miesz ku j" w bu dyn ku
kon su la tu. Je dy nie cór ka An drze ja De-
mar czy ka, Ger tru da, po zo sta #a w By to-
miu, gdzie wy sz#a za m"%. 

Po dob nie jak w By to miu An drzej De-
mar czyk jest go spo da rzem bu dyn ku,
na to miast bra cia Woj ciech i Jó zef Po li-
wo do wie, któ rzy kie dy! pra c$ w kon su-
la cie roz po czy na li w cha rak te rze po moc-
ni ków biu ro wych, dzi$ ki su mien no !ci
i sys te ma tycz ne mu sa mo kszta# ce niu,
awan so wa li na no bi li tu j" ce ich sta no wi -
ska, sa mo dziel nych i od po wie dzial nych
re fe ren tów. Ro dzi ny Jó ze fa i Woj cie cha
Po li wo dów szyb ko si$ po wi$k sza #y. Ja -
dwi ga z Jó ze fem do cze ka li si$ pi$ cior -
ga dzie ci. Na to miast He le na i Woj ciech
mie li tro je. W tym cza sie ko lej na cór ka
An drze ja De mar czy ka – Ma ria wy sz#a
za m"% za ro do wi te go war sza wia ka Bo-
le s#a wa Wol skie go, na to miast naj m#od-
szy z De mar czy ków Le onard, przy sz#y
oj ciec Ewy, uko) czy# Aka de mi$ Sztuk
Pi$k nych w Kra ko wie, po zna# tam uro-
kli w" kra ko wian k$ Ja ni n$ Ba) do i j" po-
!lu bi#.

Z%o te Go dy Dziad ków, przed opol sk$ Ka te dr$, dru ga z pra wej – Ewa (1952)

Od le wej Ewa i Lu cy na De mar czyk i Ba sia Stop ka (1944)
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Oj ciec Ewy

Spo !ród sze !cior ga dzie ci
An ny i An drze ja De mar-

czy ka nie w"t pli wie naj bar-
dziej uta len to wa nym by# naj-
m#od szy Le onard, przy sz#y
oj ciec Ewy, na zy wa ny przez
naj bli$ szych Le onem. Ju$ ja -
ko je de na sto la tek dy ry go wa#
ro dzin nym chó rem, w któ re go
re per tu arze by #y ta kie utwo ry
jak: Wi s!o mo ja, Wi s!o sta ra -
-sk"d tak smut nie p!y niesz;
Hej dziew czy no, hej nie bo go,
ja kie# woj sko p$ dzi dro g";
Pa mi$t ne, daw ne Le chi ty;
Ospa !y i gnu #ny zgrzy bia !y
ten #wiat; Sz!a dzie wecz ka
do la secz ka; Po sz!a Ka ro lin-
ka do Go go li na; Le% or le bia-
!y nad pol sk" zie mi$; Wo jen-
ko, wo jen ko, có &e# ty za pa ni
i wie le in nych pa trio tycz nych
i lu do wych pie !ni. 

Le onard sam na uczy# si%
gra& na akor de onie, na któ rym
po tra fi# wy gry wa& prze ró$ ne
cu da, do te go pi%k nie ma lo wa#
i rze' bi#. Kie dy po wsta #o pol-
skie har cer stwo w Niem czech
wraz z ro dze( stwem wst" pi#
w je go sze re gi, uczest ni cz"c
w licz nych im pre zach i uro-
czy sto !ciach pol skich, gra#
tak $e w te atrze ama tor skim.
W ko( ców ce lat dwu dzie-
stych uko( czy# Szko #% Rze-
mios# Ar ty stycz nych i po dj"#
stu dia w Aka de mii Sztuk Pi%k nych
w Kra ko wie, gdzie uko( czy# wy dzia#
rze' by. Do dzi! w wie lu kra kow skich ko-
!cio #ach znaj du j" si% je go pra ce.

Oku pa cyj na ge hen na

Ja ni na i Le onard De mar czy ko wie uwi-
li so bie gniazd ko w Kra ko wie przy ul.

Wró blew skie go 4, na dru gim pi% trze,
w trzy po ko jo wym, 90-me tro wym miesz-
ka niu, któ rym zbyt d#u go sa mi si% nie na-
cie szy li, bo zbli $a #a si% nie uchron nie
woj na. Bo jów ki hi tle row skie na )l" sku
Opol skim co raz cz% !ciej roz bi ja #y pol skie
im pre zy kul tu ral ne, na pa da #y na dzia #a-
czy Zwi"z ku Po la ków w Niem czech,
a na wet na pra cow ni ków kon su la tu. 2 lip-
ca 1939 r. w dro dze do ko !cio #a, przed ka-
pli c" !w. Se ba stia na w Opo lu, zo sta# znie-
wa $o ny i do tkli wie po bi ty Woj ciech
Po li wo da. Kie dy sta #o si% ja sne, $e na pa!&
Nie miec na Pol sk% sta je si% nie uchron na,
w sierp niu 1939 r. roz po cz% #a si% ewa ku -
acja kon su la tu, któ re go pra cow ni cy sta-
ra li si%, w oba wie przed re pre sja mi, wy-
wie'& swo je ro dzi ny za gra ni c%, do Pol ski.
Tym spo so bem do kra kow skie go miesz-
ka nia Le onar da De mar czy ka tra fi li do dat-
ko wi lo ka to rzy po szu ku j" cy tu bez piecz-
niej sze go azy lu. Przy gar ni% ci zo sta li
ro dzi ce go spo da rza i dwie je go sio stry
z ro dzi na mi (sio stra Le onar da Ma ria
po m% $u Wol ska wy je cha #a z nim
do Szwaj ca rii). 

*o na Le onar da – Ja ni na, przy j% #a swo-
j" sio str%, ma lar k% Ste fa ni% z m% $em An-
drze jem Stop k" sce no gra fem, gra fi kiem,
ka ry ka tu rzy st", gdy ich wy rzu co no
z miesz ka nia w Ka to wi cach.

Tak wi%c to trzy po ko jo we kra kow skie
miesz ka nie sta #o si% azy lem dla pi% ciu
ro dzin. 

W pierw szym po ko ju miesz ka li go spo-
da rze Ja ni na i Le onard De mar czy ko wie
oraz Ste fa nia i An drzej Stop ka, w dru gim
ro dzi ce Le onar da – An drzej i An na De-
mar czyk oraz sio stra He le na, z m% $em
Woj cie chem Po li wo d" i trój k" dzie ci,
w trze cim po ko ju sio stra Ja dwi ga z pi%-
cior giem dzie ci bez m% $a Jó ze fa, któ ry
ukry wa# si% na W% grzech. W su mie za-
miesz ka #o tu sie dem na !cie osób, w tym
o!mio ro dzie ci. Do ro !li miesz ka( cy,
oprócz An drze ja Stop ki, $y li na dzie j", $e
ta woj na ry ch#o si% za ko( czy, bo jak g#o-
szo no: „Im s#o necz ko wy $ej, tym Si kor-
ski bli $ej”. Wie lu )l" za ków uczest ni cz"-
cych w ro dz" cych si% or ga ni za cjach
pod ziem nych, by #o prze ko na nych, $e
szyb ko ru sz" na hi tle row skie Niem cy za-
chod ni sprzy mie rze( cy Pol ski, wte dy
na )l" sku wy buch nie czwar te po wsta nie,
do któ re go szy ko wa# si% ruch opo ru kie-
ro wa ny przez Jó ze fa Ko ro la i wów czas
ju$ ca #y )l"sk znaj dzie si% w Pol sce. W te
opty mi stycz ne wi zje po w"t pie wa# An-
drzej Stop ka, twier dz"c, $e ta woj na
szyb ko si% nie za ko( czy, $e po trwa przy-
naj mniej 5 lat, za nim oku pant si% wy-

krwa wi i zo sta nie prze p% dzo-
ny z Pol ski, co wca le nie na-
st" pi z Za cho du, i on nie ste ty
mia# ra cj%.

W tym za t#o czo nym miesz-
ka niu, w oku pa cyj n" ge hen n%,
uro dzi #a si% 16 stycz nia 1941 r.
pier wo rod na cór ka Ja ni ny i 30-
let nie go Le onar da – Ewa De-
mar czyk, za! w dwa la ta pó'-
niej jej sio stra Lu cyn ka i Ba sia
Stop ka, 12 lu te go 1942 r. zmar-
#a sied mio let nia Ania có recz ka
He le ny i Woj cie cha Po li wo-
dów. 

Fi lar ro dzi ny

Ichsy tu acja ma te rial na
w oku po wa nym Kra-

ko wie by #a trud na a cz% sto na-
wet dra ma tycz nie ci%$ ka. Za-
bez pie cze nie by tu wy ma ga #o
ogrom ne go wy si# ku i po my-
s#o wo !ci. Szyb ko sko( czy #y
si% oszcz%d no !ci, po tem wy-
zby wa no si% war to !cio wych
rze czy: bi $u te rii, ubio rów
i sprz% tu do mo we go. Mu sie li
wi%c ko rzy sta& z wszel kich
mo$ li wych form po mo cy spo-
#ecz nej, or ga ni zo wa nej przez
pod ziem ne pa( stwo pol skie,
w tym sek cj% Cha ry ta tyw n"
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po-
mo cy w Kra ko wie, Mi% dzy na-
ro do wy Czer wo ny Krzy$,
i Ko !ció#, ale bie da sta le !ci -
ska #a im $o #"d ki. Jak po la tach

wy zna w swych wspo mnie niach Woj-
ciech Po li wo da, ich sy tu acja fi nan so wo -
-apro wi za cyj na by #a te$ trud na dla te go,
bo ja ko pra wo rz"d ni )l" za cy, z re gu #y le-
ga li !ci, nie umie li kom bi no wa&, spe ku-
lo wa&, kra!&, ani te$ ko rzy sta& z in nych
mo$ li wo !ci funk cjo nu j" ce go pod zie mia
go spo dar cze go. Mu sie li wi%c utrzy my wa&
si% z nie wy star cza j" cych le gal nych za rob-
ków oraz z po mo cy osób trze cich, w tym
bli$ szych i dal szych zna jo mych oraz
$ycz li wych im lu dzi.

Pew na po moc $yw no !cio wa za cz% #a
nad cho dzi& z do mu ro dzin ne go Po li wo-
dów z Wój to wej Wsi, po tym jak dwie
Po li wo dzian ki, ja kim! cu dem, do tar #y
na po grzeb zmar #ej ma #ej Anu si i zo ba-
czy #y jak tu jest. 

Le onard De mar czyk z An drze jem
Stop k" pra co wa li ja ko kel ne rzy w ka wiar-
ni pla sty ków, któ ra by #a miej scem spo t-
ka( in te li gen cji kra kow skiej. W cza sie
jed ne go z na lo tów ge sta po na t% ka wiar-
ni% aresz to wa no Stop k%, któ ry tra fi#
do obo zu Au schwitz -Bir ke nau, ale dzi%-
ki in ten syw nym za bie gom ro dzi ny uda-
#o si% go stam t"d wy do sta&. Mat ka
Ewy – Ja ni na ob szy wa #a wszyst kich
i zaj mo wa #a si% kra wiec twem. Ja dwi ga
po zo sta wio na z pi"t k" dzie ci pró bo wa #a
han dlo wa& na tzw. „tan de cie”, za! Woj-
ciech z tru dem za #a twi# so bie mi zer nie
op#a ca n" pra c% biu ro w". 

Szcze gól nie strasz ne by #y zi my, kie dy
bra ko wa #o opa #u, w zwi"z ku z czym

Ro dzi ce Ewy  – Ja ni na i Le onard (Kra ków, 1935)
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w po ko jach pa no wa! zi"b a z dru giej stro-
ny du cho ta, bo wiem sta ra no si# uszczel-
ni$ wszyst kie okna. Fi la rem ro dzi ny by!
dzia dek Ewy An drzej De mar czyk, któ ry
w naj trud niej szych cza sach do star cza! ro-
dzi nie wszyst kie go, co mo% na by !o po-
zy ska$ z na tu ry. &o wi! ry by i ra ki, a na-
wet %a by, z któ rych przy go to wy wa no
ko tle ty. Z!o wio ne nad wy% ki sprze da-
wa!. Na te po !o wy cz# sto za bie ra! wnu-
ki, ucz"c ich !o wie nia i zbie ra nia ró% nych
przy dat nych zió! za st# pu j" cych na przy-
k!ad w du %ym stop niu praw dzi w" her ba-
t#, za' li 'cie dzi kie go szcza wiu i pach n"-
ce po krzyw ki sta no wi !y nie raz g!ów ne
da nie obia do we. Dzia dek by! te% ro-
dzin nym le ka rzem, szew cem, 'lu sa rzem,
sto la rzem, elek try kiem i do te go ku cha-
rzem. Wszy scy mie li 'wia do mo'$, %e aby
%y$ i prze %y$ trze ba so bie wza jem nie po-
ma ga$ i wspie ra$ si#. Nie za po mi na li
o ro dzin nym chó rze, któ ry da wa! na dzie-
j# na lep sz" przy sz!o'$. Ni gdy jed nak ni-
ko mu z nich nie przy sz!a do g!o wy
my'l, by po pra wi$ los, na przy k!ad po-
przez zmia n# do tych cza so wej przy na le%-
no 'ci na ro do wej. Trwa li w g!# bo kim
pa trio ty zmie i so li dar nie z ca !ym na ro dem
pol skim d(wi ga li brze mien ny kosz mar
oku pa cji hi tle row skiej przy po mi na j"c
'pie wa ne na wszyst kich ze bra niach
Zwi"z ku Po la ków w Niem czech ha s!o
(hymn): – I nie usta niem w wal ce – si !"
s!usz no #ci ma my! I mo c$ tej s!usz no #ci
wy trwa my i wy gra my!

Do ro 'li sta ra li si#, aby dzie ci mo% li wie
w naj mniej szym stop niu od czu wa !y t# po-
twor n" wy nisz cza j" c" oku pa cyj n" bie d#.
Dla dzie ci, dzia dek An drzej z Le onar dem
wy ko ny wa li, pod cho in k#, pi#k ne za baw-
ki. Trud no wi#c si# dzi wi$ ma !ej Ewie,
%e kie dy tyl ko ju% po ru sza !a si# sa mo-
dziel nie na nó% kach, zo ba czyw szy dziad-
ka gra mo li !a mu si# na ko la na i pro si !a,
aby za 'pie wa! jej ulu bio n" pio sen k#:
„Jak to na wo jen ce !ad nie.”

Nie ocze ki wa nie we so !e uro dzi ny

Oku pa cyj ne %y cie moc no im do skwie-
ra !o, ale ju% w Wi gi li# 1944 r. za pa-

li !a si# na dzie ja na ry ch!y ko niec tej
strasz nej woj ny i na po wrót w ro dzin ne
stro ny. Te go so bie wszy scy %y czy li !a mi"c
si# op!at kiem. Tak %e 'pie wa ne w ten wie-
czór ko l# dy brzmia !y ju% wów czas ja ko'
opty mi stycz niej. Ale ro dzi nie utrwa li !o si#
w pa mi# ci in ne, nie spo dzie wa ne wy da-
rze nie, zwi" za ne ze zbli %a j" cym si# ko)-
cem woj ny. Kie dy ru szy !a ofen sy wa ra-
dziec ka, 15 stycz nia 1945 r. sa mo lo ty
prze pro wa dza !y na lo ty i lo ka to rzy miesz-
ka nia przy ul. Wró blew skie go 4 mu sie li
si# schro ni$ w piw ni cach s" sied nie go do -
mu. Bom by spa d!y na po bli skie ma ga zy-
ny spo %yw cze, wy wo !u j"c ich po %ar.
Lu dzie nie ba cz"c na za gro %e nie za cz# li
z pa l" cych si# ma ga zy nów wy no si$, co
ko mu po pa d!o. Wte dy to, od wa% ny i sil-
ny oj ciec Ewy z wiel kim tru dem przy tasz-
czy! do schro nu ja k"' ci#% k" skrzy ni#. Ja-
kie% by !o zdu mie nie, kie dy si# oka za !o,
%e by !o w niej 25 bu te lek szam pa na. Na-
st#p ne go dnia 16 stycz nia przy pa da !y

czwar te uro dzi ny Ewy De mar czyk oraz
dwu na ste Stef ci Po li wo dy, by !o wi#c
czym je 'wi# to wa$. Tak %e wy zwo le nie
Kra ko wa ja kie na st" pi !o w dwa dni pó(-
niej 18 stycz nia 1945 r

.
Ra do"# i bo le"# po wro tu

22stycz nia 1945 r. w jed nej ze szkó!
w Kra ko wie z ini cja ty wy pe! no-

moc ni ka Rz" du Tym cza so we go na *l"sk
i Opolsz czy zn# gen. Alek san dra Za-
wadz kie go oraz kra kow skie go od dzia !u
Pol skie go Zwi"z ku Za chod nie go, do-
sz!o do spo tka nia prze by wa j" cych tu
*l" za ków, dzia !a czy Zwi"z ku Po la ków
w Niem czech, ze 'l" sk" gru p" ope ra cyj-
n" uda j" c" si# na Opolsz czy zn#. W ze bra-
niu uczest ni czy !o po nad sto osób, w tym
An drzej i Le onard De mar czy ko wie i Woj-
ciech Po li wo da. Pod j# to de cy zj# o utwo-
rze niu Ko mi te tu Oby wa tel skie go Po la-
ków *l" ska Opol skie go, któ ry w swo ich
za !o %e niach mia! by$ or ga ni za cj" sku pia-
j" c" Po la ków z Opolsz czy zny i re pre zen-

tu j" c" ich in te re sy. Ko mi tet ten osta tecz-
nie umiej sco wi! si# w Ka to wi cach, lecz
do tar cie tam z Kra ko wa nie by !o ani pro-
ste, ani bez piecz ne, bo ci" gle jesz cze trwa-
!a woj na i nie funk cjo no wa !a %ad na nor-
mal na ko mu ni ka cja. Do te go trze ba by !o
w za rz" dzie miej skim Kra ko wa wy ro bi$
sto sow ne prze pust ki i ze zwo le nia dla
w!adz woj sko wych, obo wi"z ko wo w j#-
zy ku pol skim i ro syj skim. An drzej De-
mar czyk i Woj ciech Po li wo da, do tar li
z Kra ko wa do Ka to wic na w!a snych no-
gach. Po czym dzia dek Ewy, z zi# ciem
Woj cie chem Po li wo d", któ ry mia! ob j"$
Urz"d Sta nu Cy wil ne go, do wy lud nio ne-
go i wy pa lo ne go Opo la do tar li z pierw-
sz" gru p" za rz" du miej skie go 6 kwiet-
nia 1945 r. Pierw sz" czyn no 'ci" dziad ka
by !o wdra pa nie si# na czu bek wie %y ra-
tu szo wej (bez spe cja li stycz ne go sprz# tu
i za bez pie cze nia), aby usu n"$ z nie go
umiesz czo n" tam przez hi tle row ców
swa sty k#. 

W Opo lu dzia dek zna laz! miesz ka nie
przy ul. Strzel ców By tom skich 5, któ re
za ze zwo le niem w!adz miej skich, od gru-
zo wa! i wy po sa %y! w bra ku j" ce sprz# ty,
za mie rza j"c spro wa dzi$ tu prze by wa j" -
c" jesz cze w Kra ko wie %o n# oraz cór k#
Ja dwi g#, %o n# Jó ze fa Po li wo dy, z pi# cio-
r giem ich dzie ci. Nie spo dzie wa nie zja wi-
li si# jed nak w tym miesz ka niu ofi ce ro-
wie w pol skich mun du rach i na ka za li mu
je na tych miast opu 'ci$. Do pie ro po d!u%-
szych pro' bach ze zwo li li na to, aby
móg! za bra$ oso bi ste rze czy. Nie po mo-
g!o %ad ne t!u ma cze nie. Dzia dek by! za-
!a ma ny, nie spo dzie wa! si#, %e oj czy zna
o któ rej tak ma rzy!, o któ r" wal czy!
w trzech po wsta niach 'l" skich, po wy t# -
sk nio nym po wro cie, tak go po trak tu je.
Nie po tra fi! so bie te go wy t!u ma czy$, %e
oprócz nie go s" jesz cze in ni bar dziej
praw dzi wi Po la cy z wi#k szy mi ni% on
pra wa mi. Roz go ry czo ny zna laz! w ko)-
cu in ne miesz ka nie przy ul. Ko cha now-
skie go nad Od r", lecz za dra w ser cu po-
zo sta !a. 

W tym cza sie Woj ciech Po li wo da m"%
He le ny, zdo !a! zna le($ dla swo jej ro dzi-
ny miesz ka nie sk!a da j" ce si# z trzech po-

Dzia dek Ewy An drzej z cór ka mi – He le n$ i Ma ri$ (By tom, 1922)

Pla kat  Pierw sze go Kra jo we go Fe sti wa lu Pol -
skiej Pio sen ki w Opo lu 19-23 czerw ca 1963 ro ku
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koi, kuch ni, !a zien ki i spo re go
przed po ko ju przy ul. Kasz te-
la" skiej 1 (dzi# Nie dzia! kow-
skie go 1), któ re go do dat ko we
wy po sa $e nie sta no wi! for te-
pian oraz wy so ki sto j% cy ze gar.
Po uzy ska niu na to miesz ka nie
urz& do we go przy dzia !u, wy ru-
szy! z ko" cem kwiet nia 1945
r. do Kra ko wa po swo j% ro dzi-
n&. Maj 1945 r. oka za! si&
szcz& #li wy dla ro dzi ny. Z obo-
zów kon cen tra cyj nych po wró-
ci !y cór ki Fran cisz ka Po li wo-
dy i ich m& $o wie. Ale
do pie ro 16 wrze #nia 1945 r.
z w& gier skie go obo zu w Tulln
po wró ci! m%$ Ja dwi gi De-
mar czyk Jó zef Po li wo da, a ja -
ko ostat ni, w le cie 1946 r. je -
go brat Piotr.

Woj ciech Po li wo da 11 li sto-
pa da 1945 r. jesz cze ja ko kie-
row nik USC w Opo lu mia!
oka zj& udzie li' #lu bu swo jej
sio strze Zo fii, któ ra wy cho dzi-
!a za m%$, za po cho dz% ce go
z Gi szow ca, dzien ni ka rza, po-
tem zna ne go dzia !a cza, po s!a
i pi sa rza Ry szar da Haj du ka.

W po wo jen nym Opo lu

Je rzy Po li wo da, ku zyn Ewy,
syn Ja dwi gi sio stry jej oj ca,

pa mi& ta j% od na ro dzin.
Wspól nie przy pa d!o im prze-
$y' dra ma tycz ne oku pa cyj ne dzie ci" stwo,
kie dy wi&c roz sta li si& po woj nie bra ko-
wa !o im sie bie wza jem nie. Po nad to by li
ich „oku pa cyj ny mi d!u$ ni ka mi”, któ-
rym chcie li si& ja ko# od wdzi& czy' za te
la ta wspól nej nie do li i za pra sza li ich
do Opo la. Po raz pierw szy „kra ko wia cy”
w sk!a dzie Le onard De mar czyk z $o n%
Jan k%, có recz ka mi Ew% i Lu cyn k% oraz
szwa gier k% Ste fa ni% Stop ko w%, przy by li
do nich, do Opo la, w 1947 r. Po tem ju$
ka$ de go ro ku De mar czy ko wie by wa li
w Opo lu. Obo wi%z ko wo na Bo $e Na ro-
dze nie i Wiel ka noc i wte dy te$ od $y wa!
ich ro dzin ny chór. 

Za wsze u#miech ni& ta Ewa cie szy !a
si& sym pa ti% ca !ej ro dzi ny. Szcze gól nie
upodo ba !a so bie spa ce ry i za ba wy w miej-
scu gdzie po la tach, za spra w% s!yn ne go
bur mi strza Opo la Pa py Mu sio !a po wsta!
am fi te atr, na wy spie Pa sie ka u stóp Wie-
$y Pia stow skiej, w prze pi&k nej sce ne rii
roz wi dle nia Od ry. Ja ko dzie ci gra li tu
w dwa ognie, bo Ewa im po no wa !a spraw-
no #ci% fi zycz n% i za ci& to #ci% w grze. Pra-
wie pod ich oknem by! staw przy ul. Bar-
lic kie go, po któ rym p!y wa li ka ja kiem.
Kie dy# za li czy li wy wrot k& ale do do mu,
aby si& prze bra' i wy su szy', by !o bli sko.

Na z!o te go dy ma! $e" skie ulu bio ne go
dziad ka Ewy An drze ja i bab ci An ny
w 1952 r. ro dzi na sta wi !a si& w kom ple-
cie. Uro czy ste przy j& cie od by wa !o si&
w miesz ka niu pod Pia stow sk% Wie $%.
Wte dy Ewa da !a po pis swych uzdol nie"
mu zycz nych. Jej gra na pia ni nie i #piew
wpra wi !y w za chwyt wszyst kich obec-

nych. Mia !a wów czas je de na #cie lat.
Nie przy pusz cza !a, $e z te go w!a #nie
miesz ka nia przy ul. Nie dzia! kow skie go 1,
w je de na #cie lat pó( niej b& dzie wy cho-
dzi !a do po bli skie go am fi te atru, aby
na Pierw szym Kra jo wym Fe sti wa lu Pol-
skiej Pio sen ki, swym #pie wem pod bi'
Opo le i Pol sk&. W ogó le wów czas nie
my #la !a jesz cze o ka rie rze pie #niar ki, ra-
czej chcia !a by' pia nist k%, ale ze szko !y
mu zycz nej prze nio s!a si& na ar chi tek tu-
r&, cho' po no' ma rzy !a o me dy cy nie, by
w ko" cu wy bra' szko !& te atral n%, któ r%
uko" czy !a w 1966 r.

Nie do cze ka li try um fu Ewy

Ulu bio ny dzia dek Ewy nie do cze ka!
jej wiel kie go try um fu w Opo lu. 21

mar ca 1955 r. uczest ni cz%c w po grze bie
m& $a swej cór ki Ja dwi gi – Jó ze fa Po li-
wo dy, id%c w kon duk cie po grze bo wym,
upad! ra $o ny za wa !em ser ca. By! to
wiel ki cios dla ro dzi ny, któ rej by! przez
ty le lat fi la rem i dla któ re go Bóg – Ho-
nor – Oj czy zna by !y $y cio wy mi dro go-
wska za mi, lecz Oj czy zna nie po tra fi !a na-
wet, je mu pa trio cie i po wsta" co wi
#l% skie mu, wy sta wi' na po grze bie kom-
ba tanc kie go sztan da ru, co nie tyl ko ro-
dzi na uzna !a za wiel k% po twarz. Za to
przy szed! go po $e gna' je go przy ja ciel
pre zes Dziel ni cy I Zwi%z ku Po la ków
w Niem czech, Ka zi mierz Mal czew ski,
któ ry pod szed! do otwar tej trum ny i ze
!za mi w oczach po wie dzia!: !e gnaj mój
dro gi nie ugi" ty so ko le, le# pro sto do nie-

ba, tam zna j$ two je za s%u gi
i przyj m$ ci" z ho no ra mi.

Nie do cze ka! tak $e roz kwi-
tu ta len tu Ewy jej oj ciec Le o-
nard, któ ry zmar! bar dzo m!o-
do, w pi&' dzie si% tym ro ku
$y cia, kie dy ona, je go oczko
w g!o wie, za cz& !a w 1961 r.
wy st& po wa' w stu denc kim
ka ba re cie „Cy ru lik”, sk%d
prze sz!a do „Piw ni cy pod Ba-
ra na mi”, w któ rej sta !a si&
gwiaz d%. 

Z Opo la w !wiat

NaPierw szy Kra jo wy Fe -
sti wal Pol skiej Pio sen-

ki w Opo lu, któ ry od by wa! si&
od 19 do 23 czerw ca 1963 r.
Ewa De mar czyk przy je cha !a
z ze spo !em kra kow skiej „Piw-
ni cy pod Ba ra na mi”.

Z ma m% i sio str% ulo ko wa-
!y si& u Po li wo dów przy ul.
Nie dzia! kow skie go tu$ obok
am fi te atru, nic wi&c dziw ne-
go, $e miesz ka nie pe! ni !o
ro l& po cze kal ni, prze bie ral-
ni, cha rak te ry za tor ni i ba ru
dla ar ty stów z kra kow skiej
„Piw ni cy”. Przy go to wa nie
do kon cer tu, któ ry mia! ty le
dla niej zna czy', by !o jed n%
wiel k% im pro wi za cj%. Jesz-
cze na go dzi n& przed wy st&-
pem ma ma Ewy (któ ra ob-

szy wa !a pó! „Piw ni cy pod Ba ra na mi”)
ko" czy !a szy' dla niej su kien k& a tu
wpa da „we so lut ki” Piotr Skrzy nec ki
i og!a sza, $e gdzie# zgu bi! bia !% ko szu-
l&. Na szcz& #cie ko szu la ku zy na Ewy 
– Je rze go Po li wo dy by !a czy sta i w mia-
r& na nie go pa so wa !a, wi&c mu j% po-
da ro wa!. Wszyst ko si& do brze sko" czy-
!o, bo miesz ka nie od am fi te atru dzie li !a
za le d wie mi nu ta dro gi. Ewa w no wej
su kien ce, w miej scu jej tak bli skim
po Wie $% Pia stow sk%, za #pie wa !a
„Czar ne Anio !y” i „Ka ru ze l& z Ma don-
na mi” i za chwy ci !a opol sk% pu blicz-
no#'. Jej ku zyn Je rzy Po li wo da by! do-
dat ko wo szcz& #li wy, bo dla sie bie
i na rze czo nej otrzy ma! od Ewy bi le ty
na ten kon cert, a w dwa mie si% ce pó(-
niej przy je cha !a z ma m% i sio str%
do Opo la na je go #lub. 

Wy gry wa j%c Pierw szy Kra jo wy Fe sti-
wal Pol skiej Pio sen ki Ewa De mar czyk
mia !a 22 la ta i by !a jesz cze stu dent k%
PWST w Kra ko wie, gn& bio n% przez
prof. Da nu t& Mi cha !ow sk% dwó ja mi
za dyk cj&, ale mo $e tak $e dzi& ki te mu,
w Opo lu na ro dzi !a si& gwiaz da, któ rej
blask mi mo ró$ nych prze ciw no #ci lo su,
nie ga #nie. 

!

Po wy$ szy tekst sta no wi frag ment wi&k-
szej ca !o #ci przy go to wa nej przez au to ra
do no wej ksi%$ ki pt. Po za &l$ skim nie bem.
'l$ za cy w &wie cie.

„Czar ny Anio%” pol skiej pio sen ki 
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Nawer ni sa !e do Ga le rii "l# skie go
Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate neum”

przy cho dz$ za wsze wcze %niej, !e by w sa -
mot no %ci i spo ko ju obej rze& wy sta wio ne
pra ce. 12 grud nia 2014 ro ku mo ja mo ty -
wa cja by 'a jesz cze sil niej sza, pod ty tu 'em
Lu dzie z me ta lu II kry 'a si$ bo wiem pre -
zen ta cja do ko na( wy k'a dow ców, ab sol -
wen tów i stu den tów z Pra cow ni Dru ku
Wkl$ s'e go prof. Ja na Szma tlo cha, a ja
po pro stu uwiel biam tra dy cyj n# gra fi k$.
Zd# !y 'em kil ka krot nie obej%& ca '# sa l$, za -
nim za cz$ li przy by wa& pierw si go -
%cie. I mu sz$ po wie dzie&, !e by 'em za uro -
czo ny po my s'o wo %ci# m'o dych lu dzi,

ró! no rod no %ci# ich po szu ki wa(, przede
wszyst kim za% spraw no %ci# warsz ta to -
w#. Wi da& by 'o, !e wy szli z pra cow ni Mi -
strza. Je go pra ce roz po zna 'em od ra zu, nie
mu sia 'em pod cho dzi& do %cia ny, !e by
od czy ta& pod pis. Wi$c kie dy przy szed' pro -
fe sor Szma tloch, po gra tu lo wa 'em mu nie
tyl ko je go gra fik, ale i uczniów. Skrom nie
stwier dzi', !e tra fi 'a mu si$ po pro stu do -
bra gru pa, ale wi da& by 'o, !e jest za do wo -
lo ny z tej pre zen ta cji. Gra fi ki w Ga le rii zo -

sta 'y wy eks po no wa ne %wiet nie, zresz t# to
miej sce ma w so bie ja k#% ma gi$, na co wie -
le ra zy zwra ca li uwa g$ ró! ni twór cy, któ -
rzy tu wcze %niej swo je dzie 'a po ka zy wa -
li. In na rzecz, !e kie row nik Zbi gniew
M$ dra la ma dar do po zy ski wa nia do swo -
jej pla ców ki ar ty stów rze czy wi %cie zna cz# -
cych.

Nie lu bi$ pi sa& re cen zji z wy staw
zbio ro wych, bo trud no w krót kim omó wie -
niu wszyst ko ogar n#&. Tym ra zem jest jed -
nak jesz cze go rzej, bo nie do%&, !e na jed -
nej stro nie mam zmie %ci& tekst, to
chcia' bym jesz cze po ka za& przy naj mniej
kil ka prac, !e by da& Czy tel ni kom po j$ cie

o tym, co mo! na jesz cze do po 'o wy lu te -
go przy uli cy 3 Ma ja 25 zo ba czy&. Wy bra -
'em te re pro duk cje lo so wo, chc$ jed nak za -
pew ni& wszyst kich, !e wie le in nych
z wy eks po no wa nych gra fik za s'u gu je
na uwa g$. Z te go te! wzgl$ du zde cy do wa -
'em si$ na rzecz bez pre ce den su – pu bli -
ka cj$ li sty wszyst kich ar ty stów uczest ni -
cz# cych w tym wy da rze niu. Na praw d$
war to po zna& ich twór czo%& i po my %le&
o tym, !e od XVI wie ku nic si$ w pra cy

lu dzi zaj mu j# cych si$ gra ficz ny mi tech ni -
ka mi me ta lo wy mi nie zmie ni 'o. Ni cze go
nie zme cha ni zo wa no, nie uno wo cze %nio -
no (no, mo !e jest wi$k szy wy bór pa pie rów
i ja ko% zmo der ni zo wa no sk'ad far by dru -
kar skiej), na dal jest to ci$! ka, r$cz na ro -
bo ta, wy ma ga j# ca pre cy zji, uwa gi i dba -
'o %ci, bo je den fa' szy wy ruch mo !e
zni we czy& wy si 'ek wie lu go dzin.

Przy j# 'em ju! kie dy% do wia do mo %ci
fakt, !e pro duk cje kom pu te ro we zo sta 'y
uzna ne za dzie dzi n$ gra fi ki. Je mo! na
zmie nia& w ka! dej chwi li, w ka! dym mo -
men cie po wi$k szy&, ob ró ci& i dru ko wa&
w nie sko( czo nej prak tycz nie ilo %ci eg zem -
pla rzy. Ba, pra ce te by wa j# cza sem wca -
le efek tow ne i uda ne, do mnie jed nak ja -
ko% bar dziej prze ma wia tra dy cyj na gra fi ka
warsz ta to wa. Jest szla chet niej sza, a po za
tym kie dy si$ co% ta kie go upra wia, czu je
si$ mo !e tro ch$ ja k#% '#cz no%& z wiel ki -
mi po przed ni ka mi. Mo! na po my %le&, !e
przed la ty tak sa mo mo zo li' si$ Dürer al -
bo Rem brandt. Tak so bie tyl ko spe ku lu j$,
mnie to nie do ty czy, bo je stem kom plet -
nie „nie ma nu al ny”.

Za pra szam na to miast na wy sta w$ Lu dzie
z me ta lu II. I mam na dzie j$, !e za rok po -
ja wi# si$ „lu dzie trzy”, po tem „czte ry” i tak
da lej.

BOG DAN WI DE RA

Prof. Jan Szma tloch 
Ka rol Gaw ro( ski 
Ma ciej Cho le wa 
Ka mil Ko cu rek 
Mar cin Bia 'as (ad iunkt, dr)
Krzysz tof Ha in
Mar cin Lach
Bar tosz Za skór ski
Ju sty na So sna (ab sol went ka)
Bar ba ra Skrzy niarz
Pa try cja W# sow ska
Mo ni ka Kra so(

Ka ta rzy na Har cia rek
Kon rad Grze go rzew ski 
Bar t'o miej Krz#szcz
Ja go da Ma sny
Mar ta Ga lisz
Adam Wój cic ki (ab sol went)
Ma ri ja To maz 
Mo ni ka Ju ro szek 
He le na Za kli czy( ska
Pau li na Siecz kow ska 
Mi cha' Cy gan

Marcin Bia!as

Bart!omiej Krz"szcz

Marcin Lach

Uczest ni cy wy sta wy

LU DZIE Z ME TA LU II

Jak w XVI wie ku
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Z Metalowca i Metronomu

do Metropolitan
C

zy! by nasz re gion by" wy l# gar ni$ te -

no rów, g"o sów chy ba naj bar dziej po -

szu ki wa nych przez dy rek to rów te atrów

ope ro wych? Rze czy wi sto%& nie wy da je

si# chy ba po twier dza& tej opi nii, ale

na czo "o we sce ny %wia ta, z naj s"aw niej -

sz$ dzi% no wo jor sk$ Me tro po li tan, tra -

fi "o trzech „na szych” te no rów – przed

woj n$ Za g"# biak Jan Kie pu ra, a dzi% 'l$ -
zak Piotr Be cza "a. Ich obu „prze dzie li"”
Wie s"aw Ochman, co praw da ani 'l$ zak,

ani Za g"# biak, ale u nas za czy na" sw$
wiel k$ ka rie r# i ch#t nie za wsze do By -

to mia wra ca.

Do tej trój ki do daj my jesz cze jed no na -

zwi sko, mi mo !e %wiat go nie po zna",
a szko da. Szko da dla %wia ta, nie dla nas.

My %l# o Bog da nie Pa proc kim, któ ry, po -

dob nie, jak Ochman, star to wa" w By to -

miu, jesz cze w la tach 40. i któ re go

w par tiach mo niusz kow skich do dzi% nikt

nie jest w sta nie po ko na&. Star si me lo -

ma ni nie mo g$ go za po mnie&, a m"od -

si niech si# gn$ do na gra(. Ar chi wal nych

i nie licz nych, ale na szcz# %cie za cho wa -

nych i od cza su do cza su od %wie !a nych

co raz now szy mi tech ni ka mi, a tym sa -

mym co raz bar dziej zbli !o nych do ory -

gi na "ów.

Obec nie s"u cha j$c re trans mi sji no -

wo jor skich przed sta wie( „Eu ge niu sza

Onie gi na” Pio tra Czaj kow skie go i „Ma -

non” Ju le sa Mas se ne ta mia "em po dob -

ne od czu cie, !e nikt nie mo !e dzi% do -

rów na& Pio tro wi Be cza le, ja ko

Le! skie mu i Ka wa le ro wi des Grieux.

Przy po mnij my, !e na otwar ciu ubie g"o -

rocz ne go se zo nu Me tro po li tan Piotr

Be cza "a wy st$ pi" wspól nie z ro syj sk$ so -

pra nist k$ An n$ Ne treb ko i swo im kra -

ja nem Ma riu szem Kwiet niem w trzech

so lo wych par tiach „Eu ge niu sza Onie gi -

na” Pio tra Czaj kow skie go (Le! ski, Ta -

tia na i Onie gin). Dwóch Po la ków w jed -

nym spek ta klu na tej sce nie, i to

w g"ów nych ro lach – ta ka rzecz nie zda -

rzy "a si# od cza su trium fów bra ci Ja na

i Edwar da Resz ków na po cz$t -
ku XX wie ku! Dzi# ki re trans mi sjom ki -

no wym (dwu krot nym, co si# wy j$t ko wo

zda rza) tak !e i w Pol sce mo gli %my

uczest ni czy& w tym wy da rze niu, a re ali -

za cja ta, za re je stro wa na na kr$! -
kach DVD, jest do st#p na w skle pach.

No ta be ne par ti# Le! skie go Be cza "a wy -

ko ny wa" przed la ty w Ka to wi cach

na szkol nym przed sta wie niu.

Ja kie% dwa mie si$ ce po obej rze niu no -

wo jor skie go „Onie gi na” s"u cha "em przez

ra dio trans mi sji „Ma non” Mas se ne ta

z An n$ Ne treb ko w ro li ty tu "o wej i Pio -

trem Be cza "$, ja ko Ka wa le rem des

Grieux – by "y to rów nie! wiel kie in ter -

pre ta cje, pra wie nie do po ko na nia, mi -

mo wca le nie a! tak „za mierz ch"ej”

kon ku ren cji w oso bach An ge li Ghe or -

ghiu i Ro ber ta Ala gni.

Po nad 20 lat mi n# "o od uko( cze nia

przez Pio tra Be cza "# stu diów wo kal nych

w ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz nej

w kla sie prof. Ja na Bal la ri na. Za nim tra -

fi" do tej uczel ni po uko( cze niu tech ni -

kum me cha nicz ne go (a tak!) %pie wa"
w chó rze im. Mo niusz ki przy Miej -

skim Do mu Kul tu ry i w Ze spo le Ma dry -

ga li stów (pó) niej szej Ca me ra cie Si le sia)

w ro dzin nych Cze cho wi cach -Dzie dzi -

cach. 

Chy ba po cz$t ko wo nic nie wska zy wa -

"o, !e b# dzie jed nym z czo "o wych te no -

rów %wia ta. Jan Bal la rin przy po mi na so -

Wielki powrót Piotra Becza"y

MAREK 

BRZE*NIAK 

Piotr Becza"a z Narodow# Orkiestr# Symfoniczn# Polskiego Radia. Przy pulpicie dyrygenckim $ukasz Borowicz. 
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bie, jak kil ka lat wcze !niej, gdy do Aka -
de mii zda wa "a Jo lan ta Wro #y na spoj rze li
na sie bie z za sia da j$ c$ obok w ko mi sji
Ur szu l$ Mi tr% g$, pia nist k$ i wo ka list k$
o pi%k nym, g"% bo kim al cie i za py ta li:
Po co ona zda je do nas? Prze cie! ju! jest
gwiaz d". W 1986 r. Wro #y na wy gra "a
Kon kurs &pie wa ków Ope ro wych „Be -
lve de re” we Wied niu. Dwa la ta pó' niej
wy st$ pi "a ra zem z Pla ci do Do min go i zo -
sta "a so list k$ wie de( skiej Sta at so per. Co
ro bi dzi!? Nie bar dzo wie my.

Eg za mi nu wst%p ne go Pio tra Be cza "y
jed nak dzi! nie pa mi% ta. – W tam tych la -
tach tak du !o i cz# sto $pie wa %em, !e by&
mo !e nie by %o mnie wte dy w ko mi -
sji – mó wi. Za pa mi% ta" go na to miast
imien nik Be cza "y i je go pó' niej szy ko -
le ga, tak #e te nor Piotr Ra choc ki, któ ry
ju# wte dy stu dio wa", a dzi! jest so li st$
Ope ry &l$ skiej i pe da go giem Aka de mii
Mu zycz nej oraz Szko "y Mu zycz nej
im. M. Kar "o wi cza w Ka to wi cach.

– Pod s%u chi wa li $my pod drzwia mi
przy sz%ych ko le gów i ko le !an ki. Ju! nie
pa mi# tam, co Piotr $pie wa%, ale za pa mi# -
ta %em je go %ad ny, li rycz ny g%os. Dla
mnie by %o oczy wi ste, !e zda%. I gdy wy -
szed% z sa li po wie dzia %em mu: Gra tu lu -
j#, je ste$ przy j# ty – wspo mi na Piotr
Ra choc ki. Oczy wi !cie Ra choc ki za ble -
fo wa", ale „s"o wo sta "o si% cia "em”.

I Jan Bal la rin i Piotr Ra choc ki pod kre -
!la j$ pra co wi to!), wia r% w suk ces i pew -
no!) sie bie Pio tra Be cza "y. – Nie by% za -
ro zu mia %y, ale do brze wie dzia%, cze go
chce. Przy k%a da% si# i do na uki $pie wu
i do hi sto rii te atru i do j# zy ków, jak by by%
pew ny na sto pro cent, !e b# d" mu
w przy sz%o $ci nie zb#d nie po trzeb ne.

– Prze cho dzi li $my kie dy$ do Do mu
Kul tu ry na Ko szut ce, „na skró ty” obok
su per jed nost ki. I pod dzia %a j" cym jesz -
cze wte dy ho te lem „Si le sia” mi ja li $my
ja kie$ „wy pa sio ne bry ki”. Pio trek, któ -
ry zna% si# le piej, ja ko wy cho wa nek
tech ni kum, na ich mar kach, po wie dzia%
wte dy do mnie: Zo ba czysz, kie dy$ b# d#
ta ki mi je' dzi%. I nie by% to wca le !art,
cho& z dru giej stro ny Piotr nie na le !a%
do lu dzi, któ rym „od bi %a pal ma” – mó -
wi Piotr Ra choc ki.

Jan Bal la rin do da je, #e do Pio tra Be -
cza "y naj le piej pa su je wy zna nie s"yn nej
pri ma don ny w"o skiej Mi rel li Fre ni, któ -
ra w jed nym z wy wia dów za uwa #y -
"a: – Aby $pie wa& trze ba tak !e mie& g%os.

Piotr Be cza "a, chy ba ja ko je dy ny
z ów cze snych stu den tów wo ka li sty ki
bar dzo in te re so wa" si% pro wa dzo nym
przez re dak to ra Hen ry ka Wo' ni c% przed -
mio tem: hi sto ri$ te atru mu zycz ne -
go. – Pa mi# ta% zu pe% nie nie istot ne dla nas
in for ma cje, np. w któ rym ro ku zmar% zi#&
Wa gne ra – wspo mi na Piotr Ra choc -
ki. – By% zresz t" ulu bie( cem Wo' ni cy, któ -
ry wie lo krot nie mó wi% o au striac kiej
so pra ni st ce Se nie Ju ri nac, do któ rej
sam kie dy$ je' dzi% na kur sy. I chy ba nie
jest to zbieg oko licz no $ci, !e Piotr Be cza -
%a kon ty nu owa% na uk# $pie wu w%a $nie
u Se ni Ju ri nac. 

Pod ko niec stu diów, w la tach 1991
–1992 Piotr Be cza "a wy st$ pi" na 8 kon -

wa% w%a $nie w ro li ksi# cia w ope rze Ver -
die go „Ri go let to”.

Po ka to wic kich stu diach Piotr Be cza -
"a kon ty nu owa" na uk% !pie wu u wspo -
mnia nej Se ny Ju ri nac, au striac kiej Chor -
wat ki a tak #e u ro syj skie go ba ry to na
po cho dze nia or mia( skie go Pa vla Li sit -
sia na (Li si cja na). Swe pierw sze sce nicz -
ne kro ki sta wia" w te atrach Lin zu
i Zu ry chu, a dzi! ma na swo im kon cie
wy st% py m.in. w me dio la( skiej La Sca -
li, lon dy( skiej Co vent Gar den, Gran
The atre del Li ceu w Bar ce lo nie, Ne de -
re land se Ope ra, wiel kich te atrach ope -
ro wych Wied nia, Ham bur ga, Ber li na
i Mo na chium, Grand Théâtre de Genève,
Te atro Co mu na le di Bo lo gna, Te atrze
Ma ryj skim w Pe ters bur gu i w war szaw -
skim Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do -
wej. Uff!

Obok wspo mnia nych ról !pie wa" m.in.
Al fre da w „Tra via cie”, Ed ga ra w „*u -
cji z Lam mer mo or”, ty tu "o we ro le
w ope rach Gou no da „Faust” i „Ro meo
i Ju lia”, Ta mi na w „Cza ro dziej skim fle -
cie” i Ru dol fa w „Cy ga ne rii”. W „Lu na -
tycz ce” Bel li nie go wy st% po wa" ra zem ze
s"aw n$ so pra nist k$ ro dem ze S"o wa -
cji – Edi t$ Gru be ro v$. 

Ar ty sta nie stro ni od ról s"o wia( -
skich. W ubie g"ym se zo nie w Me tro po -
li tan !pie wa" par ti% Ksi# cia w „Ru sa" ce”
Dvo+aka, któ r$ otwie ra" tak #e te go rocz -
ny se zon w Wie ner Sta at so per, a w lu -
tym 2015 r. wy st$ pi w „Jo lan cie” Pio tra
Czaj kow skie go, wspól nie z An n$ Ne treb -
ko. Z *u ka szem Bo ro wi czem i or kie str$
ra dio wa, ale nie z Ka to wic, lecz z War -
sza wy, na gra" CD z aria mi kom po zy to -
rów s"o wia( skich, wy da ny przez fir m%
„Or feo”. W 2004 ro ku wzi$" udzia" ja -
ko je den z czwor ga !pie wa ków w na gra -
niu dla fir my „Chan nel Clas sics” czte -
ro p"y to we go kom ple tu pie !ni Ka ro la
Szy ma now skie go.

Nie daw no na tzw. Fe sti wa lu Otwar -
cia zor ga ni zo wa nym na otwar cie no wej
sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym fo -
nicz nej Pol skie go Ra dia, za !pie wa"
m.in. ari% z ope ry „Ma gnus” swe go kra -
ja na, zmar "e go w ma ju ub. ro ku cze cho -
wi cza ni na Jó ze fa &wi dra. Pra pre mie ra
„Ma gnu sa” od by "a si% pra wie pó" wie -
ku te mu, w 1970 r. na 25-le cie Ope ry
&l$ skiej. Praw d% mó wi$c Be cza "a „od -
kry"” szer szej pu blicz no !ci t% pi%k n$
ari%, roz po czy na j$ c$ si% s"o wa mi Zie -
mio mo ja, $l" ska zie mio wier na. Mi mo
#e na kon cer tach ka me ral nych, m.in.
pod czas be ne fi su au to ra li bret ta Ta de -
usza Ki jon ki, obec ne go zresz t$ na kon -
cer cie Be cza "y, wy ko nu je j$ z po wo dze -
niem Hen ryk Grych nik, jed nak
oczy wi ste, #e w !wiat "a twiej b% dzie j$
„po nie!)” so li !cie, któ ry ak tu al nie jest
na wiel kim to pie.

Ka to wic ki wie czór by" trium fal nym
po wro tem daw ne go wy cho wan ka na szej
uczel ni do ro dzin nych stron. I nie by" to
po wrót „sy na mar no traw ne go”, lecz
ksi% cia, któ ry po sta no wi" si% gn$) po ko -
ro n%. I j$ zdo by".

!

cer tach Agen cji Ar ty stycz nej, dzi siej szej
In sty tu cji Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Mu zy ki „Si le sia”. &pie wa" m.in. w mu -
ze ach Chrza no wa i &wi% to ch"o wic, za -
mecz ku my !liw skim w Pa pro ca nach, Ze -
spo le Szkó" Ogól no kszta" c$ cych
w Biel sku -Bia "ej, Do mu Me ta low ca
w &wi% to ch"o wi cach i w klu bie „Me tro -
nom” w Ja strz% biu. Czy# by ja ka! „si "a
wy# sza” ju# wte dy za cz% "a pro wa dzi) go
w stro n% pla có wek, któ rych na zwy za -
czy na j$ si% od trzech li te rek „Met”?

Za "o #y ciel ka i d"u go let nia sze fo wa
„Si le sii” Ewa Paw lik -,mu dzi( ska nie
pa mi% ta jed nak, by spe cjal nie wy ró# nia"
si% od in nych uta len to wa nych ró wie !ni -
ków. Obec na dy rek tor Ewa Ka fel za pa -
mi% ta "a, jak po raz pierw szy zo ba czy "a
Pio tra Be cza "%, gdy przy szed" do „Si le -
sii” z Be at$ Rasz kie wicz. – Ale wte dy to
Be ata by %a t" wa! niej sz" $pie wacz k".

Tak #e i ja na le #% do „wi%k szo !ci”, któ -
ra nie wy czu "a ro dz$ cej si% wiel kiej ka -
rie ry. Piotr Ra choc ki przy po mi na j$c
so bie de biut Be cza "y – ra zem !pie wa li
w Pa sji He in ri cha Schütza, Ra choc ki Ju -
da sza, a Be cza "a imien ni ka oby -
dwóch – )wi# te go Pio tra, rap tem „ude -
rza” we mnie s"o wa mi: – Prze cie! pan
by% na tym kon cer cie. Pa mi# tam, jak
przy wi ta li $my si# w po ko ju or ga ni za to -
rów wi dow ni Fil har mo nii )l" skiej.

Po na szej obec nej roz mo wie od na la -
z"em w swo im ar chi wum pro gram z mar -
ca 1988 ro ku, re cen zji nie zna la z"em,
wi%c chy ba jej nie pi sa "em. W gro -
nie 11 so li stów, któ rzy wy st$ pi li ra zem
z chó rem Fil har mo nii &l$ skiej pod dyr.
Ja na Woj ta chy naj wa# niej sz$ gwiaz d$
by" zna ny w tych la tach bas, ce nio ny od -
twór ca mu zy ki XVII - i XVIII -wiecz nej
Woj ciech Jan &mie ta na, któ ry !pie wa"
par ti% Chry stu sa.

Piotr Ra choc ki wspo mi na te# o ba lach
kar na wa "o wych urz$ dza nych w tam -
tych la tach przez stu den tów Wy dzia "u
Wo kal ne go. – Pa mi# tam, !e na jed nej
z tych za baw by %em prze bra ny za dzi dziu -
sia, a Be cza %a za ksi# cia. No i po la tach,
w 2006 ro ku w Me tro po li tan za de biu to -

Afisz koncertu Agencji Artystycznej Silesia
z1992 r.
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Od redakcji: Co sta!o si" z Lis# Heilman z Florydy, 57-letni# piel"gniark#,
która kilkana$cie lat temu odnalaz!a na Górnym %l#sku swoich krewnych (o tym
pisa! „%l#sk” nr 2/2002 i 2/2003)?  W poprzednich dwóch numerach
rozpocz"li$my opowie$& o sympatycznej Amerykance, która teraz w!a$nie si"
ko'czy.

Liso, wró&
do krainy
kwiatów (3)

* * *

Wi dz" Li s" jak w pa tio uk!a da
(mud nie swe musz le, to zna czy

sor tu je je we d!ug ko lo rów, z tym nie -
od !#cz nym pa pie ro sem w d!o ni, kom -
po nu j#c z tych (e musz li prze pi"k ne
kwia ty. Za wsze po ta kiej ar ty stycz nej
ak cji zo sta wa !a lu tow ni ca z si li ko -
nem, pod sta wo wy przed miot, czy ra -
czej na rz" dzie dzia !a' ar ty stycz nych
na szej ko cha nej Li sy, któ ra spre zen to -
wa !a nam ta k# nie zwy k!# kom po zy cj"
kwia to wo -musz lo w# na nie wiel kim
pa ty ku, ga !" zi. Pro blem by! je dy nie
w bez piecz nym prze wo zie te go dzie -
!a – osta tecz nie, w ple ca ku pod r"cz -
nym, w pu dle tek tu ro wym od po wied -
nio wzmoc nio nym pa tycz ka mi [to

po mys! Li sy], by prze sy! ka bez piecz -
nie do tar !a do Mi" dzy rze cza.

Ale te raz, te raz je ste $my w Char le ston,
spa ce ru je my po par ko wych uli cach.
Jest la to 2012 ro ku, osiem mie si" cy pó) -
niej, 12 mar ca 2013 ro ku, Li sa ode sz!a.
Ale te go nie wie my, chwi la jest b!o ga
i pi"k na, chwi la trwa… I w!a $nie mi ja…

Amel ka ta! czy, Amel ka "pie wa…

Czar no skó re ciot ki s# naj wy ra) niej
za chwy co ne bia !ym dziec kiem, py -

ta j# jak si" na zy wa, sk#d przy je cha !a.
Mo ja cór ka, kil ku let nia Amel ka si"
przed sta wia, po an giel sku. *e gna si"
w ko' cu tak (e w tym j" zy ku. Ciot ki s#
za chwy co ne, szcze bio cz#, ma cha j#.
Ma ma z Li s# spo gl# da j# z dal sze go dy -

stan su na przed sta wie nie, ja kie wy pra -
wi !a ma !a swo j# na tu ral n# cie ka wo $ci#
$wia ta.

In dia nin Na wa ho sie dzia! na ko lej -
nym skwe rze, i kie dy ma ma z Li s# 
po sz!y w kie run ku bia !e go ko $cio !a,
Amel ka po de sz!a do In dia ni na, bo za -
in te re so wa !a j# „wy ta tu owa na” gi ta ra
m!o de go czer wo no skó re go, któ ry da! j#
dziec ku do tkn#&. Za py ta! sk#d je ste $my,
wy ra zi! zdzi wie nie, (e z tak da le -
ka. – Je $li przyj dzie cie tu raz jesz cze,
obej dzie cie ten skwer do ko !a, za $pie -
wam wam – za pro po no wa!. Ale nie sko -
rzy sta li $my z tej pro po zy cji. Na gl# ce
spoj rze nia mat ki i ciot ki, by nie wda -
wa& si" w dys kurs z ob cy mi, po na gla -
!y nas do szyb sze go mar szu, w ten upal -
ny spa cer po uro czym Sa van nah.
Po dzi" ko wa !em zro bi li $my kil ka fo to -
gra fii, pró bo wa !em jesz cze co$ po wie -
dzie&, w sty lu, (e w Pol sce, na %l# sku,
ko cha my In dian. Ale chy ba na sze spoj -
rze nia, ge sty, mó wi !y, prze ka za !y co$
wi" cej. Wza jem n# sym pa ti". Szko da, (e
nie by !o cza su na d!u (ej, mo (e z te go
epi zo dy roz wi n" !a by si" wi"k sza opo -
wie$&. Dla te go tak strasz nie nie na wi dz"
si" $pie szy&. Bo sk#d ni by ma my wie -
dzie&, (e do ko ny wa ny wy bór jest s!usz -
ny, a mi ja na oka zja, nie jest t# w!a $ci -
w#, i je dy n#?

Mi mo do sy& krót kie go po po !u dnia,
zd# (y li $my jesz cze za li czy& sma (al ni"
praw dzi wych ham bur ge rów, „Fi ve
Guys”, spe cja li zu j# c# si" tyl ko w tym
w!a $nie. Po le ci !a mi to Li sa, zna j#c
mój wil czy ape tyt, czar no skó ra w wi"k -
szej cz" $ci ob s!u ga przy j" !a so czy ste za -
mó wie nie, z fryt ka mi i ka w#, cze ka li $my,
bo wk!ad mi" sny sma (y! si" na na szych
oczach, i by! ser wo wa ny po d!u( szej
chwi li… ale z ja k# roz ko sz# go po ch!a -
nia !em. Na praw d", pseu do ham bur ge ry
z fa st fo odów, ja kie zna my mu sz# si"
skry&, bo przy po mi na j# w wi"k szej cz" -
$ci sub stan cj" g#b cza st#, za miast $wi" -
(ej bu! ki z wy bor nym mi" si wem. Mnia -
aaammm…

I jesz cze ostat ni spa cer po prze uro -
czym na brze (u Sa van nah za mie nio nym
z ga le ri" knajp, re stau ra cy jek, skle pów
i skwe rów. Wszyst ko to z bu dyn ków por -
to wych, gdzie daw niej pew no prze ra bia -
no ry by, bu do wa no !o dzie… For ma zo -
sta !a, ale wy pe! nio na in n# tre $ci#.
Zu pe! nie jak w Oslo, i kli mat miast jest
za cho wa ny, i tra dy cja. Ko !o fon tan ny tu -
ry $ci mo g# zwie dzi& za dar mo drew nia -
ny okr"t, ochrzczo ny „Pe ace ma ker”,
zbu do wa ny w Bra zy lii w 1989, w pe! -
ni luk su so wy, je $li cho dzi o apar ta men -
ty ka pi ta na [luk su so wa !a zien ka, sa lon,
przy tul na ka bi na ste row ni cza], za prze -
sta! po !o wu ryb w 2008 ro ku i od  tam -
tej po ry s!u (y no wym w!a $ci cie lom
do (e glu gi, a kie dy stoi w por cie mo( -
na go zo ba czy&, war to.

Po bez sen nej no cy w kosz mar nym,
ame ry ka' skim ho te lu, $nia da niu bez
sma ku [cho& w to wa rzy stwie im pre sjo -
ni stycz nych nie mal wi do ków, akwa re li
z Char le ston], na de sz!a po ra na ko lej ny
dzie' na szych wo ja (y.

GRZEGORZ
SZTOLER

In dia nin, Amel ka, któ ra go za cze pi !a w cza sie spa ce ru skwe ra mi Sa van nah. – A mo "e co# wam za -
gra$? – spy ta!. Nie ste ty, nie mie li #my zbyt wie le cza su. Star czy !o na krót k% po ga w&d k& i krót k% se sj&
zdj& cio w%.
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Mia sto nie z tej zie mi

Do s!ow nie, jest prze pi"k ne, a mu sia -
!o by# jesz cze pi"k niej sze. Dla -

cze go? Bo po !u dnio we Char le ston swe
naj t!ust sze la ta prze $y wa !o przed woj -
n% se ce syj n% (1861-1865), w cza sie
któ rej zo sta !o strasz nie znisz czo ne. Bo -
gac two mia sta by !a bo gac twem prze kl" -
tym, wy pra co wa nym po tem czar no skó -
rych nie wol ni ków. W!a &ci wie nie wie le
si" tu zmie ni !o, czar ni s% da lej, chcia !em
po wie dzie# wy ko rzy sty wa ni, po -
wiem – s!a bo wy na gra dza ni. A w oczach
bia !ych wi da# t" sk no t" za daw ny mi
cza sa mi. Zwie dza my sie dzi b" plan ta to -
ra [chy ba dru g% z ko lei], ory gi nal ny bu -
dy nek z ogro dem, na prze ciw mu zeum
miej skie go. Tu przy je$ d$a !a je go ro dzi -
na wio sn" i la to, po zo sta !e mie si% ce prze -
by wa li na pod miej skiej plan ta cji, w rów -
nie oka za !ym, o ile nie oka zal szym
pa !a cy ku. Bu dy nek, jak bu dy nek, prze -
ci"t ny z ce g!y, XIX wiek, ogro dzo ny mu -
rem, za nim zie le', !a wecz ki, alej ki…
Wn" trze do mu ty po we w!a &nie dla ro -
dzi ny bia !ych, a przy by wa li tu bo ga ci in -
no wier cy z Eu ro py, któ ra prze $y wa !a
wte dy ka to lic ki re ne sans, i po zby wa !a
si", przed si" bior czych (z re gu !y pro te -
stanc kich), jak te$ nie spo koj nych jed no -
stek. A kró lo wie i ich kró le stwa po trze -
bo wa !y spo ko ju, wi"c le piej by !o wy s!a#
!a pi du chów za mo rze, za wiel k% wo d",
sprze da# im zie mie, i opo dat ko wa#,
o to w!a &nie cho dzi !o, z kró lew skie go
mia sta do cho dy za si la !y kró lew ski skar -
biec mo nar chii bry tyj skiej, do cza su,
oczy wi &cie, woj ny se ce syj nej. Ale my
w!a &nie je ste &my w z!o tych cza sach
Char le ston, pod gl% da my, jak so bie pa' -
stwo wy po czy wa !o w ja dal ni, pa no wie
gry wa li w kar ty, pa li li ty to', pa nie, sa -
lo no we da mul ki, jak zwy kle plot ko wa -
!y. Czy li ty po wa Eu ro pa. Tyl ko kuch nia
na ze wn%trz, po lo wa, tam go to wa li nie -
wol ni cy, z dwu dzie stu ich by !o, czar -
nych, do ob s!u gi fo chów ja &nie pa' -
stwa. I tak by !o to wy ró$ nie nie, tyl ko
wy bra' cy do st" po wa li ho no rów ta kiej
s!u$ by, resz ta gni !a na plan ta cjach z$e -
ra na przez ro bac two i ali ga to ry [któ rych
tu pe! no], cho# tu, w tym wy pad ku
u&wia do mio no mnie, $e i nie wol ni cy po -
lo wa# mo gli na mi" so tych dra pie$ ni -
ków, i skó r".

Wi"c zwie dza my so bie sa lon, ja dal ni"
z na kry ty mi sto !a mi, sy pial nie pa' stwa,
dzie ci… Wszyst ko wy chu cha ne, wy -
mosz czo ne. Je ste &my pod wra $e niem, ni -
$ej pod pi sa ny zw!asz cza po dzi wia! wy -
po sa $e nie bi blio tek owych miesz czan,
w tym wy pad ku hu ge no tów fran cu -
skich. Hi sto rie ró$ no ra kie, i kra jów
i re li gii, dzie !a fi lo zo fów, praw ni cze…
Zna# tu g!" bo kie, hu ma ni stycz ne wy -
kszta! ce nie, oby cie. Nie rzad kie s% w tych
prze szklo nych ga blo tach po zy cje
z XVIII, czy XVII wie ku. Praw dzi we
skar by, ra ry ta sy. Na ko niec na sza prze -
wod nicz ka po le ca zwie dze nie plan ta cji,
by po czu# du cha &wiet no &ci daw ne go
Char le ston, mia sta kró la Ka ro la – i tu
wy czu wam w g!o sie na szej prze wod -

nicz ki, si wo w!o sej bab ci, o bar dzo eu -
ro pej skiej uro dzie, i nie po !u dnio wym,
wy ra( nym wr"cz ary sto kra tycz nym ak -
cen cie, wy czu wam wy ra( n% t" sk no t"
za czym& – co mi n" !o. Nic dziw ne go,
opo wia da prze cie$ [cz" &cio wo] o swo -
jej prze sz!o &ci, to$ sa mo &ci – ona rów -
nie$, przy zna je to otwar cie, ma hu ge noc -
kie ko rze nie. Czu je sen ty men tal ny
zwi% zek z hi sto ri% tej ro dzi ny, ro dzi ny
plan ta to ra. Opo wia da o niej z lek k% pa -
sj% i cie p!em, nie omal ser decz no &ci%…

Po jed( cie na plan ta cj", po le cam jest
jak daw niej, s!y szy my… Tyl ko nie wol -
ni ków bra ku je, wy ry wa mi si". Kon ster -
na cja. Ale wi dz" lek ki u&miech [u&mie -
szek] na jej twa rzy, po trak to wa !a to jak
$art, a nie wpad k", an giel ski dow cip, bo
prze cie$ je ste &my z Eu ro py, a Eu ro pej -
czy cy zna ni s% z ci" te go, cho# uprzej me -
go j" zy ka. U&mie cha si", bo t" sk ni za t%
prze sz!o &ci%. T" sk ni? Czy do brze od czy -
ta !em jej in ten cje?

Li sa u&mie cha si"… – Ku Klux Klan
wca le nie prze sta! ist nie#, oni s% bar dziej
za ka mu flo wa ni, daw niej cho dzi li w tych
swo ich kap tu rach, te raz s% bar dziej
skry ci, nie wi da# ich, ale s% – prze strze -
ga, gdy opo wia dam jej, $e wy czu !em, na -
zwij my to tak „du cha daw ne go Po !u -
dnia”. Je ste &my prze ciw ni tam tym
cza som, ale za uwa $am pe wien dy so nans,
bo z jed nej stro ny Char le ston, to mia sto
tu ry stycz ne, ta kim chce by# za uwa $o ne,
i tak si" kreu je, z te go chce $y# [ni cze -
go in ne go spe cjal nie nie ma do za ofe ro -
wa nia], ale z dru gie stro ny nie mó wi si"
ca !ej hi sto rii, wszyst kie go, po prze sta j%c
na tym, co wy god ne, a mo $e uatrak cyj -
ni# mia sto. Nie us!y szy my ca !ej, pod !ej
hi sto rii, tyl ko opo wie&# o ma gicz nym
bo gac twie, la tach &wiet no &ci daw ne go
Char le ston [bez do da nia, ja kim kosz tem,
czy im wy zy skiem si" to od by wa !o],
i pod da my si" tej opo wie &ci z ca !% roz -
ko sz%, za pew niam. Zresz t%, ta kie by !y

Ach te niezdrowe, cho! po"ywne i smaczne – nie da si# ukry! – ameryka$skie hamburgery. W tej

restauracyjce specjalizuj% si# tylko w tym. Mi#so jest &wie"e, przyrz%dzane na oczach klienta. Nie ma

to nic wspólnego z hamburgerami jednej ze znanych sieci fast foodów.

Lisa za kierownic%. Ca'y czas gada i gada. Ze mn%. O wszystkim i o niczym. Jak to Lisa.
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cza sy, a któ! "mia# by wal czy$, sta n%$
[na] prze ciw pr% dom epo ki, chy ba tyl -

ko wy wro tow cy, a tych szyb ko zgnia ta

nie uchron ne ko #o hi sto rii. Bez li to "nie.

Zresz t%, czy! i te raz nie ma nie wol nic -

twa, eko no micz ne go? Czy! nie ma nie -

le gal nych imi gran tów, na wet – a mo !e
zw#asz cza w Sta nach – któ rzy za psie

pie ni% dze, w po wszech nej po gar dzie,

pra cu j% na do bro byt lep szych oby wa te -

li. Czy! i dzi siaj "wiat nie ma swo ich

Mu rzy nów?

A w cza sie po dró !y po wrot nej dys ku -

tu je my nad sy tu acj% czar nej (czy te!
ciem no skó rej) mniej szo "ci, cho$ na le !a -

#o by ra czej po wie dzie$ ju! – wi&k szo "ci,

bo$ to bia li s% ju! w mniej szo "ci bio lo -

gicz nej. Za kil ka lat b& dzie jesz cze go -

rzej… Bia li, s% po wiedz my, za p& dze ni

w ko zi róg przez nie ustan ne do ma ga nie

si& po sza no wa nia praw czar nych. Do sko -

na le ilu stru je to sy tu acja bia #e go fa ce ta,

któ ry na pad ni& ty przez czar ne go wy rost -

ka, bro ni# si&, i "mier tel nie po strze li#, pod -

czas sza mo ta ni ny, czar ne go gów nia rza.

Bia li bo j% si& go na wet bro ni$ otwar cie,

czar ni, za cz& li na nie go do s#ow nie, po -

lo wa$, wy zy wa$ od mor der ców i to

jesz cze bez wy ro ku s% du, na wo #y wa$
do lin czu. Czar ni gang ste rzy wy zna czy li

na gro d& za je go g#o w&. Bia #y za cz%# cho -

dzi$ wsz& dzie w ka mi zel ce ku lo od por -

nej, bo za cz& to do nie go strze la$, w ko' -
cu po li cja wsa dzi #a go do wi& zie nia, by

go móc sku tecz niej chro ni$. Pa ra doks,

i to dzia #o si& pod czas na szej wi zy ty, re -

la cjo nu j& i stresz czam za sta n% se kwen -

cj& wy da rze'. To b#&d ne ko #o, mó wi #a mi

Li sa, czar nym trze ba po móc, i ma j% te -

go "wia do mo"$ ich przy wód cy, i pa stor

Jes sie Jack son, i pre zy dent Oba ma. Ale

ci lu dzie sto j% po za pa' stwem i spo #e -

cze' stwem, cz& "ci% ich kul tu ry jest wi& -
zie nie, s% dum ni, !e tam prze by wa j%, i to

do ty czy ju! trzech ge ne ra cji, s% dziad ko -

wie, oj co wie i wnu ki, ca #e ro dzi ny, kla -

ny czar nych. Jak by wy au to wa ni, cho$ to
prze cie! ich pa' stwo. Ale oni s% na „an -

ty”, !e by im po móc trze ba prze rwa$ ten

za kl& ty kr%g, mu sz% si& za cz%$ uczy$,
pra co wa$, nor mal nie funk cjo no wa$,
tym cza sem oni te go chy ba nie chc%.

Li sa pra co wa #a w naj gor szych wi& -
zie niach, i w Ka li for ni, i we Flo ry dzie,

wsz& dzie, jak mó wi, wi&k szo"$ wi&( -
niów to w#a "nie czar ni, bia #ych jest naj -

mniej, czar ni to 2/3 osa dzo nych, 

resz ta to La ty no si. Pó( niej Li sa do pre -

cy zu je mi, !e wi& zien na po pu la cja

sk#a da si& mniej wi& cej z 50-60%

czar nych, La ty no sów 25-35% i bia -

#ych 15-20%.

Pod wp#y wem tych opo wia da$ nie -

swo jo czu #em si&, kie dy prze je! d!a li "my

przez zu pe# nie czar ne oko li ce, kie dy szu -

ka li "my mi la mi w oko li cy Char le ston

skle pu z w& dli na mi, by zro bi$ ma #ej ka -

nap ki. Zna le( li "my, zo sta #em w sa mo -

cho dzie z ma #%, ale za blo ko wa #em si&
od "rod ka, na par kin gu, w skle pie sa mi

czar ni, ani jed ne go bia #e go bra ta. Pew -

no dla nich wy gl% da li "my rów nie eg zo -

tycz nie… Kie dy u"wia do mi #em so bie,

cho$ strach ma wiel kie oczy, !e tu ka! -

dy kto chce [Li sa nie mia #a] no si bro',
i jesz cze do te go ten na si la j% cy si& kon -

flikt, rzek nij my wprost – et nicz ny, a my

tu, w "rod ku czar nej spo #ecz no "ci, w"ród

roz wa la j% cych si& bud, bied nych jak wi -

da$, za nie dba nych oko lic, gdzie bia li si&
nie za pusz cza j%… 

By #em szcz& "li wy, !e od je cha li "my

st%d w ko' cu, ka nap ki z w& dli n% nie s%
war te ta kich po "wi& ce'…

Plan ta cja,

na któ r% po je cha li "my na st&p ne go dnia,

no si #a in try gu j% cy ty tu# „Ma gno lia”. I rze -

czy wi "cie, ocza ro wa #a nas naj bar dziej eg -

zo tycz ny mi ogro da mi, kwia ta mi, na mo -

rzy no wy mi drze wa mi, nie spo ty ka ny mi

kom po zy cja mi, któ re s% skrzy !o wa niem

uro kli wych mo kra de# z ogro dem ro man -

tycz nym [z most ka mi, roz le wi ska mi,

wy spa mi, al ta na mi]. Taka w#a "nie by #a ta

po sia d#o"$, nie da le ko Char le ston, pra co -

wa li tu nie wol ni cy, ich dom ki, czy ra czej

ba ra ki za cho wa no, tak sa mo jak im po nu -

j% c% wil l& w#a "ci cie la plan ta cji, An gli ka

z po cho dze nia. Po sia d#o"$ bar dzo sta ra,

o XVII-wiecz nym ro do wo dzie. Bar dzo

cie p#o i dusz no, to te! zwie dza li "my j% naj -

pierw wa go ni ka mi ci% gni& ty mi przez, uj -

mij my to tak, trak to rek -ciuch ci&, z prze -

wod ni kiem, któ ry opo wia da# nam strasz ne

i nie strasz ne hi sto rie. O tu jest ali ga tor, a tu

!mi ja, grze chot nik z te go drze wa wy cho -

dzi, za trzy mam si& pro sz& ro bi$ zdj& cia,

a tu !ó#w b#ot ny, prze pra szam, za trzy mam

si&, prze nio s& !ó# wia na dru g% stro n& dro -

gi, o a tu, pro sz& spoj rze$, ibi sy [ich niej -

sze cza ple], z !ó# ty mi dzio ba mi…

Za sta na wia #o mnie je dy nie, jak ra dzi li

so bie nie wol ni cy na pod mo k#ych plan -

ta cjach z po wszech ny mi tu ali ga to ra mi?

Ilu z nich zgi n& #o? Te raz te stwo rze nia

ho do wa no ku ucie sze tu ry stów w za -

mkni& tych wo lie rach, ale zre zy gno wa -

li "my z te go punk tu pro gra mu, wo le li -

"my ogro dy.

I nie za wie dli "my si&, wy gl% da #y nie -

zwy kle, z set ka mi nie zna nych nam, al -

bo zu pe# nie rzad kich, bo eg zo tycz nych

kwia tów, krze wów. Zu pe# nie jak na ob -

ra zach im pre sjo ni stów, ta kie wra !e nie

od nio s#em spa ce ru j%c za u# ka mi te go

ol brzy mie go ogro du plan ta cji, i nie po -

my li #em si&. Te go sa me go zda nia by# au -

tor al bu mu, któ ry naj pierw spe cja li zo wa#
si& w al bu mach eu ro pej skich im pre sjo -

ni stów, a po tem od kry# ich po now nie

w#a "nie tu, na tej plan ta cji, przy oka zji

ja kie go" ma te ria #u pra so we go, któ ry

przy go to wy wa#. I po kil ku la tach, ten

Ame ry ka nin wy da# ksi%! k&, „Ma gno lia

Plan ta tion and Gar dens”, prze pi&k na, bo -

ska, nie je stem w sta nie jej opi sa$. Do -

dam jesz cze, !e au to rem jest nie kto in -

ny, jak zna ko mi ty fo to graf De rek Fell,

któ ry bar dziej ma lu je ob ra zy ni! je od -

twa rza, ma lu je, ni czym im pre sjo ni "ci

"wia t#em.

Przed ostat nie go dnia

na sze go po by tu za dzwo ni# Mi ke, bra ta

Li sy, za pro si #em go do Pszczy ny,

na "wi& ta, z Li s%, t#u ma czy #em, !e war -

to by jesz cze raz od wie dzi li te miej sca,

któ re ogl% da li kil ka na "cie lat te mu. Du -

!o si& zmie ni #o. Nie któ re oso by ode sz#y
[jak ich ciot ka Ma ria Flak], ale war to spo -

tka$ si& z ty mi, któ rzy s%, naj le piej

w "wi& ta. – Mi ke, by #e" kie dy" na "wi& -
tach Bo !e go Na ro dze nia w Pol sce? 

– spy ta #em. Mi ke od po wie dzia#, !e ow -

szem, by# Niem czech, ale ch&t nie si& wy -

bie rze do Pol ski. – Ale przy jed( z Li s%,
spró buj j% na mó wi$, pro si #em, cho$
wie dzia #em, !e Li sa wo li sp& dza$ ten czas

sa mot nie na pla !y w Sa ni bel nad Za to -

k% Mek sy ka' sk% szu ka j%c musz li. Mi ke

obie ca# j% za bra$. Mo !e jesz cze si&
wszy scy spo tka my w Pszczy nie.

Wi&c Li so – wró$…

KO NIEC

Oto pomys! na miar" Ameryki. Przecie# w teatrze, je$li nie ma potrzeby (tak to wyra%my), zawsze

mo#na urz&dzi' mniej czy bardziej ekskluzywny szmateks. Wn"trze i #yrandole robi& wra#enie. Jakie

sztuki tu musiano gra'!



za od wa g! pod czas s"u# by w We hr -

mach cie.

Ro man Ga tys try um fo wa" te# w kon -

kur sie w 2012 ro ku. Ty tu "o wy bo ha ter

jed no ak tów ki „Trzi dni z #y wo ta obe rsz -

taj gra Po zo ra” przy sy pa ny ska "a mi stra -

ci" przy tom no$% i sp! dzi" w pod zie miach

ko pal ni dni, pod czas któ rych na po -

wierzch ni Niem cy wy co fa li si! z Gór ne -

go &l' ska przed na pie ra j' c' Ar mi' Czer -

wo n'. Ak cja przy po mi na "a ni to ja w! ni

sen i wspa nia le uka za "a prze mia n! $wia -

do mo $cio w' bo ha te ra oraz cze ka j' c' go

wy wóz k! do Sa mar kan dy. 

– Nie mo# na sta le wy gry wa%, dla te go

nie wy s"a "em na na st!p ne kon kur sy #ad -

nych jed no ak tó wek, mi mo #e na dal je pi -

sz!. Zw"asz cza #e or ga ni za to rzy obie ca li

stwo rzy% warsz ta ty dra ma to pi sa nia, ale

s"o wa nie do trzy ma li. Po za tym sztu ki na -

gra dza ne w kon kur sie wca le nie by "y jed -

no ak tów ka mi, któ re ko( cz' si! tra gicz -

nie, tyl ko wo de wi la mi czy ko me dia mi 

– na rze ka Ro man Ga tys, któ ry nie wy klu -

cza, #e w kon kur sie jesz cze we) mie

udzia". 
Pod je go nie obec no$% na gro dze ni zo -

sta li in ni, ju# nie przy pad ko wi na tursz czy -

cy, ale au to rzy $wia do mi swo ich ce lów

i ro li $l' skiej mo wy w utrwa la niu gór no -

$l' skiej to# sa mo $ci. Do ta kich po sta ci

na pew no na le #y te go rocz ny zwy ci!z ca

kon kur su Kry stian Ga "usz ka, któ re go

jed no ak tów ka „Ban hof” na gro dzo na zo -

sta "a tak #e ja ko tekst zwi' za ny ze 150.

rocz ni c' po wsta nia Ka to wic. Au tor pod -

czas od bie ra nia na gro dy na sce nie ka to -

wic kie go te atru Ko rez po pro szo ny o krót -

kie stresz cze nie swo jej jed no ak tów ki

trak tu j' cej o lu dziach nie na d' #a j' cych

za prze mia na mi po li tycz ny mi i na ro do -

wo $cio wy mi na Gór nym &l' sku opo wie -

dzia" j' jed nym po etyc kim zda -

niem: – Cza sa mi kie dy sie dzi my

w po ci' gu, wy da je nam si!, #e od je# d#a -

my, a to ru szy" po ci'g na s' sied nim to -

rze.

Tak li te rac kie po trak to wa nie te ma tu nie

by "o przy pad kiem, bo wiem uro dzo ny

w 1962 ro ku Kry stian Ga "usz ka, ab sol -

went Wy dzia "u Fi lo lo gicz ne go Uni wer -

sy te tu &l' skie go, na le #a" do gru py po etyc -

kiej EC CE, opu bli ko wa" kil ka ksi' #ek

po etyc kich i pro za tor skich oraz wie le fe -

lie to nów i ese jów. By" przez kil ka mie -

si! cy re dak to rem na czel nym wy da wa ne -

go w Ka to wi cach mie si!cz ni ka „&l'sk”.

Od lat pra cu je ja ko dy rek tor Miej skiej Bi -

blio te ki Pu blicz nej w Ru dzie &l' skiej.

Cho cia# na co dzie( mó wi po praw n' pol -

sz czy zn', gwa r! $l' sk' zna do sko na le i le -

#y mu na ser cu jej los. 

Po dob nie trak tu j' kon kurs na jed no ak -

tów k! po zo sta li au to rzy, nie któ rzy re gu -

lar nie przy sy "a j' cy co ro ku sztu ki do oce -

ny, jak by po ci chu li czy li, #e uda im si!
w ten spo sób wy bi% w dra ma tur gicz nym

$wiat ku. Bo wiem pó ki co po za lo kal n'
s"a w' nie mo g' li czy% na wet na suk ces

fi nan so wy. Na gro dy roz da wa ne w kon -

kur sie s' skrom ne. A pra wa au tor skie

do jed no ak tó wek przej mu je Ima go Pu blic

Re la tions. 
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F
i na" te go rocz ne go kon kur su na Jed no -

ak tów k! po &l' sku, na któ ry wp"y n! -
"o 30 prac, od by" si! 5 grud nia 2014 r.

w ka to wic kim te atrze Ko rez i mia" nie -

co in ny prze bieg ni# w la tach ubie g"ych.

Po wr! cze niu 7 wy ró# nie( i 3 na gród

g"ów nych: pierw szej Kry stia no wi Ga "usz -

ce za sztu k! pt. „Ban hof”, dru giej Woj -

cie cho wi Szwie co wi za jed no ak tów k!
„Szwiec” i trze ciej Mar ci no wi Szew czy -

ko wi za pra c! „Szczi ga”, nie by "o ju# tra -

dy cyj ne go od czy ty wa nia przez zna nych

ak to rów $l' skich frag men tów tek stów naj -

lep szych prac. Za miast te go pu blicz -

no$% obej rza "a wy re #y se ro wa ne przez

Mar ci na Gaw "a przed sta wie nie „Frel ki”,

opar te na tre $ci nie któ rych $l' skich jed -

no ak tó wek na gro dzo nych w pierw szych

edy cjach kon kur su. Wi dzo wie przy j! li
spek takl, któ ry na co dzie( obej rze% b! -
dzie mo# na w Ko pal ni Gu ido w Za brzu,

grom ki mi bra wa mi. Nie spo dzian k' by -

"o tak #e do "' cze nie do ksi'# ki „Fre -

edland”, z wy bo rem jed no ak tó wek wy -

ró# nio nych w ubie g"o rocz nym kon kur sie,

au dio bo oka z na gra ny mi w Pol skim Ra -

diu Ka to wi ce m.in. przez An n! Gu zik,

An drze ja Ma sta le rza i Ka mi la Dur czo ka

s"u cho wi ska mi na pod sta wie trzech naj -

lep szych tek stów z 2013 ro ku. Te ar te fak -

ty – po dob nie jak wcze $niej sze wy sta wie -

nie w Te atrze &l' skim jed no ak tów ki

„Raj cu la Wa rzy” czy wy re #y se ro wa nie

przez Mi ro s"a wa Ne iner ta i wy sta wie nie

do spó" ki z ama tor skim ze spo "em Re du -

ta &l' ska w Cho rzow skim Cen trum Kul -

tu ry przed sta wie nia „Raj zyn ta sza – krót -

kie sztu ki po $l' sku, dwie do $mie chu,

a jed na nie” – $wiad cz' o tym, #e kon kurs

za ta cza co raz szer sze kr! gi i sta" si! wa# -
nym wy da rze niem na ma pie kul tu ral nej

Gór ne go &l' ska oraz twór czym za czy nem

dla ar ty stów. 

Ale wca le nie by "o to ta kie pew ne, kie -

dy tu# przed wa ka cja mi w 2011 ro ku

Agen cja Ima go Pu blic Re la tions oraz In -

sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro -

dów og"o si "y na "a mach „Ga ze ty Wy bor -

czej” Kon kurs na Jed no ak tów k! po
"l# sku, po mys", na któ ry wpad" dra ma -

turg In g mar Vil lqist, wy da wa" si! do$%
kar ko "om ny. Jed no ak tów ka na pi sa na

gwa r' mo g"a li czy% co naj wy #ej 10 stron

a wy st! po wa% w niej mo g"y mak si mum

czte ry po sta cie. 

– Nie wie dzie li $my, czy kon kurs b! -
dzie si! cie szy" za in te re so wa niem. W ko( -
cu ja ko pierw si zde cy do wa li $my si! za -

ch! ci% ama to rów i za wo dow ców

do pi sa nia w j! zy ku, któ ry do t'd ko ja rzy"
si! z dow ci pa mi Masz tal skie go, a nie po -

wa# n' li te ra tu r'. Ale kie dy ter min za ko( -
cze nia nad sy "a nia prac zbli #a" si! nie ub"a -

ga nie, za cz! "y na p"y wa% jed no ak tów ki.

Naj pierw po kil ka, po tem po kil ka na $cie

dzien nie – wspo mi na", w przed mo wie

do pierw sze go wy bo ru na gro dzo nych

w 2011 ro ku jed no ak tó wek, Wal de mar

Szym czyk, dy rek tor wy daw ni czy Ima go

Pu blic Re la tions w Ka to wi cach.

W pierw szej edy cji kon kur su dra ma -

turg In g mar Vil lqist, re #y ser Ro bert Ta -

lar czyk, ak tor Mi ro s"aw Ne inert, Wal de -

mar Szym czyk i pre zes Ima go Pu blic

Re la tions Ra fa" Cze chow ski oraz dy rek -

W jednym

akcie 

o &l'sku 

po $l'sku

tor In sty tu cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto

Ogro dów Piotr Za czkow ski z 37 na de -

s"a nych sztuk wy ró# ni li a# 10 jed no ak -

tó wek. Pierw sze miej sce za j'" Ro man

Ga tys, au tor „By su chu z Re ichu”, dru -

gie Le szek So bie raj z „Kar lu sem niy

z tyi ziy mi”, trze cie Li dia Mi chal ska

za „Ko $cio "o we d)wiy rze”. 

Wy so kim po zio mem na gro dzo nych

utwo rów za chwy ca" si! In g mar Vil lqist:

„A je $li któ ry$ z au to rów po ru sza" pro -

blem na szej $l' skiej to# sa mo $ci uwi k"a -

nej w dyk tat hi sto rii – jak w zna ko mi tej,

na gro dzo nej jed no ak tów ce Ro ma na Ga -

ty sa, wte dy ma my do czy nie nia z tek stem

nie zwy k"ym, za ska ku j' cym traf no $ci'
de fi ni cji hi sto rycz nej i emo cjo nal -

nej” – pi sa" w an to lo gii jed no ak tó wek

po $l' sku z 2011 ro ku.

Ro man Ga tys, po cho dz' cy z Na k"a
&l' skie go ma "ej miej sco wo $ci pod Tar -

now ski mi Gó ra mi, by" ob ja wie niem

kon kur su. Ni gdy wcze $niej nie mia"
do czy nie nia z dra ma to pi sar stwem.

Bar dziej zna ny by" ja ko ko lek cjo ner sta -

rej por ce la ny. Pierw sz' w #y ciu jed no -

ak tów k! „By such z Re ichu” na pi sa" w 5

i pó" go dzin, za wzór ma j'c „Dwa te -

atry” Je rze go Sza niaw skie go. Z pi sa -

niem w gwa rze nie mia" k"o po tu ja ko ro -

do wi ty Gór no $l' zak. Te ma ty k!
za czerp n'" z za s"y sza nych opo wie $ci ro -

dzin nych. Spór za ry so wa ny w na gro dzo -

nej sztu ce Ga ty sa do ty czy" Krzy #a Ry -

cer skie go wr! czo ne mu dziad ko wi



Nie da si! jed no cze "nie zba da# sta nu i du cha, i cia $a.
He isen berg, Za sa da nie ozna czo no !ci

STAN CIA !A

Trud no so bie wy obra zi! in te gral n" nar ra cj# o mie $cie, w któ rym ka% da ro dzin na sa ga ma
swój w&a sny punkt nie ci" g&o $ci. Punkt nie do opi sa nia, za gu bio n" pa &ecz k# w szta fe cie

po ko le'. To, co by &o przed, nie ma zwi"z ku z tym, co na st" pi &o po. 
Gli wic kie hi sto rie to cz" si# zwy czaj nie do te go strasz ne go lub bez sen sow ne go mo men -

tu, do ja kie go$ osta tecz ne go wy jaz du, do od jaz du. Pó( niej te% chc" by! zwy czaj ne, te% po -
szu ku j" swe go sen su, tyl ko s" to ju% in ne hi sto rie, z udzia &em in nych lu dzi, in nych pa sa %e -
rów sto j" ce go tram wa ju. Bo tych po przed nich ju% nie ma i – po za mar gi ne sa mi
%y cio ry sów – nic ich z no wy mi nie &" czy. Ogni wa &a' cu cha po ko le' s" nie po &" czo ne. Za -
le d wie si# nie kie dy wza jem nie do ty ka j", za le d wie nie któ re wp&y wa j" na sie bie przez in duk -
cj#. Ta kie mia sto, któ re go miesz ka' ców nie opi sz" „pnio ki”. Bo wy kar czo wa ne.

Opo wie$!, roz po cz# t" przez Bien ka, Ró %e wi cza, Za ga jew skie go i Korn hau se ra (wszy scy
z Gli wic daw no wy je cha li), kon ty nu uj" ró% ni au to rzy w ró% ny spo sób. Na mia r# w&a snych
do $wiad cze' uczest ni cz# w tym dzie le, ze sta wia j"c sk&ad ni ki pod ka% dym wzgl# dem nie -
rów ne i nie jed no rod ne, pi sa ne, mó wio ne i $pie wa ne w ró% nych hi sto rycz nych epo kach. Gli -
wic ki kod DNA jest nie ci" g&y i za bu rzo ny, mu sz# wi#c szu ka! &" czy po za cza sem; w in nych
prze strze niach... 

W mu zy ce? 
Za nim wi#c za czniesz czy ta! ten roz dzia& – przy go tuj, Dro gi Czy tel ni ku, tro ch# daw nych

na gra' z pierw sze go t&o cze nia. Niech one so bie le c" non stop pod czas lek tu ry w ko lej no -
$ci przy pad ko wej. Pio sen ki s" wa% niej sze od po li ty ki! Dwie naj wi#k sze ko mo ry w ser cach
m&o dzie %y sta nu wo jen ne go wy pe& nia &a mu zy ka i mi &o$!, a resz ta skar bów te go $wia ta do dzi$
b&" ka si# po przed sion kach od za staw ki do za staw ki. Oto wy kaz utwo rów i wy ko naw ców,
po trzeb nych do wy pe& nie nia aku stycz ne go kra jo bra zu, w któ rym rzecz si# dzie je.

1. „Sel ma” ze spo &u Bi je lo Dug me.
2. „Wiem, %e nie wró cisz”, Cze s&aw Nie men.
3. „Nie wi dz# cie bie w swych ma rze niach”, Skal do wie.
4. „A Whi ter Sha de of Pa le”, Pro col Ha rum.
5. „Dziew czy na o per &o wych w&o sach”, Ome ga.
6. „Ho tel Ca li for nia”, The Eagles.
7. „Ma la gu ea Sa le ro sa”, An na Ger man, Nie men.
8. „Do li ny w kwia tach”, Kry sty na Ko nar ska.
9. „Ju ly Mor ning”, Uriah He ep.

10. „Mu ry”, Ja cek Kacz mar ski.
11. „Psalm sto j" cych w ko lej ce”, Kry sty na Pro' ko.
12. „Stop!”, Sam Brown.

ZJAZD

Go dzi na bez zmian: 17.17. Trzej li ce ali $ci, któ rzy prze szli do klas ma tu ral nych w sta nie
wo jen nym, i ja – ów cze sny re dak tor ich opo wie $ci. Po ja wi li si# punk tu al nie: Bos man,

Ko mi niarz i Tor re ador. Po wi ta nie za le d wie uprzej me, z re zer w". I na po cz"t ku roz mo wa jak
w po ci" gu trans sy be ryj skim: „ma my czas, po wo li, jesz cze do TE GO do je dzie my”. Ja w&a -
$ci wie wi dzia &em ich po raz pierw szy. Za pro po no wa &em, by $my prze spa ce ro wa li si# na po -
bli ski cmen tarz Li po wy i za pa li li zni cze na gro bie Sel my...

Ta grup ka spo ty ka &a si# na lek cjach fi zy ki u m&o de go na ukow ca, Zbysz ka B., któ re go na -
zy wa li $my naj pierw Ko re pe ty to rem, a pó( niej ju% tyl ko Kor kim. Pa nu j" ca w la tach osiem -
dzie si" tych mo da na pseu do ni my nie ko' czy &a si# na przy bra niu ja kie go$ prze zwi ska. Te
pseu da %y &y, pod le ga &y w&a snym de kli na cjom i sta no wi &y po %yw k# ory gi nal ne go s&o wo twór -
stwa. Nie któ re pseu do ni my w brzmie niu pier wot nym, jak w&a $nie )Ko re pe ty tor”, cz# sto by -
wa &y nie po r#cz ne, a znów te ob co brz mi" ce, jak )Tor re ador”, w ogó le nie nada wa &y si# do u%y -
cia w mo wie, bo nie kie dy mo g&y wr#cz o$mie sza! da n" oso b#. Na tych miast wi#c po ja wia &y
si# skró ty, a od tych skró tów – dal sze rze czow ni ki, przy miot ni ki a na wet cza sow ni ki. 

Po cz"t ko wo nie wie dzia &em, %e w swo im $ro do wi sku cz&on ko wie Gru py Kor kie go by li zna -
ni pod skró co ny mi pseu da mi: „Ko min”, „Boss”, „To ro” i „Sam”. Tyl ko „Sel ma” by &a za -
wsze nie na ru szal na pod ka% dym wzgl# dem. Ch&op cy wy bie ra li no we na zwi ska z ja kie go$
spi su za wo dów. Mnie na zwa li „Kre $la rzem”, w skró cie: „Kres”.

Z ko re spon den cji ge ne ro wa nej przed zjaz dem wy ni ka &o, %e Sa mu raj – pi" ty z tej gru py – na -
tych miast po ma tu rze uciek& na Za chód, a Ko mi niarz, Tor re ador i Bos man po cz" tek lat osiem -
dzie si" tych prze %y li obok sie bie w Gli wi cach, wi du j"c si# cz# sto, ale roz ma wia j"c rzad ko
i zdaw ko wo. To mnie stro pi &o; za czy na &em si# na wet oba wia!, %e mo g" mie! ja kie$ wzgl# -
dem sie bie nie od wra cal no $ci, a to unie mo% li wi &o by wspól n" pra c# nad bio gra mem Zbi gnie -
wa B.

Po to w&a $nie pró bo wa &em do trze! do Zbysz ko wych uczniów, by wy ja $ni! ca &" spra -
w# do ko' ca. Zjazd mia& roz ja $ni! %y cio rys Ko re pe ty to ra oraz ujaw ni! oko licz no $ci
pew nych wy pad ków i przy pad ków. Od no sz# bo wiem wra %e nie, %e na sze in dy wi du al -
ne %y cia by wa j" nie przy pad ko w" wy pad ko w" wy pad ków przy pad ko wych i nie przy pad -
ko wych. Ro dzi my si# na ogó& %y wi, ale umie ra my ja ko$ tak nie po ko lei, w z&ym mo -
men cie i w ogó le nie dla cze go. Mi# dzy pierw szym a ostat nim wpi sem w Urz# dzie Sta nu34
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Cy wil ne go – co! jed nak nie co! ro bi my. I to ju" nie mu si by# a" tak przy pad ko we. Nie

a" tak, jak… jest? 

S$ dz$c po to nie otrzy my wa nych ma ili, nie spo dzie wa %em si& po daw nych ko le gach nad mier -

nej wy lew no !ci. Nie któ re li sty by %y prze sad nie po praw ne; wy gl$ da %y tak, jak by ka" dy wie dzia%
tro ch& wi& cej, ni" na pi sa%, i jak by si& oba wia%, "e po zo sta li wie dz$ o nim to, co i on o nich. Przy -

go to wa %em wi&c du "y stó% w ta ki spo sób, by mo" na by %o sia da# wzgl&d nie da le ko od sie bie. Mo -

"e i cze go! si& do my !la %em, ale nie zna %em ich ta jem ni cy i nie ko niecz nie chcia %em j$ zg%& bia#,
nie ka" da bo wiem praw da jest wa" na dla !wia ta.

Ze zna %em, "e cho dzi mi przede wszyst kim o Zbi gnie wa B., Ko re pe ty to ra. Oni wi dzie li go

z zu pe% nie in nej stro ny ni" ja i mo gli wy pe% ni# wa" ne lu ki w fak to gra fii. Wci$" jesz cze wa -

"y %o si& li mi to wa ne miej sce dla Zbysz ka w En cy klo pe dii So li dar no !ci, gdzie ka" dy bio gram

jest za le d wie stresz cze niem pi&k nej ksi& gi "y cia. Na le "a %o by te raz ze bra# ja kie! ma te ria %y
po li tycz ne lub cho# by wspo mnie nia, "e by star czy %o na czte ry li nij ki w en cy klo pe dii.

To by %o ce lem g%ów nym zjaz du. Po za tym – uwa "am, "e ci, któ rzy nie mu sz$ si& wsty -

dzi# swo ich "y cio ry sów, po win ni cza sem z so b$ po ga da#, bo pa r& spraw wy ma ga do po wie -

dze nia czy cho# by opo wie dze nia, a nie któ re wr&cz opi sa nia. Na wet je "e li dzi! ró" ni$ nas

opcje po li tycz ne.

Prze cie" "o% nie rze tyl ko w woj sku jed no li cie wy ko nu j$ roz ka zy. Zde mo bi li zo wa ni ma j$
pra wo ro zej!# si& po ró" nych par tiach i ró" nych bez par tiach. A my trzy dzie !ci lat te mu by -

li !my "o% nie rza mi! Wpraw dzie bez bro ni pal nej, ale w wy trwa %ej wal ce z prze ciw ni kiem,

uzbro jo nym w pa %y, ga zy, ka %a chy, czo% gi i he li kop te ry. My nie strze la li !my, ale ko mu ni -

!ci – rów nie" w Gli wi cach – strze la li do nas. My !my ich nie wi& zi li; oni mo gli nas za mkn$#
i za my ka li w do wol nej chwi li na do wol nie d%u go. My s%u "y li !my Pol sce, oni... So wie tom.

Dzi! spo ty ka my si& ja ko we te ra ni tam tych walk – a" trud no to prze cho dzi przez kla wia tu -

r& – o nie pod le g%o!#! Przy oka zji i o to, "e by by %y ró" ne par tie. I "e by bez par tyj no!# nie szko -

dzi %a w "y ciu.

* * *

I
le" da %o by si& w na szym w%a snym "y ciu po pra wi#, gdy by !my mie li sta re ta !my i mo gli cho#
tro ch& sko ry go wa# pew ne s%o wa sprzed lat! Gdy by !my WTE DY zd$ "y li po wie dzie# „tak”...

lub prze ciw nie – gdy by !my we w%a !ci wym mo men cie zdo %a li si& z TE GO wy kr& ci# sia nem!

Tu te" by si& chcia %o nie jed no zmie ni#. Za pó' no. Na gra ne.

* * *

M
i mo up%y wu trzy dzie stu lat z ok%a dem, po zo sta li !my przy pseu do ni mach ze sta nu wo -

jen ne go. Tak %a twiej by %o ma ilo wa# i te raz, po prze %a ma niu wst&p ne go sztyw niac twa,

roz ma wia# swo bod nie. Trud niej by mi by %o uczy# si& praw dzi wych imion i na zwisk; pseu -

do ni my prze nio s%y nas na ten wie czór w la ta s%o necz ne i burz li we.

– Wie cie co – wy cze ka %em, a" go !cie za ko( cz$ przy pad ko we dy wa ga cje na ka" dy te -

mat – gwo li po pra wie nia hu mo rów opo wiem wam o pew nym ha !le, któ re Zbysz ko so bie

wpi sy wa% do ko lej nych no te sów, zw%asz cza od kie dy po ja wi %a si& Sel ma.

– No tak – nie na tu ral nie o"y wi% si& Ko mi niarz – ja czu j& przez ka pe lusz, "e na praw d& to
cho dzi tu ra czej... o Sel m&?

– A to cie ka we. Nie prze ry waj – stro fo wa li go in ni. – Mów Kres, co tam by %o o Sel mie.

– Nie mó wi&, "e o Sel mie – od po wie dzia %em ostro" nie. – Otó" przed wa mi, to zna czy za -

nim wy po ja wi li !cie si& w tych ze szy tach, na pra wie sied miu set stro nach sie dem ra zy zna -

la z%em co!, co brzmi jak za kl& cie…

– No, no – po ga nia li mnie – mów.

– Wte dy to nie by %o ta kie !miesz ne… – urwa %em, pró bu j$c ich tro ch& spro wo ko wa# – ale

co! nie chce mi to przej!# przez gar d%o. Tyl ko si& nie !miej cie.

– A kto! si& !mie je? – za py ta% Tor re ador.

– S%u chaj, Kres – po wie dzia% po wa" nie Ko mi niarz – wca le nam tu nie do !mie chu. Klucz

do ca %ej ta jem ni cy kry je si& w tym, co Kor ki pi sa% o Sel mie i co Sel ma pi sa %a o nas. Je !li
pi sa %a.

– Do bra – zgo dzi %em si& – ale on to pi sa% nie tyl ko o Sel mie. Cho# sta ty stycz nie pew nie

by! mia% ra cj&. To za kl& cie by %o, ju" mó wi %em, sie dem ra zy na sied miu set stro nach przed wa -

mi i... dwie !cie ra zy na dwu stu na st&p nych stro nach.

– Wszyst ko jas sne – j&k n$% Ko mi niarz. – Od chwi li, gdy ona si& po ja wi %a, ka" da kart ka

za czy na si& od wy zna nia… „ko cham Sel m&”?

Spoj rza %em na po zo sta %ych: ani Bos man, ani Tor re ador nie ro ze !mia li si&. Ra czej wbi li wzrok

w stó%, jak ucznia ki, przy %a pa ne na wsty dli wym uczyn ku. Nie chcia %em te go na pi& cia prze -

d%u "a#, wi&c roz %o "y %em przed so b$ plik kse ro ko pii i po pro si %em Bos ma na.

– Wy bie raj.

Bos man wy ci$ gn$% ze !rod ka przy pad ko w$ kart k& i po wo li czy ta.

– „Ni gdy nie za ko cham si& w…” – Bos man prze rwa% i z nie do wie rza niem przy gl$ da% si&
kart ce.

– Nie wy g%u piaj si&, Boss – wy rwa %o si& któ re mu! – czy taj da lej!

– Da lej pi sze, "e nie za ko cha si& w… uczen ni cy? – Bos man sam dzi wi% si& te mu, co po -

wie dzia% i chcia% czy ta# da lej.

– Star czy – prze rwa %em lek tu r&. – Tak za czy na si& lub ko( czy ka" da stro ni ca o wa szej gru -

pie: „Ni gdy nie za ko cham si& w uczen ni cy”! Ry
s. 
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Ko mi niarz szep tem kon ty nu owa! swo je do my s!y:

– Kor kie go te" op# ta !a ta mo dlisz ka…

– Prze cie" pi sze, "e si# nie za ko cha – pró bo wa !em ni by opo no wa$. – Mo im zda niem to

by !o ca! kiem pro fe sjo nal ne.

Nikt si# nie ode zwa!.
– Wszy scy bel fro wie – t!u ma cz# spo koj nie – pr# dzej czy pó% niej sta j& przed ta kim pro -

ble mem i mu sz& to so bie ja ko' po uk!a da$. Ta ka cho ro ba za wo do wa z tym sa mym fi na !em

od cza sów co naj mniej Abe lar da, je 'li nie So kra te sa. W „kar cie na uczy cie la” jest rocz ny urlop

na po ra to wa nie zdro wia. To w!a 'nie na wy le cze nie si# z tej ci#" kiej cho ro by.

Pa trzy li szkla nym wzro kiem, wi#c – by ich wy bu dzi$ – do po wia dam za czep nie:

– Ko min, ty te" uczysz m!o dzie". Nie mu sia !e' cza sem si# na to le czy$?
– Co tu ma do rze czy mo ja stu den te ria? – zde ner wo wa! si# Ko mi niarz. – Ch#t nie o tym

opo wiem, ale prze cie" spo tka li 'my si# chy ba, "e by po uk!a da$ in ne spra wy. Tak?

– Nie, no masz ra cj#, pro fe so rze, oczy wi 'cie – prze pro si !em go na tych miast. – Par don.

Tak, tak, py ta j&c cie bie, mó wi# o, po wiedz my, prze "y ciach… in nych? Zo staw my to. Mo -

im zda niem Zbysz ko dziel nie wal czy! z so b&, by nie po mie sza$ spraw za wo do wych z oso -

bi sty mi.

– Ja tam nie wiem, czy Ko re pe ty tor wal czy! z Kor kim, czy Kor ki ze Zbysz kiem – iro ni -

zo wa! Ko mi niarz. – Ra czej wszy scy trzej zbzi ko wa li na punk cie Sel my i tyl ko ty mi za kl# -
cia mi pró bo wa li si# ra to wa$.

– Dro gi Ko mi nia rzu – pod trzy ma !em te mat, wi dz&c, "e go 'cie za sty gli jak by w ocze ki -

wa niu, "e kto in ny si# pierw szy wy chy li – sko ro mó wisz, "e Ko re pe ty tor mu sia! si# ra to -

wa$, to zna czy, "e ju" wte dy by! w opa !ach?

– Ale" on po wie dzia! co' wa" niej sze go – o"y wi! si# Tor re ador. – Ko min po wie dzia!: „te"”.

(e Kor kie go „te" op# ta !a ta mo dlisz ka”. A w tym kon tek 'cie i… – za wa ha! si# – w tym gro -

nie „te"” zna czy wi# cej ni"… ni" w in nym gro nie?

– Czy li ty… te", To ro? – za py ta! nie 'mia !o Bos man.

– Prze cie" nie b# dzie my si# oszu ki wa$. I ja te", i ty te", i Ko min te", i Sa mu raj te". I do -

brze Ko min po wie dzia!: „mo dlisz ka”. Po patrz, cho le ra, Kor ki te". Ale" on si# z tym kry!!
Za kon spi ro wa! si# na wet przed na mi! Nie mo g#. (e te" na to nie wpa d!em!

– Pa no wie – za nie po ko i!em si# – czy przy pad kiem nie tr& ci !em ja kiej' trud nej stru ny? Mo -

"e daj my spo kój Sel mie?

– Wiesz co – od po wie dzia! Tor re ador – wszy scy je ste 'my "o na ci, ja mam trzy cór ki

mniej wi# cej w wie ku Sel my. Ona na wet nie do "y !a osiem na stu lat… To wspo mnie nie

nas nie za bi je, a bez do po wie dze nia do ko) ca nasz zjazd by! by zmar no wa ny. Co wy na to,

ko le?

– OK – zgo dzi! si# Bos man. – By li 'my wte dy m!o dzi i g!u pi. To w ogó le by !a ja ka' dzie -

ci na da. Pa mi# tam, "e cho dzi li 'my do ja kie go' lic ka, czy do cze go' po dob ne go, co nie mia -

!o "ad ne go zna cze nia. Ja co' do cze go' pi sa !em, ale ju" o tym za po mnia !em. *a zi li 'my na ja -

kie' ma nif ki, któ re ni cze go nie zmie ni !y, i roz pro wa dza li 'my ja kie' ga zet ki, któ rych te" dzi'
nikt nie pa mi# ta. I jesz cze kil ka mu ra li, któ re na tych miast zni ka !y. Co w ta kim ra zie pa mi# -
ta my z tam te go ro ku? Ko go? Je "e li ma my roz ma wia$, to w!a 'nie o Sel mie. Tyl ko ona by -

!a wte dy…

– O, brat ku – za opo no wa! Tor re ador – tu chy ba prze gi& !e'. Tyl ko ona? Na praw d#? Ja kiej'
ko mu ny przy pad kiem nie pa mi# tasz?

– A mo "e co' z tej ko mu ny przy po mnisz? – od ci&! si# Bos man. – Co', co wte dy na praw -

d# by !o? Co', co by !o dla nas? Co by nas za trzy ma !o w Gli wi cach? Bo mnie jak by tro ch#
pa mi#$ za wo dzi. Ow szem, by! „Piast”, na sze kor ki i faj ni lu dzie, ale bez Sel my… nic nie

by !o.

– Tyl ko Sel ma, czy nie tyl ko – Tor re ador zwró ci! si# znów do Bos ma na – te go ju" nie roz -

gry zie my. Le piej opo wiedz Kre so wi, jak to by !o, gdy ze mdla !e' w Se za mie przed ma ni fe -

sta cj& sierp nio w&. Ja… wiem.

– Ja te" wiem – Ko mi niarz wzi&! g!#b szy od dech – bo gdzie' na po cz&t ku czerw ca prze -

"y !em to sa mo.

Za pa d!a ci sza i tyl ko ja nie wie dzia !em, o co cho dzi.

– Te go si# nie spo dzie wa !em… – Bos man zbie ra! my 'li – cho$ móg! bym si# do my 'li$.
Pod pusz czasz mnie, Kom, czy cie bie te" na praw d# zja d!a?

– Je ste 'my ju" du "y mi ch!op ca mi… Otrz& sa !em si# z te go wie le lat. Wzi# !a spra wy w swo -

je, "e tak po wiem, r# ce i nas "ar !a po ko lei. Na su ro wo. Jas sne, "e mnie zja d!a, a ko go nie?

Po tym re to rycz nym py ta niu Ko mi nia rza „du zi ch!op cy” znów wpa try wa li si# z dziw nym

za in te re so wa niem w fi li "an ki, her bat ni ki i mie szan k# we dlow sk&, ale co' ni ko mu nie zbie -

ra !o si# na od po wied%. Na kil ka tak tów po g!o si !em „Ma la gu e#”.

– To by! jej sztan da ro wy re per tu ar – po wie dzia !em, zje" d"a j&c pi lo tem co raz ci szej.

– Niech b# dzie. – Bos man prze rwa! w ko) cu nie bez piecz nie prze d!u "a j& ce si# mil cze -

nie. – Ni gdy ni ko mu o tym nie mó wi !em, ale… jak ju" i tak wie cie, to przy znam si# szcze -

rze… Co ci b# d# ga da$ – Bos man zwró ci! si# do mnie, pa trz&c jed nak na dal w stó! – szcze -

niak by !em. Wca le nie ze mdla !em. Zo sta !em wte dy… zgwa! co ny?

* * *

M
oi go 'cie w po przed nim po ko le niu wsie dli by li do Gli wic na je den przy sta nek: po mie -

czu ze Lwo wa, Stry ja i War sza wy, a po k& dzie li ze Lwo wa, Ka mie) ca i Sta ni s!a wo -

wa. Tyl ko Sel ma by !a ro do wi t& gli wi czan k& od cza sów mo "e i 're dnio wiecz nych. Wte dyRy
s. 
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to Cze si za cz! li za sie wa", a pó# niej uko rze nia" swo je ra do sne na zwi ska w Gli wi -

cach – $wia to wej przez chwi l! sto li cy hu sy ty zmu. Dzie wi!t na sto - i dwu dzie sto wiecz ni przy -

by sze nie miec cy i pol scy nie za pu $ci li tu za moc nych ko rze ni. Pierw szych wy mio t%a zbyt

wy ra# na prze sz%o$", dru gich – nie wy ra# na przy sz%o$"? I jesz cze te dzie ci szpi tal ni ków...

Gli wi cza nie to lu dek o skom pli ko wa nym ge no ty pie. &y j' nie usta j' c' te ra# niej szo $ci' o ho -

ry zon cie „do ju tra”. Ro dzi ce kor kow ców chc' by" po cho wa ni w Gli wi cach, ale m%o dzie(
to oby wa te le $wia ta. Ka( dy z mo ich go $ci od niós% spo re suk ce sy w swo jej dzie dzi nie, ka( -
dy z am bit ny mi i re ali stycz ny mi pla na mi. Do Gli wic wra ca j' tyl ko wspo mnie nia -

mi. I do nie wie lu punk tów. Na krzy wej osi cza su jest to stan wo jen ny, a w$ród lu dzi – ro -

dzi na i… Sel ma.

– Co ty opo wia dasz? – prze rwa %em ci sz!, ja ka za pa no wa %a po wy zna niu Bos ma -

na – prze cie( by %em wte dy z wa mi w Se za mie i wi dzia %em, jak ni st'd, ni zo w'd pa dasz na pod -

%o g!… cho" do pie ro te raz do wia du j! si!, (e to by %e$ ty.

– A kto sta% za mn'? – za py ta% ci cho Bos man.

– Niech zgad n! – smut no za (ar to wa% Tor re ador. – Czy nie przy pad kiem… Sel ma?

– Nie przy pad kiem! – do po wie dzia% moc no Ko mi niarz. – A ty, Kres… nie uda waj, (e nie

wiesz. Pa mi! tam ka( de two je s%o wo z te go Se za mu, pa mi! tam, jak to pod su mo wa %e$: „nie -

wa( ne kto jest z ty %u, a kto z przo du, wa( ne kto ma ini cja ty w!, kto re ali zu je swój plan”.

– Nie, no nie wiem – wci'( jesz cze, za sko czo ny, nie mo g%em po zbie ra" my $li. – Na wet

nie wiem, cze go nie wiem. A co$ mia %em wie dzie"?
– Co$ mia %e$ wie dzie"! – po twier dzi% Ko mi niarz.

– Nic nie wie dzia %em! To jest in ter pre ta cja do da na. Mó wi li $my wte dy o ma ni fe sta cji! Za kil -

ka go dzin mo gli do nas strze la". To wie dzia %em i do k%ad nie nic wi! cej. Ze ro. Nic nie wie -

dzia %em, nic nie wi dzia %em i nic na to nie mo g! po ra dzi". Prze cie( ja was wte dy nie zna -

%em. Na wet was nie roz ró( nia %em!

– Sel m! roz ró( nia %e$! – Ko mi niarz chcia% mnie do bi", ale na szcz! $cie po kil ku wde chach

Bos man by% ju( go to wy do wy ja wie nia swo jej ta jem ni cy.

– Taa… oma wia my ni by ten plan, po chy la my si! nad ma p', wszyst kie r! ce na sto le, a t%ok

by% spo ry, co naj mniej dzie si!" osób, wi! cej. Kil ka dziew czyn, ale wi!k szo$" ch%o pa ków ze „Sta -

nu Du cha”. D%u( szy te mat na ta pe cie, kto$ oma wia dro gi uciecz ko we… Wiesz, to trze ba prze -

"wi czy", po ka za", ode gra": przez r! k! do g%o wy, te rze czy. Na tym pod da szu by %o bar dzo go -

r' co. I te go %! bie... dusz no, wr!cz… par no. – Bos man za milk%.
– Dzi siaj by$ pew nie po wie dzia%… „por no”? – Ko mi niarz po móg% zna le#" s%o wo.

Bos man od zy ska% mo w! i spo koj nie mó wi da lej:

– Na gle po czu %em przez ko szu l! to nie sa mo wi te „par no”. Na wet nie drgn' %em, ale wie -

dzia %em, (e do mo ich ple ców przy war %a Sel ma. Ta kich do $wiad cze) jesz cze wte dy nie mia -

%em. Ow szem, by wa %em z lek ka za ko cha ny w tej czy w owej, na wet na Sel m! po pa ru mie -

si' cach tych na szych kor ków pa trzy %em ju( z go to wo $ci' na wszyst ko, cho" ona za wsze by %a
ta ka nie do st!p na, (e mo g%em tyl ko po ma rzy". I tu na gle przy tu la ci do ple ców swo je go r' -
ce pier si. Po wiem szcze rze – cia ry ta kie, (e pa ra li( zu pe% ny.

– Zu pe% ny to si! za cznie za chwi l! – wtr' ci% prze wi du j' co Ko mi niarz – bo te pier si nie

mia %y roz mia ru. One mia %y tem pe ra tu r!… wrze nia?

– Wszyst ko mia %y, osio le! Za raz opo wiesz swo j' hi sto ri!, a mi ju( po zwól do ko) czy". Bo

sko ro za cz' %em, to do ko) cz!. Tak jak ona mnie wte dy do ko) czy %a…

– No wi!c – wes tchn'% i ci' gnie da lej – gdy ju( si! do brze na grza %em, czu j!, (e ja ka$
r! ka wsu wa mi si! do kie sze ni od spodni. Z pra wej stro ny. Nie $miem drgn'", tyl ko od -

ru cho wo przy ci sn' %em t! r! k!... no có(, chy ba po to, (e by... nie ucie k%a? Obok sta %e$
ty – wska za% Tor re ado ra – z le wej kto$ z Zim nej Wo dy. Nie pa mi! tam. A ona, bo któ( by

to móg% by" za ple cy ma, po wo lut ku po su wa si! da lej. Wiem, (e to Sel ma, bo in ne dziew -

czy ny wi dz!, a jej nie wi dz!. Nie mo g! si! obej rze". Szy ja sztyw na jak... A ona d%o) ciut

co fa... ja nie po zwa lam, wi!c ciut do przo du. Tak cen ty metr wte i cen ty metr we wte. Nie -

do strze gal ne ru chy; nikt nie móg% za uwa (y", bo ona to prze s%o ni %a t' na woj k'. Ja si! co -

raz bar dziej na grze wam, prze sta %em co kol wiek s%y sze", a wy wszy scy – sen ne zja wy, po -

ru sza j' ce si! w zwol nio nym tem pie. Wiesz, jak masz mie" ju tro sie dem na $cie lat, to du (o
nie trze ba. Trzy, czte ry en te ry i je ste$ ugo to wa ny. I ona to po wo lut ku zro bi %a… Zgrza %a
mnie do ko) ca.

– I wte dy ze mdla %e$ – do ko) czy %em %a god nie.

– No nie. Prze cie( po ta kim czym$ si! nie mdle je. By %em wte dy w bia %ych let nich spodniach

i czu %em, (e za chwi l! wszyst ko b! dzie wi da". W%a $nie… wrz' tek wy cho dzi% na wierzch…

Có( mi po zo sta %o? Zwi n' %em si! w k%! bek i stra ci %em rów no wa g!. Da li $cie mi wo dy, tro -

ch! wy pi %em, resz t! wy la %em „nie chc' co” na spo dzie) i ju( by %em ura to wa ny.

– Wiesz, Boss – w%' czy% si! mi!k ko Ko mi niarz – ja to ob ser wo wa %em jak spa ra li (o wa -

ny, w ogó le na was nie pa trz'c. Nie mia %em si %y na ogl' da nie tej sce ny. Czu %em was przez

skó r! i wie dzia %em, (e ona wie, (e ja wiem, co si! dzie je. I jesz cze co$ mi si! wy da je, (e
nie by %em w tym je dy ny. Z ch%o pa ka mi si! o ta kich rze czach nie roz ma wia, ale po tem to

so bie sko ja rzy %em, (e nie tyl ko ja by %em dys kret nie cie ka wy, czy ci! do ko) czy. Po za tym,

to nas… a mnie na pew no, go to wa %o jak piec in duk cyj ny. Nikt ni by na cie bie nie pa trzy%...
Nie któ rym chy ba ostro zbie ra %o si! na sa mo wa rek.

Jesz cze go o co$ py ta li, ale Bos man na d%u( sz' chwi l! za pad% w wy ra# n' nie obec no$".
Te raz mu sia% od po cz'". Cze ka %em, ba wi'c si! pi lo tem wie (y. I da %em na max, gdy *elj ko

Be bek b%a ga%: Zdra vo Sel ma. I mo lim te ne na gin ji se kroz pro zor.
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P
o wie!" An drze ja Jar czew skie go Sel -
ma i ma gicz ne ko ra le (2012) to

dzie !o otwar te na ró# no ra kie do cie ka -

nia. Je go struk tu ra przy po mi na mi pi ra -

mi d$, w któ rej fun da ment oraz strze li -

ste zwie% cze nie s& praw dzi we, opar te

na spraw dzal nych fak tach, na to miast po -

zo sta 'e czte ry cz$ !ci (Kor ki, Xi! "#,
Zjazd, CDN) ma low ni czo si$ roz ci& ga -

j& na ska li praw do po do bie% stwa: od au -

to bio gra ficz ne go au ten ty ku (zdj$ cie 

au to ra z ro ku 1968, za cho wa ne w ar chi -

wum IPN) a# po zu pe' ne zmy !le nie (ano -

ni mi zo wa nie imion go '$ bi z dzien ni ków

Kor kie go przez ko pi stów w IPN). Oma -

wia na pi ra mi da oka zu je si$ zresz t& od -

wra cal na i sub wer syj na, bo krót sza

cz$!" ksi&# ki – „Stan Du cha” – jest

wznio s'a w swej pro sto cie, a ma syw niej -

sza i bar dziej przy ziem na cz$!" dru -

ga – Stan cia $a – tyl ko we frag men tach

ce chu je si$ gór no lot no !ci& i wy su bli mo -

wa nym sty lem (fi nal ny tren). Tak wi$c
raz Sel ma ma ra my (we dle in #y nie ra:

„pi” ram ide al ne) w po sta ci fak tów,

klam ru j& cych fik cyj ne epi zo dy, a za dru -

gim ra zem i na wro tem – ja ko dzie 'o
dwu dziel ne – wy ide ali zo wa ny po cz& tek

po prze dza dr& #e nie, po d& #a j& ce do mniej

jaw nych pod tek stów i nie ma je sta tycz -

nych wy da rze%.

W ba da niach spój no !ci te go dia blo

(ana gram: bia dol!) skom pli ko wa ne go

tek stu wy ró# niam struk tu ry po zio me

i pio no we. Do wy mia rów ho ry zon tal -

nych za li czam ana li zy nu me ro lo gicz ne,

mu zy ko lo gicz ne i sty li stycz ne, na to -

miast do uj$" wer ty kal nych wci& gam in -

ter pre ta cje ge no lo gicz ne (po '& cze nie

w Sel mie roz licz nych ga tun ków li te rac -

kich) oraz „geo lo gicz ne”, czy li na war -

stwie nia cza su ak cji i przed ak cji, alu zje

do bli# sze go nam i od le glej sze go chro -
no to pu, by po s'u #y" si$ ter mi nem Mi -

cha i'a Bach ti na.

Ge no log i geo log

Z
punk tu wi dze nia ge no lo gii li te ra tu -

ro znaw czej na le #y zwró ci" uwa g$
na le #& cy u pod staw utwo ru prze druk

ano ni mo we go (cho" po pra wio ne go

przez nar ra to ra) zbio ru no we lek i mi kro -

re por ta #y pt. „Stan Du cha” z ro ku 1983.

Po tej za iste fun da men tal nej i wy ró# nia -

j& cej si$ (na tle pol skiej be le try sty ki sta -

nu wo jen ne go) cz$ !ci oma wia ne go

dzie 'a na st$ pu j& dwa d'u# sze opo wia da -

nia (mi ni po wie !ci) !ro do wi sko we (Kor -
ki – dzie je gli wic kich li ce ali stów i mu -

zy ków w ro ku 1982; Xi! "# – ob szer na

bio gra fia dzia 'a cza opo zy cyj ne go,

na któ re go do no si bez pie ce je go w'a sna

#o na). Ma my tu te# d'u gi re por ta# (na -

gry wa ny w Gli wic kiej Ra dio sta cji przez

nar ra to ra) ze spo tka nia po 30 la tach

wspó' pra cow ni ków „Sta nu Du cha”

z ich re dak to rem (Zjazd). Za ko% cze nie

sta no wi „pre qu el”, czy li stresz cze nie fa -

bu 'y „dla m'o dych czy tel ni ków” (CDN),

a tak #e Apo lo gia Spo koj ne go, do ty cz& -
ca au ten tycz ne go bo ha te ra „So li dar no -

!ci”, Ta de usza Drza zgow skie go (nb.

Apo lo gia nie ocze ki wa nie przy no si tekst

pt. Tren "y j! ce mu, co trze ba ode bra" ja -

ko ge no lo gicz ny pa ra doks, bo tre ny
z za sa dy czcz& lu dzi zmar 'ych). 

Znaw ca chro no to pu od kry je, #e oprócz

epo ki „kar na wa 'u” „So li dar no !ci” (czy li

ro ku 1981), au tor naj do k'ad niej opi su -

je po cz&t ki sta nu wo jen ne go i kon se -

kwen cje tych za wi ro wa% po li tycz nych a#
po dzie% dzi siej szy, gdy sta le bo ry ka my

si$ z bo le snym pro ble mem lu stra cji

i „gru bej kre ski”. Nar ra cja do ty czy nie

tyl ko wy da rze% zi lu stro wa nych w ze szy -

tach „Sta nu Du cha”, ale i pro wo ka cji gli -

wic kiej z mar ca 1968 (ni# sza war stwa

geo lo gicz na w sto sun ku do lat 80. i na -

sze go stu le cia). Wa# nym chro no lo gicz -

nym seg men tem Sel my – epo k& mi tu za -

'o #y ciel skie go no wych Gli wic – jest opis

tra gicz nych lo sów miesz ka% ców gro du

nad K'od ni c& pod ko niec dru giej woj ny

!wia to wej (hor ror z so wiec ki mi „szpi tal -

ni ka mi”) i na po cz&t ku „wy zwo le nia”

(wy wóz ki (l& za ków do ko pal ni w Don -

ba sie). Ro dzi na Sel my '& czy obie hi sto -

rycz ne trau my, gdy# oj ciec dziew czy ny

zo sta' wy wie zio ny w la tach po wo jen -

nych na Wschód, a jej sio stra, Ka ri na,

ma orien tal ne ry sy ja ko pa mi&t k$ po oj -

cu -„szpi tal ni ku” (mo# li we, i# po tom -

kiem „szpi tal ni ków” jest te# Drza zgow -

ski, bo uro dzi' si$ 20 X 1945 ro ku,

a oj ciec po zo sta je nie zna ny!). )e by

su spens do rów na' po wie !ciom kry mi nal -

nym, sa ma Sel ma z jej ory gi nal n& uro -

d& te# mo #e po cho dzi" z opi sy wa ne go

*ró d'a (gdy by Ka ri na nie by 'a jej sio str&,
ale mat k&!).

Jar czew ski wspo mi na rów nie# o od -

le glej szych war stwach hi sto rii Gli wic. Pi -

sze o !re dnio wie czu, gdy mie !ci 'a si$ tu
„!wia to wa przez chwi l$ sto li ca hu sy ty -

zmu” (s. 322), a tak #e o cza sach ba ro -

ko wych, bo miesz kan ki #e% skie go aka -

de mi ka w ro ku 1982 po trak to wa 'y
ZO MO „zgod nie z sie dem na sto wiecz -

nym gli wic kim oby cza jem, ra zi 'y mun -

du ro wych z gó ry, czym si$ tyl ko da 'o”

(s. 238). 

Cy fry i cy try

J
ak ju# nad mie ni 'em, w fa bu le Sel my
wy od r$b nia j& si$ mo ty wy zwi& za ne

z nu me ro lo gi&, mu zy k& i sty lem. Je den

rzut oka na za war to!" tej post mo der ni -

stycz nej po wie !ci (pó* niej wy ja !ni$,
o co w tej no men kla tu rze cho dzi!) wy -

star czy, by do strzec w spi sie tre !ci 17 mi -

ni no wel, wcho dz& cych w sk'ad „Sta nu
Du cha”, a tak #e 17 epi zo dów w bio gra -

fii Xi# cia (s. 398 i 399). Licz ba ta jest na -

czel nym, per se we ru j& cym sym bo lem

JE RZY PA SZEK

Szel mow ski

styl Sel my

Andrzej Jarczewski w roku 1968
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i zwor ni kiem ak cji utwo ru Jar czew -
skie go. Mo im zda niem, cho dzi tu o wa -
ria cj! na te mat Mic kie wi czow skiej Ody
do m!o do "ci – o si le wia ry m"o dzie# ców
wspó" two rz$ cych „Stan Du cha”. Ma j$
oni wszak po 17 lat! No ta be ne, au tor za -
pre zen to wa ny na stro ni cy 230 li czy so -
bie ty le% wio sen! Nie bez zna cze nia jest
fakt wy li cze nia, i% dwu na sto oso bo we
„kó" ko apo sto" ków Kor kie go” (s. 376),
Trzy Mu zy z &$cz no 'ci oraz Kres (nar -
ra tor) i Kor ki sk"a da li si! na „po t!% n$
gro mad k!” – gli wic k$ sie dem nast k!! 

Spo tka nie star szych o 30 lat bo ha te -
rów, pi su j$ cych do „Sta nu Du cha” (do -
dat ku li te rac kie go do biu le ty nu „Ma ni -
fe sta cja Gli wic ka”) i ucz!sz cza j$ cych
na spo tka nia u Kor kie go, za czy na si!
o go dzi nie 17.17 7 lip ca 2012 ro ku. O tej
sa mej go dzi nie i mi nu cie roz po czy na no
„z"a zy” u prof. Si nu sa, czy li Xi! cia: „sie -
dem na ste go ka% de go mie si$ ca […]
od sie dem na stej sie dem na 'cie” (s. 98).
Ze szy ty z m"o dzie# czy mi pry mi cja mi li -
te rac ki mi uka zy wa "y si! w re gu lar nych
ter mi nach, jak w ze gar ku: 17 ma ja, 17
czerw ca i 17 wrze 'nia 1982 ro ku! 17 no -
tat ni ków (co dzien nych za pi sów wy da -
rze#) zo sta wi" po so bie Zby szek B., któ -
ry pro wa dzi" ko re pe ty cje z fi zy ki.
Oczy wi 'cie, 17 lat mia "a Sel ma, gdy zgi -
n! "a, ja d$c z Kor kim na ju na ku; ty le% lat
mie li jej ko le dzy z li ceum (s. 19 i 155).
Dla opie ku j$ cych si! Xi! ciem dwu
sióstr (mó wi$ cych do sie bie per Isme na
i An ty go na!) bi blij ne 7-let nie la ta t"u ste
i chu de prze kszta" ca j$ si! w okre sy 17-
let nie: „Przy sz"y ko lej ne la ta chu de,
któ re w ich wy pad ku trwa "y nie po sie -
dem, ale po mniej wi! cej sie dem na 'cie
lat” (s. 242). Ba, na wet 'pie wa j$ ce pie -
wi ki z Ma la ge nii ma j$ 17 lat: „s"y cha(
sie dem na sto let nie cy ka dy” (s. 145), co
jest zresz t$ zgod ne z pra wa mi przy ro dy
(sic!). 

U Jar czew skie go nu me ro lo gia pi!k nie
"$ czy si! z mu zy ko lo gi$. Oto opo wie'(
o Kor kim i ko re pe ty cjach sk"a da si! – ce -
lo wo – z 48 cz! 'ci, bo ty le pre lu diów
skom po no wa" Jan Se ba stian Bach w Das
wohl tem pe rier te Kla vier (s. 68). W sta -
nie wo jen nym Gli wi ce b"ysz cza "y le gal -
ny mi i pod ziem ny mi klu ba mi jaz zo wy -
mi. Prze bo je tych lat – wy li czo ne we
wst! pie do Kor ków – po ma ga j$ w zro -
zu mie niu Sel my (s$ wa% nym czyn ni kiem
spój no 'ci ca "e go tek stu te go dwu dziel -
ne go dzie "a). Ty tu" po wie 'ci od wo "u je
si! do au ten tycz nej bal la dy, 'pie wa nej
przez ju go s"o wia# ski (wów czas) ze -
spó" Bi je lo Dug me [Bia "y Gu zik] Go ra -
na Bre go vi cia. Hi ta mi dla me lo ma nów
gli wic kich by "y wte dy pio sen ki Cze s"a -
wa Nie me na, Skal dów, The Eagles (Ho -
tel Ca li for nia), Mu ry Jac ka Kacz mar -
skie go, Psalm sto j# cych w ko lej ce
Kry sty ny Pro# ko, Ma la ge nia (prze -
drze) nia na ja ko Ma "a Ge nia, s. 150).
War to do da( tu o me ta mor fo zach tek stu
hym nu Per fec tu: za miast „Chce my by(
so b$” w sta nie wo jen nym 'pie wa no
„chce my bi( ZO MO” (s. 352).

Frag ment „ora to rium ko l!d ni cze go”
Ko l$ da – Noc ka Er ne sta Bryl la ze s"o -

wa mi: „B$d) jak ka mie#, stój, wy trzy -
maj, / Kie dy' te ka mie nie drgn$ / I po -
le c$ jak la wi na / Przez noc” (s. 104) sta -
je si! fun da men tem za wo "a nia „wy! 3!
Maj!”: „„Wy 3Maj!”: naj wa% niej szy cza -
sow nik 'wia ta, im pe ra tyw sta nu wo jen -
ne go, ar cy s"o wo – Trze cio ma jo we!”
(s. 111). To ar cy s"o wo ma szel mow skie
po tom stwo w dal szej cz! 'ci fa bu "y, bo
oby wa tel lat 80. „mia" si! do ko mu ny do -
sto so wa( i w'ród gier kow skich suk ce -
sów: wy 3p sia ma(! Tak so bie ra dzi(, by
prze trwap sia ma(” (s. 183). Ha s"o trze -
cio ma jo we, god ne wiel kich graf fi ti, sta -
je si! ma try c$ wszel kich me ta pla zmów
czy tme zy (mó wi$c ucze nie!), a to ju%
czy sta

Sty li sty ka

Po wie'( post mo der ni stycz na – po wra -
cam do mod nej no men kla tu ry – wy -

ró% nia si! wie lo 'ci$ od wo "a# in ter tek stu -
al nych (w Sel mie na wi$ zu je si! m. in.
do Ca po te’a, Cor ta za ra, Cze cho wa,
Dan te go, Go go la, Joy ce’a, Her ber ta,
Mic kie wi cza, Mi "o sza, Nor wi da, Pru sa,
Ró %e wi cza, S"o wac kie go, So fo kle sa,
Szek spi ra, Za ga jew skie go), za "a ma -
niem czy sto 'ci i przej rzy sto 'ci ge no lo -
gicz nej, wy zy ski wa niem lu dycz nych
form j! zy ka ar ty stycz ne go (np. po gar -
dza ny przez prof. Da nu t! But tler, au tor -
k! Pol skie go dow ci pu j$ zy ko we go, ka -
lam bur). Otó% gry s"ów, sty li za cje (np.
bi blij ny styl opi su j$ cy %y cie ba si sty,
s. 154), „zmu to wa ne cy ta ty” (s. 334),
wszel kie go ro dza ju prze drze) nia nia ofi -
cjal nej no wo mo wy („Hu ta Jed ne go Ma -
ja”, s. 29; „Ale ja Przy ja) ni Pol sko -
-Zdra dziec kiej”, s. 30) – to wszyst ko
g"ów ny nurt nar ra cji Sel my i ma gicz nych
ko ra li, czyn nik dy stan su do w"a sne go
bo ha ter stwa, lu bia ny przez wie lu czy tel -
ni ków hu mor, ale i pew na trud no'(
w od bio rze po wie 'ci, bo lek tu ra wy ma -
ga nie co eru dy cji i ch! ci zro zu mie nia re -
aliów epo ki. 

Za nim przej d! do kil ku zna ko mi tych
ka lam bu rów, chcia" bym za trzy ma( si!
przy wy na laz ku Jar czew skie go – fi gu -
rze dy wi zu -enig my. Po trzeb ny jest d"u% -
szy cy tat, do ty cz$ cy idei „Sta nu Du cha”:
„To ma by( praw dzi we dla nas dzi' i na -
wet za sto lat; dla Gli wic i dla 'wia ta. Ale
nie dla bez pie ki! Fak ty du cha! Nie ma -
te rii. Te go es be cy nie ogar n$, cho( by si!
zes -po !o wo za to bra li!” (s. 95). Nie po -
praw na w prze dzie le niu sy la ba (ma
by(: ze -spo "o wo) na su wa my'l, %e cho -
dzi w tym maj stersz ty ku sk"a da cza tek -
stu i au to ra o cza sow nik (ze sra li), a nie
o przy s"ó wek (ze spo !o wo)! Je 'li je den
z epi zo dów Ulis se sa – roz dzia" o re dak -

cji ga ze ty – za wie ra 96 fi gur sty li stycz -
nych, to Jar czew ski do da je tu 97 chwyt
ar ty sty post mo der ni stycz ne go! 

Czy ka lam bu ry mo g$ po móc przed sta -
wi( ba ta li! z WRON -$ Ja ru zel skie go?
Jed no graf fi ti ju% przy po mnia -
"em – wy! 3! Maj! Zwo len ni cy ge ne ra -
"a w czar nych oku la rach by li prze ko na -
ni, %e w mu zy ce m"o dzie %o wej „kry je si!
dy ma nit, za dy ma nit” (s. 65). Wi dzi my
tu ana gram (dy ma nit – dy na mit) oraz
wy ra) n$ alu zj! w ka lam bu rze -ka ram bo -
lu do opo zy cyj nej za dy my! W tek 'cie
Sel my po ja wia si! cie ka wa se kwen cja
ka lam bu ro we go od czy ty wa nia skró tu
PRL: „w pe re alu, czy li w nie re alu
Pe ere lu” (s. 45); „W pe ere low skim sur -
re alu li ce ali 'ci […] %y li wy "$cz nie mi -
"o 'ci$ i mu zy k$” (s. 45); „To nie by" re -
al. To by" pe re al!” (s. 188). 
*pie wa j$ ca w mu zycz nym ga ra %u

Sel ma by "a nie tyl ko zdu mie wa j$ co
doj rza "$ wo ka list k$, ale tak %e s"yn n$
w szko le pa ro dyst k$. Uwiel bia "a glos so -
la lie ty pu: „nie b! dzie ni czy im !u pem,
ale jak !up nie, to od!u pie to g!u pie
na s!u pie i nie ro bi( mi b"! dów li te ro -
wych” (s. 391). Udzie la si! ta ma nie ra
nar ra to ro wi, gdy pi sze o „tro ch! sko -
'nych” oczach Sel my: „Z tych oczu za -
pa mi! ta "em w"a 'nie ten in try gu j$ cy
i nie po ko j$ cy skos, a w!os w stos,
w nie bo g!os i nos ty po wy dla tan cer ki
d"u go dy stan so wej” (s. 147). Glos so la lie
t"u ma czy si! tu mi sty k$ mu zy ki, u%y wa -
j$c so le cy zmów ro dem z Fer dy dur ki:
„To mu zy ka nas od je" d"a !a w trans ce -
den cj!, a przy naj mniej w trans” (s. 73);
„To nie my gra li 'my Sel m$. To Sel ma
gra !a na mi. Bez szans na za ko# cze nie
bez wy ko# cze nia graj ków” (s. 77-78).

Apel

Aby ni ko go nie wy ko# czy(, czas
na za ko# cze nie. Dro gi Czy tel ni -

ku! Lek tu ra Sel my jest du %$ przy jem no -
'ci$, ale nie wszyst ko mo g! opi sa(
w tym ese ju. Od szu kaj wi!c sam ta kie
klej no ty szel mow skie go dow ci pu, jak al -
l star si, fi glo zof, po pa praf f ki, sta da nie -
bie skich pta ków, bi j$ ce ser ce par tii, top
b!b ni stej to pli sty, prze ka zio ry (czy nie
ma w nich ban dzio rów i za ka pio rów?),
men tal na bu ra ko za, mend na swo "ocz,
uko cha ny, za faj da ny Pe erel, Nie za le% na
Gru pa Ma la %y Pej za rzy (sic!), nie po zor -
ny mi z po zo ru po zo ra cja mi po zo ro wa(
po zo ry nie po zor ne go dzia "a nia (to nie
%art; tak w"a 'nie brzmia "a in struk cja, wy -
zwa la j$ ca cie ka we po my s"y), szel ma -
-Sel ma, Sel ma -szel ma, sel mo za. Czy tel -
ni ku! Wy! 3! Maj!

!
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Ta jem ni ca Ro da kow skie go. W!a "ci wie nie
da si# jej roz wi k!a$. Bio gra fo wie pod kre -

"la j%, &e nie ma w &y ciu te go ar ty sty nic za ska -
ku j% ce go. Sy ty miesz cza' ski &y wot, po wo dze-
nie, "lub z do br% par ti% i nie za le& no"$ fi nan so wa.

I wie dz%c o tym, idzie si# do Mu zeum
(l% skie go. Naj le piej gdy jest pu sto (a o to
nie trud no w dzi siej szych cza sach) i ci cho.
Je dy ne do pusz czal ne d)wi# ki to da le ki szum
mia sta i po dzwa nia nie !y &e czek w szklan-
kach pa' pil nu j% cych.

S% tu dwa ob ra zy: „Por tret sio stry ar ty sty,
Wan dy, w stro ju "lub nym” (1858) i „Por tret
Zo fii Dzie du szyc kiej” (1874). 

Trze ba od rzu ci$ ca !% wie dz# o sztu ce, nie
zwra ca$ uwa gi na rytm kom po zy cji (za wsze

"wiet ny), na czar ne, lecz roz ma lo wa ne t!o,
na fi ne zyj ne ko ron ki sza la. Trze ba po pa trze$
w oczy osób por tre to wa nych. Uj rzy si# &y cie,
m% dro"$, moc spoj rze nia, roz mo w# bez s!ów,
za my "le nie nad &y ciem i ach, trud no i &art,
s!y szy si# s!o wa, któ re przed chwi l% pa d!y.
Gdzie" trza sn# !y drzwi i skrzyp n# !y scho dy.
Kto" z wiel kim ta len tem móg! by na pi sa$ po -
wie"$, w któ rej &y j% i roz ma wia j% wy !%cz nie
oso by z por tre tów Ro da kow skie go. Ma te ria !u
mia! by a& nad to. Niu an se, drgnie nia du szy.
G!# bo ka, psy cho lo gicz na po wie"$.

Jak on to osi% gn%!? Fak ty z &y cia ma la rza
nic tu nie pod po wie dz%. Mu si my zda$ si#
na in tu icj# i w!a "nie wy bit n% li te ra tu r#. Oto
ostat nie zda nia z „Prze mia ny” Kaf ki:

KOLEKCJA 
MALARSTWA*

POLSKIEGO

Hen ryk Ro da kow ski
Hen ryk Ro da kow ski, „Por tret Zo fii Dzie du szyc kiej”, 1874.

„Nie mal rów no cze "nie, gdy tak roz ma -
wia li, przy sz!o na my"l pa nu i pa ni Sam sa,
pa trz% cym na sw% co raz bar dziej o&y wia j% c%
si# cór k#, &e mi mo wszel kich utra pie', któ-
re ob le k!y bla do "ci% jej po licz ki, roz wi n# !a
si# ona w pi#k n% i buj n% dziew czy n#. Milk -
n%c i nie mal bez wied nie po ro zu mie wa j%c
si# wzro kiem, po my "le li, &e zbli &a si# czas,
aby po szu ka$ dla niej ja kie go" dziel ne go
m# &a. I jak by na po twier dze nie ich no wych
ma rze' i do brych za mia rów, (...) cór ka pod -
nio s!a si# i prze ci% gn# !a swo je m!o de cia !o.”

Dla cze go Kaf ka tak ko' czy t# no we l#? Bo
syn pa' stwa Sam sa – Gre gor, któ ry za mie ni!
si# w ro ba ka, w!a "nie zdech!, nie trze ba si#
ju& go wsty dzi$ i cie le sno"$ mo &e si# na chwi -
l# ujaw ni$. Ale tyl ko na chwi l#.

Ro da kow ski two rzy w sa mym cen trum
miesz cza' stwa (Wie de', Lwów, Kra ków)
w epo ce me ga miesz cza' skiej, kie dy nik n%
ju& ostat nie echa ro man ty zmu i kwit nie bie -
der me ier. Jed no jest pew ne: w je go "ro do -
wi sku, w je go cza sach nie by !o na mi#t no "ci.
By! za to z gó ry usta lo ny po rz% dek rze czy.
Lu dzie wsty dzi li si# uczu$. Co nie zna czy,
&e si# nie ko cha li. Ro da kow ski mia! do-
brych, ko cha j% cych ro dzi ców. Gdy zde cy -
do wa! si# by$ ma la rzem, oj ciec nie pro te -
sto wa!, cho$ pla no wa! in ny za wód dla sy na.
Je go ka rie ra nie zo sta !a z!a ma na, jak u wie-
lu, któ rzy po cho dz%c z do brych ro dzin mu -
sie li zo sta wa$ C.K. urz#d ni ka mi.

W Ga li cji, w dru giej po !o wie XIX wie ku
nie by !o miej sca na na mi#t no"$. Zwi%z ki nie
po wsta wa !y z mi !o "ci. Cie le sno"$ by !a po za
"wia do mo "ci%, ze pchni# ta wsty dli wie do al -
ko wy w no cy. Freud do pie ro stu dio wa! me -
dy cy n# i sam nie wie dzia! jesz cze, &e wy -
wo !a men tal n% re wo lu cj#.

W por tre cie Le onii Blühdorn z Mu zeum
Na ro do we go w War sza wie jest ero tyzm.
Oczy i usta mó wi% – je stem, chc# in ten syw -
nych prze &y$. Ale to za raz zni ka, za mglo ne
spoj rze nie wy ostrza si#, zwra ca w na sz%
stro n#. Nic, nic – za my "li !am si#.

W por tre cie sio stry z Mu zeum (l% skie go te&
jest cie le sno"$ i zmy s!o wo"$, ale nie mo g% si#
one prze bi$ na ze wn%trz, s% uta jo ne. Na po -
wierzch ni &y cia nie wol no im za ist nie$. Jak
w „Prze mia nie” Kaf ki po st# po wa niem cz!o -
wie ka kie ru je wstyd. W &y ciu doj rza !ym nie
ma w ogó le ero ty zmu, jest sub li ma cja i in ne
za da nia (pa trio tycz ne), jest m% dro"$, ma rze nie.

Por tret Zo fii Dzie du szyc kiej. Ko bie ta doj -
rza !a, lecz wci%& pi#k na. Ale &y cie na uczy !o j%
re zy gno wa$ ze swych uro ków. Ju& od ci sn# !o
pi#t no po wta rzal nej co dzien no "ci. Jest w jej
twa rzy po w"ci% gli wo"$, za my "le nie, me lan -
cho lia. I w!a "ci wie nie cho dzi tu tyl ko o ero-
tyzm (a ra czej je go brak) ale o nie mo& no"$
spe! nia nia swo ich ma rze' i wy kra cza nia po za
kon we nans. Nie jest wy klu czo ne, &e ta wstrze -
mi#) li wo"$, re zy gna cja z roz ko szy da je w pew -
nych sfe rach &y cia szla chet no"$ i wznio s!o"$. 

Ro da kow ski nie by! bun tow ni kiem. Za wsze
pró bo wa! si# uk!a da$ z miesz cza' skim gu stem
i bi der me ie rem. Ta sztu ka by !a za wsze na po -
gra ni czu mi# dzy za do wo le niem od bior cy a stwo -
rze niem cze go" po za za mó wie niem. Ca !a je go
cz#"$ twór czo "ci tzw. hi sto rycz na, w któ rej
pró bo wa! w mo nu men tal nych p!ót nach po ka -
zy wa$ wa& ne wy da rze nia jest kl# sk%, jest mar t-
wa jak „&y we ob ra zy” pre zen to wa ne w trak cie
sa lo no wych atrak cji. Ale w por tre tach Ro da -
kow ski wy cho dzi! po za za mó wie nie, two rzy!
ar cy dzie !a psy cho lo gicz ne. Mo &e skrom no"$
o tym de cy do wa !a, sku pie nie, sam na sam
z mo de lem, nie wiem, mo &e to w!a "nie, &e nie
by! bun tow ni kiem i tyl ko cza sa mi w do"$ mo -
no ton nym i ustat ko wa nym &y ciu – po ja wia !a
si# na g!a po trze ba cze go" wi# cej. Ta jem ni ca
Ro da kow skie go. Jak by je go dzie !o by !o du &o
wi#k sze i g!#b sze ni& on sam. 

WOJ CIECH GRA BOW SKI 
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na ny gwa rom pie jok – od -

po wied nik stan dar do we go

ko gu ta – utwo rzo ny zo sta!
przy rost kiem -ak (-ok z po chy le niem

sa mo g!o ski „a”) od pod sta wy s!o wo -

twór czej pie ja! z pier wot nym po !" -
cze niem g!o sko wym -eja -, któ re

za wie ra !y ta kie jesz cze cza sow ni ki,

jak "mie ja! si#, wie ja!, sie ja!, le ja!.
Pry mar n" z ko lei gru p# -oja- mia -

!y cza sow ni ki bo ja! si# i sto ja!. Do -

pie ro pó$ niej do sz!o do %ci" gni# cia

-eja -, -oja - w sa mo g!o sk# „a” i po -

wsta nia dzi siej szych brzmie& pia!,
"mia! si#, wia!, sia!, la!, ba! si#,
sta!. Daw ne rdze nie ma my w cza -

sie te ra$ niej szym (pie j#, "mie j# si#,
wie j#, sie j#, le j#, bo j# si#, sto j#),
a i od kry wa my je – tak jak w pie jo -
ku – w lej ku, bo ja$ ni, sto ja ku („Ma -

zow sze” te' %pie wa: „Pod bo rem,

pod bo rem Ma ry sia sto ja %a), a tak -

'e w zna nym na (l" sku na zwi sku

&mie ja czy w sta rych imio nach Sto -
jan, Bo jan, od któ rych po cho dz" 
de ry wa ty na zew ni cze Sto ja nów,
Sto je' ski, Sto ja now ski, Bo ja nów,
Bo ja no wo, Bo ja now ski.

Od ko, ko na %la du j" ce go g!os ku -

ry i ko gu ta po cho dz": ko kosz, rze -

czow nik w cza sach pra s!o wia& skich

ozna cza j" cy i ku r#, i ko gu ta, dzi% 
– wraz z ko kosz k( – tyl ko ku r#,
kwo k#, daw ny cza sow nik ko ka!
„wy da wa) g!os ko, ko” oraz do brze

zna na we wspó! cze snym j# zy ku for -

ma po tocz na ko ko si! si# „wier ci) si#,
kr# ci) si#”.

Od ono ma to pe icz ne go ko, ko po -

cho dzi rów nie' naj po pu lar niej szy

na (l" sku ko kot – b# d" cy zda niem

prof. Wie s!a wa Bo ry sia pier wot nym

brzmie niem pó$ niej sze go ko gu ta
(S!ow nik ety mo lo gicz ny j# zy ka pol -

skie go, Kra ków 2005, str. 242), ci" -
gle obec ny w roz licz nych u'y ciach

ty pu na pla cu noj wa) niyj szy jest
ko kot, mom sze"! kur i ko ko ta, w jak -

'e cz# stym w na szym re gio nie na -

zwi sku Ko kot (któ' z nas, star szych,

nie pa mi# ta mi !o %ci Kacz mar ka – Ko -
kot ki w!a %nie z Li go nio wej ra dio wej

cze lod ki i po wta rza nej przez baj tli ry -

mo wan ki Kacz ma rek mo go wa,
a w go wie mo tro wa, a w tro wie mo
kwiot ki, co do sto% od Ko kot ki?!),

i w zdrob nie niu ko ko tek (nasz ko ko -
tek jesz cze za m%o dy, )e by pio%),
zna cz" cym te' ty le, co „kran” (niy
do kry' ció %e" ko kot ka i bez to ka pie
wo da).

O pro duk tyw no %ci ko ko ta w daw -

nej pol sz czy$ nie %wiad cz" i ta kie wy -

j# te z roz ma itych tek stów po sta cie,

nych tek stach sta ro pol skich: „By !o
w pirz we ku ry” (Bi blia kró lo wej

Zo fii z ro ku 1455), „Kur al bo ko gut

ma mie) grze bie& na g!o wie czer wo -

ny” (Mi ko !aj Rej 1505-1569).

Jesz cze jed nym je go sta ro pol skim

wa rian tem by! ku ro poj („Ku ro poj,

przy ro dzo ny ze gar” – mo' na prze -

czy ta) u Se ba stia na Pe try ce go

ok. 1554-1626), ku ro p%och//ku ro -
p%o szek za% ozna cza! „lek ko du cha,

p# dzi wia tra, tchó rza, wietrz ni ka, za -

wa dia k#”: „P!o chy, nie sta tecz ny, by

wiatr, ku ro p!och, p# dzi wiatr” (u te -

go' Ja na M" czy& skie go), „Ku ro -

p!o cha mi ta kich zo w", któ rym gdy co

nie we dle fan ta zyi, za raz nie przy ja$&
go to wa” (u Wa c!a wa Po toc kie -

go 1626-1696), „Patrz na owe ku ro -

p!osz ki, gdzie nie masz stat ku ni

trosz ki” (u Mi ko !a ja Re ja).

Ogól no pol ski od po wied nik ty po -

wo %l" skie go ko kot ka, czy li ku rek,

wtór nie, me ta fo rycz nie ozna cza tak

jak ten pierw szy „kran”, a tak 'e
„cz#%) zam ka bro ni pal nej” oraz

„przed miot wy obra 'a j" cy ko gu ta

(np. ro dzaj cho r" giew ki na da -

chu – por. wy ci# ty z bla chy ku rek
na ko "cie le – daw ny sym bol czuj no -

%ci, ze swe go miej sca na szczy cie

wie 'y wi dzia ny z da le ka; tak jak ko -

gut pia niem za po wia da nad cho dz" -
cy dzie&, tak i ku rek na wie 'y wska -

zu je zna j" ce mu si# na rze czy, ja ka

b# dzie po go da; prze no %nie mia nem

kur ka na ko "cie le okre %la !o si# cz!o -

wie ka chwiej ne go, zmien nych prze -

ko na&), w gwa rach – „za tycz k#
u p!u ga”, na Ka szu bach za% – w ty -

po wym dla te go re gio nu brzmie niu

kurk – „tak 'e w!o sy ucze sa ne z prze -

dzia! kiem lub na je 'a”.

Z pia niem i ko gu tem zwi" za na jest

fra za po go do wa na 24 dzie& lu te go:

na "wi# ty Ma ciej ko gut za piej ze sta -

rym bier ni kiem na "wi# ty Ma ciej
rów nym mia now ni ko wi – tak jak

na "wi# ty Jan ja gód pe %en dzban czy

w sta rej woj sko wej ko men dzie u!a& -
skiej na ko'!

W nie któ rych za% re jo nach Pol ski

osta! si# ko gu tek wiel ka noc ny – lu -

do wy zwy czaj po le ga j" cy na ob no -

sze niu al bo ob wo 'e niu po wsi ko gu -

ta (daw niej 'y we go, pó$ niej

zro bio ne go z pa ku! i ustro jo ne go

w pió ra), sk!a da niu 'y cze& i %pie wa -

niu, za któ re otrzy mu je si# dat ki.

Czer wo ny kur na to miast od wie -

ków bu dzi gro z#, bo jest me ta fo rycz -

nym okre %le niem po 'a ru.

!

jak przy miot ni ki ko ko to wy „ko gu ci”

czy ko ko tli wy w zna cze niu „k!ó tli wy,

wo jow ni czy”.

Do omó wio nych s!ów pie jok, ko -
kosz, ko kot mo' na do !" czy) jesz cze

nie zna ny ju' dzi% rze czow nik d$wi# -
ko na %la dow czy ko ko ry ka, przez

S!ow nik Ja na M" czy& skie go z ro -

ku 1564 de fi nio wa ny ja ko „m!o dy

ku rek”. – Ku rek, bo by! jesz cze

prze cie' d$wi# ko na %la dow czy kur
naj bar dziej zna ny z bi blij nej fra -

zy – s!ów Je zu sa do Szy mo na Pio tra:

„Nim kur za pie je, trzy ra zy si# mnie

za przesz”, od wie ków wy ko rzy sty -

wa nej w eu fe mi stycz nym wy krzyk -

nie niu kur za pia% – sub sty tu cie wul -

gar nej kur..., któ ra – zda niem

wi#k szo %ci hi sto ry ków j# zy ka 

– od ku ry „sa mi cy ku ra” po cho dzi.

Ku ra „ko gu ta” znaj du je my w roz licz -

Piejoki

i kokoty

Z
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Teatr z cia!a
i w"gla
By !y pra cow nik zli kwi do wa nej w By to-

miu ko pal ni w" gla ka mien ne go „Roz-
bark” Zdzi s!aw Grem bow ski z roz rzew nie-
niem wspo mi na daw ne do bre cza sy, gdy ten
za k!ad gór ni czy wy do by wa! 3 mln ton w" -
gla rocz nie. 

Kil ka set wa go nów dzien nie od je# d#a !o
z bocz ni cy ko le jo wej – mó wi w fil mie kr" co-
nym przez Anu Czer wi$ skie go.

Opo wie %ci gór ni ków o hi sto rii ko pal ni
„Roz bark” utrwa lo ne zo sta !y przez re #y se ra
w wi de oblo gu dzi" ki – wy my %lo ne mu przez
tan ce rza Ra fa !a Urbac kie go – pro jek to wi
„Ser ce ro bot ni ka na p" dza pra ca” re ali zo wa-
nym w Te atrze Ta$ ca i Ru chu „Roz bark”. Sie-
dzi ba te atru od mar ca 2014 r. mie %ci si" w do-
sto so wa nej dla po trzeb tan ce rzy daw nej
ce chow ni. Ar ty %ci za in spi ro wa ni hi sto ri& ko-
pal ni po sta no wi li utrwa li' jej dzie je oraz lo -
sy pra cow ni ków po cho dz& cych z by tom-
skiej dziel ni cy Roz bark. W ten spo sób tan ce rze
wci& gn" li w ar ty stycz ne dzia !a nia miesz ka$-
ców tej zde gra do wa nej – po li kwi da cji ko pal-
ni – cz" %ci mia sta. 

W ra mach pro jek tu wdra #a ne go w #y cie
przez Ra fa !a Urbac kie go, sy na gór ni ka,
od ko$ ca sierp nia 2014 r. za pro sze ni miesz-
ka$ cy, kie dy% zwi& za ni z ko pal ni&, obej rze li
film Ka zi mie rza Kut za „Sól zie mi czar nej”,
uczest ni czy li w pik ni ku, sa dzi li krze wy wo-
kó! ce chow ni, 'wi czy li ta niec oraz opo wia da-
li przed ka me r& o swo im #y ciu zwi& za nym nie-
ro ze rwal nie z ko pal ni& „Roz bark” i wy ro s!&

wo kó! niej dziel ni c&. W fi na le pro jek tu 7 li -
sto pa da 2014 ro ku uczest ni cy pro jek tu i miesz-
ka$ cy dziel ni cy obej rze li w by !ej ce chow ni
film z bu rze nia ko pal ni oraz utrwa lo ne na ta -
%mie wspo mnie nia gór ni ków. Mu zycz nie im-
pre z" u%wiet ni !a Roz bar ska Gru pa Blu eso wa.
Gwo( dziem pro gra mu by! ta necz ny po pis
Wik to rii Ko z!ow skiej.

– Zro bi li %my cho re ogra fi" w opar ciu o hi -
sto rie, któ re Wik to ria us!y sza !a od swo je go ta -
ty, któ ry 3 la ta tu pra co wa! – ob ja %ni! Ra fa!
Urbac ki przed wy st" pem.

Ale sfi nan so wa ny przez mar sza! ka wo je-
wódz twa %l& skie go pro jekt „Ser ce ro bot ni ka
na p" dza pra ca” nie by! je dy nym re ali zo wa nym
w Te atrze Ta$ ca i Ru chu „Roz bark”, któ re go
dzia !al no%' po nad rok te mu wca le nie by !a ta -
ka pew na. 

Spo ry o na zw!

Poli kwi da cji – z po wo du fi nan so we go ba-
!a ga nu – w 2012 r. przez by tom skich

rad nych sa mo rz& do wej in sty tu cji ar ty stycz nej,
ja k& by! za !o #o ny przez wy bit ne go tan ce rza
i cho re ogra fa Jac ka )u mi$ skie go w 1990 r. au-
tor ski *l& ski Te atr Ta$ ca, w %ro do wi sku ar ty-
stycz nym nie tyl ko w By to miu za da wa no so-
bie py ta nie, czy w!a dze miej skie ze chc&
kon ty nu owa' tra dy cje ta$ ca no wo cze sne go
i utrzy my wa' z bu d#e tu no w& pla ców k" te -
atral n&. Oba wy by !y p!on ne, bo ju# w dru giej
po !o wie 2013 r. Wy dzia! Kul tu ry i Spor tu

Urz" du Miej skie go w By to miu prze pro wa dzi!
spo !ecz ne kon sul ta cje w spra wie wy bo ru na-
zwy no we go te atru no wo cze sne go ba le tu, co
ozna cza !o, #e po mi mo obaw jed nak b" dzie
w upa d!ym mie %cie w" gla i sta li kon ty nu owa-
ne dzie !o za po cz&t ko wa ne przez Jac ka )u mi$-
skie go. Naj pierw jed nak, za nim by tom scy rad-
ni 28 pa( dzier ni ka 2013 r. po wo !a li do #y cia
By tom ski Te atr Ta$ ca i Ru chu „Roz bark”,
przez mia sto prze to czy! si" spór o je go na zw". 

Zgod nie z su ge stia mi %ro do wi ska ar ty-
stycz ne go naj od po wied niej sze by !y Cen trum
Ta$ ca By tom wzgl"d nie By tom skie Cen-
trum Ta$ ca i Cho re ogra fii. Ale obie pro po zy-
cje zo sta !y od rzu co ne, bo za bar dzo ko ja rzy-
!y si" z ju# ist nie j& cym By tom skim Cen trum
Kul tu ry i nie ko ja rzy !y si" ze sztu k&. Za strze-
#e nia wzbu dzi !a tak #e za pro po no wa na i przy-
j" ta przez wi"k szo%' rad nych na zwa. Zw!asz-
cza raj ca Mi cha! Bie da – wbrew wi"k szo %ci 
– kwe stio no wa! jej ma !o %wia to wy i na zbyt lo-
kal ny cha rak ter. Tym cza sem mia !a ona zwi&-
zek z no w& sie dzi b& te atru w za bu do wa niach
zli kwi do wa nej w 2004 r. Ko pal ni W" gla Ka-
mien ne go „Roz bark”. Prze pro wadz ka z daw-
nej sie dzi by *TT w bu dyn ku BCK mo# li wa
sta !a si" dzi" ki roz po cz" te mu w 2012 r. re mon-
to wi daw nej za byt ko wej ko pal nia nej ce-
chow ni wznie sio nej w 1911 r. Od no wa obiek-
tu kosz to wa !a 18 mln z!. 60% kwo ty
po cho dzi !o z unij nej do ta cji, resz t" do !o #y! by-
tom ski ma gi strat. 

Do no we go lo kum Te atr Ta$ ca i Ru chu
„Roz bark” – na utrzy ma nie któ re go by tom ski
ma gi strat rocz nie prze zna czy! po nad mi lion
z!o tych – wpro wa dzi! si" na po cz&t ku 2014 r.
W by !ej ce chow ni ar ty %ci otrzy ma li sa l"
z wi dow ni& na 196 osób. Do te go 3 sa le ba-
le to we, gar de ro b", si !ow ni" i po miesz cze nia
do 'wi cze$. Po za tym ka wiar ni" i – w daw-
nym bu dyn ku ad mi ni stra cji ko pal ni – ho tel dla
ar ty stów. In au gu ra cja pra cy te atru, któ re go dy-
rek to rem zo sta! Ad rian Li pi$ ski, li kwi da tor
*l& skie go Te atru Ta$ ca, od by !a si" wraz
z dnia mi otwar ty mi dla pu blicz no %ci od 7 do 9
mar ca 2014 r. Za in te re so wa nie otwar ciem by -
!o spo re. W ci& gu 72 go dzin ce chow ni" za mie-
nio n& w te atr od wie dzi !o po nad 500 osób. Roz-
po cz" !o si" te# #mud ne kom ple to wa nie
ze spo !u tan ce rzy i cho re ogra fów oraz usta la-
nie pro gra mu ar ty stycz ne go. Na po cz& tek w te -
atrze „Roz bark” za trud nio no – spo %ród 60
ch"t nych z Eu ro py iAzji – 7 tan ce rzy i 3 opie-
ku nów ar ty stycz nych. W ad mi ni stra cji pra c"
pod j" !o 8 osób. 

W mi! dzy na ro do wym to wa rzy stwie

Pierw sz& pre mie r" – „Le gen dy” zo ba czy li
wi dzo wie na de skach te atru 26 ma ja. Cho-

re ogra fi" przed sta wie nia opar te go na ksi&# ce
„No we le gen dy miej skie. *l&sk” opra co wa !a
Kaya Ko !o dziej czyk a dra ma tur gi" przy go to-
wa! Ra fa! Urbac ki. Mu zy k" skom po no wa li
Ania Bra cha czek i Hra bia Foch mann BiFF.
Sze %cio ro tan ce rzy przed sta wi !o ru chem nie-
sa mo wi te opo wie %ci – opi sa ne przez ty si&c
dzie ci ze %l& skich miast na pod sta wie za s!y sza-
nych aneg dot i plo tek. Na sce nie po ja wi li si"
ko smi ci, la ta j& cy spodek, du chy z blo ków – bo
dzie ci na pi sa !y no we hi sto rie po wsta nia ka to-
wic kie go osie dla Gwiaz dy i ha li wi do wi sko-
wej Spodek. „Gru pa tan ce rzy przez po nad go-
dzi n" zgar nia ca !& uwa g"” – opi sy wa !a
en tu zja stycz nie przed sta wie nie Ka ro li na Wy-
cisk w re cen zji opu bli ko wa nej w por ta lu te at-
ra lia.com.pl. 

Ko lej ne przed sta wie nie „Plis not a lo ve
song” za pre zen to wa ne zo sta !o w By tom skim
Te atrze Ta$ ca i Ru chu „Roz bark” mie si&c pó(-

Po li kwi da cji "l# skie go Te atru Ta$ ca i burz li wym roz sta niu z Jac kiem %u-
mi$ skim w By to miu racz ku je sa mo dziel nie no wa eki pa ta necz na. Roz wi ja skrzy -
d&a g&ów nie dzi! ki na wi# za niu do prze my s&o wej hi sto rii mia sta i in te gra cji
z miesz ka$ ca mi dziel ni cy, w któ rej ma sie dzi b!. 

„I don’t wan na be a hor se”. Pre mie ra Te atru „Roz bark” w Tan zhaus NRW w Düssel dor fie

RY SZARD 
BED NAR CZYK 
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niej. By! to spek takl przed sta wio ny ju" czte-
ry la ta wcze #niej w Je ka te ryn bur gu w Ro sji.
Twór ca mi ta necz ne go wi do wi ska by li Uri Ivgi
z Izra ela i Jo han Gre ben z Ho lan dii. Ci dwaj
zna ni tan ce rze stwo rzy li od 2003 r. w du ecie
wie le przed sta wie$ w ró" nych kra jach m.in.
w cze skiej Pra dze, w% gier skim Sze ged. Ra zem
wy st% po wa li w izra el skiej tru pie Kib butz
Con tem po ra ry Dan ce Com pa ny. Re ali za cja
spek ta klu w Te atrze „Roz bark” mia !a dal sze
kon se kwen cje, gdy" od 1 wrze #nia cho re ogra-
ficz ny du et izra el sko -ho len der ski w naj bli"-
szym se zo nie za cz&! spra wo wa' opie k% ar ty-
stycz n& nad by tom skim te atrem ta$ ca. 

Do kil ku na sto oso bo we go ze spo !u te atral-
ne go do !& czy !a rów nie" ja ko kie row nicz ka An -
na Pio trow ska. Zna na tan cer ka, cho re ograf-
ka i re "y ser ka od 1995 r. pro wa dzi !a, za !o "o ny
przez ni&, te atr „muf f mi” w klu bie DGW
w War sza wie. By !a pre ze sk& Za rz& du Fun da-
cji Roz wo ju Ta$ ca oraz sty pen dyst k& Bri tish
Co un cil Awards. Stwo rzy !a 70 przed sta wie$,
cho re ogra fii, pro gra mów edu ka cyj nych i za-
gra nicz nych fe sti wa li. Re "y se ro wa !a spek ta -
kle ta necz ne w Kra ko wie, Po zna niu, Zie lo nej
Gó rze, Szcze ci nie i War sza wie. 

Jej pierw szym sa mo dziel nym przed sta wie-
niem w Te atrze „Roz bark” by !o „I don’t wan-
na be a hor se”, ta necz na opo wie#' o ci%" kiej
gór ni czej fi zycz nej pra cy pod zie mi&. „to nie
gór ni czy epos he ro icz ny, ani re por ta" z wn% t-
rza #l& skich ko pal$... jest to pró ba zro zu mie-
nia, jak za cho wu je si% ludz kie cia !o i psy chi-
ka pod wp!y wem zde rze nia z prze strze ni&
ko pal ni” – pi sze o spek ta klu Ka ro li na Sta ne-
czek, rzecz nicz ka pra so wa Te atru Ta$ ca i Ru-
chu „Roz bark” w By to miu. Wy wie dzio ne
z hi sto rii ko pal ni i lu dzi z by tom skiej dziel ni-
cy Roz bark wi do wi sko po raz pierw szy wy sta-
wio ne zo sta !o 24 pa( dzier ni ka 2014 r. w Tan-
zhaus w Du sel dor fie. 

– Spek takl, zre ali zo wa ny w ra mach wspó!-
pra cy Trój k& ta We imar skie go, przy j% ty zo sta!
bar dzo cie p!o, po do ba! si% pu blicz no #ci, ar ty -
stom i w!a dzom mia sta – oce nia Ka ro li-
na Sta ne czek. 

Po ka zo wi ta necz ne mu by tom skich tan ce-
rzy to wa rzy szy! w Tan zhaus spek takl „Re cor-
ding fields” w re "y se rii i cho re ogra fii Ga el-
le Bur ges. Tre#' wi do wi ska zwi& za na by !a
z dzia !a j& cy mi nie gdy# w re jo nie Nord -Pas -
-de -Ca la is fa bry ka mi w!ó kien ni czy mi. Tak-
"e so lo we po pi sy ta necz ne Ale xan dry Wa ier-
stall z Nad re nii – West fa lii do ty czy !y zwy k!e go
dnia pra cy. 

– Pla nu je my pol sk& pre mie r% tych wszyst-
kich post in du strial nych przed sta wie$ w na szym
te atrze na prze !o mie mar ca i kwiet nia 2015 ro -
ku, kie dy do By to mia przy je dzie wie lu za gra-
nicz nych tan ce rzy i cho re ogra fów – za po wia -
da rzecz nicz ka Te atru „Roz bark”. 

Roz brat z Jac kiem !u mi" skim, 
ale nie na ca #e go

Napo zór wi%c wy da wa' si% mo "e, "e eki-
pa ad mi ni stra cyj na i ar ty stycz na no wej

pla ców ki pod j% !a idee roz wi& za ne go )l& skie-
go Te atru Ta$ ca. Ale jed nak nie do ko$ ca. Roz-
brat z Jac kiem *u mi$ skim po li kwi da cji je go
au tor skie go te atru by! na ty le sil ny, "e co rocz-
na Mi% dzy na ro do wa Kon fe ren cja Ta$ ca
Wspó! cze sne go, w któ rej uczest ni czy li ar ty-
#ci z 50 kra jów #wia ta, roz s!a wia j& ca od 1993
r. By tom w #wie cie, od by !a si% na prze !o mie
czerw ca i lip ca 2014 r. w Te atrze )l& skim
w Ka to wi cach. Nie któ re spek ta kle pod czas im-
pre zy o na zwie „Eko to pia Kul tu ry” przed sta-
wia ne by !y tak "e mi% dzy in ny mi w Gli wi cach
i By to miu. Twór ca by !e go )TT, obec ny dzie-

kan Wy dzia !u Ta$ ca – miesz cz& ce go si%
w tym sa mym miej scu co Te atr „Roz bark”
– Pa$ stwo wej Wy" szej Szko !y Te atral nej im.
Lu dwi ka Sol skie go w Kra ko wie, sa mo dziel-
nie zor ga ni zo wa! mi% dzy na ro do we przed sta-
wie nia m.in. Kib butz Con tem po ra ry Dan ce
Com pa ny z Izra ela a tak "e warsz ta ty ta necz-
ne oraz se mi na ria. 

Na to miast w no wym te atrze w tym sa mym
cza sie, pod ko niec czerw ca 2014 r., od by !a si%
im pre za Roz bark in Mo tion, na któ r& z!o "y-
!y si% wy !&cz nie spek ta kle przy go to wa ne
w Te atrze „Roz bark”.

– Nie przy go to wa li #my pe! ne go dwu ty go -
dnio we go pro gra mu, bo by! to pro log. Je ste -
#my po cz&t ku j& cym te atrem i nie zd& "y li #my
w tym ro ku przy go to wa' se mi na riów czy
warsz ta tów ta necz nych, ale w przy sz!ym ro -
ku „Roz bark in Mo tion” b% dzie w pe! ni roz-
bu do wa n& mi% dzy na ro do w& kon fe ren cj& – za-
pew nia Ka ro li na Sta ne czek. 

Za to sil nie z wpro wa dzo n& w By to miu
przez Jac ka *u mi$ skie go ide& te atru otwar-
te go na wspó! pra c% ze #ro do wi ska mi osób nie-
pe! no spraw nych, !& cz& si% pro jek ty spo !ecz-
ne pro wa dzo ne przez pra cow ni ków Te atru
„Roz bark”. Przez ca !y rok w o#rod kach i do-
mach Po mo cy Spo !ecz nej, Warsz ta tach Te ra-
pii Za j% cio wej, Psy chia trycz nym Od dzia le

Dzien nym od by wa j& si% raz w ty go dniu 45-
mi nu to we za j% cia z pen sjo na riu sza mi i pa cjen-
ta mi, g!ów nie nie pe! no spraw ny mi ru cho wo
i in te lek tu al nie.

– W 19 o#rod kach w ka" dej gru pie, sk!a-
da j& cej si% z gó ra 12 osób, sys te ma tycz nie
trwa j& pro wa dzo ne prze ze mnie za j% cia te ra-
pii po przez ruch – wy ja #nia Be ata Grze lak -
-Szwe da, od po wie dzial na w Te atrze „Roz-
bark” za spo !ecz ne pro jek ty.

Cie ka wym przed si% wzi% ciem sta! si% tak "e
pro wa dzo ny w roz bar skiej pla ców ce ama tor-
ski Te atr In te gra. W za j% ciach ru cho wych i ta-
necz nych za ko$ czo nych w grud niu 2014 r. pre-
mie ro wym przed sta wie niem uczest ni czy !o 13
osób z ze wn&trz. 

– Po !o wa z nich to by !y oso by nie pe! no s-
praw ne in te lek tu al nie – do da je Be ata Grze lak -
-Szwe da. 

Za tem racz ku j& cy i z tru dem roz po czy na-
j& cy dzia !al no#' Te atr „Roz bark” po kil ku mie-
si& cach pra cy naj wy ra( niej za czy na roz wi ja'
skrzy d!a. Cze go do wo dem mo "e by' 
– po prze pro wa dze niu w li sto pa dzie 2014 r.
re kru ta cji – przy j% cie do ze spo !u ko lej nych 2
no wych tan ce rzy i tan cer ki. Atak "e licz ne za-
j% cia dla do ro s!ych za rów no ta$ ca kla sycz ne-
go jak i wspó! cze sne go oraz im pro wi za cji.
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7 li sto pa da w Te atrze „Roz bark” od by "o si! pod su mo wa nie pro jek tu to# sa mo $cio we go „Ser ce ro -
bot ni ka na p! dza pra ca”

„Ser ce ro bot ni ka…” cie szy "o si! ogrom nym za in te re so wa niem pu blicz no $ci
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XXV Rocznica 
Restytucji 
Samorz!du 
Terytorialnego 
w Polsce

25 lat… istoty
demokracji?

Sen ty men ta lizm, he ro izm 

czy tech no kra cja?

Oko licz no "cio we prze mó wie nia naj cz# -
"ciej ude rza j! w ton sen ty men tal ny. „27

ma ja 1990 ro ku od by !y si" pierw sze praw -
dzi wie wol ne wy bo ry”. B# dzie pod kre "la -
na sym bo licz na wy mo wa te go wy da rze nia.
Wy bra ne w 1990 r. ra dy miast i gmin b# d!
prze ciw sta wia ne sej mo wi kon trak to we mu.
Tro ch# to eg zal to wa ne, w sty lu s$aw ne go
wy st! pie nia zna nej ak tor ki, %e „sko# czy! si"
w Pol sce ko mu nizm”.

Mo% na po dej"& do za gad nie nia od stro -
ny „he ro icz nej” (za tr! ca j! cej na wet nie -
co o spi sko w! teo ri# hi sto rii), %e wo bec
kom pro mi so wych usta le' przy Okr! g$ym
Sto le, wo bec bo le snych do "wiad cze'
okre su pierw szej So li dar no "ci i sta nu
wo jen ne go, wo bec bra ku za ufa nia do de -
kla ra cji ko mu ni stycz nej w$a dzy, ów cze -
sna opo zy cja d! %y $a za wszel k! ce n#
do stwo rze nia ba stio nu nie do oba le nia,
fak tów do ko na nych, któ rych nie da si# ju%
cof n!& si $!. Stwo rze nie w ka% dej pol skiej
gmi nie wol ne go, nie za le% ne go od w$adz
cen tral nych, de mo kra tycz nie wy bra ne -
go sa mo rz! du mo g$o by& ta kim „fak tem
do ko na nym”. Prze ciw ta kiej te zie prze ma -
wia np. to, %e gdy przy go to wy wa no Okr! -
g$y Stó$, wca le nie prze wi dy wa no osob -
ne go „sto li ka” sa mo rz! do we go. Pra wie
w ostat niej chwi li t# te ma ty k# do"& sztucz -

nie „przy pi# to” i stwo rzo no pod ze spó$ ds.
sto wa rzy sze' i sa mo rz! du.

Ale w$a "nie w trak cie ob rad te go ze spo -
$u uzgod nio no ta kie kwe stie, jak:

– de fi ni cja sa mo rz! du te ry to rial ne go ja -
ko zwi!z ku ogó $u miesz ka' ców gmi ny
z oso bo wo "ci! praw n! gmi ny, a nie ra dy;

– wpro wa dze nie w$a sno "ci ko mu nal nej;
– za pew nie nie sa mo dziel no "ci fi nan so wej

sa mo rz! du (bu d%e ty lo kal ne ma j! by& od -
r#b ne od bu d%e tu pa' stwa);

– za pew nie nie de mo kra tycz nej or dy na cji
wy bor czej;

– ogra ni cze nie kry te riów nad zo ru pa' stwa
wy $!cz nie do za sa dy le gal no "ci (zgod no "ci
z pra wem);

– stwo rze nie mo% li wo "ci za skar %a nia
przez sa mo rz!d de cy zji w$adz pa' stwo wych
do s! dów.

To% to prze cie% fun da ment praw ny za ist -
nie nia praw dzi we go sa mo rz! du!

A po tem na st! pi $a rzecz nie spo ty ka na
w dzi siej szych cza sach. Ko nia z rz# dem te -
mu, kto wska %e mi przy k$ad ja kich" zmian
w pra wie, któ re zo sta $y zre ali zo wa ne w za -
po wia da nym wcze "niej ter mi nie. W lu -
tym 1989 r. przy Okr! g$ym Sto le prof. Je -
rzy Re gul ski mó wi$: Wy da je si" nam, $e t"
ro bo t" mo$ na zro bi% w ci& gu ro ku, pó! to ra
i w ko# cu ro ku 1990 prze pro wa dzi% no we
wy bo ry w opar ciu o no w& de mo kra tycz n&
or dy na cj".

Tym cza sem wszyst ko przy go to wa no
i wy bo ry prze pro wa dzo no pó$ ro ku wcze -

"niej! Ju% na pierw szym po sie dze niu Se -
na tu 29 lip ca 1989 r. za ak cep to wa no
i przy j# to plan w za kre sie bu do wy sa mo -
rz! du te ry to rial ne go. Przy go to wa no pa kiet
ustaw, uru cho mio no ca $! po t#% n! ma chi -
n# or ga ni za cyj n!. Czy to nie po twier dza
w ja kiej" mie rze owej te zy „he ro icz nej”,
%e sta ra no si# jak naj szyb ciej za bez pie czy&
Pol sk# przed ja ki mi" pró ba mi na wro tu si$
daw ne go po rz!d ku?

Ale tu w$a "nie po ja wia si# ko lej ne mo% -
li we po dej "cie – od stro ny „tech no kra tycz -
nej” czy li "wia do mej, pre cy zyj nej i fa cho -
wo wy ko na nej pra cy na rzecz two rze nia
Pa' stwa, któ re b# dzie spraw nie rz! dzo ne
i za rz! dza ne. Wiel ka ope ra cja bu do wy
od pod staw ca $e go sys te mu, stwo rze nia je -
go ram usta wo wych od by $a si# bez wpa dek
praw nych, bez uchwa la nia „kno tów”, któ -
re po tem par la ment mu sia$ by na chyb ci ka
(i na ko la nie) po pra wia& i no we li zo wa&. Wy -
ko na no so lid n!, le gi sla cyj n! ro bo t#. Sta $a si#
ko lej na rzecz nie spo ty ka na w dzi siej szych
cza sach – przez na st#p ne trzy la ta do ko na -
no za le d wie dwóch no we li za cji o ab so lut -
nie ko sme tycz nym cha rak te rze (wpi sa no
do usta wy tekst "lu bo wa nia rad ne go oraz za -
de kre to wa no, %e ra da gmi ny w mie "cie mu -
si si# na zy wa& ra d! miej sk!).

Mo %e to dzi# ki te mu, %e sa mo rz!d te ry -
to rial ny nie by$ wy pi sa ny ani na sztan da rach
„wal ki z ko mu n!”, ani na sztan da rach
obro' ców sta re go po rz!d ku? Gdy dzi"
prze gl! da si# ste no gra my tam tych dys ku sji,
od ra zu rzu ca si# w oczy, %e ha s$a i ar gu men -
ty „ide olo gicz ne” by $y swe go ro dza ju
ozdob ni ka mi wy g$a sza ny mi na wst# pie.
Po tem wszy scy ki wa li g$o wa mi i… bra li si#
do ro bo ty.

27 ma ja 1990 r.

Efek tem by $y wy bo ry 27 ma ja 1990 ro -
ku i po wsta nie 2.383 rad gmin. Wy bra -

no 51.987 rad nych. To ju% by $a ar mia lu dzi,
któ rej na pew no ni ko mu nie uda $o by si# po -
wstrzy ma&. I nikt na wet nie pró bo wa$… Ko -
mi te ty Oby wa tel skie „So li dar no"&” wy -
gra $y zdo by wa j!c 53,1% miejsc w ra dach.
Par tie post ko mu ni stycz ne zdo by $y rap -
tem 9,1%. Po ja wi $o si# jed nak ca$ kiem
no we zja wi sko: lo kal ne ko mi te ty wy bor -
ców – 24,7%. I to "wiad czy o tym, %e Po -
la cy na praw d# zo ba czy li w sa mo rz! dzie te -
ry to rial nym szan s# na de cy do wa nie o tym,
co wa% ne w naj bli% szym oto cze niu.

Gmi na… i co da lej?

Oczy wi ste by $o od po cz!t ku, %e nie ka% -
dy lo kal ny pro blem mo% na za $a twi&

na szcze blu nie du %ej cza sem gmi ny. Na sa -
mo rz! dy po wia to we i wo je wódz kie przy sz$o
nam jed nak po cze ka& pra wie de ka d#. Prze -
gra ne wy bo ry pre zy denc kie za owo co wa $y
dy mi sj! rz! du Ta de usza Ma zo wiec kie go.
Rz!d Ja na Krzysz to fa Bie lec kie go snu$
roz wa %a nia o two rze niu du %ych pro win cji
na wzór nie miec ki (na ra %a$ si# na wet na za -
rzu ty, %e pró bu je stwo rzy& pa' stwo fe de ral -
ne). Rz!d Ja na Ol szew skie go trwa$ tak
krót ko, %e na wet nie wia do mo, czy chcia$
stwo rzy& w sa mo rz! dzie ja k!" no w! ja ko"&.
Rz!d Han ny Su choc kiej roz po cz!$ dys ku -
sj# i pew ne pra ce nad stwo rze niem po wia -
tów i sa mo rz! do wych wo je wództw, ale
prze rwa $o je roz wi! za nie par la men tu i przed -

KRZYSZTOF 
KOSI(SKI

Mo!na si" spiera# o zalety i wady demokracji, ale je$li ju! zgodzimy si", !e
na razie nikt nic lepszego nie wymy$li%, to chyba tym bardziej zgodzimy si",
!e nie ma prawdziwej demokracji bez samorz&du lokalnego? Nieco

przewrotnym dowodem na prawdziwo$# tej tezy mo!e by# to, !e nawet w

czasach tzw. demokracji socjalistycznej dla stworzenia pozorów  stworzono

fasadowe rady narodowe. Nawet komuni$ci zdawali sobie spraw", !e bez

pozorów samorz&du nie da si" udawa# demokracji… Prawdziwy samorz&d
terytorialny odrodzi% si" 25 lat temu.

Ka!da wa!na, a tym bardziej okr&g%a rocznica ma swoje prawa. Z jednej

strony b"d& odznaczenia i u$ciski d%oni. I bardzo dobrze, bo w ten w%a$nie sposób

Pa'stwo wyra!a swoje uznanie.

B"d& te! naukowe konferencje, referaty historyków, socjologów, politologów.

I z jednych, i z drugich telewizje poka!& kilkusekundowe fragmenty, a tabloidy

– dobrze, je$li je w ogóle zauwa!& – b"d& szuka# jakich$ „smakowitych”

k&sków…

Mo!e warto zatem na powa!nych %amach chocia! spróbowa# przedstawi#,
jak rodzi% si", kszta%towa% i jaki jest samorz&d lokalny dzisiaj? Oczywi$cie,

samorz&d na (l&sku, bo jak!eby inaczej w tym miesi"czniku?
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ter mi no we wy bo ry. Rz!d SLD -PSL mia" in -
ne prio ry te ty.

Z dru giej stro ny mo# na za ry zy ko wa$
stwier dze nie, #e czas, w któ rym nie do ko -
ny wa no ra dy kal nych zmian, po zwo li"
za swo iste okrzep ni% cie sa mo rz! du, na po -
ka za nie, #e spo "ecz no &ci lo kal ne s! w sta -
nie wy bra$ i stwo rzy$ spraw nie dzia "a j! cy
me cha nizm ad mi ni stra cyj ny.

Na ra sta j! ce ocze ki wa nia sa mo rz! dow -
ców wo bec pa' stwa za owo co wa "y ich udzia -
"em (po raz pierw szy tak ma so wym) w wy -
bo rach par la men tar nych w 1997 r. Mo# na
po wie dzie$ w pew nym uprosz cze niu, #e
spo ra gru pa sa mo rz! dow ców w sej mie oraz
oso ba pre mie ra nie z „war szaw ki” spra wi "y,
i# w Pol sce od by "a si% wiel ka de ba ta
nad kszta" tem Rze czy po spo li tej. Rz!d AWS -
-UW nie mia" naj lep szej pra sy, tar ga ny by"
kon flik ta mi ty po wy mi dla ko ali cji two rzo -
nych z udzia "em tak du #ej licz by pod mio tów.
Ko lej ne wy bo ry zmio t"y i t% si "% po li tycz n!
z po wierzch ni zie mi. Ale jed ne go tak rz! do -
wi, jak i pre mie ro wi Je rze mu Buz ko wi od -
mó wi$ si% nie da – od wa gi. Nie rz! dzi"
„pod s"up ki” son da #y. A nie by "o "a two, bo
ma "o co wy wo "y wa "o np. ta kie emo cje spo -
"ecz ne, jak utra ta sta tu su wo je wódz twa.
Do dzi& pra wie cu dem jest to, #e w sto sun -
ku do pier wot ne go za my s"u utwo rze nia
dwu na stu sta n% "o na szes na stu wo je wódz -
twach.

Re for ma ad mi ni stra cyj na kra ju by "a jed -
n! z czte rech tzw. wiel kich re form tam te go
rz! du. Dwie z nich zo sta "y pó( niej wr%cz
znisz czo ne. Ta po zo sta "a, nie ste ty, nie do ko' -
czo na. Kon flik ty i sprzecz ne in te re sy po li -
tycz ne za owo co wa "y za trzy ma niem si%
w pó" dro gi. Za du #o ma "ych, s"a bych po -
wia tów (któ re ni gdy nie b% d! sa mo wy star -
czal ne), wci!# nie do ko' ca ja sny dla zwy -
czaj ne go oby wa te la po dzia" kom pe ten cji
mi% dzy w"a dz! pa' stwo w! a sa mo rz! do w!
na szcze blu wo je wódz kim – nikt ju# nie mia"
od wa gi zmie rzy$ si% z ty mi pro ble ma mi.
Do dzi& pol ski sa mo rz!d mu si ja ko& z tym
#y$…

By$ mo #e kto& zdzi wi si%, #e w tych roz -
wa #a niach po mi n! "em tak re wo lu cyj n!
zmia n%, jak bez po &red nie wy bo ry wój tów
(bur mi strzów, pre zy den tów miast). To by -
"a zmia na fun da men tal na, ale – mo im
zda niem – wca le nie re wo lu cyj na. Usta wa
z 1990 r. da wa "a bar dzo moc n! po zy cj% ra -
dom, nie chro ni!c prak tycz nie wój ta (bur -
mi strza, pre zy den ta). W nie któ rych gmi -
nach do cho dzi "o do zmian na tym
sta no wi sku na wet kil ka ra zy w ro ku. Wójt
(bur mistrz, pre zy dent) ja ko szef za rz! du
gmi ny nie de cy do wa" na wet o je go sk"a dzie,
to ra da go wy bie ra "a. Dla uspraw nie nia pra -
cy w"a dzy wy ko naw czej krok po kro ku do -
ko ny wa no zmian. Naj pierw ta kiej, #e bez
re ko men da cji wój ta (bur mi strza, pre zy den -
ta mia sta) nie mo# na by "o po wo "a$ cz"on -
ków za rz! du. Po tem wy d"u #o no w cza sie
pro ce du r% od wo "y wa nia wój ta (bur mi -
strza, pre zy den ta) oraz ogra ni czo no cz% sto -
tli wo&$ sk"a da nia wnio sków o zmia n% za -
rz! du gmi ny. I wresz cie – w 2002 ro ku
wpro wa dzo no bez po &red nie wy bo ry.
Na pew no usta bi li zo wa "o to pra c% w"a dzy
wy ko naw czej w gmi nach, uczy ni "o j!
spraw niej sz!, przy oka zji wy kre owa "o
wiel k! licz b% sil nych oso bo wo &ci – lu dzi,
któ rzy dzi% ki zdo by te mu au to ry te to wi wy -
gry wa j! ko lej ne wy bo ry. Brak tzw. wa ha -

d"a wy bor cze go jest ewe ne men tem na tle
tzw. wiel kiej po li ty ki.

Jest jed nak i ne ga tyw na stro na – su biek -
tyw ne po czu cie mniej szej ro li i zna cze nia
rad, któ re s! prze cie# jed n! z pod staw de -
mo kra cji lo kal nej. Ro dzi to cza sem na wet
fru stra cj% i pew ne po czu cie nie do war to &cio -
wa nia.

Dla cze go na to miast ni gdy nie wpro wa -
dzo no bez po &red nich wy bo rów sta ro stów
i mar sza" ków wo je wództw? Dla cze go ich
mo# na od wo "a$ i wy mie ni$ w ka# dym pra -
wie do wol nym mo men cie? Nie ste ty, to bar -
dzo pro ste. Na pi sa "em po wy #ej o wy kre -
owa niu spo rej gru py po pu lar nych li de rów
w sa mo rz! dach. Znacz na cz%&$ z nich nie
ma, a przede wszyst kim nie chce mie$ nic
wspól ne go z par tia mi po li tycz ny mi. Wy gry -
wa j! ko lej ne wy bo ry bez par tyj ne go szyl -
du. Po sze rze nie tej gru py o sta ro stów
i mar sza" ków oka za "o si% ju# pi gu" k! nie
do prze "kni% cia…

Za ufa nie to pod sta wa

Po la cy nie s"y n! ra czej z sza cun ku do w"a -
dzy i rzad ko ob da rza j! j! wiel kim za ufa -

niem. Sk!d& si% za tem bie rze fe no men
wszyst kich chy ba bez wy j!t ku son da #y
tzw. za ufa nia do in sty tu cji pa' stwa. W ba -
da niu CBOS z te go ro ku w"a dze sa mo rz! -
do we cie sz! si% za ufa niem 60% Po la ków.
Po tem, jak to si% mó wi, „d"u go, d"u go nic”
i do pie ro ca "a resz ta (po mi jam oczy wi &cie
za ufa nie, ja kim cie sz! si% np. stra #a cy czy
woj sko, bo to nie jest w"a dza, tyl ko s"u# ba).

A rów no cze &nie, gwo li spra wie dli wo &ci
trze ba prze cie# przy po mnie$, #e wy bo ry sa -
mo rz! do we ma j! z re gu "y fre kwen cj% ni# -
sz! ni# po zo sta "e wy bo ry. To tak #e swo isty
„fe no men”, któ ry a# pro si si% o do k"ad niej -
sze zba da nie.

Po ra prze nie&$ si% na chwi l% na na sze po -
dwór ko. Na )l! sku sa mo rz!d sta n!" w ob -
li czu pro ble mów mo #e po dob nych do in -
nych re gio nów kra ju, ale w wy j!t ko wej
ska li: tu taj by" tak bar dzo roz bu do wa ny tra -
dy cyj ny, ci%# ki prze mys", tu taj de wa sta cja
na tu ral ne go &ro do wi ska osi! gn% "a naj wi%k -
sze roz mia ry, tu taj spo "ecz ne kosz ty trans -
for ma cji do tkn% "y tak ol brzy mi! licz b% lu -
dzi. *e by doj&$ do te go punk tu, w któ rym
te raz je ste &my, lo kal na w"a dza mu sia "a
nie raz po dej mo wa$ trud ne, wr%cz nie po pu -
lar ne de cy zje. Cza sem przy p"a ca "a to prze -
gra n! w ko lej nych wy bo rach, cza sem 
„za dy m!” i awan tu r! z re fe ren dum od wo -
"u j! cym, a cza sem uda wa "o jej si% prze ko -
na$ opi ni% pu blicz n!, #e tak „trze ba by "o”.
Ta kie w"a &nie de cy zje b% dzie my przy po mi -
na li w ko lej nych nu me rach mie si%cz ni ka
„)l!sk” w 2015 ro ku – ro ku 25-le cia pol -
skie go sa mo rz! du te ry to rial ne go. Jak wy -
gl! da z dzi siej szej per spek ty wy co&, o czym
hu cza "y (wr%cz grzmia "y) me dia lat te mu
kil ka czy kil ka na &cie?

Kto& za py ta: po co? Sko ro Po la cy ob da -
rza j! w"a dze lo kal ne tak wy so kim za ufa -
niem, to chy ba wszyst ko jest w po rz!d ku?
Mo #e i ob da rza j!, ale czy ro zu mie j!? Kie -
dy& pró bo wa "em „do ucza$” ma tu rzy st%, sy -
na mo je go zna jo me go z Wie dzy o Spo "e -
cze' stwie. M"o dy cz"o wiek by" bar dzo
lot ny, ko ja rzy" fak ty z za dzi wia j! c! lo gi -
k!. My &li cie, #e "a two mi sz"o wy t"u ma cze -
nie mu, #e sta ro sta jed ne go po wia tu (grodz -
kie go) jest wy bie ra ny w wy bo rach

bez po &red nich (pre zy dent ma kom pe ten cje
sta ro sty), a in ne go po wia tu (ziem skie -
go) – ju# nie? Al bo #e nie ma #ad nej ana -
lo gii mi% dzy mar sza" kiem sej mu a mar sza" -
kiem sej mi ku?

Ale co tam, ja si% tu u#a lam nad lo sem
bied ne go ma tu rzy sty, a w nie daw nym wy -
da niu New swe ek’a czy tam z prze ra #e niem
wy wiad z prof. Mar ci nem Kró lem, a w nim
ta kie stwier dze nia, jak:

Je !li sa mo rz"d ma zaj mo wa# si$ je dy -
nie wy da wa niem pie ni$ dzy prze ka zy wa -
nych z bu d%e tu pa& stwa, to nie bar dzo jest
sens wy 'a nia# go w de mo kra tycz nej pro -
ce du rze wy bor czej. /…/ Sa mo rz"d ni by jest
od po wie dzial ny za szko 'y. Tak na praw d$
nie jest, nie fi nan su je prze cie% szkó', je dy -
nie prze ka zu je im pie ni" dze z bu d%e tu pa& -
stwa /…/ Czy sa mo rz"d mo %e /…/ wi$ cej
za p'a ci# na uczy cie lom? Nie ma mo wy! /…/
Je dy ne co mo %e, to wy da# pie ni" dze z Unii
Eu ro pej skiej. /…/ w ma 'ym mia stecz ku wójt
co naj wy %ej wy da je po zwo le nia na otwar -
cie skle pu al bo wy bie ra ga tu nek bru ku
do po 'o %e nia na g'ów nym pla cu. /…/
W Ame ry ce je %e li w nie wiel kim mie !cie ja -
ka! fir ma chce otwo rzy# fi li$, to przy oka -
zji bu du je na przy k'ad sta dion – aby po -
ka za#, %e jest za an ga %o wa na w %y cie
lo kal ne. W Pol sce tak jed nak nie jest. /…/
Unij ne pie ni" dze na dal cze ka j" na wy da -
nie, lecz bra ku je po my s'ów na twór cze ich
wy ko rzy sta nie.

Sie dem ka te go rycz nych stwier -
dze'… I sie dem ra zy wy po wie dzia na nie -
praw da. Te go nie po wie dzia" prze cie# wspo -
mnia ny wy #ej ma tu rzy sta, tyl ko cz"o wiek
po sia da j! cy sza no wa ny przez Po la ków ty -
tu" na uko wy, cz"o wiek o du #ym do rob ku na -
uko wym i pu bli cy stycz nym. Je #e li nie sie -
dzia" bym tak g"% bo ko w te ma ty ce pol skie go
sa mo rz! du, to pod wra #e niem pro fe sor -
skie go au to ry te tu ju# ni gdy nie po szed" bym
na wy bo ry, a mo #e zo sta" bym anar chi st! rzu -
ca j! cym bom by…

Dla te go war to pi sa$ i wy ja &nia$. Bo cza -
sem czu je my si% bez rad ni al bo w&cie kli,
a po la tach oka zu je si%, #e Hi sto ria przy zna -
je ko mu& ra cj%. Tyl ko faj nie by by "o, #e by
ta „hi sto ria” to nie by "o do pie ro na st%p ne lub
ko lej ne po ko le nie…

Ta ki ar ty ku" po wi nien mie$ jed nak ja k!&
po zy tyw n! po in t%. Wi%c niech dla prze ciw -
wa gi b% dzie ni! tak #e zda nie Pro fe so -
ra – Mi cha "a Ku le szy – jed ne go z twór ców
pol skie go sa mo rz! du te ry to rial ne go:

Pol ska wci"% jest sto sun ko wo bied nym
kra jem i od sa me go sa mo rz" du bo gac twa
nie przy by wa. Przy by wa na to miast po ten -
cja 'u.

!

Opi nie wy ra %o ne w ni niej szym ar ty ku le s"
wy ra zem po gl" dów au to ra i nie za wsze s" to% -
sa me ze sta no wi skiem sa mo rz" dów lo kal nych
i or ga ni za cji sa mo rz" do wych w wo je wódz -
twie !l" skim.

Krzysz tof Ko si! ski – dzien ni karz
ra dio wy, pu bli cy sta, ko men ta tor i fe -
lie to ni sta. Od lat spe cja li zu je si% w te -
ma ty ce sa mo rz! do wej. Au tor ksi!# ki
„Dwa &wia ty – sa mo rz! do wy thril ler
z ele men ta mi hor ro ru” wy da nej na k"a -
dem )ZGiP w 2011 ro ku.
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Zie mia jest pla ne t! wo dy. Nie uby wa jej,
ani nie przy by wa. W obie gu przy ro dy za -
wsze jest jej ty le sa mo. Mi mo to nie do bo -
ry wód s"od kich s! dla #wia ta co raz bar -
dziej do tkli we i wci!$ ro sn!. To naj wi%k sze
za gro $e nie dla po ko le&XXI wie ku.

Czy wy star cza j! co na nie re agu je my
w ska li glo bal nej i lo kal nej?

W
o da po kry wa 71 proc. na szej pla ne -

ty. Naj wi! cej jej za so bów (96, 5

proc.) jest w oce anach i mo rzach. Ale s" to
wo dy s#o ne. Tych s#od kich ma my zbyt ma -

#o na wci"$ ro sn" ce po trze by %wia ta. Oko -

#o 1,7 proc. sku wa j" lo dow ce, %nie gi i lód

grun to wy. Nie wie le mniej jest wód pod -

ziem nych. Naj mniej jest tych naj bar dziej do -

st!p nych czy li po wierzch nio wych w rze -

kach, je zio rach i ba gni skach. To wci"$
pod sta wo we &ró d#o wo dy do pi cia i dla go -

spo da rek %wia ta. Wody s#odkie roz bu cha -

nym roz wo jem nisz czy my, za tru wa my

i czy ni my bez u $y tecz nymi. Morza nie

rozwi"zuj" problemu. Na od sa la nie wo dy

mor skiej mo g" so bie po zwo li' je dy nie

naj bo gat sze kra je %wia ta jak np. Ara bia Sau -

dyj ska, Ka tar czy Izra el.

Dzi% brak wo dy pit nej od czu wa ju$ 40

proc. lu dzi na %wie cie. Po nad mi liard nie ma

do niej do st! pu. A za po trze bo wa nie na ni"
wci"$ ro %nie. Obec nie za miesz ku je na Zie -

mi po nad sie dem mi liar dów lu dzi. W 2050

ro ku b! dzie nas o dwa mi liar dy wi! cej. 

We d#ug czwar te go ju$ z ko lei ra por tu

o sta nie %ro do wi ska %wia ta ONZ (UNEP

„GEO – 4”) do 2025 ro ku zu $y cie wo dy

zwi!k szy si! o po #o w! w kra jach roz wi ja -

j" cych si! i o 18 proc. w kra jach roz wi ni! -
tych. Rów no cze %nie na sku tek m.in. po st! -
pu j" ce go za nie czysz cze nia %ro do wi ska,

zmian kli ma tycz nych – do st!p nej czy stej

wo dy pit nej b! dzie co raz mniej. Ju$ za de -

ka d! jej nie do bo ry mo g" do tkn"' dwie trze -

cie lud no %ci %wia ta. Do bli sko dwu mi liar -

dów po wi!k szy si! w nie któ rych re gio nach

%wia ta licz ba tych, któ rzy po zo sta n" bez do -

st! pu do czy stej wo dy. 

Pro gno zy na ukow ców, pod par te do wo da -

mi, nie bu dz" w"t pli wo %ci: ju$ w la tach 2025-

2030 ilo%' wo dy s#od kiej zu $y wa nej przez

ludz ko%' b! dzie rów na wiel ko %ci ich za -

so bów w przy ro dzie. To zwia stu je wiel ki

kry zys.

Dla te go co raz wy mow niej brzmi prze s#a -

nie Ko fie go An na na, by #e go se kre ta rza

ge ne ral ne go ONZ, $e do st!p do czy stej wo -

dy jest pod sta wo w" po trze b" ka$ de go

cz#o wie ka, a przez to je go pod sta wo wym

pra wem!

Czas roz li cze&

To
pra wo Unia Eu ro pej ska daw no wpi -

sa #a w roz wój swo ich kra jów cz#on -

kow skich. Tych sta rych i tych, któ re jak Pol -

ska, do nich do #" czy #y. Wszyst kie mu sz"
prze strze ga' Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej,

usta na wia j" cej wspól n" po li ty k! w tej

dzie dzi nie. Nad cho dzi czas, gdy nasz kra j

mu si si! z niej roz li czy'!
Nad rz!d nym ce lem tej Dy rek ty wy....

jest osi" gni! cie do bre go sta nu wszyst kich

wód na te re nie ca #ej Unii Eu ro pej skiej

do 2015 ro ku. Wszyst kich czy li rzek, je zior,

wód przy brze$ nych i pod ziem nych. 

Dla Pol ski, ze wzgl! du na gi gan tycz ne za -

nie dba nia w go spo da ro wa niu wo da mi i ich

ochro nie w mi nio nej epo ce, jest to zada nie

bar dzo trud ne. Nie zd" $y my na czas spro -

sta' wszyst kim wy ma ga niom, do ty cz" -
cym pa ra me trów na szych wód. Dzi! ki

trans for ma cji ustro jo wej, w#" cze niu Pol ski

do ro dzi ny unij nej, osi" gn! li %my jed nak

w ostat nich kil ku na stu la tach ogrom ny

po st!p. 

Pol ska nie jest kra jem bo ga tym w wo -

d!. Z na szy mi za so ba mi, po rów ny wal ny -

mi z egip ski mi, pla su je my si! w trze ciej

dzie si"t ce kra jów Eu ro py. Co raz cz! %ciej

te$, tak jak wie le re gio nów %wia ta, gn! bi"
nas su sze hy dro lo gicz ne, po wo dzie i in ne

skut ki zmie nia j" ce go si! kli ma tu. Do tych

zmian w gro nie pa(stw unij nych mu si my

do sto so wy wa' tak $e na sz" go spo dar k!
wod n". 

De fi cyt wo dy jest ju$ od czu wal ny nie tyl -

ko na po #u dniu, ale i pó# no cy Sta re go

Kon ty nen tu. Co raz cz! %ciej da j" o so bie

zna' skut ki zmian kli ma tu, zbyt wo do ch#on -

ne go prze my s#u, z#e go za go spo da ro wa nia

te re nów w zlew niach rzek czy z po wo du in -

nych na tu ral nych wa run ków. Na dal ogrom -

Zbior nik za po ro wy w Go cza! ko wi cach

Wo da

naj wa$ niej sza!

Fo
t. 
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ne stra ty wo dy po wo do wa ne s! nie szczel -

no "cia mi w sys te mach ka na li za cyj nych, do -

cho dz! ce w nie któ rych kra jach Eu ro py

na wet do 40 pro cent.

Wo d# wszy scy mu si my oszcz# dza$. I po -

przez eli mi no wa nie jej strat i bar dziej

"wia do me wy ko rzy sty wa nie. Z ko rzy "ci!
dla w%a snej kie sze ni. Ale przede wszyst kim

w tro sce o skrom ne i wci!& za gro &o ne za -

so by wod ne na sze go kra ju i glo bal n! so -

li dar no"$. Na do star cza nie wo dy do ka& -
de go miesz ka nia po trze bu je my co raz

dro& szej ener gii. By chro ni$ w%a sn! kie sze',
a przede wszyst kim ocie pla j! cy si# nie bez -

piecz nie kli mat mu si my i mo &e my wo d#
oszcz# dza$. Co raz gwa% tow niej sze zja wi -

ska kli ma tycz ne po wo do wa ne ocie ple -

niem, wp%y wa j! ka ta stro fal nie na za so by

wod ne "wia ta. I tak ko %o si# za my ka.

Du !y skok

G
o spo da ro wa nie wo da mi i wo d! pit n!
w Pol sce po pra wia si#. W ci! gu ostat -

nich kil ku na stu lat osi! gn# li "my wy& sze

stan dar dy ja ko "ci wo dy do pi cia i oczysz -

cza nia "cie ków. Po pra wia si# stan wód po -

wierzch nio wych. Za wdzi# cza my to z ca %!
pew no "ci! upad ko wi prze sta rza %e go, wo do -

ch%on ne go prze my s%u, uryn ko wie niu sprze -

da &y wo dy, ale przede wszyst kim in we sty -

cjom i mo der ni zo wa nej in fra struk tu rze

wod no -"cie ko wej.

Pol ska star to wa %a z trud nej po zy cji. Jesz -

cze 30 lat te mu po nad po %o wa miast nie po -

sia da %a oczysz czal ni "cie ków. Bli sko czter -

dzie "ci ich pro cent tra fia %o do rzek i je zior

bez &ad ne go oczysz cze nia. Dru gie ty le

po wst#p nym oczysz cze niu me cha nicz -

nym, bo oczysz czal ni bio lo gicz nych pra wie

nie by %o. Wów czas tyl ko 4 proc. pol skich

rzek za li cza no do I kla sy czy sto "ci. Wo dy

w po zo sta %ych, na jed nej trze ciej ich d%u go -

"ci nie nada wa %y si# do wy ko rzy sta nia na -

wet przez brud ny prze mys%. 
Naj wi#k szym tru ci cie lem wód by %o ów -

cze sne wo je wódz two ka to wic kie, po %o &o -

ne w gór nych do rze czach Od ry i Wi s%y. Ich

wo dy, zbie ra %y z prze my s%o we go (l! ska za -

nie czysz cze nia, do cie ra j! ce do Ba% ty ku.

(l!sk po trze bo wa% wo dy naj wi# cej, mia% jej

naj mniej. W go dzi nach szczy tu jej nie do -

bo ry li czo no w set kach ty si# cy me trów sze -

"cien nych na do b#. Mniej wa& na by %a
wów czas ja ko"$ wo dy ni& jej ilo"$.

Po cz!w szy od 2000 ro ku pol skie przed -

si# bior stwa wo do ci! go we i ka na li za cyj ne

ra zem z sa mo rz! da mi prze zna czy %y
(w ogrom nej cz# "ci z po mo co wych fun du -

szy unij nych) 88 mi liar dów z%o tych na

in we sty cje. Za t# su m# wy bu do wa no po -

nad 200 ty si# cy ki lo me trów sie ci wo do ci! -
go wej i 100 ty si# cy ki lo me trów sie ci ka na -

li za cyj nej. Po wsta %o kil ka set no wych

oczysz czal ni "cie ków, po nad ty si!c sta rych

zmo der ni zo wa no. Przy by %o wie le no wych

sta cji uzdat nia nia wo dy i no wo cze sne la bo -

ra to ria do jej ba da nia. Wo da do pi cia sta %a
si# smacz niej sza i bez piecz niej sza. I w kra -

nach jej nie bra ku je. Dla (l! ska to suk ces!

"l# skie roz wi# za nia

P
ol ska go spo dar ka ko mu nal na czer pie

wo d# w 50 proc. z za so bów pod ziem -

nych. Nie do ty czy to wo je wódz twa "l! skie -

go i Kra ko wa. Te dwa re gio ny, po wi! za ne

z so b! m.in. po przez ka ska d# rze ki So %y czy -

li wspól ny mi )ró d%a mi za opa try wa nia si#
w wo d# pit n!, ko rzy sta j! g%ów nie z wód po -

wierzch nio wych. Oba re gio ny od dzie si# -
cio le ci wspó% pra cu j! z so b! w sfe rze go spo -

dar ki wod nej w ka& dym jej wy mia rze.

Tech nicz nym, tech no lo gicz nym, ochro ny

przed po wo dzia mi i opty mal ne go ich wy -

ko rzy sty wa na z po sza no wa niem "ro do wi -

ska na tu ral ne go.

(l! sk! spe cy fi k# w go spo da ro wa niu

wo d! ko mu nal n! naj le piej wi da$ przez

pry zmat Gór no "l! skie go Przed si# bior stwa

Wo do ci! gów SA i je go sys tem za opa try wa -

nia po nad trzech mi lio nów miesz ka' ców re -

gio nu w co raz lep sz! wo d#, po cho dz! c!
w 80 proc. z uj#$ po wierzch nio wych.

Opar ty na po nad stu let niej tra dy cji, roz bu -

do wy wa ny sys tem uj#$, za k%a dów uzdat nia -

nia wo dy, zbior ni ków i ru ro ci! gów ju& nie

tyl ko po kry wa bie &! ce za po trze bo wa nie re -

gio nu w wo d#, ale przy go to wa ny jest

na jego wzrost.

Szcze gól ne zna cze nie dla za opa try wa nia

w wo d# miesz ka' ców re gion ju ma j! zbior -

ni ki wod ne Go cza% ko wi ce na Wi "le oraz

Ko z%o wa Gó ra na Bry ni cy. Rów nie wa& ne

s! zbior ni ki zbu do wa ne na So le, jed nym

z pra wo brze& nych do p%y wów kró lo wej

pol skich rzek. To Tre sna, Po r!b ka i Cza niec

two rz! ce tzw. Ka ska d# So %y oraz zbior nik

Dzie$ ko wi ce.

Ten sys tem zbior ni ków re ten cyj nych

nie jed no krot nie spraw dzi% si# w sy tu acjach

eks tre mal nych tj. pod czas co raz cz#st -

szych susz hy dro lo gicz nych oraz gwa% tow -

nych po wo dzi. I co jest rów nie wa& ne, ich

pier "cie nio wy uk%ad spra wia, &e do star cza -

nie wo dy od bior com, na wet w ra zie awa -

rii któ re go" ze )ró de%, nie b# dzie za gro &o -

ne. Mo& na j! po pro stu po kie ro wa$ in nym

ru ro ci! giem.

Praw dzi w! chlu b! GPW SA z hi sto rycz -

nym ro do wo dem, jest je den z naj wi#k szych

i naj no wo cze "niej szych tech no lo gicz nie

w kra ju – Za k%ad Uzdat nia nia Wo dy w Go -

cza% ko wi cach -Zdro ju.

Pod ko niec ub. ro ku, na za pro sze nie *u -

ka sza Czo pi ka, pre ze sa GPW SA go "ci li

w nim dzien ni ka rze. Jak &e ina czej – z na szej

per spek ty wy sprzed lat  – wy gl! da dzi" ten

ogrom ny, no wo cze sny kom pleks obiek tów

Za k%a du… z dwo ma ci! ga mi tech no lo gicz -

ny mi. Pierw szy z nich to GO -CZAI, uru cho -

mio ny w 1956 r. Dru gi to GO -CZA II

z 1979 r. umo& li wia j! cy wspó% pra c# zbior -

ni ka go cza% ko wic kie go ze zbior ni kiem Cza -

niec, two rz! cym wraz ze zbior ni ka mi Tre -

sna i Po r!b ka – Ka ska d# So %y. Ten Za k%ad

Uzdat nia nia Wo dy, wy po sa &o ny w li ni#
ozo nu i li ni# w# gla ak tyw ne go, po zwa la osi! -
ga$ naj wy& sze, eu ro pej skie stan dar dy jej 

ja ko "ci. Oczysz czo na wo da tra fia po wie lo -

krot nym ba da niu w akre dy to wa nych la bo -

ra to riach do zbior ni ków wo dy czy stej. I da -

lej, ru ro ci! ga mi ma gi stral ny mi do od bior ców

"l! skiej aglo me ra cji. 

W ostat nich la tach woda w mniej szej cz# -
"ci po cho dzi ze zbiornika gocza%kowickiego,

w wi#k szej z rzeki So %y.

GPW SA w Ka to wi cach nie spo czy wa

na lau rach. Zgod nie ze swo j! mi sj! przed -

si# bior stwo pod j# %o si# mo der ni za cji in fra -

struk tu ry wo do ci! go wej na nie spo ty ka n!
do t!d ska l#. To do dat ko wy krok, by wo -

da do pi cia nie tra ci %a swo ich naj lep -

szych wa lo rów i nie wy cie ka %a, p%y n!c
do kon su men tów wy s%u &o n! sie ci! wo do -

ci! go w!. Dla lu dzi wo da za wsze b# dzie

naj wa& niej sza!

JO LAN TA MA TIA KOW SKA
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Z
a wsze z wiel k! ra do "ci!
spie sz# zo ba czy$ gra fi ki

Ja na Szma tlo cha. W%a "ci -

wie – dla cze go? Prze cie& te
nie wiel kich roz mia rów ob ra -

zy sta no wi! swe go ro dza ju

con stans ca %ej twór czo "ci te -

go ar ty sty; mó wi!c krót ko:

na po cz!t ku by %o OKNO.

Sk!d to okno? No, mo &e je -

den cykl z oknem w ro li

g%ów nej, ale te okna mno &! -
ce si# w ró& nych kon fi gu ra -

cjach, sta %y si# ob se sj! Szma -

tlo cha. A jed nak: ob ra zy

Szma tlo cha wy gry wa j!! Chce

si# je ci! gle ogl! da$, ana li zo -

wa$, wpa try wa$ w de ta le,

wy t# &a$ wzrok wpa tru j!c si#
w ko lej ne pra ce, al bo przy -

k%a da$ lu p# lub po wi#k sza$
ob ra zy na mo ni to rze kom pu -

te ra. To praw dzi wa fraj da

de tek ty wa! Ile& jest sa tys -

fak cji w ogl! da niu tych sku -

pisk czar nych i bia %ych pla -

mek, two rz! cych le d wo

wi docz ne go %ym okiem za -

ska ku j! ce sy tu acje, kra jo bra zy, na stro -

je. Ile& tre "ci w ka& dym cen ty me trze

kwa dra to wym po je dyn cze go ob ra zu!

Ale – za raz, jak to „je” ogl! da$. Lo gi -

ka na ka zu je pa trze$  p r z e z okno, a nie

na okno. Szma tloch sta wia pa trz! ce go

w ro li pod gl! da cza – ale nie przez

dziur k# od klu cza, tyl ko przez – jak &e
cz# sto otwar te na o"cie& okno. Wte dy

prze obra &a my si# w uczest ni ka zda -

rze' dzie j! cych si# za oknem. Jed nak

g%ów nym ob ser wa to rem jest sam ar ty sta.

To okno to wa rzy szy mu od dzie ci' stwa.

To  j e g o okno. Pro sto k!t prze ci# ty
krzy &em ra my, któ ra dzie li prze strze'
na kil ka kwa ter – ob ra zów. 

Okno Szma tlo cha nie jest ja kim"
zwy czaj nym oknem. To "l! skie okno.

Okno je go dzie ci' stwa, m%o do "ci i wie -

ku doj rza %e go. Okno z up%y wem lat

zmie nia si#, ale ci! gle  j e s t.  Tkwi

w tym sa mym miej scu, jest "wiad -

kiem co dzien no "ci, wa& nych ale te& cz# -
sto b%a hych, zwy czaj nych wy da rze';

w je go szy bach od bi ja si# i pry wat na,

in tym na, ale i wiel ka hi sto ria. Ile& to ra -

zy spo gl! da my z cie ka wo "ci! w okna

do mostw – cza sem mi mo cho dem wi dzi -

my miesz ka' ców do mu jak krz!ta j! si#,
wy cze ku j! na ko go", sie dz! przy po si% -
ku. Nie za wsze przy zna je my si# do te -

go przed sa mym so b!. Kie dy „na sze”

okno sta je si# pu ste, za nie dba ne, al bo

od wrot nie – zy sku je no wy blask, czy -

ste fi ra ny, no w! far b# na ra mach,

a na pa ra pe tach po ja wia j! si# kwia ty to

do my "la my si#, &e za sz%a ja ka" zmia na.

No wi lu dzie, no wi do mow ni cy, no -

we – in ne &y cie. In na hi sto ria, in na opo -

wie"$. Ale w mu rach i w nie u"wia do -

mio nym przez no wych lo ka to rów

od bi ciu w ta flach szk%a za sty g%a po -

przed nia hi sto ria. My j! pa mi# ta my,

cho cia& z cza sem ule ga za tar ciu. 

„Okna” to pierw szy i naj bar dziej roz -

po zna wal ny cykl gra fik Ja na Szma tlo cha.

Ale ta ka jest ko lej rze czy.

P#k ni# ta na pó% „Ko lo nia

Ka ro la” czy „In me mo riam”

al bo ob ra zy „Bez ty tu %u”

sta j! si# "wia dec twem prze -

mian. (l!sk Szma tlo cha za -

mkni# ty w oknie fa mi lo ka

od cho dzi. Po zo sta je to, co

ze wn# trze, co jak &e cz# sto

nie skry wa ju& w so bie &ad -

nej ta jem ni cy. To tak &e po -

go dze nie si# z prze mi ja -

niem, ze zmia n!, któ re

zna la z%o od bi cie w po wsta -

j! cym od 2005 ro ku „Ka len -

da rzu "l! skim”. Ka len darz

od mie rza czas – dzie'
po dniu, rok po ro ku. Ka& -
da kar ta to "lad od cho dze -

nia. Zmur sza %a rze czy wi -

sto"$ ni ko go nie roz czu la.

B! ble na od sta j! cym, zgrzy -

bia %ym tyn ku to ty le, co po -

zo sta %o po do mu z oknem.

Dzie' po dniu wy ry wa my

ko lej ne kart ki z na sze go &y -

cia. Sa mi te& jak by od mie -

nie ni, prze ina cze ni przez

no wo cze sno"$ uczest ni czy my w tym

od cho dze niu. Po zo sta j! mu ry – a to tyl -

ko ze wn#trz no"$, w któ rej nie od bi ja

si# prze sz%o"$. To wy %!cz nie up%yw

cza su – za po mnie nie, obo j#t no"$. Jest

jed nak w"ród tych ka len da rzo wych

kart jed na in na („Ka len darz "l! ski X,

2014) – przy wra ca j! ca pa mi#$ o daw -

nym oknie. Za ra sta tra w!, mle czem,

ale w tle tyl ko jed no li ta czer'. Za ra sta -

nie – po wol ne, ko ja rz! ce si# z cmen -

ta rzy skiem, z nie upraw nym po lem,

a mo &e jed nak z %! k! z dzie ci' stwa? 

Zna mien ne, &e wy sta w# „Gar fo te ka”

Jan Szma tloch po ka za% we wn# trzach

Mu zeum Miej skie go w Cho rzo wie 

– w swo im mie "cie, w ser cu któ re go po -

zo sta %a wy rwa po daw nej "wiet no -

"ci – ale "wiet no "ci nio s! cej za ra z#
i wy nisz cze nie, wy pa le nie zie mi i lu dzi.

Sam b# d!c (l! za kiem z krwi i ko "ci, ar -

ty st! uro dzo nym w Ru dzie (l! skiej,

miesz ka j! cym w Cho rzo wie, kszta% c! cy

stu den tów Aka de mii Sztuk Pi#k nych

w Ka to wi cach, jak nikt po tra fi ob ser wo -

wa$ i prze twa rza$ to, co wo kó% nie go si#
dzie je. Je go (l!sk w mi nia tu rze, pie czo -

%o wi cie i z ogrom n! ar ty stycz n! de ter -

mi na cj!, ale tak &e zwy czaj n! ludz k! czu -

%o "ci! i – chcia %o by si# po wie dzie$ –

sta ro "wiec k!, przy s%o wio w! "l! sk! pra -

co wi to "ci! – po uk%a da ny w cy kle – ni -

czym na tu iral ny rytm w przy ro dzie,

upo rz!d ko wa ny – jak kar ty ka len da rza,

to kra ina nie prze mi ja j! cych war to "ci.

Do nich za wsze war to od no si$ zda rze -

nia dnia dzi siej sze go i prze gl! da$ si#
w nich, jak w szkla nych ta flach tam te -

go okna. 

WIE S)A WA KO NO PEL SKA 

Jan Szma tloch Gra fo te ka. Mu zeum Miej -
skie w Cho rzo wie. Wer ni sa! od by" si#
3 grud nia 2014 ro ku. Wy sta wa jest czyn na do
22 lu te go 2015 ro ku. 

Jest jak zbiór stop kla tek wy ko ny wa nych

przez la ta z te go sa me go punk tu wi dze -

nia. Ka& dy mo &e u%o &y$ z nich in n! opo -

wie"$. Ale Szma tloch usta wia cza sem

w tych oknach fo to gra fie kon kret nych

osób. To ich &y cie wy pe% ni %o prze strze'
za tym oknem. Nie zmien na za s%o -

na – jak by za ma szy stym ru chem r# ki

prze su ni# ta na skraj kar ni sza, na pa ra pe -

cie nie wiel ka po du szecz ka do pod par cia

%ok ci przez ocze ku j! c! &o n# i mat k#
na po wrót m# &a – oj ca z pra cy w po bli -

skiej ko pal ni czy hu ty, b!d* po zwa la j! -
ca na wy god n!, d%u& sz! chwi l# roz mo -

wy z s! siad k!. Sta %ym ele men tem jest te&
oka la j! cy okno mur – naj pierw ce gla ny,

cha rak te ry stycz ny dla "l! skich fa mi lo -

ków, po tem otyn ko wa ny, ale ob %a &! cy

jak stru py z ra ny. Z oby dwu stron okna

to czy si# &y cie: hucz ne we se la, na ro dzi -

ny dzie ci, zwy czaj na co dzien no"$ i tro -

ska, tak &e przy cho dzi "mier$. Cza sem

okno zo sta je za trza "ni# te – jak „Okno

VI” z 1980 ro ku. Zo sta je wr#cz za kne -

blo wa ne, za s%o ny po spiesz nie za ci! -
gni# to… To okno hi sto rii – nie da j! ce

bez pie cze' stwa ani do mow ni kom, ani

tym, co na ze wn!trz. 

Szma tloch u&y wa swej warsz ta to wej

wir tu oze rii do two rze nia ob ra zów "wia -

ta w mi nia tu rze. Je go akwa for ty – tej

tech ni ce, któ r! cza sem %! czy z akwa tin -

t! po zo sta je wier ny od lat. Re &im nie -

wiel kich for ma tów wy ma ga nie by wa %ej

pre cy zji. Spod pra sy wy cho dz! praw dzi -

we ar cy dzie %a, któ re r# ka mi strza na sy -

ci %a skon den so wa n! tre "ci!. 
Jed nak im pra ce now sze, tym bar -

dziej na bie ra j! ogól no "ci. Pry wat ne

okno Szma tlo cha za czy na zni ka$ z co -

dzien no "ci. Zni ka wraz z ca %! otocz k!,
któ ra by %a ser cem "l! sko "ci – nie re lik -

tem al bo jak &e wszech obec n! tzw.

zre wi ta li zo wa n! prze strze ni! – upi#k -

szo nym (l! skiem, pach n! cym sztucz -

no "ci!, po zba wio nym au ten tycz no "ci.
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Jan Szmatloch w swojej pracowni.

Kalendarz "l!ski 

z oknem w tle
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Je !li nie ry su nek, to co?

Odtam te go cza su wie le si! zmie ni "o.
Ja cek sko# czy" stu dia na Wy dzia-

le Gra fi ki kra kow skiej ASP pod kie run-
kiem pro fe so ra Mie czy s"a wa Wej ma na
i po cz$t ko wo wy da wa "o si!, i% to w"a &nie
ry su nek sta nie si! je go ko ron n$ dys cy pli-
n$. By "y na wet po cz$t ki dzia "al no &ci sce-
no gra ficz nej, roz po cz$" pra c! w ze spo le
fil mo wym Ka zi mie rza Kut za ja ko asy stent
sce no gra fa, gdzie ze tkn$" si! z pra ca mi
An drze ja Ma jew skie go i zda niem kry ty-
ków, to w"a &nie baj ko wy &wiat ry sun ków
te go ar ty sty mia" wp"yw na kszta" tu j$ c$ si!
oso bo wo&' twór cz$ Li pow cza na.

A jed nak to nie ry su nek oka za" si! ar ty-
stycz nym prze zna cze niem Jac ka. Oto co sam
mó wi na ten te mat: 

Ry so wa !em ju" ja ko dziec ko i pier wot nie
chcia !em i#$ na ar chi tek tu r% (oj ciec prze-
cie" by! ar chi tek tem), ale by !em tak den ny
z mat my, "e... szyb ko wy bi to mi to z g!o wy
i po zo sta !a tyl ko dro ga na ASP. Na stu diach
uwiel bia !em Bek si& skie go i na wet mia !em
ta ki okres, "e ry so wa !em – jak to mó wi obec-
nie mo ja "o na – hor ror ki. To by !y la ta za-
raz po sko& cze niu ASP w Kra ko wie i na wet
si% te ry su necz ki nie 'le sprze da wa !y. Wte-
dy w za sa dzie wi% cej ry so wa !em ni" ma lo-
wa !em. Tak na praw d% to za cz( !em na no -
wo i na se rio ma lo wa$ do pie ro 10 lat te mu.
Mia !em nie sa mo wi te opo ry, bo jak po wie-
dzia! mi kie dy# mój pro fe sor od ma lar stwa
w Kra ko wie – „pr% dzej ma! pa na uczy si%
roz ró" nia$ ko lo ry, a kro wa ogo nem b% dzie
le piej w!a da$, ni" ja p%dz lem” – to przy ta-
kim ob ci( "e niu nie by !o mi !a two za cz($.
Ale – "e by doj#$ do wpra wy za cz( !em naj-
pierw ko pio wa$ ob ra zy sta rych mi strzów
(mam kil ka fo tek na pa mi(t k%) i mu sz% po-
wie dzie$, "e ku mo je mu zdzi wie niu (i nie tyl-
ko mo je mu – bo wszyst kie sprze da !em!) ca!-
kiem do brze mi to wy cho dzi !o. Po tem
na wet za cz( !em ma lo wa$ por tre ty na za mó-
wie nie (nud ne!) i kie dy wspie ra j(c si% opi-
ni( mo jej "o ny i zna jo mych, stwier dzi !em,
"e je stem ju" lep szy od ma! py i kro wy – za-
cz( !em ma lo wa$ SWO JE ob raz ki. Oczy wi-
#cie, mu sia !em przy rzec mo jej "o nie, "e nie
pój d% #la da mi ma lar stwa Beksí&skie go,
któ re go, no ta be ne, do dzi siaj uwa "am
za su perma la rza.

Na to ni gdy nie jest za pó" no

Ta kie „pó( ne” ma lo wa nie, jak so bie wy-
obra %am, nie jest "a tw$ de cy zj$. Jest za-

wsze do oko "a ty lu m"od szych, któ rzy na ogó"
ma j$ tzw. &wie %e spoj rze nie, ró wie &ni cy ju%
ma j$ ja kie& osi$ gni! cia, star si spo gl$ da j$
z gó ry, a tu trze ba za czy na' nie mal od ze -
ra. Na de cy zj! Jac ka mia" wp"yw pe wien
cz"o wiek, wy bit ny ar ty sta, spo tka nie z któ-
rym oka za "o si! brze mien ne w skut ki.

Do brze, "e wspo mnia !e# o tym. Cho dzi
o Du d% -Gra cza! By !em na je go ostat nim
chy ba przed #mier ci( wer ni sa "u w Szczyr-
ku, w Ga le rii pa& stwa Ba to rów. I tak si%
z!o "y !o, "e za cz( !em z nim roz ma wia$
i spy ta !em go, czy we d!ug nie go mo" na za-
czy na$ ma lo wa$ w pó' nym wie ku (Du da -
-Gracz mia! wte dy 63 la ta, ja 10 lat
mniej) i on mi od po wie dzia!: „Ch!o pie,
na to ni gdy nie jest za pó' no, je #li tyl ko
masz do te go ch% ci i prze ko na nie”. I bar-
dzo mi to wte dy po mo g!o, bo w!a #nie by-
!em na eta pie..... ko pio wa nia. A na Du d% -
-Gra cza na tkn( !em si% po raz pierw szy

Uczyni' my&l
widzialn$

w 1969 ro ku na je go wy sta wie w sta rym
jesz cze ka to wic kim BWA przy uli cy Dwor-
co wej, na pierw szym pi% trze. By !em za-
chwy co ny, jak ten cz!o wiek ma lu je. Dla
mnie to by !o co# nie sa mo wi te go. Pa mi%-
tam ob raz, któ ry mi naj bar dziej utkwi!
w pa mi% ci – no si! ty tu! „Ko chan ko wie...

Tym, co wy ró% nia ma lar stwo Jac ka Li-
pow cza na, czy te% Ja Li (ta kim bo wiem skró-
tem pod pi su je swo je pra ce) jest per fek cyj-
ne opa no wa nie warsz ta tu. Tu pro cen tu je
do &wiad cze nie gro ma dzo ne m.in. pod czas
pra cy w stu diach fil mów ry sun ko wych
(Han na -Bar be ra wAu stra lii) oraz w cha rak-
te rze gra fi ka dla wie lu wy daw nictw i agen-
cji re kla mo wych w Niem czech. I co& jesz-
cze – za pro cen to wa "o ko pio wa nie ob ra zów
daw nych mi strzów. Nie jest to jed nak zwi$-
zek opar ty je dy nie na for mie – si! ga on
znacz nie g"! biej. Do wy obra( ni Jac ka prze-
mó wi" tak %e duch te go ma lar stwa.

Z ty mi sta ry mi mi strza mi to masz ab so-
lut n( ra cj%! Uwiel biam ta kie ma lar stwo i ile-
kro$ mam oka zj%, to id% i ogl( dam ich ob-
ra zy „na "y wo”. We d!ug mnie ka" dy z tych

wy mie nio nych przez cie bie „wy ska ki wa!” ze
swo ich cza sów do przo du – i tak si% na wet
cza sem dzi wi%, "e Bo scha i Breu gla nie spa-
lo no na sto sie. Ha, ha, ha!

Ogl( da j(c ich ob ra zy za wsze po dzi-
wiam ich warsz tat, no i u Bo scha po my s!y!
Dla mnie to nie sa mo wi te i mnie si% wy da-
je, "e to Bosch by! pre kur so rem sur re ali z-
mu. A co do ich tech nik... no có", oni wte-
dy wol niej "y li i mie li du "o wi% cej cza su.
Ale dzi% ki dzi siej szym mo" li wo #ciom tech-
nicz nym mo" na pew ne pro ce sy w ma lo wa-
niu przy spie szy$. Cho cia"... pu !a pek jest
pe! no. A nie zna j(c do brze tech no lo gii ma-
lar stwa (kie dy# na ASP uczo no!!!) mo" na
so bie cza sem nie z!e go bi go su na ob raz ku
na ro bi$. No, ale na uka kosz tu je...

Krzy wa g# ba rze czy wi sto !ci

Ob ra zy sy gno wa ne Ja Li przy po mi na j$ nie-
co ilu stra cje – z przy mru %e niem oka 

– do dzie "a Dan te go. Po sta cie s$ za mkni! te
w kr! gach swo ich na mi!t no &ci, u"om no &ci
cha rak te ru, po p! dów etc. Au tor wy da je si!

Z JACKIEM LIPOWCZANEM rozmawia WITOLD TURANT

By $o to w za mierz ch$ych cza sach, kie dy po dob no z jed nej z gli nia nek w ka -
to wic kiej Do li nie Trzech Sta wów wy chy n%$ di no zaur. Po tem oka za $o si#, &e to
by $a trasz ka, a w ogó le to ca $a na sza kla sa bar dziej by $a pod eks cy to wa na no -
wym na byt kiem na sze go ko le gi, Jac ka Li pow cza na, ni& tam tym wy da rze -
niem. By $a to p$y ta nie zwy kle wów czas po pu lar ne go ze spo $u The Be atles,
za ty tu $o wa na „Re vo lver”. Kie dy po ja kim! cza sie w ki nach po ja wi$ si# film
no sz% cy ty tu$ jed ne go z utwo rów z tej p$y ty – „'ó$ ta $ód" pod wod na”, sta $o
si# ja sne, i& sto imy w ob li czu no wej es te ty ki. Dzi!, kie dy przy gl% dam si# ob -
ra zom Jac ka, wi dz# wy ra" nie, &e owa es te ty ka z po dob nym im pe tem, jak tek -
sty pio se nek Bi tel sów ude rzy $y w mo je ro zu mie nie po ezji, za ata ko wa $a
wy obra" ni# przy sz$e go ar ty sty. 
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mó wi!: na ra zie sza lej cie so bie do wo li, ale
za po mi na cie, "e wszyst ko ma swój kres i zo-
sta nie cie roz li cze ni – w tym tkwi me ta fi zy -
ka je go ob ra zów. Li pow czan po s#u gu je si$ ka-
ry ka tu r% – s#u "y mu ona do upo sta cio wie nia
wad na ro do wych (nie tyl ko pol skich), na wy-
ków kor po ra cyj nych, wresz cie wie lu in-
nych zbio ro wych aber ra cji. Wi da! wy ra& nie,
"e naj bar dziej iry tu je go sa mo za do wo le nie,
np. po li ty ków, ale nie tyl ko. Z ty mi fi zjo no-
mia mi je go oko ka ry ka tu rzy sty ob cho dzi si$
chy ba naj okrut niej.

Mo je ob raz ki to s! ce lo wo ro bio ne ilu st-
ra cje – z przy mru "e niem oka. Tak so bie po-
my #la $em kie dy#, "e ma lu j!c kra jo bra zy,
pej za "y ki, kwiat ki – to po pew nym cza sie mo"-
na doj#% do ab so lut nej per fek cji i... no w$a -
#nie – i co da lej? Po tem mo "e na st! pi% tyl-
ko nu da. Tak mi si& przy naj mniej su biek tyw nie
wy da je. A w mo ich ob raz kach ja si& ba wi&
po sta cia mi, sy tu acja mi, któ re wy my-
#lam – i po wiem ci jed no – naj trud niej jest
za cz!% – czy li mie% ja ki# po mys$, usta wi% po-
tem te po sta cie na p$asz czy' nie ob raz ka
w ja kich# sur re al nych sy tu acjach i kon fi gu-
ra cjach. A po tem w trak cie pra cy nad ob raz-
kiem to ju" jest faj na za ba wa.

Ka ry ka tu ra po zwa la mi, nie ob ra "a j!c ni-
ko go, uwy pu kla% pew ne wa dy po li tycz ne, re-
li gij ne, oso bo we.

A sk!d czer pi& do te go po my s$y? Ra ny...
wy star czy co dzien nie ga ze t& po czy ta% al bo
TV w$! czy%! Te go jest mul tum! S! kra je,
gdzie jest tak nud no, "e mo" na za sn!%
z nu dów i nic nie wy my #li%. Ale na szcz& #cie
po cho dz& z kra ju, gdzie si& bez prze rwy co#
DZIE JE! I to jest dla mnie ko pal nia po my-
s$ów!.

Ry su j!c ja kie# po sta cie cz$o wiek sta ra si&
za wsze uwy pu kli% ró" ne #miesz ne czy te"
cha rak te ry stycz ne ce chy. Po mo g$o mi
w tym chy ba te" to, "e pra co wa $em w Au-
stra lii, w stu diu fil mo wym Han na -Bar be -
ra i na co dzie( mia $em do czy nie nia z pro-
jek to wa niem scen i ró" nych po sta ci
w ró" nych uk$a dach. To by $a faj na za ba wa,
któ ra po zwo li $a mi dzi siaj da lej ba wi% si&
na mo ich ob raz kach.

Ob ra zy Li pow cza na sta no wi% swo iste #a-
mi g#ów ki – jest w nich wie le sym bo li, de-
ta li, wresz cie ge stów, któ re, aby ob raz
w pe# ni od czy ta!, mu sz% zo sta! od cy fro wa-
ne. Py tam ar ty st$, czy nie oba wia si$, "e
za kil ka czy kil ka na 'cie lat bez spe cjal ne-
go prze wod ni ka b$ dzie to nie mo" li we?

No có"... wy da je mi si&, "e dla ko go#, kto
si& b& dzie tym zaj mo wa$ i roz szy fro wy wa$,
nie b& dzie chy ba spe cjal ne go pro ble mu.
A dla lu dzi bez wy obra' ni to zo sta n! tyl ko
ko lo ro we ob raz ki, na któ rych co# si& dzie-
je. Tak jak dla prze ci&t ne go „zja da cza
chleb” ob ra zy Bo scha czy na wet wspó$ cze -
#nie wie le ob ra zów Du dy -Gra cza te" nie mó -
wi zbyt wie le. Spy taj dzi siej sze go dwu dzie -
sto lat ka, czy wie o co cho dzi na ob ra zie
„Je'd' cy Apo ka lip sy” – czy li fu cha?

W oczach kry ty ki

Kry ty cy w su per la ty wach wy po wia da j%
si$ o twór czo 'ci Ja Li. Pu blicz no'!,

za rów no by wal cy wer ni sa "y, jak i ta in ter-
ne to wa (Li pow czan ko rzy sta umie j$t nie
z no wi nek tech nicz nych – elek tro nicz ne wer -
sje je go dzie# pre zen tu j% si$ w sie ci bar dzo
ko rzyst nie) jest pod wra "e niem je go spo so-
bu wy po wia da nia si$, jak te" prze s#a nia ar-
ty sty. Do ce nia je go po czu cie hu mo ru, a tak-
"e ostro'! spoj rze nia. War to mo "e

przy to czy! kil ka fa cho wych opi nii o je go
ma lar stwie.

Przed sta wie nia, któ re two rzy Ja cek Li-
pow czan mo" na za li czy% do re ali zmu
sur re ali stycz ne go, jed nak po mi mo nad-
re ali stycz nej sty li sty ki ob ra zy osa dzo ne
s! w au ten tycz nym #wie cie. Po zor nie ba-
wi! i cie sz! oko baj ko w! sty li sty k!, jed-
nak po d$u" szym ob co wa niu ujaw nia j!
praw dy do ty cz! ce rze czy wi sto #ci, w któ-
rej funk cjo nu je my. Cz& sto praw dy te nie
s! po chleb ne, od no sz! si& do na szych s$a-
bo #ci i pa ra dok sów co dzien no #ci, dla te-
go te" twór czo#% Li pow cza na mo "e wy-
da% si& nie po ko j! ca w swo jej for mie 
– czy ta my m.in. w re cen zji Ju sty ny
Tom czak. (1)

In ny kry tyk, Syl wia Sa la maj pi sze m.in.
tak: Per fek cjo ni sta. Ma lu je bez po #pie chu,
a ka" dym ko lej nym po ci! gni& ciem p&dz la
wpro wa dza nas do „nie po kor ne go #wiat”
baj ki... któ ra na pierw szy rzut oka po tra fi
roz ba wi% i roz #mie szy%, jed nak po chwi li
ujaw nia przed na mi g$& bo ko skry wa ne s$a-
bo #ci ludz kie go cha rak te ru. For te ca Twór-
czo #ci Jac ka Li pow cza na opar ta jest na nie-
zwy kle so lid nym fun da men cie. Na de ta lu. To
po szcze gól ne frag men ty na da j! rytm ka" dej
z opo wie #ci za war tej w pra cach Ar ty sty, któ-
re za ska ku j! wie lo znacz no #ci!. Oscy lu j!c
mi& dzy re ali zmem a fan ta zj! zda j! si& nie
zna% gra ni cy cza su i prze strze ni.” (2)

War to jesz cze si$ gn%! do opi nii An drze-
ja Ha egen bar tha: Ma larz w swo ich przed sta-
wie niach sca la prze ciw staw ne re al no #ci za-
rów no #wia ta ze wn&trz ne go, #wia ta kul tu ry,
jak i we wn&trz ne go re pre zen to wa ne go przez
prze "y cia, ma rze nia i sny. I co istot ne, ada -
ptu je po ety k& ga tun ków ko ja rz! cych si& ze
sztu k! po pu lar n! (ry su nek sa ty rycz ny, ilu st-
ra cj& kom pu te ro w!, film ani mo wa ny) do w$a -
snych po trzeb, a tym sa mym pod po rz!d ko-
wu je sys tem war to #ci kul tu ry po pu lar nej
kul tu rze „wy so kiej”. Ko he rent ne uk$a dy wi-
zu al ne za war te w me ta fo rycz nych ob ra zach
Li pow cza na zda j! si& nie pod da wa% roz bro-
je niu se man tycz ne mu. Nie mniej mam wra "e-
nie, "e ar ty sta – jak to po wie dzia$ Réné Ma-
grit te – za po mo c! ma lar stwa chce uczy ni%
my#l wi dzial n!.” (3)

Uczy ni! my'l wi dzial n% – to esen cja dzia-
#al no 'ci ma lar skiej, a wi$c wy da wa #o by si$,
"e nie po win no by! nic prost sze go. Ajed nak…
Za po mnie li by 'my, "e ta my'l mu si by! jesz-
cze ubra n% w for m$, któ r% widz b$ dzie zdol-
ny od ko do wa!. S% dz$, "e w ma lar stwie, po-
dob nie jak w li te ra tu rze, a zw#asz cza w po ezji,
ma my do czy nie nia z wie lo ma war stwa mi
prze ka zu. Jed ne z nich do cie ra j% sto sun ko wo
#a two do zbio ro wej wy obra& ni, in ne tyl ko
na za sa dzie in tu icji. U Li pow cza na sto su nek
tych po zio mów za ko do wa nia zda je si$ by!,
zw#asz cza dla od bior cy ob da rzo ne go wy ob-
ra& ni%, zrów no wa "o ny. Dla te go pier wia stek
lu dycz ny nie sie istot n% war stw$ me ta fi zy ki,
bez któ rej dzie #o by #o by jed no wy mia ro we,
o prze zna cze niu pu bli cy stycz nym. Ja Li tej ra -
fy z wdzi$ kiem uni ka i st%d po nad cza so wy
wa lor je go twór czo 'ci.

Ar ty stycz ne po wro ty

Niema sen su py ta! ar ty st$, któ ry
wy sta wia w ca #ej nie mal Eu ro pie

i jest uzna nym cz#on kiem mi$ dzy na ro do-
we go brac twa re ali stów czy te" nad re ali -
stów ma gicz nych, o je go ko rze nie, po nie-
wa" wia do mo, i" uro dzi# si$ w Isteb nej,
a w tam tych oko li cach ród Li pow cza nów

ma d#u g% i bo ga t% hi sto ri$ za pi sa n% w dzie-
jach (l% ska Cie szy) skie go. Ak tu al ne je go
zwi%z ki z tam tym re gio nem, cho! osiad#
w Niem czech, to przede wszyst kim re gu-
lar ny udzia# w pre zen ta cji do rob ku ar ty -
stów te go nur tu, któ rej pa tro nu je Ga le ria
Be skidz ka pa) stwa Ba to rów w Szczyr ku. 

Jak tra fi li #my do Szczyr ku? To by $o tak:
przy oka zji któ rej# z wy staw w Wiel kiej Bry-
ta nii za py ta no mnie, czy w Pol sce by $a by
mo" li wo#% zor ga ni zo wa nia po dob nej wy sta-
wy, jak w Lon dy nie. No i za cz! $em py ta%
w ró" nych ga le riach... Wszy scy kr& ci li no-
sem – bo to oczy wi #cie po wi! za ne jest
z pew ny mi kosz ta mi i na k$a dem pra cy, ale
ten mój po mys$ od ra zu pod chwy ci li pa( stwo
Ba to ro wie z Ga le rii w Szczyr ku. Ja si& zo-
bo wi! za $em, "e uru cho mi& mo je zna jo mo-
#ci z ar ty sta mi po za Pol sk!, a oni w Pol sce.
Nie by $o to $a twe, bo nie któ rzy o Pol sce mie-
li mgli ste al bo "ad ne po j& cie i kraj ten ko-
ja rzy$ im si& ra czej ne ga tyw nie. Naj za-
baw niej sze by $o dla mnie to, jak mu sia $em
prze ko ny wa%, "e w Pol sce s! do bre sta cje
ben zy no we, "e mo" na p$a ci% kar ta mi kre dy-
to wy mi... A te raz to ju" si& kr& ci i Ga le ria
w Szczyr ku zy ska $a przez to na zna cze niu,
jak mi si& wy da je... Czy b& d& w przy sz$ym
ro ku na „Ma gi cal Dre ams III” w Szczyr ku?
No, my #l& "e je #li mnie w$a #ci cie le Ga le rii
nie ma j! do sy%, to... TAK!

Pra cu j& obec nie wci!" nad tym sa-
mym – czy li nad ob raz ka mi w do tych cza-
so wym sty lu i zbie ram je na wy sta wy in dy-
wi du al ne, któ re mam ju" za kle pa ne
w Pol sce na przy sz$y rok. A mia no wi cie
w Ga le rii SD Mo ko tów w War sza wie, Ga-
le rii Na Wprost w I$a wie, w Ga le rii Sza lom
w Kra ko wie. No i „Ma gi cal Dre ams III”
w Szczyr ku. Ostat nio na ga by wa $a mnie kil-
ka krot nie pew na ga le ria z Za chod nie go Wy-
brze "a USA, ale trze ba by% re ali st!. Ma-
lu j& nie wi& cej ni" 15 ob raz ków (ze wzgl& du
na tech ni k&) w ro ku, a kosz ty wy sy$ ki ob-
ra zów do USA (nie mó wi!c ju" o wy je'-
dzie!) i ten ca $y cyrk z c$em – to roz s! dek
na to mó wi – NIE! W Eu ro pie nie ma z tym
pro ble mu, jest Unia wi&c po zo sta je tyl ko
kwe stia za pa ko wa nia ob raz ków do au ta i...
w dro g&. Bez c$a, gra ni cy i in nych for mal-
no #ci. A wy sta wiam oprócz Pol ski, w Nie-
m czech, Da nii, Fran cji, we W$o szech,
Zjed no czo nym Kró le stwie i Au strii. Chy ba
wy star czy!

Nie by# bym tak ca# kiem pe wien. Spo sób
wi dze nia 'wia ta, ja ki pre zen tu je Ja cek Li-
pow czan, szcze gól nie w Pol sce, zm$ czo nej
prze ja wa mi aro gan cji kla sy po li tycz nej
i nie mo g% cej si$ wy zwo li! z za kl$ te go kr$-
gu swo ich przy war i s#a bo 'ci, wy da je si$ zy-
ski wa! so bie co raz szer sze gro no zwo len-
ni ków. Po nad to to przy mru "e nie oka jest
tak "e szcze gól nie cen ne, po nie wa" ró"-
nych na d$ tych mo ra li stów ma my tak "e
wi$ cej, ni" po trze ba. Aza tem, Jac ku, nie wy-
star czy. Cze ka my na ko lej ne wy sta wy,
wer ni sa "e i no we pra ce, któ re uka "% nas sa-
mych, a tak "e nasz no wy wspa nia #y 'wiat
w nie co wy krzy wio nym zwier cia dle. Kie-
dy' na zy wa no to ka thar sis i by #o to jed n%
z wa" nych funk cji sztu ki. Ja ko' nie wie rz$,
"e by to si$ mo g#o zmie ni!, w ka" dym ra zie
do pó ki two rz% ta cy ar ty 'ci jak Ja cek Li pow-
czan. 

!

(1) (2) (3) – cytaty pochodz! z materia-
"ów zgromadzonych w archiwum Artysty
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Pie!" dla bluesa 
mu je, a w szcze gól nych wa run kach uka -
zu je na no wo”. Z licz nych lek tur od Le -
wi sa Car rol la po Ga brie la Gar ci# Ma rqu -
eza i Jor ge Lu isa Bor ge sa wie my, ile mo $e
si# wy da rzy% po dru giej je go stro nie lu -
stra. W folk lo rze pol skim od bi ja ono
du sz# cz&o wie ka, je go pa mi#% i uczu cia,
je go dra ma ty. W wie lu re gio nach gdy
cz&o wiek umie ra&, za s&a nia no lu stro
i otwie ra no okno, by du sza mo g&a swo -
bod nie opu !ci% cia &o i dom zmar &e go, i by
zmar &y w lu strze w&a !nie nie wy pa trzy & so -
bie ko go! z do mow ni ków ja ko to wa rzy -
sza swo jej w# drów ki do wiecz no !ci.
W blu eso wo -lu strza nych sprz# $e niach
za tem tyl ko ima gi na cja mo $e cz&o wie ka
ogra ni cza%…

W&' cze nie si# w fe sti wal „Two je go Blu -
esa”, któ re go re dak cja zna la z&a si# w Cho -
rzo wie, by &o kwe sti' cza su. W ro ku 2004
kon cert ga lo wy fe sti wa lu zwi' za no po raz
pierw szy z uro czy sto !ci' wr# cze nia na -
gród czy tel ni ków pi sma na pod sta wie wy -
ni ków an kie ty Blu es Top. Rok pó( niej
zor ga ni zo wa no kon kurs „Young Blo od”
z my !l' o no wych, m&o dych ar ty stach. Ich
wy szu ki wa nie i pro mo cja sta &y si# jed n'
z mi sji Blu estra cji. W!ród lau re atów ko -
lej nych edy cji kon kur su „Young Blo od”
by li m.in.: J.J. Band, Bo ogie Boys, Te ena -
ge Be at, Siód ma w No cy, Ho oDoo Band.
Na Ga li w 2014 r. za oso bo wo!% ro ku
uzna no Ja na Choj nac kie go, za ze spó&
ro ku Jan Ga &ach Band, wo ka li st' ro ku zo -
sta& Bar tek Przy tu &a, a wo ka list k' Mag -
da Pi skor czyk, od kry cie ro ku za! to Che -
ap To bac co…

Od by wa j' cy si# od 1999 ro ku w Ty -
chach Fe sti wal Mu zycz ny im. Ry! ka
Rie dla „Ku prze stro dze” by& jed nym
z naj bar dziej spek ta ku lar nych wy da rze"
w $y ciu kul tu ral nym mia sta i za ra zem je -
go wi zy tów k'. Pierw sza edy cja od by &a si#
w 5. rocz ni c# !mier ci ar ty sty. W ro -
ku 2014 mi n# &o ju$ 20 lat od tam te go tra -
gicz ne go wy da rze nia. Fe sti wal sta no wi&
in te re su j' cy kon tra punkt dla or ga ni zo wa -
ne go tak $e w Ty chach „)l' skiej Je sie ni
Gi ta ro wej”. Pó( niej prze nie sio no go
do Cho rzo wa, gdzie mu zyk si# uro dzi&,
sp# dzi& pierw sze la ta $y cia i gdzie 30 lip -
ca 1994 ro ku umar&, w szpi ta lu, kil ka set
me trów od miej sca, w któ rym miesz ka&
ja ko dziec ko. Na ro dzi ny fe sti wa lu by &y
od po wie dzi' na przed wcze sn' !mier%
blu eso we go ar ty sty (Ry siek mia& wte dy
tyl ko 38 lat) i na ro sn' ce po trze by !ro do -
wi ska je go wiel bi cie li. Wie lu „piel grzy -
mo wa &o” do gro bu na cmen ta rzu ko mu -
nal nym w Ty chach -War to g&ow cu,
zw&asz cza w rocz ni c# !mier ci Rie dla, co
bu dzi &o nie po ko je in nych osób od wie dza -
j' cych to miej sce. Od 1999 ro ku spo tka -
nia od by wa &y si# w pe& nej uro ku oko li -
cy – nad Je zio rem Pa pro ca" skim – i by &y
!wi# tem blu esa. Zna mien na sta &a si#
tak $e na zwa Fe sti wa lu przy po mi na j' ca
o dra ma tycz nych przy czy nach zgo nu
ar ty sty. Przy je$ d$a& nad pa pro ca" skie je -
zio ro szef MO NAR -u Ma rek Ko ta" ski
(zgi n'& tra gicz nie 19 sierp nia 2002 r.).
Od ro ku 2009 Fe sti wal „Ku prze stro dze”
or ga ni zo wa ny jest w Wo je wódz kim Par -
ku Kul tu ry i Wy po czyn ku w Cho rzo wie

Mu zy ka ob !o ko bu ja czy -we! no zbie ra czy,
wy ko nu j" cych swo j" pra c#. Schy la j" si#,

wy ci" ga j" r# ce, wy trze pu j" 
po wie trze ze strz#p ków we! ny. Zbie ra j"
to, co ze bra$ trze ba. To, co od rzu co ne.
To, cze mu od da je si# cze%$. Frag men ty
ludz kie go du cha, któ re mu ja ko% uda !o

si# uciec. Wk!a da ne do po do! ka 
far tu cha. 

Zbie ra je d!o& w r# ka wicz ce. 
PAT TI SMITH

Ry szard Ga bry! o swo jej mu zy ce na -

pi sa": „Kom po nu j#, jak bym obie ra"
al bo sk"a da" jab" ko, a sed no skry wam

za sied mio ma za s"o na mi mo jej wy -

obra$ ni”. Wy obra$ nia i wra% li wo!&
'l( za ków za wsze by "y i!cie ar ty stycz -

ne. Wszyst ko, za czym t# sk ni li, cze go im

bra ko wa "o – otwar te go nie ba, prze -

strze ni, wol nej my !li – prze ku wa li

w har mo ni# i bar wy. Pie !ni ni czym

czar ne z"o to w hut ni czy ogie) wrzu co -

ne p"o n(, cho& si# nie spa la j(, ni czym

krzew go re j( cy, w któ rym Moj %e szo wi

ob ja wi" si# Bóg... 

A gdy pie ce za cz# "y sty gn(& i za trzy -

my wa "y si# ko "a ko pal nia nych szy bów,

i gdy har fa czte rech ko mi nów Hu ty Ko -

!ciusz ko znik n# "a z kra jo bra zu Cho rzo -

wa, mo% na by "o od nie!& wra %e nie, %e
osa mot nio n( ci sz# wy pe" nia z wol na

smut ne "ka nie t# sk no ty, me lo dia snu j( -
ca si# ni czym blu es... 

Mia sto blu esa

Tojed no z ha se& pro mu j' cych wspó& -
cze sny Cho rzów. Tu wy da wa ny

jest „Twój Blu es” – je dy ny w Pol sce
kwar tal nik blu eso wy, za &o $o ny i pro wa -
dzo ny przez An drze ja Ma ty si ka, pi smo na -
gro dzo ne mi# dzy na ro do wy mi na gro da mi
Ke eping The Blu es Ali ve Award i Ger man
Blu es Award, czy ta ne w Pol sce i po za jej
gra ni ca mi. I tu tak $e od by wa si# je den
z naj wa$ niej szych pol skich blu eso wych
fe sti wa li pod na zw' „Blu estra cje”.

20 lu te go 1998 ro ku w Miej skim Do -
mu Kul tu ry „Ba to ry” spo tka &a si# gru pa
sym pa ty ków blu esa. Za pro szo no kil ko ro
wy ko naw ców. W edy cji z 2007 ro ku by -
&o ich ju$ 28, a do dzi! wy st' pi &o na prze -
strze ni lat po nad 200 ar ty stów. Po my s&o -
daw c' przed si# wzi# cia by& To masz
Ignal ski, od 2002 ro ku dy rek tor pla ców -
ki i do dzi! spi ri tus mo vens te go co rocz -
ne go wy da rze nia. Cha rak te ry stycz ne lo -
go fe sti wa lu w&a sno r#cz nie na pi sa&
na ka wa& ku gdzie! przy pad ko wo zna le zio -
nej ma te rii ma larz Piotr Na li waj ko, ma -
j' cy w tym $e Do mu Kul tu ry pra cow ni#.
Wpraw ne oko wy chwy ci, $e li ter ki im da -
lej bie gn', tym s' mniej sze. Miej sce
na nie ko" czy &o si#, a do wy pi sa nia po -
zo sta &o jesz cze kil ka. Na li waj ko szcze rze
przy zna je, $e li ter nic two nie na le $a &o
do ulu bio nych przed mio tów pod czas stu -
diów na Aka de mii Sztuk Pi#k nych. 

Kro ni kar ka fe sti wa lu, Edy ta Ka szy ca,
tak wy ja !nia zna cze nie na zwy, wi' $'c je
z sym bo li k' lu stra, któ re jest przed mio -
tem, ale i s&o wem -war to !ci', po j# ciem
wie lo znacz nym, bo ga tym w ko no ta cje
i sko ja rze nia: „[…] od bi ja ob ra zy !wia -
ta i lu dzi, ale rów nie$ wch&a nia je i za trzy -

JACEK KUREK

Adam Lempa, Jan „Kyks” Skrzek
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(obec nie Park !l" ski). I dzi#,
jak z tro sk" mó wi je go do bry
duch i ini cja tor, Adam An to -
sie wicz, jest na ostrym za -
kr$ cie. Do da% war to, &e swo -
je go fe sti wa lu do cze ka' si$
in ny nie &y j" cy cz'o nek D&e -
mu, zmar 'y w ro ku 2005
w wy ni ku wy pad ku sa mo cho -
do we go – Pa we' Ber ger. Fe sti -
wal je go imie nia po raz pierw -
szy zor ga ni zo wa no w 2007
ro ku w Ka li szu. Obec nie
zmie nia swo j" for mu '$.

Mia sto mu zy ki

S" sia du j" ca z Cho rzo wem
sto li ca wo je wódz twa #l" -

skie go roz wi ja si$ w pierw -
szych de ka dach XXI wie ku
pod kil ko ma szyl da mi. Z nich
bo daj naj bar dziej prze ko nu j" -
cy brzmi: „Ka to wi ce – mia sto
mu zy ki”. Ha s'o to do brze do -
ku men tu j" za rów no hi sto ria,
jak i wspó' cze sno#% mia sta.
Do daj my od ra zu, &e fe sti wal
Ra wa Blu es Ire ne usza Dud ka
to jed no z tych zja wisk ar ty -
stycz nych, któ re od lat wr$cz
de fi niu j" mu zycz ne &y cie Ka -
to wic. 

Tu tej sza Aka de mia Mu zycz -
na, dys po nu j"c pierw szym w Pol sce Wy -
dzia 'em Jaz zu, wy da 'a roz licz ne ta len ty,
oso bo wo #ci mu zycz ne, w#ród któ rych
zna le( li si$ stu den ci z ca 'ej prak tycz nie
Pol ski, mi$ dzy in ny mi: Zbi gniew Ja ku -
bek, S'a wo mir Kul po wicz, Ber nard Ma -
se li, Mar cin Jahr, Mar cin Po spie szal ski,
Kry sty na Pro) ko, Lo ra Sza fran, Ja ro s'aw
!mie ta na, Sta ni s'aw Soj ka, Ja cek (Me ira)
Nie dzie la, Piotr Woj ta sik, Adam Bu -
czek. Brat Ada ma, Piotr, ab sol went Aka -
de mii A.D. 1986 za 'o &y' w Ka na dzie 1991
ro ku Pen de rec ki String Qu ar tet. 

Bra wu ro wo o mu zycz nych
Ka to wi cach pi sa' w La jer ma -

nie Alek san der Na wa rec ki,
wska zu j"c, &e w oko li cy kil ku
ulic znaj du j" si$: ka mie ni ca ro -
dzin na Gem bal skich i dom
umu zy kal nio ne go ak to ra Da -
riu sza Ba si) skie go z ka ba re tu
Mu mio, a nie opo dal by 'a pie -
kar nia, w któ rej pó( niej szy
hi sto ryk li te ra tu ry sta wa' w ko -
lej ce po chleb „ra mi$ w ra -
mi$” – jak wspo mi na' – z Woj -
cie chem Ki la rem. Kom po zy tor
miesz ka' wów czas w po bli &u,
a po tem nie wie le da lej – na ka -
to wic kim „pta sim osie dlu”
(Osie dle Zgrzeb nio ka). W s" -
siedz twie miesz ka li po nad to
Je rzy Pio trow ski – per ku si sta
SBB, i ja ko dziec ko El& bie ta
Grodz ka -*o pu szy) ska, An to -
ni No wi na -Ko nop ka i Ire ne usz
Du dek – twór ca wspo mnia ne -
go fe sti wa lu Ra wa Blu es. Po -
ja wia' si$ w oko li cy wspo -
mnia ny Ry szard Rie del,
pó( niej le gen da ze spo 'u D&em.
Nie da le ko znaj do wa 'a si$ sie -

dzi ba WO SPR -u, a tak &e Fil har mo nii !l" -
skiej. Jesz cze raz Na wa rec ki: „W za si$ -
gu rzu tu be re tem (no si 'em wte dy be ret)
mia 'em dwie or kie stry sym fo nicz ne
(w tym jed n" na #wia to wym po zio mie),
ope r$ re zy du j" c" w te atrze, naj lep szych
w kra ju ka me ra li stów, #wiet ne kon ser wa -
to rium wraz z je dy n" aka de mi" jaz zu
i nie for mal n" szko '$ „#l" skie go blu esa”.
Tu taj ki bi co wa 'em po cz"t kom kra jo we -
go jazz -roc ka („Extra Ball”, „Krzak”), na -
ro dzi nom na ro do we go thrash me ta lu
(„Kat”), am bit ne go hip -ho pu („Ka li -

ber 44”) i po dejrz li wie ob ser -
wo wa 'em cho pi now ski try -
umf Kry stia na Zi mer ma na (za -
tru ty zgie' kiem pro pa gan dy
suk ce su)”.

„Ka to wi ce – mia sto mu zy -
ki” jest na st$p c" ha s'a „Ka to -
wi ce – mia sto ogro dów”. Wie -
le si$ tu ro bi, by na ró& ne
spo so by od cza ro wa% czar ny
wi ze ru nek !l" ska. Jed nak po -
#ród tych przed si$ wzi$% on
ci" gle przy po mi na, &e ser ce
ma ni czym roz &a rzo ny w$ -
giel.

He ja Ho! da

Prze my s'o wa cz$#% Gór ne -
go !l" ska jest – jak si$ zda -

je – prze zna czo na w'a #nie dla
tej mu zy ki. Etos ci$& kiej pra -
cy, któ ra po trze bu je pie #ni -
-wy tchnie nia, pie #ni szorst -
kiej i czu 'ej za ra zem, pro wa dzi
!l"sk ku blu eso wi. Ta zie mia
jest dla blu esa stwo rzo na...
A mo &e od wrot nie. Jej ko lor
i za pach jest blu eso wy i ta ki&
los ci$& ko pra cu j" cych tu lu -
dzi, któ rzy ser cem za wsze pa -
trzy li i s'u cha li, cho% na co
dzie) po tra fi li to ukry%. Do pie -
ro gdy #pie wa li, po ka zy wa li,

ja cy s" w g'$ bi. Tu rzad ko kto cho dzi'
z g'o w" w chmu rach, tu taj ra czej twar do
st" pa 'o si$ po zie mi, g'$ bo ko pod ni" pra -
cu j"c, al bo nie omal p'o n$ 'o si$ w gar dzie li
hut ni czych hal. Gór ny !l"sk to zie mia,
któ rej miesz ka) cy lu bi" mu zy k$ blu eso -
w", ale te& t$ zna n" z po 'u dnia Sta nów
Zjed no czo nych Ame ry ki Pó' noc nej, re pre -
zen to wa n" przez The Al l man Bro thers
Band czy Ly nyrd Sky nyrd, piew ców lo -
kal ne go #wia ta. 

Na ta kim !l" sku blu esem okre #le ni
i w nim si$ wy po wia da j" cy gra li mu zy -

cy, któ ry po czter dzie stu la tach
wspól ne go two rze nia w dro dze
przez ró& ne for ma cje mu zycz -
ne spo tka li si$ znów, by
w 2003 ro ku utwo rzy% !l" sk"
Gru p$ Blu eso w" (w'a #nie uka -
za 'a si$ ko lej na ich p'y ta Ko -

lo ry Blu esa, o któ rej pi sz$
w in ter ne to wej edy cji na sze go
pi sma). Tek sty utwo rów nie -
odrod nie wy sy co ne, wy tra -
wio ne s" !l" skiem. Je go j$ zy -
kiem. Wy star czy przy wo 'a%
ty tu 'y: O mój !l" sku, Ma #a
sza fi ro wa kar bid ka, Sztaj ger,
Sztyl od ki lo fa. Na wet skrzyp -
ce i har mo nij ka zda j" si$ „gra%
po #l" sku”, gdy szorst ki, 'a mi" -
cy si$ chwi la mi g'os Ja na
„Kyk sa” Skrze ka #pie wa
na pierw szej p'y cie ze spo -
'u – sprzed dzie si$ ciu ju&
lat – pod nio s'" pie#) dla blu -
esa… 

W blu eso wej es te ty ce od -
kry% mo& na pew n" to& sa mo#%
z pej za &em ha'd i ko le jo wych
na sy pów, ko mi nów hut i szy -
bów ko pal) gó ru j" cych ni -Marc Bre it fel der, 2011 

De de Priest z Tan gled Eye, 2014 

F
o
 to

. 
M

a
 r
ia

n
 D

r
o
s
 d
z
o
l

F
o
 to

. 
M

a
 r
ia

n
 D

r
o
s
 d
z
o
l



55

czym strze li ste zam ki, nie zli czo nych od -
mian i od cie ni rdzy oraz fan ta zyj nie snu -
j! cych si" mgie# i dy mów. I cho$ przede
wszyst kim to mu zy ka ga w" dzia rzy, to
prze cie% nie tyl ko. Wo dzi s#aw ski, z#o %o -
ny wte dy jesz cze z li ce ali stów, ze spó# gra -
j! cy mu zy k" pro gre syw n! de biu tanc k!
p#y t" Ab Ovo (2013) zwie& czy# pie 'ni!
Kwia ty na Ha! dzie, a 'l! scy mi strzo wie
hip -ho pu, ze spó# Ha siok (po wsta# na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji U(), na p#y -
cie Znak nie po ko ju (2009) umie 'ci# wy -
mow ny, ener gicz ny i t" sk ny za ra zem
utwór He ja Ho! da

He ja Ho# da – kaj te chop cy dzi siej som
He ja Ho# da – co by$ mie li roz na rok
He ja Ho# da – kaj te chop cy dzi siej som
He ja Ho# da – wy miy mo cie jo wos mom
[...]
Chop cy kaj wos wy wia #o
Chop cy co wom sie sta #o
Chop cy #o stow cie wszyst ko
Chop cy cze kom bli sko

Blu es. In spi ra cja do my 'le nia o 'l! -
skim lo kal nym 'wie cie, do opo wie 'ci
o ro dzin nych sa gach, o przy ja) ni a%
po kres, ale i o do li smut nej, ni czym pie -
'ni t" sk no ty, no stal gii. Po cho dz! cy z Ko -
bió ra mu zyk blu eso wy Adam Ku lisz
pi sa#: „[…] ge ne za, tak du %ej po pu lar no -
'ci te go ga tun ku na tym te re nie oraz du -
%ej ilo 'ci mu zy ków przy zna j! cych si"
do blu esa wy ni ka ze: znie wo le nia (l! za -
ków przez kil ka po ko le&, ci"% kiej pra cy
fi zycz nej, du %e go po czu cia hu mo ru (l! -
za ków, sil ne go po czu cia wi" zi, du %ej mu -
zy kal no 'ci oraz […] ogól no ludz kiej po -
trze by od re ago wa nia”. Blu es to nie
tyl ko mu zy ka, któ r! s#y cha$ na (l! sku.
Jej lu dycz no'$, ple bej sko'$, emo cje,
pro sto ta i szcze ro'$, #zy i u'miech, dow -
cip, bez pre ten sjo nal no'$ i pa tos... wszyst -
ko to wpi su je si" w gór no 'l! sk! kul tu -
r" lu do w! ro dem jesz cze ze stu le cia XIX,
te go sa me go, któ re sta #o si" ko leb k! blu -
esa. (l! ski pej za% jest blu eso w! me lo di!,
a 'l! ska hi sto ria – blu eso w! opo wie 'ci!,
któ ra bo li, któ ra krze pi, któ r! trze ba z sie -
bie go r! c! wy do by$, ni czym w" giel
wy rwa$. Wy 'pie wa$. Dzi' wi"k szo'$
pie ców osty g#a, a licz ne ko ry ta rze ko pal -
nia ne po za my ka no. Ucich# nam (l!sk.
Jed nak od wiecz na cz#o wie cza opo wie'$
o wol no 'ci i t" sk no cie, o bó lu i mi #o 'ci
wy brzmie wa wci!% z t! sa m! si #!…
A dzi' ju% tak %e pod da na zo sta je na uko -
wej re flek sji.

W grud niu 2008 ro ku w Sa li Ra dy Wy -
dzia #u Fi lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu (l! -
skie go od by #a si" pierw sza ogól no pol ska
kon fe ren cja na uko wa po 'wi" co na blu -
eso wi. Re gu lar nie od tej po ry or ga ni zo -
wa ne spo tka nia gro ma dzi #y mu zy ków
(m.in. Be no Otr" ba, Adam Ku lisz, bra -
cia Jan i Jó zef Skrze ko wie, Le szek Win -
der), ale tak %e pla sty ków i za ra zem wy -
k#a dow ców, w'ród któ rych znaj do wa li
si" pro fe sor Jan Szma tloch (gra fik 'l! -
skiej ar chi tek tu ry i mi #o 'nik The Spen -
cer Da vis Gro up), pro fe sor Ro man Ka -
la rus (au tor pla ka tów fir mu j! cych se sje),
po nad to znaw cy i mi #o 'ni cy blu esa, je -
go ani ma to rzy, teo re ty cy i ba da cze,
w'ród nich wspo mnia ny An drzej Ma ty -

sik, któ re go Hi sto rie blu esem pi sa ne
od lat emi tu je ka to wic kie Ra dio eM. 

He ban i ko!" s#o nio wa

W1982 ro ku po cho dz! cy z Cze cho wic
Dzie dzic Wi told Sza lo nek za #o %y#

w Ber li nie To wa rzy stwo im. Ka ro la Szy -
ma now skie go, in ten syw nie pro pa gu j!c
w Niem czech pol sk! mu zy k". Tam zmar#
w ro ku 2001. Ku za sko cze niu cz" 'ci
'ro do wi ska aka de mic kie go z en tu zja -
zmem pro wa dzi# na wet ama tor skie chó -
ry dzia #a j! ce przy ko pal niach *a giew ni -
ki i (l!sk. Je den z nich, „Echo”, po wsta#
w pierw szej de ka dzie XX wie ku. Sza lo -
nek wspo mi na#: „Im po no wa# mi ten sta -
ry, za #o %o ny w 1909 ro ku chór, w 'ro do -
wi sku ro bot ni czym, ty po wo 'l! skim.
Do dzi' pa mi" tam, jak je den ze sta rych
chó rzy stów, bo daj na zwi skiem Soj ka,
chy ba za #o %y ciel te go chó ru, po ka zy wa#
mi sta r! sto do #", s#o m! kry t!, w któ rej
w swych po cz!t kach chór od by wa# pró -
by” [Cho dzi o Chór Mie sza ny „Echo”
z Chro pa czo wa, a pierw szym je go pre ze -
sem by# Fran ci szek Smo# ka – J.K.].
Ama tor ski ruch 'pie wa czy ze znaw -
stwem, pa sj! i skru pu lat no 'ci! opi sa ny
przez Ja na Foj ci ka i Raj mun da Han ke go
to osob na, im po nu j! ca kar ta gór no 'l! skiej
kul tu ry.

„(piew Gór no 'l! za ków – pi sa #a Ja dwi -
ga Ku cian ka – mia# cha rak ter ma so wy
i pro gra mo wy. […] (pie wa li ro bot ni cy
w mia stach i po wsiach, 'pie wa li sta rzy
i m#o dzi, za rów no ko bie ty, jak i m"% czy) -
ni, nie rzad ko przy akom pa nia men cie
w#a snych in stru men tów, skrzy piec czy
har mo nii”. By wa# rów nie% 'piew zwró -
ce niem si" do Bo ga, skar g! i po dzi" k!,
pro' b! i bez sil no 'ci!… (wia dec twem.

A gdy na sta# na (l! sku czas w" gla i sta -
li, od kry wa j! cy j" zyk swo je go ser ca (l! -
za cy to% sa mo'$ – o czym wspo mi na #a Ku -
cian ka – wy ra %a li 'pie wem. Rów no le gle
za oce anem ro dzi# si" z #ez, po tu i pra cy
blu es… Mu zy ka utka na z t" sk no ty, któ -
ra po zo sta #a skarb ni c! hym nów czar -
nych „we# no zbie ra czy” nio s! cych w ser -
cu wol no'$, roz la$ mia #a si" na ca #y
'wiat, da j!c po cz!t ki tak %e jaz zo wi
i rock’n’rol lo wi. W g#" bi 'l! skiej zie mi,
w po cie czo #a pra co wa li wte dy bia li „w" -

glo zbie ra cze”, któ rzy tak %e nie raz ro ni li
#zy, a wol ni czu li si", 'pie wa j!c… By# to
okres bu dze nia si" 'wia do mo 'ci na ro do -
wej i kszta# to wa nia no wej to% sa mo 'ci
zwi! za nej z prze mia na mi spo #ecz no -go -
spo dar czy mi, in du stria li za cj! i urba ni za -
cj! w Eu ro pie (rod ko wej. Czar ni zbie ra -
cze bia #ej ba we# ny, bia li zbie ra cze
czar ne go w" gla – he ban i ko'$ s#o nio wa,
jak 'pie wa li Paul McCart ney i Ste vie
Won der. Szcze gól ny przy pa dek, gdy
czer& i biel w naj szer szym ro zu mie niu nie
ozna cza j! opo zy cji do bra i z#a… Prze ciw -
nie – war to'$, dro go cen no'$ nad mia r",
cier pie nie… Bra ter stwo lo su, zda rze&
i barw, mu zy ki, s#ów, po tu i #ez, pra cy i t" -
sk no ty… Opo wie'$ o zie miach mu zy ki,
o tra dy cji i o )ró d#ach… 

Od schy# ku wie ku XVIII zie mia 'l! ska
co raz in ten syw niej roz pa la na nie ga sn! cy -
mi ognia mi hut, spo wi ta dy mem i na zna -
czo na rze) ba mi ha#d, o któ rych Fran ci szek
Sta ro wiey ski po wie dzia#, %e to naj pi"k -
niej sze gó ry w Pol sce, oka za #a si" nie ja -
ko z na tu ry blu eso wa... Tu w Cho rzo wie
i Ka to wi cach po wsta #y ze spo #y Krzak
i D%em. Tu w Imie li nie uro dzi# si" Grze -
gorz Ka po# ka. Tu w sie mia no wic kiej
piw ni cy za czy na# ze spó# po s#u gu j! cy si"
na zw! Si le sian Blu es Band – SBB, po tem
od czy ty wa nej ja ko „Szu kaj, Burz, Bu duj”
(„Se rach Bre ak, Bu ild”), gra j! cej fu sion
i art roc ka, ale u )ró de# i pod staw ma j! -
cy t" blu eso w! ko lo ry sty k". De biut fo no -
gra ficz ny Jó ze fa Skrze ka to udzia# w na -
gra niu dru giej p#y ty blu eso we go
Bre ac ko utu 70a. I nie za po mi naj my, %e
i pierw szy al bum SBB za czy na# si" blu -
esem. I mo% na by #o by tak na praw d" d#u -
go jesz cze wy mie nia$...
(l! skich mu zy ków blu eso wych ce -

chu je mi #o'$ do trud ne go pi"k na, ja kie -
go tu tak wie le na ka% dym kro ku. Tyl ko
oni swo j! wra% li wo 'ci! po tra fi! do strzec
to, cze go (l! sko wi si" od ma wia – bar wy.
Co ich #! czy, to au ten tyzm, szcze ro'$ s#y -
szal ne w ka% dym d)wi" ku, s#o wie. To
rów nie% g#" bo kie, go #" bie wr"cz przy wi! -
za nie do ro dzin nej zie mi, na wet gdy
przy cho dzi im %y$ z da la od niej. To po -
sta wa, na któ r! sk#a da si" etos blu esma -
na i (l! za ka…

!

Hu go Ra ce Fa ta li sts, 2013 
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Instytut Miko!owski 

– XV-lecie 

aktywno"ci
I

n sty tut Mi ko !ow ski jest in sty tu cj#
ty le$ szcze gól n#, co nie w#t pli -

wie spe cy ficz n# w ska li na sze go

kra ju. Pod kre "la nie wy j#t ko wo "ci

miej sca i dzia !al no "ci IM nie wy da -

je mi si% – su biek tyw nie oczy wi "cie

na to pa trz#c – czym" prze sad nym,

al bo wiem two rz#c to miej sce od sa -

me go po cz#t ku, by !em bez po "red nim

uczest ni kiem wszel kiej ewo lu cji tej

in sty tu cji, któ ra nie po wsta !a by naj -

mniej zni k#d, po nie wa$ mia !a swo -

je moc ne za ko twi cze nie w tym, co

j# po prze dza !o, i w kon se kwen cji

oka za !a si% miej scem sil nie roz po -

zna wal nym dla wszyst kich $y wo

za in te re so wa nych wspó! cze sn# li te -

ra tu r#. Rzad ki to wszak przy pa dek,

a$e by w mie "cie nie le d wie 40-ty -

si%cz nym, nie ma j# cym kon kret nej

tra dy cji li te rac kiej, na gle na st# pi !a
eks plo zja po etyc ka i li te rac ka. A tak

w!a "nie sta !o si% w Mi ko !o wie u po -

cz#t ku lat dzie wi%& dzie si# tych ubie -

g!e go wie ku. 

La ta dzie wi%& dzie si# te ubie g!e go

wie ku przy nio s!y rzad ko spo ty ka ny

fer ment w ro dzi mej li te ra tu rze. Po ja -

wie nie si% for ma cji po ko le nio wej

tzw. bru Lio nu (Mar cin 'wie tlic ki, Ja -

cek Pod sia d!o, Mar cin Ba ran, Mar cin

Sen dec ki), prze ogrom na ilo"& no -

wych cza so pism li te rac kich, no wa fa -

la m!o dych pro za ików (An drzej 

Sta siuk, Ol ga To kar czuk, Ja nusz

Rud nic ki), a tak $e – co by& mo $e
mia !o naj istot niej szy wp!yw na zdo -

by cie no wej ja ko "ci es te tycz nej i fi -

lo zo ficz nej – pu bli ka cja ar ty ku !ów

i ksi# $ek fi lo zo fów post mo der ni -

stycz nych (Je an -François Lyotard),

po no wo cze snych (Zyg munt Bau -

man, Je an Bau dril lard) i po struk tu ral -

nych (Ro land Bar thes, Geo r ges Ba -

ta il le, Ja cqu es Der ri da) – to bo daj

naj po wa$ niej sze zr% by ma j# ce bez po -

"red ni wp!yw i prze !o $e nie na wznie -

ce nie ak tyw no "ci li te rac kiej po ko le -

nia m!o dych pod ów czas po etów

i li te ra tów, któ rzy w oko li cach 1994

ro ku, w Ka to wi cach, po sta no wi li

prze !a ma& za sty g!# sy tu acj%, o$y -

wia j#c $y cie li te rac kie swo imi wy st# -
pie nia mi.

Cho dzi oczy wi "cie o gru p% po etyc -

k# „Na dzi ko”, w sk!ad któ rej 

– w pier wot nym kszta! cie – wcho dzi -

li: Woj ciech Ku czok, Bar t!o miej Maj -

zel, Ma ciej Me lec ki i Grze gorz Ol -

sza( ski. Ele men tem fla go wym gru py

by !o wy da wa nie do dat ku po etyc kie -

go „Na dzi ko” do kwar tal ni ka

„Opcje”, or ga ni zo wa nie licz nych im -

prez po etyc kich w Ka to wi cach, a tak -

$e or ga ni zo wa nie co rocz ne go „Zbie -

gu Po etyc kiego Na dzi ko” w ra mach

gór no "l# skie go fe sti wa lu „Ars Ca me -

ra lis”. Dzia !a nia te bez po "red nio mia -

!y ewi dent ne prze !o $e nie na aran $o -

wa nie $y cia po etyc kie go i li te rac kie go

w sa mym Mi ko !o wie – mia sta ów cze -

"nie ma !o ko ja rz# ce go si% z po ezj# czy

sztu k# w ogó le. 

Od 1992 ro ku w Mi ko !o wie za cz% -
to or ga ni zo wa& kon kur sy po etyc kie

im. Ra fa !a Wo jacz ka, któ re w bar dzo

szyb kim cza sie sta !y si% oka zja mi

do za pra sza nia wy bit nych pol skich

po etów. Mniej wi% cej w tym cza sie

vi cebur mistrz Mi ko !o wa, Ma rian

Swo rze(, pod j#! zde cy do wa ne sta ra -

nia o utwo rze nie In sty tu tu Mi ko !ow -

skie go w daw nym, ro dzin nym

miesz ka niu po ety Ra fa !a Wo jacz ka.

Wraz z Paw !em Tar gie lem przy st# -
pi! te$ do stwo rze nia pi sma li te rac -

ko -ar ty stycz ne go „Ar ka dia”. Tar -

giel – mi ko !ow ski po eta, fi lo zof

i re dak tor pi sma „miar ka” (la ta 1988-

1991) – zdo !a! skom ple to wa& sk!ad

re dak cji pi sma, i w ro ku 1996 uka -

za! si% pierw szy je go nu mer. Ja ko se -

kre tarz by !em od sa me go po cz#t ku

wspó! twór c# pi sma, or ga ni zu j#c
przy tym wspo mnia ne kon kur sy

i spo tka nia au tor skie w Mi ko !o wie.

Bra ko wa !o tyl ko kon kret ne go za po -

"red ni cze nia w miej sce, któ re mo g!o -

by ogni sko wa& na sta !e wszel kie d#$ -
no "ci li te rac kie.

Na po cz#t ku 1999 ro ku Ra da Miej -

ska mia sta Mi ko !o wa, na wnio sek

bur mi strza mia sta, Mar ka Bal ce ra,

po wo !a !a do $y cia In sty tut Mi ko !ow -

ski. Pierw szym dy rek to rem IM zo -

sta! Pa we! Tar giel, a pra cow ni ka mi

po eci: Ma ciej Me lec ki, Krzysz tof

Siw czyk i Ar ka diusz Krem za. Tym

sa mym re dak cja „Ar ka dii” zna la z!a
no w# sie dzi b% i ) nie ja ko z mar -

szu – po pa ru mie si# cach w sie dzi -

bie IM uka za! si% ko lej ny nu mer pi -

sma, a wraz z nim pierw sza ksi#$ ka

afi lio wa na przy bi blio te ce pi sma.

By !a ni# Reszt krwi, au tor stwa Ra -

fa !a Wo jacz ka – tom za wie ra j# cy nie -

zna ne lub nie pu bli ko wa ne do t#d
wier sze mi ko !ow skie go po ety. Dzia -

!a nia IM skon cen tro wa ne by !y nie -

ustan nie na kre owa niu $y cia li te rac -

kie go i na uko we go w po sta ci

MA CIEJ 

ME LEC KI

Na zdj!ciu Krzysztof Karasek
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roz licz nych spo tka! au tor skich, or -

ga ni zo wa niu se sji na uko wych, wy -

da wa niu „Ar ka dii” i ksi" #ek: po etyc -

kich, fi lo zo ficz nych, na uko wych,

hi sto rycz nych, prze k$a do wych. Efek -

tem tych wszyst kich pi%t na stu lat, ja -

kie up$y n% $y w 2014 ro ku od mo -

men tu po wsta nia in sty tu cji, jest

osi" gni% cie ran gi miej sca wy j"t ko -

we go w ska li kra ju, al bo wiem nie -

cz% sto si% zda rza, by w tak ma $ym

mie &cie – ja kim jest Mi ko $ów wzgl% -
dem, cho cia# by, miast o&cien -

nych – uda $o si%, dzi% ki ogrom ne mu

za pa $o wi lu dzi pra cu j" cych i wspó$ -
pra cu j" cych z IM, stwo rzy' ma -

gne tycz ne miej sce dla mi $o &ni ków li -

te ra tu ry i sztu ki z ca $e go kra ju.

O
b cho dy pi%t na sto le cia IM, któ re

od by $y si% w dniach 20-21 li sto -

pa da 2014 ro ku, ujaw ni $y nie spo #y -

t" ener gi% gro ma dzo n" na prze strze -

ni tych lat. T$u my go &ci, licz ni au to rzy

ksi" #ek wy da wa nych w IM, po stron -

ni ob ser wa to rzy i sze ro kie za in te re -

so wa nie tym wy da rze niem me diów

(pra sa: „Ga ze ta Wy bor cza”, „Dzien -

nik Za chod ni”, ra dio: II Pro gram

Pol skie go Ra dia), po ka za $y #y wot -

no&' od bio ru i kon tak tu z li te ra tu r"
po wsta j" c" na Gór ny (l" sku i t", któ -

ra tu – w Mi ko $o wie – jest wy da wa -

na, cze go naj wy mow niej szym przy -

k$a dem by $a pre zen ta cja to mu ese jów

prof. Edwar da Bal ce rza na Po chwa !a
po ezji i pierw szej mo no gra fii w j% zy -

ku pol skim ru mu! skie go fi lo zo fa

Emi la Cio ra na, au tor stwa fran cu -

skiej ese ist ki Sy lvie Jau de au, Cio ran,

czy li ostat ni cz!o wiek – ja ko 111. to -

mu bi blio te ki „Ar ka dii”.

)y je my co raz bar dziej i in ten syw -

niej w cza sach na ra sta j" cej eks pan sji

kon sump cji, sta no wi" cej za ra zem

bez po &red nie za gro #e nie dla wszel kich

form ewi dent nie nie pod le ga j" cych

ko mer cji czy spo $ecz nej u#y tecz no &ci.

Rze czy wi sto&' zo sta $a poj ma na

i upro wa dzo na przez sie' nie ko! -
cz" cej si% sy mu la cji, w któ rej zna cz" -
ce ele men ty prze sta $y ju# by' zna czo -

ne przez au ten tycz ne, wy j"t ko we

wy da rze nia. Dyk tat pry mi tyw ne go

epa to wa nia fak ta mi, któ re w ko men -

ta rzu ura sta j" do ran gi de ter mi nu j" ce -

go nasz los zda rze nia, do pro wa dza

do wy klu cze nia tych prze strze ni ak -

tyw no &ci ludz kiej, któ re * ze swej na -

tu ry * s" nie mie rzal ne, nie spraw -

dzal ne i nie po li czal ne, a któ re

sta no wi" za ra zem ka mie! w% giel ny

dla roz wo ju kul tu ry ja ko ta kiej. Owe

wy par cie czy ni co raz wi%k sze za -

gro #e nie i uak tyw nia me cha ni zmy 

ni we lu j" ce wszyst kie for my nie miesz -

cz" ce si% w cia snych ry zach de fi nio -

wal no &ci. 

IM – ja ko in sty tu cja i wy daw nic -

two – sta now czo swy mi dzia $a nia mi

da wa$ wy raz nie zgo dzie na za lew

po pu li stycz nej i ko niunk tu ral nej kul -

tu ry, do star cza j" cej tyl ko roz ryw k%,
kreu j"c pu bli ko wa ny mi ksi"# ka mi

czy spo tka nia mi nie ustan n" po trze b%
my &le nia kry tycz ne go i al ter na tyw ne -

go wo bec na rzu ca nych stan dar dów.

Nie za le# no&' dzia $a!, któ rej IM od po -

cz"t ku ho$ do wa$, da je spo re mo# li wo -

&ci ofe ro wa nia od bior com plo nu 

in dy wi du al nych ak tyw no &ci po szcze -

gól nych twór ców. Ba da nia i in ter pre -

ta cje ich do rob ku – cze go naj do bit niej -

szym przy k$a dem jest cho cia# by

edy cja dzie$ wszyst kich Wi tol da Wirp -

szy, za po cz"t ko wa na w IM w 2005 ro -

ku – czy ni, po d$ug na sze go my &le nia,

je dy n" dro g% w stro n% prze zwy ci% #e -

nia opre sji mier no ty wspó$ cze sne go

&wia ta. Pu bli ka cja to mów po ezji

wspó$ cze snej, ope ru j" cej ró# no rod n"
ska l" wy po wie dzi, w któ rej de cy du -

j" cym aspek tem jest in dy wi du al ny rys

j% zy ka, je go wie lo re je stro we zde rza -

nie i sk$ó ce nie (mam tu na my &li ta -

kie ostat nio wy da ne to my, jak: Po ra

ro ku To ma+a ,ala mu na, Dzien nik

roz bit ka Krzysz to fa Ka ra ska, Kap sle

i ety kiet ki An drze ja Nie wa dom skie go,

Fe Je rze go Su chan ka, Chwi la nie uwa -

gi Mar ka For da), ko re lu je za ra zem

z ma s" kry tycz n" za war t" w ksi"# kach

ese istycz nych ("wia do mo#$ Pio tra

Ma ty wiec kie go, Z!o te my #li sa mo bój -

cze Mar ka K.E. Ba czew skie go, Po da -

nia Ce za re go Do ma ru sa). To w$a &nie

w nich – wy da wa nych przez IM

ksi"# kach – czy tel nik na tknie si%
na wie lo rod n" wi zj% &wia ta, b% d" ce -

go w sta nie zwar cia z obie go wy mi

i ba nal ny mi s" da mi o je go na tu rze czy

cha rak te rze. Roz wi ja niu i eks po no wa -

niu ta kich w$a &nie wi zji * przez naj -

bli# sze la ta – nie w"t pli wie b% dzie my

po &wi% ca' na sze wy si$ ki. 

!

Od lewej: Krzysztof Siwczyk, Beata Wolska, prof. Edward Balcerzan, Bogus!awa Latawiec i Maciej Melecki.

Od lewej: Krzysztof Siwczyk, prof. Krzysztof Jarosz, prof. Krzysztof Matuszewski i Maciej Melecki.
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po !o wie lat sie dem -

dzie si" tych dzi# ki

Pa$ stwo we mu In sty -

tu to wi Wy daw ni cze mu do r"k
czy tel ni ków tra fi !y dwie pi#k -

ne ksi"% ki „Opo wie &ci nie sa -

mo wi te z pro zy ro syj skiej”

i „Czar ny pa j"k. Opo wie &ci

nie sa mo wi te z pro zy nie miec -

kiej”. O ich wy gl"d, któ ry

do dzi siaj wzbu dza naj wy% sze

uzna nie za dba li wy bit ni ar ty -

&ci – opo wia da nia ro syj skie

ozdo bi! An drzej Stru mi! !o
a nie miec kie Fran ci szek Sta ro -

wiey ski. Obie po zy cje s" chlu -

b" na szej do mo wej bi blio te ki.

No a tre&'… To nie s" ja kie&
g!u pie wam pi ro wa te gnio ty,

ale za ba wa zna ko mi tych pi sa -

rzy w stra sze nie czy tel ni ka.

Naj bar dziej prze cie% lu bi my

si# ba' i… &mia'. W to mie ro -

syj skim po raz pierw szy spo tka -

!em si# z do sko na !ym opo wia -

da niem Mi ko !a ja Go go la

„Wij”. Na d!u go za go &ci !o
w mo jej wy obra( ni, ale przy -

znam si#, nie wy obra %a !em so bie prze nie -

sie nia go na te atral ne de ski. Do ki na tra -

fi! ju% w la tach sze&' dzie si" tych,

a na po cz"t ku ubie g!e go ro ku no wa wer -

sja „Wi ja” po ja wi !a si# na ekra nach.

W Te atrze Za g!# bia w So snow cu od by -

!a si# w!a &nie pre mie ra sztu ki we d!ug go -

go low skie go „Wi ja”. Z gó ry pi sz#, %e to ko -

lej ny suk ces tej zna ko mi cie dzia !a j" cej

sce ny. Nie wy obra %al ne sta !o si# sce nicz n"
rze czy wi sto &ci". Za dzia !a !a ma gia te -

atru – te go przed sta wie nia nie za po mi na si#
po wyj &ciu z te atru, ono ci" gle wra ca

w my &lach i od kry wa co raz to no we po k!a -

dy pi#k na, t# sk not, bu dzi drze mi" ce w nas

dziec ko. To za rów no za s!u ga &wiet ne go re -

%y se ra )u ka sza Ko sa, któ ry opo wie&' Go -

go la za adap to wa!, jak i ca !e go ze spo !u ar -

ty stycz ne go. Sce no gra fia i ko stiu my s"
do sko na !ym dzie !em Paw !a Wa lic kie go,

mu zy k" wspa nia le ca !o&' ozdo bi! Adam

*wi ta !a. Naj wy% sze uzna nie, jak za wsze,

na le %y si# ze spo !o wi ak tor skie mu, z któ rym

mo% na przy go to wa' do s!ow nie wszyst -

ko – od mu si ca lu po an tycz n" tra ge di#, po -

przez wszel kie, naj bar dziej no wa tor skie po -

my s!y m!o dych, po szu ku j" cych no wych

&rod ków wy ra zu re %y se rów.

Pierw sza cz#&' „Wi ja. Ukra i$ skie go hor -

ro ru” roz kr# ca si# trosz k# sen nie przy wo !u -

j"c w pa mi# ci opo wie &ci bab', dziad ków,

cio tek sprzed epo ki te le wi zyj nej siecz ki. Ni -

by nic si# nie dzie je… Mi ko !aj Go gol

(Krzysz tof Ko rze niow ski) czy ta (sic!) a nie

opo wia da pew n" hi sto ri# za s!y sza n" gdzie&
na Ukra inie. Co by !o z!o &li we ko men to wa -

ne, %e to w ra mach ak cji „ca !a Pol ska czy -

ta dzie ciom, ale… w 3D”. Po tem za czy na si#
dzia', nad sce n# i wi dow ni# sp!y wa j" czar -

ne chmu ry… w prze no &ni i do s!ow nie.

Có% to ta kie go ten Wij? To król gno mów,

któ ry ma po wie ki do sa mej zie mi i wca le

nie jest naj wa% niej szy w tej opo wie &ci. Ten

twór wiej skiej fan ta zji po ja wia si# do pie ro

na ko$ cu opo wia da nia. Przy wo !am przy pi -

sek Go go la: Ca !a opo wie"# ni niej sza jest po -
wtó rze niem klech dy lu do wej. Nic w niej nie
chcia !em zmie nia# i opo wia dam j$ tak sa -

ba by u nas to wied% my” po wta -
rza j$ ko za cy. Ale w tym po wie -
dze niu jest i lek ce wa &e nie i jest
te& strach. M' ski strach. 

To brzmi nie mal, jak za po -

wied( spek ta klu o wal ce

p!ci – so sno wiec ki „Wij” nie

ma z tym jed nak wie le wspól -

ne go, to bar dziej wal ka o zmia -

n# po rz"d ku &wia ta – jak s!usz -

nie za uwa %a twór ca te go

po ry wa j" ce go, ko lej ne go wy -

da rze nia ar ty stycz ne go w so -

sno wiec kim te atrze. 

Wra cam do ak to rów, któ rych

szcze rze po dzi wiam. Od za -

wsze g!o sz# ha s!o i to si# ni gdy

nie zmie ni: „Ko chaj my te atr

mi mo wszyst ko, a ar ty stów na -

de wszyst ko”. Ak to rzy b!ysz cz"
nie tyl ko kreu j"c swo je po sta ci

ale tak %e w sce nach zbio ro -

wych gra j" bra wu ro wo. Ukra i$ -
ski ho pak za pie ra dech w pier -

siach, a te wszyst kie za &pie wy,

za wo dze nia, stro je nie min, bu -

do wa nie at mos fe ry nie zwy k!o -

&ci – mi strzo stwo &wia ta. Wspo -

mnia ny Krzysz tof Ko rze niow ski ja ko Go gol
z po cz"t ku trosz k# dra% ni, ale po tem za czy -

na go nam bra ko wa'. Woj ciech Le &niak prze -

pysz ny w ro li Rek to ra (tro ch# &wi# te go

i tro ch# dia b!a) i ja ko Ko! tun. Jo an na Nie mir -

ska (Wied% ma, Pa nien ka) to od cz!o wie czo -

na ma szy na pro du ku j" ca z!o. *mia !o po pro -

wa dzo na ro la, nie zwy kle kon se kwent na,

po zo sta nie w pa mi# ci na za wsze, wiel kie bra -

wa. Piotr Za wadz ki po raz ko lej ny zna ko mi -

cie spraw dzi! si# ja ko ak tor cha rak te ry -

stycz ny (Se mi na rzy sta, Cz!o wiek o twa rzy jak
!o pa ta, Set nik). Ry szar da Bie lic ka -Ce li$ ska

(Jed na Ba ba) ma mi, tu ma ni, prze stra sza…

ni czym dia be! u Twar dow skie go, god nie jej

part ne ru je Agniesz ka Ba !a ga -Oko$ ska (Dru -
ga Ba ba). Alek san der Bli tek (Fi lo zof Cho -
ma Bru tus) prze ra %o ny do gra nic wy trzy ma -

!o &ci a jed nak cie ka wy, co te% go mo %e
jesz cze spo tka'… Trud no po mi n"' Mi cha -

!a Ba !a g# (Se mi na rzy sta, Ko zak Owe ko), Pio -

tra Bu! k# (Ty be riusz Ho ro biec, Ko zak Do -
rosz) i To ma sza Mu szy$ skie go (Teo log
Cha la wa, Ko zak Spi ryd) – na kre &li li swo je

po sta ci gru b" kre sk", ale tak jak ma by', bez

prze ry so wa nia. 

Naj bar dziej zna ne s!o wa wiel kie go Go -

go la, któ re pa da j" w ge nial nym „Re wi zo -

rze” to: „Z ko go si# &mie je cie, sa mi z sie -

bie si# &mie je cie”. W „Wi ju” zda je si#
s!y sze': „Ko go si# bo icie, sa mi sie bie si#
bo icie…”.

Te atr Za g!# bia wie dzie prym w&ród na -

szych scen, cho cia% trze ba przy zna', %e Te -

atr *l" ski dzi# ki re we la cyj nej „Mor fi nie”

Szcze pa na Twar do cha w mi strzow skiej re -

ali za cji Ewe li ny Mar ci niak &mia !o dep cze

mu po pi# tach…

WI TOLD KO CI+ SKI

Te atr Za g!" bia w So snow cu – Wij. Ukra i! -
ski hor ror na pod sta wie opo wia da nia Mi ko !a -
ja Go go la pt. „Wij”. T!u ma cze nie: Ja cek Par -
ty ka, 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, asy stent re #y se ra: To masz
Mu szy& ski. Pre mie ra: 21 li sto pa da 2014 r.

mo pro sto, jak s!y sza !em. Ty tu!, jak i do pi -

sek ma j" &wiad czy' o praw dzi wo &ci opi sy -

wa ne go zda rze nia. Po sta ram si# krót ko t#
nie sa mo wi t" opo wie&' stre &ci', ale jak to by -

!o na praw d# ka% dy mu si prze ko na' si# sam,

wszak baj ki prze %y wa li &my i na dal prze %y -

wa my bar dzo oso bi &cie. G!ów ny bo ha ter fi -

lo zof Cho ma zo sta je uwi k!a ny w dziw n",
pe! n" ta jem nic hi sto ri#, zmie nia j" c", a%
w ko$ cu ko$ cz" c" je go %y cie. Pew ne go

dnia, gdy za pa da mrok, wraz z ko le ga mi stu -

den ta mi tra ci orien ta cj# w te re nie. M!o dzi

lu dzie s" zmu sze ni po szu ka' noc le gu. Pod -

czas okrop nej no cy (zna my je nie mal ze

wszyst kich hor ro rów) po &ród wy cia wil ków

i nie prze nik nio nej ciem no &ci, uda je im si#
zna le(' cha t#, w któ rej da je im go &ci n# sta -

rusz ka, ale… ka %e spa' ka% de mu w in nym

miej scu. Znu %e ni w# drów k" go dz" si#
na to. Po pe! na j" b!"d, ba bu le$ ka bo wiem

oka zu je si# wied( m" op# ta n", jak na wspó! -
cze sn" ada pta cj# przy sta !o, sek sem. Wy bie -

ra so bie Cho ma. Praw do po dob nie nie -

szcz# sny fi lo zof j" za bi ja… Tym cza sem

lu dzie ga da j", %e cór ka jed ne go z naj bo gat -

szych lu dzi w oko li cy po wró ci !a z prze -

chadz ki po bi ta i jest bli ska &mier ci. Jej ostat -

nim %y cze niem jest, aby to w!a &nie ów

m!o do cia ny uczo ny mo dli! si# za jej du sz#.
Cho ma mu si wy pe! ni' ostat ni" wo l" dziew -

czy ny, przy mu szo ny do te go zo sta je rów -

nie% gró( ba mi jej oj ca. Czu wa wi#c
przy zmar !ej przez trzy dni. S" one pró b"
nie tyl ko opa no wa nia po twor ne go zm# cze -

nia, ale przede wszyst kim wy trzy ma !o &ci

psy chicz nej. Wszak no c", kie dy wszy scy

&pi", bu dz" si# upio ry, któ rym cz!o wiek nie

jest w sta nie si# sprze ci wi'. Tak jest i tu -

taj – zmar !a oka zu je si# z!" cza row ni c",
a zwy k!y cz!o wiek, cho' by on by! i fi lo zof,

jest zbyt s!a by, aby po ko na' dia bel skie mo -

ce. Spu en tu j# to s!o wa mi re %y se ra )u ka sza

Ko sa: Go gol tro pi w cz!o wie ku dia b!a.
Dia be! to jest je go te mat. On po tra fi zo ba -
czy# go w ta kich drob nych rze czach, de ta -
lach. To mi si' u nie go po do ba, &e to nie jest
ta kie oczy wi ste, bo trud no z!a pa# dia b!a, on
za wsze jest o krok do przo du… „Wszyst kie

Strach si# ba'
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M
I prze ko na# nas o tym, $e mu zy ka te go

kom po zy to ra jest rze czy wi %cie bli ska
pia ni %cie. Czu# si& on wy ra' nie w swo -
im $y wio le, wy ko nu j(c Ka pli c! Wil hel -

ma Tel la z cy klu La ta piel grzym ki, dwa
So ne ty Pe trar ki (nr 104 i 123), Rap so -

di! w! gier sk" a -moll nr 13 oraz Pa ra -

fra z! kon cer to w" na te mat wal ca 

z ope ry Faust Gou no da. Lisz tow skie in -
ter pre ta cje So #o wie wa mo$ na uzna)
za wzor co we. Im po nu je w nich pia ni -
sta nie skr& po wa n( i per fek cyj n( wir tu -
oze ri( oraz pa no wa niem nad niu an sa -
mi tem pa, ak cen tów i dy na mi ki.
Wy ko na nia te by #y nie tyl ko pi&k nie
wy ko* czo ne pod wzgl& dem d'wi& ko -
wym, ale i cie ka we. Za ska ku j( co pod -
szed# pia ni sta do fi gu ru j( cej w pro gra -
mie re ci ta lu mu zy ki Cho pi na. Od czy ta#
j( rów nie$ z per spek ty wy Lisz tow skiej,
cze go skut kiem by #o uwy dat nie nie,
zw#asz cza w Sche rzu, re to rycz nych
ge stów mu zycz nych. Cho pin So #o wie -
wa utra ci# swój s#o wia* ski sm& tek
i nie zde cy do wa nie na rzecz doj rza #ej,
m& skiej nar ra cji – ta kiej nar ra cji „z te -
z(”. So #o wiew nie ma na ra zie w#a sne -
go po my s#u na Ba cha. In ter pre ta -
cja IV Su ity an giel skiej F -dur by #a
do%) neu tral na i nie co przy ga szo na. I tu
jed nak wy ka za# si& ar ty sta pre cy zj(,
szcze gól nie je %li idzie o re ali za cj&
ozdob ni ków i wy trzy my wa nie od de -
chów mi& dzy fra za mi.

Mu zy ka Mo zar ta w Cie szy nie

10grud nia od by# si& w cie szy* skim
zbo rze ewan ge lic kim do rocz ny

kon cert pe da go gów i stu den tów In sty -
tu tu Mu zy ki U+ – Wy dzia #u Ar ty stycz -
ne go w Cie szy nie. W ca #o %ci po %wi& co -
no go wo kal no -in stru men tal nej mu zy ce
ko %ciel nej W. A. Mo zar ta. Za brzmia #a
m.in. nie %mier tel na cze%) La cri mo sa

z Re qu iem, po pu lar ny mo tet Ave ve rum,
frag ment nie szpo rów KV 339 oraz 
– w ca #o %ci – Msza ko ro na cyj na

KV 317. Wy ko naw ca mi by li: in sty tu to -
wy chór Har mo nia i Aka de mic ka Or kie -
stra Ka me ral na. Dy ry go wa #a zwi( za na
od dwóch lat z cie szy* skim In sty tu tem
Ma# go rza ta Ka niow ska, a so li sta mi by -
li: An na Le %niew ska, Sa bi na Ol brich,
Aga ta Ko bier ska, Hu bert Mi% ka i Ire ne -
usz Micz ka. Par ti& or ga nów wy ko na #a
Bo gu mi #a Du ni kow ska. W cza sie kon -
cer tu zbie ra no dat ki na re mont or ga nów
w Ko %cie le Je zu so wym. Spra wa jest bar -
dzo pil na. Pi&k ny in stru ment Ka ro la Bar -
ke ra z Frank fur tu, b& d( cy naj wi&k szy -
mi or ga na mi na +l( sku, po wa$ nie
nad gryz# z(b cza su; obec nie ru sza je go
kom plek so wa re no wa cja, nie ste ty bar -
dzo kosz tow na. Miej my na dzie j&, $e cie -
szy nia cy i go %cie od wie dza j( cy na sze
mia sto nie za wio d( i roz pla ka to wa ne
w „re alu” i in ter ne cie we zwa nie „Ra tuj -
my or ga ny ko %cio #a Je zu so we go” przy -
nie sie efekt.

MAG DA LE NA DZIA DEK

mu ni zmu na dal „go r( cy”. Wy s#u cha li -
%my m.in. nie zmier nie cie ka we go re fe -
ra tu Hel mu ta Lo osa z Lip ska (ko or dy -
na to ra pro wa dzo nych tam od wie lu lat
ba da* nad kul tu ro wym trans fe rem
w +rod ko wej Eu ro pie) na te mat ro li
kon ser wa to rium lip skie go ja ko o%rod -
ka, któ ry przy ci( ga# w XIX wie ku
s#u cha czy z kra jów s#o wia* skich i w ten
spo sób spe# ni# ro l& „wy l& gar ni” szkó#
na ro do wych. Re fe rat Lu by Ki ja now -
skiej ze Lwo wa do ty czy# wci($ jesz cze
ma #o po zna nych pol sko -ukra i* skich
re la cji w mu zy ce; ni $ej pod pi sa na za -
sta na wia #a si& nad tym „czy ist nie je
mu zy ka s#o wia* ska”, oma wia j(c daw -
ne i wspó# cze sne dy le ma ty me to do lo -
gicz ne i ide olo gicz ne do ty cz( ce te ma -
tu. Na po wy$ sze py ta nie bar dzo
cie ka w(, cho) oczy wi %cie tyl ko cz& -
%cio w( od po wied' da# Ma te usz An drze -
jew ski, oma wia j(c przed wo jen ny kon -
cept mu zy ki ju go s#o wia* skiej. Go %cie
z Ru,omber ku na S#o wa cji: Ra sti slav
Adam ko i Zu zan na Za hrad ni ko va za -
po zna li nas z daw n( i wspó# cze sn( mu -
zy k( sa kral n( swe go kra ju. Re fe ra ty
wy g#o szo ne w dru giej cz& %ci ob rad do -
ty czy #y pro ble ma ty ki szcze gó #o wej:
s#o wia* skich pie %ni lu do wych, w(t ków
s#o wia* skich w mu zy ce po pu lar nej
oraz twór czo %ci ró$ nych kom po zy to -
rów s#o wia* skich, od W#a dy s#a wa -e -
le* skie go do Hen ry ka Mi ko #a ja Gó rec -
kie go. W su mie ogar ni& to oczy wi %cie
je dy nie nie wiel ki wy ci nek pro ble ma -
ty ki zwi( za nej z mu zy k( s#o wia* sk(.
Te ma ty k& cz& sto chow skiej kon fe ren cji
na pew no war to kon ty nu owa).

Od Ba cha do Lisz ta

Ta ki pro gram – kla sycz ny – za pro -
po no wa# s#u cha czom „Si le sii” m#o -

dy ro syj ski pia ni sta Sta ni s#aw So #o -
wiew, któ ry wy st( pi# 24 li sto pa da
w Sa li Kon cer to wej Aka de mii Mu -
zycz nej. So #o wiew jest m.in. lau re atem
wro c#aw skie go Kon kur su Pia ni stycz -
ne go im. Lisz ta. Ka to wic ki re ci tal

„Si le sia” dzie ciom – Pio tru! i wilk

Dwa lata temu in sty tu cja „Si le sia”
wy star to wa #a z pro gra mem edu ka -

cyj nym ad re so wa nym do dzie ci. W je -
go ra mach zre ali zo wa no pro jekt „Pta sie
plot ki i in ne wier sze” z#o $o ny z pio se -
nek Wi tol da Lu to s#aw skie go, któ ry by#
anon so wa ny na tych #a mach. W 2014 ro -
ku za pro szo no dzie ci na baj k& mu -
zycz n( Hi sto ria pew nej me lo dii Ka mi -
la Paw #ow skie go i Ka ta rzy ny Pru d#o,
o czym rów nie$ nad mie nia li %my, a ostat -
nio – na ko lej n( baj k&, tym ra zem zna -
n(, b& d( c( wr&cz kla sy kiem ga tun ku.
By# to Pio tru# i wilk Ser giu sza Pro ko -
fie wa, utwór prze zna czo ny w ory gi na -
le na or kie str&, ale gry wa ny od lat
w roz ma itych trans kryp cjach, m.in.
na dwa for te pia ny. Au to rzy spek ta klu,
o któ rym mo wa (Ma rek Chu dzi* ski
ja ko nar ra tor oraz Ar bo re Art. Qu in tet
w sk#a dzie: Ju lia Ob r& bow ska 
– flet, Ka ro li na Stal ma chow ska – obój,
Ja cek Ole sik – fa got, Szy mon For tu -
na – klar net, Sta ni s#aw Przy go da – wal -
tor nia) „przy ci& li” Pro ko fie wow ski ory -
gi na# do mo$ li wo %ci wy ko naw czych
kwin te tu d& te go. W tej ob sa dzie nie stra -
ci# on wie le ze swej fra pu j( cej brzmie -
nio wo %ci, bo wiem po szcze gól ne te ma -
ty cha rak te ry zu j( ce po sta cie baj ki gra #y
te sa me in stru men ty, któ re wy bra# kom -
po zy tor. Zresz t( trud no so bie wy obra -
zi) in ny wy bór ni$ ten, któ ry po wie rza
ro l& ptasz ka %wier go tli we mu fle to wi,
kwa cz( cej no so wo kacz ki – ma to wo
brzmi( ce mu obo jo wi, dziad ka – chry -
pli we mu fa go to wi, a wil ka – „le %ne mu”
ro go wi. Pro ko fie wow ska par ty tu ra jest
na ty le czy tel na ja ko ilu stra cyj na do po -
wied' opo wia da nia, $e nar ra tor nie
mu sia# si& wie le wy si la), by stwo rzy)
od po wied ni na strój. On je den móg#
swo bod nie po ru sza) si& po sce nie,
z cze go ko rzy sta#, pod kre %la j(c swo j(
obec no %ci( w da nym miej scu po dzia# ról
mu zycz nych. Mi #y g#os i wiel ki ta lent
pa na Mar ka do opo wia da nia ba jek spra -
wi#, $e dzie ci& ca wi dow nia by #a au ten -
tycz nie za cza ro wa na. Na ko niec dzie ci
zo sta #y za pro szo ne do ta necz ne go ko -
#a. I tak oto, mi #o i z po $yt kiem sp& dzo -
no w Ka to wi cach ma gicz ne li sto pa do -
we po po #u dnie, wy pa da j( ce w ostat ni(
nie dzie l& ro ku ko %ciel ne go. 

W Cz! sto cho wie 

o mu zy ce s"o wia# skiej

In sty tut Mu zy ki Aka de mii im. Ja na
D#u go sza w Cz& sto cho wie zor ga ni -

zo wa# mi& dzy na ro do w( kon fe ren cj&
na uko w( za ty tu #o wa n( „Mu zy ka s#o -
wia* ska”. Od by #a si& ona 23 li sto pa da
w no wej, wr&cz luk su so wej sie dzi bie
In sty tu tu, z udzia #em go %ci do%) cz& sto
po ja wia j( cych si& na na uko wych im -
pre zach po %wi& co nych te ma ty ce %rod -
ko wo eu ro pej skiej. A jest ich kil ka
w Eu ro pie, ja ko $e te mat od upad ku ko -
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k!ad ka jest tak wy mow na, "e
nie od ra zu otwie ram ksi#" k$.
Na pierw szej stro nie pa% stwo

Chwi no wie, Kry sty na i Ste fan, pa pu" -
ki nie roz !#cz ki. Wcho dz# w je sien ny
park, pod r$ k$. Ona w ciem no gra na to -
wym p!asz czu i czer wo nym tocz ku
na g!o wie, on w czar nym p!asz czu i ta -
kim" ka pe lu szu. U&mie cha j# si$ po god -
nie, jak to oni. Na tyl nej ok!ad ce pa% -
stwo Chwi no wie uj$ ci od ty !u, jak by od -
cho dzi li, ci# gle jed nak w roz mo wie. On
od wró co ny lek ko w pra wo, pa trzy
na "o n$. 

Ka" dy, kto zna Chwi nów, wie, "e
od m!o do &ci ra zem id# przez "y cie i li -
te ra tu r$. Ste fan Chwin, hi sto ryk li te ra -
tu ry, pro fe sor Uni wer sy te tu Gda% skie -
go, pi sarz. Kry sty na Chwin za wsze, zda -
wa !o by si$, w cie niu m$ "a, u je go bo -
ku, spo koj na, dba j# ca, !a god na (co nie
zna czy po tul na), a prze cie" "y j# ca nie

nie "y cia, któ re pra gnie sta' si$ ca !o -
&ci#”. Czy wie, "e wy bie ra z!u dze nia?
Wie. Ale te" dzi$ ki tej wie dzy, umie j$t -
no &ci ob ser wa cji, wni kli wo &ci, iro nii
oraz wy obra( ni two rzy po etyc kie &wia -
ty, któ rych praw da nie obez w!ad nia, je -
dy nie za trzy mu je, za da je dr$ cz# ce py -
ta nia, nie ko niecz nie udzie la j#c od po -
wie dzi.

Wiersz Pi!k nie jest w Afga ni sta nie po -
trz# sn#! mn# nie mal tak jak la ta te mu
opo wia da nie U nas w Au schwit zu. Nie
mo g$ si$ uwol ni' od fra zy „&mier' ter -
ro ry sty na kol bie ka ra bi nu sma ku je
jak tru skaw ko wy sok”. Ani od ob ra zu: 

„Po chyl si$ nad za bi tym
Je go du sza wsko czy ci w usta”.
Po dob nie za pie ra mi dech w pier siach

wiersz Bo "e Na ro dze nie. Bal la do wa
for ma wzma ga okru cie% stwo &wi# tecz -
nych ry tu a!ów. A wi$c mo" na tak pi sa'
o &wi$ cie, kie dy ro dzi si$ Pan? Tak moc -
no, bez sen ty men tu, z no "em w r$ ce?
„Rze zi# ryb i drzew” wi ta' na ro dzi ny?
A ile" "ar tu w Zie wa j# cej trum nie,
gdzie na wet „krzy" roz k!a da r$ ce, "e nic
nie mo "e zro bi' dla tych, co pod pia -
skiem za grze ba ni”. Tu nad ka" dym
wier szem trze ba si$ po chy li'. I po przez
wiersz „przy gl# da' si$ sa me mu so bie
w zdu mie niu”. 

Pa mi$ tam g$ sto&' i ta jem no&' wier -
szy z po przed nich to mi ków Kry sty ny
Lars (tak "e z Chi rur gii mi stycz nej), ba -
ro ko wo&' fra zy, mi stycz ne kli ma ty.
W oma wia nym to mi ku po dob n# dyk -
cj$ ma j# dwa po ema ty To pie li ca i $wi! -
to rdzy. Ale i po zo sta !e wier sze nie s#
wol ne od na sy ce nia w me ta fo ry, ob ra -
zy. Ba ro ko wo w nich, miej sca mi tur pi -
stycz nie. Gro cho wiak by si$ ucie szy!,
Ba czy% ski by si$ za my &li!, Her bert by
fuk n#!.

Od kry wam te" no w# Kry sty n$ Lars,
w któ rej jest po ku sa, by za ba wi' si$
z wier szem, za ta% czy' z nim me nu eta
bez po grze ba cza, do da' mu ryt mu, ry -
mu, okie! zna' re gu !y, do sto so wu j#c je
do w!a snej dyk cji i wra" li wo &ci.

To s# wier sze o nie uchron no &ci prze -
mi ja nia, po go dze niu ze &wia tem, o do -
ra sta niu do trum ny, ak cep ta cji. O dy -
stan sie, któ ry trze ba w so bie wy pra co -
wa', by w ko% cu zna le(' har mo ni$. Jest
to po ezja bó lu, ale i wia ry w to, "e mo" -
na przej&' przez "y cie, trzy ma j#c si$
za r$ ce. To to mik roz li cze nio wy, po "e -
gnal ny, ale po god ny, bo du "o w nim "y -
cia, a w "y ciu roz dzia !ów.

To s# re we la cyj ne wier sze, to ksi#" -
ka, któ r# za trzy mam w so bie. Wie rz$,
"e i ja zo sta n$ za pro szo na do Nie ba. Za -
pu ka tam te" mo ja er go no micz na po -
dusz ka i cie p!e skar pet ki, mój pies, któ -
ry jest naj wier niej szym m$" czy zn#
mo je go "y cia. Bar dzo bym chcia !a zo -
ba czy', jak „bez kr wi ste anio !y na bie ra -
j# ru mie% ców ze wsty du”. I bar dzo bym
chcia !a „uda wa', "e ma my cia !a tak "y -
we jak by !o na po cz#t ku”, Kry siu.

MAR TA FOX
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tyl ko &wia ta mi m$ "a -pi sa rza, bo po sia -
da j# ca swo je w!a sne po etyc kie &wia ty,
w któ rych si$ nu rza ca !a, po czu bek g!o -
wy czy czer wo ne go tocz ka. Dla swo jej
twór czo &ci li te rac kiej, od cza su wy da -
nia to mi ku po etyc kie go Ja, Gu staw
(1981), ma pseu do nim: Kry sty na Lars.
To by! g!o &ny de biut, w tam tych la tach
o po et ce mó wi !o si$ nie usta j# co.

Ksi#" ka, któ rej ok!ad k$ po dzi wiam,
to to mik po etyc ki Kry sty ny Lars, no sz# -
cy ty tu! Za pro si my do nie ba ca %y &wiat.
Czy tam po wo li, po kil ka wier szy dzien -
nie, sma ku j$, po wra cam, pa trz$ z bo ku,
do strze gam prze my&l no&' kom po zy -
cji, któ ra po dob nie jak ok!ad ka sta ra si$
upo rz#d ko wa' po etyc ki &wiat, umiesz -
cza j#c go w roz dzia !ach o zna cz# cych
pod ty tu !ach: Stwo rze nie &wia ta, Prze -
stro gi, Pa r! wy rzu tów su mie nia, Afga -
ni stan, Wi ry, Nasz czas, L! ki co dzien -
ne, Po dzi! ko wa nie za po moc w ist nie -
niu, Co dzien ne iro nie, Przy go to wa nie
do snu, Wier sze z dna rze ki, Wier sze
na po wi ta nie drze wa, Na po pió%.

Ude rza mnie ten „po rz# dek”, to po -
etyc kie prze ko na nie, "e wszyst ko ma
swój czas i swo je miej sce. To nie jest
„"y cie na po cze ka niu”, jak w wier szu
Wi s!a wy Szym bor skiej. To nie jest
„przed sta wie nie bez pró by” i „g!o wa
bez na my s!u”. Ude rza „pre cy zja wszel -
kich re kwi zy tów”, od po cz#t ku do ko% -
ca, od stwo rze nia &wia ta po za pro sze -
nie do nie ba. „Co b$ dzie da lej ze mn#
i ze &wia tem” pa da py ta nie w wier szu
Po go da du cha. Py ta nia sta wia oso ba
doj rza !a, do &wiad czo na, ale te" ta ka,
któ ra mi mo cier ni stych dróg i wie lu k!ód
pod no ga mi oca li !a w so bie wra" li we
dziec ko. To kto&, kto wie, "e:

„)ad na po ezja nie oca la lu dzi 
i na ro dów 

)ad na po ezja nie po tra fi oca li' na wet 
jed ne go cz!o wie ka”. 

To prze s!a nie by naj mniej nie na rzu -
ca pe sy mi stycz nych to nów. To tak jak -
by po wie dzie': przy gl# dam si$ &wia tu,
któ ry jest, ja ki jest, nie zmie ni$ go, nie
na pra wi$, mo g$ je dy nie zmie ni' swój
sto su nek do te go, co wi dz$. Dzi$ ki te -
mu oca l$ swo j# praw d$, wia r$, na -
dzie j$ i nie pod dam si$ Wiel kiej Ma ni -
pu la cji. Co mi w tych d# "e niach po mo -
"e? Iro nia. Bo dzi$ ki niej po sta wi$
gra ni ce, od gro dz$ si$ od znie wag, okru -
cie% stwa i do! ków ko pa nych po to, by
w nie wpa da'.

W ese ju Po eta ja ko trau ma turg
(1981) Kry sty na Lars pi sa !a: „Iro nia
jest za wsze bro ni# tych, któ rzy nie na -
wi dz# bez sil no &ci, od gra dza si$ od pod -
po wia da ne go fa! szu kpi n#, szy der -
stwem, zdro wym &mie chem. [Cz!o -
wiek] "y je w prze strze ni iro nii, po mi$ -
dzy gorz k# we so !o &ci# po li tycz ne go
dow ci pu a agre syw n# z!o &li wo &ci#
szy der stwa, roz grze sza j#c sa me go sie -
bie z cy ni zmu (…)”.

Po et ka jest na dal wier na tym po gl# -
dom o wy ra( nie ro man tycz nej pro we -
nien cji i dzi$ ki te mu jest ci# gle „po stro -

O

Kry sty na Lars: Za pro si my do nie ba ca !y
"wiat. Wy daw nic two Ty tu!. Gda"sk, 2014,
ss. 142.
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ok!ad ce W!o skich szpi lek
z 2011 ro ku, za któ re Mag da -

le na Tul li otrzy ma !a rok pó" -
niej Na gro d# Li te rac k$ „Gdy ni”, znaj du -

je si# do%& oso bli we zdj# cie. Wid nie je

na nim stro na ty tu !o wa w!o skie go s!ow -

ni ka dla dzie ci Il mio pri mo „Pa laz zi”. Di -
zio na rio fi gu ra to per Bal bi ni, zu 'y ta

i pod nisz czo na. Jest to ksi$ 'ecz ka na le -

'$ ca do g!ów nej bo ha ter ki, po da ru nek

od oj ca W!o cha, ele men tarz. Na zdj# ciu

wi da& po nad to trud, ja ki pi sar ka w!o 'y -

!a w je go po kle je nie (umów my si#, 'e wi -

da&, cho& %la dy ra to wa nia tej ksi$' ki nie

s$ wi docz ne na pierw szy rzut oka). Szcze -

re przy wi$ za nie do %wia ta w ob raz kach

zro zu mie& mo' na jed nak do pie ro wów -

czas, gdy po zna si# hi sto ri# szkol nych

przy gód g!ów nej bo ha ter ki, jej k!o po ty

z or ga ni za cj$ cza su pra cy i cza su wol ne -

go, pro ble my z od ra bia niem za da( i pó" -
niej sz$, do ro s!$ de pre sj#, wsku tek któ rej

prze sta je pod no si& si# z !ó' ka. Dla pi sar -

ki tej mia ry, co Mag da le na Tul li, pro ble -

mem s$ za tem nie s!o wa, nie co% tak

skom pli ko wa ne go, jak j# zyk li te rac ki

i sa ma li te ra tu ra. Pro ble mem jest tu

po pro stu na uka j# zy ka. Z ok!ad ki jej po -

przed niej ksi$' ki mo 'e za tem wy ni ka&
co%, co po twier dza rów nie' tre%& ca !ej nar -

ra cji – 'e pi sar stwo Tul li obar czo ne jest

trau m$ na uki pi sa nia i czy ta nia. I 'e jest

to cz#%& wi#k szej trau my, zwi$ za nej z do -

%wiad cze niem tzw. dru gie go po ko le nia.

Zna te pro ble my ka' dy, kto cho& raz ze -

tkn$! si# z tym pi sar stwem: ta jem ni -

czym i lo do wa tym, wy wa 'o nym, cho&
pe! nym pa sji i re to ry ki. Zro zu mie&, cze -

go tak na praw d# do ty cz$ po wie %ci Mag -

da le ny Tul li sprzed W!o skich szpi lek,

nie spo sób, po nie wa' osa dze nie ich fa bu!
w jed nym tyl ko ob sza rze zna cze( wy wo -

!u je zwy kle uczu cie kon fu zji lub nie do -

sy tu; w ten spo sób !$ czo no pro z# Tul li

z au to te ma ty zmem, post mo der ni zmem,

li te ra tu r$ warsz ta to w$ i miej sk$, pro ble -

ma mi in no %ci, ob co %ci czy wy klu cze nia

oraz pan tek stu ali zmem. Tym cza sem do -

pie ro ob ser wa cja, 'e jest to pro za me to -

ni mi zu j$ ca Za g!a d#, czy li ta ka, gdzie

o Za g!a dzie )y dów nie mó wi si# wprost

i dla te go mó wi si# o niej nie ustan nie (czy

na od wrót: dla te go 'e mó wi si# o Za g!a -

dzie nie ustan nie, ro bi si# to nie bez po %red -

nio), ja ko% ob ja %nia i t!u ma czy pro ble my,

o ja kich opo wia da w ko lej nych po wie -

%ciach Tul li. O tym, 'e ob ser wa cja ta jest

nie tyl ko in tu icj$, ale i fak tem, wie my co

naj mniej od cza su wy da nia W!o skich
szpi lek. 

O naj now szym Szu mie mo' na by po -

my %le& nie co go rzej ni' o po przed niej

ksi$' ce. W za sa dzie spra wy, o któ re

pro z# Tul li po dej rze wa li %my, czy li l# ki

wcze snosz kol ne, trud ne do ra sta nie, dwu -

j# zycz ne dzie ci( stwo, nie obec no%& oj ca

i zim na obec no%& mat ki, woj na, a wraz

z ni$ Za g!a da, zo sta !y ju' omó wio ne. Co

nie zo sta !o? No wy w$ tek, któ ry po ja wia

si# w Szu mie, do ty czy ro dzi ny mat ki,

a szcze gól nie jej re la cji z sy nem. Ich hi -

sto ria sta no wi w ja kim% sen sie al ter na ty -

w# lo sów g!ów nej bo ha ter ki i jej mat ki.

Po god n$ i nie spe! nio n$. 

lek. Ob da rzo ny lo jal no %ci$ bo ha te ra Ma -
!e go ksi" cia lis z pro zy Tul li jest edu ka -

to rem, ra dzi dziew czyn ce, jak zno si&
upo ko rze nia po cho dz$ ce od szkol nych ko -

le gów i mat ki, wzmac nia jed nak rów nie'
jej od osob nie nie, wi#c kie dy zni ka, %wiat

fan ta zji bo ha ter ki Szu mu zo sta je wy sta -

wio ny na ci#' k$ pró b#. 
Mat ka bo ha ter ki, zna la z! szy si# tu'

po wy zwo le niu ra zem z in ny mi lud" mi

w !ódz kim miesz ka niu, naj pierw wpa da

w hi ste ri#, a pó" niej za pa da w d!u gi sen.

Jest to je dy ny mo ment w jej po wo jen nym

'y ciu, kie dy w oto cze niu ob cych tra ci

nad so b$ pa no wa nie. Po tem nie ro bi te -

go ju' ni gdy. Wy bie ra „wy' szo%& mil cze -

nia, zwy ci# sk$ si !# ch!o du”. Jej cór ka

po la tach wra ca do te go epi zo du w sty -

lu swo jej pro zy, któ ry jest po pro stu twar -

dy twar do %ci$, któ rej nikt od niej nie wy -

ma ga. O zma ga niach ze wszyst kim, co

na ten szcze gól ny styl si# z!o 'y !o, jest ta

ksi$' ka. Zna ko mi ta, bo le sna, praw dzi wa. 
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Nie jest to jed nak je dy ne do pe! nie nie

W!o skich szpi lek. Za sad ni cza cz#%& naj -

now szej pro zy wy ra sta z ostat nie go opo -

wia da nia wcze %niej sze go to mu, za ty tu !o -

wa ne go Uciecz ka li sów, w któ rym g!ów -

ni bo ha te ro wie, za pa trze ni w 'y dow sk$
prze sz!o%&, do strze ga j$ w so bie li sy.

Szcze gól nym li sem jest przede wszyst kim

bo ha ter ka, po nie wa' wy ko rzy stu je li si$
chy tro%& i spraw no%& fi zycz n$ do sa mot -

ne go bie ga nia i ucie ka nia (zna n$ cho cia' -
by z pro zy Iza be li Fi li piak, Jo an ny Ba tor

czy Ju lii Fie dor czuk), a nie oszu ki wa nia

lu dzi. Jej li sia na tu ra ja ko re pre zen ta cja

wiecz nie na pi#t no wa ne go i ukry wa j$ ce -

go si# 'y do stwa wy st# pu je rów nie'
w Szu mie, w tej no wej opo wie %ci jed nak,

pi sa nej rów no le gle z wy da n$ w 2013 ro -

ku ba %ni$ Awan tu ra w le sie, sta je si# jed -

no cze %nie na tu r$ ko go% osob ne go i wy -

!$ czo ne go (wy izo lo wa ne go) z sie bie;

na tu r$ ko bie ty, któ ra za !o 'y !a ro dzi n#,
uro dzi !a sy nów, roz wio d!a si#, a te raz pie -

l# gnu je swo j$ nie za le' no%& z da la od ko -

go kol wiek. 

Szum to au to bio gra fia ko bie ty, któ rej

mat ka i ciot ka oca la !y z Za g!a dy, na to -

miast oj ciec, po dej rze wa ny o by cie )y -

dem, do Pol ski przy by! z W!och i czu! si#
w niej nie mniej ob co ni' obie oca lo ne.

W$t ki zna ne z W!o skich szpi lek, do ty cz$ -
ce pra cy mat ki, za trud nie nia oj ca, szkol -

nych nie po wo dze( bo ha ter ki czy jej za -

gra nicz nych wy jaz dów, zo sta j$ po sze rzo -

ne, u!o 'o ne chro no lo gicz nie i do pe! nio -

ne, nie spra wia j$ jed nak wra 'e nia, z ja -

kim no wa ksi$' ka Tul li b# dzie mu sia !a
jesz cze d!u go si# mie rzy&, i' jest to opo -

wie%& o ter ro rze re la cji cór ki i mat ki.

Wspo mnia ny ter ror jest nie w$t pli wie

cz# %ci$ Szu mu, ale nie ca !o %ci$. Trud no

bo wiem t# ca !o%& opo wie dzie& i po j$&.
Wy !a nia si# z niej kil ka bar dzo trud nych

i nie zro zu mia !ych sy tu acji: za nie dba ne

dziec ko, po zo sta wia ne przez mat k#
na klat ce scho do wej, bez klu cza do miesz -

ka nia, cze ka j$ ce go dzi na mi na jej po wrót;

dziec ko, któ re wa ga ru je i po ru sza si# au -

to bu sa mi bez bi le tu po War sza wie; dziec -

ko, któ re %pi za miast by& w szko le i nie

od ra bia lek cji; agre syw ne dziec ko, któ -

re na ogó! jest mil cz$ ce; oj ciec, któ ry nie

uczest ni czy w wy cho wy wa niu dziec ka;

mat ka, któ ra od da je to trud ne dziec ko

na wy cho wa nie swo jej sio strze, nie roz -

ma wia szcze rze z dziec kiem lub pi#t nu -

je je go wa dy; oku pa cyj ne do %wiad cze nia

mat ki, któ re w niej znie ru cho mia !y i zo -

sta !y bez wy ra zu, nie wy po wie dzia ne. 

Obie oca lo ne )y dów ki wi dzi my w Szu -
mie ja ko sta re ko bie ty. Jed na od cho dzi

z po wo du ra ka, dru ga cho ru je na al zhe -

ime ra (cho cia' dia gno zy cho rób nie s$ tu
jed no znacz ne). Do pie ro w ko( ców ce 'y -

cia sio stry jak gdy by o'y wa j$, na no wo

prze 'y wa j$ hi sto ri#, któ r$ wi dz$ jak te ra" -
niej szo%&, wra ca j$ do nich obóz i get to,

szpi tal przy po mi na woj n#, a per so nel

es es ma nów. Ta k$ pry wat n$ i zin ter na li zo -

wa n$, ba %nio w$ opo wie%& kon stru uje

tak 'e g!ów na bo ha ter ka. Wy st# pu je w niej

lis, któ ry wcze %niej by! jed nym z ob raz -

ków me dio la( skiej ko lo ro wan ki, zbli -

'o nej do s!ow ni ka z ok!ad ki W!o skich szpi -

Na

Mag da le na Tul li: Szum. Kra ków 2014,
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ar dzo wcze sny ra nek. Za okna -
mi jesz cze sza ro. Okna kuch ni
wy cho dz! na po dwó rze " nie -

wiel kie i oto czo ne ofi cy na mi " #wia t$o
s$o necz ne do trze tu wi%c do pie ro za kil -
ka go dzin. A w po ko jach od fron tu ci%& -
kie za s$o ny i sto ry za su ni% to po przed nie -
go wie czo ru bar dzo sta ran nie. Na bla sze
ku chen ne go pie ca #pie wa ju& czaj nik.
Na skra ju wy szo ro wa ne go do bia $o #ci
bla tu sto $u stoi kil ka szkla nek. Aby do -
brze za cz!' dzie(, naj le piej jest wy pi'
her ba t% z mle kiem " do sko na le roz -
grze wa j! c! i #wiet nie wp$y wa j! c! na &o -
$! dek. Po tem, szczel nie otu liw szy si% cie -
p$ym szla fro kiem, trze ba po kro i' chleb,
po sta wi' na #rod ku sto $u ma sel nicz k%,
z g$% bi sza fek i pó$ ek wy j!' ser, miód
i po wi d$a. De li kat nie i czu le obu dzi' do -
mow ni ków. 

Nad szklan ka mi uno si si% roz kosz ny
ob $o czek pa ry. Dzwo ni! $y &ecz ki. Roz -
sy pu je si% tro ch% cu kru… Przed po $u dnie
mi ja szyb ko. 

Do sko na le sma ku je przed obied nia ka -
wa. W otwar tych oknach ta( cz! bia $e fi -
ran ki. Ku char cia przy go to wu je pie cze(,
le gu mi n% i ma ren gi. Te raz trze ba jesz cze
zmie ni' &or &e to w! blu zecz k% na t% z ko -

oczy wi #cie ar cy dzie $o, ale na py ta nie
prof. Ewy Cho jec kiej: czy w tej bu dow li
da si% miesz ka'?, od po wia dam prze cz! -
co, i to z g$% bo kim prze ko na niem),
Adolf Lo os, Bru no Taut, Pie ter Oud,
Adolf Szysz ko -Bo husz, Bog dan Pniew -
ski, Teo dor Ta low ski (po sta' tro ch% z in -
nej baj ki, ale wy obra) ni% mia$ ogrom n!!),
Erich Men del sohn, Ta de usz Mi chej da,
Hans Po el zig, Sta ni s$aw Ta be( ski. Dzie -
$a wy bit ne, no wa tor skie, zna ne, a cza sem
od kry wa ne i przy po mi na ne na no wo.

Mar mur, tra wer tyn, ala ba ster (ho le
wy k$a da ne ala ba strem w war szaw skich
ka mie ni cach w la tach 30.), onyks, chro -
mo ni klo wa na stal. Luk sus, prze pych,
zby tek " tak &e „luk sus okre su nie do bo -
ru” " kom fort, wy go da, es te ty ka. I osie -
dla ro bot ni cze, któ rych miesz ka( cy nie
bar dzo wie dzie li, jak za go spo da ro wa'
i czym wy pe$ ni' do dat ko w! prze strze(
w lo ka lach wi%k szych ni& dwu izbo we.
W tle: Ka to wi ce, Gli wi ce, Wro c$aw,
Kra ków, Lwów, War sza wa, Pra ga, Ber -
lin, Mar sy lia, Brno, Ostra wa, Cie szyn,
Char ków, *ód), Po zna(…

W ci! gu ko lej nych wie czo rów z Ob -

li cza mi mo der ni zmu… na biur ku na st! -
pi $o ra do sne od kry cie: prze cie& to jest
w isto cie hi sto ria ar chi tek tu ry burz li we -
go, trud ne go, ka pry #ne go, okrut ne go
i nie prze wi dy wal ne go ubie g$e go wie ku,
z wy ciecz ka mi tu i ów dzie w nasz
XXI wiek, któ ry oby oka za$  si% lep -
szy. I cho dzi nie tyl ko o ar chi tek tu r%, ale
tak &e o kul tu r%, mo d%, styl &y cia, oby cza -
je, po trze by i ocze ki wa nia, ma rze nia i ich
re ali za cj%. To prze cie& na sze do stoj ne pra -
bab ki, w suk niach od Po ire ta, przy gl! da -
$y  si% z wy so ko #ci dru gie go pi% tra  $a -
god nie szem rz! cej na po dwó rzu ka mie -
ni cy fon tan nie. Na sze wy twor ne bab ki
w do mu to wa ro wym fir my A. Wer the im
ku po wa $y per fu my, je dwab ne po( czo chy
w naj mod niej szym ko lo rze „kre cim”, to -
reb ki z an ty lo py i bu kie ci ki list ków dzi -
kie go wi na z mi%k kie go fil cu. To one ze
swo bod nym wdzi% kiem po ru sza $y si%
po prze stron nym ho lu ban ku PKO w Po -
zna niu, a za pew ne po dzi wia $y te& za mek
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej w Wi #le.
Na sze pi%k ne mat ki lu bi $y wil le od -
dzie lo ne od uli cy ogro dem (ten gust po -
dzie la li z ni mi na si m! drzy i pra co wi ci
oj co wie), ta kie jak na przy k$ad so poc ka
wil la zbu do wa na we d$ug pro jek tu W$o -
dzi mie rza Pa dlew skie go. 

I mo &e w$a #nie ta kie s! ob li cza mo der -
ni zmu. Naj pew niej by wa on i do stoj ny,
i wy twor ny, i pi%k ny. Po tra fi by' rów no -
cze #nie rze czo wy i pe $en ma rze(. Nie -
zwy k$y i tro ch% ta jem ni czy. Ta ka te& jest
ta ksi!& ka. To pu bli ka cja dla hi sto ry ków
sztu ki, hi sto ry ków ar chi tek tu ry, mi $o #ni -
ków przed wo jen nych Ka to wic  oraz kil -
ku in nych miast II Rze czy po spo li tej, dla
znaw ców i tych wszyst kich, któ rzy do -
pie ro znaw ca mi si% sta n!, tak &e dzi% ki
lek tu rze tej pu bli ka cji. Chy ba &e kto# nie
lu bi pu de$ ko wych do mów o p$a skich da -
chach i rów nych rz% dach okien. Ale to ju&
te mat na in ne opo wia da nie…

KA TA RZY NA M*Y NAR CZYK
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ron ko wym ko$ nie rzy kiem, po pra wi'
w$o sy, zdj!' z gór nej pó$ ki krysz ta $o we
szkla necz ki do kom po tu. To po ra obia -
du. Na biur ku ju& otwar ta no wa fran cu -
ska po wie#'. Al bo ko lej ny nu mer „Blusz -
czu” czy „Ty go dni ka Ilu stro wa ne go”.
Dzie j! si% ta kie ma $e po po $u dnio we
cu da… 

Nie, to nie jest frag ment po wie #ci, kon -
spekt opo wia da nia ani te& pró ba spo rz! -
dze nia cze go#, co kie dy# na zy wa no „ob -
raz kiem oby cza jo wym”. To ch%' opi su,
przed sta wie nia czy mo &e tyl ko wy obra -
&e nia so bie, jak sp% dza li czas miesz ka( -
cy du &e go, wy god ne go, kom for to we go
i no wo cze sne go (w tam tej epo ce) miesz -
ka nia w mo der ni stycz nej ka mie ni cy.
Gdzie# w Eu ro pie " w Kra ko wie, Lwo -
wie, Ostra wie, Za brzu, Mar sy lii, Brnie,
Cho rzo wie. Al bo w Ka to wi cach. 

Te go ro dza ju re flek sje na su n% $y mi si%
w trak cie lek tu ry ob szer ne go i wie lo w!t -
ko we go dzie $a Ob li cza mo der ni zmu

w ar chi tek tu rze pod re dak cj! Ry szar da
Na ko niecz ne go i Ju sty ny Woj tas -Swo -
szow skiej. Ksi!& ka, za wie ra j! ca ar ty ku -
$y i wy po wie dzi ok. trzy dzie stu au to rów,
sta no wi pod su mo wa nie dwóch mi% dzy -
na ro do wych  se mi na riów przy go to wa -
nych w Ka te drze Hi sto rii i Teo rii Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki +l! skiej w Gli wi -
cach. Pierw sze z nich od by $o si% w 2006,
dru gie w 2010 ro ku. Dru gie mu se mi na -
rium to wa rzy szy $a wy sta wa pre zen tu j! -
ca ar chi tek tu r% z lat 1922-1939 na Gór -
nym +l! sku oraz pro jek cja fil mów Ja dwi -
gi Ko cur: Dwu g!o wy smok i Po rwa nie

Eu ro py. By $y to se an se przed pre mie ro -
we, dzi# bo wiem ob ra zy te s! po wszech -
nie zna ne w kr% gu mi $o #ni ków ar chi tek -
tu ry i fil mów o sztu ce. 

Pu bli ka cja dzie li si% na dwie cz% #ci.
Pierw sza, Pa ra dyg mat luk su su w ar chi -

tek tu rze mo der ni zmu XX wie ku, za wie -
ra tek sty po dej mu j! ce „pró b% zde fi nio -
wa nia ro li obiek tów luk su so wych w roz -
wo ju ar chi tek tu ry sze ro ko po j% te go mo -
der ni zmu”.  Cz%#' dru ga to „Trój g!o wy

smok” " ar chi tek tu ra dwu dzie sto le cia

mi# dzy wo jen ne go na Gór nym $l% sku

(1922-1939). Ca $o#' prze stu dio wa $am
trzy krot nie. 

Po pierw szym po dej #ciu stwier dzi -
$am, &e je den z mo ich ulu bio nych kry ty -
ków ar ty stycz nych, zresz t! zna ny i wy -
bit ny po eta (ale nie teo re tyk sztu ki!), mó -
wi!c o po trze bie za nie cha nia #ci s$o #ci
przy cha rak te ry zo wa niu, opi sy wa niu
czy in ter pre to wa niu zja wisk ar ty stycz -
nych, nie my #la$ wca le o ro man ty zmie,
lecz o mo der ni zmie w$a #nie. I pro sz% to
po trak to wa' ja ko kom ple ment. A ró& ni -
ca w cza sie jest zu pe$ nie nie istot na "
wiel cy po eci mie wa j! sk$on no #ci pro fe -
tycz ne. 

Pod czas po now nej lek tu ry czu $am,
jak wci! ga mnie wir wiel kich spraw. Bu -
dow le i na zwi ska, zja wi ska, ten den cje
i de ta le ar chi tek to nicz ne uk$a da $y si%
w nie zwy k$! mo zai k%, two rzy $y fa scy nu -
j! cy, po ry wa j! cy la bi rynt. Na kar tach
ksi!& ki po ja wia li si% gi gan ci: Le Cor bu -
sier, Wal ter Gro pius, Lu dwig Mies van
der Ro he (wil la Tu gen dha tów w Brnie to

B

Ob li cza mo der ni zmu w ar chi tek tu rze. Pa ra -

dyg mat luk su su w ar chi tek tu rze mo der ni -

zmu XX wie ku. „Trój g!o wy smok” " ar chi tek -

tu ra dwu dzie sto le cia mi# dzy wo jen ne go na Gór -

nym $l% sku (1922-1939). Red. Ry szard Na ko -
niecz ny, Ju sty na Woj tas -Swo szow ska.
„!l"sk”. Ka to wi ce, 2014, ss. 260.
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zter dzie sto le cie pra cy prof. He -
le ny Sy no wiec w Uni wer sy te cie
!l" skim sta #o si$ oka zj" do wy -

da nia ksi$ gi ju bi le uszo wej. Kry sty na
Klesz czo wa we wpro wa dze niu pod kre -
%li #a, i& pro ces ba daw czy Pro fe sor do ty -
czy pol skiej o%wia ty, w tym dy dak ty ki
j$ zy ka pol skie go oraz ro li dia lek tu %l" -
skie go w kszta# to wa niu pol skiej to& sa -
mo %ci na ro do wej. W wie lu de dy ka -
cjach za zna czo no wy j"t ko w" oso bo -
wo%' Ju bi lat ki. Da nu ta Krzy &yk od nio -
s#a do jej dro gi za wo do wej Kor cza -
kow skie s#o wa „szko #a, pra ca, j$ zyk”.
Kie run ki ba da( Sy no wiec po twier dza za -
miesz czo na w ksi"& ce bi blio gra fia jej
prac na uko wych, na któ r" sk#a da j" si$ 4
mo no gra fie au tor skie, wspó# au tor ska,
roz dzia #y w ksi"& kach zbio ro wych, 159
ar ty ku #ów, spra woz da nia, re cen zje, pod -
r$cz ni ki, prze wod ni ki me to dycz ne, ar -
ty ku #y po pu lar no nau ko we. Do ro bek do -
pe# nia j" wspó# au tor skie s#ow ni ki, w tym
Ma !y s!ow nik gwa ry Gór ne go "l# ska. 

Tek sty do ksi"& ki za de dy ko wa li na -
ukow cy z sze %ciu uni wer sy te tów kra jo -
wych, z Lu bla ny i ze szkó# wy& szych.
Naj wi$k szy wk#ad wnie %li ucze ni z Uni -
wer sy te tu !l" skie go. Oto wy bra ne przy -
k#a dy g#o szo nych po gl" dów. Wa& ne s" pu -
bli ka cje do ty cz" ce j$ zy ko wej edu ka cji
szkol nej. Ja dwi ga Ko wa li ko wa (Wiecz nie
ak tu al ne pro ble my dy dak ty ki j$ zy ka pol -
skie go) pre zen tu je teo rie pe da go gicz ne,
któ re po zwo l" na re ali za cj$ no wych kon -
cep cji kszta# ce nia j$ zy ko we go. W pro ble -
ma ty k$ re in ter pre ta cji wpro wa dza nych
„no wo cze sno %ci” wpi su je si$ ar ty ku#
Alek san dry Zok -Smo #y O spo so bach
wpro wa dza nia wie dzy j$ zy ko wej w pod -
r$cz ni kach szkol nych daw niej i dzi%.
Two rze nie mo de lu na ucza nia j$ zy ko -
we go su ge ru je Agniesz ka Ry pel ar ty ku -
#em J$ zyk pi sa ny w szko le – mi$ dzy kre -
atyw no %ci# a sche ma tem. Au tor ka prze -
ko nu je, by uczy' po praw nych wy po -
wie dzi pi sem nych, nie tyl ko in for ma cyj -
nych. Pro jekt uzu pe# nia Da nu ta Bu la
(Przez dzia !a nia twór cze do uczest nic twa
w kul tu rze). Pe sy mi stycz ne s" re flek sje
Al do ny Sku drzyk, któ ra w ar ty ku le Po -
ro zu mie wa nie czy kszta! to wa nie si$?
kon sta tu je, i& j$ zyk m#o dzie &y sta je si$ po -
zba wio ny g#$ bi zna cze( bez mo& li wo %ci
ko mu ni ko wa nia si$ „z Dru gim”. Do bra
edu ka cja me dial na mo &e wy pe# ni' nie do -
sko na #o %ci – to te za Ur szu li )y dek -Bed -
nar czuk (Tekst me dial ny w edu ka cji po -
lo ni stycz nej). Mi mo trud no %ci Ber na de -
ta Nie spo rek -Szam bur ska pro po nu je, by
na uczy cie le wy ko rzy sty wa li do dys kur -
su tek sty uczniów z blo gów (O me ta tek -
%cie w blo gach pi sa nych przez m!o dzie&
gim na zjal n#). Wy ni ki ba da( nad roz wo -
jem j$ zy ka dzie ci za pre zen to wa #y Emi -
lia Czar no ta oraz Kry sty na G" sio rek,
wnio sku j"c pra c$ nad „ro zu mie niem fra -
ze olo gii”. Wy eks po no wa no ro l$ twór cze -
go na uczy cie la, co wy ni ka z ba da( Dia -
ny Ja go dzi( skiej (Szko !a w j$ zy ku, we
wspo mnie niach, w pa ra gra fach) oraz
Zo fii Adam czy ko wej (Si$ gnij my w edu -
ka cji po nie zna ne „O baj ce Ber nar da
"wier czy ny”). W ko lej nych roz wa &a -

pro po nu j"c ana li z$ %l" skich mo dli tew -
ni ków z XIX i XX wie ku.

Te ma ty ka %l" ska zna la z#a miej sce
w ar ty ku le Kry sty ny He skiej -Kwa %nie -
wicz Ka to wi ce. Szkic do li te rac kie go por -
tre tu mia sta (re ko ne sans ba daw czy).
Au tor ka po szu ku je %la dów Ka to wic,
za dzi wia j"c zna jo mo %ci" li te ra tu ry,
w tym Wie &y spa do chro no wej Go# by.

Pod kre %li' na le &y wy so ki po ziom
ese jów, stu diów, szki ców, roz praw
o cha rak te rze kul tu ro znaw czym, li te ra -
tu ro znaw czym i j$ zy ko znaw czym de -
dy ko wa nych %l" skiej Uczo nej. Po nad -
to na uwa g$ za s#u gu je pi$k ne bi blio fil -
skie wy da nie ksi"& ki przez Uni wer sy -
tet !l" ski. 

EDY TA KO REP TA
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niach za pro po no wa no re in ter pre ta cj$
tek stów (Ka ro li na J$ drych Ma gia dzie ci$ -
cej wy obra' ni w dy lo gii o Ka rol ci Ma rii
Kru ger), by za ch$ ci' uczniów do czy tel -
nic twa (El& bie ta Dut ka Ru pa ki do ra sta -
j#…, czy li o re la cjach mi$ dzy dzie ci$ cy -
mi lek tu ra mi a in ter pre ta cj# po ezji wspó! -
cze snej w kon tek %cie kszta! ce nia li te rac -
kie go w li ceum) i do %wia do me go po s#u -
gi wa nia si$ j$ zy kiem. War to tak &e wy ko -
rzy sta' pro jekt Ha li ny Wi %niew skiej (Za -
ni ka nie w szko le wie dzy o hi sto rycz no %ci
j$ zy ka pol skie go) oraz wy ni ki ba da(
nad mó zgiem, któ re przed sta wia Mar ta
Szy ma( ska. Ar ty ku# kry tycz nie oce nia -
j" cy mo del edu ka cji au tor stwa Bo gu s#a -
wa Skow ron ka (Eg zy sten cjal ny wy miar
po lo ni sty ki) za wie ra po stu lat wdro &e nia
an tro po lo gicz ne go mo de lu kszta# ce nia.
Do pe# nie niem s" pro po zy cje Ewy Ja skó -
#o wej Po etyc kie re in ter pre ta cje. Co zro -
bi( z Lo tem, je go &o n# i cór ka mi? oraz
Mag da le ny Ochwat Na dzie ja dla Ju da -
sza, czy li od po sta ci bi blij nej do re la cji
chrze %ci ja) sko -&y dow skich, do ty cz" ce
wy ko rzy sta nia w edu ka cji ar che ty pów.
Zna cze nie s#o wa przez po rów naw cz"
ana li z$ t#u ma cze nia tek stu pod kre %la
Ewa Og#o za (An to ni mia w pod r$cz ni ku
i „Dzba nek do her ba ty” Han sa Chri stia -
na An der se na). Spój no%' in ter pre ta cji
li te rac kich i j$ zy ko wych uzmy s#o wi#
Ste fan Za bie row ski w ar ty ku le O lek tu -
rze „Zie lo nej G$ si”, w in ter pre ta cji pod -
j"# zwi" zek tre %ci z for m" j$ zy ko w". Wa& -
ne miej sce w dys ku sji nad j$ zy kiem zaj -
mu je ar ty ku# Edwar da Po la( skie go Kil -
ka uwag kry tycz nych na te mat !#cz nej pi -
sow ni cz#st ki ‘by” ze spój ni ka mi i par ty -
ku !a mi. Au tor pro po nu je po wrót do uwag
z lat 1962-1963. Te ma ty k$ uzu pe# nia j"
tek sty z kr$ gu kul tu ro znaw stwa i do ty cz"
wspó# cze snej ksi"& ki. Kry sty na Ko zio #ek
roz wa &a ro l$ in nych no %ni ków tek stów
(Do tyk li te ry).

Sto su nek dia lek tu do j$ zy ka ogól no -
na ro do we go sta# si$ przed mio tem uwag
Re gi ny Paw #ow skiej opar tych na ba da -
niach gda( skich (J$ zyk na ro do wy a re -
gio nal ny w kul tu rze i w na ucza niu „wy -
bra ne pro ble my”). Tekst jest in te re su j" -
cy ze wzgl$ du na po do bie( stwo pro ble -
mów w %ro do wi sku gda( skim i %l" -
skim. War to tak &e, by w dys ku sj$ za mie -
ni #y si$ za gad nie nia po ru szo ne w ar ty -
ku le Bo &e ny Cz"st ki -Szy mon O rze tel -
no%(, praw d$ i od po wie dzial no%( w opra -
co wa niach na uko wych i po pu lar no nau -
ko wych (na przy k!a dzie spraw %l# skich).
Au tor ka sta wia za rzut ma ni pu lo wa nia
tek sta mi dla po par cia pew nych idei,
po le mi zu j"c z pro jek tem ko dy fi ka cji
j$ zy ko wych. W roz wa &a niach Ur szu li
Ko pe' (Od od rzu ce nia do mi !o %ci. O ró& -
nych spo so bach ko mu ni ko wa nia uczu(
na pod sta wie lek tu ry pt. „Po czwar ka”
Do ro ty Te ra kow skiej), Da nu ty Krzy -
&yk (W po szu ki wa niu m# dro %ci &y cia 
* re flek sje wo kó! my %li Ja nu sza Kor cza -
ka o szko le, pra cy i j$ zy ku) oraz Bar ba -
ry Py tlos (Ro dzi na i dom ro dzin ny) uj$ -
ty zo sta# aspekt wy cho waw czy. W roz -
wi" zy wa nie pro ble mów wy cho waw -
czych wpi su je si$ tak &e Da nie la Dy lus,

C

J! zy ko we, li te rac kie i kul tu ro we "cie# ki

edu ka cji po lo ni stycz nej. Ksi! ga ju bi le uszo wa

de dy ko wa na Pro fe sor He le nie Sy no wiec

w czter dzie sto le cie pra cy na uko wej i dy dak tycz -

nej. Red. Da nu ta Krzy !yk, Ber na de ta Nie spo -
rek -Szam bur ska. Wy daw nic two Uni wer sy te -
tu "l# skie go, Ka to wi ce, 2014, ss. 496.
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Ob szer na pu bli ka cja na uko wa z mnó stwem przy pi -

sów, ilu stro wa na zdj! cia mi i fo to ko pia mi do ku men -
tów. Au tor za war" w swo jej pra cy bo ga ty ma te ria" fak -
to gra ficz ny. Mo# na po wie dzie$, #e to rzecz in te re su -
j% ca dla hi sto ry ków zaj mu j% cych si! II woj n% &wia to -
w% na Gór nym 'l% sku, wi!c ad re so wa na do do sy$ w% -
skie go gro na od bior ców. Jed nak w mia r! lek tu ry co -
raz bar dziej prze ko ny wa "em si!, #e ta bio gra fia by "a -
by &wiet nym ma te ria "em wyj &cio wym dla pi sa rza al -
bo re #y se ra fil mo we go, któ ry chcia" by stwo rzy$ stu -
dium psy cho lo gicz ne cz"o wie ka „zni k%d” bez wzgl!d -
nie bu du j% ce go swo j% ka rie r!, cz"o wie ka „cho re go
na w"a dz!”. Nie za bra k"o by i w%t ków sen sa cyj nych.
Czy Bracht, do któ re go do sz"o, #e hi tle row skie Niem -
cy po nio s"y kl! sk!, rze czy wi &cie wraz z #o n% za #y" tru -
ci zn! (do tej wer sji przy chy la si! au tor)? Czy te# uda -
"o mu si! uciec?

Mi ro s!aw W"c ki: Fritz Bracht (1895-1945). Na zi -
stow ski za rz!d ca Gór ne go "l! ska w la tach II woj ny
#wia to wej. 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, Ar chi wum Pa$ stwo -

we w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014, s. 534.

Tak #e pu bli ka cja hi sto rycz na, ale wy star czy rzu -
ci$ okiem na spis tre &ci, #e by si! zo rien to wa$, #e ma
zu pe" nie in ny cha rak ter. Dla przy k"a du kil ka ty tu "ów
roz dzia "ów: Epo ka na po le o$ ska, Ka rie ra Ni ko de ma
Dyz my, Del fin Pe ere lu, Or gazm w%a dzy… La ta sie -
dem dzie si% te w krzy wym zwier cia dle sa ty ry, któ rej
zresz t% w tam tym cza sie cen zu ra by nie pu &ci "a. Nie
cho dzi tu jed nak wy "%cz nie o szy der stwo. Au tor pod -
szed" do na pi sa nia bio gra fii „naj barw niej sze go
i naj bar dziej lu bia ne go przy wód cy Pol ski Lu do wej”
bar dzo so lid nie, o czym &wiad czy mi! dzy in ny mi ob -
szer na (po nad trzy stro ny) bi blio gra fia. Co ca -co la
z Za brza, wi zy ta ze spo "u AB BA w Pol sce, ame ry -
ka( skie fil my w te le wi zji, „sa mo chód dla ka# dej ro -
dzi ny” – to by "y cu da w po rów na niu z sier mi!# ny -
mi cza sa mi W"a dy s"a wa Go mu" ki. Ksi%# k! &wiet nie
uzu pe" nia j% licz ne zdj! cia oraz ilu stra cje „z epo ki”.
Czy ta si! to, zw"asz cza lu dziom, któ rzy w tam tych
cza sach prze #y wa li m"o do&$, „lek ko, "a two i przy -
jem nie”. A wszyst ko sko( czy "o si! go spo dar czym
kra chem…

Piotr Gaj dzi$ ski: Gie rek. Cz$o wiek z w% gla. Wy -

daw nic two Po zna$ skie, Po zna$ 2014, s. 380.

Ksi%# ka jest po k"o siem mi! dzy na ro do wej kon fe -
ren cji na uko wej „Gór no &l% za cy. Pro ble my spo "ecz -
no &ci po gra ni cza w XX wie ku”. Ce lem tej pu bli ka -
cji by "o spoj rze nie na &l% skie spra wy nie tyl ko
z pol skiej per spek ty wy, dla te go do udzia "u za pro szo -
no ba da czy nie miec kich, ale tak #e bry tyj skich i pó" -
noc no ame ry ka( skich. Bar dzo lu bi! po dob ne wy daw -
nic twa, dzi! ki nim bo wiem do wia du j! si! wie lu rze -
czy mniej zna nych, cza sem przy czyn kar skich, ale w"a -
&nie przez to in te re su j% cych. Po li ty ka, to# sa mo&$ na -
ro do wa czy et nicz na – te kwe stie prze wi ja j% si!
w wie lu ar ty ku "ach do ty cz% cych dzie jów 'l% ska.
W kon fe ren cji uczest ni czy li nie tyl ko hi sto ry cy.
Mo j% uwa g! zwró ci" na przy k"ad ma te ria" zwi% za ny
z ba da nia mi so cjo lo gicz ny mi &l' sko() jest nor mal -
na, przy go to wa ny przez El# bie t! An n! Se ku "! i oba -
la j% cy wie le ste reo ty pów.

Gór ny "l!sk i Gór no #l! za cy. Wo kó$ pro ble mów re -
gio nu i je go miesz ka& ców w XIX i XX wie ku. [Red.

Se ba stian Ro sen baum]. 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, Mu zeum

w Gli wi cach, Ka to wi ce -Gli wi ce 2014, s. 390.

My &l!, #e mo# na &mia "o mó wi$ ju# o se rii al bu mów
wy da wa nych przez Grze go rza Grze gor ka i zwi% za nych
z Ka to wi ca mi. Pierw szy opo wia da" o uli cach i pla cach,
dru gi – o do mach i gma chach. For mu "a wy daw nictw
jest te# mniej wi! cej jed no li ta: hi sto ria obiek tu, je go
wspó" cze sne oraz ar chi wal ne zdj! cia, wresz cie – sza -
le nie uatrak cyj nia j% ce per cep cj! pu bli ka cji cie ka -
wost ki. Al bum do ty cz% cy ko &cio "ów i pa ra fii z ko niecz -
no &ci ma for m! nie co zmo dy fi ko wa n%. Dzi& #y j%c
w Ka to wi cach w ich wspó" cze snym kszta" cie rzad ko
my &li my o tym, #e &wi% ty nia nie zbyt od da lo na od cen -
trum kie dy& wca le nie by "a ka to wic ka, na le #a "a do in -
nej, w"% czo nej do pie ro z cza sem do mia sta gmi ny. Po -
za tym pa ra fie to tak #e hi sto rie fun da to rów (pa tro nów)
a przede wszyst kim dusz pa ste rzy. Wia do mo &ci na ten
te mat tak #e w ksi%# ce znaj dzie my. S% rów nie# zdj! -
cia przy ko &ciel nych ka pli czek i in nych obiek tów sa -
kral nych. Al bum, jak i po przed nie, bar dzo pi!k nie wy -
da ny.

Grze gorz Grze go rek (tekst) Piotr Ta ba czy$ ski i in -

ni (zdj" cia wspó! cze sne): Pa ra fie i ko #cio $y Ka to wic.
Wyd. Pra sa i Ksi%& ka. Grze gorz Grze go rek, 2014,

s. 304.

Au tor, wy k"a dow ca na Uni wer sy te cie 'l% skim,
ma bar dzo roz le g"e za in te re so wa nia. Obej mu j% 'l%sk,
ale i Eu ro p!, zaj mu je si! hi sto ri%, es te ty k%, fi lo zo fi%,
kul tu r%… A przy tym pa sjo nu je si! mu zy k%, któ rej s"u -
cha, po nad to jed nak uczy ni" z niej przed miot swo ich
roz wa #a( i do cie ka(. Cz! sto przy tym za ska ku je czy -
tel ni ka, po nie wa# prze ko nu j% co po tra fi do wie&$, #e
wie le s% dów do ty cz% cych mu zy ki, któ re s% po -
wszech nie uzna ne za oczy wi ste, da si! pod wa #y$ al -
bo ca" kiem za ne go wa$. Ju# na wst! pie stwier dzi", #e
lu dzie uwa #a j% cy roc ka za mu zy k! m"o dzie #o w% nie
zd% #y li do strzec, #e gra j% go dla swo ich ró wie &ni ków
sta ru chy ta kie jak Mick Jag ger czy Paul Mc Cart ney.
Przy zna j!, #e to mnie oso bi &cie po krze pi "o i upew ni -
"o, #e nie je stem wy bry kiem na tu ry za sta rym na s"u -
cha nie utwo rów dla m"o dzie #y. Pod ty tu" „no tat ki” jest
tro ch! my l% cy, bo w wie lu przy pad kach s% to sko( -
czo ne i do pra co wa ne ese je. Czy ta si! je z przy jem -
no &ci%, za tem po le cam nie tyl ko mi "o &ni kom np. Ji -
mi Hen dri xa. 

Ja cek Ku rek: Rock i to' sa mo#(. No tat ki o mu zy -
ce i war to #ciach. Wy daw nic two GAD Re cords, So -

sno wiec 2014, s. 252.

To pra ca dok tor ska au tor ki. W pierw szej cz! &ci Busz -
man -Wi ta( ska szki cu je ob raz spo "e cze( stwa, po li ty ki
i go spo dar ki na 'l% sku w okre sie mi! dzy wo jen nym oraz
w cza sie oku pa cji. W dal szych roz dzia "ach przy po mi -
na trzech twór ców (bo ra czej trud no ich na zwa$
dzien ni ka rza mi w dzi siej szym ro zu mie niu te go s"o wa,
cho$ pro du ko wa li si! w me diach – ra dio, pra sa przed -
wo jen na i kon spi ra cyj na). By li to Al fons Po &piech
(1894-1970), Fran ci szek Pi la rek (1900-1984) i Jó zef
Rysz ka (1920-1943). Ca "a trój ka an ga #o wa "a si!
w dzia "al no&$ spo "ecz n% i pa trio tycz n% zwi% za n% ze swo -
im 'l% skiem. Po &piech upra wia" pu bli cy sty k!, pi sa"
wier sze, by" te# au to rem sce na riu sza fil mo we go. Pi la -
rek (szpi ca te pió ro) upra wia" g"ów nie sa ty r!, by"
wspó" pra cow ni kiem Sta ni s"a wa Li go nia, któ ry je go
wier szo wa ne Prze gl' dy ty go dnio we wy &pie wy wa"
w Ra diu Ka to wi ce. Sa ty r% zaj mo wa" si! tak #e Rysz -
ka, któ ry po za tym two rzy" wier sze oraz no we le. Cie -
ka we.

Ma ria Busz man -Wi ta$ ska: Spo $e cze& stwo, po li -
ty ka i eko no mia. "l! scy twór cy i dzien ni ka rze (1922-
1945). Wy daw nic two Uni wer sy te tu Eko no micz ne -

go w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2014, s. 140.
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Sio stry Tla! ków ny, 
czy li o na zwi skach 
w licz bie mno giej

For ma licz by mno giej na zwi ska jest
u!y wa na w sto sun ku do ma" !e# stwa,

np. An na i Jan Stecz ko wie, ale czy mo! -
na jej tak !e u!y$, gdy pod pi su j% si& dzie -
ci, np. Ma ria i Ka rol Stecz ko wie? Jak two -
rzy si& ta kie for my na zwisk? 

For ma licz by mno giej na zwisk nie jest
za re zer wo wa na wy "%cz nie dla ma" !e#stw,
cho$ w od nie sie niu do par ma" !e# skich jest
naj cz& 'ciej sto so wa na. Za pi sy w No wym
s!ow ni ku po praw nej pol sz czy zny pod red.
An drze ja Mar kow skie go (ha s"o Na zwi ska)
mó wi% wy ra( nie, !e for ma licz by mno giej
od no si si& do wszyst kich cz"on ków ro dzi -
ny lub okre 'lo nej licz by jej re pre zen tan tów
(za rów no ma" !e# stwa, jak i ro dze# stwa). 

Na zwi ska za ko# czo ne na spó" g"o sk& (jak
Nie chcic, Bo ha ty ro wicz, Kar gul) lub na sa -
mo g"o sk& -a, -o, -e (jak So pli ca, Ho resz -
ko, Mik ke) w mia now ni ku lm. ma j% ko# -
ców k& -owie. Po praw ne for my lm. ta kich

na zwisk brzmi% wi&c: Nie chci co wie, Bo -
ha ty ro wi czo wie, Kar gu lo wie, So pli co wie,
Ho resz ko wie, Mik ko wie. Na zwi ska za -
ko# czo ne na -ski, -cki, -dzki, jak Kor czy" -
ski, Po !a niec ki, Za wadz ki, w lm. ma j% po -
sta$ Kor czy" scy, Po !a niec cy, Za wadz cy
i od mie nia j% si& jak przy miot ni ki (Kor czy" -
ski mi jak pol ski mi, Po !a niec kich jak pol -
skich). Na zwi ska za ko# czo ne na -y, któ -
re ma j% po sta$ przy miot ni ków, ta kie jak
Ci chy, Ma !o lep szy, oraz za ko# czo ne na -
owy, jak Bo ro wy, przy bie ra j% for my przy -
miot ni ko we: (pa" stwo) Ci si, Ma !o lep si,
Bo ro wi. Na zwi ska na -y, któ re nie ma j% po -
sta ci przy miot ni ków, u!y te w od nie sie niu
do kil ku (kil kor ga) cz"on ków da nej ro dzi -
ny, wy ma ga j% na to miast ko# ców ki -owie,
np. Olek sy – (pa" stwo) Olek so wie, (pa" -
stwa) Olek sych. Przy k"a da mi u!y cia form
lm. s% licz ne na zwy zna nych ro dów czy dy -
na stii: Ro ma no wo wie, Wind so ro wie, Tu do -
ro wie, Pia sto wie, Ja giel lo no wie, Habs bur -
go wie. Na zwi ska ro dzin w lm. zna ne s%
tak !e dzi& ki fil mom i li te ra tu rze: For re ste -
ro wie (z se ria lu Mo da na suk ces), Car ring -
to no wie (z se ria lu Dy na stia), ro dzi na Ad -

dam sów (z ko mik sów Ch.S. Ad dam sa),
Bud den bro oko wie (z po wie 'ci To ma sza
Man na), Dziur dzio wie (z po wie 'ci Eli zy
Orzesz ko wej). Przy k"a dów u!y$ na zwisk
w lm. w od nie sie niu do ro dze# stwa do star -
cza "y i do star cza j% rów nie! me dia: nie gdy'
g"o 'no by "o o zwy ci& stwach, ja kie w nar -
ciar stwie al pej skim od no si "y Do ro ta i Ma! -
go rza ta Tla! ków ny, wspó" cze 'nie po pu lar -
ni s% ak to rzy Mar cin i Ra fa! Mrocz ko wie,
zna nym ro dze# stwem by li po li ty cy Lech
i Ja ro s!aw Ka czy" scy. W pol sz czy( nie cz& -
sto ob ser wu je si& opór przed od mia n% na -
zwisk ob cych w licz bie mno giej, dla te go
w u!y ciu wi da$ for my z mia now ni kiem lp.,
czy li nie zgod ne z pol sk% flek sj%, ta kie jak
bra cia Lu mière (za miast Lu mière’owie),
bra cia Co en (za miast Co eno wie) czy bra -
cia Grimm (za miast Grim mo wie), bra cia
Ka ra ma zow (za miast Ka ra ma zo wo wie),
po dob nie jest w przy pad ku na zwy ród
Con ti (za miast ród Con tich). No wy s!ow -
nik po praw nej pol sz czy zny ze zwa la obec -
nie na u!y cie ta kich form ze wzgl& du
na ich roz po wszech nie nie, lecz wy "%cz nie
w od nie sie niu do na zwisk ob cych i tyl ko
w po "% cze niu z rze czow ni ka mi, któ re jed -
no znacz nie wska zu j%, !e mo wa jest o wi&k -
szej licz bie osób, ta ki mi jak bra cia, sio stry,
ro dzi na, ród.

KA TA RZY NA WY RWAS

Wo je wódz two 'l% skie, sku pia j% ce
w swo ich gra ni cach zie mie o hi sto -

rycz nie ró! nej tra dy cji, za pew nia bo ga te
i ró! no rod ne po le ba daw cze dla na ukow ców.
Skom pli ko wa ne dzie je sub re gio nów, jak
i bio gra fii osób zwi% za nych z wo je wódz -
twem, utrud nia j% pro wa dze nie pra cy na uko -
wej i edu ka cyj nej obej mu j% cej ca "y ob szar
dzi siej sze go wo je wódz twa. Re ali zo wa ny
obec nie pro jekt En cy klo pe dii Wo je wódz twa
)l% skie go (EWo)) ma po móc w zli kwi do -
wa niu do tych cza so wych de fi cy tów.

En cy klo pe dia ma spe" ni$ czte ry pod sta -
wo we ce le: po znaw czy – opra co wa nie
i udo st&p nie nie sta le ak tu ali zo wa nych da -
nych na te mat wo je wódz twa; in te gra cyj ny
* zin te gro wa nie 'ro do wi ska ba da czy i dzia -
"a czy re gio nal nych z wo je wódz twa; edu -
ka cyj ny – umo! li wie nie po wszech ne go do -
st&pu do in for ma cji na uko wej wszyst kim
miesz ka# com wo je wódz twa; oraz pro mo -
cyj ny * stwo rze nie jed no rod ne go (ró d"a in -
for ma cji o wo je wódz twie dla od bior ców
na ca "ym 'wie cie. EWo) w obec nym
kszta" cie two rz% ha s"a z pi& ciu dys cy plin:
hi sto rii, geo gra fii, wy zna# i re li gii, so cjo -
lo gii i po li to lo gii. Trwa j% pra c& nad po sze -
rze niem za kre su te ma tycz ne go o et no lo gi&
i li te ra tu ro znaw stwo. 

Ha s"a EWo) opra co wy wa ne s% przez
spe cja li stów w da nej dzie dzi nie. Ze spó" re -
dak cyj ny En cy klo pe dii re cen zu je ha s"a
w opar ciu o przy j& ty po dzia" wo je wódz -
twa na sub re gio ny: Gór ny )l%sk, )l%sk
Cie szy# ski i Pod be ski dzie, Za g"& bie D% -
brow skie, Zie mia Za wier cia# ska, Zie mia
Cz& sto chow ska i Zie mia Ja worz nic ka.
Po dzia" ten od zwier cie dla lo go En cy klo -
pe dii – ka! de mu z sub re gio nów od po wia -
da in ny ko lor. Ten sam uk"ad za sto so wa -
ny jest w po wsta j% cym Pod r&cz ni ku
Edu ka cji Re gio nal nej, tak aby oba pro jek -
ty by "y kom ple men tar ne. 

Do tej po ry wy edy to wa nych zo sta "o oko -
"o stu ha se". Dzie l% si& we d"ug zna cze nia
i war to 'ci na trzy gru py: ha s"a pod sta wo we,
któ rych wiel ko'$ nie po win na by$ wi&k sza
od 20 stron ma szy no pi su, ha s"a g"ów ne, nie -
prze kra cza j% ce 10 stron, oraz ha s"a epi zo dycz -
ne. Pod sta wo wa struk tu ra li za cja ha s"a na st& -
pu je po przez sub re gio ny hi sto rycz ne (je !e li

ha s"o obej mu je dwa i wi& cej sub re gio nów,
je go do pusz czal na wiel ko'$ po wi&k sza si&
dwu lub wie lo krot nie). Two rze nie EWo) roz -
po cz& to od ha se" pod sta wo wych, przy opra -
co wa niu któ rych po ja wia j% si& naj wi&k sze
pro ble my ba daw cze.

W tre 'ci znaj du j% si& od nie sie nia do in -
nych ha se", po wi% za nych te ma tycz nie.
Au to rzy, po za tra dy cyj n% bi blio gra fi%,
uzu pe" nia j% ha s"a o (ró d"a do st&p ne elek -
tro nicz nie, g"ów nie z za so bu )l% skiej Bi -
blio te ki Cy fro wej. Ha s"a wzbo ga ca ne s%

rów nie! po przez ma te ria" iko no gra ficz ny,
wska za ny lub prze ka za ny przez au to ra lub
edy to ra tek stu. 

EWo) ró! ni si& od do tych czas ist nie j% -
cych por ta li sie cio wych te go ty pu spo so -
bem opra co wa nia ha se". Ma j% one cha rak -
ter au tor ski i pod le ga j% przed edy cj%
oce nie (re cen zji na uko wej) sa mo dziel nych
pra cow ni ków na uki. Wy d"u !a to czas ich
wpro wa dza nia, ale tyl ko tak mo! na za pew -
ni$ od po wied ni po ziom na uko wy pre zen -
to wa nych ma te ria "ów.

En cy klo pe dia ma rów nie! swój fan pa -
ge na por ta lu spo "ecz no 'cio wym Fa ce bo -
ok, gdzie umiesz cza ne s% zdj& cia oraz ma -
py ra zem z lin ka mi do ha se", z któ rych
po cho dz%. Dzia "a nie ta kie ma j% na ce lu
upo wszech nie nie pro jek tu i za pre zen to wa -
nie je go mo! li wo 'ci. 

Wdro !o ny ju! in ter dy scy pli nar ny pro -
jekt En cy klo pe dii Wo je wódz twa )l% skie go
mo !e by$ po cz%t kiem stwo rze nia pe" ne go kla -
stra in for ma cyj ne go umiesz czo ne go w Bi blio -
te ce )l% skiej w Ka to wi cach. In sty tut Ba da#
Re gio nal nych Bi blio te ki )l% skiej i)l% ska Bi -
blio te ka Cy fro wa ma j% za miar roz bu do wa$
ist nie j% c% tech nicz n% i me to do lo gicz n% ba z&
w ce lu utwo rze nia )l% skiej Ba zy Na uko wej.
Z"o !o na b& dzie ona z roz wi ja nych nie za le! -
nie, lecz po wi% za nych ze so b% mul ti me dial -
nych ser wi sów sie cio wych, wia do mo 'ci en -
cy klo pe dycz nych, pi 'mien nic twa, bio gra mów
po sta ci, da nych geo gra ficz no -hi sto rycz nych,
iko no gra fii, pli ków d(wi& ko wych, fil mów
i re kon struk cji 3D. Pod j& to ju! sta ra nia, by
mo! na by "o zre ali zo wa$ ten am bit ny pro jekt
na ob sza rze wo je wódz twa w ra mach pro gra -
mu roz wo ju re gio nal ne go w ko lej nej agen -
dzie Unii Eu ro pej skiej.

EWo): MI +O S+A WA KO WAL SKA
prof. zw. dr hab. 

RY SZARD KACZ MA REK 

Od En cy klo pe dii 
Wo je wódz twa 
)l% skie go 

do )l% skiej 
Ba zy Na uko wej
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Wpo wie cie b! dzi" skim znaj -
du je si! ma low ni czo po #o -

$o na, zie lo na gmi na Psa ry. Jest
do%& roz le g#a; sk#a da si! z 10 so -
#ectw za miesz ka nych przez po -
nad 11 ty si! cy miesz ka" -
ców. I w#a %nie im od 45 lat
s#u $y psar ska ksi'$ ni ca.

Bi blio te ka w Psa rach po wsta -
#a 1 grud nia 1969 r. Jej pierw -
szym kie row ni kiem by# Eu ge -
niusz Ho rze la, któ ry pro wa dzi#
dzia #al no%& w pry wat nym miesz -
ka niu. W 1979 r. pla ców k! ob j! -
#a Kry sty na Paw lik i kie ro wa #a
ni' po nad 30 lat – do 2011 r. By -
#y to cz! sto nie #a twe la ta – jak
wie le bi blio tek na sza ksi'$ ni ca
zo sta #a do tkni! ta przez „re struk -
tu ry za cj!”, czy li li kwi da cj! fi lii
i punk tów bi blio tecz nych. Ale nie
bra ko wa #o suk ce sów. Dzi! ki m' -
dre mu za rz' dza niu in sty tu cja
sta le si! roz wi ja #a i po pra wia #a
swój wi ze ru nek. 

A ja ka jest psar ska bi blio te ka
dzi siaj?

Nie zwy k#a! No wo cze sna, a jed -
no cze %nie sil na tra dy cj'. Jest przy -
ja zna, ko lo ro wa, przy tul na, do sko -
na le wy po sa $o na. Wiel kie zmia ny
za sz#y w na szych pla ców kach
w#a %nie w ro ku ju bi le uszo wym.
Dzi! ki unij nym pro jek tom wszyst -
kie fi lie (w D' biu, Strzy $o wi -
cach i Sar no wie) zo sta #y wy re -
mon to wa ne i zmo der ni zo wa ne, a Bi blio te ka
Cen tral na w Psa rach zo sta #a roz bu do wa na, po -
wi!k szo na o sa l! kom pu te ro w'. W ka$ dej bi -
blio te ce znaj du j' si! kom pu te ry z bez p#at nym
do st! pem do in ter ne tu – w su mie jest ich 60.
Na si czy tel ni cy mo g' sko rzy sta& z kse ro gra -
fu, fak su, bin dow ni cy, dru kar ki. A przede
wszyst kim, co naj wa$ niej sze, ma j' do dys po -
zy cji %wiet ny ksi! go zbiór: no wo %ci, ksi'$ ki po -
le ca ne, na gra dza ne, po trzeb ne. Jest oczy wi %cie
bar dzo bo ga ta, sta le ak tu ali zo wa na ba za lek -
tur, co wzbu dza za do wo le nie za rów no uczniów,
jak i na uczy cie li.

Po pra cach mo der ni za cyj nych pla ców ki
bi blio tecz ne w gmi nie Psa ry s' es te tycz ne,
pach n' ce no wo %ci', przy ja zne; to miej sca,
w któ rych miesz ka" cy ch!t nie sp! dza j' czas.

S#u $' wszyst kim, po nie wa$ nie za le$ nie
od wie ku, za in te re so wa", umie j!t no %ci na szych
u$yt kow ni ków ofer ta, któ r' do nich kie ru je my
jest ela stycz na i do sto so wy wa na do kon kret nych
po trzeb. A w zwi'z ku z tym, $e od lat bi blio te -
ka jest w bar dzo do brej kon dy cji fi nan so wej, nie
mu si my sto so wa& wi!k szych ogra ni cze".

Co ro bi my?
Za #o $e nia ma my ta kie sa me jak in ne bi blio -

te ki, czy li s#u $y my lo kal nej spo #ecz no %ci.
Wiel k' uwa g! po %wi! ca my naj m#od szym czy -

tel ni kom, któ rych chce my na uczy& mi #o %ci
do ksi'$ ki i prze ko na&, jak wa$ na jest ona dla
cz#o wie ka oraz jak cie ka wym miej scem jest bi -
blio te ka. Dla te go sta ran nie, ko lo ro wo i cie ka -
wie zo sta #y urz' dzo ne „baj ko we kra iny” w na -
szych pla ców kach. Dzie ci mo g' sp! dza& tam
czas na za ba wie, ry so wa niu, mo g' ko rzy sta&
z gier i kloc ków. Or ga ni zu je my spo tka nia
z „ma gicz n' ksi'$ k'” (ka mi shi bai), któ re s' dla
naj m#od szych nie zwy k#ym prze $y ciem. Z my -
%l' o dzie ciach w wie ku szkol nym or ga ni zu -
je my przede wszyst kim „Pa so wa nie na czy tel -
ni ka”, a tak $e kon kur sy – za wsze z na gro da mi,
jak rów nie$ %wi! ta plu szo we go mi sia, cze ko -
la dy i wie le in nych atrak cyj nych im prez.

Do naj bar dziej ocze ki wa nych wy da rze" na -
le $' spo tka nia au tor skie. S' nie tyl ko wspa nia -
#ym, nie za po mnia nym prze $y ciem dla
uczniów, któ rzy ma j' oka zj! do kon tak tu
z „praw dzi wym” pi sa rzem, mo g' ob co wa&
z twór c' i $y wym s#o wem, ale jed no cze %nie
s' naj lep sz' pro mo cj' bi blio te ki, li te ra tu ry
i kul tu ry. A dzi! ki te mu, $e gmi na Psa ry pro -
wa dzi m' dr', skie ro wa n' na roz wój po li ty k!,
mo $e my je or ga ni zo wa& dla uczniów ka$ dej
szko #y, czy li co naj mniej 5 rocz nie. W bie $' -
cym ro ku od wie dzi li nas: An drzej Gra bow ski,
Pa we# Be r! se wicz, Me la nia Ka pe lusz, Bar ba -

ra Ko smow ska, Ma# go rza ta Pie -
kar ska, Grze gorz Kas dep ke.

Jak si! oka za #o, bar dzo do br'
in we sty cj' jest na sza ostat nia
ini cja ty wa skie ro wa na do dzie ci
i m#o dzie $y, czy li Uni wer sy tet
Dzie ci! cy w Psa rach, któ ry po -
wsta# przy wspó# udzia le Wy$ szej
Szko #y Biz ne su w D' bro wie
Gór ni czej i wój ta Psar. Sta le ro -
sn' ca licz ba m#o dych stu den tów
(i ich ro dzi ców obec nych na za -
j! ciach) %wiad czy o tym, jak po -
trzeb ne jest to przed si! wzi! cie,
jak cie ka we i pro fe sjo nal ne s'
wy k#a dy.

Bar dzo wa$ ny dla nas jest rów -
nie$ do ro s#y od bior ca, to te$ ofer -
ta kul tu ral na i edu ka cyj na, któ r'
kie ru je my do tej gru py miesz ka" -
ców, jest sta ran nie przy go to wy wa -
na. Sta ra my si! za pra sza& zna ne
oso by po tra fi' ce cie ka wie opo -
wia da& o swo ich pa sjach, prze $y -
ciach, do ko na niach – przy k#a -
dem mo g' by& spo tka nia z An n'
i Mar ci nem Mel le ra mi, Mi cha #em
Ru sin kiem czy Ma ri' Czu ba -
szek. Or ga ni zu je my pre lek cje
spe cja li stów z ró$ nych dzie dzin
(m.in.: le ka rzy, die te ty ka, po li cjan -
ta, psy cho lo ga).

Nie zwy kle tra fio n' de cy zj'
by #o po wo #a nie w 2013 ro ku
Aka de mii dla Ka$ de go, któ rej
kon ty nu acj' jest uru cho mio ny

w ro ku ju bi le uszo wym Uni wer sy tet Trze cie -
go Wie ku. UTW po wsta# – po dob nie jak
Uni wer sy tet Dzie ci! cy – we wspó# pra cy
z Wy$ sz' Szko #' Biz ne su.

Pra wie set ka za in te re so wa nych osób uczest -
ni czy w wy k#a dach i in nych za j! ciach po zwa -
la j' cych cie ka wie i przede wszyst kim w to wa -
rzy stwie in nych lu dzi sp! dzi& czas.

Od kil ku mie si! cy Bi blio te ka wspó# pra cu -
je z ani ma tor k', któ ra w ra mach pro gra mu Pol -
ska Cy fro wa Rów nych Szans pro wa dzi warsz -
ta ty kom pu te ro we dla se nio rów. W ka$ dej
z na szych pla có wek dzia #a gru pa, któ ra
z ogrom nym en tu zja zmem i bar dzo do bry mi
efek ta mi zg#! bia taj ni ki cy fro we go %wia ta.

Co uda #o si! nam osi' gn'&?
Otó$ na prze kór ogól no pol skim ten den -

cjom w Psa rach od kil ku lat sys te ma tycz nie
wzra sta licz ba czy tel ni ków, co ozna cza, $e pro -
wa dzi my w#a %ci w' po li ty k! za ku pu no wo %ci,
$e %rod ki wy da ne na ksi'$ ki s' ko rzyst n' in we -
sty cj', $e na sza bi blio te ka jest wa$ n', wia ry god -
n', po trzeb n', wzbu dza j' c' za ufa nie in sty tu cj'.

Ko" czy my ten nie #a twy, ale owoc ny i wa$ -
ny dla psar skiej ksi'$ ni cy rok ju bi le uszo wy
i ma my na dzie j!, $e ka$ dy na st!p ny b! dzie tak
sa mo do bry.

HE LE NA WAR CZOK

Z (YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach

Pomy%lny rok
dla ksi'$nicy

K! cik za baw dla naj m"od szych czy tel ni ków w Fi lii nr 3 w Sar no wie Pra cow nia kom pu te ro wa w Bi blio te ce Cen tral nej
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Wy po $y czal nia w Bi blio te ce Cen tral nej
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Nagrody 
im. Stanis!awa Ligonia

wr"czone
Ko mi sarz UE El# bie ta Bie$ kow ska, rek tor Uni wer sy te tu Opol skie -

go prof. Sta ni s!aw Ni cie ja oraz le gen dar ny tre ner pi! kar ski An to ni
Piech ni czek zo sta li uho no ro wa ni te go rocz ny mi na gro da mi im. Sta ni -
s!a wa Li go nia, przy zna wa ny mi przez Pol skie Ra dio Ka to wi ce. 

Uro czy sto%& wr" cze nia na gród od by !a si" w sie dzi bie roz g!o %ni.
Lau ry przy zna wa ne s' przez Ra dio Ka to wi ce od 1983 r. Ka pi tu !a
wy ró# nia w ten spo sób oso by za s!u #o ne dla re gio nu %l' skie go
w dzia !al no %ci kul tu ral nej, spo !ecz nej i po li tycz nej, rów nie# twór czo -
%ci ra dio wej. W%ród lau re atów w po przed nich la tach zna le( li si" m.
in. Je rzy Du da -Gracz, prof. Zbi gniew Re li ga, prof. Kor nel Gi bi$ ski,
Fran ci szek Piecz ka czy Ze spó! Pie %ni i Ta$ ca )l'sk. 

Unij na ko mi sarz ds. ryn ku we wn"trz ne go, prze my s!u i przed si" -
bior czo %ci El# bie ta Bie$ kow ska nie mo g!a uczest ni czy& w ra dio wej
ga li. Pod czas uro czy sto %ci od two rzo no jej wy st' pie nie, w któ rym
po wie dzia !a, #e cho& w mi nio nych la tach przy zna no jej wie le na -
gród, laur Ra dia Ka to wi ce ce ni szcze gól nie wy so ko. „To nie zwy k!e
do ce nie nie. To jest na gro da, któ r' od kil ku dzie si" ciu lat na )l' sku
ce le bru je my, któ r' otrzy ma !o wie lu znacz nie wa# niej szych i znacz -
nie bar dziej wy bit nych ode mnie lu dzi ze )l' ska” – o%wiad czy !a. 

Prof. Ni cie ja zo sta! uho no ro wa ny „za wi zj" roz bu do wy Uni wer sy te -
tu Opol skie go, ze szcze gól nym uwzgl"d nie niem Wzgó rza Uni wer sy -
tec kie go – pro jek tu je go au tor stwa, któ ry re ali zu je z de ter mi na cj'
i kon se kwen cj' od 20 lat, czy ni'c z te go miej sca jed no z naj bar dziej
uro kli wych i wy sma ko wa nych ar ty stycz nie miejsc na )l' sku”. 

Jak przy po mnia! Piech ni czek, w pi! ce no# nej sukces od no si za -
wsze ze spó!, a nie po je dyn czy cz!o wiek, dla te go przy zna ne mu wy -
ró# nie nie jest na gro d' dla wie lu ge ne ra cji pi! ka rzy. 

Pre zes Pol skie go Ra dia Ka to wi ce Hen ryk Grzon ka po wie dzia!
przed uro czy sto %ci', #e co ro ku ka pi tu !a sta ra si" szu ka& lau re atów
w gro nie osób bar dzo ak tyw nych, któ rzy ma j' do ko na nia w ob sza -
rach zbli #o nych do za in te re so wa$ pa tro na na gro dy. Przy po mnia!, #e
Li go$ by! za rów no ar ty st', jak i ra diow cem, dzia !a czem kul tu ry, po li -
ty kiem i ani ma to rem ró# nych dzia !a$ spo !ecz nych. 

Sta ni s!aw Li go$, zna ny pod pseu do ni mem Kar lik z Ko cyn dra, by!
%l' skim dzia !a czem kul tu ral nym i na ro do wym. Uro dzi! si" 27 lip -
ca 1879 r. w Kró lew skiej Hu cie (dzi siej szy Cho rzów). Mia! wszech -
stron ne za in te re so wa nia i zdol no %ci – by! pi sa rzem, ma la rzem, ilu -
stra to rem, dzia !a czem kul tu ral nym, re #y se rem i ak to rem. Od wcze snej
m!o do %ci dzia !a! w %ro do wi sku te atrów ama tor skich. W 1917 r. zo sta!
wcie lo ny do nie miec kie go woj ska i wy s!a ny do Flan drii. Po I woj nie
%wia to wej pi sa! i ry so wa! w pi %mie „Ko cyn der”, u#y wa! pseu do ni mu
Kar lik. Po po dzia le )l' ska prze niós! si" do Ka to wic, w mi" dzy woj niu
przez kil ka lat na ucza! ry sun ku w miej sco wym gim na zjum. W ra diu
de biu to wa! pod ko niec 1927 r. Pro wa dzi! sta !e au dy cje: „Be ry i boj ki”,
„Przy so bo cie po ro bo cie”, „Co nie dzie la u Kar li ka brzmi pie %nicz ka,
gro ka pe la”. W stycz niu 1934 r. zo sta! dy rek to rem ka to wic kiej roz g!o -
%ni. Po wy bu chu II woj ny %wia to wej wy je cha! do War sza wy, pó( niej
wy je cha! z kra ju, za miesz ka! w Je ro zo li mie. Dzia !a! tam na rzecz #o! -
nie rzy pol skich i uchod( ców na Bli skim Wscho dzie. Zmar! w Ka to wi -
cach w 1954 r. Je go po grzeb, w któ rym wzi" !o udzia! oko !o 10 tys.
osób, sta! si" ma ni fe sta cj' )l' ska i %l' sko %ci. 

Od 2009 r. w sie dzi bie roz g!o %ni Pol skie go Ra dia Ka to wi ce dzia !a
po %wi" co na Li go nio wi izba mu ze al na. W 2012 ro ku, pod czas ju bi le -
uszu 85-le cia ist nie nia ka to wic kiej roz g!o %ni, przed jej bu dyn kiem
w cen trum Ka to wic sta n" !a mo si"# na !a wecz ka z rze( b' przed sta -
wia j' c' po sta& Li go nia. (wk)

Znaki i twarze 
miasta
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Ga l! pro wa dzi" pre zes Ra dia Ka to wi ce Hen ryk Grzon ka i szef an te ny Ja -

cek Fi lus.

Prof. Sta ni s"aw Ni cie ja z „Li go niem”

An to ni Piech ni czek do "# czy" do gro na lau re atów.

Wszyst kim przy gry wa "a or kie stra d! ta.

„Li go nie” cze ka j# na lau re atów El$ bie ta Bie% kow ska by "a obec na za po &red nic twem no wo cze snych me diów.
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Wy sta wy sta!e
w Mu zeum Pia stów "l# skich

M
u zeum Pia stów !l" skich w Brze gu ofe ru je od -

wie dza j" cym #l" ski Wa wel wie lu in te re su j" cych

wy staw sta $ych uka zu j" cych dzie je s$yn ne go ro du

kró lew sko -ksi" %& ce go. W piw ni cach zam ku pre zen -

to wa na jest wy sta wa „Me mo riae Pia sto rum Prin ci -

pum Si le siae” uka zu j" ca za byt ki se pul kral ne od 

XIV -XVII wie ku, ko pie na grob ków ksi" %& cych, ka -

mien ne epi ta fia oraz sar ko fa gi Pia stów #l" skich i Pia -

stów le gnic ko -brze skich. Na to miast na wy sta wie „Pa -

rad ne zbro je i ubio ry dwor skie Pia stów #l" skich

(XIII -XV w.)” mo% na obej rze' zre kon stru owa ne ubio -

ry i zbro je przy pi sa ne do hi sto rycz nych po sta ci ksi" -

%& cych z epo ki #re dnio wie cza, re ne san su i ba ro ku.

Dzie je i tra dy cje Pia stów #l" skich za pre zen to wa no

na sze #ciu sa lach wy sta wien ni czych, gdzie zgro ma -

dzo no licz ne eks po na ty: rze( by po sta cio we, por tre ty

olej ne, mo ne ty i me da le, hi sto rycz ne ma py i do ku -

men ty. Dzi& ki uprzej mo #ci Mu zeum Na ro do we go we

Wro c$a wiu mo% na obej rze' w brze skim mu zeum cen -

n" ko lek cj& sztu ki #l" skiej od XV -XVII wie ku obej mu -

j" c" po nad 150 ob ra zów i rze(b pro we nien cji #l" -

skiej a tak %e do dat ko wo dzie $a Ja na Sty ki „Po lo nia”

oraz „Od wrót Na po le ona spod Mo skwy” Woj cie cha

Kos sa ka.

Nie tyl ko dla ko lek cjo ne rów nie zwy kle atrak cyj n" pro -

po zy cj" sta no wi wy sta wa „W bla sku lam py naf to wej”

pre zen tu j" ca pry wat n" ko lek cj& 200 lamp naf to wych

(2. po$ XIX – 1. po$. XX w.). War to pod kre #li', %e Mu -

zeum Pia stów !l" skich od wie lu lat jest wa% nym cen -

trum %y cia spo $ecz no -kul tu ral ne go, re gu lar nie od by wa -

j" si& w sa lach zam ku kon cer ty, im pre zy li te rac kie,

se sje po pu lar no -na uko we. W tym ro ku Mu zeum b& -

dzie ob cho dzi' ju bi le usz 70-le cia dzia $al no #ci, bowiem

zo sta $o po wo $a ne we wrze #niu 1945 ro ku ja ko jed na

z pierw szych in sty tu cji kul tu ry na !l" sku Opol skim.

jw

Zamek Piastów !l"skich z lotu ptaka 

Sarkofag ksi#cia Jerzego III (1611-1664)

S$yn ne po sta cie %re dnio wiecz nej hi sto rii %l" ska. Od le wej: Hen ryk
Po bo& ny, Hen ryk Bro daty i %w. Ja dwi ga !l" ska (pierwsza po$. XIII w.)

Ostat ni po tom ko wie dy na stii kró lew sko -ksi" &# cej Pia stów. Od le -
wej ksi" &# ta: Je rzy IV Wil helm, Jerzy III, Chrystian, Lu dwi ka (II po $o -
wa XVII wie ku)

Unikatowa wystawa lamp naftowych
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Z dia riu sza opol skiej kul tu ry
W bla sku !wia te" cho in ki przy szed" czas

na pod su mo wa nie mi nio ne go ro ku opol skiej
kul tu ry, któ ry dzi# ki pra cy twór ców i ani ma -
to rów, sto wa rzy sze$ spo "ecz no -kul tu ral -
nych, wie lu in sty tu cji oraz jed no stek sa mo -
rz% du te ry to rial ne go, za owo co wa" wie lo ma
osi% gni# cia mi i wy da rze nia mi. Trud no wy -
mie ni& wszyst kie, dla te go wspo mi nam tyl -
ko wy bra ne z opol skiej kro ni ki. S% w!ród
nich be ne fi sy i pre zen ta cje no wych ksi% 'ek
opol skich au to rów: Ja na Go czo "a, Harr’ego
Du dy, Ed mun da Bo rzem skie go oraz Ma ria -
na Bu chow skie go, któ ry przy po mnia" le gen -
d# Edwar da Sta chu ry w ksi%' ce „Bu ty Ika -
ra”. Epi log do bio gra fii po ety do pi sa "a
obiek ty wem Te re sa Ku dy ba, au tor ka fil mu
do ku men tal ne go, uka zu j% ce go pej za' ku jaw -
skich wspo mnie$ o Ste dzie. Opol scy czy tel -
ni cy uczest ni czy li w tych wy da rze niach
dzi# ki Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej.
(ro do wi sko pla sty ków ob cho dzi "o za! be ne -
fis Ada ma Zbie gie nie go, ne sto ra !ro do wi -
ska, or ga ni za to ra ple ne rów ma lar skich.
War to rów nie' pod kre !li& za s"u gi pry wat -
nych in sty tu cji kul tu ry – Te atru Eko stu dio
An drze ja Czer ni ka i Ga le rii Pa na ceum
Agniesz ki Ka ni, któ re ob cho dzi "y ju bi le usze
swo jej dzia "al no !ci. Na sce nach te atral nych
do gu stu nie tyl ko m"o dej pu blicz no !ci
przy pa d"a in sce ni za cja „Opo wie !ci z Na -
rnii” Te atru im. Ja na Ko cha now skie go.
W kr# gu mu ze al nym wy da rze niem by "a
wy sta wa ma lar stwa Krzysz to fa Buc kie go
(1936–1983) w Mu zeum (l% ska Opol skie -
go, uka zu j% ca do ro bek wy bit ne go opol -
skie go ar ty sty. Sa lon Je sien ny ZPAP oraz
4. Bien na le Ars Po lo nia z udzia "em ar ty stów
pol skich two rz% cych za gra ni c% zwie$ czy "y
uda ny rok w Ga le rii Sztu ki Wspó" cze snej.
Ob cho dy Ro ku Wol no !ci !wi# to wa no w Fil -
har mo nii Opol skiej pod czas kon cer tu or kie -
stry sym fo nicz nej pod dy rek cj% Wie s"a wa
Pie re go ról ki z udzia "em Ewy Bem i opol skich
ar ty stów. Na to miast pod czas XXV Na jaz du
Po etów na Za mek Pia stów (l% skich „Noc
Po etów” z re ci ta lem Ro ma na Ko "a kow skie -
go przy ci% gn# "a do !l% skie go Wa we lu licz -
ne gro no wra' li wej pu blicz no !ci, po szu ku -
j% cej azy lu przed za le wem pop -kul tu ry
i tan det nej roz ryw ki. Ta len ty ze !ro do wisk
lo kal nych za pre zen to wa "y si# na es tra -
dzie II Prze gl% du Twór czo !ci Ar ty stycz nej
„Opol skie Szma rag dy” z udzia "em bli sko
o!miu set wy ko naw ców z kr# gu ama tor -
skie go ru chu ar ty stycz ne go. Spo rym po wo -
dze niem cie szy" si# rów nie' X Fe sti wal
Pio sen ki Kre so wej, któ ry po twier dzi" ro sn% -
ce za in te re so wa nie kre so wym dzie dzic twem
na (l% sku Opol skim, gdzie po II woj nie !wia -
to wej osie dli "y si# set ki ty si# cy Po la ków z po -
"u dnio wo -wschod nich wo je wództw II RP.
War to tak 'e przy po mnie&, 'e dzi# ki me ce na -
to wi sa mo rz% do we mu no we sie dzi by otrzy -
ma "y: Opol ski Te atr Lal ki i Ak to ra oraz
gmin na bi blio te ka w Kor fan to wie, któ ra go -
!ci "a prof. Sta ni s"a wa S"a wo mi ra Ni cie j#, au -
to ra ko lej nych ksi% 'ek i fil mów te le wi zyj nych
z cy klu „Kre so wa Atlan ty da”. Na spo tka nia
z ich au to rem przy by wa "y t"u my za in te re so -
wa nych dzie ja mi oraz mi to lo gi% miast
i mia ste czek kre so wych. Uka za "o si# rów nie'
dru gie wy da nie „Szcz# !cia w gar !ci” wa' -
nej ksi%' ki pro fe sor Do ro ty Si mo ni des.
Obie pu bli ka cje sta "y si# wi zy tów ka mi opol -
skiej kul tu ry, to do bra lek tu ra god na po le -
ce nia na no wo rocz ny pre zent dla zna jo mych
i przy ja ció". Oby roz po czy na j% cy si# rok by"
rów nie uda nym dla opol skiej kul tu ry, jak
ubie g"y 2014. 

JA NUSZ WÓJ CIK

! Ostat nie spo tka nie z cy klu Twa rze Opo la pt.

„Mo je pa sje” po !wi" co ne Bo gu s#a wo wi Szyb kow -

skie mu, znaw cy fo to gra fii i fi lo kar ty sty ki !l$ skiej

oraz opol skie mu wy daw cy zor ga ni zo wa #o Sto wa -

rzy sze nie Przy ja ció# Cen tral ne go Mu zeum Je% -

ców Wo jen nych w &am bi no wi cach -Opo lu.

! „Sza lo ne no 'ycz ki” ko me di" kry mi nal n$
Pau la Pörtne ra w re'. To ma sza Ko ni ny, pierw -

sze w hi sto rii opol skie go te atru przed sta wie nie

in te rak tyw ne, w któ rym prze bieg ak cji i od na -

le zie nie win ne go za le 'y wy #$cz nie od pu blicz no -

!ci, za pre zen to wa no na de skach Te atru im. Ja -

na Ko cha now skie go w Opo lu.

! Kon cer tem An ny Ma rii Jo pek oraz Wiel -

k$ Ga l$ (ar Ser ca za ko% czy #y si" XXI Dni Xa -

ve ria num, or ga ni zo wa ne przez opol ski Je zu ic ki

O!ro dek For ma cji i Kul tu ry Xa ve ria num.

! Krzysz tof Dauk sze wicz, Ro bert Ka sprzyc -

ki oraz Ku ba Sien kie wicz li der ze spo #u „Elek -

trycz ne Gi ta ry” wy st$ pi li pod czas kon cer tu

„)pie wa j$ cy au to rzy” w sa li ka me ral nej Na ro -

do we go Cen trum Pol skiej Pio sen ki.

! Wy sta w" p#yt wi ny lo wych po cho dz$ cych

z bo ga tej ko lek cji Mu zeum Pol skiej Pio sen ki

w Opo lu, na któ rej pre zen to wa no 25 naj wa' niej -

szych ok#a dek p#yt pol skich ze spo #ów mu zycz nych

otwar to w Fil har mo nii Opol skiej; do plansz

z re pro duk cja mi ok#a dek do #$ czo ne s#u chaw ki

z mp3, za po mo c$ któ rych mo' na by #o po s#u cha*
mu zy ki z wy sta wio nych p#yt.
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i czy tel ni ków. Pod czas be ne fi su li te ra ta,
dy rek tor WBP Ta de usz Chro bak roz bu dzi!
cie ka wo"# pu blicz no "ci za po wie dzi$ pre zen -
ta cji no wej ksi$% ki Bu chow skie go „Bu ty Ika -
ra. Bio gra fia Edwar da Sta chu ry”. Tom li cz$ -
cy po nad 600 stron jest dru g$ pu bli ka cj$
au to ra po "wi& co n$ %y ciu i twór czo "ci au to -
ra „Sie kie re za dy”, wcze "niej za in te re so wa -
nia po sta ci$ Ste da za owo co wa !y pu bli ka cj$
„Edward Sta chu ra – bio gra fia i le gen da”.
Do na pi sa nia po sze rzo nej bio gra fii Sta chu -
ry au to ro wi po s!u %y !y ma te ria !y 'ró d!o we,
pu bli ka cje, do ku men ty, za pi ski, wspo mnie -
nia bli skich i zna jo mych po ety. Li te rac kie -
go wpro wa dze nia do pre zen ta cji „Bu tów
Ika ra” do ko na! dr Adam Wier ci( ski z Uni -
wer sy te tu Opol skie go. Ja kim cz!o wie kiem
by! Sta chu ra? Co spra wi !o, %e po eta za w!ad -
n$! ty si$ ca mi umy s!ów i serc m!o dych lu dzi,
zw!asz cza tych naj wra% liw szych, któ rzy %y -
cie trak to wa li bar dzo se rio? Od po wie dzi
na te py ta nia mo %e my od na le'# w no wej
ksi$% ce Bu chow skie go, któ ry pod czas spo -
tka nia z czy tel ni ka mi od po wia da! oszcz&d -
nie i z au to iro ni$. Jed nak w po zor nie osch!ej
nar ra cji pi sa rza od naj du je my fa scy na cj& po -
sta ci$ Edwar da Sta chu ry, po ety któ ry by! nie -
gdy" ido lem m!o de go po ko le nia. Po mi mo
up!y wu lat i jak %e od mien nych wspó! cze -
snych re aliów, po sta# Sta chu ry i je go twór -
czo"# god ne s$ przy po mnie nia.

Kon cert ta len tów wo kal nych

W Fil har mo nii Opol skiej im. Jó ze fa El sne -
ra od by! si& kon cert za ty tu !o wa ny „12 g!o -
sów + 1”, któ ry by! zwie( cze niem cy klu kon -
cer tów od by wa j$ cych si& w ubie g!ym ro ku
w klu bie mu zycz nym tej in sty tu cji. Pod czas
fi na !o we go kon cer tu wy st$ pi li ab sol wen ci
Opol skie go Stu dia Pio sen ki, cz!on ko wie
ze spo !u So ul Ci ty oraz Opo le Go spel Cho -
ir. Or ga ni za to rzy cy klu po sta wi li so bie za cel
pre zen ta cj& m!o dych pio sen ka rzy, któ rzy
swo je pierw sze ar ty stycz ne kro ki sta wia li
w Opo lu, a na st&p nie z ró% nych przy czyn
opu "ci li mia sto. Obec nie s$ pro fe sjo nal ny -
mi wo ka li sta mi, re ali zu j$ cy mi z suk ce sa mi
swo je ar ty stycz ne pro jek ty. W kon cer cie
„12 g!o sów + 1” pod su mo wu j$ cym cykl wy -
st$ pi li: Mag da le na Wój cik, )u kasz Szcze pa -
nik, Ma ria Ma! kie wicz, Mi cha! War mu zek,
Mo ni ka Wi "niow ska -Ba sel, Mi cha! Bo ber,
An na Ma lek, )u kasz Szu ba, Alek san dra
Ga dzi( ska, Piotr Jur kow ski, Ra fa! Sza tan,
Bar ba ra Kur dej -Sza tan, Ja cek Me! nic ki oraz
sek cja in stru men ta li stów w sk!a dzie: To masz
Ba sel (pia no), Mi cha! Wil czy( ski (gi ta ra), To -
masz Gar be ra (per ku sja), Piotr Sy pie( (kon -
tra bas), )u kasz Zgo da (sak so fon). W pierw -
szej cz& "ci kon cer tu pu blicz no"# wy s!u cha !a
au tor skie go wy bo ru pio se nek, któ re in spi ro -
wa !y m!o dych wo ka li stów, na to miast w dru -
giej cz& "ci za "pie wa li oni naj pi&k niej sze
pol skie i "wia to we ko l& dy oraz pio sen ki "wi$ -
tecz ne. Kon cert po !$ czo ny by! z kwe st$
na rzecz Ho spi cjum Opol skie go.

Mi ko #aj ko we jaz zo wa nie

w Rud ni kach

XXIII mi ko !aj ko w$ edy cj& Spo tka( Mu -
zy ków Jaz zo wych w Rud ni kach za in au gu ro -
wa! kon cert Ja na „Pta szy na” Wró blew skie -
go – le gen dy pol skie go jaz zu, sak so fo ni sty,
kom po zy to ra, dy ry gen ta i dzien ni ka rza, któ -
ry na sce nie Gmin ne go O"rod ka Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji wy st$ pi! w dwóch sk!a -
dach: w kwar te cie z Woj cie chem Nie dzie l$
(for te pian), Mi cha !em Kap czu kiem (kon tra -
bas), Mar ci nem Jah rem (per ku sja) oraz
w du ecie z Paw !em Tar ta nu sem (wo kal
i ban jo). W cz& "ci kon kur so wej Spo tka$wy -
st$ pi !o dzie wi&# ze spo !ów jaz zo wych, któ -
re oce nia li ju ro rzy: Edward Wci s!o, Ry szard
Stro jec i Piotr Fur tas. Pierw sze miej sce
przy zna no ex aequo ze spo !om: )u kasz Kna -
pik Jazz Gro up oraz An na An drze jew ska Qu -
in tet z Cz& sto cho wy, dwa dru gie ze spo !om
Ram zes Jazz Gro up z Rud nik oraz Pie ce of
Jazz z Cz& sto cho wy, a trze cie – ze spo !o wi
Wi se Cho ise z Pra sz ki. Na gro d$ za in ter pre -
ta cj& jaz zo w$ uho no ro wa no Ro xa n& D$ -
brow sk$ z Opo la, a na gro d$ spe cjal n$ za po -
!$ cze nie mu zy ki lu do wej i jaz zu – gru p& Ta ke
Style z Opo la wraz z so li sta mi lu do we go ze -
spo !u Si le sia z )ub nian. Wy ró% nie nia
za umie j&t no "ci wy ko naw cze otrzy ma li: To -
masz Kie pu ra i Cy prian Ba szy( ski. W ka te -
go rii jaz zu tra dy cyj ne go pierw sze miej sce za -
j$!: Kar pe ta Jazz Bro thers z Wro c!a wia,
a dru gie Swe et & Hot Jazz band z )o dzi.
Po raz pierw szy w hi sto rii im pre zy wpro wa -
dzo no na gro d& pu blicz no "ci, któ r$ otrzy ma!
ze spó! Ram zes Jazz Gro up re pre zen tu j$ cy go -
spo da rzy, gmi n& Rud ni ki. Spo tka nia jaz zo -
we za ko( czy! kon cert gwiaz dy wie czo -
ru – ze spo !u Call Me Uni que Qu in tet,
z ze spo !em wy st$ pi! go "cin nie tr& bacz Ma -
ciej For tu na. Spo tka nia jaz zo we w Rud ni kach
sta no wi$ fe no men na ma pie wy da rze( mu -
zycz nych, po sia da j$ bo ga te osi$ gni& cia po -
przed nich edy cji, a jaz zo wych tra dy cji wiej -
skiej gmi nie mo %e po zaz dro "ci# wie le du %ych
miast nie tyl ko w na szym re gio nie. 

No wa bio gra fia Sta chu ry

Mi nio ny rok by! uda ny dla Ma ria na Bu -
chow skie go, opol skie go pi sa rza i re por ta %y -
sty, któ ry w go "cin nej czy tel ni Wo je wódz kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej dwu krot nie spo ty ka! si&
z sze ro kim gro nem opol skich przy ja ció!
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W ogól no pol skim ran kin gu
Ty go dnik „Po li ty ka” w !wi" tecz nym

wy da niu opu bli ko wa# pod su mo wa nie wy -
da rze$ kul tu ral nych w2014 ro ku. Do ko na -
no tra dy cyj ne go po dzia #u na: Film – !wiat,
Film pol ski, Te atr, Sztu ki wi zu al ne, Li te ra -
tu ra – Pol ska, Li te ra tu ra – !wiat, Gry wi -
deo, Ko mik sy, Mu zy ka po wa% na, Mu zy ka
po pu lar na – !wiat, Mu zy ka po pu lar -
na – Pol ska i Wpad ki ro ku. W prze gl" da -
niu po szcze gól nych ran kin gów naj cie kaw -
sze za wsze jest spraw dza nie, czy
w ze sta wach od je den do dzie si& ciu zmie -
!ci #y si& ja kie! zda rze nia ar ty stycz ne czy
kul tu ral ne, któ re mia #y miej sce na 'l" sku.
W „Fil my – !wiat” oczy wi !cie pró% no
w tym ro ku szu ka( ta kiej po zy cji (mo %e
w 2015 ro ku b& dzie to pol ska „Ida”?). Ale
ju% w „Fil my – Pol ska” na pierw szym miej -
scu film „Bo go wie” )u ka sza Pal kow skie -
go, lau re at G#ów nej Na gro dy fe sti wa lu
w Gdy ni. To tro ch& nasz, !l" ski film, bo je -
go bo ha te rem jest prof. Zbi gniew Re li ga.
Na st&p ny dzia# – te atr. Wy bo ru naj cie kaw -
szych spek ta kli do ko na #a Ane ta Ky ziol. I tu
nie spo dzian ka – na trze cim miej scu „Mor -
fi na” we d#ug po wie !ci Szcze pa na Twar do -
cha w re %y se rii Ewe li ny Mar ci niak, zre ali -
zo wa na w Te atrze 'l" skim w Ka to wi cach.
Do!(, %e nasz au tor, to i nasz te atr, za raz
po ar cy dzie le pol skiej li te ra tu ry „Dzia -
dach” w Te atrze No wym w Po zna niu
i – tak %e – „Dzia dach” w Te atrze Pol skim
we Wro c#a wiu. 

No to czy tam da lej: „Sztu ki wi zu al -
ne” – nie ste ty, brak ja kie go kol wiek za pi su
o wa% nym wy da rze niu w Ka to wi cach. Nie -
obec na jest ka to wic ka Ga le ria Sztu ki BWA
czy Ron do Sztu ki ani ja ka kol wiek in na ga -
le ria, np. za wsze wy so ko no to wa ne biel skie
BWA. Po ana li zach li te ra tu ry, gier wi deo
i ko mik sów do sz#am do mu zy ki po wa% nej.
Do ro ta Szwarc man gosz cz" ca kil ka krot nie
w mi nio nym ro ku w Ka to wi cach od no to wa -
#a w ze sta wie niu kil ka (!) wy da rze$:
na pierw szym miej scu pra wy ko na -
nie IV Sym fo nii „Tan sman. Epi zo dy” Hen -
ry ka Mi ko #a ja Gó rec kie go – kom po zy to ra
przez pra wie ca #e %y cie zwi" za ne go z Ka -
to wi ca mi, któ re pol scy me lo ma ni mo gli s#u -
cha( pod czas trans mi sji in ter ne to wej i ra -
dio wej z Roy al Fe sti val Hall w Lon dy nie,
na dru gim miej scu – wy ko na nie w Ope rze
Na ro do wej „Mo by Dic ka” dzie #a Eu ge niu -
sza Kna pi ka – kom po zy to ra rów nie% zwi" -
za ne go z Ka to wi ca mi, na miej scu szó stym
zna la z#o si& otwar cie no wej sie dzi by Na ro -
do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra -
dia w Ka to wi cach i wy st&p Kry stia na Zi mer -
ma na pod czas kon cer tu in au gu ra cyj ne go.
Jest te% od no to wa ny (miej sce siód me) kon -
cert ze spo #u Lon don Sym pho ny Or che stra
w no wej sie dzi bie NO SPR.

Po twier dza si& za tem po raz ko lej ny fakt,
%e Ka to wi ce mu zy k" (po wa% n") sto j". Ten
ran king mo% na by jesz cze uzu pe# ni( o kil -
ka in nych zda rze$ z te go ob sza ru – jak
na przy k#ad otwar cie zmo der ni zo wa nej
Fil har mo nii 'l" skiej czy kon cert Kro nos
Qu ar tet w Cen trum Kul tu ry w Ka to wi cach.

Mo %e na sztu ki wi zu al ne przyj dzie czas
wraz z otwar ciem ofi cjal nym no wej sie dzi -
by Mu zeum 'l" skie go – i jak w ro ku 2014
ocze ki wa na eks po zy cja znaj dzie si&
na pierw szym miej scu. W 2014 ro ku naj -
wi&k szym wy da rze niem w tej dzie dzi nie by -
#o otwar cie Mu zeum Hi sto rii *y dów Pol -
skich. Na gra dza ny no wo cze sny gmach
Mu zeum 'l" skie go da je wszel kie ku te mu
wiel kie mo% li wo !ci.
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! Fil mo wa roz bie gów ka w CSP Ars Elec tro ni -
ca – po kaz fil mów pre zen to wa nych w trak cie wy -
da rze nia od by wa j! ce go si" co ro ku w Au strii, po -
#wi" co ne go sztu ce i tech no lo gii elek tro nicz nej
od by$ si" 20 li sto pa da w Mu zeum %l! skim w Ka -
to wi cach.

! Mu zeum Hi sto rii Ka to wic oraz Zwi! zek
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr"g %l! ski
za pra sza li 20 li sto pa da 2014 na wer ni sa& 
Ar ka diu sza 'aw ry wia( ca „Ta jem ni ce pra -
cow ni”.

! In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia
Mu zy ki „Si le sia” by $a or ga ni za to rem w Pol skim

Ra dio w Ka to wi cach kon cer tu ro dzin ne go z cy -
klu „Ma mo, ta to, chod) my na kon cert!”, w pro -
gra mie któ re go zna laz$ si" „Pio tru# i wilk” Ser -
giu sza Pro ko fie wa. 

! W kon cer cie lau re atów ple bi scy tu na ulu -
bie( ca pu blicz no #ci XXIV Mi" dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu M$o dych Lau re atów Kon kur sów Mu zycz -
nych or ga ni zo wa ne go przez In sty tu cj" Pro mo cji
i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” wy st! pi $y An -
na Cier pisz – wio lon cze list ka, ab sol went ka
POSM II st. im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi -
cach i Zo fia Gar ga nisz – so pran, ab sol went ka po -
zna( skiej AM.

„Glo ria Ar tis” dla Sta ni s$a wa Ma zu sia

Sta ni s"aw Ma -

zu#, ar ty sta, lau re -

at wie lu na gród,

któ ry w mi nio -

nym ro ku ob cho -

dzi" ju bi le usz 60-

le cia dzia "al no #ci

twór czej zo sta"
od zna czo ny me -

da lem „Za s"u $o -

ny kul tu rze –

Glo ria Ar tis”.

Uro czy ste wr% -
cze nie wy ró$ nie nia od by "o si% 20 li sto pa da w sie -

dzi bie Mu zeum &l' skie go w Ka to wi cach. 

Me dal „Za s"u $o ny Kul tu rze – Glo ria Ar tis”

nada wa ny jest przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -

twa Na ro do we go oso bie lub in sty tu cji szcze gól -

nie wy ró$ nia j' cej si% w dzie dzi nie twór czo #ci ar -

ty stycz nej, dzia "al no #ci kul tu ral nej lub ochro nie

kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go. 

Sta ni s"aw Ma zu# w la tach 1961-1967 stu dio wa"
na Aka de mii Sztuk Pi%k nych w War sza wie u Alek -

san dra Ra fa "ow skie go i Eu ge niu sza Eibi scha,

a tak $e An drze ja Jur kie wi cza oraz An drze ja Ru -

dzi( skie go. Mi strzem by" Eibisch, któ ry prze ko -

na" m"o de go ar ty st% do trwa nia w kla sycz nym

warsz ta cie ma la rza, umi "o wa nia ko lo ru, re ali -

zmu. W 1968 ro ku Ma zu# prze niós" si% z War sza -

wy na &l'sk, do Ty chów, gdzie na dal miesz ka.

Two rze nie w ple ne rze i pra cow ni, któ ra sta "a si%
miej scem spo tka( i in te gra cji #ro do wi ska, spo "ecz -

no #ci lo kal nej, prze "o $y" na te ma ty swych dzie":
por tre ty, kra jo bra zy, mar twe na tu ry. Ka$ de z nich

przy ci' ga wi dza ko lo rem, b"y skiem #wia t"a i mi -

strzow skim warsz ta tem. 

Sta ni s"aw Ma zu# jest jed nym z ar ty stów, któ rych

dzie "a za po cz't ko wa "y ko lek cje od ro dzo ne go Mu -

zeum &l' skie go. Po zy ska ne wów czas mar twe na -

tu ry i kra jo braz oraz au to por tret ar ty sty po ka zu j'
to, co cha rak te ry zu je sztu k% naj now sz', po szu ki -

wa nia ar ty stycz ne od wo "u j' ce si% do tra dy cji

i awan gar dy. Uro czy sto#) nada nia od zna cze nia

„Za s"u $o ny Kul tu rze – Glo ria Ar tis” Sta ni s"a wo -

wi Ma zu sio wi, któ ry od 1984 ro ku zwi' za ny jest

z Mu zeum &l' skim w Ka to wi cach, sta no wi na wi' -
za nie do ju bi le uszu trzy dzie sto le cia od ro dze nia si%
in sty tu cji. 

Pod pa tro na tem „&l' ska”

Mo dli tew ne „Prze mi ja nie”

Ko lej n' po zy cj' wy daw ni cz' Ksi% gar ni #w. Jac -

ka Sp. z o.o., któ rej uka za niu si% pa tro nu je mie -

si%cz nik „&l'sk” jest „Prze mi ja nie” – p"y ta utrzy -

ma na w to nie mo dli tew no -kon tem pla cyj nym,

z na gra nia mi pie #ni po #wi% co ny mi Mat ce Bo $ej

i Je zu so wi. Wy ko naw ca mi utwo rów s' El$ bie ta

Oger man (#piew) i Krzysz tof Ja si( ski (or ga ny,

#piew) – cho rzo wia nie, ab sol wen ci Pa( stwo wej

Szko "y Mu zycz nej I i II stop nia im. G. Fi tel ber -

ga w Cho rzo wie a tak $e Uni wer sy te tu &l' skie go

w Ka to wi cach na kie run ku Wy cho wa nie Mu zycz -

ne. El$ bie ta Oger mann za wo do wo zwi' za na jest

z Ze spo "em Pie #ni i Ta( ca „&l'sk”, Krzysz tof Ja -

si( ski jest or ga ni st' w pa ra fii #w. Bar ba ry w Cho -

rzo wie. 

Pro mo cja p"y ty mia "a miej sce 18 pa* dzier ni -

ka br. w Ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka to wi -

cach.

Z pa mi" ci! o Je rzym Du dzie-Gra czu

Spek ta klem „Don Gio van ni” Wol fgan ga Ama -

de usza Mo zar ta Ope ra &l' ska w By to miu uczci -

"a 5 li sto pa da br. dzie si' t' rocz ni c% #mier ci Je rze -

go Du dy-Gra cza – wy bit ne go pol skie go ma la rza,

ry sow ni ka i sce no gra fa. Wzno wie niem sce nicz nym

dzie "a (pre mie ra od by "a si% 29 ma ja 1999 ro ku) kie -

ro wa" Fe liks Wi de ra. 

O przy go to wa -

nie sce no gra fii

do „Don Gio van -

nie go” po pro si"
Je rze go Du d%-
Gra cza przy ja ciel

Ar ty sty – Wie s"aw

Ochman, któ ry

tym dzie "em de -

biu to wa" ja ko re -

$y ser po la tach

mi% dzy na ro do wej

ka rie ry #pie wa czej

na de skach naj -

wi%k szych scen

ope ro wych.

Wy da rze niem

po prze dza j' cym

spek takl by "o
otwar cie we foy er

Ope ry wy sta wy

„Po wro ty” – kil -

ku na stu prac ma lar skich cy klu „Cho pi now skie go”

au tor stwa Je rze go Du dy-Gra cza. Go #ciem wer ni -

sa $u by "a Wil ma Du da-Gracz. Ini cja to rem wy sta -

wy a za ra zem au to rem to wa rzy sz' cej eks po zy cji

bro szu ry po #wi% co nej $y ciu i twór czo #ci Je rze go Du -

dy-Gra cza by" Ta de usz Ki jon ka. Wy sta wa, któ r'
mo$ na by "o ogl' da) za le d wie przez kil ka dni,
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Alek san dra Sto k#o sa (El wi -
ra) i Sta ni s#aw Ku fly uk (Don
Gio van ni).

Frag ment wy sta wy „Po wro ty” Je rze go Du dy-
Gra cza w Ope rze 'l" skiej.
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! Z ko lei w cy klu „Mu zy ka – mo ja mi !o"#”
w MDK „Ko szut ka” w Ka to wi cach wy st$ pi li Be ata
Wa ry kie wicz -Si wy – skrzyp ce, Mi cha! Si wy – skrzyp -
ce i Ka ta rzy na Ma kow ska – for te pian.

! W ga le rii Art No va2 ZPAP w Ka to wi cach mo% -
na by !o zo ba czy# wy sta w& ma lar stwa Mar ty Ma kar -
czuk za ty tu !o wa n$ „Po za cia !o”. 

! Re gio nal ny O"ro dek Kul tu ry w Ka to wi cach by!
or ga ni za to rem w ra mach III 'l$ skiej Je sie ni Li te rac -
kiej pa ne lu dys ku syj ne go o kon dy cji li te ra tu ry oraz
po etyc kie go „Dre am Te am’u”. 

! Ksi& gar nia "w. Jac ka by !a or ga ni za to rem
spo tka nia pro mu j$ ce go ksi$% k& au tor stwa Re na ty

Kleszcz -Szczyr by pt. „Wi tra %e w ciem no "ci, czy li
o przed wcze snej "mier ci dziec ka”, któ re od by !o si&
w Au li Wy dzia !u Teo lo gicz ne go Uni wer sy te tu 'l$ -
skie go.

! 10-le cie ist nie nia "wi& to wa! Te atr „Na umia ny”
z Or non to wic.

!W B& dzi nie od by !o si& X Fo rum Bi blio te ka rzy Sa -
mo rz$ do wych Po wia tu B& dzi( skie go.

! Pia ni sta Sta ni s!aw So !o wiew by! so li st$ 
kon cer tu „M!o de gwiaz dy pia ni sty ki ro syj skiej” 
zor ga ni zo wa nym przez In sty tu cj& Pro mo cji 
i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” w Ka to wi -
cach. 

! Do ko( ca stycz nia 2015 ro ku mo% na ogl$ da#
wy sta w& „So sno wiec w Unii Eu ro pej skiej” przy go -
to wa n$ przez Miej sk$ Bi blio te k& Pu blicz n$ w So -
snow cu. 

! Pro mo cja ksi$% ki „Pie ro ny” Li dii Osta !ow skiej
i Da riu sza Kort ko od by !a si& ki no te atrze „Rial to”
w Ka to wi cach. 

! Prof. Jan Ma lic ki – dy rek tor Bi blio te ki 'l$ skiej
zo sta! uho no ro wa ny me da lem „Be ne Me ren ti bus”,
przy zna wa nym przez Za rz$d G!ów ny Sto wa rzy -
sze nia Ar chi tek tów RP za za s!u gi dla roz wo ju pol skiej
ar chi tek tu ry i Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol -
skich.

wraz ze wzno wio nym spek ta klem „Don Gio van ni”
by !a bo daj je dy nym przed si" wzi" ciem upa mi"t nia -
j# cym 10. rocz ni cy $mier ci Ar ty sty.

W spek ta klu, któ re go kie row nic two mu zycz ne
ob j#! Krzysz tof Dzie wi"c ki (wspó! pra ca mu -
zycz na Ta de usz Se ra fin) wy st# pi li: Sta ni s!aw
Ku fly uk (Don Gio van ni), Ka ri na Skrze szew ska
(Don na An na), Alek san dra Sto k!o sa (Don na El wi -
ra), Ra fa! Bart mi% ski (Don Ot ta vio), Pa we! Ko -
nik (Le po rel lo) in ni. 

Ko wal nia w ka to wic kim BWA

Wy sta wa Ko wal nia jest pierw sz# w Ka to wi cach,
tak ob szer n# pre zen ta cj# prac ab sol wen tów le gen -
dar nej pra cow ni pro wa dzo nej w war szaw skiej

Aka de mii Sztuk Pi"k nych przez prof. Grze go rza Ko -
wal skie go. Wy sta wa od by wa !a si" rów no cze $nie
w Ga le rii Sztu ki Wspó! cze snej BWA, gdzie pre zen -
to wa ne by !y pra ce stu denc kie i dy plo mo we daw nych
stu den tów pra cow ni oraz w Ga le rii Ron do Sztu ki,
gdzie mo& na by !o zo ba czy' fil my wi deo ab sol wen -
tów pra cow ni. Wy sta wa od by wa !a si" w ra -
mach XXIII Fe sti wa lu Ars Ca me ra lis i pre zen to wa -
na by !a w dwóch ga le riach: 1. Fil my ab sol wen tów

pra cow ni Grze go rza Ko wal skie go – Ga le ria ASP
w Ka to wi cach Ron do Sztu ki; 2. Z ar chi wum pra -

cow ni Grze go rza Ko wal skie go – Ga le ria Sztu ki
Wspó! cze snej BWA. 

Or ga ni za to ra mi eks po zy cji by li: In sty tu cja
Kul tu ry Ars Ca me ra lis, Urz#d Mar sza! kow ski,
Mia sto Ka to wi ce, Ga le ria BWA, ASP Ka to wi ce
i Ga le ria Ron do Sztu ki.

Per Ars Ad Astra 
– wy sta wa ju bi le uszo wa Ars Ca me ra lis

Od po cz#t ku ist nie nia In sty tu cji Ars Ca me ra -
lis, a wi"c od 1994 ro ku, fun da men tal n# za sa d# jej
dzia !al no $ci by !a in ter dy scy pli nar no$'. Spo $ród
ró& nych form sztu ki pre zen to wa nej pod czas or ga -
ni zo wa nych przez ni# wy da rze%, szcze gól nie
wa& na by !a jed nak sztu ka pla stycz na. Po cz#w szy
od pierw szych wy staw wiel kich ar ty stów ta kich
jak m.in.: Ur szu la Broll, Ta de usz Kan tor czy Ji(í
Ko la(, w ci# gu XX lat pra cy In sty tu cja zor ga ni -
zo wa !a kil ka dzie si#t wy staw w kra ju i zagra ni c#
ar ty stów pol skich i $wia to wych, by wy mie ni' cho -
cia& by Jo se pha Beuy sa, bra ci Ja ke’a i Di no sa Chap -
ma nów, San tia go Sier r", Je ana Mi che la Al be ro l",
Da vi da Lyn cha, Zbi gnie wa Li be r" i wie lu in nych. 

Do udzia !u w ju bi le uszo wej wy sta wie za pro szo -
no ar ty stów, któ rzy przez la ta wspó! pra co wa li z In -
sty tu cj# Ars Ca me ra lis, b#d) te& w szcze gól ny spo -
sób, pod czas or ga ni zo wa nych przez ni# wy da rze%,
za zna cza li swo j# obec no$'. Pra ce Je ana Mi che la
Al be ro li, An drze ja To bi sa, Jac ka Ry ka !y, Mar ka
Ku sia, Woj cie cha Ku char czy ka, S!a wo mi ra Ru mia -
ka, Ire ne usza Wal cza ka, Ma ria na Osli slo czy
S!a wo mi ra El sne ra s# wi"c nie tyl ko wy j#t ko w#
de dy ka cj# dla In sty tu cji Ars Ca me ra lis z oka zji
jej XX -le cia. Eks po zy cja tych szcze gól nych prac,

jak i ca !e go do rob ku ar ty stycz ne go Ars Ca me ra -
lis, jest jed no cze $nie po dzi" ko wa niem z!o &o nym
przez In sty tu cj" nie tyl ko ich au to rom, ale wszyst -
kim wspó! pra cu j# cym z ni# ar ty stom.

Eks po zy cja pre zen tu je wy bra ne pra ce ar ty stów
wspó! pra cu j# cych z In sty tu cj# Kul tu ry Ars Ca me -
ra lis w la tach 1994-2014.

VIII Ty skie Sym po zjum Hi sto rycz ne

Lu dzie dwu dzie sto le cia mi! dzy wo jen ne go. Oby -

wa te le Ty chów i gmin o"cien nych to te mat VIII Ty -
skie go Sym po zjum Hi sto rycz ne go, na któ re za pra -
sza !o Mu zeum Miej skie w Ty chach. Sym po zjum
to wa rzy szy !a wy sta wa „Lu dzie, miej sca, zda rze nia.
Ty sza nie w I po !o wie XX wie ku”.

W te ma ty k" te go rocz ne go spo tka nia wpro wa -
dzi! uczest ni ków prof. dr hab. Ry szard Kacz ma -
rek z Uni wer sy te tu *l# skie go w Ka to wi cach.

W pierw szej cz" $ci sym po zjum re fe ra ty wy g!o -
si li: dr Ma ria Li pok - Bier wia czo nek – „Na uczy cie -
le ty skich szkó!”, El& bie ta i Piotr Ma tusz ko wie zAr -
chi wum Pa% stwo we go w Ka to wi cach – „Z dzie jów
ty skie go lecz nic twa. Praw dy i mi ty o wy bra nych
przed sta wi cie lach s!u& by zdro wia” oraz Agniesz ka
Ocie pa -We iss z Dzia !u Hi sto rii Mia sta Mu zeum Miej -
skie go w Ty chach – „Ty sza nie. Prze krój spo !ecz ny
miesz ka% ców gmi ny”.

W dru giej cz" $ci pre le gen ta mi by li: Adam Du dek
zAr chi wum Pa% stwo we go w Ka to wi cach – „Ty scy
po li cjan ci” oraz dr Woj ciech Schäffer z Ar chi wum
Ar chi die ce zjal ne go w Ka to wi cach – „Du chow ni,
s!u& ba ko $ciel na, za ko ny w pa ra fii w Ty chach i pa -
ra fiach o$cien nych (Pa pro ca ny, Mi ko !ów, Bie ru% Sta -
ry) w okre sie mi" dzy wo jen nym”.

Po re fe ra tach za pla no wa no czas na dys ku sj".
Ostat nim punk tem te go rocz ne go sym po zjum by -
!a pro jek cja fil mu o Han nie i Ka zi mie rzu Wej cher -
tach „Jest mia sto” (sce na riusz i re &y se ria Bo &e na
Fi las i Mie czy s!aw Her ba).

Tro jak czy li kon kurs ta( ca "l$ skie go

W li sto pa dzie ub. ro ku Ze spó! Pie $ni i Ta% ca Si le -

sia nie Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach
by! or ga ni za to rem Tro ja ka 2014. Wra mach tej im pre -
zy 21 li sto pa da zor ga ni zo wa noVOgól no pol ski Kon -
kurs Ta% ca *l# skie go, wktó rym uczestniczy!y pa ry z re -
gio nal nych o$rod ków kul tu ral ny. Napar kie cie po ja wi !y
si" ta kie ta% ce jak wa losz ki, po lki oraz $l# ski tro ja k.

Od by !a si" tak &e kon fe ren cja na uko wa „Kul tu -
ra w biz ne sie – biz nes w kul tu rze”, pod czas któ -
rej dys ku to wa no na te mat po trze by pro mo wa nia
kul tu ry w biz ne sie oraz aspek tów pro wa dze nia biz -
ne su w jed nost kach kul tu ry.

Pod czas ko lej ne go dnia pa ry z ca !ej Pol ski ry -
wa li zo wa !y o *l# ski Dia ment w I Ogól no pol skim
Tur nie ju Ta% ców Pol skich. W kon kur sie mo& na by -
!o zo ba czy' pol skie ta% ce na ro do we – kra ko wia -
ka, obe rka i ma zu ra. 

W tym ro ku na sce nie wy st# pi! tak &e In te gra cyj -
ny Klub Ta% ców Pol skich „Start” z Po zna nia. Klub

pro pa gu je ide" in te -
gra cji m!o dzie &y
z dys funk cja mi ru -
cho wy mi z cz!on ka -
mi ze spo !u folk lo ry -
stycz ne go ucz#c tym
sa mym to le ran cji,
zro zu mie nia i wspó! -
pra cy.

Ostat nie go dnia
Tro ja ka wy st# pi li fi -
na li $ci kon kur su *l# -
ski Dia ment oraz
wy st# pi!Ze spó! Pie -
$ni i Ta% ca Si le sia nie.

Tro jak 2014 jest je dy nym te go ty pu wy da rze niem
w ca !ej Pol sce! Zgromadzi! nie mal &e 400 uczest ni -
ków.”

Pa mi&# oca lo na i uho no ro wa na me da lem

19 li sto pa da w Mu zeum Nie pod le g!o $ci w War -
sza wie od by !a si" pod nio s!a  uro czy sto$' wr" cze -
nia Me da li Za s!u &o ny dla To le ran cji. W gro nie lau -
re atów zna le) li si" Bar ba ra i Adam Pod gór scy
z Rudz kie go To wa rzy stwa Przy ja ció! Drzew.

W$ród te go rocz nych lau re atów na gro dy, przy zna -
wa nej przez Fun da cj" Eku me nicz n# „To le ran cja”, zna -
le) li si" tak &e: Mi cha el Schu drich (na czel ny ra bin Pol -
ski); Bo gu s!aw Ka czy% ski (dzien ni karz, pu bli cy sta
i kry tyk mu zycz ny; re dak cja En cy klo pe dii Ka to lic -
kiej (Oj co wie Fran cisz ka nie – Mo skwa), re dak cja En -
cy klo pe dii Ka to lic kiej (Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel -
ski) i To masz Mie dzi% ski (prze wod ni cz# cy
Sto wa rzy sze nia +y dów Kom ba tan tów i Prze $la do wa -
nych w II woj nie $wia to wej). Bar ba r" iAda ma Pod -
gór skich oraz Rudz kie To wa rzy stwo Przy ja ció!
Drzew uho no ro wa no, jak mo& na prze czy ta' w uza -
sad nie niu wy da nym przez Spo !ecz n# Ra d" oraz Za -
rz#d Fun da cji Eku me nicz nej „To le ran cja” za ogrom
wy si! ku i pra cy w ce lu oca la nia od za po mnie nia dzie -
jów spo !ecz no $ci &y dow skiej na*l# sku, a zw!asz cza
w Ru dzie *l# skiej. Lau da cj" wy g!o si! prof. Ka rol Kar -
ski, na to miast se na tor Jó zef Pi nior stwier dzi! w sen -
ten cji wy st# pie nia za my ka j# ce go uro czy sto$': „Bar -
ba ra i Adam Pod gór scy s# wzor co wym przy k!a dem
spo !ecz ni ków, dzi" ki któ rym oca lo na zo sta nie pa mi"'
o &y j# cej nie gdy$ na Gór nym *l# sku spo !ecz no $ci &y -
dow skiej. Oby ich po &y tecz na dzia !al no$' zy ska !a wie -
lu na $la dow ców”. Uzna nie ka pi tu !y zy ska li Pod gór -
scy ja ko ani ma to rzy oby wa tel skie go pro jek tu
pod na zw# „Sy na go ga w Wir ku. Oca lo na pa mi"'”.
Sku piw szy wo kó! sie bie gru p" pa sjo na tów prze sz!o -
$ci, ze bra li okru chy pa mi" ci o sy na go dze wi rec kiej
i tu tej szej &y dow skiej gmi nie wy zna nio wej. Dzi" ki tym
sta ra niom wy da no dwie ksi#& ki do ku men tal ne oraz
do pro wa dzo no, we wspó! dzia !a niu z w!a dza mi sa mo -
rz# do wy mi Ru dy *l# skiej, do usta no wie nia obe li sku
upa mi"t nia j# ce go sy na go g" i+y dów, z ta bli c# w j" -
zy kach: pol skim, nie miec kim, an giel skim i he braj skim. 

Fun da cja co rocz nie, od 1998, z oka zji Mi" dzy -
na ro do we go Dnia To le ran cji (usta no wio ne go
przez UNE SCO na dzie% 16 li sto pa da), przy zna -
je Me da le Za s!u &o ny dla To le ran cji. W$ród
wyró&nio nych osób s#
m.in. pre zy dent Ba rack
Oba ma, Be na zir Bhut -
to, Geo r gios Pa pan dre -
ou, Szy mon Pe res,
Alek san der Kwa $niew -
ski, To wa rzy stwo im.
Ja na Kar skie go. Z Gór -
ne go *l# ska wy ró& nie -
nie otrzy ma li m.in. 
wy bit ny re &y ser Ka zi -
mierz Kutz i prof. Ka -
rol Kar ski.

Ro dzi na Nie stro jów i cze lad ni cy przed za k#a -

dem "lu sar skim przy uli cy Ksi$ %! cej.
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! 5 grud nia w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry w So snow cu wy st! pi" Grze gorz Maj zel,
pod czas kon cer tu mu zyk pro mo wa" naj now sz!
p"y t# GU IDO. 

! 18 grud nia w Bi blio te ce G"ów nej w So snow -
cu z czy tel ni ka mi spo tka" si# Je rzy Illg, pu bli cy -
sta, kry tyk li te rac ki, wy daw ca, re dak tor na czel -
ny Spo "ecz ne go In sty tu tu Wy daw ni cze go „Znak”.

! 13 grud nia wSa li kon cer to wej ZSM wSo snow -
cu go $ci" ze spó" Bu da pest Strauss Or che stra & Ba -
let. Dys tyn go wa na or kie stra i zna ko mi ty ba let
prze nie $li wi dzów w cza sy XIX -wiecz ne go Wied nia.

! 22 grud nia w Klu bie Osie dlo wym „He -
li kon” w D! bro wie Gór ni czej od by" si# kon -

cert ko l#d i pa sto ra "ek w wy ko na niu chó ru Zo -
rza i so li stów dzia "a j! cych w PKZ – K.O. He -
li kon.

! W Cen trum Edu ka cji i Wy cho wa nia M"o -
dzie %y KA NA w So snow cu go $ci "a wy sta wa
gru py 4pho to. Pre zen to wa ne fo to gra fie wy ko na -
ne zo sta "y w ra mach pro jek tu „110 So sno wi czan
na 110-le cie So snow ca” zre ali zo wa ne go w rocz -
ni c# po wsta nia mia sta. 

! 28 grud nia w ko $cie le pw. $w. Jo achi ma
w So snow cu kon cer to wa "a „Ca me ra ta Si le sia”
Ze spó" &pie wa ków Mia sta Ka to wi ce. W pro gra -
mie zna la z"y si# naj pi#k niej sze ko l# dy i pa sto ra" -
ki z ró% nych stron $wia ta.

Tri bu te to Szpil man

Ju! po raz czwar ty od by" si# w So -
snow cu Ogól no pol ski Kon kurs Pio -
sen ki „Al Le gro. Tri bu te to Szpil -
man”. De cy zj$ ju ry w sk"a dzie Adam
Ma ko wicz, Agniesz ka Chrza now -
ska, Ewa Zug oraz Ja cek Bo% czyk pa -
mi$t ko wa sta tu et ka Grand Prix oraz
czek na 6 tys. z" tra fi "y do r$k Do mi -
ni ki Kont ny za aran !a cj# i wy ko na -
nie z ze spo "em „S$ st$d” utwo ru pt
„Au to bus czer wo ny”. Kon cert fi na -
"o wy od by" si# 7 grud nia w Sa li
kon cer to wej Ze spo "u Szkó" Mu zycz -
nych im. J. Kie pu ry w So snow cu.
W&ród na gro dzo nych zna le' li si#
tak !e Ma" go rza ta Na ko niecz na
(I miej sce za utwór „Nie wie rz# pio -
sen ce”), Aga ta Ja strz#b ska, Aga ta
Za krzew ska, An na Mi ko&, Jo an -
na Mo! d!an, Woj tek Wa chu" ka, Jo -
an na (wi niar ska, )u kasz Wi cher,
Grze gorz Szy kul ski. Kon cert u&wiet -
ni" re ci tal for te pia no wy Ada ma Ma -
ko wi cza, w pro gra mie któ re go zna -
la z"y si# im pro wi za cje m.in. na te mat
utwo rów Fry de ry ka Cho pi na i Geo -
r ge’a Ger sh wi na. Pu blicz no &ci przy -
po mnia" si# tak !e ubie g"o rocz ny lau -
re at kon kur su Ka mil Fran czak, któ ry
za pre zen to wa" si# w kil ku no wych
aran !a cjach. 

Ma lar stwo 
Ewe li ny Wy l# %ek -Do bro'

W grud niu w O&rod ku Kul tu ry
w B# dzi nie go &ci "y pra ce Ewe li ny
Wy l# !ek -Do bro%. Ar tyst ka jest ab -
sol went k$ Wy dzia "u Hi sto rii Sztu ki
Uni wer sy te tu Ja giel lo% skie go w Kra -
ko wie. Pierw sze kro ki sta wia "a jed nak
w pra cow ni oj ca, ma la rza i gra fi ka, ab -
sol wen ta ka to wic kie go Wy dzia "u Gra -
fi ki ASP w Kra ko wie, Ste fa na Do bro -
nia. Pó' niej szli fo wa "a swo je
umie j#t no &ci w Pa% stwo wym Li ceum

Sztuk Pla stycz nych im. Ta de usza Kan -
to ra w D$ bro wie Gór ni czej. W jej ob -
ra zach do mi nu j$ g"ów nie mo ty wy
kwia tów. Na wy sta wie zna la z"y si# tak -
!e ak ty, pej za !e, por tre ty, nie za bra k"o
rów nie! abs trak cji. „W swo ich pra -
cach – mó wi ar tyst ka – sta ram si#
przede wszyst kim by* so b$. I chc#, aby
tym co ro bi#, spra wia* ra do&* in -
nym”

Jej pra ce mo! na od na le'* w zbio rach
pry wat nych i in sty tu cjach pa% stwo -
wych, za rów no w Pol sce jak i za gra -
ni c$, m.in. w An glii, Fran cji, Au stra -
lii i USA. Wy sta wa od by "a si# ra mach
cy klu „Ob ra zy Mi strzów”. 

Po dro% w cza sie

To masz Ko stro, An na Urgacz -
-Szcz# sna s$ au to ra mi ksi$! ki za -
ty tu "o wa nej „So sno wiec mi# dzy
woj na mi. Opo wie&* o !y ciu mia sta
1918–1939” wy da nej przez Dom
Wy daw ni czy Ksi# !y M"yn. Pu bli -
ka cja przy bli !a czy tel ni kom mi# -
dzy wo jen n$ at mos fe r# mia sta znad
Bry ni cy. Au to rzy przy wo "u j$ nie
tyl ko lu dzi, któ rych !y cio ry sy nie -
ro ze rwal nie zwi$ za ne s$ z So snow -
cem: Ja na Kie pu r#, Po l# Ne gri,
ale tak !e je go twór ców; ro dzi ny
Die tlów, Re nar dów, Schönów. Roz -
dzia "y zo sta "y opa trzo ne uni ka to -
wy mi fo to gra fia mi, licz ny mi cie ka -
wost ka mi i da ny mi ad re so wy mi,
któ re u"a twi$ po zna nie daw nej lo -
ka li za cji wie lu in sty tu cji. Au to rzy
za pra sza j$ Czy tel ni ków do naj -
wi!k sze go mia sta ów cze sne go wo -
je wódz twa kie lec kie go, w któ rym
wy ta pia no stal, wal co wa no sta lo we
wy ro by, a ma szy ny w"ó kien ni cze hu -
cza "y nie ustan nie! An na Urgacz -
-Szcz# sna jest re dak to rem na czel -
nym Klu bu Za g"#  biow skie go,
por ta lu, któ ry przy bli !a miesz ka% -
com hi sto ri# Za g"# bia D$ brow -
skie go a To masz Ko stro jest re dak -
to rem na czel nym SO SNar tu,
do dat ku kul tu ral ne go do wy da wa -
ne go przez mia sto „Ku rie ra Miej -
skie go”. 

Ksi$! k# uzu pe" nia j$: re print pla nu
mia sta z lat 30. XX wie ku i p"y ta CD
„Ch"o pak z So snow ca” z naj wi#k -
szy mi prze bo ja mi Ja na Kie pu ry. 
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By le ja ko!" do ko sza
Ka# dy no wy rok sprzy ja sk"a da niu obiet nic,

sil nym po sta no wie niom, #e cze go$ na pew no
ro bi% ju# nie b! dzie my lub prze ciw nie z en tu -
zja zmem i ocho czo po dej mie my za le g"e… zo -
bo wi& za nia. Wpraw dzie psy cho lo go wie prze -
strze ga j&, aby nie wp! dza% si! w nie po trzeb ne
stre sy i ni cze go so bie nie przy rze ka%, po nie -
wa# i tak wia do mo, #e z li sty #y cze' nie wie -
le uda si! zre ali zo wa% a nie spe" nio ne de kla -
ra cje na pa wa j& smut kiem i wp! dza j& we
fru stra cje, nie po mna tym me dycz nym prze stro -
gom spró bu j! jesz cze raz przy mu si% si!
do skrz!t ne go no to wa nia wszyst kie go, co
dzie je si! wo kó". Cho% zda wa% by si! mo g"o,
#e w do bie sza le j& ce go i wszech obec ne go In -
ter ne tu nic nie gi nie a opi sów po szu ki wa nych
wy da rze' zna le(% mo# na co naj mniej kil ka -
na $cie, na wet je $li s& to ju# prze two rzo ne wer -
sje, to ist nie% nie prze sta n&. Mia "o nic nie gi -
n&% a pa mi!% po dzie' ostat ni o spo tka niach,
re ci ta lach, kon cer tach kr& #y% mia "a po obu
pó" ku lach do ko' ca $wia ta. Nic bar dziej
b"!d ne go. A przy kro, po nie wa# nie ma ju# co
bia do li%, #e kom pu te rów bra ku je, nie ma prze -
cie# cho% by naj mniej szej bi blio te ki, w któ rej
kom pu ter by" by nie osi& gal nym na rz! dziem
pra cy. Su che od no to wy wa nie dat, nu me ru sal,
czy licz by spo dzie wa nych go $ci, za pew niam,
ni ko mu z po tom nych wie dzy #ad nej nie do star -
czy. Wrze na fa ce bo oku, t!t ni& #y ciem por ta -
le spo "ecz no $cio we a miej skie stro ny in ter ne -
to we wie j& ch"o dem (na szcz! $cie s&
chwa leb ne wy j&t ki), by nie po wie dzie%
wr!cz – od stra sza j&. Mno #& si! na nich
spra woz da nia i re la cje z wi zyt de cy den tów, li -
sty po chwal ne dla i od w"o da rzy miast a tym -
cza sem wy da rze nia kul tu ral ne prze my ka j& nie
tyl ko spo ra dycz nie ale ko' czy si! ich wy li czan -
ka na da tach sprzed kil ku lat. Gdy by tak ka# -
dy z no wo wy bra nych w"o da rzy zer k n&"
na stro n! in ter ne to w& swo je go mia sta, mia -
stecz ka, osie dla czy wsi – a wi!c wi zy tów k!
w"a sne go „go spo dar stwa”– nie wiem, czy ze -
chcia" by w nim prze wo dzi%. To przy kre, jak nie -
wie lu sze fów in te re su je si! ba "a ga nem, by nie
po wie dzie% $miet ni kiem, któ ry za pa no wa"
w ich wir tu al nej rze czy wi sto $ci, ile jest nie -
ak tu al nych in for ma cji, ile za po wie dzi, któ re
ni gdy nie do cze ka "y si! re ali za cji, ile py ta',
na któ re nikt nie zd& #y" od po wie dzie%. 

No wy rok, to tak #e czas sprzy ja j& cy ma -
rze niom. Po zwo l! wi!c so bie na skrom ne #y -
cze nie, aby ka# da in sty tu cja, ma "a, czy du -
#a, ka# de mia sto i ka# dy re gion mo g"y
szczy ci% si! przej rzy sty mi, pro fe sjo nal nie re -
da go wa ny mi stro na mi, na któ rych ka# da wy -
sta wa, wer ni sa#, kon cert, pre mie ra itd. 
mia "y by swo je wi zy tów ki a pa mi!% o wy da -
rze niach i lu dziach, któ rzy w nich uczest ni -
czy li zo sta "a w spo sób rze czy wi sty utrwa lo -
na. Czym bo wiem s&, a czym b! d&
naj bo gat sze na wet ga le rie zdj!%, tak ch!t nie
za miesz cza ne pod ka# dym wy da rze niem,
sen sa cyj ny mi hi sto ria mi tak #e, je $li ich au -
tor #ad ne go z nich nie pod pi su je, nie upa mi!t -
nia osób na nich uwiecz nio nych? Po zo sta -
wia nie bez spro sto wa nia za po wie dzi
kon cer tu, któ ry si! nie od by", nie od no to wy -
wa nie zmian ob sa dy w spek ta klach, b"! dy po -
pe" nia ne w pi sow ni na zwisk, ano ni mo we fo -
to gra fie a nie rzad ko b"!d nie pod pi sa ne – to
tyl ko nie któ re, ale jak #e do tkli we „po tkni! -
cia”, spró buj my wi!c mo #e no wo rocz ne
po rz&d ki od wy rzu ca nia $mie ci, a pó ki co
przy naj mniej nie po wi!k sza my ju# te go ba -
"a ga nu. 

MA RIA SZTU KA



73

BIELSKO-BIA!A
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!y cie w rzy ci…
Pod czas !l" skiej m#o do !ci na s#u cha -

#em si$ or dy nar nych wi ców opo wia da -

nych przez szkol nych ko le gów z We# now -

ca, Go du li czy Chro pa czo wa. By #em za -

fa scy no wa ny klo acz n" wul gar no !ci"
ró wie !ni ków. Nie s" dzi #em jed nak, %e
z te go, co po wszech nie obec ne w j$ zy -

ku lum pen pro le ta riac kiej m#o dzie %y, ge -

niusz te atral ny au to ra Sa mu ela Jo ki ca

i re %y se ra Mar ka Gier sza #a stwo rzy

„wul gar n" ko me di$ roz por ko w"” (okre -

!le nie Ju sty ny No wic kiej). Re %y ser nie

po my li# si$ – w!ród be skidz kich ko ne se -

rek uro dy m$% czyzn bez maj tek je go „Ko -

gut w ro so le” s#o we& skie go au to ra wy -

wo #u je upra gnio ny re chot. Ja ki wieszcz,

ta ki s#u chacz... 

Do opi sa nia ostat niej pre mie ry w biel -

skim Te atrze Pol skim (3 I 2015) naj le piej

pa su j" j$ zy ko we na rz$ dzia za sto so wa ne

swe go cza su przez Bro ni s#a wa Ma ja wo -

bec pro zy !p. Eu ge niu sza Za czy ka pt. „Za -

pa !ni cy”. Nie ste ty mi #o !nik kul tu ry !l" -
skiej mo je go ty pu b$ dzie za wie dzio ny.

Twór cy „Ko gu ta w ro so le” re zy gnu j" bo -

wiem z okre !la nia dzia #al no !ci ero tycz -

nej przy po mo cy ta kich ter mi nów jak rzy',
ciu lik czy gu' ka' si$ na rzecz bar dziej uni -

wer sal nych po j$' jak du pa czy ch…. In -

sce ni za cja po si# ku je si$ oso bli wie g$ sty -

mi od cho da mi. Je den z ak to rów opo wia -

da dow cip o ba bie, któ ra przy cho dzi

do le ka rza i za da je wie ko pom ne py ta nie,

czy w cza sie bie gun ki mo% na si$ k" -
pa'? – Mo% na, od po wia da me dyk, je !li za -

pe# ni pa ni gów nem ca #" wan n$. Naj cie -

kaw sze jest to, %e szczy ty in te lek tu al ne go

hu mo ru si$ ga j" na wet Je rze go Gro tow -

skie go, z któ re go ar ty zmu twór cy „Ko gu -

ta…” pró bu j" drwi'. Ow szem Gro tow ski

by# ob ra zo bój czy. Ka za# ak to rom przy cho -

dzi' czte ry go dzi ny przed spek ta klem, rzu -

ca' chle bem i ona ni zo wa' si$ nim. Bru -

ka# !wi$ to !ci, ale ka% da chwi la sp$ dzo -

na w je go te atrze by #a !wi$ ta. Sta wia# py -

ta nie, jak %y'? Au to rzy „Ko gu ta…” sta -

wia j" tyl ko py ta nie: – Ja ka rzy'? 

Od es te tycz nej „lak syr ki” nie spo sób

uwol ni' si$ w Biel sku -Bia #ej pod czas

!wi"t i po cz"t ków no we go ro ku. Za raz

po wyj !ciu z te atru wpa da my na naj bar -

dziej ki czo wa t" od wie lu lat !wi" tecz n"
cho in k$. Ob ce so bie ko lo ry, nie do pa so -

wa ne do sie bie i oto cze nia. Pier wo wzór

Lol ka z se ria lu o Bol ku i Lol ku Ro man

Neh re bec ki po wia da, %e to kosz mar pi -

ja ne go im pre sjo ni sty. Pre zy dent mia sta

po wi nien wy s#a' swo ich lu do wych ar ty -

stów do Al be ro bel lo, %e by zo ba czy li, jak

wy gl" da gu stow ny sto %ek. By #o by ta niej

ni% pó# mi lio na z# wy da ne na wszyst kie

!wi" tecz ne de ko ra cje miej skie. Wie czo -

ra mi resz ta g#ów nych atrak cji pla cu

Bo le s#a wa Chro bre go (za mek i bank

z ogrom nym wer sa li ko wym na pi sem

„do wy na j$ cia”) to nie w bar wie z wier -

sza Ta de usza Bo row skie go: – Nad na mi

noc. Go re j" gwiaz dy,/ d#a wi" cy, tru pi

nie ba fio let./ Zo sta nie po nas z#om %e la -

zny/ i g#u chy, drwi" cy !miech po ko le&... 
Uprzej mym Czy tel ni kom %y cz$ w no -

wym ro ku du %o !mie chu. 

Roz re cho ta ny do roz pu ku 

JAN PI CHE TA

! W li sto pa dzie i grud niu 15 kon cer tów

w Au stra lii da! Ze spó! Re gio nal ny „Isteb na”. 

! 5 grud nia w biel skiej Ga le rii Wzgó rze za -

gra! Le szek Szew czu ga z ze spo !em. 

! 6 grud nia Da niel Ste fan Ba jor, a 18 grud -

nia Mar cin "u pa# ski i Piotr Ma tu sik wy st$ pi li

z re ci ta la mi na sce nie Sa lo ni ku Sztuk Roz ma itych

„Ba zy li szek” w Biel sku -Bia !ej. 

! 9 grud nia w Ksi$% ni cy Be skidz kiej w ra -

mach cy klu Bo ha te ro wie Ka len da rza Be skidz -

kie go swo je do ko na nia twór cze pre zen to wa!
wy bit ny %y wiec ki folk lo ry sta, mu zy ko log i mul -

tiin stru men ta li sta Jan Brod ka. 

! 13 grud nia w Mu zeum Li te ra tu ry im.

W!a dy s!a wa Rey mon ta w Biel sku -Bia !ej od by -

!a si& pro mo cja ksi$ %ek bielsz czan ki Ma rii Mar -

ty Pro cyk „Twór cze Pod be ski dzie” oraz „Pa j& -
czy na. Ch!o pi 81”. 

! W grud niu czte ry kre do we mu ra le na 'cia -

nie klu bo ka wiar ni Aqu arium w Ga le rii Biel skiej

BWA stwo rzy !y Ali cja Ja ki mów, Mag da le na

Bi !u# ska, Ka ta rzy na Kru tak i Ma! go rza ta Ro -

ze nau. 

! 16 grud nia stu den ci cie szy# skich wy dzia -

!ów U( w Ka to wi cach zor ga ni zo wa li kon cert mu -

zy ki %y dow skiej w ra mach ak cji upo wszech nia -

nia kul tu ry %y dow skiej w Cie szy nie, Biel sku -Bia -

!ej i Wo dzi s!a wiu (l$ skim. 

! W grud niu w Do mu Na ro do wym w Cie szy -

nie od by! si& kon kurs gwa ry dla dzie ci i m!o dzie -

%y „Po cie szy# sku po obu stro nach Ol zy”, w któ -

rym wy st$ pi !o 160 uczest ni ków. 

! W tym mie si$ cu w DK W!ók nia rzy za pre -

zen to wa no na to miast po kon kur so w$ wy sta w&
„Bo hu no wa Pa le ta 2014”. 

! W grud niu w Ga le rii ROK w Biel sku -Bia -

!ej pre zen to wa no film Ma ria na Cho ler ka „Abe -

ca d!o zwie rz$t” – oraz cy kle zdj&) wy bit nych ar -

ty stów i dzien ni ka rzy wy st& pu j$ cych w fil mo wym

dzie le biel skie go ar ty sty.

Biel skie mu ra le

Dzi! ki pro jek to wi pt. „oB Braz mia sta” zor -
ga ni zo wa ne mu przez Ga le ri! Biel sk" BWA
i jej fun da cj! przy wspar ciu fi nan so wym z bu -
d#e tu mia sta w li sto pa dzie i grud niu na $cia -
nach biel skich bu dyn ków po wsta %y trzy mu -
ra le. Ma ciej Szy mo no wicz „Ka mer” oraz Ka -
ta rzy na „Kat ka” Dy ga -Szy mo no wicz two rz"
gru p! Et no graff. Do tej po ry zna ni by li jed -
nak z dzia %al no $ci mu zycz nej w ka pe lach
„&ty ry”, Psio Crew” i „Go oral”. Tym ra zem

na $cia nie ka mie ni cy przy ul. 11 Li sto pa da
stwo rzy li – na pod sta wie zdj! cia au tor stwa
Ar ka diu sza Dzicz ka – dzie si! cio me tro wej
wy so ko $ci hi per re ali stycz ny mu ral pt. „Pa -
sterz”. No ta be ne ju# 2 stycz nia zre ali zo wa li
fresk na $cia nie ka wiar ni „Akwa rium” w Ga -
le rii Biel skiej BWA. Iza be la O% dak z W! gier -
skiej Gór ki na $cia nie opo ro wej przy ul. Par -
ty zan tów na ma lo wa %a wie lo barw ny mu ral
o wy mia rach trzy na sie dem me trów pt.
„Sztu ka dla lep sze go #y cia”. 

Trze ci, naj wi!k szy mu ral to sur re ali -
stycz na pra ca biel skie go ar ty sty Ar tu ra Bo -
sow skie go „Tur bo sa” – „so wa z ludz ki mi
oczy ma, któ rych b%! kit od bi ja si! w ta jem -
ni czym le sie z nie bie sk" po $wia t"”. Ma lo -
wi d%o po wsta %o na $le pej $cia nie bu dyn ku
przy ul. Sem po %ow skiej. 

Ma larz (l$ ska Cie szy# skie go

„Ka rol Nie do ba i ma li cie szy' scy mi strzo -
wie” to ty tu% wy sta wy, któ r" w grud niu

otwar to w Mu zeum &l" ska Cie szy' skie go
z oka zji 150-le cia uro dzin ar ty sty. Ka rol Nie -
do ba uro dzi% si! w 1864 r. na przed mie $ciach
Cie szy na – ja ko siód me ju# dziec ko – w ubo -
giej ro dzi nie ma la rza po ko jo we go An drze -
ja Nie do by. W dzie ci' stwie nie by% g%od ny
tyl ko dwa ra zy w ro ku – pod czas Wi gi lii
i po ubi ciu $wi ni. Nie mia% bu tów, wi!c zi -
m" oj ciec no si% go do szko %y na r! kach, #e -
by si! nie roz cho ro wa%. Ka rol Nie do ba po -
szed% w $la dy oj ca wraz ze star szym bra tem.
Ka rie r! za cz"% od ma lo wa nia… $cian miesz -
ka nia bur mi strza Ja na Dem la, któ ry od kry%
w nim ta lent ar ty stycz ny i ufun do wa% sty pen -
dium. Wspie ra% go tak #e brat Pa we% Nie do -
ba. Od 1887 do 1898 r. Ka rol Nie do ba stu -
dio wa% na uczel niach Wied nia i Mo na -
chium pod okiem Ru dol fa Ri ba rza, Lu -
dwi ka Min ni ge ro de go, Ga brie la Hac kla
i Lu dwi ka Lof fza. Po po wro cie na zie mi! ro -
dzin n" ma lo wa% g%ów nie ko $ció% ki, ka plicz -
ki i ch%op skie cha %u py, któ re ju# nie ist nie -
j". W cie szy' skich szko %ach wy kszta% ci% tak -
#e kil ka po ko le' ar ty stów. Jak po wia da ba -
dacz ka je go twór czo $ci W%a dy s%a wa Ma gie -
ra – po zo sta wi% po so bie oko %o 700 akwa rel
i ob ra zów olej nych prze sy co nych li ry zmem
i at mos fe r" in tym no $ci. Zmar% w 1947 r. Wy -
sta wa prac Ka ro la Nie do by i in nych ma %ych
mi strzów cie szy' skich po trwa do 28 lu te -
go 2015 r. 

Dwie wy sta wy

2 stycz nia w Ga le rii Biel skiej BWA otwar -
to dwie in te re su j" ce wy sta wy. Jed n" z nich
jest eks po zy cja in sta la cji i obiek tów wy wo -
%u j" cych z%u dze nia optycz ne Lesz ka Le -
wan dow skie go. Au tor wy ko rzy stu je lu stra
we nec kie oraz dzie %a qu asi -ha lu cy no gen -
ne. – Czy to, co wi dzi my w lu strze jest $wia -
t%em, czy tyl ko ilu zj" $wia t%a, sko ro $wia t%o
jest te# ilu zj"? – py ta mistrz ilu zji dr Le szek
Le wan dow ski, uro dzo ny w 1960 r. w &wier -
kla' cu, wy k%a dow ca in ter me diów na Wy dzia -
le Rze( by ASP w Kra ko wie. Dru ga wy sta -
wa to „Fo to gra fia dzi kiej przy ro dy 2014”. Jest
to pierw szy w Pol sce po kaz ju bi le uszo wej
pi!) dzie si" tej po kon kur so wej eks po zy cji
„Wil dli fe Pho to gra pher od the Year”, któ r"
or ga ni zu je Na tu ral Hi sto ry Mu seum w Lon -
dy nie i BBC Worl dwi de. Lau re at g%ów nej na -
gro dy otrzy ma% ty tu% Fo to gra fa Dzi kiej Przy -
ro dy AD 2014. Zo sta% nim Ame ry ka nin Mi -
cha el „Nick” Ni chols za czar no -bia %e zdj! -
cie lwic z m%o dy mi na ska %ach Par ku Na ro -
do we go Se ren ge ti. Na wy sta wie jest te#
wie le in nych urze ka j" cych zdj!), zw%asz cza
ta kich, któ re ujaw nia j" po wi no wac two $wia -
ta na tu ry i sztu ki… abs trak cyj nej. Wy sta wy
po trwa j" do 30 stycz nia 2015 r. 

Ma ciej Szy mo no wicz w trak cie re ali za cji mu ra -

lu w Biel sku -Bia #ej.
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! Za gra li: Ha la Spor to wa – Bud ka Su fle ra;
Fil har mo nia – Ma ry la Ro do wicz, Per fect, Ma -
ciej Ma le! czuk z ze spo "em Psy cho dan cing; klub
Ru ra – Bra cia Fi go Fa got, Stra chy na La chy,
hap py sad; Ca fe Belg – Ba bo osh ki; Jazz Klub „Fi -
ve O’Clock” – Da rek Zió "ek i Piotr #o bos;
MDK – Ha li na Ku nic ka; Te atr from Po land – Re -
gres, Clo ster kel ler, Acid Drin kers; Mu zycz na Me -
ta – Ma te usz Go li, Ba bu Król; club Ray – Do -
da; Ga le ria Ju raj ska – Mro zu.

!W Bi blio te ce Pu blicz nej im. W". Bie ga! skie -
go od by "o si$ spo tka nie z pi sar k% Bar ba r% Ko -
smow sk%, a w CPM -ie z Agniesz k% Graff;

! Wy sta wy: CPM – Pro jek cje Bar t"o mie ja
Otoc kie go; Wej &ciów ka – fo to gra fie Ja ro s"a wa

Re spond ka; Kon duk to row nia – Ele men ty rze czy -
wi sto !ci Alek san dry La so!;

! W Kon cer cie ce cy lia" skim w Fil har mo nii
Cz$ sto chow skiej wzi$ "y udzia" naj wa' niej sze
chó ry mia sta: Chór Fil har mo nii Cz$ sto chow skiej
„Col le gium Can to rum”, Chór Ar chi ka te dry
Cz$ sto chow skiej „Ba si li ca Can tans”, Chór M$ -
ski „Po chod nia” oraz Ja sno gór ski Chór Mie sza -
ny; to wa rzy szy li im so li &ci: Edy ta Pia sec ka (so -
pran), Ka ta rzy na Su ska (mez zo so pran),
Syl we ster Smul czy! ski (te nor), Ar tur Jan da
(bas); dy ry go wa" Adam Klo cek.

! W klu bie Po li tech nik od by" si$ po kaz spe -
cjal ny KAN, czy li pro jek cja fil mów ama tor skich
i nie za le' nych.

Cz$ sto chow ska fo to gra fia

O tym, !e sztu ka fo to gra fii buj nie roz wi ja si"
w na szym mie #cie #wiad czy$ mo !e wie le kul tu -
ral nych wy da rze% te ma tycz nych, m.in. or ga ni -
zo wa ne od kil ku lat nie mal rów no le gle Grand
Press Pho to na par kin gu pod ziem nym Do mu
Han dlo we go Schott oraz Kli ma ty Cz! sto cho wy
w Ra tu szu. Obie wy sta wy otwar to 21 li sto pa da.

Ra do #ci& na pa wa na pew no zwi"k sza j& ca
si" licz ba cz" sto chow skich fo to gra fi ków w#ród
na gro dzo nych i za kwa li fi ko wa nych na te go rocz -
n& wy sta w" Grand Press; I miej sce w ka te go rii
Lu dzie za j&' Ma ciek Na brda lik, III miej sce
w ka te go rii "y cie co dzien ne Ja ro s'aw Re spon -
dek. Na wy sta wie po ka za no rów nie! pra ce
Grze go rza Skow ron ka, Da riu sza Ba ra now skie -
go i Pio tra Ka 'y.

Kli ma ty Cz! sto cho wy zor ga ni zo wa no ju!
po raz dzie wi& ty. W tym ro ku spo #ród 800
zdj"$ 144 au to rów ju ry w sk'a dzie: Re na ta D& -
brow ska, Adam Flor czyk, Ja cek (yd! ba, Ja kub
Szym czuk oraz Ra dek Woj nar, za kwa li fi ko wa -
'o na wy sta w" 47 prac 36 au to rów. Mo! na je by -
'o ogl& da$ do ko% ca grud nia w Sa li Re pre zen -
ta cyj nej Ra tu sza.

W ka te go rii fo to gra fia re por ter ska I na gro d"
zdo by 'y Pu eri Cla ro mon ta ni Grze go rza Skow -
ron ka i Bez do mu Ka mi la Paw li ka; II – Bab cia
Ma ry sia Ka ta rzy ny Fi lip czak; III – Rzut kar ny
Grze go rza Skow ron ka i Upa #y To ma sza Wi -
#niew skie go.

W ka te go rii fo to gra fia kli ma tycz na I na gro -
d" za 25 lat wol no $ci otrzy ma' Ja ro s'aw Re spon -
dek, II – Bar tek i po mnik Jo an ny Urban, III – Du -
chy Da riu sza Ba ra now skie go i Pta ki Alek san dry
Ma dej skiej. 

W tym ro ku po raz pierw szy oce nia no pra ce
w ka te go rii fo to gra fia pro mo cyj na. Pierw szej na -
gro dy nie przy zna no, II otrzy ma 'a Cz! sto cho wa
kla sycz nie Sta ni s'a wa Ja% skie go, III Jed na kli -
sza = jed no zdj! cie Mar ci na Opa' czy% skie go. Po -
za wy mie nio ny mi ka te go ria mi wy ró! nio no te!:
Za ku py Grze go rza Skow ron ka, Jar mark Mar ci -
na Szp& drow skie go, Dzie ci! ce za ba wy Da riu sza
Ba ra now skie go.

Wy sta wa sk'a nia do wie lu py ta%, m.in.: jak fo -
to gra fi cy wi dz& Cz" sto cho w"? i czym po win na
wy ró! nia$ si" fo to gra fia kli ma tycz na – te ma tem
czy tech ni k&? W#ród na gro dzo nych prac kli ma -
tycz nych po ja wi 'a si" w tym ro ku m.in. fo to gra -
fia otwor ko wa Jo an ny Si do ro wicz %wia t#em
ma lo wa ne oraz so lio gra fia Pio tra Kra sa Bro war
Kmi cic. Cie szy te!, !e kli ma tycz no#$ nie ko niecz -
nie ozna cza ja ki# sen ty men ta lizm czy po etyc ko#$,
gru p" t" two rz& tak !e su sz& ce si" na sznu rze fla -
gi na ro do we czy rz&d kra sna li w tra wie.

Afry ka! skie ryt my

Gru dnio wy Czwart ko wy Wie czór z Chó rem
Fil har mo nii Cz" sto chow skiej za ty tu 'o wa no Go -

r& ca Afry ka. By 'o to dru gie spo tka nie cy klu za -
in au gu ro wa ne go 30 pa) dzier ni ka kon cer tem
W ro li g#ów nej Jo seph Haydn; w ko lej nych mie -
si& cach pla no wa ne s& spo tka nia: Kar na wa#
trwa!, Mi strzo wie ba ro ku, Wiel cy kom po zy to rzy
aca pel la i The la tin jazz mass.

Kon cert afry ka% ski to efekt fa scy na cji kul -
tu r& te go kon ty nen tu dy ry gen ta Ja nu sza Sia dla -
ka, któ ry omal nie za cz&' stu dio wa$ afry ka ni -
sty ki. Przy go to wa no pro gram pie #ni lu do wych
z RPA, Bot swa ny, Ugan dy, Gha ny, tak !e w j" -
zy kach Zu lu, He re ro, Oshi wam bo, Set swa na,
Na mo czy Da ma ra. Na in stru men tach per ku syj -
nych to wa rzy szy li chó rzy stom An drzej Mi cha -
lak i Mar cin Ser wa ci% ski. By' to zresz t& wie -
czór nie spo dzia nek. Na sce nie po ja wi li si"
tak !e za pro sze ni go #cie – Mo ha mad „Ga -
spard” Con de, wir tu oz gry na b"b nach z Gwi -
nei, oraz An na Za krzew ska, pre zes Fun da cji
Afri can Ro ots i in struk tor ka ta% ca afry ka% skie -
go, któ rzy opo wia da li o kul tu rze Afry ki, grze
na b"b nach, dzie dzi czo nych ryt mach oraz co -
dzien nym !y ciu mu zycz nym.

Ru cho me rze( by

Do po cz&t ku stycz nia mo! na zwie dza$ w Sa li
Po ple ne ro wej MGS -u wy sta w" obiek tów ki ne -
tycz nych Pio tra Bo !y ka Ki ne ti cos, a wi dzo wie
po win ni za st& pi$ ogl& da nie wspó' two rze niem. Ar -
ty sta uro dzo ny w 1944 r. stu dio wa' na Wy dzia -
le Form Prze my s'o wych w Kra ko wie, Kan sas
Uni ver si ty USA (by' sty pen dy st& Ful l bri gh ta),
obec nie jest kie row ni kiem Pra cow ni Pro jek to -
wa nia Kon cep tu al ne go w ASP w Kra ko wie,
a tak !e di zaj ne rem.

Wy sta wa to hymn na cze#$ ludz kie go umy -
s'u i me cha ni ki, cho$ za in te re so wa nie pu -
blicz no #ci, a przede wszyst kim jej cie ka wo#$
sztu ki (a mo !e tech ni ki?) spo wo do wa 'a, !e
obiek ty stop nio wo prze sta j& dzia 'a$: lu zu j& si"
lin ki, roz re gu lo wu j& me cha ni zmy. Ale na wet
wów czas ocza ro wu j& kon cep cj& i na zwa mi, in -
ter pre tu j& cy mi isto t" dzia 'a nia po szcze gól -
nych obiek tów – Pró ba lo tu, Za uro cze nie czy
Wzra sta nie. Wci&! wra !e nie wy wo 'u je m.in.
W#ad ca traw, gdy wa ha d'a po ru sza j& w ró! nych
kie run kach cien kie i ela stycz ne dre wien ka.

Wspo mnie nie o W"a dy s"a wie Se by le

27 li sto pa da In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej AJD
w Cz" sto cho wie oraz To wa rzy stwo Li te rac kie
im. Ada ma Mic kie wi cza, Od dzia' Cz" sto chow -
ski zor ga ni zo wa 'y w OPK „Gau de Ma ter”
wie czór po #wi" co ny !y ciu i twór czo #ci po ety
uro dzo ne go w K'o buc ku. Go spo dy nia mi li te -
rac ko -mu zycz ne go spo tka nia by 'y dr hab. El! -
bie ta Hur nik oraz dr El! bie ta Wró bel. Pro gram
wy pe' ni 'y: wy k'ad o twór czo #ci Se by 'y dr
hab. Jo an ny Ki siel z Uni wer sy te tu *l& skie go,
wier sze pre zen to wa ne przez cz'on ków STK
„naJa na” oraz utwo ry mu zycz ne w wy ko na niu
m'o dych skrzyp ków z Ze spo 'u Szkó' Mu zycz -
nych przy go to wa nych przez prof. Alek san dr"
Szwej kow sk& -Be li c" (Ma ria i Sta ni s'aw Be li -
co wie) oraz prof. Gra !y n" Mie li% sk& (Blan ka
Bo dzia chow ska).

Jo an na Ki siel zwra ca 'a uwa g" na ewo lu cj" po -
ezji Se by 'y, jej mu zycz no#$, spo 'ecz ne za an ga -
!o wa nie oraz cha rak te ry stycz ne mo ty wy; by 'o
m.in. o szczu ro 'a pie, bez sen no #ci i po szu ki wa -
niu od po wied nie go s'o wa.
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Pa trio ty zmem w Rze czy po spo li t#
Grand Prix VII Ogól no pol skie go Prze gl& -

du „42-200 Mo no dram” otrzy ma# Ma te usz No -
wak z Lu bli na za spek takl „Od przo du i od ty -
#u” w re 'y se rii Sta ni s#a wa Mie dziew skie go,
twór cy Sce ny Mo no dra mu przy Te atrze Ron -
do w S#up sku. Jest to ko lej na na gro da dla du -
etu No wak – Mie dziew ski (wspól ny sce na riusz),
ich pra c! do ce nio no m.in. na 12. Prze gl& dzie
Mo no dra mu Wspó# cze sne go w War sza wie.
Ga la od by #a si! 14 grud nia. Wcze $niej w ko -
lej ne nie dzie le li sto pa da w Te atrze from Po land
cz! sto cho wia nie mo gli zo ba czy( tak 'e: „Hi sto -
ri! od dy cha nia” Mar ty Ma rian ny Gor tych
z War sza wy (re'. Do mi nik No wak), „No ve cen -
to” Do mi ni ka No wa ka z War sza wy (re'. Iwo
Ve dral), „1000 pen go” Ka ri ny Ba du ry z Cz! -
sto cho wy (re'. Ju lia Li szew ska) oraz „Z#& In -
ger” Mal wi ny Ro ma) skiej z To ru nia (re'.
i ada pta cja Ta de usz Mi sia szek).

Na gro dzo ny przez ju ry spek takl zo sta#
skon stru owa ny na pod sta wie nie do sz#ej pra -
cy dok tor skiej Ka ro la Zby szew skie go „Niem -
ce wicz od przo du i od ty #u” i opo wia da
o ostat nich la tach II Rze czy po spo li tej (od na -
ro dzin Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza do 1796
r., to jest do je go wy jaz du z Ta de uszem Ko -
$ciusz k& do Sta nów Zjed no czo nych, a tak 'e
$mier ci ca ry cy Ka ta rzy ny II). Zby szew ski
w swo jej ksi&' ce z 1939 r. roz li cza# z pu bli -
cy stycz n& 'ar li wo $ci& czy ny po przed ni ków;
z per spek ty wy cz#o wie ka I po #o wy XX w. pi!t -
no wa# ich nie uc two, za co fa nie, ale przede
wszyst kim czy ny prze ciw ko Oj czy* nie.
W przeded niu woj ny od wa' nie po rów ny wa#
Adol fa Hi tle ra do ca ry cy Ka ta rzy ny II, ba# si!
bo wiem po wtór ki XVIII -wiecz ne go sce na riu -
sza. Opo wie dzia na przez nie go hi sto ria nie
jest obiek tyw n& nar ra cj&, pro wa dzo n& z na -
uko wym dy stan sem, jej au tor bar dzo wy ra* -
nie ko rzy sta z me cha ni zmów tra we sta cji
(si! ga po styl ni' szy, bar dziej do sad ny, we -
d#ug nie któ rych wul gar ny). Bez tej hi sto rycz -
no li te rac kiej uwa gi, spek takl zda je si! by( ka -
ba re to w& opo wie $ci& o twór cach
Kon sty tu cji 3 Ma ja, chwi la mi na wet nie co
nie smacz nym 'ar tem uczniów znu dzo nych lek -
cj& po da wa n& przez na uczy cie la i obo wi&z -
ko wym sza cun kiem wo bec wiel kich lu dzi.
Tym cza sem od Zby szew skie go do wia du je my
si! o ich al ko wia nych za cho wa niach. Au tor
nie uni ka przy tym do sad nych s#ów. W mi! -
dzy woj niu ta ki j! zyk szo ko wa#, dzi$, nie ste -
ty, przy po mi na j! zyk uli cy.

Ma te usz No wak uzu pe# nia frag men ty po wie -
$ci za baw nym ge stem, mi n& i in to na cj&.
Prze mie nia si! m.in. w Ju lia na Ur sy na Niem -
ce wi cza, je go oj ca, Sta ni s#a wa Au gu sta Po nia -
tow skie go, ma gna tów czy Ka ta rzy n! II. Po ma -
ga mu w tym wie lo funk cyj ny ko stium
za pro jek to wa ny przez Mag da le n! Fran czak.
Ubiór pod kre $la rów nie' dwo isty byt ak to ra,
któ ry jed no cze $nie jest wspó# cze snym ch#o pa -
kiem i kre owa n& po sta ci&, o któ rej opo wia da,
nie wy rze ka j&c si! swo jej per spek ty wy. Pod suk -
ni& sty li zo wa n& na XVIII wiek no si se le dy no -
we spodnie do ko lan oraz tramp ki, a dwo isty
sta tus pod kre $la tak 'e fry zu ra – wspó# cze sna,
cho( sty li zo wa na na sar mac k&.

Spek takl No wa ka – Mie dziew skie go to nie
tyl ko re chot z mi nio nych wie ków, wszak nikt
nie jest kry sta licz nie czy sty, a po za tym
up#y wa j& cy czas po t! gu je ko mizm daw nych
po ko le). To tak 'e g#os we wspó# cze snej dys -
ku sji o pa trio ty zmie i za ch! ta do roz wa 'e nia
kwe stii – jak po go dzi( do bro w#a sne ze
spra wa mi Oj czy zny oraz któ r& cz! $ci& cia -
#a na le 'y/wy pa da jej s#u 'y(? Bio gra fia Niem -
ce wi cza umo' li wia rów nie' na mys# nad ro -
l& te atru w 'y ciu na ro du, wspo mnia ne zo sta je
na zwi sko Woj cie cha Bo gu s#aw skie go oraz re -
ak cje na „Po wrót po s#a”, co okre $la zna cze -
nie utwo ru w ów cze snym 'y ciu spo #ecz nym.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Z Mar kiem S!o wiacz kiem
w „Ci szy skrzy de!”

Do cze sko cie szy! skie go klu bu „Dziu -

pla” za wi ta "a w so bo t# 6 grud nia po ezja.

A to dzi# ki Mar ko wi S"o wiacz ko wi. W klu -

bie pro wa dzo nym przez Sto wa rzy sze nie

M"o dzie $y Pol skiej od by" si# wie czór

pro mo cyj ny je go de biu tanc kie go to mi ku

„Ci sza skrzy de"”. Po eta z Bo co no wic wy -

da" ksi% $ecz k# wspól nie z pla stycz k%
Blan k% Susz k% -Szczu k% z Na wsia i to obo -

je ar ty &ci z pod gór skiej cz# &ci Za ol zia by li

bo ha te ra mi po etyc ko -pla stycz ne go wie -

czo ru. 

– W pu stych d"o niach / lek kich i brud -

nych / sko "a ta ne imi# / w"a sne / w pierw -

szym wes tchnie niu $y cia // tu / pod ca "u -

nem mi "o &ci / wiecz no&' / umar "a wcze -

&niej... – s"o wa te go wier sza, pod ty tu "em

„Po cz% tek”, bo jak $e ina czej, otwie ra j%
to mik „Ci sza skrzy de"”, otwo rzy "y tak $e
so bot ni% po etyc k% uczt#. At mos fe ra spo -

tka nia ze sztu k% by "a wprost ro dzin -

na. I to nie tyl ko dla te go, $e na wi dow ni

za sia d"o spo ro naj bli$ szych dwój ki je go

bo ha te rów. Blan ka wprost na sce nie ma -

lo wa "a ob raz, Ma rek za& przed sta wi" si#
za rów no w ro li po ety, jak te$.... uta len to -

wa ne go pia ni sty. O dro dze twór czej, $y -

ciu roz ma wia" z ar ty sta mi po eta i kry tyk

li te rac ki Ka zi mierz Kasz per, na to miast

wier sze i frag men ty pro zy S"o wiacz ka czy -

ta" dy rek tor Te atru Cie szy! skie go Ka rol

Susz ka. 

– Au to rzy si# ujaw ni li, dziec ko jest

na &wie cie, a my ma my przy jem no&' ob -

co wa' z ko lej nym dzie "em li te rac kim wy -

da nym nad Ol z%, tym ra zem przez dwóch

au to rów. Miej my na dzie j#, $e ich wier sze

i ry sun ki b# d% z na mi re zo no wa' na tym

spo tka niu, a b# d% z na mi rów nie$ w chwi -

lach, kie dy ma my czas na re flek sj# i po -

trze b# wy pe" ni' ten dziw ny czas tre &cia -

mi bli ski mi na sze mu wn# trzu – roz po cz%"
swo j% ga w# d# o ksi%$ ce Ka zi mierz Kasz -

per. – Jed na je dy na rzecz jest kon stan sem

w tej po ezji. To jest Bóg, Ko &ció", su mie -

nie. To s% fi la ry, któ re po zwa la j% po ecie

upo rz%d ko wa' w ja ki& spo sób cha os rze -

czy wi sto &ci. Ten cha os po rz%d ku je wia ra.

Wia ra w pryn cy pial ne war to &ci. Obok

wia ry w wy mia rze re li gij nym po ja wia si#
te$ in ny sk"ad nik te go Bo $e go "a du: ro dzi -

na, naj bli$ szy cz"o wiek – pod kre &li".
W roz mo wie z Kasz pe rem Ma rek S"o -

wia czek zdra dzi", $e swo j% przy go d# z po -

ezj% roz po cz%" w ja b"on kow skiej szko le

pod sta wo wej, gdzie spo tka" ucz% cych

tam wów czas dwóch po etów: Wil hel ma

Prze czka i Ja na Pysz k#. Opo wia da", $e
na po lo ni sty k# na Uni wer sy te cie Ja giel -

lo! skim do sta" si# po ma tu rze w cze sko -

cie szy! skim Tech ni kum Rol ni czym. – Te

stu dia by "y wa$ nym mo men tem w mo im

$y ciu. Zna la z"em si# w zu pe" nie in nym

&wie cie: in ni lu dzie, in na kul tu ra, men tal -

no&', a tak $e in ny j# zyk ni$ ten, któ rym po -

s"u gi wa "em si# nad Ol z%. Mu sia "em wi#c
nad so b% spo ro po pra co wa'. Przy oka zji

za& na stu diach po zna "em swo j% $o n#, któ -

ra do dzi& jest mo j% Mu z% i ma ogrom ny

wp"yw na mo j% twór czo&' – mó wi" S"o wia -

czek. A jak na ro man ty ka przy sta "o, ob -

da ro wa" za sko czo n% Mu z# wspa nia "ym

bu kie tem kwia tów. 

JA CEK SI KO RA

! Kto w przed !wi" tecz ny week end nie mia#
jesz cze kom ple tu pre zen tów dla swo ich bli skich,
móg# nad ro bi$ za le g#o !ci na do rocz nym jar -
mar ku go do wym w Do mu PZKO w Ja b#on ko wie.
Miej sco wi PZKO -wcy za pro si li tam w so bot nie
przed po #u dnie sprze daw ców z ca #e go przy gra -
nicz ne go re gio nu. 

! Dy rek cja, gro no pe da go gicz ne i ucznio wie
Pol skiej Szko #y Pod sta wo wej im. Gu sta wa Prze -
czka w Trzy% cu za pro si li swo ich naj bli& szych na
kon cert !wi" tecz ny „Za ko l' duj nam, ko l' do…”. 

! W 2015 r. czy tel ni cy „G#o su Lu du” w ka& -
dy czwar tek otrzy ma j" bez p#at ny, 16-stro ni co -
wy do da tek te le wi zyj ny „Te le widz”. Umo w'
w tej spra wie pod pi sa li w War sza wie Ma rek S#o -
wia czek, pe# no moc nik spó# ki Pol -Press, wy da j" -
cej t' je dy n" w RC pol sk" ga ze t' „G#os Lu du”,
oraz Je rzy Wil de, dy rek tor han dlo wy w spó# ce
Hip po cam pus, wy daw cy ko lo ro we go do dat ku te -
le wi zyj ne go.

! Na do rocz ne „Ja se# ka” za pro si li w so bo t' 13
grud nia swo ich ro dzi ców i sym pa ty ków pla -
ców ki ucznio wie i na uczy cie le Szko #y Pol skiej
w Pra dze, czy li dzia #a j" ce go przy Am ba sa dzie
Rze czy po spo li tej Pol skiej Szkol ne go Punk tu
Kon sul ta cyj ne go im. !w. Ja dwi gi. 

! Za ol zia% skie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne
otwo rzy #o w pi" tek 12 grud nia w ka wiar ni li te -
rac kiej Avion w Cze skim Cie szy nie ostat ni"
ubie g#o rocz n" wy sta w'. M#o da fo to gra ficz ka
Ha li na Si ko ra za pre zen to wa #a zdj' cia, któ re
zro bi #a pod czas swej trzy mie si'cz nej po dró &y
po In diach.

! Uko ro no wa niem ubie g#o rocz ne go se zo nu
wy sta wien ni cze go Bi blio te ki Re gio nal nej w Kar -
wi nie by #a pre zen ta cja twór czo !ci Jó ze fa Dron -
ga – ak tyw ne go cz#on ka Pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Ar ty stów Pla sty ków w RC, któ ry ob cho dzi#
przed !wi' ta mi 70. uro dzi ny. 

! „Naj star sze, naj wi'k sze, naj cen niej -
sze...” – ta k" na zw' no si naj now sza wy sta wa
Ksi"& ni cy Cie szy% skiej, któ r" w jej sie dzi bie
przy ul. Men ni czej 46 w Cie szy nie mo& na b' dzie
zwie dza$ a& do 10 kwiet nia. Eks po zy cj', na któ -
rej przed sta wio no cy me lia i oso bli wo !ci z bo ga -
tych zbio rów Ksi"& ni cy, przy go to wa no z oka zji
ob cho dów ju bi le uszu 20-le cia tej pla ców ki. 

! Lu dwik Je rzy Kern by# naj cz' !ciej po wta rza -
j" cym si' au to rem wier szy re cy to wa nych przez
uczest ni ków fi na #u XIII Kon kur su Re cy ta tor skie -
go, któ ry od by# si' 5 grud nia w Pol skiej Szko le Pod -
sta wo wej im. Ja na Ku bi sza w Gnoj ni ku.
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„Ta cy Je ste !my 2014”

W so bo t! 29 li sto pa da w Te atrze Cie szy" -
skim w Cze skim Cie szy nie od by #a si! ga -
la ko" cz$ ca te go rocz n$ edy cj! kon kur su
„Ta cy Je ste %my”, zor ga ni zo wa ne go tra dy -
cyj nie przez Kon gres Po la ków w Re pu bli -
ce Cze skiej. 

Przy zna no dwie na gro dy. Pu blicz no%&
za po %red nic twem ku po nów dru ko wa nych
od kil ku ty go dni w „G#o sie Lu du” oraz ese -
me sów naj wi! cej g#o sów od da #a na Chór
'e" ski „Me lo dia”, no mi no wa ny za wy %pie -
wa nie z#o te go dy plo mu (1. miej sca)
na Mi! dzy na ro do wym Fe sti wa lu i Kon kur -
sie Chó ral nym „Canço Me di ter ria nia”
w Hisz pa nii. Chór dzia #a j$ cy przy Miej sco -
wym Ko le PZKO w Na wsiu ist nie je od bli -
sko 60 lat.

Swo j$ na gro d! przy zna #a tak (e ka pi tu #a
kon kur so wa. Na te atral nych de skach ode -
bra# j$ Ma rian Sie dla czek, no mi no wa ny
za wy sta w! „Twa rze cie szy" skie go jaz zu”,
fo to gra fik, pre zes Za ol zia" skie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go.

Mel po me ny na dwóch sce nach

Spek takl „Pocz tów ki z Eu ro py” w wy ko -
na niu Ze spo #u Te atral ne go im. Je rze go Cien -
cia #y dzia #a j$ ce go przy MK PZKO w W! dry -
ni za in au gu ro wa# w pi$ tek 12 grud nia dwu -
dnio wy Prze gl$d Te atrów Ama tor skich Mel -
po me ny. W! dry" ski ze spó# by# go spo da rzem
im pre zy, b! d$ cej na wi$ za niem do po pu lar -
nych nie gdy% Mel po me nek.

W so bo t! w „Czy tel ni” za pre zen to wa #y
si! te atrzy ki PZKO -wskie z Bo co no wic (ze
sztu k$ „Stra szy d#o” Da nu ty Bran nej), Na -
wsia -Ja sie nia („Muc ko czek” Wa c#a wa Kap -
si), Cier lic ka -Ko %ciel ca (z ada pta cj$ frag -
men tu „Ko zio# ka Ma to# ka” Kor ne la Ma ku -
szy" skie go), Mi li ko wa („Dre bank, czy li
ty dziy" s#ó mian ne go wdow ca” Ja na Czud -
ka), Mo stów ko #o Ja b#on ko wa („Czor ne
na bio #ym” Hen ry ka Ja sicz ka). Z Trzy" ca -
-Nie bo rów przy je cha #y dwa ze spo #y dzie -

ci! ce, dzia #a j$ ce pod kier. Ha li ny Szczot -
ki – „Ga pa” i „Gap cio”, zna ne z nie kon wen -
cjo nal nych ada pta cji zna nych ba jek. 

Prócz ze spo #ów PZKO -wskich za wi ta li
do W! dry ni go %cin ni wy ko naw cy. Gru pa Te -
atral na „Ba (j) ka rze” z Cie szy na przed sta -
wi #a w pi$ tek „Dwóch d(en tel me nów”
Joh na Whi te wo oda, Pol ski Te atr Lu do wy we
Lwo wie wy sta wi# w so bo t! wie czo rem,
na za ko" cze nie prze gl$ du, „Na pe# nym
mo rzu” S#a wo mi ra Mro( ka. 

W W' dry ni szko #a imie nia
Szym bor skiej

Pol ska Szko #a Pod sta wo wa im. Wi s#a wy
Szym bor skiej – ta k$ na zw! wkrót ce no si&
b! dzie pol ska pod sta wów ka w W! dry ni.
Zmia n! na zwy uchwa li li rad ni gmi ny. – To
by# ostat ni etap for mal no %ci. Po No wym Ro -
ku szko #a umie %ci no w$ na zw! na fa sa -
dzie – po in for mo wa# przed %wi! ta mi wójt
W! dry ni, Bo gu s#aw Rasz ka.

Nada nie pod sta wów ce imie nia zmar #ej
w 2012 r. Wi s#a wy Szym bor skiej nie jest
przy pad ko we – kon tak ty szko #y z pol sk$ no -
blist k$ si! ga j$ kil ku na stu lat wstecz. Szym -
bor ska od wie dzi #a na wet w 2001 r. oso bi -
%cie w! dry" skich uczniów, a w szkol nym
ogro dzie do dzi% ro %nie po %wi! co ny jej
d$b „Piast”.

„Ol drzy cho wi ce”
z na gro d" Oska ra Kol ber ga

Re pre zen ta cja Ze spo #u Ta necz ne go „Ol -
drzy cho wi ce”, dzia #a j$ ce go przy Miej sco -
wym Ko le PZKO w Ol drzy cho wi cach,
ode bra #a 11 grud nia w War sza wie na gro d!
im. Oska ra Kol ber ga „Za za s#u gi dla kul tu -
ry lu do wej”. Wr! cze nie na gród zor ga ni zo -
wa no w Stu dio Kon cer to wym Pol skie go Ra -
dia im. Wi tol da Lu to s#aw skie go. Uro czy -
sto%&, w któ rej wzi! #a udzia# mi ni ster kul -
tu ry i dzie dzic twa na ro do we go prof. Ma# -
go rza ta Omi la now ska, zwie" czy #a ob cho -
dy ju bi le uszu dwu stu le cia uro dzin Oska ra
Kol ber ga, kom po zy to ra i et no gra fa, za li cza -
ne go do gro na osób naj bar dziej za s#u (o nych
dla pol skiej kul tu ry.

Obok „Ol drzy cho wic” lau re ata mi na -
gro dy Oska ra Kol ber ga zo sta #y m.in. Ka pe -
la Ro dzin na Tre bu niów Tut ków, Re gio nal -
ny Ze spó# Pie %ni i Ta" ca „Bocz ki Che# mo" -
skie”, Ka szub ski Park Et no gra ficz ny im.
Teo do ry i Izy do ra Gul gow skich we Wdzy -
dzach Ki szew skich, czy „Pol skie Ra dio Rze -
szów”. 
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rok 2014 XIX

INDEKS NAZWISK „!L"SK” 
OD NR. 1 – DO NR. – 12: 2014 ROK

A.

[Adam czyk] 

– Kry spian Adam czyk w Pa !a cu Schö na nr 8, s. 49.
Ak tu alia: 

– Gra fi ka nr 4, s. 50.
An drzej czak Hen ry ka:

– O Li te ra tu rze dla dzie ci i m#o dzie $y (rec) K. He ska-
Kwa "nie wicz, Ka ta rzy na Ta !u# (red.): Li te ra tu ra dla
dzie ci i m#o dzie $y (1945-1989) Ka to wi ce 2014.
nr 11, s. 60.

An drze jew ska An na 66: 

– Fo to nr 1, s. 67.
An ge lus Si le sius:

– Dys ty chy z che ru bo we go w$ drow ca (prze!.: Te re sa
Ko wal ska) nr 12, s. 24-26.

An to niak Kie dos Edy ta: 

– Dla dy le tan ta – mi !o "ni ka (rec.): Ja nusz A. W!o dar czyk:
Obec no%& ar chi tek tu ry. Ka to wi ce 2013 nr 7, s. 62.

B.

Ba jo ro wicz Ze non Ka rol:

– Cen ton pol ski (frag men ty), nr 11, s. 38-39.
Ba !a ga Mar ta: 

– Noc na zie mi. Mar ta Ba !a ga roz ma wia z Na ta lia Ko -
rync k% Gruz nr 3, s. 44-46;

– Je stem ama to rem. Z Paw !em Paw li kow skim o je go
wcze snych do ku men tach, któ re nie by !y do ku men -
ta mi, fe no me nie Idy i po now nym wy na le zie niu ko !a
roz ma wia Mar ta Ba !a ga nr 8, s. 17-19;

– Ma !a la dy Mak bet, nr 9, s. 30;
– &wiat za po "red ni czo ny. Z An n% Ka ze jak o pol skiej

men tal no "ci, wspó! pra cy z Du' czy ka mi i „kie ro wa -
niu” de biu tan ta mi roz ma wia Mar ta Ba !a ga nr 9,
s. 28-29;

– Po go dzi nach. Z Shaw nem Chri sten se nem i Pau lem
We sley em o re ali za cji fil mu, de pre sji i naj bli( szej
przy sz!o "ci z My stic Falls roz ma wia Mar ta Ba !a ga
nr 10, s. 40-41;

– Pan (y cia i "mier ci nr 11, s. 55;
– Umiar ko wa ne za chmu rze nie na Li do nr 12, s. 44-46.
Ba ny" Wie s!aw: 

– Eli tar na czy ega li tar na. Z rek to rem Uni wer sy te tu
&l% skie go prof. zw. dr. hab. Wie s!a wem Ba ny siem
roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 10, s. 6-7.

Ba ra# czak Sta ni s!aw (prze!.):
– Ro bin Flo wer: Kot Pan gur (Pan gur Ban) nr 3, s. 13.
Bar czyk Bar tek: 
– Fo to nr 10, s. 8,9.
Bar czyk Zyg munt: 
– Wy zwa nie. Hi sto ria praw dzi wa. nr 2, s. 13-15.
Bar tos Ewa: 
– Da row ski re di vi vus (rec.): O(óg Ze non, Wol ski

Jan:(red): Trze ba si' trzy ma& pi'k nych przy zwy cza -
je(. Twór czo%& Ja na Da row skie go. Rze szów 2012,
nr 5, s. 61.

Bar tos Ewa, Tom czok M. (red.):
– Li te ra tu ra po pu lar na. T. 1. Dys kur sy wie lo ra kie. Ka -

to wi ce 2013 (rec.): Ka ta rzy na Nie spo rek: Wy (y ny
„po pu lar nej”. Nr 8, s. 62.

Bed nar czyk Ry szard: 

– Skut ki bra ku wol no "ci. Mie dzy na ro do wa kon fe ren -
cja na uko wa w Za brzu nr 1, s. 44-45. – God ka uszla -
chet nia, a co z pol sz czy zn%? nr 3, s. 52-53;

– Fil mo wa mi sja Bar dor scha nr 5, s 46-47;
– Na wy mo dlo nej woj nie. Wy sta wa w Mu zeum Gór -

no "l% skim przy po mi na g!ów nie zbroj ny czyn le gio -
ni stów nr 7, s. 48;

– Mrocz ne li ry ki (Ge ne we fa Ja ku bow ska Fi ja! kow ska)
nr 8, s. 44;

– Ple ca mi po czu jesz zie mi$ (rec.): Je rzy Lu cjan Wo) -
niak: Drze wa przy dro dze. So sno wiec 2014 nr 8, s. 60;

– Z!o te tr% by i czer wo ne pió ro pu sze, nr 9, s. 56-57;
– Fil mo wa dru ga li ga w By to miu nr 11, s. 42;
– Fo to: nr 1, s. 44, 45; nr 3 s. 53; nr 5, s. 47, nr 7, s. 49.
Bed na rek Ma rian Lech:

– Kre ska (wiersz) nr 12, s. 17;
– Kró le stwo (wiersz) nr 12, s. 17;
– Lot (wiersz) nr 12, s. 1;
– Mle ko (wiersz) nr 12, s. 17.

[Be ne fis] 

– Be ne fis Ta de usza Ki jon ki w Ope rze &la skiej nr 4, s. 26.
Be re ta Ka ta rzy na: 

– B$ dzie to ka den cja trud na i burz li wa. Po Wal nym
Zgro ma dze niu Spra woz daw czo Wy bor czym Gór no -
"l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go nr 1, s. 53; 

– Usa kra li zo wa na pa mi$# (rec.:) Ewa Fon fa ra: Li te -
rac kie si lva re rum. Pi smien nic two %la skie w prze -
strze ni kul tu ry re gio nu. Ka to wi ce 2013 nr 2, s. 63;

– Wo kó! prze mian w Cho rzo wie nr 2, s. 32-35;
– Cze go nas ucz% le gen dy Ma rie He aney? (rec.:) Ma -

rie He aney: Za dzie wia t) fa l). Kra ków 2014 nr 3
s. 63;

– Po dró (o wa !em, cze ka j%# na prze rzut (rec.): Pa we!
Da niel Za lew ski: Gdzie %mier& nie si' ga. Kra -
ków 2013 nr 4, s. 60;

– &l%sk – wie" czy mia sto, tra dy cja czy zmia na? nr 5
s. 18-21;

– Id%c cmen ta rzem przy Fran cu skiej nr 6, s. 18-20;
– Sta blik – po eta i po dró( nik (rec.): An to ni Sta blik:

Wier sze. Wspo mnie nia z po dró $y. Ka to wi ce 2013
nr 6, s. 63;

– Twór cze okno. Ogól no pol skie kon kur sy li te rac kie
or ga ni zo wa ne przez M!o dzie (o wy Dom Kul tu ry
w Cho rzo wie. Nr 7, s. 40;

– W du chu pa tro na. Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie -
go w So snow cu nr 7, s. 41;

– O su per mar ke ty za cji szko !y i o tym, (e cz!o wiek jest
wiel ki nr 9, s. 8-14; 

– Dro dzy czy tel ni cy nr 10, s. 3;
– Zbiór mi ni trak ta tów i te sta ment gorz kich prawd

(rec.): Ja nosch: Szcz' %li wy, kto po zna# Hrdla ka. Kra -
ków 2014, nr 10, s. 60;

– O fi zycz nej obec no "ci Bo ga w kre ma to rium i o ob -
se sji "mier ci (rec.): Kul ka Dov Ot to: Pej za $e me tro -
po lii %mier ci. Roz wa $a nia o pa mi' ci i wy obra* ni.
Wo !o wi ce 2014 nr 10, s. 62;

– By# ko bie t% na &l% sku nr 11, s. 24-26;
– Pszczy' ski ju bi le usz nr 12, s. 27; 
– Fo to nr 5, s. 19; nr 6, s. 5; nr 9, s. 10.
Biedz ki Ta de usz: 

– Za baw ka Bo ga (rec.:) Mi rel la Sie dla czek Mi ko da:
przy go dy w sty lu In dia ny Jo ne sa nr 1 s. 61.

[Biel sko] 

– Biel sko. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 73; nr 2, s. 73;
nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6, s. 73; nr 7,
s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73; nr 11, s. 73;
nr 12, s. 73.

Bier wia czo nek Ma ria patrz: Li pok Bier wia czo nek
Ma ria.
[Bio gram] 

– Bio gram bi sku pa Ta de usza Szur ma na nr 4, s. 35.
Blu kacz Zbi gniew: 

– Ma py "wia t!a nr 5 ok!ad ka s. 3.
B!asz czyk J. Mi ro s!aw: 

– Mój Ki lar nr 2, s. 41.
Bocz kow ska Mag da le na: 

– Pi$k ny ju bi le usz (So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry) nr 7,
s. 32-33.

Bol ter Da vid Jay:

– Prze strze( pi sma. Kom pu te ry, hi per tekst i re me dia -
cja dru ku. Kra ków 2014 (rec.): Ka ta rzy na Krzan:
Ksi%z ka = kul tu ra nr 10, s. 62.

Bor czyk Nor bert:

– Fo to nr 1, s. 12;
Bro war ny Woj ciech, Mo ni ka Wol ting (red.)
– Opcja nie miec ka. O pro ble mach z to$ sa mo %ci)

w li te ra tu rze pol skiej i nie miec kiej po 1989 ro ku.
Kra ków 2014 (rec.): Ewa Wy l$ (ek: Po upad ku mu -
ru – nie miec ko -pol skie pro ble my z to( sa mo "ci%
nr 12, s. 60.

Brze$ niak Ma rek: 

– Czy czart to dia be!? Slez ke Di va dlo z Opa vy w By -
to miu (Ope ra) nr 1, s. 58; 

– Roz mo wa z ma estro An to nim Wi tem. Jak na k!o ni#
or kie str$ do en tu zja zmu? nr 3 s. 5-7;

– Z An drze jem Pa nuf ni kiem, bez Ry szar da Straus -
sa. XXIV Mi ko !ow skie Dni Mu zy ki, nr 7, s. 42-43;

– Po wrót ja skó !ek do „ra ju utra co ne go”. Czy znów jak
przed la ty, b$ d% przy je( d(a# do Ka to wic s!aw ne or -
kie stry sym fo nicz ne? nr 12, s. 36-38.

Bu chow ski Ma rian:

– Czer wo na nit ka Sta chu ry nr 3, s. 38-41.

Bu dzicz Ja ni na patrz Wal czak Bu dzicz Ja ni na. 
Bu la Ka rol Ra fa!:
– „Czte ro g!os” po twier dza aspi ra cje Ka to wic nr 6,

s. 46;
– No wa sa la kon cer to wa w Ka to wi cach – za s!u (y li

na ni% or kie stra i "l% scy me lo ma ni nr 10, s. 8-9.
Bzdok Hen ryk:

– Aneg do ty nr 1, s. 76; nr 2, s. 59; nr 3 s. 65; nr 4, s. 65;
nr 5, s. 65; nr 6. s. 65; nr 7, s. 65; nr 8, s. 65; nr 9,
s. 65; nr 11, s. 76; nr 12 s. 76;

– Tu, czy li w do mu. Z Pio trem Sza! sz% roz ma wia Hen -
ryk Bzdok nr 5, s. 40-43;

– Spa cer po Pszczy nie z Lesz kiem Spy r%. Po gwar ki ar -
ty stycz ne Hen ry ka Bzdo ka nr 7, s. 38-39;

– Fer dy nand Blu ebox – gra fi ka i …Po gwar ki ar ty -
stycz ne Hen ry ka Bzdo ka. Roz mo wa z Fer dy nan dem
Szy pu !% nr 9, s. 51-53;

– Aj ten No wy Jork... Po nad cza so wa roz mo wa z An -
dzre jem Cze czo tem. Frag ment wi$k szej ca !o "ci. Po -
gwar ki ar ty stycz ne Hen ry ka Bzdo ka nr 10, s. 52-54;

– Za ra (o ny po go d% du cha i na dzie j%. Roz mo wa z Zyg -
mun tem Stu chli kiem. Po gwar ki ar ty stycz ne Hen ry -
ka Bzdo ka nr 12, s. 52-54;

– Fo to nr 7, s. 38;
– Gra fi ka nr 1 s. 76; nr 2 s. 59, nr 3 s. 59, nr 3 s. 65;

nr 4, s. 65, nr 5, s. 65; nr 6. s. 65; nr 7, s. 65; nr 8,
s. 65; nr 9, s. 65; nr 11, s. 1 ok!ad ki (20 lat „&l% ska).

C.

Capote Truman: 

– Portrety, obserwacje. *ód) 2012 (rec.:) Turant
Witold: Obserwowane z zimn% krwi% nr 2 s. 60.

Cha!upska Ewa patrz Wro(yna Cha!upska Ewa.
Chaberek Jerzy:

– Foto nr 11 s. 2 ok!adki, s. 13.
Chlanda Marek:

– Uzdrowisko/Spa Town. Fragmenty nr 2, s. 67.
Chor%&y Bogus!aw:

– Zaginione "wiaty – Celtowie w Karpatach Zachodnich
nr 3, s. 10-11;

– Foto nr 3 s. 10.
Christensen Shaw: 
– Po godzinach. Z Shawnem Christensenem i Paulem

Wesleyem o realizacji filmu, depresji i najbli(szej
przysz!o"ci Mystic Falls rozmawia Marta Ba!yga
nr 10, s. 40-41.

Chutnik Sylwia:

– W krainie czarów. Kraków 2014 (rec.): Katarzyna
Krzan: Magia s!ów nr 9, s. 60.

Cicho# Aneta, Cicho# Ma!gorzata:

– Biblioteka jest bram% w czasie. MBP w Tarnowskich
Górach. Nr 5, s. 66.

Cicho# Ma!gorzata, Cicho# Aneta:

– Biblioteka jest bram% w czasie. MBP w Tarnowskich
Górach. Nr 5, s. 66.

Cierniak Henryk:

– Suknie i marynarki (wiersz) nr 5, s. 37;
– &wiat nimfy (wiersz) nr 5, s. 37.
Cie"li#ski Marek Kosma:

– Inna Hanna (rec.): Andrzej Gwó)d) (red.): Urok
melancholii. Dziewi'& spotka( z Hann) Schygull).
Katowice 2014 nr 11, s. 61.

Cipi#ska Danuta patrz Lubina Cipi'ska Danuta.
Cirbus Piotr:

– Foto nr 6, s. 45.
Cofa!ka Jan: 
– &wierzy – gigant na ulicy (troch$ uzupe!nie') nr 5,

s. 44;
– Z Ko'czyc do Kanady (Florian &mieja) nr 11,

s. 34-37.
[Cohen Jeanine i Javier Fernandez] 

– Jeanine Cohen i Javier Fernandez BWA Katowice
nr 10, s. 3 ok!adki.

Csath Geza:

– W nieznanym domu (prze!.: Feliks Netz) nr 11,
s. 29-30;

– Zapomniany sen (prze!: Feliks Netz) nr 11, s. 28-29.
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Cygan Antoni:

– Malarstwo 1989 – 2014 nr 5, s. 49;
– Kolekcja jubileuszowa nr 12, s. 76;
– Maria z Dzieci!tkiem nr 12, s. 3 ok"adki.
Cygan Renata:

– Foto nr 11, s. 73.
[Czas] 

– Czas syntezy nr 4, s. 49.
[Cz!stochowa] 

– Cz#stochowa. Notatnik kulturalny nr 1, s. 74; nr 2,
s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11,
s. 74; nr 12 s. 74.

Czy ba Ja cek:

– Fo to nr 11, s. 24. 

D.

D! bicz Ma ria: 

– Mo je po jed na nie. Ta de usz Ró $e wicz i Niem cy, nr 9,
s. 23;

– W Ber li nie na Sal zu fer... To by "o no we miej sce dla
Ta de usza Ró $e wi cza w Ber li nie w 2004 ro ku, Nr 10,
s. 18-19;

– Fo to nr 10, s. 19.
D!b ska Kos sa kow ska Alek san dra:

– Pa sja po zna nia (rec.): Jan Jó zef Szcze pa% ski: Dzien -
nik 1964-1972. t. III Kra ków 2013 nr 5, s. 60.

[De de ciusz Karl]

– Szew czyk Gra $y na Bar ba ra: O sztu ce pie le gno wa -
nia nie miec ko pol skie go dia lo gu. Ar chi wum li te rac -
kie Kar la De de ciu sa nr 2, s. 26-27.

[Di zajn]

– Di zajn bez gra nic. Ga le ria Szyb Wil son nr 3, s. 3
ok"ad ki.

dks: 

– Te atr Mu zycz ny w Mosz nej nr 2, s. 68; 
– XXXIX Ogól no pol skie kon fron ta cje te atral ne „Kla -

sy ka pol ska” nr 6, s. 68;
– Opol skie &wi# to wol no &ci nr 7, s. 68;
– IX Fe sti wal Folk lo ry stycz ny w Opo lu Bier ko wi cach

nr 8, s. 68;
– XXV Na jazd Po etów na Za mek Pia stów 'l! skich

w Brze gu nr 11, s. 68;
– Opol skie lau ry dla ani ma to rów i twór ców kul tu ry

nr 12, s. 68.
D"u gaj czyk Edward: 

– Pe chow cy. Ksie ga afer szpie gow skich na te re nie
Gór ne go !l" ska w okre sie mi# dzy wo jen nym. Lesz -
no 2013 (rec.): Bog dan Wi de ra: Mar sza" ko wa Ma t!
Ha ri? Nr 4, s. 63.

D"u bak Piotr: 

– Fo to nr 3, s. 58; nr 11, s. 56; nr 12, s. 56.
D"u gosz Sa bi na patrz Wa wer la D"u gosz Sa bi na.
Dry ga "a Ja cek:

– Fo to nr 3, s. 44, 45.
Drza zga Dag ma ra:

– Dan te od ro dzi" si# w Ka to wi cach nr 10, s. 12-15;
– Adam Si ko ra. Mi ko "ów – Dro ho bycz nr 12, s. 18-21.
Drze wiec ki Ja nusz:

– Fo to nr 5, s. 13; nr 6, s. 12.
Du da-Gracz Je rzy:

– Gra fi ka (1941-2004).
Du dek Bar ba ra patrz Ja nas Du dek Bar ba ra.
Du dek Wój cik H.: patrz Nie spo rek Szam bur ska B.,
Wój cik Du dek H.: No we opi sa nie &wia ta nr 1, s. 62;
Du pu is Ma rze na (prze".): 
– The re se So udan: Bal przod ków nr 5, s. 26-29.
Dur ski Ja cek:

– 'wiat nr 12, s. 32-35.
[23 Bien na le]

– 23. Bien na le Pla ka tu Pol skie go. Ka to wi ce 2013 nr 1,
s. 49.

[Dyt ko Ze non] 

– Szat ters Do ro ta: Bar ba rzy% ca w Cho rzo wie (Ze non
Dyt ko) nr 2, s. 18-19.

Dzia dek Mag da le na: 

– Mi# dzy nu ta mi nr 1, s. 59; nr 2, s. 58; nr 3 s. 59; nr 4
s. 59; nr 5, s. 59; nr 6, s. 52; nr 7, s. 59; nr 9, s. 59;
nr 10, s. 59; nr 11 s. 65; nr 12 s. 59;

– Kop ciu szek – ba le to wa pre mie ra w Ope rze 'l! skiej
nr 8, s. 58 (Mi# dzy nu ta mi);

– 10. rocz ni ca &mier ci Adol fa Dy ga cza nr 8, s. 59.

E.

F.

[Fernandez Javier]

– Jeanine Cohen i Javier Fernandez. BWA Katowice
nr 10, s. 3 ok"adki.

Figza" Magdalena: 

– Na styku kultur i religii nr 4, s. 58;
– Ocalaj!ca moc &piewu nr 5, s. 58;
– Ameryka%ski sen Jasia nr 7, s. 57.
[Fija"kowska Jakubowska Genowefa] 

– Bednarczyk Ryszard: Mroczne liryki (Genewefa
Jakubowska Fija"kowska) nr 8, s. 44.

Flower Robin: 

– Kot Pangur (Pangur Ban). Prze".: Stanis"aw Bara%czak
nr 3, s. 13.

Fonfara Ewa: 

– Li te rac kie si lva re rum. Pi smien nic two $l" skie
w prze strze ni kul tu ry re gio nu Ka to wi ce 2013 (rec.:)
Ka ta rzy na Be re ta: Usa kra li zo wa na pa mi#( nr 2,
s. 63.

Fox Marta: 

– Kochanek z Ornety (fragmenty) nr 8, s. 20-23.
Fra#czak Katarzyna: 

– Foto nr 3: ok"adka s. 1, s. 9.

G.

[Ga bi net]

– Ga bi net Al fre da Szklar skie go w Do mu O&wia to wym
Bi blio te ki 'l! skiej nr 12, s. 4 ok"ad ki.

Ga cek Mar cin: 

– Kie dy& pu ste krze s"a, dzi siaj p"yt kie wi zje – eu ro -
scep tycz ny mi stral w Stras bur gu nr 6, s. 5;

– Pol ski eu ro – po ci!g Tu ska nr 9, s. 5-7;
– Ska $o ne wy bo ry. Sa mo rz!d w epo ce kry zy su de mo -

kra cji nr 12, s. 7.
Ga "usz ka Kry stian: 

– Jo an na z Go du li nr 3, s. 42-43. 
Gem bal ski Ju lian: 

– Wspo mnie nie ucznia. Jó zef 'wi der (1930-2014).
nr 6, s. 44-45.

G! ba la Sta ni s"aw: 

– Ta de usz Ró $e wicz w „'l! sku” nr 5, s. 8-13.
G! bo "y$ Zdzi s"aw: 

– Spis tre &ci za rok 2013. 'l!sk XVIII. nr 1, s. 77-84.
Giel Ma nu ela: 

– O trzech bo ha te rach z wiel k! pa sj! (rec.): Woj ciech
Ja giel ski: Trem bacz z Tem bi sy. Dro ga do Man de li.
Kra ków 2013 nr 9, s. 62.

Gli niec ka Bo gna: 

– Ode gra( $y cie nr 2, s. 20-24.
G"o wac ka Ane ta:

– Te atr – me dium hi sto rii lo kal nych nr 11, s. 58-59.
G"ów ka Li dia:

– Bar ba rzy% cy na Wy spie (szkic moc no su biek tyw ny)
nr 3 s. 8-9.

G"y bin Je rzy: 

– Te atr bez ma ki ja $u. Roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 3
s. 34-36.

Go gol Mi ko "aj:

– Trze ba po je% dzi& po Ro sji (prze". F. Netz) nr 1,
s. 16-18.

Go la Ar ka diusz: 

– Fo to nr 1, s. 71; nr 11, s. 7.
Go" ba Ka zi mierz:

– Wie 'a spa do chro no wa. Oprac. K. He ska Kwa &nie -
wicz. Ka to wi ce 2014. (rec.): Ka ta rzy na Ta "u(: No -
we wy da nie Wie 'y spa do chro no wej Ka zi mie rza
Go" by, nr 12, s. 61.

Go rze lik Je rzy:

– 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. Gli wi -
ce 2014. (rec.): Bog dan Wi de ra: Ary sto kra ci,
za kon ni cy, miesz cza nie nr 12, s. 63.

Gór dzia "ek Jó zef: 

– Kan to ry gra nicz ne (rec.): Da riusz Ko z"ow ski: Od da -
j!c spra wie dli wo&( wi dzial ne mu &wia tu nr 4, s. 61.

Gra bow ska Ge no we fa: 

– De ka da wie lu py ta%. Roz mo wa z prof. zw. dr. hab.
Ge no we f! Gra bow sk!. Roz ma wia" Ja nusz Okra ska.
Nr 5, s. 22-23.

Gra bow ski Woj ciech: 

– Gra fi ka nr 4, s. 37. 
– Jó zef Che" mo% ski. Ko lek cja ma lar stwa pol skie go

Mu zeum 'l! skie go nr 4, s. 27;
– W"a dy s"aw Pod ko wi% ski. Ko lek cja ma lar stwa pol -

skie go Mu zeum 'l! skie go nr 5. s. 52;
– Piotr Mi cha "ow ski. Ko lek cja ma lar stwa pol skie go

Mu zeum 'l! skie go nr 6, s. 33;
– Ol ga Bo zna% ska. Ko lek cja ma lar stwa pol skie go Mu -

zeum 'l! skie go nr 7, s. 47; 
– Alek san der J# drze jew ski. Ko lek cja ma lar stwa pol -

skie go Mu zeum 'l! skie go nr 8, s. 47;
– Sta ni s"aw Igna cy Wit kie wicz. Ko lek cja ma lar stwa

pol skie go Mu zeum 'l! skie go nr 9, s. 31;
– Ra fa" Mal czew ski. Ko lek cja ma lar stwa pol skie go

Mu zeum 'l! skie go nr 10, s. 55;
– Jan Ma tej ko. Ko lek cja ma lar stwa pol skie go Mu -

zeum 'l! skie go nr 11, s. 54;
– Jan Woj ciech Za wa dow ski Ko lek cja ma lar stwa pol -

skie go Mu zeum 'l! skie go nr 12, s. 47;
– Fo to nr 8, s. 47.
Gracz Je rzy patrz Du da-Gracz Je rzy
Griess gra ber To masz:

– Fo to nr 12, s. 55.
Gru ca To masz:

– Fo to nr 12, s. 27.
Gruc ka Ma rek:

– Fo to nr 11, s. 47.
Grusz ka Zych Bar ba ra: 

*** bo j# si# pi sa( o chwi li (wiersz) nr 6, s. 22;
*** co raz mniej zna jo mych po sta ci (wiersz) nr 6 s. 23;
*** jed na po ma ra% cza wi sz! ca na drzew ku nr 6, s. 23;

*** je stem ta ka spo koj na (wiersz) nr 6, s. 22;
*** jesz ce nie daw no krzy cza" na psy (wiersz) nr 6, s. 23;
– ma ma od wie dza pa ni! dok tor (wiersz) nr 6, s. 22;
*** pod ko niec $y cia po win nam so bie ku pi( (wiersz)

nr 6, s. 1;
– stra chy (wiersz) nr 6, s. 23;
*** w po rze sje sty wszy scy le $! (wiersz) nr 6, s. 23;
– R# ce ci! gn! ce do $y cia. Z prof. dr. hab. Ma ria nem

Ze mba l! dy rek to rem 'l! skie go Cen trum Cho rób
Ser ca w Za brzu roz ma wia Bar ba ra Grusz ka Zych
nr 6, s. 14-16;

– Nie ma nas w spi sie. Ka to wi ce 2014 (rec.): Ja nusz
No wak: Go dzi ny ad o ra cji przed zmy ciem si# z zie -
mi nr 12, s. 62.

Gruz Na ta lia patrz Ko rync ka Gruz Na ta lia.
Grze gor ska An na:

– Bi blio te ka – lu bi# to. GBP w Go cza" ko wi cach Zdro -
ju nr 7, s. 66.

Grzy wa czew ska Agniesz ka patrz: Kur pierz Grzy wa -
czew ska Agniesz ka.
Gwó%d% An drzej (red.): 
– Urok me lan cho lii. Dzie wi#& spo tka( z Han n" Schy -

gul l". Ka to wi ce 2014. (rec.): Ma rek Ko sma Cie sli% -
ski: In na Han na nr 11, s. 61.

H.

Ha dasz Kry stian:

– Ad ab sur dum (wiersz) nr 4, s. 1;
– B"! ka nie (wiersz) nr 4, s. 16;
– Im pro wi za cja (wiersz) nr 4, s. 17;
– Nie bo nad Kra ko wem (wiersz) nr 4, s. 16;
– Uro czy sta zmia na zda nia. Kra ków 2014 (rec.:)

Krzysz tof Li sow ski: Pró ba oby wa tel stwa nr 5, s. 62. 
Ha "asz An na:

– Roz mo wa z Po ma ra% czar k! (wiersz) nr 8, s. 38.
[Han tu lik] 

– Edward Han tu lik: Ma lar stwo i rze)ba nr 8, s. 50.
Hap po nen San te ri: 

– Fo to nr 8, s. 19.
Har ri son Ma rie patrz Jons son Har ri son Ma rie.
Ha wa "ej Adam:
– Fo to nr 10, s. 18.
He aney Ma rie:

– Za dzie wia t" fa l". Kra ków 2014 (rec.:) Ka ta rzy na
Be re ta: Cze go nas ucz! le gen dy Ma rie He aney?
nr 3, s. 63.

Hen zel Jan:

– Lo fty (wiersz) nr 8, s. 39.
He ska Kwa $nie wicz Kry sty na:

– Co ma ko za do trzust ki, czy li o pa sjach prof. Paw "a
Lam pe go (rec.): Iwo na Ko la si% ska, Jo lan ta Piecz ka:
Cap nie ko za, czy li zrób ze mn" co chcesz. Z prof. dr.
hab. n. med. Paw "em Lam pe roz ma wi j!... Ka to wi -
ce 2014, nr 4, s. 62;

– Przy wra ca nie Zo fii Kos sak (rec.): Jo an na Jur ga "a Ju -
recz ka: Zo fia Kos sak. Opo wie$& bio gra ficz na. War -
sza wa. nr 5, s. 63; 

– 'l! ska oj czy zna pol sz czy zna w do mu i w szko le
(rec.): He le na Sy no wiec: !l" ska oj czy zna pol sz czy -
zna z per spek ty wy edu ka cyj nej. Wy bór za gad nie(.
Ka to wi ce 2013 nr 6, s. 63; 

– Ta jem ni cze ogro dy 3. Ka to wi ce 2013 (rec.): Ka ta -
rzy na Ta "u(: Po wrót do ta jem ni czych ogro dów
nr 6, s. 60;

– Po etyc ki Bry nów przy uli cy Li go nia nr 7, s. 32;
– O zni ka j! cym Wit ka cym, ta jem ni czej hra bi nie i nie -

wy s"o wio nej uro dzie 'l! ska Cie szy% skie go (rec.):
Jo an na Jur ga "a Ju recz ka: Ta jem ni ce pro win cji. Po -
zna% 2014 nr 8, s. 63;

– He ska Kwa &nie wicz Kry sty na, Ka ta rzy na Ta "u( (red.):
Li te ra tu ra dla dzie ci i m)o dzie 'y (1945-1989). Ka to -
wi ce 2014 (rec.): Hen ry ka An drzej czak: O li te ra tu rze
dla dzie ci i m)o dzie 'y nr 11, s. 60;

– He ska Kwa &nie wicz Kry sty na (oprac.): Ka zi mierz
Go" ba: Wie 'a spa do chro no wa. Ka to wi ce 2014.
(rec.): Ka ta rzy na Ta "u(: No we wy da nie Wie 'y spa -
do chro no wej Ka zi mie rza Go" by nr 12, s. 61. 

Ho lesz Bo &e na: 

– No wa sie dzi ba – wi#k sze mo$ li wo &ci i nie ba nal ne
po my s"y. Z $y cia bi blio tek. nr 4, s. 66.

Hol land Ro bin: 

– Fo to nr 8, s. 17.

I.

Illg Jerzy: 

– 'l!scy Celtowie nr 3, s. 12-16.
[Impresje]

– Impresje miko"owskie nr 1, s. 50.

J.

[Jan Pa we" II]

– W ho" dzie Ja no wi Paw "o wi II nr 5, s. 68.
Jan dau rek H.: 

– Fo to nr 1, s. 2.
Ja nas Du dek Bar ba ra: 

– Ka rol Ma li szew ski na „Wol no &ci czy ta nia” nr 10,
s. 39;
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– Wiersz nie py ta o po go d! nr 12, s. 58.
Ja nosch: 

– Szcz! "li wy kto po zna# Hrdla ka (rec.) Ka ta rzy na Be -
re ta: Zbiór mi ni trak ta tów i te sta ment gorz kich prawd
nr 10, s. 60.

Ja no ta Gra !y na: 

– Au dy cja Pa na M. (wiersz) nr 2 s. 16;
– 2012 (wiersz) nr 2 s. 1;
– Mat ka Te re sa (wiersz) nr 2, s. 16;
– Pu ste gniaz do nr 2, s. 16;
– Sen de ja vu. L! ki 2011 nr 2, s. 16.
Ja no ta Pau li na: 

– Mam je go ad res., ale kim by" nie wiem (rec.): Wie -
s"aw My#liw ski: Ostat nie roz da nie. Kra ków 2013
nr 9, s. 60.

Ja si" ski An drzej: 

– Mój Ki lar. Za no to wa "a Ma ria Sztu ka nr 2, s. 42.
Ja strz#b ski Bo gu s$aw: 

– Im pr sje mi ko "ow skie nr 1, s. 51;
– Fo to nr 1, s. 50.
[Jed nym] 

– Jed nym zda niem: 
nr 1, s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 2: s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 3 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 4 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 5 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 6 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 7 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 8 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 9 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 10 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75; 
nr 11 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
nr 12 s. 69, 70, 71, 72, 73, 74. 
Je zier ski S$a wo mir: 

– Fo to nr 1, s. 67.
Jons son – Har ri son Ma rie: 

– Gra fi ka nr 7, s. 1 ok"ad ki.
Jó zwen ko %u kasz:

– Fo to nr 11, 68.
Ju recz ka Jo an na patrz: Jur ga "a Ju recz ka Jo an na.
Jur ga $a Ju recz ka Jo an na:

– Zo fia Kos sak. Opo wie"$ bio gr fa icz na. War sza -
wa 2014 (rec.): Kry sty na He ska Kw#nie wicz: Przy -
wra ca nie Zo fii Kos sak nr 5, s. 63;

– Ta jem ni ce pro win cji. Po zna$ 2014 (rec.): Kry sty na
He ska Kwa #nie wicz: O zni ka j% cym Wit ka cym, ta -
jem ni czej hra bi nie i nie wy s"o wio nej uro dzie &l% ska
Cie szy$ skie go nr 8, s. 63.

Jur kow ska Mar ta: 

– Cze re #nie (wiersz). II Na gro da w Ogól no pol skim
Kon kur sie Li te rac kim im. M. H"a ski w ka te go rii: po -
ezja nr 7, s. 41.

Ju ska Ja ne: 

– Spó% nio na ko chan ka. 2013 (rec.): Ka ta rzy na Krzan:
&wiat ju' nas nie po trze bu je nr 4, s. 62.

jw.: 

– Bo le s"aw Po lnar (1952-2014) nr 3, s. 68;
– Ju bi le usz Te atru Eko stu dio nr 4, s. 68.

K.

Kalwas Piotr Ibrahim:

– Miedzyrzecz. Pruszków 2013. (rec.:) Micha" Pawe"
Urbaniak: Mi!dzy s"owami nr 3, s. 61.

Kaczmarczyk Micha$:
– Zatrute owoce „czwartej w"adzy”, nr 7, s. 5.
Kapa$a Zbigniew:

– &l%zacy na Ba"kanach w latach II wojny #wiatowej
nr 1, s. 39-41.

Karma"ska Jolanta:

– Refleksje ze #mietnika nr 1, s. 55;
– Tereny poprzemys"owe w sieci. Ekologia nr 4,

s. 54-55;
– Zielono mi i… czarno nr 5, s. 55; 
– Wielcy cho( mali. Ekoaktywni, nr 8, s. 55;
– Pietrowice Wielkie i ekologiczne nr 11, s. 44-45;
– Drzewa ruszy"y w drog! nr 12, s. 42-43.
[Katowice] 

– Katowice. Notatnik kulturalny nr 1, s. 70-71; nr 2,
s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 70-71;
nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71; nr 9, 70-
71; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70, 71; nr 12, s. 70-71. 

Kazejak Anna: 

– &wiat za po #red ni czo ny. Z An n% Ka ze jak o pol skiej
men tal no #ci, wspól pra cy z Du$ czy kam i „kie row -
niu” de biu tan ta mi roz ma wia "a Mar ta Ba "a ga, nr 9,
s. 28-29.

Kern Joanna: 

– Zeszyt w szkock% krat! nr 3, s. 26-31.
Kiczek Barbara: 

– Ucieczka od wolno#ci nr 5, s. 24-25.
Kiedos Edyta patrz: Antoniak Kiedos Edyta.
Kie$bowicz Agnieszka: 

– Obiekt za mkni! ty. Stre fa mo ni to ro wa na. Wy gra" czy
prze gra"? nr 1, s. 57.

Ki jon ka Ta de usz: 

– W p! tlach ulic (wiersz) nr 1, s. 47;
– W tej chwi li (wiersz) nr 1 s. 47;
– W za pa #ci (wiersz) nr 1, s. 47.

– To by" szcz! #li wy cz"o wiek. Mój Ki lar nr 2,
s. 47-48;

– Be ne fis Ta de usza Ki jon ki w Ope rze &l% skiej nr 4,
s. 26;

– By "em pa trio t% tej sce ny. Z Ta de uszem Ki jon k%
o pó" wie czu je go dzia "al no #ci ja ko kie row ni ka li te -
rac kie go Ope ry &l% skiej roz ma wia "a Wie s"a wa Ko -
no pel ska nr 4, s. 22-26;

– Czas, miej sca i s#o wa Ka to wi ce 2013 (rec.): Ze ler
Bog dan: Spo wied) po ety [Ta de usz Ki jon ka] nr 10,
s. 28-29.

Ki siel Ma rian: 

– O Ste fa nie Szy mut ce. Li te ra tu ra: ma rze nie i #mier(
nr 2, s. 10-12;

– Po eta za g"a dy nr 5, s. 5-7.
Klasik Michalina patrz Wawrzyczek Klasik
Michalina
Kli& Micha$:
– Grafika Bezpo#rednio nr 5, s. 50;
– Znak/&l%sk. Rondo Sztuki. Katowice (grafika) nr 11,

s. 49.
K$akówna Zofia A.: 

– Ja ko" i ja ko"$. Su biek tyw na kro ni ka wy pad ków
przy re for mo wa niu szko #y (1989 – 2012). Kra ków
2014 (rec.) Adam Re gie wicz: Sta$ czyk w #wie cie
edu ka cji nr 9, s. 61.

K$o sko wicz Ma$ go rza ta:

– Zbior nik Go cza" ko wic ki dla &l% ska nr 11, s. 46 -47.
Knisz ka Bo gu s$aw: 

– Bra ter stwo nr 3, s. 20-22.
Ko ci" ski Wi told: 

– Pro sto ta i pi!k no. Pol skie szk"o wspó" cze sne w so -
sno wiec kim mu zeum nr 1, s. 52;

– Bo do #pie wa w So snow cu. Te atr nr 2, s. 56;
– Ra ny si! za bli) ni%. Ga le ria Extra va gan ce w So snow -

cu nr 2, s. 66;
– Zlek ce wa 'o ne pi! ki no. Di zajn w Wil so nie nr 3,

s. 76;
– Bo le sna roz mo wa. Mu zeum Ar chi die ce zjal ne w Ka -

to wi cach nr 4, s. 76;
– Ta jem ni ca #wi! to #ci nr 4, s. 46;
– Lek na du szy. W ga le rii Mu zeum Miej skie go Ca fe

Si le sia w Za brzu nr 5, s. 48;
– Uczta du cho wa. Bal kró lo wej Wik to rii, Ha me -

en – Ant ti la i wiel ki Do "'yc ki nr 6, s. 76;
– Tu wszyst ko jest do zwo lo ne. VII Mi! dzy na ro do wy

Fe sti wal Sztu ki Na iw nej w Pol sce nr 7, s. 76;
– Wal ka o zwy k"e 'y cie nr 8, s. 56;
– Za trzy my wa" wiatr. Kry spian Ry szard Adam czyk

nr 8, s. 48;
– Naj szla chet niej sza me ta fi zy ka. Zbi gniew Pod sia d"o

w so sno wiec kiej ga le rii Extra va gan ce nr 10, s. 48;
– Tro ch! dia be" za mie sza" nr 10 s. 57;
– Ze len ka ba wi i prze ra 'a. Otwar cie 107. se zo nu Te -

atru &l% skie go im. Sta ni s"a wa Wy spia$ skie go w Ka -
to wi cach nr 11, s. 57;

– Ni czym szla chet ny tru nek. Ar ty stycz ne spo tka nie
po la tach nr 12, s. 48;

– Fo to nr 1, s. 52, 72; nr 2, s. 66; nr 3, s. 3 ok"ad ki;
nr 6, s. 3 ok"ad ki; nr 7, s. 3 ok"ad ki, s. 75; nr 8, s. 49;
nr 12, s. 75.

Ko la si" ska Iwo na, Jo lan ta Piecz ka:

– Cap nie ko za, czy li zrób ze mn& co chcesz. Z prof. dr.
hab. n. med. Paw #em Lam pe roz ma wi j&... Ka to wi -
ce 2014, (rec.): Kry sty na He ska-Kwa #nie wicz: Co
ma ko za do trzust ki, czy li o pa sjach prof. Paw "a
Lam pe go nr 4, s. 62.

Ko no pel ska Wie s$a wa: 

– Mi strzo wie pla ka tu nr 1, s. 48;
– Por tret z pa mi! ci (Hen ryk Mi ko "aj Gó rec ki) nr 1,

s. 70;
– Twar dy lu ter spod Cie szy na (Fran ci szek Mi chej da)

nr 1, s. 25;
– Za byt ki tech ni ki – co i jak ra to wa(. Se sja. nr 1, s. 56
– Przy kry wa ne mia sto nr 2, s. 70;
– &wie rzy – gi gant na uli cy (1931-2013 nr 2, s. 51;
– Ko lor. Prze strze$. For ma o twór czo #ci Ro ma na Ny -

gi nr 3, s. 48;
– Pro fe sor Jan Mio dek lau re atem na gro dy „Za s"u 'o ny

dla pol sz czy zny” nr 3, s. 70;
– A jed nak Mu zeum (Gór no) &l% skie nr 4, s. 70;
– By "em pa trio t% tej sce ny. Z Ta de uszem Ki jon k%

o pó" wie czu je go dzia "al no #ci ja ko kie row ni ka li -
te rac kie go Ope ry &l% skiej roz ma wia "a... nr 4,
s. 22-26;

– Czym s% „ak tu alia”? nr 4, s. 51;
– *y j% cy w za chwy ce niu nr 4, s. 38-39;
– For ma i nic wi! cej? Nr 5, s. 51;
– Mi! dzy #wietl ne po dró 'e Blu ka cza nr 5, s. 76;
– W kom pa sie sztu ki 2013. nr 5, s. 70;
– Be ne fis Ma rii S"o mak Soj ki czy li rzecz o bez mia rze

ser decz no #ci nr 6, s. 70;
– Sztu ka w prze strze ni mia sta nr 6, s. 51;
– W"a dy s"aw „Otek” Mo raw ski (1943-2014) nr 6,

s. 37;
– Wo bec uby wa nia i bra ku (rec.): Ja cek Ku rek,

Krzysz tof Ma li szew ski (red.): Utra ta. Wo bec bra -
ku i uby wa nia. Cho rzów 2013 nr 6, s. 62;

– A kró li ka 'al nr 7, s. 51;
– Zro #ni! te z Ty cha mi nr 7, s. 70;

– Pszczy$ skie or! do wa nie za kul tu r% nr 8, s. 70;
– W okrut nym ta$ cu z 'y ciem. O ma lar stwie Edwar da

Han tu li ka (1949-1994) nr 8, s. 51;
– Mar ka &l% skie edy cja 2014 nr 9, s. 70;
– Ma larz mia sta nr 10, s. 51;
– Wiel kie wy sta wy w ma "ej ga le rii nr 10, s. 70;
– Pa mie ta( – nie tyl ko w rocz ni c! nr 11, s. 70;
– U pro gu 20-le cia nr 11, s. 5;
– Wkra cza my w 20. rok „&l% ska” nr 11, s. 12-15;
– W #wie cie pla ka tu Mi cha "a Kli sia nr 11, s. 48;
– Fo to gra fo wa": Sta ni s"aw Ja ku bow ski nr 12, s. 30-31;
– Jej pej za' we wn!trz ny (Te re sa Stroj niak) nr 12, s. 51;
– Rok te mu, 29 grud nia nr 12, s. 70;
– Ka to wi ce. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 70-71; nr 2,

s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 70-71;
nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71; nr 9, 70-
71; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12, s. 70-71; 

– Fo to nr 9, s. 5, 8.
Ko rep ta Edy ta:

– Li sty cu dem oca la "e (rec.:) Jó zef Mu sio": Dra mat za -
kle ty w li stach. Ka to wi ce 2013 nr 1, s. 60;

– Jak b"!d ny ry cerz wal czy "am o mo je wia tra ki.
Wspo mnie nie o Ja ni nie Pod lo dow skiej nr 10,
s. 36-38;

Kor win Pio trow ski Krzysz tof:

– Gli wic kie te atral ne ren dez -vo us. Z Krzysz to fem
Kor wi nem Pio trow skim kie row ni kiem ar ty stycz nym
Gli wic kie go Te atru Mu zycz ne go roz ma wia Ka ta rzy -
na Wa lo tek &cia$ ska nr 6, s. 56-58.

Ko rync ka Gruz Na ta lia:

– Noc na Zie mi. Roz ma wia "a Mar ta Ba "a ga nr 3, s. 44-
46.

Ko si ba-Le siak Ali cja:

– Fo to nr 9, s. 56.
Kos sa kow ski Piotr:

– Gra fi ka nr 2, s. 76.
– Mi szung. Ga le ria Ron do Sztu ki Ka to wi ce nr 10,

s. 50.
Ko ster ski Wie s$aw: 

– Trze ba po cze ka( na dru gie 'y cie nr 6, s. 28-29;
– Ja je stem tu boss nr 8, s. 26-29;
– Po kró lew skie do la su nr 8, s. 10-12;
– St%d do ra ju. Od cza ro wa ny #wiat my s"o wic kich po -

dwó rek nr 9, s. 16-19;
– Dla cze go chod nik nie lu bi po li ty ki, z Edwar dem La -

so kiem pre zy den tem My s"o wic roz ma wia Wie s"aw
Ko ster ski nr 10, s. 26-27;

– Po cho le r! nam ta kie gór nic two? nr 11, s. 7;
– Fo to nr 8, s. 10, 11, 12, 26, 28, 29.
Kot kow ska Jo an na: 

– Be ne fis An drze ja Ka li ni na nr 1, s. 74;
– Utwa la cze #wi% tecz nej at mos fe ry nr 2, s. 74;
– Pa mi!( przed mio tów nr 3, s. 74;
– Dwie uli ce na krzy'? Nr 4, s. 74;
– Roz mo wy o po ezji nr 5, s. 74;
– Od Ba cha do Mo' d'e ra nr 6, s. 74;
– Na te atr marsz nr 7, 74;
– Szu ka nie Dio ni zo sa nr 8, s. 74;
– Z drew na, me ta lu i… lu stra nr 9, s. 74;
– Wy ró' nia j% cy si! w kul tu rze mia sta nr 10, s. 74;
– Do tyk ko bie ty po raz dru gi nr 11, s. 74;
– Ko lej ny suk ces cz! sto cho wian ki nr 12, s. 74;
– Cz! sto cho wa. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 74; nr 2,

s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11
s. 74; nr 12, s. 74.

Ko wal ska Te re sa:

– An ge lus Si le sius (ur. w grud niu 1624 we Wro c"a -
wiu – zm. 9.7.1677 we Wro c"a wiu) nr 12, s. 22-24.

Ko wal ski An to ni: 

– Gra fi ka nr 4, ok"ad ka s. 1.
Ko wal ski Mi ro s$aw:

– Mech (wiersz) nr 12, s. 58.
Ko wal ski Woj ciech:

– Fo to nr 4, s. 9, 10.
Ko ze ra Vio let ta patrz Rot ter Ko ze ra Vio let ta.
Ko zio $ek Ry szard:

– O dziw no #ci uni wer sy te tu nr 11, s. 16-17.
Ko z$ow ski Da riusz:

– Od da j%c spra wie dli wo#( wi dzial ne mu #wia tu (rec.:)
Jó zef Gór dzia "ek: Kan to ry gra nicz ne Ka to wi ce 2012
nr 4, s. 61.

Kra &nic ki Adam:

– Okru chy zda rze$... Wspo mnie nie o bi sku pie Ta de -
uszu Szur ma nie nr 4, s. 32-35.

Krau ze K.:

– Fo to nr 4, s. 68.
Kro ni karz: 

– &l% ski mie si%c. Za pis z mie si% ca po prze dza ja ce go
zmak ni! cie nu me ru nr 1, s. 4; nr 2 s. 4; nr 3, s. 4;
nr 4, s. 4; nr 5, s. 4; nr 6, s. 4; nr 7, s. 4; nr 8, s. 4; nr 9,
s. 4; nr 10, s. 4; nr 11, s. 6; nr 12, s. 6.

[Kro szon ki] 

– Kro szon ki, pal my i wio sen ne oby cza je nr 4, s. 45.
Krzan Ka ta rzy na: 

– Gra po zo rów (rec.): Isa bel le La fle che: Ko cham No -
wy Jork Kra ków 2013 nr 3, s. 62;

– &wiat ju' nas nie po trze bu je (rec.): Ja ne Ju ska: Spó% -
nio na ko chan ka 2013. nr 4, s. 62; 
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– Ma gia s!ów (rec.): Syl wia Chut nik: W kra inie cza -
rów. Kra ków 2014 nr 9, s. 60; 

– Ksi"# ka = kul tu ra (rec.): Jay Da vid Bol ter: Prze -
strze! pi sma. Kra ków 2014 nr 10, s. 62.

[Krzyk] 

– Krzyk m!o dych twór ców. $l" ski Sha ke spe are po raz
trze ci nr 8, s. 38.

Krzy !yk Da nu ta: 

– Za czy ta ni – za cza ro wa ni (rec.): Ber na de ta Nie spo -
rek Szam bur ska: Ste reo typ „cza row ni cy” i je go mo -
dy fi ko wa nie. Na przy k"a dzie tek stów dla dzie ci
i wy po wie dzi dzie ci# cych. Ka to wi ce 2013 nr 8, s. 63. 

Ku bi czek Da nu ta: 

– O kan tow ni kach (wiersz) nr 8, s. 39.
Kub ska B.: 

– Fo to nr 4, s. 49, 50.
Ku der Do ro ta: 

– Fo to nr 5, s. 49.
Kul ka Dov Ot to:

– Pej za $e me tro po lii %mier ci. Roz wa $& nia o pa mi# ci
i wy obra' ni. Wo !o wi ce 2014 (rec.): Ka ta rzy na Be re -
ta: O fi zycz nej obec no %ci Bo ga w kre ma to rium
i o ob se sji %mier ci nr 10, s. 62.

Ku "a kow ski Bog dan: 

– Fo to nr 2, s. 45, nr 5, s. 1 stro na ok!ad ki, 2 stro na
ok!ad ki; nr 6, s. 6, 7, 8, 9; nr 7, s. 52.

Ku rek Ja cek: 

– Maj ster z Wiel kich Haj duk (Ge rard Cie %lik) nr 1,
s. 10-12;

– Bóg z gli ny ule pi! cz!o wie ka. O To ma szu We nkla rze
nr 9, s. 46-48.

Ku rek Ja cek, Krzysz tof Ma li szew ski (red.): 
– Utra ta. Wo bec bra ku i uby wa nia. Cho rzów 2013

(rec.): Wie s!a wa Ko no pel ska: Wo bec uby wa nia i bra -
ku nr 6, s. 62;

– Mu zy ka i war to %ci. Cho rzów 2014. (rec.): Bog dan
Wi de ra: Po dró# w mu zycz ny ko smos nr 11, s. 63.

Ku row ska Gra !y na:

– Fo to nr 11, s. 45.
Kur pierz Grzy wa czew ska Agniesz ka:

– Dziec ko w chmu rze li ter (rec.:) B. Nie szpo rek Szam -
bur ska, M. Wój cik Du dek: No we opi sa nie %wia ta. Li -
te ra tu ra i sztu ka dla dzie ci i m"o dzie $y w kr# gach
od dzia "y wa!. Ka to wi ce 2013 nr 1, s. 62;

– Jak dzie ci ra to wa !y mia sto nr 7, s. 56.
Kur pierz To masz: 

– Hen ryk S!a wik w okre sie mi& dzy wo jen nym. Re dak -
tor i si !acz (cz. I) nr 4, s. 6-8;

– Hen ryk S!a wik w cza sie dru giej woj ny %wia to wej.
Na go %cin nej w& gier skiej zie mi (cz. II) nr 5,
s. 38-39;

– Spra wie dli wy w%ród Na ro dów $wia ta. Hen ryk S!a -
wik w cza sie dru giej woj ny %wia to wej (cz. III) nr 7,
s. 12-15.

Ku sak Kry sty na: 

– No wa prze strze' kul tu ry. Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Ko zach nr 10, s. 66.

[Ku# Aloj zy]

– Szto ler Grze gorz: A po co ci to, Alojz... (Aloj zy Ku%)
nr 2, s. 28-30.

Ku# pik Woj ciech:

– Przez Ka to wi ce do Unii Eu ro pej skiej. Z Woj cie chem
Ku% pi kiem pre ze sem Za rz" du Pol skie go To wa rzy -
stwa Wspie ra nia Przed si& bior czo %ci, ini cja to rem Eu -
ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go roz ma wia
Jó zef Wy cisk nr 5, s. 14-16.

Ku$ niak Ad ria na patrz: Urgacz Ku( niak Ad ria na.
Kwa #nie wicz Kry sty na patrz: He ska-Kwa %ni ew icz
Kry sty na.

L.

La fle che Isa bel le:

– Ko cham No wy Jork. Kra ków 2013 (rec.): Ka ta rzy na
Krzan: Gra po zo rów nr 3, s. 62.

La sok Edward:

– Dla cze go chod nik nie lu bi po li ty ki? Z Edwar dem
La so kiem pre zy den tem My s!o wic roz ma wia Wie -
s!aw Ko ster ski nr 10, s. 26-27.

La sok Le cho wicz Iza be la:

– Fo to nr 2, s. 44.
Le cho wicz Iza be la patrz: La sok Le cho wicz Iza be la:
Le siak Ali cja patrz: Ko si ba Le siak Ali cja.
Le wan dow ski Jan F.:

– Przy po mnie nie skar bu %l" skie go nr 2, s. 6-9;
– Ir land czy cy nad Od r" nr 3, s. 32;
– Czas au to no mii. Cho rzów 2014 (rec.): Bog dan Wi -

de ra: au to no mia bez mi tów nr 6, s. 61;
– Dwa to ta li ta ry zmy ki na %la skie go nr 6, s. 34-36;
– Dwaj ope ra to rzy: Hof f mann i Rit tak nr 7, s. 34-35;
– Kor fan ty na ekra nie. 75. rocz ni ca %mier ci Woj cie cha

Kor fan te go nr 8, s. 36-37;
– Bez fe sti wa lo we go blich tru. Ki no w Chwa !o wi cach,

nr 10, s. 56.
Li pok Bier wia czo nek Ma ria:

– O ty skim nie bie, pierw szo ma jo wym krzy #u i ksi" #ecz -
ce dla wnucz ki. Z d!u go let ni" dy rek tor k" Mu zeum
Miej skie go w Ty chach Ma ri" Li pok-Bier wia czo nek
roz ma wia Bog dan Wi de ra nr 8, s. 40-42;

– Fo to: nr 8, s. 42.

Li siak Krzysz tof:

– Fo to nr 1, s. 57; nr 2 s. 55; nr 3, s. 34, 57; nr 4 ok!ad -
ka s. 2, s. 57; nr 6, s. 37; nr 8, s. 56; nr 11, s. 57.

Li sik Bi bia na:

– La ta dzie wi&) dzie sia te wg Shu te go (rec.): S!a wo mir
Shu ty: Dzie wi#( dzie sia te. Kra ków 2013 nr 9, s. 62.

Li sow ski Krzysz tof:

– Pró ba oby wa tel stwa (rec.) Kry stian Ha dasz: Uro czy -
sta zmia na zda nia. Kra ków 2014 nr 5, s. 62.

[List]

– List Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy RP Od dzia! w Ka -
to wi cach nr 10, s. 43.

Lu bi na Ci pi% ska Da nu ta:

– De fe ka cja roz ryw ki. nr 2, s. 57;
– Ja kie po ko le nie ta ki „Lot”. Te atr nr 2, s. 55;
– Se ans fil mo wy w te atrze. Te atr nr 3, s. 57;
– Wiel ki hit mu zycz ny nr 4, s. 57;
– Dok tor, któ ry le czy! si& te atrem. Zbi gniew Gru ca

1 lu ty 1944 – 7 li piec 2014 nr 7, s. 58-59;
– Chwy taj dzie' – ciesz si& chwi l" nr 8, s. 57;
– Dia ment jak nie do pa !ek nr 9, s. 58.
Lysz czy na Ja cek (prze!.):
Ma cha do An to nio:
– Ogro dy po ety (wiersz) nr 7, s. 36; 
– Po eta wspo mi na ko bie t& na mo %cie nad Gwa dal ki -

wi rem (wiersz) nr 7 s. 37; 
– Trzy pie %ni wy s!a ne Una mu no w 1913 (wiersz) nr 7,

s. 37;
– W snach za nu rzo ny b!" dz& (wiersz) nr 7, s. 36;
– Sta blik An to ni: Wier sze. Wspo mnie nia z po dró $y.

Wst&p i oprac. J. Lysz czy na. Ka to wi ce 2013 nr 6,
s. 63.

&.

&a b'd$ Ju sty na:

– Fo to nr 7, s. 73.
&a ta Wro na Ka ta rzy na: 

– Fo to nr 1, s. 67. 
&aw ry wia niec Ar ka diusz: 

– Fo to nr 1, s. 67; nr 2, s. 34, 35; nr 4, s. 38-39, 44;
nr 6, s. 2 ok!ad ki, s. 37; nr 7 s. 2 ok!ad ki, s. 32, 44;
nr 8, s. 1, 2 ok!ad ki; nr 10, s. 2 ok!ad ki, 67; nr 11,
s. 2 ok!ad ki.
&o gi now Ja kub: 

– Cze cho s!o wa cja wiecz nie #y wa nr 6, s. 30-32.
&u ka Woj ciech: 

– Gra fi ka nr 1, s. 1, 14, 17, 26, 27, 28, 29; nr 2,
s. 1, 14, 16, 20; nr 3, s. 1, 19, 27, 29, 30, 33; nr 4,
s. 1, 16, 17; nr 5, s. 27, 28, 29, 37, 45; nr 6,
s. 1, 22, 23, 42, 43; nr 7s. 1, 22, 23, 29, 30, 31; nr 8
s. 1, 20, 21, 23, 30, 31; nr 9, s. 1, 20-
21, 22, 24, 25, 26; nr 10, s. 1, 16, 17, 32, 33, 34;
nr 11, s. 18, 19, 28, 29, 38, 39; nr 12,
s. 1, 17, 26, 33, 34, 35.
&u ka szek Mag da le na: 

– Fo to nr 6, s. 56.
&u ka szek Mi ro s"a wa: 

– Fo to nr 5, s. 58.

M.

Ma cha do An to nio (prze!. Ja cek Lysz czy na): 
– Ogro dy po ety (wiersz) nr 7, s. 36; 
– Po eta wspo mi na ko bie t& na mo %cie nad Gwa dal ki -

wi rem (wiersz) nr 7 s. 37; 
– Trzy pie %ni wy s!a ne Una mu no w 1913 (wiersz) nr 7,

s. 37;
– W snach za nu rzo ny b!" dz& (wiersz) nr 7, s. 36.
Ma chu ra Je rzy: 

– W k!o buc kich la sach ser wi tu ty na dal re spek to wa ne
nr 4, s. 52-53; 

– D#en tel men na rin gu. Wspo mnie nie o Zbi gnie wie
Pie trzy kow skim nr 7, s. 26-27;

– $l" skie z!o to z Ja po nii. Pó! wie ku te mu w da le kim
To kio nr 9, s. 39-41;

– Po wrót pu sty ni nr 10, s. 44-45;
– Fo to nr 4, s. 52, 53; nr 10, s. 44, 45.
[Ma de] 

– Ma de in Ka to wi ce nr 8, s. 3 ok!ad ki.
[Ma gia]

– Ma gia Ni ki sza nr 12, s. 75.
Maj El! bie ta: 

– Los. Wy wóz ki $l" za ków w 1945 r do ZSRR nr 7,
s. 16-17.

Ma jew ski Lech: 

– Dan te od ro dzi! si& w Ka to wi cach. Roz ma wia !a Dag -
ma ra Drza zga nr 10, s. 12-15;

– Fo to nr 10, s. 1 ok!ad ki kadr z fil mu „oni ri ca – Psie
Po le”, ka dry z fil mu „oni ri ca – Psie Po le” s. 14;

– Fo to nr 12, s. 1 ok!ad ki Kadr z fil mu „An ge lus”.
Ma jer ski Grze gorz: 

– Fo to nr 5, s. 35.
Ma lic ki Jan: 

– Kl& ska a mo #e re ne sans? O nie zb&d nych zmia nach
w roz mo wie z prof. dr. hab. Ja nem Ma lic kim dy rek -
to rem Bi blio te ki $l" skiej roz ma wia !a Ma ria Sztu ka
nr 8, s. 7-9.

Ma li szew ski Ka rol: 

– Ciem no wi dze nie (wiersz) nr 10, s. 16;

– Mi to lo gia (wiersz) nr 10, s. 16;
– Na brze gu (wiersz) nr 10, s. 17;
– Od A – do – B nr 10, s. 17;
– Tra vel (wiersz) nr 10, s. 16;
– Wy ja %nie nia (wiersz) nr 10, s. 17;
– Ziem sko%) (wiersz) nr 10, s. 1.
Ma li szew ski Krzysz tof, Ku rek Ja cek patrz: Ku rek
Ja cek, Ma li szew ski Krzysz tof.
Man kie wicz Piotr: 

– Z li stów do re dak cji nr 4, s. 15.
Ma% ka Szu lik Ma" go rza ta: 

– Za trzy ma) m!o dych. Z Ma! gorz t" Ma' k" Szu lik roz -
ma wia Ma ria Sztu ka nr 4, s. 12-13.

Mar cin kow ska Be ata:

– Atrak cyj na stu lat ka. Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Cze la dzi nr 12, s. 66.

Mar kie wicz Le on: 

– $la da mi fe no me nu twór czo %ci Woj cie cha Ki la ra.
Mój Ki lar. nr 2, s. 37-40.

Mar kow ski Ja ro s"aw: 

– Stres po zy tyw ny. Z dr. hab. n. med. Ja ro s!a wem Mar -
kow skim kie row ni kiem Ka te dry i Kli ni ki La ryn go lo -
gii $l" skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go roz ma wia
Ma ria Sztu ka nr 7, s. 10-11.

Mar ti nek Li bor: 

– Fry de ryk Cho pin w ce ske li te ra tu re. Opa va 2013
(rec.:) Ka ta rzy na Ta !u): Cho pin w Cze chach nr 1,
s. 63.

Ma ry no wicz My ro s"aw: 

– Ode zwa Ukra i' skie go PEN Clu bu w spra wie za gro -
#e nia %wia to we go po rz"d ku nr 4 s. 15.

Ma ster nak Ar tur: 

– Gra fi ka. Bez po %red nio nr 5, s. 50.
mat: 

– To si& op!a ca nr 6, s. 55.
Ma tia kow ska Jo lan ta: 

– Czy za brak nie nam wo dy? Eko lo gia. nr 1 s. 54-55;
– La sy dla bu d#e tu. Eko lo gia nr 2 s. 52-54;
– W& giel kla sy eko. Eko lo gia nr 3, s. 54-55;
– Czas dla Zie mi. Eko lo gia nr 5, s. 54;
– Ma my las, ma my szcz& %cie. Eko lo gia nr 6, s. 54;
– Przez eko lo gi& do wol no %ci. Eko lo gia nr 7, s. 52-53;
– Las w prze bu do wie. Eko lo gia nr 8, s. 52-54;
– Na tor fo wi sku wy so kim. Eko lo gia nr 9, s. 54-55;
– Pusz cza nad $l" skiem. Eko lo gia nr 10, s. 46-47;
– Na sza Zie mia, na sze miej sce. Eko lo gia nr 11, s. 43.
Ma ty wiec ki Piotr: 

– )wia do mo%(. Mi ko !ów 2014 (rec): Ma rek Mi ko !a -
jec: O $wia do mo %ci Pio tra Ma ty wiec kie go nr 10,
s. 61.

Maz Bar tosz: 

– Fo to nr 4, s. 58, 69; nr 6, s. 68.
Mel ler Mar cin: 

– Woj na Mel le ra (roz ma wia j" An na To karz, Grze gorz
Wa gner) nr 1, s. 30-31.

Mi cha le wicz Woj ciech:

– Dzie' otwar ty no ta ria tu. „Po roz ma wiaj z no ta riu -
szem o bez piecz nej je sie ni #y cia. Ma j" tek a pra wo”
nr 11, s. 11.

Mie czy% ska Alek san dra, Re gie wicz Adam:

– De ka log pol ski – re ak ty wa cja nr 10, s. 42-43;
– Fo to nr 10, s. 42.
Mie% ciuk Jan: 

– Fo to nr 10, s. 39.
Mierz wiak Ma rek: 

– Wier ny Bo gu i cz!o wie ko wi (Au gust Hlond 1881-
1948) nr 1, s. 22-24;

– Je go „cha rak ter pi sma” nr 4, s. 44;
– Mo #e co% mi si& uda !o zro bi)? Kry sty na Sza ra niec

od 35 lat nie prze rwa nie pra cu je w Te atrze $l" skim
nr 5, s. 56;

– Fo to nr 7, s. 58.
Mi ko da – Sie dla czek Mi rel la: 

– Przy go da w sty lu In dia ny Jo ne sa (rec.:) Ta de usz
Biedz ki: Za baw ka Bo ga. Ber nar di num. Pel plin 2013,
nr 1, s. 61;

Mi ko "a jec Ma rek: 

– O „$wia do mo %ci” Pio tra Ma ty wiec kie go (rec.):
Piotr Ma ty wiec ki: )wia do mo%(. Mi ko !ów 2014
nr 10, s. 61.

Mio dek Jan:

– Jo %l" ski pie ron. $l" ska oj czy zna pol sz czy zna nr 1,
s. 65;

– W Ko sz& ci nie i w je go oko li cach. $l" ska oj czy zna
pol sz czy zna nr 2, s. 31;

– Sy pa nie i su cie. $l" ska oj czy zna pol sz czy zna nr 3,
s. 47;

– Ksi"dz Emil Szra mek o dia lek cie %l" skim. $l" ska oj -
czy zna pol sz czy zna nr 4, s. 47;

– S!a w& ci ce, Ujazd, K& dzie rzyn, Ko( le, K!od ni ca. $l" -
ska oj czy zna pol sz czy zna nr 5, s. 53;

– Go %cie z *y ro wej. $l" ska oj czy zna pol sz czy zna nr 6,
s. 53;

– Po tom ko wie Ty mo te usza Ty cha. $l" ska oj czy zna
pol sz czy zna nr 7, s. 55;

– Ku bi czek, Wa ni czek, Sta si czek, Ja si czek. $l" ska oj -
czy zna pol sz czy zna nr 8, s. 45;

– Dy dak tycz ne wa lo ry %l" skich gwar. $l" ska oj czy zna
pol sz czy zna nr 9, s. 45;
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– Fra ze olo gi zmy gwar !l" skich. #l" ska oj czy zna pol sz -
czy zna nr 10, s. 65;

– Z Che$ mu #l" skie go i z Wir ku. #l" ska oj czy zna pol -
sz czy zna nr 11, s. 53;

– Do %a ro wa przez Osiek. #l" ska oj czy zna pol sz czy -
zna nr 12, s. 65. 

Mo ra czew ska Eli za: 
– Mi& dzy pi& trze (frag ment) I Na gro da w XXII Ogól -

no pol skim Kon kur sie Li te rac kim im. M. H$a ski
w ka te go rii pro za. nr 7, s. 40.

Mor ci nek Krzysz tof:
– Fo to nr 4, s. 73; nr 9, s. 73.
Mru czek Pa we!:
– Fo to nr 3, s. 73.
M.S. 
– W ho$ dzie Hlon do wi. Pod pa tro na tem „#l" ska” nr 1,

s. 24;
– Art Na if Fe sti wal. Ar tJar mark nr 7, s. 75;
– Plac pro fe so ra Wój ci ka przed bi blio te k" w B& dzi nie

nr 8, s. 46.
Mu cha Grze gorz: 
– Lon don eye. Gdy nia 2013 (rec.): Ad ria na Urgacz

Ku' niak: Dzien ni ki szcz& !li we nr 10, 63.
Mun ro Ali ce: 
– Jaw ne ta jem ni ce. War sza wa 2014 (rec.): Mi cha$ Pa -

we$ Urba niak: Po zor nie pro ste hi sto rie nr 7, s. 63.
Mu scha lik Piotr: 
– Fo to nr 5, s. 49.
Mu sio! Jó zef: 
– Dra mat za kl! ty w li stach (rec.:) Edy ta Ko rep ta: „Li -

sty cu dem oca la $e” nr 1 s. 60.
My "liw ski Wie s!aw: 
– Ostat nie roz da nie. Kra ków 2013 (rec.): Pau li na

Ja no ta: Mam je go ad res, ale kim by$, nie wiem
nr 9, s. 60.

N.

Na le pa Ani ta:
– Po pierw sze dla miesz ka( ców. Gmin na Bi blio te ka

Pu blicz na w Zbro s$a wi cach. Z 'y cia bi blio tek
nr 11, s. 66.

Na za ro wa Jo an na patrz Wnuk Na za ro wa Jo an na
Ne inert Mi ro s!aw: 
– Po dwój ny bo nus. Z dy rek to rem Te atru Ko rez Mi ro -

s$a wem Ne iner tem roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 9,
s. 42-44.

Netz Fe liks:
– Mi ko $aj Go gol (prze$.): Trze ba po je) dzi* po Ro sji.

nr 1, s. 16-18;
– Gdy my !l&: Ró 'e wicz nr 6, s. 12-13;
– Bar ba rzy( cy (2) (wiersz) nr 9, s. 20-21;
– #ni $a mi si& Pol ska (wiersz) nr 9, s. 1;
– Ten dru gi (wiersz) nr 9, s. 22;
– Ge za Csath (prze$.): W nie zna nym do mu nr 11, s. 29-

30; Za po mnia ny sen nr 11, s. 28-29. 
[Niech] 
– Niech 'y je Sztu ka nr 9, s. 68.
Niem czuk Grze gorz: 
– Mój Ki lar nr 2, s. 43.
Nie spo rek Ka ta rzy na: 
– Wy 'y ny „po pu lar nej” (rec.): E. Bar tos, M. Tom czok:

Li te ra tu ra po pu lar na t. 1. Dys kur sy wie lo ra kie. Ka -
to wi ce 2014 nr 8, s. 62.

Nie spo rek Szym bur ska B., Wój cik Du dek H.: 
– No we opi sa nie "wia ta. Li te ra tu ra i sztu ka dla dzie ci

i m#o dzie $y w kre gach od dzia #y wa%. Ka to wi ce 2013
(rec.:) Agniesz ka Grzy wa czew ska Kur pierz: Dziec -
ko w chmu rze li ter nr 1, s. 62.

Nie spo rek Szym bur ska Ber na de ta: 
– Ste reo typ „cza row ni cy” i je go mo dy fi ko wa nie. Na

przy k#a dzie tek stów dla dzie ci i wy po wie dzi dzie ci! -
cych. Ka to wi ce 2013 (rec.): Da nu ta Krzy 'yk: Za czy -
ta ni – za cza ro wa ni nr 8, s. 63.

No tat nik kul tu ral ny patrz: 
– Biel sko. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 73; nr 2, s. 73;

nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6, s. 73; nr 7,
s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73; nr 11 s. 73;
nr 12, s. 73; 

– Cz& sto cho wa. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 74; nr 2,
s. 74; nr 3, s. 74; nr 4, s. 74; nr 5, s. 74; nr 6, s. 74;
nr 7, s. 74; nr 8, s. 74; nr 9, s. 74; nr 10, s. 74; nr 11
s. 74; nr 12, s. 74; 

– Ka to wi ce. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 70-71; nr 2,
s. 70-71; nr 3, s. 70-71; nr 4, s. 70-71; nr 5, s. 70-
71; nr 6, s. 70-71; nr 7, s. 70-71; nr 8, s. 70-71;
nr 9, 70-71; s. nr 10 s. 70-71; nr 11 s. 70-71; nr 12,
s. 70-71;

– Opo le. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;
nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69; 

– Za g$& bie. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;
nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,
s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12, s. 72;

– Za ol zie. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 75; nr 2, s. 75;
nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6, s. 75; nr 8,
s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75.

No wak Ja nusz:
– Go dzi ny ad o ra cji przed zmy ciem si& z zie mi (rec.):

Bar ba ra Grusz ka Zych: Nie ma nas w spi sie. Ka to wi -
ce 2014 nr 12, s. 62.

Ny ga Ro man: 
– Re tro spek cja ar ty stycz na 1956-2013. Mu zeum miej -

skie w Ty chach nr 3, s. 49.

O.

Oczko P.: 
– Fo to nr 3, s. 48, 49; nr 6, s. 50.
Okra ska To masz: 
– Krzysz tof Za nus si: Mój Ki lar. Za no to wa$ To masz

Okra ska nr 2, s. 46;
– De ka da wie lu py ta(. Roz mo wa z prof. zw. dr hab.

Ge no we f" Gra bow sk" nr 5, s. 22-23.
Opa ra Ka ro li na: 
– Ars po eti ca (wiersz) nr 8, s. 32;
– Dra mat roz gry wa si& w jed nym ak cie (wiersz) nr 8,

s. 32;
– Mi $o!* (wiersz) nr 8, s. 1;
– Noc nik (wiersz) nr 8, s. 30;
– O re ty Yeti (wiersz) nr 8 s. 30;
– Pan na m$o da (wiersz) nr 8, s. 30;
– Pta sie mlecz ko (wiersz) nr 8 s. 32;
– Z$o ta Pra ga nr 8 s. 32.
[Opo le] 
– Opo le. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;

nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69.

[Opol skie] 
– Opol skie sa mo rz" dy 2014 nr 10, s. 68.
[O po wsta wa niu] 
– O po wsta wa niu i gi ni& ciu. Ga le ria Sztu ki Wspó$ cze -

snej BWA nr 6, 49.
Ostrow ski Eryk: 
– Char lot te i jej sio stry spi& ce. Kra ków 2013 (rec.:)

Mi cha$ Pa we$ Urba niak: Ta jem ni ce Char lot te Bron -
te nr 2, s. 61

Ostrzo !ek Wik tor: 
– Gra fi ka nr 4, s. 5.
Owcza rek Jo an na.: 
– Fo to nr 1, s. 20; nr 9, s. 37, 38.
O#óg Ze non, Jan Wol ski:(red): 
– Trze ba si! trzy ma' piek nych przy zwy cza je%. Twór -

czo"' Ja na Da row skie go. Rze szów 2012 (rec.): Bar -
tos Ewa: Da ro vski re di vi vus nr 5, s. 61.

Ó

ów: 
– Z my!l" o potrzebach czytelników. Miejska

Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego w Zabrzu
nr 3, s. 66.

P.

Pa proc ka Ka ro li na:
– „Dzie ci Wiel kie go Bra ta” czy li o nie miec kich Urz& -

dach do spraw M$o dzie 'y nr 1, s. 6-9;
– M$o dzie 'o wy fe no men w kra ju nad Re nem nr 4,

s. 18-20;
– Fo to nr 1, s. 6.
Pa sa mo nik Mag da le na, Szwe da Re na ta:
– Po my s$y na pro mo cj& bi blio te ki i re gio nu. Gmin na

Bi blio te ka Pu blicz na w Mied) nej nr 9, s. 66.
Paw li kow ski Pa we!: 
– Je stem ama to rem. Z Paw $em Paw li kow skim o je go

wcze snych do kum nen tach, któ re nie by $y do ku men -
ta mi, fe no me nie Idy i po now nym wy na le zie niu ko $a
roz ma wia Mar ta Ba $a ga nr 8, s. 17-19.

Pe! ka To masz: 
– Fo to nr 7, s. 2 ok$ad ki.
Pe the Alek san dra: 
– Ko cham mój !wiat i mój czas – ks. Je rzy Szy mik

o chrze !ci ja( stwie i wspó$ cze sno !ci (rec.): Je rzy
Szy mik: Teo lo gia i my. Ka to wi ce 2014 nr 7, s. 60;

– Hi la ste rion. Lo gos, praw da, pi&k no i opo wie!*
o cz$o wie ku swo je go cza su (rec.): Je rzy Szy mik: Hi -
la ste rion. Wier sze z lat 2009-2014. Ka to wi ce 2014
nr 8, s. 61.

Pi che ta Jan: 
– Po etyc kie przy spie sze nie nr 1, s. 73;
– Op$a cal na „Zbrod nia” nr 2, s. 73;
– Me an dry „Cy ga na” nr 3, s. 73;
– Dzie ci z bal ko nu nr 4, s. 73;
– Ja sno!* no ta tek po ciem ku nr 5, s. 73;
– Cu da nr 6, s. 73; 
– Ka thar sis na sce nie tak ma $ej … nr 7, s. 73;
– 90 lat na ka ru ze li 'y cia (Ma ria Ko terb ska) nr 8, s. 73;
– W cie niu tra ge dii nr 9, s. 73;
– Ma rze nie eme ry ta nr 10, s. 73;
– Po !la dach Mi cha $a Anio $a nr 11, s. 73;
– Oj ciec swo jej cór ki nr 12, s. 73.
– [Biel sko] Biel sko. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 73;

nr 2, s. 73; nr 3, s. 73; nr 4, s. 73; nr 5, s. 73; nr 6,

s. 73; nr 7, s. 73; nr 8, s. 73; nr 9, s. 73; nr 10, s. 73;
nr 11 s. 73; nr 12, s. 69.

Piech Jo an na:
– Ko lek cja ju bi le uszo wa nr 11, s. 76;
– Gra fi ka nr 11, s. 3 ok$ad ki.
Pie cho ta Ma rek: 
– 44 so ne ty sie dem dzie si& cio lat ka Ta de usza Ki jon ki

wy snu te z sze le stu li !ci je go sied miu bry now skich
brzóz (rec.): Ta de usz Ki jon ka: So ne ty bry now skie
Ka to wi ce 2014 nr 9, s. 32-34.

Piecz ka Jo lan ta, Ko la si$ ska Iwo na: 
– Cap nie ko za, czy li zrób ze mn& co chcesz. Z prof. dr.

hab. n. med. Paw #em Lam pe roz ma wi j& Piecz ka Jo -
lan ta, Ko la si( ska Iwo na Ka to wi ce 2014, (rec.): Kry -
sty na He ska Kwa !nie wicz: Co ma ko za do trzust ki,
czy li o pa sjach prof. Paw $a Lam pe go nr 4, s. 62.

Pie ni% #ek Prze my s!aw: 
– Na ro dzi ny le gen dy (rec.:) Ma rek %e brow ski: Je rzy

Gie droy'. (y cie przed „Kul tu r&”. Kra ków 2012 nr 2,
s. 62;

– My oby wa te le PRL -u. (rec.): Ma$ go rza ta Szej nert:
My w#a "ci cie le Tek sa su. Re por ta $e z PRL -u. Kra -
ków 2013 nr 3, s. 60.

[Pierw sza] 
– I woj na !wia to wa i czyn Le gio ni stów nr 7, s. 49.
Pilch Jan: 
– Roz s" dek bez re cep ty. Roz mo wa z prof. dr. hab.

n. med Ja nem Pil chem la ryn go lo giem Szpi ta la Kli -
nicz ne go w Ka to wi cach. Roz ma wia $a Ma ria Sztu ka
nr 4, s. 30-31.

Pi lip Be ata patrz Szmaj duch Pi lip Be ata.
Pio trow ski Krzysz tof patrz: Kor win Pio trow ski
Krzysz tof.
Plu ta Pa we!:
– Fo to nr 7, s. 42.
Pod sia d!o Zbi gniew: 
– Fo to nr 10, s. 49.
Po ko ra Ma ciej:
– Fo to nr 9, s. 35.
Po la$ ski Ma rek:
– Gra fi ka nr 11, s. 15.
[Po lnar]
– Po lnar Bo le s$aw (1952-2014) nr 3, s. 68.
Po lo czek Ad rian:
– Fo to nr 12, s. 40.
[Pol skie szk!o]
– Pol skie szk$o wspó$ cze sne w so sno wiec kim Mu -

zeum nr 1; s. 3 ok$ad ki.
Po lo ny An na: 
– Je go „cha rak ter pi sa ma”. Kon ra da Swi nar skie go

wspo mi na An na Po lo ny. Nr 4, s. 44;
– [Pra ca] Pra ca 2013 ro ku. ZPAP. Okr&g w Ka to wi -

cach nr 7, s. 50.
Przy by !a Han na: 
– Spo tka my si& przy ka wie. W Gmin nej Bi blio te ce Pu -

blicz nej w #wier kla( cu. Z 'y cia bi blio tek. nr 2 s. 65.
Przy by !a Piotr: 
– Mi nu ta ci szy (wiersz) nr 8, s. 38;
– Oj co wi zna (wiersz) nr 8, s. 38.
Przy go da Ma riusz: 
– Fo to nr 1, s. 68, nr 4, s. 68.
Put zla cher Re na ta: 
– An na, któ rej nie ma (wiersz) nr 3, s. 19;
– An na do Jo si fa. Za !wia ty (wiersz) nr 3, s. 1;
– W ka wiar ni Avion, któ rej nie ma (wiersz) nr 3, s. 18-

19.
Pyt ko Ma rek:
– Fo to nr 2, s. 19. 

R.

Ra sek Sta ni s!aw:
– Fo to nr 12, s. 48.
Re gie wicz Adam: 
– Cz& sto cho wa do kry mi na $u nr 8, s. 32-34;
– Sta( czyk w !wie cie edu ka cji (rec.): Zo fia Agniesz ka

K$a ków na: Ja ko" i ja ko"'. Su biek tyw na kro ni ka wy -
pad ków przy re for mo wa niu szko #y. Kra ków 2014
nr 9, s. 61;

– Me die wa lizm wo bec zja wisk au dio wi zu al nych i no -
wych me diów. War sza wa 2014 (rec.): Agniesz ka Si -
ko ra: Roz bie ra nie !re dnio wie cza nr 11, s. 62.

Re gie wicz Adam, Mie czy$ ska Alek san dra: 
– De ka log pol ski – re ak ty wa cja nr 10, s. 42-43.
Re gie wicz Adam, Mi cha! Wilk:
– Ma szy ny kru sze nia s$o wa nr 11, s. 40-41.
[Rocz nik]
– Rocz nik ‘70. Ka to wic ka Ga le ria ZPAP nr 12, s. 49. 
Roj kow ski Ja cek:
– Fo to nr 2, s. 73.
Rott Da riusz: 
– Dro dzy Czy tel ni cy nr 6, s. 3; nr 7, s. 3; nr 8, s. 3;

nr 9, s. 3.
Rot ter Ko ze ra Vio let ta: 
– Mój Ki lar nr 2, s. 43-44.
Ro zen feld Alek san der: 
– Cza sem %yd jest sm&t ny. Z Alek san drem Ro zens fel -

dem roz ma wia Wi told Tu rant nr 4, s. 36-37;
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– Ro zen feld opo wia da czym jest szmonc nes nr 4, s. 37.
Ró !e wicz Ta de usz:

– *** Czas na mnie. Pa mi! ci Kon stan te go Pu zy ny
nr 5, s. 1;

– [D! bicz Ma ria:] Mo je po jed na nie. Ta de usz Ró "e -
wicz i Niem cy, nr 9, s. 23;

– [D! bicz Ma ria]: W Ber li nie na Sal zu fer... To by #o no -
we miej sce dla Ta de usza Ró "e wi cza w Ber li nie
w 2004 ro ku nr 10, s. 18-19;

– [G! ba la Sta ni s#aw]: Ta de usz Ró "e wicz w „$l% sku”
nr 5, s. 8-13.

Rusz czew ska Vio let ta: 

– Fo to nr 1, s. 34.
[Rut kow ska]

– Edy ta Rut kow ska: Ma lar stwo nr 9, s. 3 ok#ad ki.

S.

Sa sor Jan:

– Fo to nr 12, s. 57.
Sa wicz Zbi gniew: 

– Fo to nr 1, s. 67, 70; nr 2, s. ok#ad ka
s. I, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51; nr 3,
s. 5, 25, 67; nr 4, s. ok#ad ka s. 2, 8, 22, 36, 67, 71;
nr 5, s. ok#ad ka s. 2, s. 1, 5, 9, 11, 67; nr 6, s. 67; nr 9,
s. 48; nr 10, s. 2 ok#ad ki, s. 28, 48, 67; nr 11, s. 2
ok#ad ki, 13, 14, 48, 50, 51, 67; nr 12, s. 8,67;

– NO SPR $wia to wa sa la kon cer to wa dla NO SPR.
Wiel kie otwar cie 1 pa& dzier ni ka 2014. Ka to wi ce pl.
Woj cie cha Ki la ra nr 1. Fo to re por ta" Zbi gnie wa Sa -
wi cza nr 10, s. 4 ok#ad ki.

Schef fler Jo han nes patrz An ge lus Si le sius.
Schu s ter Ri chard:

– Fo to nr 12, s. 36.
Se gie ta Jo an na patrz Stor czew ska Se gie ta Jo an na.
Se ku de wicz An na: 

– Mój Ki lar; za no to wa# Wi told Tu rant nr 2, s. 45.
Shu ty S"a wo mir: 

– Dzie wi!" dzie sia te. Kra ków 2013 (rec.): Bi bia na Li -
sik: La ta dzie wi!' dzie sia te wg Shu te go nr 9, s. 62.

Sie dla czek Mi rel la patrz: Mi ko da Sie dla czek Mi rel la.
Sie mion Ju sty na: 

– Z se recm do bi blio te ki. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz -
na w Ja no wie nr 8, s. 66.

Si ko ra Adam:

– Fo to nr 12, s. 1 ok#ad ki.
Sikora Agnieszka: 

– $l%zacy istniej% (rozmowa z Jackiem Wodzem) nr 1,
s. 5.

– Damian Zimo(: Mój Kilar. Zanotowa#a... nr 2, s. 46;
– Najwa"niejsze jest patrzenie nr 4, s. 42-43;
– $l%ska rodzina w zaniku nr 6, s. 24-25;
– Od degradacji do rewitalizacji nr 7, s. 18-20;
– Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na

Kresach nr 8, s. 43;
– O pami!ci i niepami!ci nr 10, s. 30;
– Rozbieranie )redniowiecza (rec.): Adam Regiewicz:

Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych
i nowych mediów. Warszawa 2014 nr 11, s. 62;

– Foto nr 1 s. 5, 23; nr 4 s. 42; nr 6, s. 10, 11; nr 7,
s. 24; nr 8, s. 5, 6, 7, 9, 43; nr 9, s. 11, 13, 14; nr 10,
s. 30; nr 11, s. 46.

Sikora Jacek: 

– Zaolzianka zagra w „M jak mi#o)'” nr 1 s. 75;
– Jab#onkowianie promuj% nas w Europie nr 2, s. 75;
– Na wyprawie w prehistori! Nadolzia nr 3, s. 75;
– Na Dzie( Teatru nie tylko tablice nr 4, s. 75;
– Ponownie okaza#o si!, "e „Zaolzie potrafi” s. 5,

nr 75;
– Jab#onków pami!ta ksi!dza Adameckiego nr 6, s. 75;
– Zaolzie pielgrzymuje na Jasn% Gór! ju" od 24 lat

nr 8, s. 75;
– Ju bi le usz ka pli cy uczci li msz% )wi! t%, nr 9, s. 75;
– Hej, ko #o Cie szy na by #a wy sta wa nr 10, s. 75;
– Dla ko go na gro da „Z#o ty je stem”? nr 11, s. 75;
– [Za ol zie]. Za ol zie No tat nik kul tu ral ny: nr 1, s. 75;

nr 2, s. 75; nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6,
s. 75; nr 8, s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75;

– Fo to nr 1, s. 75; nr 8, s. 75.
[Sko czy las]

– Sko czy las W#a dy s#aw – mistrz Paw #a Stel le ra nr 3,
s. 50 (gra fi ka).

Sko rek Pa try cja; Szlach ta Wie s"a wa:

– U nas ci% gle co) si! dzie je. MBP w Sie mia no wi cach
$l% skich. Z "y cia bi blio tek nr 6, s. 66.

Skworc Wik tor:

– Ho mi lia – frag men ty. Mój Ki lar nr 2, s. 41, 44.
S"o bod nik Grze gorz: 
– Czas (wiersz) nr 5, s. 45;
– Stru si lom bard (wiersz) nr 5, s. 45.
So ba# ski Piotr:

– Fo to nr 2, s. 39; nr 12, s. 10, 11, 12.
So ko "ow ska Ja ni na Bar ba ra:

– Czte ry ob raz ki )wia ta (wiersz) nr 1, s. 14;
– Im mu ni tet (wiersz) nr 1, s. 15;
– Na sza eu ro uli ca (wiersz) nr 1, s. 1;
– Re mont (wiersz) nr 1, s. 15;
– Wi tra "e god no )ci (wiersz) nr 1, s. 14.
So si# ski Ja ro s"aw:

– Fo to nr 11, s. 55.

So udan The sre se:

– Bal przod ków. Prze#. Ma rze na Du pu is nr 5, s. 26-29.
Spy ra Le szek:

– Spa cer po Pszczy nie z Lesz kiem Spy r%. Po gwar ki ar -
ty stycz ne Hen ry ka Bzdo ka nr 7, s. 38-39.

Sta blik An to ni:

– Wier sze. Wspo mnie nia z po dró #y. Wst!p i oprac.
J. Lysz czy na. Ka to wi ce 2013 (rec.): Ka ta rzy na Be re -
ta: Sta blik – po eta i po dró" nik, nr 6, s. 63.

[Staj nie]

– Staj nie ksi% "! ce Pszczy na nr 6, s. 3 ok#ad ki.
Stauf fer Pa we": 
– Fo to nr 1, s. 68; nr 4, s. 68.
Stel ler Pa we": 
– Gra fi ka nr 3, s. 50.
Stem plew ski Je rzy: 

– Fo to nr 9, s. 68.
Sto bier ski Ma ciej: 

– Fo to nr 2, s. 56; nr 10, s. 57; nr 11, s. 58.
Stor czew ska – Se gie ta Jo an na: 

– Ob#! dy nr 10, s. 32-35.
Stot ko Ry szard: 

– Fo to nr 1, s. 2 ok#ad ki.
Stroj niak Te re sa:

– Ma lar stwo nr 12, s. 50.
Stu chlik Zyg munt:

– Za ra "o ny po go d% du cha i na dzie j%. Roz mo wy z Zyg -
mun tem Stu chli kiem. Po gwar ki ar ty stycz ne Hen ry -
ka Bzdo ka nr 12, s. 52-54.

Sty pu "a Ka ro li na: 

– Je ste )my (wiersz) nr 8, s. 39.
Sy no wiec He le na: 

– $l% ska oj czy zna pol sz czy zna z per spek ty wy edu ka cyj -
nej. Wy bór za gad nie&. Ka to wi ce 2013 (rec.): Kry sty -
na He ska Kwa )nie wicz: $l% ska oj czy na pol sz cy zna
w do mu i w szko le. nr 6, s. 63.

Szej nert Ma" go rza ta: 

– My w'a (ci cie le Tek sa su. Re por ta #e z PRL -u. Kra -
ków 2013 (rec.): Prze my s#aw Pie ni% "ek: My oby wa -
te le PRL -u nr 3, s. 60.

Sza lo nek Mi cha": 
– Ci cha noc. Na pod sta wie praw dzi we go zda rze nia

nr 9, s. 24-26.
Sza" sza Piotr: 

– Tu czy li w do mu. Z Pio trem Sza# sz% roz ma wia Hen -
ryk Bzdok nr 5, s. 40-43.

Szam bur ska Ber na de ta.: patrz Nie spo rek Szam bur -
ska Ber na de ta.
Sza ra niec Lech: 

– Fo to nr 5, s. 20, 21.
Szat ters Do ro ta:

– Bar ba rzy( ca w Cho rzo wie (Ze non Dyt ko) nr 2,
s. 18-19.

Szcza wi# ski Ma ciej S.: 

– Ju bi le usz bez kol cza ste go dru tu. 77. rocz ni ca uro -
dzin Ta de usza Ki jon ki. nr 1, s. 46-47;

– Pej za" po dwój ny, czy li do nas o nas nr 9, s. 76.
Szcze pa# ski Hen ryk: 

– We se le )l% skie go ad wo ka ta nr 1, s. 19-21;
– Czar na le gen da kreu zrit te rów nr 3, s. 23-25;
– Woj na o do gmat nr 5, s. 30-32;
– Mod ny po jazd fin de siec le’u. Cy kli )ci w Ka to wi -

cach, nr 6, s. 38-41;
– Ka mie ni ca pod so ko #a mi nr 7, s. 44-46;
– Cy ster si na $l% sku. Naj star sze pol skie zda nie nr 8,

s. 24-25;
– Ka to wic kie wa gi od Brat ti ga nr 9, s. 36-38;
– Pa de rew ski w Ka to wi cach nr 10, s. 20-24;
– Try umf Apol li na nr 12, s. 40-41.
Szcze pa# ski Jan Jó zef: 

– Dzien nik 1964-1972. Kra ków 2013 (rec.): Alek san -
dra D!b ska Kos sa kow ska: Pa sja po zna nia nr 5, s. 60.

Szcze pa# ski Ma rek S.:

– No wo rocz ny opty mizm – pi!k ne umy s#y i trans pa -
ren cja. No tat nik spó& nio ne go przy by sza nr 1, s. 13;

– Dla cze go Po la cy za cz! li mi gro wa'. No tat nik spó& -
nio ne go przy by sza. We wspó# pra cy z An n% $liz
nr 2 s. 25;

– Dla cze go Po la cy za cz! li mi gro wa' (II). No tat nik
spó& nio ne go przy by sza. We wspó# pra cy z An n% $liz
nr 3 s. 37;

– Do )wiad cze nie prze strze ni. No tat nik spó& nio ne go
przy by sza. We wspó# pra cy z An n% $liz nr 4, s. 21;

– Ra chu nek pierw szej de ka dy Pol ska w Unii Eu ro pej -
skiej. No tat nik spó& nio ne go przy by sza. We wspó# -
pra cy z An n% $liz nr 5, s. 17;

– Oj czy zna pry wat na: roz dzia# za mkni! ty? No tat nik
spó& nio ne go przy by sza. We wspó# pra cy z An n% $liz
nr 6, s. 17;

– Cno ta lo jal no )ci (I). No tat nik spó& nio ne go przy by -
sza. We wspó# pra cy z An n% $liz nr 7, s. 21;

– Cno ta lo jal no )ci (II). No tat nik spó& nio ne go przy by -
sza. We wspó# pra cy z An n% $liz nr 8, s. 13;

– Cno ta lo jal no )ci (III). No tat nik spó& nio ne go przy by -
sza. We wspó# pra cy z An n% $liz nr 9, s. 15;

– W sta rym pol skim ki nie. No tat nik spó& nio ne go przy -
by sza nr 10, s. 25;

– Mnie szo )cio we po tycz ki. No tat nik spó& nio ne go
przy by sza nr 11, s. 23;

– Ko lej na po chwa #a mniej sze go nie ba. No tat nik spó& -
nio ne go przy by sza nr 12, s. 13. 

Sze ma li kow ski T.: 

– Fo to nr 4, s. ok#ad ka s. 2.
Szew czyk Gra !y na Bar ba ra:

– O sztu ce pie le gno wa nia nie miec ko pol skie go dia lo -
gu. Ar chi wum li te rac kie Kar la De de ciu sa nr 2,
s. 26-27;

– Ho no ris cau sa dla szwedz kie go no bli sty To ma sa
Trans tro me ra nr 10, s. 10-11;

– Tho mas Trans tro mer, prze#. Gra "y na Bar ba ra Szew -
czyk;

– Fa sa da (wiersz) nr 10, s. 11;
– Po ran ne pta ki (wiersz) nr 10, s. 11;
– Pre lu dium (wiersz) nr 10, s. 11.
[Szklar ski]

– Ga bi net Al fre da Szklar skie go w Do mu O)wia to wym
Bi blio te ki $l% skiej nr 12, s. 4 ok#ad ki.

Szlach ta Wie s"a wa, Sko rek Pa try cja:

– U nas cia gle co) si! dzie je. MBP w Sie mia no wi cach
$l% skich nr 6, s. 66.

Szmaj duch – Pi lip Be ata:

– Fo to nr 6, s. 57.
Szp$ drow ski Mar cin:

– Fo to nr 8, s. 32.
Szo" tys Wi ta lis:

– Fo to nr 4, s. 45.
Szto ler Grze gorz:

– A po co ci to, Alojz... (Aloj zy Ku)) nr 2, s. 28-30;
– Kim je ste) $wi! to s#a wie? nr 4, s. 9-11;
– Ostat ni spa cer z ksi! dzem Pio trem [Ze grodz kim]

nr 7, s. 6-9;
– Li so, wró' do kra iny kwia tów nr 11, s. 20-22;
– Li so, wró' do kra iny kwia tów (2) nr 12, s. 14-16;
– Fo to nr 11, s. 20, 21, 22; nr 12 s. 14, 15, 16.
Sztu ka Ma ria: 

– Za mek, pa #a ce i gru zy nr 1, s. 72;
– An drzej Ja si( ski: Mój Ki lar. Za no to wa #a... nr 2,

s. 42;
– Mu za po li ftin gu nr 2, s. 72;
– Z Je rzym G#y bi nem roz ma wia… Te atr bez ma ki ja "u

nr 3, s. 34-36; 
– Za co ko cham ksi%" ki nr 3, s. 72;
– Lau re aci Z#o tych Ma sek w So snow cu nr 4, s. 72;
– Roz s% dek lek bez re cep ty. Roz mo wa z prof. dr. hab.

n. med. Ja nem Pil chem la ryn go lo giem Szpi ta la Kli -
nicz ne go w Ka to wi cach nr 4, s. 30-31;

– Ro dzi na mi #o )ci% wiel ka. Pod pa tro na tem „$l% ska”
nr 4, s. 14;

– Tro pa rion pas chal ny. $wi! ta Wiel ka noc ne w Cer kwi
pra wo s#aw nej nr 4, s. 41;

– Za trzy ma' m#o dych. Z Ma# gorz t% Ma( k% Szu lik roz -
ma wia Ma ria Sztu ka nr 4, s. 12-13;

– Po "e gna li )my Kry spi na R. Adam czy ka nr 5, s. 72;
– Noc nie spo dzia nek i... sma ko #y ków nr 6, s. 47; 
– Pre kur sor nr 6, s. 72; 
– S#a wa i sza cu nek nr 6, s. 10-11; 
– Wie s#aw Ka( toch (1954-2014) nr 6, s. 37;
– Po "e gna nie Bo gu s#a wa Ka ba #y nr 7, s. 72;
– Stres po zy tyw ny. Z dr. hab. n. med. Ja ro s#a wem Ma -

kow skim kie row ni kiem Ka te dry i Kli ni ki La ryn go lo -
gii $l% skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go roz ma wia
Ma ria Sztu ka nr 7, s. 10-11;

– Zde rze nie dwóch )wia tów. „Gdzie) obok nas” au dy -
cja Be aty To ma nek )wi! tu je srebr ny ju bi le usz. Roz -
ma wia #a Ma ria Sztu ka nr 7, s. 24-25;

– Czy ta nie kul tu ry. Rok czy tel ni ka. O przy czy nach ab -
sen cji czy tel ni czej w roz mo wie z prof. Te re s% 
Wil ko(, kie row ni kiem Za k#a du Czy tel nic twa w In -
sty tu cie Bi blio te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej
Uni wer sy te tu $l% skie go roz ma wia Ma ria Sztu ka
nr 8, s. 5-7;

– Kl! ska a mo "e re ne sans? O nie zb!d nych zmia nach
w roz mo wie z prof. dr. hab. Ja nem Malic kim dy rek -
to rem Bi blio te ki $l% skiej roz ma wia Ma ria Sztu ka
nr 8, s. 7-9;

– Ra tu nek dla Ma czek nr 8, s. 72;
– $la da mi ry ce rzy i le gio ni stów. Szlak wa row ni i zam -

ków ju raj skich nr 8, s. 14-16;
– No wy dy rek tor w Te atrze Dzie ci Za g#! bia (Ga briel

Gietz ky) nr 9, s. 72;
– Po dwój ny bo nus. Z dy rek to rem Te atru Ko rez Mi ro -

s#a wem Ne iner tem roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 9,
s. 42-44;

– Eli tar na czy ega li tar na? Z rek to rem Uni wer sy te tu
$la skie go prof. zw. dr. hab. Wie s#a wem Ba ny siem
roz ma wia #a Ma ria Sztu ka nr 10, s. 6,7;

– Szko #a star sza od mia sta nr 10, s. 72;
– Po "ar w so sno wiec kiej ka te drze nr 11, s. 72;
– Dro dzy Czy tel ni cy s. 5 nr 12;
– Do bre )l% skie drze wo. Z ar cy bi sku pem se nio rem

Da mia nem Zi mo niem roz ma wia Ma ria Sztu ka
nr 12, s. 8-9;

– Ju bi le usz nad Ra w%. 70. rocz ni ca uro dzin i 50 lat
pra cy ar ty stycz nej Pio tra Sza# szy nr 12, s. 57;

– Laur Kon ra da dla Brzy ka nr 12, s. 72;
– W ho# dzie pa tro no wi. VI Ka to wic kie Dni Hen ry ka

Mi ko #a ja Gó rec kie go nr 12, s. 55;
– [Za g#! bie] No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;

nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,
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s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12, s. 72;

– Fo to nr 4, s. 41.
Szu ba An drzej (prze!.:) 
– Walt Whit man: na sze sta re li sto wie, nr 1 s. 26-29.
Szu lik Ma! go rza ta patrz Ma" ka Szu lik Ma! go rza ta.
Szur man Ta de usz:

– Mo dli twa (wiersz) nr 4, s. 35;
– Na po cz# tek (wiersz) nr 4, s. 35;
– Na dzie ja (wiersz) nr 4, s. 35;
– Nie mo$ li we (wiersz) nr 4, s. 35;
– [Bio gram] Bio gram bp. Ta de usza Szur ma na nr 4,

s. 35.
Szwe da Re na ta, Pa sa mo nik Mag da le na:

– Po my s!y na pro mo cj% bi blio te ki i re gio nu. Gmin na
Bi blio te ka Pu blicz na w Mied& nej, nr 9, s. 66.

Szy ma la Agniesz ka: 

– Fo to nr 6, s. 11; nr 10, s. 6.
Szy mik Je rzy:

– Mój Ki lar nr 2, s. 45;
– Ab dy ka cja Be ne dyk ta XVI (wiersz) nr 7, s. 23;
– Cold play. S!u cha j#c ra dia, w Bia !ym sto ku (wiersz)

nr 7, s. 23;
– Ma ry sia. Cz%'( pierw sza (wiersz) nr 7 s. 23;
– Po cz# tek lip ca. So li tu de (wiersz) nr 7, s. 22;
– Pó! ksi% $yc w Bo chum. O )la sku (wiersz) nr 7, s. 22;
– Pra dzia dek Teo dor (wiersz) nr 7, s. 1;
– Teo lo gia i my. Wy k!a dy i ho mi lie, ese je i roz mo wy

z lat 2003-2013 o mi !o "ci i ka p!a# stwie, o kul tu rze
i $l% sku, o na szych cza sach. Ka to wi ce 2014 (rec.):
Alek san dra Pe the: Ko cham mój 'wiat i mój czas
nr 7, s. 60;

– Hi la ste rion. Wier sze z lat 2009-2014. Ka to wi -
ce 2014. (rec.): Alek san dra Pe the: Hi la ste rion. Lo -
gos, praw da, pi%k no i opo wie'( o cz!o wie ku swo je go
cza su nr 8, s. 61. 

Szy pu !a Fer dy nand:

– B!%d ny ry cerz (gra fi ka) nr 9, s. 1 ok!ad ki, s. 50;
– Fer dy nand Blu ebox – gra fi ka i… Po gwar ki ar ty -

stycz ne Hen ry ka Bzdo ka. Roz mo wa z Fer dy nan dem
Szy pu !# nr 9, s. 51-53.

".

"cia# ska Ka ta rzy na patrz: Wa lo tek – )cia" ska Ka ta -
rzy na.
"li wi# ska Agniesz ka: 

– Fo to nr 4, s. 45.
"liz An na: patrz Szcze pa" ski Ma rek S.
["mie ja Flo rian]:

– Jan Co fa! ka: Z Ko" czyc do Ka na dy nr 11, s. 34-37.
"wier czek Pa we!: 
– Od twa rza j#c ame ry ka" ski sen nr 4, s. 56.
"wie rzy Wal de mar:

– Gra fi ka nr 1, s. 49; 23. Bien na le Pla ka tu Pol skie go.
Ka to wi ce 2013;

– Pla ka ty nr 2, s. 50.

T.

Ta !u$ Ka ta rzy na: 

– Cho pin w Czechch (rec.:) Li bor Mar ti nek: Fry de ryk
Cho pin v ce ske li te ra tu re. Opa wa 2013 nr 1, s. 63;

– Po wrót do Ta jem ni czych ogro dów (rec.): Kry sty na
He ska Kwa 'nie wicz: Ta jem ni cze ogro dy 3. Ka to wi -
ce 2013 nr 6, s. 60;

– No we wy da nie Wie &y spa do chro no wej Ka zi mie rza
Go! by (rec.): Ka zi mierz Go! ba: Wie &a spa do chro no -
wa. Ka to wi ce 2014 nr 12, s. 61.

Ta !u$ Ka ta rzy na, Kry sty na He ska Kwa %nie wicz:

– Li te ra tu ra dla dzie ci i m!o dzie &y (1945-1989). Ka to -
wi ce 2014. (rec.): Hen ry ka An drzej czak: O li te ra tu -
rze dla dzie ci i m!o dzie &y nr 11, s. 60.

Ta tu% Agniesz ka, Wro &y na Cha !up ska Ewa:

– Bi blio te ka dla Cie bie. MiPBP w Wo dzi s!a wiu )l# -
skim. Z $y cia bi blio tek, nr 1, s. 66.

To karz An na:

– Woj na Mel le ra (roz mo wa z...) nr 1, s. 30-31.
To ma la Ani ta: 
– Baj ko wo. Ga le ria )l# skie go Te atru Lal ki i Ak to ra

„Ate neum” (gra fi ka) nr 2, 3 stro na ok!ad ki;
To ma nek Be ata: 

– Kie dy prze sz!o'( sta je si% przy sz!o 'ci# nr 5, s. 34-
36;

– Zde rze nie dwóch 'wia tów. „Gdzie' obok nas” au dy -
cja Be aty To ma nek 'wi% tu je srebr ny ju bi le usz. Roz -
ma wia !a Ma ria Sztu ka nr 7, s. 24-25;

– Prze $yc Gol go t% nr 11, s. 8-10.
Tom czak Piotr:

– Apo ka lip sa (wiersz) nr 6, s. 42;
– Bur del w Ku ta isi (wiersz) nr 6, s. 43;
– Je dy ne skró ty (wiersz) nr 6 s. 42;
– Ko pal nia (wiersz) nr 6, s. 42;
– Nie poj mo wa ne (wiersz) nr 6, s. 43;
– )mier( z ty si# ca ran (wiersz) nr 6, s. 43;
– Upa dek (wiersz) nr 6, s. 42;
– Wiatr (wiersz) nr 6, s. 42;
– Zwie dza nie nr 6, s. 43.
Tom czok M. patrz Bar tos Ewa. 

[Trans tro mer] 

– Tho mas Trans tro mer Prze!. Gra $y na Bar ba ra Szew -
czyk;

– Fa sa da (wiersz) nr 10, s. 11;
– Po ran ne pta ki (wiersz) nr 10, s. 11;
– Pre lu dium (wiersz) nr 10, s. 11.
Tról ka Wi told: 

– Fo to nr 9, s. 2 ok!ad ki.
Tryt ko Ja cek: 

– Fo to nr 2, s. 68.
Tryt ko Syl wia: 
– Fo to nr 2, s. 68.
Tu rant Wi told: 

– Dro dzy Czy tel ni cy, nr 1, s. 3; nr 2, s. 3; nr 3, s. 3;
nr 4, s. 3; nr 5, s. 3;

– An na Se ku de wicz: Mój Ki lar. Za no to wa!... nr 2,
s. 45;

– Lau ry umie jet no 'ci i kom pe ten cji 2014 nr 2, s. 17;
– Ob ser wo wa ne z zim n# krwi# (rec.:) Tru man Ca po te:

Por tre ty i ob ser wa cje. Ese je. *ód& 2012 nr 2, s. 60;
– Z Bog da nem Wi t# (Car ran tu ohill) roz ma wia… Ir -

landz ka mu zy ka i 'l# ski tem pe ra ment nr 3, s. 17;
– Cze mu +yd jest sm%t ny? Z Alek san drem Ro zens fel -

dem roz ma wia … nr 4, s. 36-37;
– Od „Kon spi ry” do Wysp So !o wiec kich. Z Ma riu -

szem Wil kiem roz ma wia … nr 5, s. 33;
– Cze ka j#c na dok to ra Rol le. Z mo ich Gó rek nr 6,

s. 21;
– Ci sza przed bu rz#. Z mo ich Gó rek nr 7, s. 54;
– Mgli ste po j% cie wol no'(. Z mo ich Gó rek nr 8, s. 35;
– Wol no'( ar ty ku! k!o po tli wy. Z mo ich Gó rek nr 9,

s. 27;
– Po wsta nie je sie ni. Z mo ich Gó rek nr 10, s. 31;
– Ber tie Wo oster w Tosz ku nr 11, s. 31-33;
– Szkoc ki dy le mat. Z mo ich Gó rek nr 11, s. 27;
– )la da mi dzie ci" stwa, chwa !y i mi !o 'ci (pew ne go

mo nar chy). Z mo ich Gó rek nr 12, s. 39.
TW@R (Twar doch Ry szard):

– Gra fi ka nr 2, s. 52.

[Ty dzie#]

– Ty dzie" Kul tu ry Be skidz kiej – naj wi%k sze 'wi% to
folk lo ru nr 8, s. 2 ok!ad ki.

U.

Urba niak Mi cha! Pa we!: 
– Ta jem ni ce Chra lot te Bron te (rec.:) Eryk Ostrow ski:

Char lot te i jej sio stry spi% ce. Kra ków 2013 nr 2,
s. 61;

– Mi% dzy s!o wa mi (rec.): Piotr Ibra him Kal was: Mie -
dzy rzecz. Prusz ków 2013 nr 3, s. 61;

– Po zor nie pro ste hi sto rie (rec.): Ali ce Mun ro: Jaw ne
ta jem ni ce. Prze!.: An na Przed pe! ska-Trze cia kow ska.
War sza wa 2014 nr 7, s. 63;

Urba# ska Agniesz ka:

– Pa trick Mo dia no – Li te rac ka Na gro da No bla A.D.
2014 nr 12, s. 28-29.

Urgacz-Ku' niak Ad ria na:

– Zie lo ne mu po j% ciu wy da wa !o si%, $e ka$ dy je zna
(rec.): Mi cha! Wro" ski: Zie lo ne po j' cia. Ryb -
nik 2013 nr 3, s. 62;

– Na spa cer z Mi cha !em Wro" skim (rec.): Mi cha!
Wro" ski: Spa cer. Kra ków 2014;

– B% d% $y! do 2040 ro ku. Mi cha !o wi Wro" skie mu
z oka zji 50-le cia pra cy twór czej nr 9, s. 35;

– Dzien ni ki szcz% 'li we (rec.): Lon don eye. Gdy -
nia 2013 nr 10, s. 63.

Uszok Piotr:

– Fo to nr 1, s. 67.

V.

W.

[W ho! dzie]

– W ho! dzie Ja no wi Paw !o wi II nr 5, s. 68.
Wa gner Grze gorz: 

– Woj na Mel le ra (wy wiad z M. Mel le rem) nr 1,
s. 30-31;

– Fo to: nr 1, s. 30.
Wa gner To mas: 

– Fo to nr 4, s. 18, 19, 20.
Wal czak Bu dzicz Ja ni na: 

– Mo ja pa sja. Gra fi ka nr 4, s. 3 stro na ok!ad ki.
Wa len cik Jan: 

– Fo to nr 10, s. 46, 47.
Wa lo tek "cia# ska Ka ta rzy na:

– Gli wic kie ren dez vo us. Z Krzysz to fem Kor win Pio -
trow skim kie row ni kiem ar ty stycz nym Gli wic kie go
Te atru Mu zycz ne go roz ma wia Ka ta rzy na Wa lo tek
)cia" ska nr 6, s. 56-58.

Wa niek Hen ryk:

– Schwa nen ge sang nr 1, s. 35-38.
Wa ro# ska Jo an na:

– O na g!ym i nie spo dzie wa nym spo tka niu. Te atr nr 3,
s. 58;

– Zmia ny w 'wie cie Dul skich nr 5, s. 57;
– Tan go na trzy g!o sy i jed n# tan cer k% nr 6, s. 59;
– Krzyk Ham le ta nr 11, s. 56;

– By! nie tyl ko Ja no si kiem nr 12, s. 56.
Wa wer la D!u gosz Sa bi na: 

– Ma rian i moc (wiersz) nr 3, s. 33;
– Wy cia gnij mnie z g!o wy (wiersz) nr 3, s. 33.
Waw rzy czek Kla sik Mi cha li na:

– Re flek sja. XXIII bien na le pla ka tu nr 2, s. 76;
– Wiel ki mistrz wiel kie go ucznia (W!a dy s!aw Sko czy -

las, Pa we! Stel ler) nr 3, s. 51;
– Kla sy cy 'l# skiej sztu ki nr 4, s. 48;
– Bez po 'red nio nr 5 s. 50;
– Li te ra jest cie niem gwiaz dy nr 6, s. 48;
– Na prze ciw ko lo ru. Je ani ne Co hen i Ja vier Fer nan dez

w Ga le rii Sztu ki Wspó! cze snej w BWA w Ka to wi -
cach nr 10, s. 76;

– Po zo sta( wier nym so bie. 10. rocz ni ca 'mier ci Je rze -
go Du dy-Gra cza nr 11, s. 51-52.

[We nklarz To masz]

– Rze& ba nr 9, s. 49;
– Ja cek Ku rek: Bóg z gli ny ule pi! cz!o wie ka. O To ma -

szu We nkla rze nr 9, s. 46-48; 49.
We sley Paul:

– Po go dzi nach. Z Shaw nem Chri sten se nem i Pau lem
We sley em o re ali za cji fil mu, de pre sji i naj bli$ szej
przy sz!o 'ci w My stic Falls roz ma wia Mar ta Ba !a ga
nr 10, s. 40-41.

Whit man Walt:

– Na sze sta re li sto wie. Prze!.: An dzrej Szu ba. nr 1,
s. 26-29;

Wi de ra Bog dan:

– Krót ko o ksi#$ kach, 
nr 1, s. 64 (no ty: M. Bul sa, G. Grze go rek, B. Wi tasz -

czyk: Do my, i gma chy. Ka to wi ce 2013; J.F. Le wan -
dow ski: Epi zo dy to szec kie. To szek 2013; M. Li pok 
– Bier wia czo nek (wy bór i red.): Dzie ci# stwo, mlo do"(
i wiel ka bu do wa. Wspo mnie nia ty szan. Ty chy 2013;
Mu zeum ko "ciel ne w pe spek ty wie za da# i tren dów
wspó! cze sne go mu ze al nic twa. Ma te ria !y z se sji na uko -
wej w dniach 14-15 czerw ca 2012. Ka to wi ce 2012;
D. Si mo ni des: $l% ski hor ror. O dia b!ach, skarb ni kach
i utop cach. Opo le 2013; J. Teo fil ska: Pod pa tro na tem
spó! ki Gi sche. Gmi na Ja nów na Gór nym $l% sku. Ka to -
wi ce 2013;

nr 2, s. 64 (no ty: Ba na' Kor ne lia: Ko mu ni stycz ny
apa rat bez pie cze# stwa wo bec piel grzy mek sta no wych
do Pie kar $l% skich Ka to wi ce 2013; Cza sy pi smo o hi -
sto rii Gór ne go $l% ska nr 1 (3) 2013, Ka to wi ce 2013;
Bar ba ra i Adam Pod gó r scy (red.:) Sy na go ga w Wir -
ku 1891-1939 Oca lo na pa mi'(. Wyd. II Ru da )l# -
ska 2013; Szki ce ar chi wal no hi sto rycz ne nr 10.
Ka to wi ce 2013; Ka ta rzy na M!y nar czyk: Mo ja pra cow -
nia. Ka to wi ce 2011, Ka ta rzy na M!y nar czyk: Sa vo ir vi -
vre dla ko chan ków Ka to wi ce 2013); 

nr 3, s. 64 (no ty: Hen ry ka Wach Ma lic ka: Bo gu mi !a
Mu rzy# ska. Bio gra fia no stal gicz na. Ka to wi ce 2014;
Ilo na Co pik: Mi' dzy Gli wi ca mi a Gle iwitz. Prze strze#
kul tu ro wa mia sta w pi sar stwie Hor sta Bien ka. Ka to -
wi ce 2013; Cze s!aw Lu dwi czek: W cie niu Do mu Pra -
sy. Ka to wi ce 2013; Da riusz W% grzyn: Od pierw sze go
straj ku do „Trze cie go Sze re gu”. NSZZ „So li dar no"(”
Re gion Pod be ski dzie (1980 – 1983). Opis kon flik tu po -
li tycz ne go. Ka to wi ce 2013; Cza sy pi smo o hi sto rii Gór -
ne go $l% ska nr 2/2013. Ka to wi ce 2013; Da rek Foks:
Roz mo wy z g!u chym psem. *ód& 2013); 

nr 4, s. 64 (no ty: Ste fan Szy mut ko: Po co li te ra tu ra
jesz cze jest. Pi sma roz pro szo ne. Ka to wi ce 2013; He le -
na Sy no wiec: $l% ska oj czy zna pol sz czy zna z per spek -
ty wy edu ka cyj nej. Wy bór za gad nie". Ka to wi ce 2013;
Z za ka mar ków szu flad, z za ka mar ków pa mi' ci. Wy sta -
wa pa mi% tek ro dzin nych ty szan. Ty chy 2014; S!a wo -
mir Ma tusz: Licz nik Ge ige ra 20 naj wa& niej szych
wspó! cze snych wier szy w in ter pre ta cjach. So sno -
wiec 2013; Eu ge niusz Haj duk: W mil cze niu i na dziei.
Wier sze. Ka to wi ce 2013; Pa tryk Chrzan: Prze ka zy
pod pro go we. B% dzin 2013); 

nr 5 s. 64 (no ty: Wy wóz ka. De por ta cja miesz ka# ców
Gór ne go $l% ska do obo zów pra cy przy mu so wej
w Zwi%z ku So wiec kim w 1945 ro ku. Fak to gra fia – kon -
tek sty – pa mi'(. Ka to wi ce 2014; Wal de mar Odo row ski:
Ar chi tek tu ra Ka to wic w la tach mie dzy wo jen nych
1922 – 1939. Ka to wi ce 2013; Ja dwi ga Li po" ska Saj -
dak, Ewa Ro siek – Busz ko: Prze chadz ki hi sto rycz ne
po Ka to wi cach. Ka to wi ce 2013; Sztu ka i prze mys!. Pa -
ra dyg mat in no wa cji – dzie dzic two kul tu ro we na ob sza -
rach prze my s!o wych Nie miec i Pol ski. Ka to wi ce 2013;
Ju sty na Ja rosz: Ko bie ta od "wi't na, czy li $l% zacz ka
w stro ju lu do wym. Ka to wi ce 2014; Ed mund Bo rzem -
ski: Cz!o wiek za bur t%; Kra ków 2014); 

nr 6 s. 64 (S!ow nik pi sa rzy "l% skich T. 4 J. Lysz czy -
na, D. Rott. Ka to wi ce 2013; Va de me cum $l%sk:
ba da nia "l% sko znaw cze J. Pod gór ska – Ry ka !a;
K. Stel mach, J. Wi chu ra. Ka to wi ce 2013; Kry sty -
na Pie ron kie wicz-Piecz ko, Ma! go rza ta Paul: La le, mi -
sie, ko ni ki... Za baw ki w zbio rach Mu zeum $l% skie go
w Ka to wi cach Ka to wi ce 2013; Ma ry la Sit kow ska,
Ewa Lisz ka: W!a dy s!aw Sko czy las – mistrz Pa wa !a
Stel le ra. Ka to wi ce 2014; Fran ci szek Wy le &uch: Gra -
fi ka i ma lar stwo. Ty chy 2014; Jo la Ku bik: Mo je Pie ka -
ry Pie ka ry )l# skie 2013); 
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nr 7, s. 64 (Mu zeum Or ga nów !l"# kich. Ka to wi -
ce 2013; Jo an na Po pan da, Ur szu la Rze wi czok: Ma de
in Ka to wi ce. Ka to wi ce 2014; Ma ria Li pok – Bier wia -
czo nek: Mo je ty skie nie bo. Fo to gra fia. Ty chy 2014;
Gin ter Pie ro! czyk: Asty kasz ta na, czy li opo wie #ci
o !l" sku nie zmy #lo nym. L" dzi ny 2014; Adam Gaw ron:
Bi blio gra fia pol skich wy daw nictw zwar tych o Zie mi
Pszczy$ skiej. Ty si"c ksi" %ek w la tach 1612-2013.
Pszczy na 2014; Zbiór po ezji z &" ki. Pszczy na 2013); 

nr 8, s. 64 (Ro bert Ciu pa, Bo gu s#aw Tracz: Ma rze -
nia z be to nu. Co dzien no#' na Gór nym !l" sku w la tach
sie dem dzie sia tych XX wie ku. Ka to wi ce 2014; Ali cja
Ba det ko: Tam kró lo wa( blu es... Pró ba mo no gra fii klu -
bu „PULS” w Ka to wi cach. Opo le 2014; Agniesz ka
Ociep ka: Krzy %ow scy z Ty chów. Por tret nie zwy k(ej ro -
dzi ny Ty chy 2014; Bar ba ra Grusz ka Zych: Do wo dy
na ist nie nie ciem ni. Wier sze wy bra ne. Wro c#aw 2013;
Ma riet ta Ni kiel: Be ry o Ant ku i Franc ku, utop ku, djo -
b(ach i cwer gach. Wo dzi s#aw 2013; Na ta lia Kru szy na:
To tyl ko ko lor. Ha li na Ler man (1928 – 2013). Ka to wi -
ce 2014); 

nr 9, s. 64 (Bu dow nic two i ar chi tek tu ra Ka to wic.
Ka to wi ce 2014; In struk cje raj ców miej skich z Pszczy -
ny z XVII wie ku. Pszczy na 2013); 

nr 10, s. 64 (Gro nie. Hi sto ria – kul tu ra – sztu ka. Wy -
daw nic two po #wi) co ne *y wiecz czy+ ni we i Be ski dom.
$y wiec 2013; Grze gorz Szto ler: Boj szo wia nie. Ka len -
da rium z hi sto rii ze spo (u folk lo ry stycz ne go... Boj szo -
wy 2014; Wspo mnie nia przy #wie cach (pa mi" ci
L. Ka sprzy ka i cz#on ków Sto wa rzy sze nia Au to rów
Pol skich, Od dzia# w B" dzi nie) B" dzin 2014; Fer dy -
nand Go etel: Ana kon da. Kra ków 2014; Jó zef Mu sio#:
Ra mio na wa gi. Kra ków 2014; S#a wo mir Ma tusz: Pio -
sen ka o okien kach. Po dwór ko Szpil ma na So pot 2014:

nr 11 s. 64 (Ma# gorz ta Su chac ka: Trans for ma cja re -
gio nu prze my s(o we go w kie run ku re gio nu wie dzy. Stu -
dium so cjo lo gicz ne wo je wódz twa #l" skie go Ka to wi ce
2014; Ty gór ni cza %mi jo! Roz mo wy z pro fe so rem An -
drze jem Kar bow ni kiem o re struk tu ry za cji pol skie go
gór nic twa w) gla ka mien ne go. Ka to wi ce 2014; Pro fe -
so ro wi w ho( dzie. Pu bli ka cja po #wi) co na set nej rocz -
ni cy uro dzin pro fe so ra Ja na Szcze pa$ skie go (red.):
Da niel Ka d#u biec. Cie szyn 2014; Mi ro s#aw S#om czy! -
ski: Ka me rzy sta. Te le wi zyj ne epi zo dy i hi sto rycz ne
wpad ki. Ka to wi ce 2013; Ks. Le on Sta si! ski: B) dzin
pierw sze dni woj ny 1939 r. B" dzin 2014; Ja ni na Bar -
ba ra So ko #ow ska: De kli na cja. Wier sze daw ne i no we.
Cho rzów 2014.);

nr 12 s. 64 (Cza sy pi smo o hi sto rii Gór ne go !l" ska
nr 1 (5) 2014 Ka to wi ce 2014; Fa bri ca Si le sia nr 2
(7) 2014 Ka to wi ce 2014; Ar ty #ci po wia tu bie ru$ -
sko – l) dzi$ skie go Bie ru! 2014; Ur szu la Rze wi czok:
D"b. Dzie je dziel ni cy Ka to wic. Ka to wi ce 2014; 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. Pszczy na 2013; Kry stian Krze mi! ski:
!wia t(o prze sz(e go cza su. Wier sze wy bra ne. Tar now -
skie Gó ry 2014.);
– D#u gi po wrót bo ha te ra (Sej mik %l& ski zde cy do wa#,
'e rok 2014 b" dzie w na szym wo je wódz twie Ro kiem
Hen ry ka S#a wi ka) nr 2, s. 5;

– Baj ko wo nr 2, s. 76;
– Mój Ki lar. Jo an na Wnuk Na za ro wa. Za no to wa#...

nr 2, s. 44;
– Mar sza# ko wa Ma t& Ha ri? (rec.): D#u gaj czyk Edward:

Pe chow cy. Ksi) ga afer szpie gow skich na te re nie
Gór ne go !l" ska w okre sie mi) dzy wo jen nym. Lesz -
no 2013 nr 4, s. 63;

– Po dró' do gra nic ry sun ku nr 4, s. 40;
– Au to no mia bez mi tów (rec.): Jan F. Le wan dow ski:

Czas au to no mii. Cho rzów 2014 nr 6, s. 61;
– Ko lo ro wy te atrzyk dro gi nr 6, s. 58;
– Wy rzu ce ni dla „So li dar nych”. Pierw sze cz" (cio wo

wol ne... nr 6, s. 6-9;
– Ale si" tu wy ra bia #o! nr 8, s. 76;
– O ty skim nie bie, pierw szo ma jo wym krzy 'u i ksi& 'ecz -

ce dla wnucz ki. Z d#u go let ni& dy rek tor k& Mu zeum
Miej skie go w Ty chach Ma ri& Li pok Bier wia czo nek
roz ma wia Bog dan Wi de ra nr 8, s. 40-42;

– Spraw dzian nie obec no (ci. (rec.): Bar ba ra Grusz ka
Zych: Ko szu la przed ko la na. Ka to wi ce 2014 nr 9,
s. 63;

– Hi sto ra jed ne go owa da nr 10, s. 58;
– Po dró' w mu zycz ny ko smos (rec.): Ja cek Ku rek,

Krzysz tof Ma li szew ski (red.): Mu zy ka i war to #ci.
Cho rzów 2014. nr 11, s. 63;

– Ary sto kra ci, za kon ni cy, miesz cza nie (rec.): 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. Gli wi ce 2014 nr 12, s. 63;

– Po ucza j& cy spa cer po Ka to wi cach nr 12, s. 10-12.
Wie te cha An na:

– Fo to nr 1, s. 10.
Wilk Grze gorz:

– Fo to nr 1, s. 42, 43.
Wilk Ma riusz: 
– Od „Kon spi ry” do Wysp So #o wiec kich. Z Ma riu -

szem Wil kiem roz ma wia Wi told Tu rant nr 5, s. 33.

Wilk Mi cha!, Adam Re gie wicz:

– Ma szy ny kru sze nia s#ów nr 11, s. 40-41.
Wilk Teo dor: 

– Fo to nr 2 s. 68.
Wil ko" Te re sa: 

– Czy ta nie kul tu ry. Rok czy tel ni ka. O przy czy nach ab -
sen cji czy tel ni czej w roz mo wie z prof Te re s& Wil ko!,
kie row ni kiem Za k#a du Czy tel nic twa w In sty tu cie Bi -
blio te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej Uni wer sy -
te tu %l& skie go roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 8, s. 5-7.

Wisz niow ska Mo ni ka: 

– Ko mu (dzi siaj) po trzeb ny jest Ki siel? nr 4 s. 28-29.
Wit An to ni:

– Jak na k#o ni) or kie str" do en tu zja zmu? Roz ma wia#
Ma rek Brze* niak nr 3, s. 5-7.

Wi ta Bog dan: 

– Ir landz ka mu zy ka, (l& ski tem pe ra ment. Roz ma wia#
Wi told Tu rant nr 3, s. 17.
Wit kow ski To masz: 

– Z bu ta (wiersz) nr 8, s. 39.
Wit t chen Ja kub:

– Fo to nr 6, s. 68.
wk.: 

– „Pa ste lo wy %l&sk”. Ak cja cha ry ta tyw na. Zna ki i twa -
rze mia sta Ka to wi ce, nr 1 s. 67;

– Woj ciech Ki lar i je go Ka to wi ce. Zna ki i twa rze mia -
sta Ka to wi ce nr 2, s. 49;

– Ju bi le usz An to nie go Wi ta. Zna ki i twa rze mia sta Ka -
to wi ce nr 3, s. 67;

– Fil har mo nia %l& ska – no wa prze strze! dla mu zy ki.
Zna ki i twa rze mia sta Ka to wi ce nr 4, s. 67;

– Drzwi sze ro ko otwar te. Zna ki i twa rze mia sta Ka to -
wi ce nr 5, s. 67;

– 40 lat Chó ru Fil har mo nii %l& skiej nr 6, s. 67;
– Pa mi" ci Hen ry ka S#a wi ka i Joz se fa An ta la. Zna ki

i twa rze mia sta Ka to wi ce. nr 7, s. 67;
– Ka to wi ce – wi zu ali za cje i re ali za cje nr 8, s. 67;
– Ty dzie! Kul tu ry Be skidz kiej – naj wiek sze (wi" to

folk lo ru nr 8, s. 2 ok#ad ki;
– Pa #ac M#o dzie 'y ju' po re mon cie. Zna ki i twa rze

mia sta Ka to wi ce nr 9, s. 67;
– Z oka zji 149 uro dzin Ka to wic. Zna ki i twa rze mia sta

Ka to wi ce nr 10, s. 67;
– D&b ma no wy dom kul tu ry. Zna ki i twa rze mia sta

Ka to wi ce nr 11, s. 67;
– „Uro da pol sz czy zny” w pa #a cu M#o dzie 'y. Zna ki

i twa rze mia sta Ka to wi ce nr 12, s. 67.
W!o dar czyk Ja nusz A.:

– Obec no#' ar chi tek tu ry. Ka to wi ce 2013 (rec.): Edy -
ta Ant ko wiak Kie dos: Dla dy le tan ta – mi #o (ni ka
nr 7, s. 62.

Wnuk Na za ro wa Jo an na: 

– Mój Ki lar. Za no to wa# Bog dan Wi de ra nr 2, s. 44.
Wo de hau se P.G.:

– Fo to nr 11, s. 31. 
Wol ny Jó zef:

– Fo to nr 1, s. 67;
Wol ski Jan, Ze non O#óg (red.):

– Trze ba si) trzy ma' piek nych przy zwy cza je$. Twór -
czo#' Ja na Da row skie go. Rze szów 2012 (rec.): Bar -
tos Ewa: – Da ro vski re di vi vus nr 5, s. 61.

Wol ting Mo ni ka, Woj ciech Bro war ny (red.):

– Opcja nie miec ka. O pro ble mach z to% sa mo #ci"
w li te ra tu rze pol skiej i nie miec kiej po 1989 ro ku.
Kra ków 2014 (rec.): Ewa Wy l" 'ek: Po upad ku mu -
ru – nie miec ko -pol skie pro ble my z to' sa mo (ci&
nr 12, s. 60.

Wo$ niak Je rzy Lu cjan:

– Drze wa przy dro dze. So sno wiec 2014. (rec.): Ry -
szard Bed nar czyk: Ple ca mi po czu jesz zie mi", nr 8,
s. 60;

– Chasz cze (wiersz) nr 11, s. 19;
– Mat ka (wiersz) nr 11, s. 1;
– Mo je miej sce (wiersz) nr 11, s. 19;
– Po za ogro dy (wiersz) nr 11, s. 19;
– %wia t#o i ciem no() (wiersz) nr 11, s. 18;
– Wiersz przy cho dzi (wiersz) nr 11, s18;
– Wspo mnie nie (wiersz) nr 11, s. 18.
Wo$ nia kow ska Ja dwi ga:

– Vo lun ta rius – zna czy wra' li wy, nr 1, s. 42-43.
Wódz Ja cek:

– %l& za cy ist nie j& (roz ma wia Agniesz ka Si ko ra),
nr 1, w. 5.

Wój cik Du dek M.:

– patrz Nie spo rek Szam bur ska B.
Wój cik Du dek M.:

– No we opi sa nie #wia ta. Li te ra tu ra i sztu ka dla dzie -
ci i m(o dzie %y w kr) gach od dzia (y wa$ nr 1, s. 62.

Wój cik Ja nusz:

– Ed mund Osma! czyk, Zbysz ko Bed norz, Je rzy Ko -
za rzew ski in me mo riam; przy po mnie nia, cy ta ty, re -
flek sje na za ko! cze nie opol skich ob cho dów set nej
rocz ni cy uro dzin, nr 1, s. 32-34;

– Opol ska „Ze msta po li tycz na” nr 1, s. 69;
– Stu dia El sne row skie nr 2, s. 69;
– Chy ba, 'e Pan Po lnar nr 3, s. 69;
– Sce na pod gwiaz da mi nr 4, s. 69;
– Pa mi") owo cu j& ca nr 5, s. 69;

– Czer wo ne ma ki nr 6, s. 69;
– Pa #ac w Paw #o wi cach nr 7, s. 69;
– Pro jekt Mu zeum Kre sów nr 8, s. 69;
– Ga le ria Pa na ceum nr 9, s. 69;
– Szma rag do we ta len ty nr 10, s. 69;
– Po eci na (l& skim Wa we lu nr 11, s. 69;
– Pa ni Ja na od Sa pe rów nr 12, s. 69;
– Opo le. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69; nr 2, s. 69;

nr 3, s. 69; nr 4, s. 69; nr 5, s. 69; nr 6, s. 69; nr 7,
s. 69; nr 8, s. 69; nr 9, s. 69; nr 10 s. 69; nr 11 s. 69;
nr 12, s. 69.

Wro na Ka ta rzy na patrz: +a ta Wro na Ka ta rzy na.
Wro" ski Mi cha!: 
– Zie lo ne po j) cia. Ryb nik 2013 (rec.): Ad ria na Urgacz

Ku* nik: Zie lo ne mu po j" ciu wy da wa #o si", 'e ka' dy
je ma nr 3, s. 62;

– Lu stro. nr 7, s. 28-31.
– Spa cer. Kra ków 2014. (rec.): Ad ria na Urgacz-Ku* -

niak: Na spa cer z Mi cha #em Wro! skim nr 7, s. 61.
Wro #y na Cha !up ska Ewa, Ta tu% Agniesz ka: 

– Bi blio te ka dla Cie bie. MiPBP w Wo dzi s#a wiu %l& -
skim. Z 'y cia bi blio tek nr 1, s. 66.

Wy cisk Jó zef:

– Przez Ka to wi ce do Unii Eu ro pej skiej. Z Woj cie chem
Ku spi kiem pre ze sem Za rz& du Pol skie go To wa rzy -
stwa Wspie ra nia Przed si" bior czo (ci, ini cja to rem Eu -
ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go roz ma wia...
nr 5, s. 14-16;

– EKG – pró ba pod su mo wa nia nr 6, s. 26-27;
– Ape lem czy re ko men da cja mi nr 10, s. 5.
Wy cy ka! Mo ni ka: 

– Ob#" dzie, krocz za mn&. Ru bry ka m#o dych (Da le
Was ser man: Lot nad ku ku# czym gniaz dem) nr 3,
s. 56.

Wy le #uch Fran ci szek:

– Gra fi ka i ma lar stwo nr 6, s. 50.
Wy l& #ek Ewa:

– Po upad ku mu ru – nie miec ko-pol skie pro ble my
z to' sa mo (ci& (rec.): Woj ciech Bro war ny, Wol ting
Mo ni ka (red.): Opcja nie miec ka. O pro ble mach
z to% sa mo #ci" w li te ra tu rze pol skiej i nie miec kiej
po 1989 ro ku. Kra ków 2014 nr 12, s. 60. 

Wy rwas Ka ta rzy na:

– Od mie niaj my na zwi ska. nr 7, s. 41;
– www.po rad nia je zy ko wa.pl nr 8, s. 46; nr 9, s. 64;

nr 10, s. 63; nr 11, s. 33; nr 12, s. 55.

Y.

Z.

[Za g!& bie]

– Za g#" bie. No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 72; nr 2, s. 72;
nr 3, s. 72; nr 4, s. 72; nr 5, s. 72; nr 6, s. 72; nr 7,
s. 72 nr 8, s. 72; nr 9, s. 72; nr 10 s. 72; nr 11 s. 72;
nr 12 s. 72.

Za krzew ski To masz: 

– Fo to: nr 1, ok#ad ka s. 1, s. 71; nr 2, s. 57.
Za lew ski Pa we! Da niel:

– Gdzie #mier' nie si) ga. Kra ków 2013 (rec.): Ka ta -
rzy na Be re ta Po dró 'o wa #em cze ka j&c na przrzut nr 4,
s. 60.

Za nus si Krzysz tof: 

– Mój Ki lar. Za no to wa# To masz Okra ska nr 2 s. 46.
[Za ol zie] 

– Za ol zie. No tat nik kul tu ral ny: nr 1, s. 75; nr 2, s. 75;
nr 3, s. 75; nr 4, s. 75; nr 5, s. 75; nr 6, s. 75; nr 8,
s. 75; nr 9, s. 75; nr 10 s. 75; nr 11 s. 75.

Za po tocz ny Alek san dra: 

– Wy j&t ko we spo tka nie, nr 4, s. 46.
[Ze grodz ki Piotr]

– Szto ler Grze gorz: Ostat ni spa cer z ksi" dzem Pio trem
[Ze grodz kim] nr 7, s. 6-9.

Ze ler Bog dan:

– Spo wied* po ety [Ta de usz Ki jon ka] nr 10, s. 28-29.
Ze mba la Ma rian: 

– R" ce ci& gn& ce do 'y cia. Z prof. dr. hab. Ma ria nem
Ze mba l& dy rek to rem %l& skie go Cen trum Cho rób
Ser ca w Za brzu roz ma wia #a Bar ba ra Grusz ka Zych
nr 6, s. 14-16.

Zi mo" Da mian: 

– Mój Ki lar. Za no to wa #a Agniesz ka Si ko ra nr 2, s. 46;
– Do bre (l& skie drze wo. Z ar cy bi sku pem se nio rem Da mia -

nem Zi mo niem roz ma wia Ma ria Sztu ka nr 12, s. 8-9.
Zmar z lik Je rzy: 

– Fo to nr 7, s. 26.
Zych Bar ba ra patrz: Grusz ka Zych Bar ba ra.

'.

'ak To masz: 

– Fo to: nr 1: s. 2 ok#ad ki, s. 71; nr 6, s. 67; nr 12, s. 2
ok#ad ki.
'e brow ski Ma rek:

– Je rzy Gie droy'. *y cie przed „Kul tu r"”. Kra -
ków 2012 (rec.:) Prze my s#aw Pie ni& 'ek: Na ro dzi ny
le gen dy nr 2, s. 62. 

Opracowa#a:
ALEKSANDRA LUBANOWSKA
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Przed na sz! pierw sz! po dró "!
do Ita lii w ro ku 1974, w cza -

sie któ rej pla no wa li #my by$
w Rzy mie i Wa ty ka nie, po sta no -
wi %em za si& gn!$ j& zy ka u ko le -
gi, któ ry nie tyl ko tam by% ale
i mia% zdj& cie z ów cze snym Pa -
pie "em Paw %em VI.

Uzy ska %em in for ma cj&, gdzie
si& uda$, by do sta$ wej #ciów k&
na #ro do w! au dien cj& do Sa li
Ner wie go...

Kon tak tem by% Wy so ki Do -
stoj nik Za ko nu... z po cho dze nia
Po lak. 

Spo tka nie od by wa %o si& w at -
mos fe rze grzecz nej po praw no #ci
do chwi li, kie dy od po wie dzie li -
#my na py ta nie sk!d je ste #my. 

– Pa' stwo je ste #cie au to chto -
na mi? O" pier ni ka, a Frie drich -
platz zno cie... No i po le cia %o,
a po tem zo sta li #my po pro sze ni
o przyj #cie na za jutrz po kar t&
wst& pu. 

Kie dy po ja wi li #my si& po -
now nie na Via del la Con ci lia zio -
ne, po wej #ciu do ho lu zmys% na -
sze go po wo nie nia za ata ko wa -
ny zo sta% do#$ nie przy jem nym
za pa chem. 

Za raz po tem po ja wi% si& nasz
Ksi!dz kra jan.

– Wy bocz cie co tu tak #mier -
dzi, ale nom ha( le na pra wia -
j!... – Oj – wy rwa %o mi si& 
– tu we Wa ty ka nie, to prze cie
i smród te" jest #wi& ty. 
– Nie – za prze czy% z u#mie -
chem – po pierw sze Wa ty kan jest
do pie ro za tym mu rem, a po dru -
gie smród zow dy jest je no smro -
dem... Uzy ska li #my jesz cze nie -
zb&d ne dal sze in for ma cje do ty -
cz! ce stro ju i "e le piej nie fo to -
gra fo wa$. Po nie wa" za mie rza li -
#my rów nie" zwie dzi$ Ka ta -
kum by, prze ka za no nam tak "e
na zwi sko ko lej ne go ksi& dza Po -
la ka, któ ry nam to u%a twi.

Na za jutrz wy stro je ni w naj lep -
sze po sia da ne ciu chy po ja wi li -
#my si& na au dien cji i za j& li #my

swo je miej sca w sto sun ko wo
bli skim bo szó stym rz& dzie. 

Twarz wno szo ne go pa pie "a
drga %a w b%y skach dzie si! tek
fle szy, ja za# by %em zgod nie
z za le ce niem bez apa ra tu.

Pa pie" nie ste ty po wi ta% si& je -
dy nie z oso ba mi z rz& du pierw -
sze go...

Ran kiem dnia ko lej ne go ru -
szy li #my z Piaz za le Nu ma Pom -
pi lio, pie cho t! wzd%u" Via Apia
do Ca ta com be di San Cal li sto,
na pa wa j!c si& hi sto rycz ny mi

reszt ka mi mo nu men tów i na -
grob ków przy dro" nych.

U kre su dro gi spo tka li #my
po le co ne go nam ksi& dza, któ ry
rów nie" oka za% si& ro da kiem,
ale z Tar now skich Gór, wpierw
nas roz szy fro wa%, po tem ju" po -
le cia %o po na sze mu.

– Opro wa dzam tu te" Niem -
ców i wie cie, roz to si& na bi ja -
li z na szych #wi& tych, no to jo
ich tu przy pro wa dzi%, kaj je tyn
sta ry ha ken kreuz i tak im pa -
dom: A te go to Wasz Adolf nie
wy my #li%...

!

Kie dy w ro ku 1964 opusz -
cza li #my uczel ni& to Kry sty -

na Fuchs – Mi# kie wicz z ko lej ne -
go ro ku po nas, po wie dzia %a: 

„Po was ch%op cy, to ju" tu nie
b& dzie tak we so %o”... bo i nie ma -
%o by %o zda rze', któ ry mi roz ba -
wia li #my wie lu, w#ród nich i pro -

fe so ra Alek san dra Ra ka, co ju" %a -
twym nie by %o. Kie dy ju" po na -
pi sa niu oko %o stu pi&$ dzie si& ciu
aneg dot, z co raz wi&k szym mo -
zo %em wy grze bu j& co# za cho wa -
ne go w pa mi& ci, zda rza si& cza -
sem na tra fi$ pe re% k& w bli skim s! -
siedz twie i kon ty nu owa$ ten cykl. 

Tak oto na tra fi %em na ka ta log
wy sta wy „Rocz nik ‘70”, w któ -
rym mój m%od szy ko le ga Je rzy
Mi ciak – gra fik, ta ki przy ta cza
wspo mnie nio wy tekst:

Pó( n! je sie ni! 1964 ro ku, dzie -
kan Sta ni s%aw Krzysz ta %ow ski,
opie kun na sze go ro ku, w ra mach
nie spo dzian ki, po sta no wi% za pro -
si$ nas na przed pre mie ro w! pre -
zen ta cj& swo ich ob ra zów. Ca %!
gru p! zja wi li #my si& w sa lach
ów cze sne go BWA, i z au ten tycz -
nym za in te re so wa niem ogl! da li -
#my te nie zwy kle atrak cyj ne dzie -
%a. Po dziw wzbu dza %a tech no lo -
gicz na per fek cja warsz ta to wa.
Czer' w tych abs trak cyj nych ob -
ra zach by %a na praw d& czar na a fak -
tu ra by %a fi ne zyj na. W ty tu %ach
tych prac po ja wia %o si& nie zmien -
nie s%o wo „WER SET...” Przed jed -
nym z nich zgro ma dzi %o si& wi& -
cej osób i trud no si& by %o do' zbli -
"y$, by prze czy ta$ ty tu%. Hen ryk
Wa niek za py ta% mnie o ty tu% te go
ob ra zu.

– Wer set sple #nia %y, od po wie -
dzia %em bez na my s%u. Su ge stia
ple #ni na je go po wierzch ni by %a
%u dz! ca. He niek zd! "y% za da$
tyl ko pó% py ta nia;

– Pa nie dzie ka nie, od no #nie te -
go WER SE TU SPLE )NIA *E -
GO...

– +e jak?... Ja kie go sple #nia %e -
go wer se tu?... Sk!d pan wzi!% ten
wer set sple #nia %y?

– Ko le ga tak mi po wie dzia%.
– Któ ry ko le ga?
– No, nie wiem, tak tu t%ocz -

no...
– To ja wam ju" dzi& ku j&. Pro -

sz& wyj#$. Ko niec ogl! da nia.
Ni gdy Hen ry ka nie prze pro -

si %em za na ra "e nie go na nie -
ch&$ ze stro ny dzie ka na bez po -
czu cia hu mo ru ale za cho wa -
%em wdzi&cz no#$ za za cho wa -
nie mo jej ano ni mo wo #ci pod -
czas te go zaj #cia.

Krzy sza %ow skie go nie zd! "y %em
le piej po zna$, ale spra wia% wra "e -
nie cz%o wie ka mniej do st&p ne go,
tym co ogl! da li daw ne fil my w%o -
skie i pa mi& ta j! „Lu dzi i Ka pra li”
z Pa olo Stop p! po wiem, "e przy -
po mi na% mi go tak fi zycz nie jak
i men tal nie...

!

Anegdoty
HENRYK,BZDOK

Roman
Maciuszkiewicz

kolekcja jubileuszowa

Ab sol went Aka de mii
Sztuk Pi&k nych w Kra ko -
wie, Wy dzia %u Gra fi ki w Ka -
to wi cach. Zor ga ni zo wa% 38
wy staw in dy wi du al nych,
bra% udzia% w ok. 90 po ka -
zach zbio ro wych, na któ rych
otrzy ma% kil ka na #cie na gród
i wy ró" nie'. Zaj mu je si&
g%ów nie ma lar stwem, od
pew ne go cza su re ali zu j!c
pre zen ta cje in dy wi du al ne
kon stru uje je te ma tycz nie;
wa" niej sze to: Me tro po lis,
Fa bry ka snów, Ima gi na cje,
Sy me tria, No c!, Tam… za -
my ka j!c pra ce w cy kle, któ -
re wza jem nie si& uzu pe% -
nia j!, prze ni ka j! i s! pre tek -
stem do roz wi ja nia ko lej -
nych te ma tów. W la tach 90.
krót ko zaj mo wa% si& per -
for man ce i obiek ta mi sztu -
ki wspó% pra cu j!c z gru p!
„4” (M. Ka mie' ski, R. Ka -
la rus, L. Jasz czuk). Pu bli ku -
je tek sty o sztu ce i tek sty li -
te rac kie. W la tach 2002–
2009 wy k%a da% w ASP
w Ka to wi cach. Obec nie jest
pro fe so rem i pra cu je w In -
sty tu cie Sztu ki na Wy dzia le
Ar ty stycz nym Uni wer sy te -
tu )l! skie go.

Re dak cja mie si!cz ni ka
„"l#sk” wkra cza j#c w 20.
rok ist nie nia, pra gnie z tej
oka zji spre zen to wa$ Czy -
tel ni kom pu bli ko wa n# co
mie si#c „Ko lek cj! ju bi le -
uszo w#”. 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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R. Ma ciusz kie wicz, Tam, ol. p. 130 x 110 cm, 2007 r.




