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MAREK MIERZWIAK – Walka o czarne z$oto
„Rozmowa na 20-lecie”: prof. JULIAN GEMBALSKI

JACEK KUREK – Momenty czystej %wi&to%ci
Powroty, czyli renesans 'ycia w mie%cie 

– rozmowa z ANDRZEJEM GRZYBOWSKIM architektem i urbanist( 
Poezja i proza: ROMAN MACIUSZKIEWICZ, WITOLD TURANT

Kolekcja jubileuszowa „"l(ska: WERONIKA SIUPKA



Nasz!partner

W Ka te drze Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach od pra wio -

na zo sta "a msza w in ten cji ofiar Tra ge dii Gór no #l$ -

skiej 1945 ro ku. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le

w"adz na sze go re gio nu, m.in. mar sza "ek Woj ciech Sa -

"u ga, prze wod ni cz$ cy Sej mi ku Grze gorz Wol nik, wi ce -

wo je wo da Piotr Spy ra i pre zy dent Ka to wic Mar cin

Kru pa. Li tur gii prze wod ni czy" i ho mi li% wy g"o si" me tro po -

li ta ka to wic ki abp Wik tor Skworc. „Wresz cie o Tra ge dii

Gór no #l$ skiej mó wi my; wresz cie mo &e my ofi cjal nie od -

da wa' cze#' na szym ro da kom, któ rzy zgi n% li z da la

od do mu i o tych, któ rzy zgi n% li bli sko; wresz cie mo &e -

my mó wi' o ko bie tach -ofia rach i o bez czesz cze niu ich

cia" oraz o za bi tych du chow nych, któ rzy po nie #li #mier'
w ich obro nie. Wdzi%cz ny je stem tym, któ rzy po ro -

ku 1989 przy po mi na li te wy da rze nia a w ro ku 2013

pod j% li ini cja ty w% upa mi%t nie nia w Do niec ku fak tu

wy wóz ki i jej ofia ry; a dzi# wy ra &am uzna nie i po dzi% ko -

wa nie Sej mi ko wi Wo je wódz twa (l$ skie go za pro kla -

mo wa nie ro ku 2015 Ro kiem Pa mi% ci Ofiar Tra ge dii

Gór no #l$ skiej. To cen na „po li ty ka hi sto rycz na” Sej mi -

ku, któ ra pa mi% ci$ wzmac nia i bu du je to& sa mo#'” – mó wi" w ho mi lii ar cy bi skup Skworc. Po mszy #w. z"o &o no kwia ty przed ta bli c$ upa mi%t nia j$ -
c$ ofia ry przy mu so wych wy wó zek i re pre sji ze stro ny Ar mii Czer wo nej i re &i mu ko mu ni stycz ne go. 

Nie dziel ne uro czy sto #ci by "y jed nym z ele men tów ob cho dów og"o szo ne go przez Sej mik Wo je wódz twa (l$ skie go Ro ku Pa mi% ci Ofiar Tra ge -

dii Gór no #l$ skiej. Dzie) wcze #niej w Fil har mo nii (l$ skiej od by" si% kon cert „Pro Me mo riam”. 

Fo
t. 

B
P 

To
m

as
z 
!a

k
Fo

 to
. A

gn
ie

sz
ka

 S
ik

or
a

Na gro d% im. Ma cie ja *u ka sie wi cza za pu bli ka cje na te -

mat wspó" cze snej cy wi li za cji i kul tu ry otrzy ma "a Dag ma -

ra Drza zga (na zdj% ciu – przy mi kro fo nie), au tor ka fil mu

do ku men tal ne go „Mu zy ka i ci sza” TVP Kul tu ra/TVP Ka -

to wi ce. W 22 edy cji kon kur su SDP wzi% "o udzia" po -

nad 300 pu bli ka cji. „Mu zy ka i ci sza” opo wia da o Ja nie

Sztwiert ni – nie zwy kle uta len to wa nym kom po zy to rze

z Wi s"y. Ar ty sta zo sta" za m% czo ny w Mau thau sen Gu -

sen pod czas II woj ny #wia to wej. 

Lau re at ce, któ ra rów nie& pu bli ku je na "a mach na sze go

pi sma, naj ser decz niej gra tu lu je my na gro dy. 

14 stycz nia w au li Wy dzia "u Teo lo gicz ne go Uni wer sy te -

tu (l$ skie go od by "a si% uro czy sto#' nada nia ty tu "u dok -

to ra ho no ris cau sa ksi% dzu ar cy bi sku po wi Szcze pa no wi

We so "e mu, wiel kie mu sy no wi #l$ skiej zie mi, de le ga to wi

Pry ma sa Pol ski dla dusz pa ster stwa emi gra cji, nie stru -

dzo ne mu opie ku no wi i prze wod ni ko wi du cho we mu Po -

lo nii na ca "ym #wie cie. Ce re mo ni% za szczy ci li swo j$
obec no #ci$ m. in. pry mas Pol ski abp Woj ciech Po lak,

me tro po li ta ka to wic ki abp Wik tor Skworc, pry mas se nior

abp Jó zef Ko wal czyk, ka to wic ki ar cy bi skup se nior

Da mian Zi mo), bp Wie s"aw Le cho wicz, de le gat Kon fe -

ren cji Epi sko pa tu ds. dusz pa ster stwa emi gra cji, bi skup

die ce zji cie szy) skiej Ko #cio "a ewan ge lic ko -au gs bur skie -

go Pa we" An we iler, rek to rzy #l$ skich uczel ni, przed sta wi -

cie le w"adz sa mo rz$ do wych, kor pu su dy plo ma tycz ne go,

ro dzi na i przy ja cie le ar cy bi sku pa S. We so "e go.

Na zdj% ciu rek tor U( prof. W. Ba ny# gra tu lu je ar cy bi sku -

po wi S. We so "e mu.



WITOLD TURANT

Wi told Tu rant (ur. 1951 w Ka to wi cach) – miesz ka
w Gór kach Wiel kich. Ab sol went po lo ni sty ki Uni wer sy te -
tu !l" skie go. Po eta, pro za ik, ese ista, t#u macz, przez wie -
le lat zwi" za ny z Ra diem Ka to wi ce, a tak $e z mie si%cz ni -
kiem „!l"sk”. Au tor zbio rów wier szy „Prze spa #em”,
„Z Me zo po ta mii”, mo no dra mu po etyc kie go „El$ bie ta& ski
Lon dyn” oraz to mu pro zy „Przy go da na Tyl nej Ma riac -
kiej” (opo wia da nia). Pu bli ko wa# ese je m.in. na #a mach
„Twór czo 'ci”, „Od ry”, „Opcji” oraz „In te gra cji”. Dwa
la ta sp% dzi# na Bli skim Wscho dzie (Irak). Przed mio tem
szcze gól ne go za in te re so wa nia uczy ni# hi sto ri% kul tu ry eu -
ro pej skiej. Mi #o 'nik pio sen ki fran cu skiej i folk lo ru cel tyc -
kie go. Cykl wier szy „St. Ger ma in -En -Laye” to re zul tat
wie lo krot nych wi zyt w tej i in nych miej sco wo 'ciach pod -
pa ry skich. Obec nie ko& czy pra c% nad po wie 'ci" „Me ta po -
lis” a tak $e pro wa dzi warsz ta ty dzien ni kar skie na Aka de -
mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia #ej. 

By! u siebie

Zamkni%ci w klatkach naszej codzienno'ci
!nimy o rzeczach nadzwyczajnych
Wje$d$amy do Babilonu na gadaj"cych rybach,
P#yniemy pod $aglami po niebie.

Skuci #a&cuchem przyzwyczaje&
W%drujemy po l"dach nieznanych
Odkrywamy kontynenty uczu(
Przemierzamy bezdro$a marze&.

Syci wra$e& oczekujemy bezpiecznego 
Powrotu do klatek i #a&cuchów
Odnajdujemy rozkosz powtarzalno'ci.
Dobrze jest by( znów u siebie.

Rys. Wojtek !uka
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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
6. Marek Mierzwiak WALKA O CZARNE Z$OTO
8. Krzysztof Czekaj O )L*SKIEJ SOCJOGRAFII MIEJSKIEJ UWAG KILKA

12. „Rozmowa na 20-lecie”. RENESANS+MUZYKI+ORGANOWEJ.
Rozmowa z prof. Julianem Gembalskim  

16. Henryk Szczepa!ski KATOWICE ZA DIEBLA   
20. POWROTY, CZYLI RENESANS ,YCIA W MIE)CIE. 

Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Grzybowskim, architektem i urbanist!, prof. WST w Katowicach 
24. Katarzyna Bereta MIASTO. THE"WALL

34. Marek Kosma Cie#li!ski TROPAMI+JANA+BANASIA
36. SZWAJCARSKIE+BASTIARIUM+I+INNE UTWORY. Rozmowa z Aleksandrem Gabrysiem
38. Karol Rafa$ Bula KATOWICE KAROLOWI SZYMANOWSKIEMU 
40. Jerzy Machura NAUKA WYCHODZI Z LASU 
44. XXV LAT RESTYTUCJI SAMORZ*DU TERYTORIALNEGO

Krzysztof Kosi!ski „DROBNA” RÓ,NICA ZDA-…
52. %ukasz Karkoszka DESIGN WKRACZA W MIASTO 
56. Bogdan Widera W OBIEKTYWIE WIELKIEJ DAMY
58. WOKÓ$+UCZNIA, SZKO$Y+I+REGIONU... Rozmowa z prof. Helen! Synowiec
61. Jacek Kurek MOMENTY CZYSTEJ )WI.TO)CI… (Bowie, Hadyna, Górecki, )l!sk)
64. Jan F. Lewandowski BOHATEROWIE NASZEGO KINA 

FELIETONY
23. NOTATNIK SPÓ/NIONEGO PRZYBYSZA

Marek S. Szczepa!ski UDR.CZONY )WIAT?
42. PORADNIA J.ZYKOWA

Katarzyna Wyrwas CZUCHOWIE+I+MOJITO
43. Z MOICH GÓREK

Witold Turant WALKA+KARNAWA$U+Z...+KARNAWA$EM
66. MI.DZY NUTAMI

Magdalena Dziadek )WI.TO+SZKO$Y+W+„KAR$OWICZU”. P$YTA+NA+OTWARCIE. 
KARNAWA$+W+„SILESII”

75. )L*SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek W DOLINIE STOBRAWY 

83. Henryk Bzdok ANEGDOTY
84. Jaros$aw Starzyk NAUKOWY TRAKTAT O ODKURZACZACH

PLASTYKA
48. Wies$awa Konopelska METAFIZYCZNY )L*SK ARKADIUSZA GOLI
49. DZIEWCZYNA Z DYWANEM. FOTOGRAFIE ARKADIUSZA GOLI
50. BOLES$AW BARBACKI w Muzeum w Sosnowcu 
51. Witold Koci!ski ARTYSTA TOTALNY
54. POGWARKI ARTYSTYCZNE HENRYKA BZDOKA 

NIE+CZUJ., )WIADOMIE, TAKIEGO+OBCI*,ENIA... Rozmowa z  Józefem Michalskim
84. KOLEKCJA JUBILEUSZOWA „)L*SKA”. WERONIKA SIUPKA

KSI"(KI
69. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI*,KACH 
70. Krzysztof Tarka MI.DZY+NIEMCAMI+A+POLSK*
71. Paulina"Janota ZMIERZCH+ISTNIENIA
72. Ryszard Bednarczyk Z+DUSZ*+NA+UWI.ZI
72. Ewa Wyl&'ek WOLNE+MEDIA+O+)L*SKU
73. Adriana Urgacz-Ku(niak WITRA,E+W CIEMNO)CI, CZYLI+O+PRZEDWCZESNEJ
)MIERCI DZIECKA

73. Krystyna Heska-Kwa#niewicz OPOWIE)0 O WODZIS$AWSKO-RYDU$TOWSKIM HARCERSTWIE

POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE 

Witold Turant BY0 U SIEBIE 
26. Witold Turant WIERSZE Z CYKLU ST. GERMAIN-EN-LAYE

28. Roman Maciuszkiewicz FANTOMY (fragment)
32. Katarzyna Bereta JA, GUSTAW (fragment)

EKOLOGIA
46. Jolanta Karma!ska POZWÓLMY ROSN*0 DRZEWOM!

STA$E RUBRYKI
4. )L*SKI MIESI*C 

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE
El'bieta Zacher ZOSTAWI0 )LAD

68. OPOLSKIE 
74. Z ,YCIA BIBLIOTEK

Izabela Kula ZABYTKOWA+SIEDZIBA+W+NOWEJ+ODS$ONIE  

NOTATNIKI KULTURALNE
76. Wies$awa Konopelska KATOWICE
78. Jan Picheta BIELSKO
79. Joanna Kotkowska CZ.STOCHOWA
80. Janusz Wójcik OPOLE
81. Maria Sztuka ZAG$.BIE  
82. Jacek Sikora ZAOLZIE 

NA OK$ADCE: 
Fotografia: Arkadiusz Gola
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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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! NO WO ROCZ NE
prze po wied nie lu bi! si"
spe# ni$ – cza sem zbyt
szyb ko. Wo je wo da %l! ski
Piotr Li twa za po wie dzia#
na #a mach stycz nio we go
„Dzien ni ka Za chod nie -
go”, i& rok 2015 b" dzie
trud ny szcze gól nie dla
gór nic twa. I si" nie po -
my li#…

! WI'K SZO()
%mier tel ni ków po cz!t -
kiem stycz nia bar dziej
mar twi #a si" o do st"p
do przy chod ni ni& o stan
pol skie go gór nic twa, bo
oka za #o si", &e nie wszy -
scy le ka rze pod pi sa li
umo wy z NFZ -tem.
W re zul ta cie na wet *
pa cjen tów ze (l! ska zo -
sta #a po zba wio na do st" -
pu do me dy cy ny ro dzin -
nej – a ozna cza #o to
pro ble my z wy pi sa niem
re cept. A wszy scy – jak
zwy kle – i w#a dza, i le ka -
rze mie li usta pe# ne fra ze -
sów o „do bru pa cjen ta”.
Ju& wiem pa no wie, gdzie
wy ma cie to do bro…

! PR+D ze %mie ci
chc! pro du ko wa$
w (wi" to ch#o wi cach,
ale miesz ka, cy bo j! si"
te go ja ko%. Dzi wi ich
na zwa, bar dzo tech no -

lo gicz na – zga zo wy wa nie od pa dów [tak sa mo jak
dziw na jest na zwa: Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo -
we]. Miesz ka, cy bo j! si", &e w ten spo sób chce si"
prze my ci$ bu do w" „zwy k#ej spa lar ni”, a nie cze -
go% po st" po we go.

! RA DA Po wia tu Ra ci bor skie go pra cu je ju& dru -
gi mie si!c, a tu oka zu je si", &e ra dy… w#a %ci wie nie
ma. Bo wy bo ry trze ba po wtó rzy$. A12 rad nych mo -
&e stra ci$ man dat. S!d Okr" go wy w Gli wi cach, o%ro -
dek za miej sco wy w Ryb ni ku uzna# za za sad ne pro -
te sty wy bor cze i unie wa& ni# wy bo ry do ra dy po wia tu
ra ci bor skie go w ko mi sjach ob wo do wych nr 19 i 20.
Awszyst ko dla te go, &e po my lo no tam kar ty do g#o -
so wa nia. Cho$ sa mo g#o so wa nie prze rwa no, pa d#o
jed nak te czte ry sta nie wa& nych g#o sów. 

! KARP po ró& ni# miesz ka, ców Ka nio wa i Be stwi -
ny, cho$ to jed na gmi na jest. Wi"k szo%$ oby wa te li Ka -
nio wa jest nie za do wo lo na z for mu #y wpi su ho do wa -
ne go tu od po nad 130 lat kar pia na Li st" Pro duk tów
Tra dy cyj nych, ja k! pro wa dzi mi ni ster stwo rol nic twa.
Bo karp na tej li %cie fi gu ru je nie ja ko kró lew ski karp
ka niow ski, lecz be stwi, ski karp kró lew ski. A prze -
cie& mo& na by #o do da$ do pierw szej wer sji „z gmi -
ny Be stwi na” – i wszy scy by li by za do wo le ni. 

! PLAN na pra wy [al bo re struk tu ry za cji] Kom -
pa nii W" glo wej, ja ki 7 stycz nia przed sta wi# rz!d
Ewy Ko pacz wzbu dzi# zwi!z ko w! ru chaw k"
i pro te sty w ca #ym re gio nie. Na ko pal niach prze -
zna czo nych do od strza #u [rudz ka Po kój, Bo brek -
-Cen trum w By to miu, Brzesz cze i So %ni ca -Ma ko -
szo wy) zro bi #o si" go r! co. Do sz#o do blo kad
dróg, to rów ko le jo wych (w Za brzu do bi twy
z po li cj!). Zwi!z kow cy za cz" li do ma ga$ si" roz -
mów z pre mier, któ ra przy je cha #a do Ka to -
wic – i po d#u gich ne go cja cjach w so bo t" 17 stycz -

nia pod pi sa no sto sow ne po ro zu mie nie. Ka& da ze
stron od tr! bi #a swój suk ces. 

! RAD NI %l! skie go sej mi ku jed no g#o %nie – co
war to pod kre %li$ – przy j"li uchwa #" sprze ci wia j! -
c! si" li kwi da cji ko pal,. Nie zgo dzo no si", z tym,
by je dy nym kie run kiem re struk tu ry za cji ko pal, by -
#a ich li kwi da cja. „Re for ma gór nic twa mu si by$ dzia -
#a niem prze my %la nym i nie mo &e od by wa$ si" bez
uzgod nie, i kon sul ta cji” – za uwa &y li s#usz nie %l! -
scy rad ni.

! KA TO WIC KIE lot ni sko w Py rzo wi cach spa -
da w ran kin gach. Zaj mu je czwar t! po zy cj" w%ród
por tów lot ni czych w Pol sce pod wzgl" dem ob s#u -
&o nej licz by pa sa &e rów. Pierw sze jest oczy wi %cie
war szaw skie Ok" cie (po nad 10 mln osób), za nim
s! Kra ków i Gda,sk – w 2014 mia #y po nad 3 mln
pa sa &e rów. Py rzo wi ce, któ rym bra k#o le d wie
kil ku ty si" cy za k#a da nej licz by 2,7 mln osób, go -
ni Wro c#aw – z 2 mln pa sa &e rów za ubie g#y rok. 

! PRZE BU DO WA pszow skie go ryn ku trwa ju&
dwa la ta i da lej nie mo &e si" sko, czy$. Przy po mi na
si" w tym miej scu, o wie le wi"k szy – ka to wic ki ry -
nek, któ ry te& od da wa ny jest do u&yt ku „po ka wa# -
ku”, co trwa i trwa… 

! DLA CZE GO %l! skie el do ra do, ja kim do t!d by -
#a gmi na Paw #o wi ce po pa d#o w d#u gi? Przy po mnij -
my – ko mu ni ka cja pu blicz na za z#o tów k", naj ni& -
sze op#a ty za wy wóz %mie ci, naj ta, sza wo da
w wo je wódz twie, dar mo we przed szko la. Ano dla -
te go, &e gmi na ma do sp#a ce nia a& 30-mi lio no wy
d#ug. To po da tek od wy ro bisk gór ni czych, ja ki
na sku tek zmia ny orzecz nic twa s! dów [czy to co%
no we go?] Paw #o wi ce od da$ mu sz! Ja strz"b skiej
Spó# ce W" glo wej, któ rej ko pal nia „Pnió wek” fe dru -
je pod gmi n!. Wi"c te raz tyl ko trze ba za ci sn!$ pa -
sa, paw #o wi cza nie…

! DOK TO REM ho no ris cau sa Uni wer sy te tu (l! -
skie go zo sta# 14 stycz nia ka to wi cza nin abp Szcze -
pan We so #y. Ta kie sa mo wy ró& nie nie na da# mu Ka -
to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski. Uczel nie na da j! ten
aka de mic ki ty tu# ho no ro wy oso bom szcze gól nie za -
s#u &o nym dla na uki i kul tu ry. Abp Szcze pan We so -
#y to de le gat pry ma sa ds. dusz pa ster stwa emi gra cji,
wiel ki pa trio ta i oso bo wo%$. W 1996 ro ku abp We -
so #e mu przy zna no ty tu# Ho no ro we go Oby wa te la Ka -
to wic. Od zna czo ny jest te& Krzy &em Wiel kim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski.

! NA SZE szko #y id! do przo du. Mie si"cz nik
„Per spek ty wy” opu bli ko wa# naj now szy ogól no pol -
ski ran king li ce ów i tech ni ków, po raz sie dem na -
sty z ko lei. I co si" oka zu je? (l! skie li cea i tech ni -
ka wy pa d#y le piej ni& przed ro kiem. Nu me rem je den
w%ród %l! skich tech ni ków zo sta #o Tech ni kum nr 17
w (l! skich Tech nicz nych Za k#a dach Na uko wych
w Ka to wi cach (17. miej sce w Pol sce, skok 23 miej -
sca), za% w%ród %l! skich li ce ów V Li ceum Ogól no -
kszta# c! ce w Biel sku -Bia #ej (21. po zy cja, skok z 55.
miej sca).

! PRZY BY WA w %l! skim wiel ko po wierzch nio -
wych cen trów han dlo wych. Jest ich w tej chwi li
41 sztuk, a bu du j! si" na st"p ne. Ja ki ma j! wp#yw
na tkan k" miej sk! wy star czy si" prze ko na$ sa me -
mu spa ce ru j!c opu sto sza #y mi uli ca mi %ród mie %cia
Ka to wic (gdzie s! te ksi" gar nie, skle py, re stau ra cje?).
Ga le rie han dlo we sta #y si" ju& daw no no wym, lep -
szym %wia tem.

! PA MI'T NY Krzy& Pa pie ski z ka to wic kie go Mu -
chow ca (Jan Pa we# II by# tu w 1983 ro ku), któ ry od 30
lat stoi na sko czow skiej Ka pli ców ce (upa mi"t nia j!c
pa pie sk! wi zy t" w 1995 ro ku) prze cho dzi w#a %nie re -
mont. 22-me tro wy, oka za #y sym bol Sko czo wa zo sta#
zde mon to wa ny przez 180-to no wy d-wig. Wy mie ni$
trze ba sko ro do wa n! bla ch". Po pro stu.

! KTO b" dzie pa tro nem py rzo wic kie go lot ni -
ska – Kie pu ra czy Ki lar? (wia to wy Kon gres Kre -
so wian optu je za kan dy da tu r! uro dzo ne go we Lwo -
wie, za miesz ka #e go w Ka to wi cach, nie daw no
zmar #e go %wia to wej s#a wy kom po zy to ra Woj cie cha
Ki la ra. Za% no wo  wybra ny pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Ch" ci, ski wy my %li#, &e lep szy b" dzie Jan
Kie pu ra, %wia to wej s#a wy %pie wak. I zwró ci# si"
z ape lem do wszyst kich miast Za g#" bia D! brow skie -
go o po par cie ini cja ty wy sto sow ny mi uchwa #a mi.
Prze cie& to ka to wic kie lot ni sko w Py rzo wi cach jest
w isto cie za g#" biow skie – ar gu men to wa no. Za no -
si #o si" na kon flikt. Gór no %l! skie To wa rzy stwo Lot -
ni cze nie jest jed nak za in te re so wa ne &ad nym kan -
dy da tem na pa tro na py rzo wic kie go air por tu. Wi"c
fer ment oka za# si" nie po trzeb ny.

! KO. CEM stycz nia za ogni #a si" sy tu acja w Ja -
strz"b skiej Spó# ce W" glo wej, bo nie lu bia ny przez
zwi!z kow ców pre zes Ja ro s#aw Za gó row ski wy st! -
pi# z pla nem oszcz"d no %cio wym. Prze wi dzia# za mro -
&e nie p#ac, ob ci" cie de pu ta tów, li kwi da cj" do p#at
do urlo pów, cho ro bo we go…Nie prze wi dzia# –cho$
kto to mo &e wie dzie$ – &e spro wo ku je tym zwi!z -
kow ców do pro te stów. W ko lej ce do po ra to wa nia jest
tak &e Ka to wic ki Hol ding W" glo wy, któ re go pre zes,
by #y wo je wo da, Zyg munt /u kasz czyk, wprost mó -
wi#, &e bez wspar cia pa, stwa si" nie obej dzie, bo
spó# ka jest na mi nu sie. Pa ni pre mier przy jed- i pa -
ni pre mier ra tuj – wo #a j! ju& nie tyl ko gór ni cy, ale
i rol ni cy. Kto na st"p ny?

! POD WY0 KA cen bi le tów do mu ze ów ma
zwi"k szy$ sza cu nek zwy k#ych %mier tel ni ków
do kul tu ry. Tak ra czy uwa &a$ se na tor Ja ro s#aw W.
La sec ki, po sia dacz zam ku w Bo bo li cach. I pod kre -
%la, &e gdy by zna cz! co pod nie%$ ce n" bi le tu, wi -
zy ta w mu zeum by #a by wy da rze niem dla zwie dza -
j! cych. Nie wiem po ja kiej pla ne cie st! pa pan
se na tor… Do brze, &e wi"k szo%$ mu ze al ni ków
jest prze ciw na tym pla nom. Pan na Bo bo li cach jest
jed nak upar ty i za mie rza przed sta wi$ pro jekt pod -
wy &ek se nac kiej Ko mi sji Kul tu ry i (rod ków Prze -
ka zu. Bo &e chro,!

! TRZY STU wi"- niów by #e go obo zu kon cen tra -
cyj ne go KL Au schwitz -Bir ke nau i spo ro de le ga cji
z ca #e go %wia ta wzi" #o udzia# 27 stycz nia w ob cho -
dach 70. rocz ni cy je go wy zwo le nia. Szko da, &e uro -
czy st! chwi l" przy s#o ni #a po li tycz na huc pa ty pu „kto
bar dziej wy zwo li# obóz – Ro sja nie czy Ukra i, cy?”,
a tak &e epi zod z nie for tun nym uwi" zie niem w#o skiej
eki py te le wi zyj nej. Nie uda na pró ba „wyj %cia” W#o -
chów pó- n! no c! z te re nu by #e go obo zu za ko, czy -
#a si" wie lo go dzin nym prze s#u cha niem na po li cji i…
nie po trzeb nym o%mie sze niem Pol ski. 

KRO NI KARZ

MIESI!C
Zapis wydarze, 

z miesi!ca
poprzedzaj!cego

zamkni"cie 
numeru

29 stycznia 2015 roku zmar#
JAN „KYKS” SKRZEK
charyzmatyczny muzyk i kompozytor bluesowy, 

niezwyk#a posta$ kultury muzycznej (l!ska, 
autor wielu nagra, p#ytowych, wielokrotny uczestnik

fina#owych koncertów „Rawa Blues Festival”, 
zwi!zany m.in. ze (l!sk! Grup! Bluesow!.

Rodzinie Zmar#ego i wszystkim Bliskim
wyrazy g#"bokiego wspó#czucia

sk#ada
zespó# redakcyjny miesi"cznika „(l!sk”

Pa nu Pro fe so ro wi
DA RIU SZO WI ROT TO WI

re dak to ro wi na czel ne mu mie si"cz ni ka
„(l!sk”

wy ra zy szcze re go wspó# czu cia
z po wo du %mier ci

Ma my

sk#a da
ze spó# re dak cyjny mie si"cz ni ka „(l!sk”

Zarz!d Górno%l!skiego Towarzystwa
Literackiego 

sk#ada na r"ce 
Pana 

prof. dr hab. DARIUSZA ROTTA 

kondolencje i wyrazy szczerego
wspó#czucia z powodu zgonu 

Ma my

Tadeusz Sierny
Prezes zarz!du GTL
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By tom. Pro test gór ni ków ko pal ni Bo brek

Ka to wi ce. Pro te stu j! gór ni cy z ko pal ni So "ni ca – Ma ko szo wy
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N
ie my !la no jed nak zbyt in ten syw nie

o tym, co zro bi", aby po go dzi"
wy do by wa nie w# gla z za pew nie niem

bez pie cze$ stwa lu dziom. S%o wo „fe -

dro wa"” za st# po wa %o my !le nie, bo bez

fe dro wa nia upa da %y by ko pal nie i ro dzi -

ny gór ni cze po zo sta wa %y by bez !rod ków

do &y cia. Sy tu acja mia %a zmie ni" si# ra -

dy kal nie, gdy za cz# to my !le", co zro bi",
aby ko pal nie by %y ren tow ne, a wy do by -

wa nie czar ne go z%o ta przy no si %o zysk. 

St'd i re for ma gór nic twa Ja nu sza

Ste in hof fa – wi ce pre mie ra w rz' dzie Je -

rze go Buz ka. Tak dzi! mó wi o tam tym

trud nym cza sie: 

– Gór nic two w la tach 1997-2001 prze -

cho dzi %o twar d' re struk tu ry za cj#. Ro bi li -

!my to naj szyb ciej na !wie cie – dwu krot -

nie szyb ciej od Mar ga ret That cher. I o wie le

ta niej, a tak &e przy zgo dzie spo %ecz nej. Nie

zli kwi do wa li !my te& gór nic twa, prze ciw -

nie, sta %o si# ono na d%u& szy czas do cho -

do w' bran &'. 
Tyl ko &e ta jed na re for ma w tak ol brzy -

mim sek to rze go spo dar ki wio sny nie

uczy ni %a. Kie dy na sta% w gór nic twie bo -

om, gdy ce ny w# gla po szy bo wa %y w gó -

r# to nikt ju& nie my !la% o re for mach.

Wszyst ko sta n# %o w miej scu, nikt nie my -

!la% o re for mo wa niu, re struk tu ry za cji

bran &y. Dzia %a no w my!l zna nej nam do -

brze za sa dy – „ja ko! to b# dzie”.

Ale w go spo dar ce ryn ko wej zda rza j'
si# okre sy ko niunk tu ry i de ko niunk tu ry.

Ce ny pol skie go czar ne go z%o ta za cz# %y
spa da" na ryn kach !wia to wych, elek -

trow nie i kon su men ci w# gla za cz# li go

spro wa dza", bo by% ta$ szy z Ro sji i Au -

stra lii. Bran &a gór ni cza za cz# %a do sta wa"
za dysz ki w za stra sza j' cym tem pie, ale

w dal szym ci' gu nikt nie mó wi% o re for -

mach, o re struk tu ry za cji, nie przy gl' da%
si# kosz tom wy do by cia, za trud nie niu,

pen sjom i od pra wom pre ze sów i me ne -

d&e rów ko pal$, któ rzy zmie nia li si# jak

w ka lej do sko pie od cho dz'c mo &e nie za -

wsze w chwa le, ale za to z mi lio no wy -

mi od pra wa mi.

O ko pal nie i pra cu j' cych tam gór ni -

ków nikt si# nie upo mi na%. Jed nak tyl -

ko do cza su. Bo prze cie& by %o wia do mo,

&e pr# dzej czy pó( niej ta bom ba z opó( -
nio nym za p%o nem eks plo du je. Kom pa -

nii W# glo wej, sku pia j' cej czter na !cie ko -

pal$, w oczy zaj rza %o ban kruc two.

Czte ry naj bar dziej nie ren tow ne ko pal -

nie trze ba by %o by za mkn'" na tych miast.

Ta kie in for ma cje uka za %y si# w me diach.

Dla te go gór ni cy zo sta li przez swo ich

zwi'z kow ców po sta wie ni w stan po go -

to wia straj ko we go. Rz'd za cz'% wte dy

mó wi" o re struk tu ry za cji tych ko pal$, ju&
nie o ich li kwi da cji, przez któ r' w tym

mo men cie na bru ku zna la z%o by si# kil -

ka ty si# cy gór ni ków.

Co! jed nak trze ba by %o zro bi" i to na -

tych miast. Dal sze po zo ro wa ne dys ku sje,

uni ka nie de cy zji, od wle ka nie spra -

wy – to nie by %o &ad ne wyj !cie z sy tu -

acji. Prze cie& nie mo& na by %o d%u &ej do -

p%a ca" do ka& dej wy do by tej to ny

prze sz%o 50 z%. Tym bar dziej &e bran &a
i tak nie mia %a by przed so b' &ad nych per -

spek tyw. Do Sej mu mia %a tra fi" usta wa

mó wi' ca o tym, &e trze ba czte ry ko pal -

nie (Brzesz cze, Po kój, Bo brek –Cen -

trum i So !ni ca –Ma ko szo wy) zre struk tu -

ry zo wa". Bez ta kiej re gu la cji praw nej nie

da si# po móc ani wy mie nio nym ko pal -

niom, ani Kom pa ni W# glo wej. Nie b# -
dzie na to pie ni# dzy, bo nie wol no ze

!rod ków pu blicz nych po ma ga" pod -

mio tom go spo dar czym, a !rod ki z Unii

s' mo& li we do po zy ska za nia, ale tyl ko

pod wa run kiem pod j# cia ra dy kal nych

kro ków re struk tu ry za cyj nych i opra co -

wa nia kon kret nych pro gra mów na praw -

czych. Zwi'z ki za wo do we i opo zy cja

przez ca %y czas mó wi' jed nak o za mkni# -
ciu tych ko pal$ i utra cie pra cy przez

3 ty si' ce gór ni ków.

– To nie praw da – ar gu men tu je pre mier

Ewa Ko pacz – chce my po móc gór ni kom,

chce my ra to wa" te ko pal nie ale ta usta -

wa mu si zo sta" uchwa lo na.

Przez me dia prze cho dzi fa la po mó -

wie$ i nie !ci s%ych in for ma cji. Gór ni cy

straj ku j' pod zie mi', a na po wierzch ni

po pie ra ich ca %a bran &a. Ko pal nie sta n# -
%y, trwa mo co wa nie si#, kto sil niej szy, kto

znaj dzie wi# cej ar gu men tów, kto si#
z%a mie, a kto pod nie sie r# k# w ge !cie

chwa %y.

Prze pro wa dzo ne ba da nia po ka zu j',
&e po nad 60 % Po la ków po pie ra straj ki

i &' da nia gór ni ków. Ale te& po ja wia j' si#
g%o sy eko no mi stów, ale i tak zwa nych

„zwy czaj nych lu dzi” mó wi' ce o tym, &e
trze ba ra dy kal nych roz wi' za$, &e nie

mo &e naj sil niej sza bran &a ci' gle dyk to -

wa" wa run ków tak rz' do wi jak i ca %ej

pol skiej go spo dar ce. Pod no szo no te& ar -

gu ment, &e gdy by za blo ko wa %y to ry

pie l# gniar ki by %y by po ci' gni# te do od -

po wie dzial no !ci praw nej, tak sa mo by

po trak to wa no na przy k%ad drob nych

skle pi ka rzy.

Ar gu men tów de ma go gicz nych po ja -

wia %o si# spo ro. De le ga cja rz' do wa

z pre mier Ew' Ko pacz przy je cha %a
na )l'sk. Pa da j' za pew nie nia, &e nikt nie

po zo sta nie bez pra cy, &e prze cie& po nad

ty si'c osób za trud nio nych w sek to rze na -

by %o ju& upraw nie nia eme ry tal ne (do ty -

czy to w szcze gól no !ci zwi'z kow -

ców – re kor dzi sta na by% te pra wa 14 lat

te mu), &e b# d' p%at ne urlo py dwu - trzy -

let nie przed wej !ciem w wiek eme ry tal -

ny, &e po zo sta li gór ni cy znaj d' za trud -

nie nie w oko licz nych ko pal niach.

Te ar gu menty tra fia j' jed nak w pró& -
ni#. Li de rzy zwi'z ko wi nie chc' si# cof -

n'" na wet o pó% kro ku. Ko pal nie ma j'
da lej fe dro wa", a rz'd (to zna czy: my

Bytom. Pikieta protest górników z kopalni Bobrek

Walka

o czarne z%oto
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MAREK MIERZWIAK

W! giel, to na sze czar ne z"o to – jak go na zy wa no – by" od wie ków na sz# chlu -

b#, ale i prze kle$ stwem. Trze ba by "o go wy do by wa% (by "y cza sy, &e bez opa -

mi! ta nia), ale te& bra" on so wi t# za p"a t! za to, &e jest pod na sz# zie mi#. O ludz -

kim &y ciu my 'la no cza sa mi na sa mym ko$ cu.
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wszy scy p!a c" cy po dat ki) ma do nich do -

p!a ca#. Zwi"z kow cy pro po nu j" na wet

wi$k sze wy do by cie przy ta kim sa mym

za trud nie niu. Nie wspo mi na j" o tym, %e
na ha! dach za le ga j" set ki ton w$ gla, któ -

re go nie mo% na sprze da#. Po có% wi$c
zwi$k sza# je go uro bek? 

De mon stra cje od by wa j" si$ w mia -

stach &l" skich. Ro dzi ny sto j" pod za -

mkni$ ty mi bra ma mi straj ku j" cych ko -

pal'. Ko bie ty z p!a czem mó wi"
do mi kro fo nów ra dio wych i te le wi zyj -

nych: „Z cze go b$ dzie my %y#, jak te ko -

pal nie zo sta n" za mkni$ te?” W Brzesz -

czach ko pal nia to naj wi$k szy za k!ad

pro duk cyj ny. Za trud nia po nad 2 ty si" ce

lu dzi, bez ro bo cie si$ ga tu 11%. W By -

to miu po dob nie – ko pal nia Bo brek -

-Cen trum za trud nia 3 ty si" ce osób,

a bez ro bo cie w mie &cie to po nad 9%

Gór ni cy py ta j" jak %y#? Lu dzie ci$% kiej

pra cy nie wi dz" przed so b" per spek tyw,

chc" za tem straj ko wa# do ko' ca, cho# -
by i do za la nia ko pal ni.

– Za lej cie nas rów nie%, tak sa mo jak

na sz" ko pal ni$ – mó wi".
Szef So li dar no &ci Piotr Du da gro zi!,

%e zna na zwi ska i ad re sy &l" skich po s!ów.

Niech o tym pa mi$ ta j" przed g!o so wa -

niem za uchwa le niem usta wy re struk tu -

ry za cyj nej. Chce po de rwa# do straj ku ge -

ne ral ne go in ne bran %e. Je go s!o wa,

szcze gól nie te skie ro wa ne do po s!ów ze

(l" ska, bu dz" i gro z$ i nie smak.

Sejm w no cy uchwa la g!o sa mi Plat for -

my i PSL sta w$, o któ r" za bie ga! rz"d.

Pod zie mi" straj ku je po nad 2 ty si" ce gór -

ni ków. Na po wierzch ni za !o gi po zo sta -

!ych ko pal'. Na st$ pu je pat w roz mo wach.

Za czy na si$ mó wi# o sprze da %y ko pal'
pry wat ne mu in we sto ro wi. Wów czas ko -

pal nie po win ny przy no si# zy ski, tak jak

to jest ze spry wa ty zo wa n" 4 la ta te mu ko -

pal nia „Si le sia” w Cze cho wi cach -Dzie -

dzi cach. Tam naj pierw zwol nio no po !o -

w$ za !o gi, pra wie 400 osób, aby

po pro ce sie re struk tu ry za cyj nym,

po zmo der ni zo wa niu ko pal ni, za cz"#
przyj mo wa# do pra cy gór ni ków. Dzi& tam

pra cu je ich 1800, a wy do by cie dzien ne

jest na po zio mie mie si$cz ne go, kie dy

chcia no t$ ko pal ni$ za mkn"#. Mo %e po -

dob nie trze ba by by !o zro bi# z czte re ma

ko pal nia mi o któ re to czy si$ wal ka? 

Ne go cja to rzy za czy na j" po wo li wy -

pra co wy wa# wspól ne sta no wi sko.

Wresz cie jest PO RO ZU MIE NIE. W &l" -
skim Urz$ dzie Wo je wódz kim pod pi sa li

je pe! no moc nik rz" du ds. re struk tu ry za -

cji gór nic twa Woj ciech Ko wal czyk oraz

szef &l" sko -d" brow skiej So li dar no &ci

Do mi nik Ko lorz, w obec no &ci pre mier

Ewy Ko pacz, mi ni strów: W!o dzi mie rza

Kar pi' skie go i W!a dy s!a wa Ko si nia ka -

-Ka my sza oraz licz ne go gro na zwi"z -

kow ców i sa mo rz" dow ców &l" skich.

Do mi nik Ko lorz stwier dzi! try um fal -

nie, %e utrzy ma no miej sca pra cy. „Utrzy -

ma li &my przy %y ciu zde cy do wa n" wi$k -

szo&#, a w za sa dzie wszyst kie ko pal nie,

któ re mia !y by# ska za ne na li kwi da cj$.
Te raz w r$ kach lu dzi, za rz" dów spó! ek,

zwi"z ków za wo do wych b$ dzie to, jak te

ko pal nie i no wa kom pa nia b$ d" funk cjo -

no wa#. Na t$ chwi l$ je stem &wi$ cie prze -

ko na ny, %e to po ro zu mie nie wej dzie

w %y cie i b$ dzie do brze skut ko wa# dla

(l" ska i dla pra cow ni ków ko pal'”.

Pre mier Ewa Ko pacz po dzi$ ko wa !a
za do bry, zdro wy kom pro mis. Do bry

i dla nas wszyst kich Po la ków i dla pol -

skie go gór nic twa.

Szef „So li dar no &ci” Piotr Du da uwa -

%a, ze po ro zu mie nie mi$ dzy rz" dem

a gór ni ka mi po ka za !o, %e (l"sk, wszyst -

kie zwi"z ki za wo do we oraz gór ni cy

da li pre mier i rz" do wi lek cj$ po ko ry. Tyl -

ko %e kom pro mis – jak mó wi! Lu dwig

Er hard – to sztu ka ta kie go po dzie le nia

ciast ka, aby ka% dy my &la!, ze otrzy ma!
naj wi$k szy ka wa !ek. 

Czy to my &le nie o wy gra nej prze !o %y
si$ na po cz"t ku mar ca na kon kret ne usta -

le nia i re for my, gdy za cznie si$ mo zol -

na pra ca nad uzdro wie niem pol skie go

gór nic twa? Czy rz" dz" cy wresz cie zro -

zu mie j", %e bez roz mów z lud) mi, nie

mo% na po dej mo wa# stra te gicz nych de -

cy zji o ich przy sz!ym %y ciu, nie mo% na

li kwi do wa# ich miejsc pra cy w za mian

nic nie pro po nu j"c? Czy gór ni cy zde cy -

du j" si$ na ust$p stwa w imi$ po pra wy

wa run ków pra cy, i ren tow no &ci za k!a -

dów? Czy li de rzy zwi"z ko wi, nie cie sz" -
cy si$ ostat nio do br" opi ni", po tra fi" te%
zre zy gno wa# ze swo ich przy wi le jów?

Czas po ka %e co ko mu w du szy gra

i czy wa% niej sze s" zwi"z ko we am bi cje,

czy te% pro gram na praw czy pol skie go

gór nic twa, któ re od lat bo ry ka si$ z trud -

no &cia mi prze ra sta j" cy mi t$ bran %$.
Czar ne z!o to ma prze cie% przy no si#
nam pie ni" dze i do cho dy, lu dziom za -

pew ni# pra c$, a nie ci" g!e k!o po ty tak

z je go wy do by ciem jak i sprze da %".
Kie dy pi sz$ te s!o wa straj ku j" gór ni -

cy Ja strz$b skiej Spó! ki W$ glo wej.

Wspie ra j" ich rol ni cy, któ rzy te% za po -

wia da j" strajk. W ko lej ce do pro te stów

cze ka j" ko le ja rze, pocz tow cy… Go r" ca

zi ma nas jesz cze cze ka.
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Ruda "l#ska.  Protest górników kopalni Pokój
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Wro ku 2014 mi n! "o dzie si!# lat od k$d
osiem sub re gio nów, funk cjo nu j$c w ob -

r! bie wo je wódz twa %l$ skie go, a sze rzej w ra -
mach pa& stwa pol skie go, do "$ czy "o do Unii Eu -
ro pej skiej. Sta ty sty ki od no to wu j$, 'e
w wo je wódz twie %l$ skim znaj du je swo je po -
"o 'e nie 69 miast i mia ste czek, z cze go
19 to mia sta na pra wach po wia tu, czy li po wia -
ty grodz kie oraz 1518 miej sco wo %ci wiej skich. 

Zmia ny za cho dz$ ce w po pu la cji miesz -
ka& ców miast wo je wódz twa %l$ skie go do ty cz$
m.in. po dzia "u zbio ro wo %ci miesz ka& ców po -
szcze gól nych miast i po wia tów ziem skich
zgod nie z trze ma ka te go ria mi wie ku: przed pro -
duk cyj nym do 17 ro ku 'y cia, pro duk cyj nym
(m!' czy( ni 18-64 la ta, ko bie ty 18-59 lat)
oraz po pro duk cyj nym (m!' czy( ni 65 i wi! cej
lat, ko bie ty 60 i wi! cej lat). Da ne na ten te mat
za wie ra ta be la. Ze sta wie nie tych da nych jest
naj lep szym do wo dem na sta rze nie si! po pu la -
cji miast re gio nu i wska zu je sy tu acj! spo "ecz -
n$ miesz ka& ców. W wo je wódz twie %l$ skim,
w ro ku 2004, lud no%# w wie ku po pro duk cyj -
nym sta no wi "a 15,5% ca "ej po pu la cji, a w wie -
ku przed pro duk cyj nym 19,5%, co ozna cza "o,
'e po zo sta "e 75,0% od no si "o si! do lud no %ci
w wie ku pro duk cyj nym. Wy ni ki ana li zy dla ro -
ku 2013 wska zu j$ jak bar dzo ze sta rza "a si! po -
pu la cja miesz ka& ców wo je wódz twa. Lud no%#
w wie ku przed pro duk cyj nym, to 16,9%, pod -
czas, gdy lud no%# w wie ku po pro duk cyj nym
sta no wi "a 19,3% ogó "u miesz ka& ców wo je -
wódz twa %l$ skie go. A za tem, nie omal co pi$ -
ty miesz ka niec na sze go wo je wódz twa jest
oso b$ star sz$, co wy ra( nie zmie nia struk tu r!
lud no %ci we d"ug wie ku. Tak oto ze struk tu ry
pierw sze go ro dza ju – lud no %ci de mo gra ficz nie,
jesz cze m"o dej (2004), zbio ro wo%# za miesz ku -
j$ ca wo je wódz two %l$ skie, prze sz"a do trze cie -
go ro dza ju struk tu ry de mo gra ficz nej – spo "e -
cze& stwa re gre syw ne go [sta re go] (2013). 

Na st!p ny, wy bra ny dla przy k"a du wska( nik
ru chu na tu ral ne go lud no %ci, bar dzo istot ny dla
cha rak te ry sty ki miast wo je wódz twa %l$ skie go,
to wspó" czyn nik przy ro stu na tu ral ne go li czo -
ny na 1000 lud no %ci. Ten ro dzaj wspó" czyn ni -
ka okre %la ró' ni c! mie dzy uro dzi na mi i zgo -
na mi w prze li cze niu na 1000 miesz ka& ców.
Wspó" czyn ni ki o war to %ci do dat niej okre %la -
j$ po pu la cje roz wi ja j$ ce si!, a te ujem ne s$ cha -
rak te ry stycz ne dla zbio ro wo %ci o prze wa dze
zgo nów nad uro dze nia mi, czy li re gre syw nym
mo de lu de mo gra ficz nym. Wspó" czyn nik przy -
ro stu na tu ral ne go na 1000 lud no %ci w wo je -
wódz twie %l$ skim na prze strze ni dzie si! ciu ana -
li zo wa nych lat wa ha" si! roz po czy na j$c
od -1,2‰ w 2004 ro ku, po przez 0,0‰ w 2010
ro ku i przy bie ra j$c po now nie ujem n$ war -
to%# – 1,37‰ w 2013 ro ku. 

Bie gun sta ro %ci w wo je wódz twie %l$ skim na -
le 'y do gmin, miast i po wia tów miej skich Za -
g"! bia D$ brow skie go, gdzie wska( nik przy ro -
stu na tu ral ne go dla po wia tu b! dzi& skie go
wy no si (-4,34‰), po wia tu za wier cia& skie go
(-4,17‰), mia sta So snow ca (-3,70‰), oraz D$ -
bro wy Gór ni czej (-2,52‰). Na dru gim bie gu -
nie te go kon ti nu um wspó" czyn ni ka przy ro stu

na tu ral ne go znaj du j$ si! ta kie gmi ny i po wia -
ty grodz kie, jak: )o ry (+4,01‰), pow. pszczy& -
ski (+3,88‰), pow. bie ru& sko -l! dzi& ski
(+2,99‰), mia sto Ryb nik (+1,68‰), po wiat
biel ski (+1,34‰). Nie ste ty do dat ko wym
wzmoc nie niem te go pro ce su sta rze nia si!
i zmniej sza nia po pu la cji jest ob ser wa cja in ne -
go wska( ni ka na tu ral ne go ru chu lud no %ci
a mia no wi cie wska( ni ka sal da mi gra cyj ne go
w prze li cze niu na 1000 lud no %ci. Da ne do ty -
cz$ ce mi gra cji zwi$ za nej z na p"y wem i od p"y -
wem lud no %ci do i z miast wo je wódz twa %l$ -
skie go w la tach 2004 – 2013 po zwa la j$
za ob ser wo wa#, 'e w la tach 2004 – 2013
wi!k sza cz!%# miast re gio nu by "a ob sza rem
emi gra cji ni' imi gra cji, st$d jesz cze wy' szy spa -
dek za so bów ludz kich, ni' tyl ko w opar ciu
o ana li zy wska( ni ków przy ro stu na tu ral ne go,
wska za nych po wy 'ej.

We d"ug pro gno zy opra co wa nej w 2004 ro -
ku licz ba lud no %ci wo je wódz twa %l$ skie go
z 4 700 771 osób w 2004 ro ku po win na si!
zmniej szy# do 3 952 400 w 2030 ro ku. 

W opar ciu o da ne do ty cz$ ce licz by lud no -
%ci w 2010 ro ku przy go to wa no no we pro gno -
zy si! ga j$ ce 2035 ro ku. W wo je wódz twie
%l$ skim w ro ku 2010 ro ku za miesz ki wa -
"y 4 635 882 oso by. W opar ciu o pro gno z!
z 2010 ro ku licz ba lud no %ci wo je wódz twa %l$ -
skie go po win na osi$ gn$# w 2035 ro -
ku 4 052 187 osób. Ana li za da nych oby dwu
pro gnoz po zwa la doj%# m.in. do wnio sku, 'e
dwa wska( ni ki ru chu na tu ral ne go lud no %ci, tj.
przy rost na tu ral ny oraz sal do mi gra cyj ne od -
no %nie miast woj. %l$ skie go kszta" tu j$ ich
przy sz"o%#, nie ste ty, w nie ko rzyst nym wa -
rian cie.

Re asu mu j$c na le 'y stwier dzi#, 'e ku mu la -
cje tych dwóch, ju' cho# by istot nych prze cie'
wska( ni ków ru chu na tu ral ne go lud no %ci wy -
ty cza j$ nie ste ty ne ga tyw ny sce na riusz dla
zbio ro wo %ci za miesz ku j$ cej wi!k szo%# miast
wo je wódz twa %l$ skie go w przy sz"o %ci i ewi -
dent nie wska zu j$ na po trze b! re orien ta cji po -
li ty ki spo "ecz nej w po sta ci do ku men tów pro -
gra mo wych sa mo rz$ du lo kal ne go.

Wszyst kie mia sta, wy ma ga j$ pil nie, po g"! -
bio nych dia gnoz spo "ecz nych, w tym sy tu acji
de mo gra ficz nej oraz zja wisk i pro ble mów
spo "ecz nych. Pod sta w$ ana li zy i pla no wa nia
roz wo ju ka pi ta "u ludz kie go, spo "ecz ne go i kul -
tu ro we go jest pro fe sjo nal na dia gno za za so bów
ludz kich (w tym de mo gra ficz nych) okre %lo nych
re gio nów, sub re gio nów i spo "ecz no %ci lo kal -
nych.1 Szcze gól ne go zna cze nia na bie ra ona
w per spek ty wie uczest nic twa miast, po wia tów
i gmin miej sko -wiej skich oraz wiej skich,
w szcze gól no %ci tych z wo je wódz twa %l$ -
skie go, w funk cjo no wa niu w ra mach Wspól -
no ty Eu ro pej skiej. Adam Pod gó rec ki za pro po -
no wa" okre %le nie so cjo gra fii, pi sz$c o pi! ciu
funk cjach so cjo lo gii.2 Ja ko pierw sz$ funk cj! so -
cjo lo gii Adam Pod gó rec ki wska za" dia gno sty -
k! spo "ecz n#, któ r$ okre %li" na st! pu j$ co: Dia -
gno sty ka spo "ecz na zwa na rów nie$
so cjo gra fi#, zd$ 'a do ze bra nia da nych w spo -
sób in ter su biek tyw nie spraw dzal ny i sys te ma -

tycz ny, a przy tym su biek tyw nie ro zu mia ny.3
Pi sz$c o po trze bie funk cji teo re tycz nej ja ko
g"ów nej funk cji na uki so cjo lo gicz nej pod kre -
%la jed nak rów no praw no%# funk cji dia gno stycz -
nej. Ja ko ostat ni$ pi$ t$ funk cj! so cjo lo gii A.
Pod gó rec ki wska za" funk cj! so cjo tech nicz n$,
przez któ r$ „ro zu mie si! ze spó" ogól nych za -
le ce& do ty cz$ cych te go, jak przy uwzgl!d nie -
niu ist nie j$ cych ocen spo "ecz nych do ko ny wa#
%wia do mie prze kszta" ce& po to, aby osi$ gn$#
za mie rzo ne spo "ecz nie ce le.”4 W ra mach so cjo -
tech ni ki A. Pod gó rec ki wy ró' ni" trzy za sad ni -
cze po dej %cia: kla sycz ne, kli nicz ne i eks per tal -
no -in ter wen cyj ne. W ra mach kla sycz ne go
na zy wa ne go te' in 'y nie ri$ spo "ecz n$, na le 'y
ze sta wi# i do bra# roz ma ite pra wi d"o wo %ci
ogól ne z za kre su so cjo lo gii i na uk po krew nych,
aby prze k"a da# na j! zyk prak tycz nych dy rek -
tyw tech nicz nych. Jak za uwa 'y" A. Pod gó rec -
ki „Przed sta wie nie re cep ty w po sta ci ze spo "u
dy rek tyw sta no wi swo iste prze "o 'e nie ogól nych
i szcze gó "o wych twier dze& opi so wych na j! -
zyk ocen uty li tar nych, tj. za le ce& do ty cz$ cych
dzia "a nia. Kla sycz nej kon cep cji so cjo tech ni ki
nie in te re su je to, czy ze spó" ów zo sta nie
w prak ty ce wy ko rzy sta ny czy te' nie.”5. Dru -
gie po dej %cie zwa ne kli nicz nym na ka zu je nie
tyl ko przed "o 'y# opra co wa ny ze spó" dy rek tyw
prak tycz nych ale tak 'e do pro wa dzi# do udzia -
"u ich au to rów w pro ce sie na k"o nie nia zle ce -
nio daw ców do ich za ak cep to wa nia i wdro 'e -
nia. „Eks per tal no -in ter wen cyj na kon cep cja
so cjo tech ni ki uwa 'a za swe za da nie nie tyl ko
sa mo sfor mu "o wa nie re cept dzia "a nia prak tycz -
ne go, nie tyl ko od po wied nie od dzia "y wa nie
na „klien ta” za ma wia j$ ce go ba da nia tak, aby
przy j$" on do re ali za cji przed sta wio ne za le ce -
nia – ale rów nie' sa mo ist n$ in ter wen cj! w sto -
sun ku do roz ma itych grup spo "ecz nych, in sty -
tu cji, or ga ni za cji itd., ze wska za niem
na po trze b! dzia "a nia so cjo tech nicz ne go wraz
z wy ka za niem strat i ko rzy %ci, któ re z te go dzia -
"a nia by wy ni ka "y, oraz po ka za niem, ja kie oce -
ny o cha rak te rze za sad ni czym zo sta n$ w dzia -
"a nie (lub w nie dzia "a nie) za an ga 'o wa ne.”6

Hi sto ria so cjo gra fii po zwa la wska za# eu ro -
pej skie ‘cor ner sto nes” w roz wo ju te go dzia -
"u dys cy pli ny. Dla przy k"a du wy mie ni si! tu nie
tyl ko Bry tyj czy ków, ale te' Au stria ków, któ -
rzy do %wiad cza j$c sze ro kie go spek trum zja wisk
i pro ble mów spo "ecz nych w swo ich mia stach
w XIX i na po cz$t ku XX wie ku, nie wa ha li si!
si! gn$# do ar se na "u na uk spo "ecz nych po so -
cjo gra fi!, ce lem uzy ska nia in for ma cji, wska -
zó wek i dy rek tyw do pro wa dza j$ cych do pro -
gra mów ich roz wi$ zy wa nia. Na grun cie pol skiej
so cjo lo gii po j! cie so cjo gra fii po ja wi "o si!
w opra co wa niu Paw "a Ry bic kie go z 1938 ro -
ku O so cjo gra ficz nym ba da niu !l" ska. Pa we"
Ry bic ki szcze gó "o wo opi sa" ten no wy ter min.
Pro ce sy szyb kiej in du stria li za cji i urba ni za cji
po win ny, je go zda niem, sku pia# uwa g! ba da -
czy rze czy wi sto %ci spo "ecz nej. A gru p$, któ ra
‘szyb ko na ra sta” jest miej ski pro le ta riat i ‘war -
stwa ro bot ni cza.” To w"a %nie roz wój tych
dwóch ka te go rii wp"y n$" na po trze b! do k"ad -
nej in for ma cji, ba daw cze go uj! cia, „na uko we -
go opi su tych nie cie ka wi$ cych 'ad n$ z umie -
j!t no %ci ugru po wa&” (Ry bic ki 1938: 10). Jest
to wa' ne dla so cjo lo gii, po li ty ki spo "ecz nej. Jak
stwier dzi" da lej „Z tych po trzeb wy ra sta j$
opi sy kon kret nych ugru po wa& spo "ecz nych, do -
ko ny wa nych po za za si! giem spe ku la cji i re flek -
sji fi lo zo ficz nej. (...) Opi sy ma j$ sta# si! za tem
obok ma te ria "ów da wa nych przez in ne umie -
j!t no %ci no w$ ka te go ri$ ma te ria "u dla so cjo lo -
gii, a na wet no w$ osob n$ umie j!t no %ci$. (…)
Pod mia nem so cjo gra fii zbie ra j$ si! opi sy
o na uko wym cha rak te rze, któ rych przed mio -
tem jest 'y cie spo "ecz no %ci ludz kich – 'y cie te -
ra( niej sze, któ re bez po %red nio mo 'e by# wi -
dzia ne i ba da ne przez stu diu j$ ce go.”

O %l$ skiej so cjo gra fii
miej skiej uwag kil ka

KRZYSZ TOF CZE KAJ
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(Ry bic ki 1938: 11) Roz pra wa Paw !a Ry bic kie -

go wy ty czy !a pro gram stu diów "l# skich na wie -

le lat, cho$ zre ali zo wa nych do pie ro po za ko% -
cze niu dru giej woj ny "wia to wej. W pra cy tej

nie tyl ko przed sta wi! on swo je uwa gi do ty cz# -
ce ba da% so cjo gra ficz nych ale wska za! g!ów -

ne prio ry te ty ba daw cze od no "nie pol skiej cz& -
"ci Gór ne go 'l# ska. Pod kre "la w niej po trze b&
stu diów ro dzin okre "lo nych grup za wo do -

wych tkwi# cych g!& bo ko w kla sie ro bot ni czej,

np., gór ni ków i hut ni ków (Ry bic ki: 1938: 12

i nast.). Ten wra( li wy ob ser wa tor i ba dacz pod -

kre "la ko niecz no"$ two rze nia syn tez z ba da%
umie j&t nie !# cz# cych fak ty i sta ny su biek tyw -

ne. Opis so cjo gra ficz ny – je go zda niem – „b& -
dzie te( za pew ne bli( szy rze czy wi sto "ci wów -

czas, gdy przed sta wi ob raz gru py

z uwy dat nie niem pew nych zwi#z ków mi& dzy

fak ta mi i z po zo sta wie niem ele men tów ra cjo -

nal nie nie sko or dy no wa nych, ani (e li gdy uj mie

wszyst kie zja wi ska w ra mach pra wi de! ogól -

nych.„(Ry bic ki 1938: 23) W opi sach so cjo gra -

ficz nych u Ry bic kie go istot niej sze jed nak s# ele -

men ty o cha rak te rze ja ko "cio wym a nie

ilo "cio wym. Im bar dziej spe cy ficz na ba da -

na gru pa, tym bar dziej in dy wi du al ny opis. Pol -

ska zo sta je po rów na na do ‘la bo ra to rium”

(praw do po dob na ana lo gia do Chi ca go?). Au -

tor zwra ca uwa g& na kil ka czyn ni ków, na któ -

re po wi nien zwa (a$ ka( dy po ten cjal ny ba dacz

i Pol ski i'l# ska w szcze gól no "ci. Jed nym z nich

jest w!a "nie czyn nik hi sto rycz ny, a ko lej ne, to:

sto sun ki lud no "cio we, uprze my s!o wie nie

i urba ni za cja, struk tu ra kla so wa spo !e cze% stwa,

zwi# zek mi& dzy na ro do wo "ci# i lu do wo "ci#,
sto su nek do lud no "ci na p!y wo wej, wp!yw

prze mian na uk!ad (y cia spo !ecz ne go, ze

szcze gól nym uwzgl&d nie niem tra dy cji i oby -

cza ju. Okre "la j#c skut ki uprze my s!o wie nia

i urba ni za cji Ry bic ki zwra ca uwa g& na zró( -
ni co wa nie struk tu ry za wo do wej, wzrost g& sto -

"ci za lud nie nia i roz wój osad prze obra (a j# cych

si& w mia sta. Wska zu je na po trze b& stu diów

struk tu ry spo !ecz nej w szcze gól no "ci kla sy ro -

bot ni czej i to za rów no od stro ny "ro do wisk ro -

dzin nych jak i miejsc pra cy w za k!a dach

prze my s!o wych. (Ry bic ki 1938: 31-33)

Te dy rek ty wy zo sta !y do pie ro zre ali zo wa ne

po dru giej woj nie "wia to wej w dwóch fun da -

men tal nych stu diach, jed no au tor stwa Wan dy

Mro zek pt. Ro dzi na gór ni cza. Prze kszta! ce nia
spo !ecz ne w gór no "l# skim "ro do wi sku gór ni -
czym z 1965 ro ku, a dru gie Fran cisz ka Adam -

skie go Hut nik i je go ro dzi na z 1966 ro ku, któ -

re opu bli ko wa no w Gór no "l# skich Stu dia

So cjo lo gicz nych, uka zu j# cych si& pod re dak -

cj# Paw !a Ry bic kie go. Wan da Mro zek w pod -

su mo wa niu do swo jej mo no gra fii, stwier dzi -

!a, (e trud no mó wi$ o „ja kim" jed no li tym

mo de lu ro dzi ny gór ni czej, któ re go ce chy

w ca !o "ci mo gli by "my od na le)$ w ka( dej po -

szcze gól nej ro dzi nie. (Mro zek 1965: 190)

Au tor ka ta stwier dzi !a, (e ro dzi ny gór ni cze wy -

ka zu j# sk!on no"$ do obej mo wa nia tyl ko dwóch

po ko le%, zmniej sze nia dziet no "ci co mia !o
wp!y n#$ na przy sz!e skur cze nie si& lo kal nych

sie ci po kre wie%stw. Nie mo( na te( by !o po rów -

na$ tych ba da% do in nych w Pol sce, bo po pro -

stu ich jesz cze nie by !o, a mo no gra fia ro dzin

hut ni czych Fran cisz ka Adam skie go do pie ro by -

!a w dru ku. W ko% co wych uwa gach Wan da

Mro zek stwier dzi !a: „Jest to nie w#t pli wie sta -

dium do"$ za awan so wa nej kry sta li za cji no we -

go mo de lu spo !ecz ne go ro dzi ny i oma wia nej

gru py za wo do wej. Na za na li zo wa nym eta pie

do strzec mo( na pew na ten den cj& ogól n#: wy -

zby wa nie si& spe cy ficz nych od r&b no "ci, na by -

tych w prze sz!o "ci i upodob nia nie si& do bar -

dziej uni wer sa li stycz ne go ty pu spo !ecz ne go,

cha rak te ry zu j# ce go ro dzi n& i kla s& ro bot ni cz#
we wspó! cze snym pol skim spo !e cze% stwie.”

(Mro zek 1965:200).

Mo no gra fia Fran cisz ka Adam skie go swym

za kre sem obej mo wa !a nie tyl ko hu ty "l# skie ale

tak (e hu t& zlo ka li zo wa n# w Cz& sto cho wie, co

jest o ty le wa( ne, (e so cjo gra fia pro ble mów

spo !ecz nych na prze !o mie XX i XXI wie ku

w wo je wódz twie "l# skim, okre "la ne ja ko „Si -

le sian Ci ties Se ries”, te( do ty czy !y te go mia -

sta i to dwu krot nie. Wnio ski mo no gra fii Fran -

cisz ka Adam skie go ko re spon do wa !y
z wy ni ka mi Wan dy Mro zek od no "nie gór ni ków.

Au tor ten za uwa (y!, „(e w ba da nej gru pie ma -

my do czy nie nia nie z jed nym ty pem ro dzi ny,

ale z ro dzi n# oscy lu j# c# po mi& dzy tra dy cyj nym

mo de lem i in ny mi ty pa mi.” (Adam -

ski 1966: 214)

By! to po cz# tek wie lo aspek to wych ba da%
na ob sza rze wo je wódz twa ka to wic kie go a po -

tem "l# skie go. U schy! ku wie ku XX, naj pierw

w 1994 re gion gór no "l# ski otrzy ma! opra co wa -

nie „Gór ny 'l#sk 2005: sce na riusz re struk tu -

ry za cji” au tor stwa W. B!a sia ka, T. Na wroc kie -

go i M. S. Szcze pa% skie go, po czym

w ro ku 1998, wo je wódz twa "l# skie go do ty czy -

!o je dy ne w swo im ro dza ju opra co wa nie b& d# -
ce pod su mo wa niem wie lo let nich stu diów

nad re gio nem i gór nic twem w& gla au tor stwa

Mar ka S. Szcze pa% skie go pod zna mien nym ty -

tu !em Opel z gór ni czym pió ro pu szem. Wo je -
wódz two ka to wic kie i "l# skie w pro ce sie prze -
mian (Szcze pa% ski M., 1998 oraz

wyd. III z 2002 ro ku). Au tor w tej pra cy pod -

su mo wy wa! w!a sne ba da nia w re gio nie

(z lat 1989 – 1998), jak te( do ko ny wa! ana liz

wtór nych in nych au to rów i ba da czy. Pra ca jest

syn te z# spo !e cze% stwa wo je wódz twa "l# skie -

go w la tach osiem dzie si# tych i dzie wi&$ dzie -

si# tych oraz pro gno z# od no "nie nad cho dz# ce -

go XXI wie ku. Ba da nia nad re gio na li zmem

i ro dzi na mi "l# skim pro wa dzi! te( Woj ciech

'wi#t kie wicz, (e dla przy k!a du wspo mni si& tyl -

ko pra c& z 1998 ro ku, pod je go re dak cj# Re -
gio ny i re gio na li zmy w Pol sce wspó! cze snej.7

Do te go nur tu i tra dy cji ba daw czej Paw !a Ry -

bic kie go na wi# zu je przy go to wa ne pro fe sjo nal -

nie stu dium z 2006 ro ku, To ma sza Na wroc kie -

go nad spo !ecz no "ci# lo kal n# Mur cek, obec nie

wcho dz# cych w ob r&b Ka to wic.8

Ba da nia pro ble mów spo !ecz nych
w mia stach wo je wódz twa "l# skie go 

T
ra dy cja szko !y chi ca gow skiej za in spi ro wa -

!a ba da czy ze "ro do wi ska "l# skich so cjo -

lo gów pra cu j# cych od ko% ca lat sie dem dzie -

si# tych, m.in. pod kie run kiem Jac ka Wo dza9

a na st&p nie ze spó! ba daw czy ko or dy no wa ny

przez Krzysz to fa Cze ka ja10. 

Szcze gól ne go zna cze nia funk cje dia gno zo -
wa nia, wy ja "nia nia, prze wi dy wa nia i for mu -
!o wa nia prak tycz nych dy rek tyw, na bie ra j#
w mia stach i gmi nach pol skich, w tym i tych

w ob r& bie wo je wódz twa "l# skie go, któ re

do dzi" dnia nie prze pro wa dzi !y ba da% in wen -

ta ry zu j# cych i dia gno zu j# cych ist nie j# ce w ich

rze czy wi sto "ci spo !ecz nej zja wi ska dez or ga ni -

za cji i pa to lo gii spo !ecz nej. Do g!&b ne i szcze -

gó !o we stu dia te go ty pu s# po trzeb ne z wie lu

przy czyn i po wo dów, (e wy mie ni si& tu cho$ -
by wy mo gi funk cjo no wa nia w ra mach Unii Eu -

ro pej skiej i jej bu d(e tu na la ta 2015-2020. Pro -

ces ten nie jest jed nak re al ny bez

pro fe sjo nal ne go wy zna cze nia po zy cji wyj -

"cio wej nie omal ka( dej z pol skich gmin miej -

skich czy wiej skich. A za tem by spro sta$ wy -

zwa niom tak no wym, jak i sta rym na le (y nie

tyl ko prze pro wa dzi$ wyj "cio we ba da nia in wen -

ta ry za cyj no -dia gno stycz ne, ale w ich kon se -

kwen cji re ali zo wa$ stu dia mo ni to ru j# ce roz po -

zna ne kwe stie i pro ble my spo !ecz ne. 

Per spek ty wa ba daw cza szko !y chi ca gow skiej

od no "nie zja wisk i pro ble mów spo !ecz nych

okre "li !a ce le mo no gra ficz nych stu diów w mia -

stach wo je wódz twa "l# skie go na prze strze ni

lat 1997 – 2012.11 Re ali za cja ba da% pe! -
nych – ca !o "cio wych spra wia, (e cho$ ro dz# si&
ró( ne go ro dza ju me to do lo gicz nej i me to dycz -

nej na tu ry py ta nia i w#t pli wo "ci ba daw cze, to

jed nak nie mo( na im za rzu ci$, (e s# bar dziej

lub mniej for tun nie do bra n# pró b# ba daw cz#,
i to na do da tek do bra n# ten den cyj nie a po zy -

ska ne t# dro g# wy ni ki mo g# by$ po dob nie in -

ter pre to wa ne. Mo no gra ficz ne stu dia nad zja -

wi ska mi i pro ble ma mi spo !ecz ny mi w mia stach

wo je wódz twa "l# skie go, czy li so cjo gra fia

kwan ty ta tyw na, ma j# ja sno okre "lo ne ce le

po znaw cze oraz prak tycz ne. Te ce le ma j#
cha rak ter po znaw czy jak i prak tycz ny. Po znaw -

czy cel tych ba da%, to pró ba zde fi nio wa nia, zin -

wen ta ry zo wa nia i roz po zna nia przed po la ba -

daw cze go do po g!& bio nych stu diów tych

pro ble mów i to za rów no w sfe rze fak tów, jak

i sta nów "wia do mo "ci miesz ka% ców mia sta. Cel

prak tycz ny to au ten tycz ne za po trze bo wa nie lo -

kal nych sa mo rz# dów na pro fe sjo nal ne, w mia -

r& kom plet ne dia gno zy zja wisk i pro ble mów

spo !ecz nych w re gio nie "l# skim oraz for mu !o -

wa nie prak tycz nych dy rek tyw do ko niecz nych,

na mo cy usta wy, prac nad po wia to wy mi stra -

te gia mi ich roz wi# zy wa nia.12 Pierw sze opra -

co wa ne ra por ty ba daw cze i ma py punk to we do -

ty cz# ce prze st&p czo "ci i wy kro cze% Krzysz tof

Cze kaj opra co wa! w Ka to wi cach w 1986 ro -

ku, ale do pie ro w dzie si&$ lat pó) niej uka za !y
si& ba da nia dia gno stycz ne pro ble mów spo !ecz -

nych w mia stach: Cze lad) i Za brze (ba da nie

wy ko na ne z A. Nie spor kiem). Otwar !o to

okres pi&t na stu lat ba da% dia gno zu j# cych pro -

ble my spo !ecz ne za rów no w aspek cie po -

znaw czym, jak i dla po trzeb prak ty ki spo !ecz -

nej i sa mo rz# dów miast.13 Dia gno zy do ty czy !y
dwu na stu zbio ro wo "ci miej skich: Ka to wi ce,

Biel sko -Bia !a, Cz& sto cho wa, Gli wi ce, Za -

brze, Ru da 'l# ska, Sie mia no wi ce 'l# skie,

'wi& to ch!o wi ce, Ty chy, *o ry, Tar now skie

Gó ry, Cze lad).14 Pod sta wo we ba da nia opi su -

j# ce i dia gno zu j# ce roz mia ry zja wisk i pro ble -

mów spo !ecz nych w mia stach wo je wódz twa

oraz otrzy ma nych w jej efek cie ob ra zów spo -

!ecz no -de mo gra ficz nych ob j& tych pro ble mem,

czy te( kwe sti# miesz ka% ców, sk!a da j# si& ze

stu diów do ku men tów in sty tu cji miej skich,

"wiad cz# cych ró( ne us!u gi i "wiad cze nia dla

miesz ka% ców: Po wia to we Urz& dy Pra cy, Miej -

skie O"rod ki Po mo cy Spo !ecz nej; Izby Wy -

trze) wie%; O"rod ki Pro fi lak tycz ne dla Uza le( -
nio nych i ich Ro dzin; Ko le gium ds. Wy kro cze%,
a pó) niej S# dy Grodz kie, w ra mach S# dów Re -
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jo no wych; S! dy Re jo no we (obec nie wy kro cze -

nia, prze st"p czo#$ do ro s%ych i nie let nich). S!
to, za tem ba da nia pe% ne lub in ny mi s%o wy ca -

%o #cio we. Rów nie wa& nym za mie rze niem ba -

daw czym, co po zy ska nie cha rak te ry styk miesz -

ka' ców do tkni" tych po szcze gól ny mi

zja wi ska mi i pro ble ma mi spo %ecz ny mi w mie -

#cie by %o te& okre #le nie prze strzen nej ich dys -

try bu cji w ró& nych na tu ral nych ob sza rach

miast. Ta cz"#$ pro ce su ba daw cze go ko' czy -

%a si" kon struk cj! map po szcze gól nych zja wisk

i pro ble mów spo %ecz nych oraz ich ana li za mi

prze strzen ny mi. Cel pre zen to wa nych ba da'
pierw sze go ty pu spra wi%, &e przy go to wa no pod -

sta wo we wer sje z kil ku mo& li wych ro dza jów

map pro ble mów spo %ecz nych, w szcze gól no -

#ci za# ma py punk to we (krop ko we tzw. „dots

map”). Opra co wa nie te go ty pu na rz" dzia ana -

li zy prze strzen nej wi! &e si" z na nie sie niem

na plan mia sta ka& de go przy pad ku kon kret ne -

go ty pu zja wi ska. Uzy ska ne w dro dze ba da'
in sty tu cji spo %ecz nych in for ma cje umo& li wi %y
przy go to wa nie ze sta wu map punk to wych, od -

no #nie ta kich kwe stii i pro ble mów spo %ecz nych,

jak: po zo sta wa nie bez pra cy, po moc spo %ecz -

na (ewen tu al nie spe cja li stycz ne us%u gi so cjal -

ne), uza le& nie nia od al ko ho lu, wy kro cze nia,

prze st"p czo#$ do ro s%ych i prze st"p czo#$ nie -

let nich. 

La ta 2011 – 2012 przy no sz! dwa du &e ba -

da nia zja wisk i pro ble mów spo %ecz nych w wo -

je wódz twie #l! skim, któ re rów nie& oprócz

od po wie dzi na py ta nie kim s!, w sen sie spo -

%ecz no -de mo gra ficz nym do tkni" ci mar gi na li -

za cja i sa mo wy klu cze niem miesz ka' cy dwóch

miast o cha rak te rze sto lic re gio nów, wzbo ga -

co ne zo sta %y o ma py uka zu j! ce roz pro sze nie

tych kwe stii spo %ecz nych w prze strze ni osie -

dli i dziel nic. Te dwa ostat nio zdia gno zo wa ne

mia sta, to nie gdy siej sza sto li ca wo je wódz twa

a obec nie cen tral ny o#ro dek Pod be ski dzia, czy li

Biel sko -Bia %a oraz sto li ca wo je wódz twa #l! -
skie go, tj. Ka to wi ce. Ka& de z tych ba da'
wnio s%o no wy za kres w dia gno zach zja wisk

i pro ble mów spo %ecz nych w prze strze ni miej -

skiej. Prze pro wa dzo na w 2011 ro ku, po raz

pierw szy w hi sto rii mia sta, pe% na dia gno za in -

sty tu cjo nal na zja wisk i pro ble mów spo %ecz nych

w Ka to wi cach, mie #cie za miesz ki wa nym

w 2010 ro ku przez 307 287 miesz ka' ców przy -

nio s%a ogrom ny ka pi ta% wie dzy umo& li wia j! -
cy ju& dzi# za pro jek to wa nie istot nych zmian

w opar ciu o do ku men ty pro gra mo we sa mo rz! -
du miej skie go.15 Ana li zy za so bów do ku men -

ta cyj nych in sty tu cji spo %ecz nych, tak rz! do -

wych, jak i sa mo rz! do wych po zwo li %y
na zre kon stru owa nie ob ra zu spo %ecz no de mo -

gra ficz ne go 7 680 osób po zo sta j! cych bez pra -

cy, 10 120 wnio sko daw ców sys te mu po mo cy

spo %ecz nej oraz 11 622 cz%on ków ich ro dzin.

Ka to wic ka Izba Wy trze( wie', ob s%u &y %a
w 2010 ro ku 4 682 miesz ka' ców mia sta. Na -

to miast le cze nie uza le& nie' w pod j" %o 140 osób.

Spraw ców wy kro cze' od no to wa no 2 077,

do ro s%ych prze st"p ców ska za nych wy ro kiem

s! du od no to wa no 520 oraz 401 nie let nich. Dia -

gno za do ty czy %a po pu la cji miesz ka j! cych

w mie #cie i ob j" tych dzia %a niem in sty tu cji spo -

%ecz nych rz! do wych i sa mo rz! do wych – jed -

no stek i #ro do wisk ro dzin nych za mkni" tej

licz b! 35 339 osób, co w sto sun ku do ogól nej

licz by miesz ka' ców (307 287), sta no wi 11,5%

jej ogó %u. Wy ni ki ba da' po zwo li %y zbu do wa$
struk tu r" za gro &e' zja wi ska mi i pro ble ma mi

spo %ecz ny mi w Ka to wi cach. W wy ni ku prze -

pro wa dzo nej ana li zy kom pu te ro wej uda %o si"
wy ty po wa$ pi"$ naj bar dziej ob ci! &o nych za -

gro &e nia mi dziel nic mia sta Ka to wi ce: 1. )ród -

mie #cie (19,2% wszyst kich przy pad ków

zja wisk i pro ble mów w mie #cie), 2. Szo pie ni -

ce -Bu ro wiec (11,1%); 3. Li go ta Pa new ni ki

(9,3%); 4. Za %" &e (7,9%); 5. Bo gu ci ce

(5,6%); 6. Ocho jec -Pio tro wi ce (5,3%); 7.

Osie dle Ty si!c le cia (4,4%). So cjo gra ficz ne opi -

sy wska zu j! na sku pie nie prze strzen ne wie lu

zja wisk i pro ble mów spo %ecz nych w#ród spo -

%ecz no #ci lo kal nych za miesz ku j! cych 22 dziel -

ni ce mia sta, co uka zu je zbiór map punk to wych

i od set ko wych. Mo no gra fia Ka to wic po raz

pierw szy od za sto so wa nia tej me to dy po zna -

wa nia zja wisk i pro ble mów spo %ecz nych w rze -

czy wi sto #ci miast wo je wódz twa #l! skie go,

ale naj praw do po dob niej i w Pol sce, uka za %a
prze strze nie kwe stii spo %ecz nych za rów no po -

przez pry zmat map punk to wych, jak te& map

od set ko wych.

W 2012 ro ku wy ko na no ko lej n! dia gno z"
g%ów nych pro ble mów mia sta wo je wódz twa #l! -
skie go, tym ra zem le &! ce go na po %u dniu, czy li

Biel ska -Bia !ej.16 Pierw sze te go ty pu ba da nia

dia gno zu j! ce zja wi ska i pro ble my spo %ecz ne

w sto li cy Pod be ski dzia do ty czy %y %!cz nie 22 150

miesz ka' ców Biel ska -Bia %ej, co sta no wi 12,7%

ogó %u tej zbio ro wo #ci (174 172). Zgod nie

z me to dy k! ba da nia utwo rzo no spo %ecz no -

-de mo gra ficz n! cha rak te ry sty k" 5 720 bez ro -

bot nych miesz ka' ców mia sta, bez po #red nich

i po #red nich be ne fi cjen tów Miej skie go O#rod -

ka Po mo cy Spo %ecz nej: wnio sko daw ców (3 291

osób) oraz cz%on ków ich ro dzin (3 672 oso by

w tym dzie ci) co %!cz nie czy ni %o bez po #red ni -

mi lub po #red ni mi be ne fi cjen ta mi 3,9% ogó %u
miesz ka' ców mia sta (6 963 oso by). W #wie -

tle wy ni ków dia gno zy nie pe% no spraw no#$, to
istot na kwe stia miej ska. Miej ski Ze spó% ds.

Orze ka nia o Nie pe% no spraw no #ci w Biel sku -

-Bia %ej w 2010 ro ku ob j!% swym wspar ciem

%!cz nie 3434 osób nie pe% no spraw nych). W 2010

ro ku w trzech in sty tu cjach spo %ecz nych ukie -

run ko wa nych na roz wi! zy wa nie pro ble mów

uza le& nie' w Biel sku -Bia %ej udzie lo no po mo -

cy %!cz nie 3 141 oso bom, któ re sta no wi %y 1,8%

wszyst kich miesz ka' ców Biel ska –Bia %ej (2,1%

miesz ka' ców po wy &ej 18 ro ku &y cia – 145494).

Oso by ska za ne za po pe% nie nie wy kro cze', to
zbio ro wo#$ 571 miesz ka' ców Biel ska – Bia -

%ej, któ rzy sta no wi! 0,32% ogó %u miesz ka' ców

(0,39% je #li od nie sie si" je do oby wa te li mia -

sta po wy &ej 18 ro ku &y cia – 145 494). Ska za -

ni za po pe% nie nie prze st"pstw kry mi nal nych

(1 151), w #wie tle da nych S! du Re jo no we go,

to 0,6% ogó %u miesz ka' ców (0,8% je #li od nie -

sie si" je do miesz ka' ców po wy &ej 18 ro ku &y -

cia (145 494). Nie let ni spraw cy ska za ni za po -

pe% nie nie prze st"pstw kry mi nal nych, któ rych

w ak tach S! du Re jo no we go by %o 101, sta no wi -

li 0,05% ogó %u miesz ka' ców (od no sz!c da ne

uzy ska ne w S! dzie tyl ko do zbio ro wo #ci do 17

ro ku &y cia, to nie let ni spraw cy sta no wi li 0,34%

tej zbio ro wo #ci. Mo no gra fii to wa rzy szy p%y ta

z o#mio ma ma pa mi punk to wy mi zja wisk i pro -

ble mów spo %ecz nych. W#ród nich po raz pierw -

szy w Pol sce opra co wa na ma pa miejsc za miesz -

ka nia osób nie pe% no spraw nych w mie #cie.

Istot na z punk tu wi dze nia po znaw cze go jest te&
ma pa miejsc za miesz ka nia ro dzin dys funk cyj -

nych i pro ble mo wych w Biel sku -Bia %ej.

Na le &y te& od no to wa$, &e oby dwie mo no -

gra fie po raz pierw szy po sia da %y tak do g%"b -

n! ana li z" za so bów de mo gra ficz nych oby dwu

miast z uwzgl"d nie niem po szcze gól nych 30

osie dli Biel ska -Bia %ej, jak te& 22 dziel nic two -

rz! cych prze strze' Ka to wic, co po zwo li %o
opra co wa$ sto sow ne ma py za miesz czo ne ze

wzgl" du na istot no#$ na ok%ad kach oby dwu mo -

no gra fii.

Do k"d zmie rza j" spo !ecz no #ci lo kal ne
#l" skich miast  – re flek sje za my ka j" ce

Na
prze strze ni dzie si" ciu lat ja kie up%y n" -
%y od cza su wej #cia do UE i osta tecz -

ne go ukszta% to wa nia si" no we go po dzia %u ad -

mi ni stra cyj ne go, ba da ne mia sta jak i po zo sta %e
po wia ty grodz kie i ziem skie ule g%y ró& ne go ro -

dza ju prze mia nom, w tym de mo gra ficz nym.

Ba da nia zja wisk i pro ble mów spo %ecz nych

w wo je wódz twie #l! skim uka za %y ich wy so k!
przy dat no#$ nie omal pod ka& dym wzgl" dem.

Po pierw sze w wy mia rze po znaw czym, po nie -

wa& by %y to pierw sze tak ob szer ne ba da nia dia -

gno zu j! ce zja wi ska i pro ble my spo %ecz ne

w mia stach wo je wódz twa #l! skie go. Z pew no -

#ci! by %y to te& ba da nia nie zb"d ne dla prak ty -

ki spo %ecz nej, czy li dla w%adz sa mo rz! do wych,

któ re za ma wia %y wy ko na nie dia gnoz, a w kil -

ku przy pad kach pó( niej sze pra ce nad stra te gia -

mi roz wi! zy wa nia pro ble mów spo %ecz nych

i pla na mi ich wdra &a nia. Ma py punk to we

oraz od set ko we zja wisk i pro ble mów spo %ecz -

nych zda %y swój prak tycz ny eg za min ilu stru -

j!c prze strzen n! dys try bu cj" za gro &e', a za ra -

zem wy pe% nia j!c swo je no we ro le w so cjo lo gii

wi zu al nej re gio nu. Ma py te oraz w od nie sie -

niu do Ka to wic ma py od set ko we sta %y si" lub

sta n! si" te& na rz" dziem po li ty ki spo %ecz nej

w mie #cie oraz w pra cy so cjal nej, a w szcze -

gól no #ci za# w trze ciej me to dzie tj. pra cy ze #ro -

do wi skiem lo kal nym, któ rym po ma ga %y zi den -

ty fi ko wa$ ró& ne go ro dza ju zja wi ska i pro ble my

oraz za gro &e nia spo %ecz ne a tak &e pod j!$
wspól na pra c" nad ich roz wi! zy wa niem. Jest

to szcze gól nie istot ne dla spo %e cze'stw miej -

skich jak i ich w%adz sa mo rz! do wych, dla któ -

rych rok 2013 wi! &e si" z przy go to wy wa niem

no wych stra te gii roz wi! zy wa nia pro ble mów

spo %ecz nych, czy li do ku men tów ob li ga to ryj -

nych w pla no wa niu spo %ecz nym zwi! za nym

z roz wi! zy wa niem w naj bli& szych pi" ciu la tach

tych wy so ce trud nych za gad nie'. Wraz z co -

raz cz"st szym sto so wa niem tech ni ki ma po wa -

nia da nych nie tyl ko do ilu stra cji da nych ale

do ich ana li zy po ja wi %a si" po trze ba prac

nad aspek ta mi me to do lo gicz ny mi, któ re to stu -

dia trwa j! obec nie a pu bli ka cja da nych z ba -

da' w Ka to wi cach i Biel sku -Bia %ej przy czy ni!
si" do po wsta nia pew nych stan dar dów, któ re

po mo g! w przy sz%o #ci ba da czom sto su j! cym

to po dej #cie za rów no do ce lów po znaw czych,

jak i prak tycz nych (wspó% pra ca pla ni stów de -

cy den tów i sa mych miesz ka' ców zor ga ni zo -

wa nych w ra dach dziel nic lub osie dli, któ re po -

wsta %y zgod nie z usta w! o sa mo rz! dzie i wbrew

scep ty kom te go po dej #cia za czy na j! two rzy$
lo kal ne ugru po wa nia in te re sów miesz ka' -
ców, sta j!c si" part ne ra mi w%adz sa mo rz! do -

wych miast. Ma py i opra co wa nia spo %ecz ne

przy no sz! ce wie dze o kwe stiach spo %ecz nych

sta j! si" na tu ral nym, wia ry god nym i nie zb"d -

nym (ró d%em wie dzy po ma ga j! cym or ga ni zo -
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wa! miesz ka" ców wo kó# ich w#a snych spraw,
tym sa mym uprak tycz nia j$c i urze czy wist nia -
j$c idee spo #e cze" stwa oby wa tel skie go.17

Wy ni ki ana liz wy bra nych wska% ni ków
i wspó# czyn ni ków do ty cz$ cych ru chu na tu ral -
ne go lud no &ci miast wo je wódz twa nie s$ nie -
ste ty ko rzyst ne. Ju' dzi siaj spo #ecz no &ci lo kal -
ne 'y j$ ce w tych mia stach s$ de mo gra ficz nie
sta re i wy da je si( to by! ten den cja co raz bar -
dziej trwa #a. W no wym, glo bal nym, pod r(cz -
ni ku So cjo lo gii pro fe sor An tho ny Gid dens, za -
uwa 'a za Pe ter so nem, zja wi sko si wie nia
po pu la cji. Zja wi sko si wie nia po pu la cji wy ni -
ka z 2 tren dów d#u go fa lo wych obec nych
w spo #e cze" stwach po prze my s#o wych: zmniej -
sza j$ cej si( dziet no &ci oraz wy d#u 'a j$ cej si(
&red niej d#u go &ci 'y cia. A prze cie' jak to
wska zu j$ pro gno zy de mo gra ficz ne oko #o 2050
w przy bli 'e niu 1/3 miesz ka" ców wspó# cze snych
spo #e cze"stw b( dzie mia #a wi( cej ni' 65 lat.

Jor gen Ran ders w pra cy Rok 2052. Glo bal -
na pro gno za na na st!p ne czter dzie "ci lat, za -
uwa 'a, 'e „Licz ba lud no &ci na &wie cie osi$ gnie
war to&! mak sy mal n$ du 'o wcze &niej ni'
w 2052 ro ku (w isto cie dzie si(! lat wcze &niej)
wsku tek ci$ g#e go spad ku licz by dzie ci przy pa -
da j$ cych na ko bie t(. ten spa dek b( dzie tyl ko
cz( &cio wo zre kom pen so wa ny ci$ g#ym wzro -
stem &red niej d#u go &ci 'y cia.”18

Z pew no &ci$ mo' na pod j$! pró by stwo rze -
nie sze ro kiej plat for m( mo' li wo &ci dla roz wo -
ju tzw. srebr nej eko no mii i go spo dar ki. Na le -
'y za dba! o lu dzi star szych, by mie li
po pierw sze i miej sca pra cy, po przez wy d#u -
'e nie wie ku ak tyw no &ci za wo do wej do 67 ro -
ku oraz ko niecz no &ci po wro tu na ry nek pra cy

i us#ug, cho! by w ogra ni czo nym za kre sie.
Po dru gie, za ist nie je po trze ba aby cz(&! tych
osób przy j$! z po wro tem na ry nek pra cy i to
nie jest od le g#a przy sz#o&!, po nie wa' trze ba b( -
dzie uzu pe# ni! istot ne bra ki w spe cja li stycz nych
sek to rach ryn ku pra cy, w tym us#ug, w szcze -
gól no &ci w sfe rze so cjal nej. Na le 'y pa mi( ta!,
'e rocz ni ki wy 'u de mo gra ficz ne go z lat pi(! -
dzie si$ tych, a by #a ich pra wie ca #a de ka da, w#a -
&nie wkra cza w wiek eme ry tal ny. I to dla nich
na le 'y wy kre owa! te no we, istot ne cz( &ci po -
li ty ki spo #ecz nej, nie omal w ka' dym z dzie si( -
ciu ob sza rów szcze gó #o wych, wska za nych
cho! by przez pro fe so ra Ju lia na Au leyt ne ra.
Na ca #ym &wie cie, a w szcze gól no &ci w sta rych
kra jach UE ‘srebr na go spo dar ka” jest istot nym
mo du #em go spo da rek kra jo wych i me cha ni -
zmów wzro stu go spo dar cze go. U nas jesz cze
tak zin te gro wa ne mo du #y w go spo dar ce nie ist -
nie j$, cho! po ja wi #y si( pierw sze przed si( wzi( -
cia te go ty pu. Im szyb ciej zro zu mie my tak 'e
i w lo kal nej ska li o po trze bie roz wo ju tej sfe -
ry, tym mniej sze b( d$ za pó% nie nia, stra ty
i szko dy – tak 'e i te spo #ecz ne. 

Pla no wa nie dla przy sz#o &ci b( dzie te' wi$ -
za #o si( z od kry wa niem no wej ja ko &ci i war -
to &ci zwi$ za nych z de mo gra ficz n$ sta ro &ci$
oraz ak tyw no &ci$ i po wro tem do ak tyw no &ci,
w tym i za wo do wej osób star szych w 'y ciu
spo #ecz nym wo je wódz twa &l$ skie go i ma #o -
pol skie go, któ re za war #y sa mo rz$ do we po ro -
zu mie nie w 2013 ro ku w spra wie zin te gro wa -
ne go roz wo ju i pla no wa nia spo #ecz ne go. Nie
na le 'y te' za po mi na! o no wej, gro% nej kla -
sie, jak j$ okre &li# Guy Stan ding, czy li pre ka -
ria cie, któ ra ro &nie w szcze gól no &ci w re gio -

nie gór no &l$ skim, sie dzi bie wie lu uczel ni
i ab so lut nie roz re gu lo wa ne go ryn ku pra cy.19

To m#o dzi miesz ka" cy tych wo je wództw,
nie jed no krot nie do brze wy kszta# ce ni, ale bez
pew no &ci bu do wa nia w#a snej przy sz#o &ci
(umo wy &mie cio we, za st(p stwa, okre so we za -
trud nie nie itd.), któ rzy nie za mie rza j$ ak tu al -
nie za k#a da! swo ich ro dzin i na kie ro wa ni s$
na mi gra cj( za pra c$ i lep szy mi wa run ka mi
so cjal ny mi. A ba rie ra zna jo mo &ci j( zy ka ob -
ce go w per spek ty wie kil ku lat prze sta nie
ist nie!. Na le 'y te' wy ko rzy sta! ob szar Za g#( -
bia D$ brow skie go, któ ry ma spe cy ficz n$ ro -
l( do ode gra nia w po #$ cze niu wo je wódz twa
&l$ skie go i ma #o pol skie go. Ob szar ten mo 'e
by! tym mo stem #$ cz$ cym, jed nak od mien -
ny )l$sk i od mien n$ Ma #o pol sk(, z ra cji w#a -
&nie po sia da nia cz( &ci ko rze ni ma #o pol skich
i &l$ skich tra dy cji pra cy na przy k#ad. Na le 'y,
za tem prze orien to wa! dzia #a nia sa mo rz$ du,
spo #ecz no &ci lo kal nych sub re gio nu na przy -
go to wa nie zin te gro wa nej, ewa lu owa nej i mo -
dy fi ko wa nej sto sow nie do po trzeb po li ty ki
spo #ecz nej, w tym po li ty ki szcze gó #o wej
w za kre sie edu ka cji, w#a &nie dla wie ku star -
sze go – i to szkó#, i ró' ne go ro dza ju sto wa -
rzy sze", or ga ni za cji, pew ne go mo de lu pra cy
ze &ro do wi skiem osób star szych. Przy sz#o&!
bo wiem oby dwu wo je wództw a ich miast
w szcze gól no &ci jest zo rien to wa na na ak tyw -
ne spo #e cze" stwo se nio rów oraz wspó# ist nie -
j$ ce go w tej prze strze ni pre ka ria tu m#o dych
miesz ka" ców wy mie nio nych re gio nów
(do nie go mo g$ do #$ czy! tak 'e i oso by star -
sze – zgod nie z de fi ni cj$ G. Stan din ga). 

!

Krzysz tof Cze kaj – so cjo log, dr hab., pro fe sor nad zwy czaj ny Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go im. KEN w Kra ko wie, gdzie kie ru je Ka te -
dr$ So cjo lo gii Sto so wa nej i Dez or ga ni za cji Spo #ecz nej w IFiS. Spe cja li sta i prak tyk pra cy so cjal nej (kon sul tant MOPS -u Sie mia no wi ce )l.
od 2000 r.), po li ty ki spo #ecz nej, po mo cy spo #ecz nej. Ab sol went i od 1980 do 2009 r. pra cow nik In sty tu tu So cjo lo gii U). Au tor i wspó# au -
tor 20 ksi$ 'ek, m.in. mo no gra fii miast: Ru da #l$ ska (wspó# au tor, 2009), #wi! to ch%o wi ce (wspó# au tor, 2006), Cz! sto cho wa (wspó# au tor, 2005),
Gli wi ce (wspó# au tor, 2002) oraz po nad 85 pu bli ka cji pol skich i za gra nicz nych (m.in. The Chi ca go Scho ol of So cio lo gy’she ri ta ge in Po li -
sh so cio lo gy. W: The Tra di tion of the Chi ca go Scho ol of So cio lo gy. Red. Lu igi To ma si. (Al der shot –Syd ney 1999) w za kre sie so cjo lo gii mia -
sta, so cjo lo gii pro ble mów spo #ecz nych, pra cy so cjal nej, po li ty ki spo #ecz nej, pla no wa nia spo #ecz ne go, so cjo lo gii grup dys po zy cyj nych. W swo -
ich ba da niach kon cen tru je si( na pro ble mach spo #ecz nych w mia stach pol skich, w szcze gól no &ci Gór ne go )l$ ska i Za g#( bia D$ brow skie go,
wy ko rzy stu j$c wy pra co wa n$ przez sie bie uni kal n$ me to d( map pro ble mów spo #ecz nych wraz z dia gno za mi zja wisk i pro ble mów spo #ecz -
nych s#u '$ cych wy pra co wa niu stra te gii roz wi$ zy wa nia pro ble mów spo #ecz nych i po li ty ki spo #ecz nej. W ro ku 2010 lau re at na gro dy in dy -
wi du al nej PAN w za kre sie so cjo lo gii im. Lu dwi ka Krzy wic kie go za ksi$' k( pt. So cjo lo gia szko %y chi ca gow skiej i jej re cep cja w Pol sce (pierw -
szej pol skiej mo no gra fii na ten te mat). Cz#o nek PTS, Pol skie go Sto wa rzy sze nia Szkó# Pra cy So cjal nej, Pol skie go To wa rzy stwa Po li ty ki Spo #ecz nej
oraz Od dzia #u )l$ skie go PAN w Ka to wi cach.

PRZY PI SY:
1 Na te mat kon cep cji i teo rii ka pi ta #ów ludz kich i spo -

#ecz nych zob. dla przy k#a du: Ak ty wi za cja ka pi ta %u ludz -
kie go – dy le mat teo rii a prak ty ka ma %ych i "red nich
miast. Red. A. Bar to szek, K. Cze kaj, Wyd. GWSH, Ka -
to wi ce 2010 oraz Ka pi ta %y ludz kie i spo %ecz ne a kon -
ku ren cyj no"& re gio nów. Red. M. S. Szcze pa" ski, K. Bier -
wia czo nek, T. Na wroc ki. Wyd. U). Ka to wi ce 2008.

2 So cjo tech ni ka. Prak tycz ne za sto so wa nia so cjo lo -
gii. Red.: A. Pod gó rec ki. War sza wa 1968, s. 9-34;. oraz
A. Pod gó rec ki: Za sa dy so cjo tech ni ki. War sza wa 1966.

3 So cjo tech ni ka. Prak tycz ne za sto so wa nia so cjo lo -
gii. Red.: A. Pod gó rec ki. War sza wa 1968, s. 9-10

4 Tam 'e, s. 29.
5 Tam 'e, s. 30.
6 Tam 'e, s. 30.
7 Re gio ny i re gio na li zmy w Pol sce wspó% cze snej. Red.

W. )wi$t kie wicz. Ka to wi ce 1998. 
8 T. Na wroc ki,2006,Trwa nie i zmia na lo kal nej spo #ecz -

no &ci gór ni czej na Gór nym )l$ sku. Na przy k#a dzie Mur -
cek, Wy daw nic two Uni wer sy te tu )l$ skie go, Ka to wi ce

9 Ze spó# ba daw czy J. Wo dza od lat sie dem dzie si$ -
tych pro wa dzi# te' sys te ma tycz ne ba da nia nad zja wi -
ska mi dez or ga ni za cji i pa to lo gii spo #ecz nej, w tym prze -
st(p czo &ci. Ba da nia te na bra #y szcze gól ne go zna cze nia
w okre sie trans for ma cji sys te mo wej. Zob. np. J. Wódz:
Z za gad nie" or ga ni za cji 'y cia spo #ecz ne go w osie dlach.
Pa to lo gia spo #ecz na w osie dlach. Ka to wi ce 1982; Pa -
to lo gia spo #ecz na w sta rych dziel ni cach miast Gór ne -
go )l$ ska”. Red. J. Wódz. Ka to wi ce 1983; Nor my spo -
#ecz ne. *ad Spo #ecz ny. Pa to lo gia Spo #ecz na.
Na pod sta wie ba da" em pi rycz nych w sta rych dziel ni -
cach miast Gór ne go )l$ ska. Red. J. Wódz. Ka to wi -
ce 1985; *ad spo #ecz ny w sta rej dziel ni cy miesz ka nio -
wej. Za gad nie nia or ga ni za cji i dez or ga ni za cji spo #ecz nej.
Red. J. Wódz. Ka to wi ce, 1986; J. Wódz: Pa to lo gia spo -
#ecz na w 'y ciu co dzien nym mia sta. Ka to wi ce 1988; K.

Cze kaj: Ob sza ry za gro 'o ne dez or ga ni za cj$ spo #ecz n$
w prze strze ni mia sta. Po wrót za po mnia nej me to dy. W:
Prze strze" zna cz$ ca. Stu dia so cjo lo gicz ne. Red. J.
Wódz. Ka to wi ce 1989; J. Wódz: Pro ble my pa to lo gii spo -
#ecz nej w mie &cie. War sza wa 1989; K. Cze kaj, J. Wódz,
Mia sto – eko lo gia spo #ecz na – pa to lo gia spo #ecz na. Ka -
to wi ce 1991, J. Wódz: Ba da nie pro ble mów spo #ecz nych
w mie &cie. – Od tra dy cji chi ca gow skiej po wspó# cze -
sne in spi ra cje. W: Szko #a chi ca gow ska w so cjo lo gii. Red.
K. Wódz, K. Cze kaj. Ka to wi ce -War sza wa 1992; czy te'
J. Wódz, K. Cze kaj: Pa to lo gia spo #ecz na w aglo me ra -
cji miej skiej re gio nu Gór ne go )l$ ska. Spe cy fi ka zja wi -
ska w re gio nie pod da nym re struk tu ry za cji go spo dar ki.
War sza wa 1993.

10 Na prze strze ni dzie si( ciu lat od 1997 do 2012 ze -
spó# pro wa dzo ny przez K. Cze ka ja opra co wa# dwa na -
&cie mo no gra fii pro ble mów spo #ecz nych miast Gór ne -
go )l$ ska, Za g#( bia D$ brow skie go i Cz( sto cho wy,
któ rych wy kaz znaj du je si( w li te ra tu rze przed mio tu obec -
ne go stu dium. W przy go to wa niu znaj du je si( sze &cio to -
mo we opra co wa nie pod su mo wu j$ ce ba da nia w tych mia -
stach, któ rych po szcze gól ne to my do ty cz$ ce bez ro bo cia,
po mo cy spo #ecz nej, uza le' nie", wy kro cze" i prze st(p -
czo &ci do ro s#ych i nie let nich, udo ku men to wa ne s$ ma -
pa mi punk to wy mi po szcze gól nych pro ble mów w tych
mia stach, uka '$ si( w la tach 2016-2018. 

11 Sze rzej zo bacz w K. Cze kaj, So cjo lo gia szko #y chi -
ca gow skiej i jej re cep cja w Pol sce, Wyd. GWSH, Ka -
to wi ce 2007.

12 Do opra co wa nia po wia to wej stra te gii roz wi$ zy -
wa nia pro ble mów spo #ecz nych zo bo wi$ zu je sa mo rz$d
po wia to wy Usta wa o po mo cy spo #ecz nej z 1989 ro ku
wraz z pó% niej szy mi zmia na mi z ro ku 2004;

13 Krót ka cha rak te ry sty ka tych ba da" np. w K. Cze -
kaj, M. Za wart ka -Cze kaj, Kszta# to wa nie prze strze ni
miej skiej wspó# cze snych &l$ skich miast przez zja wi -
ska i pro ble my spo #ecz ne w ogl$ dzie map ba daw czych

w so cjo lo gii. Si le sian Ci ties Se ries 1997-2010. W:
Kszta# to wa nie wspó# cze snej prze strze ni miej skiej.
Red. Mi ko #aj Ma du ro wicz. Wy daw nic twa Uni wer sy -
te tu War szaw skie go. War sza wa 2014. [s. 307-336] 

14 Cze kaj Krzysz tof, Mos sa kow ska Te re sa, Nie spo -
rek An drzej, Za wart ka Mo ni ka. 2002. Gli wi ce 2001.
Kwe stie spo #ecz ne gór no &l$ skie go mia sta u pro -
gu XXI wie ku. Ka to wi ce; Cze kaj Krzysz tof, Nie spo -
rek An drzej, Pie kar ski Ma rek, Za wart ka Mo ni ka. 2002.
Cz( sto cho wa i pro ble my spo lecz ne jej miesz ka" ców
na prze #o mie XX i XXI wie ku. Ka to wi ce; Cze kaj
Krzysz tof, Za wart ka Mo ni ka. 2005. Cz! sto cho wa. Spo -
%ecz no"& lo kal na w pro ce sie zmian. Ka to wi ce; Cze kaj
Krzysz tof, Nie spo rek An drzej, Za wart ka -Cze kaj Mo -
ni ka. 2006. #wi! to ch%o wi ce. Kwe stia spo %ecz na – po -
li ty ka spo %ecz na – pla no wa nie spo %ecz ne. Ka to wi ce;
Cze kaj Krzysz tof, Nie spo rek An drzej, Za wart ka -Cze -
kaj Mo ni ka. 2009. Ru da )l$ ska. Od pro ble mów spo -
#ecz nych gór no &l$ skie go mia sta do po li ty ki miej -
skiej. Ka to wi ce; Cze kaj Krzysz tof, Sztum ski Ja nusz,
Za wart ka -Cze kaj Mo ni ka. 2012. Tar now skie Gó ry, pro -
ble my spo %ecz ne – po li ty ka miej ska – dzia %a nie spo %ecz -
ne. Ka to wi ce (w przy go to wa niu wy daw ni czym).

15 A. Bar to szek, K. Cze kaj, D. Traw kow ska
(red.), 2012, Dia gno za pro ble mów spo #ecz nych i mo -
ni to ring po li ty ki spo #ecz nej dla ak ty wi za cji za so bów
ludz kich w Ka to wi cach, Wyd. Pa ra, U. )l. Ka to wi ce, 

16 K. Cze kaj (red.), 2012, Biel sko -Bia #a, Zja wi ska
i pro ble my spo #ecz ne 2010: fak ty i opi nie, Wyd. Pa -
ra, Biel sko -Bia #a

17 Obec nie w przy go to wa niu jest so cjo lo gicz ny pod -
r(cz nik te go ty pu K. Cze kaj, Ma py w so cjo lo gii wi zu -
al nej. No we otwar cie. (w opra co wa niu re dak cyj nym)

18 J. Ran ders, Rok 2052. Glo bal na pro gno za na na -
st(p ne czter dzie &ci lat. WSP War sza wa 2014, s. 95.

19 G. Stan ding, Pre ka riat: no wa nie bez piecz na kla -
sa, PWN War sza wa 2014.
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20. lecieRozmowy na

Renesans muzyki

organowej
– Nie daw no ob cho dzi li !my dzie-

si" t" rocz ni c# po wsta nia Muzeum

Or ga nów $l" skich. Jak oce nia pan de-

ka d# dzia %al no !ci tej pla ców ki?

– Przede wszyst kim, przez ten czas

bar dzo si! roz wi n! "o. Po dru gie, ci# gle

wzra sta $wia do mo$%, &e to mu zeum jest

wa& nym sk"ad ni kiem kul tu ry nie tyl ko

'l# ska, ale rów nie& ca "e go kra ju. Kie-

dy mó wi si! o Aka de mii Mu zycz nej

w Ka to wi cach, to mó wi si! tak &e o Mu-

zeum Or ga nów 'l# skich, bo jest to na-

dal je dy ne ta kie mu zeum w Eu ro pie

$rod ko wo -wschod niej. Naj bli& sze dwa

ta kie mu zea ma my w Niem czech, ale

po zo sta "e kra je o$cien ne, nie ma j# ta kich

ini cja tyw i nie ma j# ta kich mu ze ów.

– Za tem jest to wy j"t ko we mu-

zeum w ska li nie tyl ko kra ju, ale te&

tej cz# !ci Eu ro py. Ja ka by %a hi sto ria

je go po wsta nia?

– Muzeum po wsta "o ja ko re zul tat

mo ich wie lo let nich ba da( nad or ga na-

mi $l# ski mi, któ re pro wa dzi "em w daw-

nej die ce zji ka to wic kiej, si! ga j# cej

kie dy$ od Lu bli( ca a& po Be ski dy. Kie-

dy zo sta "em ar chi die ce zjal nym wi zy-

ta to rem or ga nów, mo im obo wi#z kiem

by "o spraw dza nie tych in stru men tów,

okre $la nie kie run ków ich ochro ny

i kon ser wa cji. Cz! sto we wn#trz or ga-

nów a tak &e w wie &ach ko $cio "ów czy

w in nych po miesz cze niach od naj do wa-

"em ele men ty sto "u gry, w"#cz ni ki re-

je stro we, po je dyn cze pisz cza" ki. Szyb-

ko so bie zda "em spra w!, &e to jest

bar dzo wa& ny ma te ria" ba daw czy oraz

$wia dec two daw ne go bu dow nic twa

or ga no we go, któ re za s"u gu je na ochro-

n! i opra co wa nie na uko we. Bar dzo cz! -
sto or ga ny nie spraw ne, zu &y te czy

znisz czo ne przez szkod ni ki drew na

po pro stu li kwi do wa no, a ich cz! $ci l#-
do wa "y na przy k"ad w ko t"ow niach lub

by "y roz pra sza ne. W tym mo men cie po-

wsta" po mys" by stwo rzy% pla ców k!,
któ ra b! dzie to gro ma dzi%, opra co wy-

wa% oraz eks po no wa%. Naj pierw po ja-

wi "a si! idea mu zeum, na st!p nie, kie-

dy w 1992 ro ku zo sta "em pro rek to rem

Aka de mii Mu zycz nej, uzy ska "em od-

po wied nie po miesz cze nia, by zna le zio-

ne ele men ty gro ma dzi% i opra co wy wa%.
Na po cz#t ku zbie ra "em wszyst ko w do -

mu, nie któ re wi!k sze ele men ty by "y za-

bez pie cza ne w ko $cio "ach. W mi! dzy-

cza sie zo sta "em rek to rem i na ko niec

mo jej ka den cji, w 2004 ro ku, przed sta-

wi "em Se na to wi pro jekt po wo "a nia

pla ców ki mu ze al nej, dzia "a j# cej w ra-

mach mo jej ka te dry. Ba z# by "y by mo -

je zbio ry, któ re za mie rza "em prze ka za%
uczel ni. Obec nie mu zeum ma sta tus

jed nost ki na uko wo -ba daw czej. Nie

jest to wi!c mu zeum opar te o prze pi-

sy Usta wy o mu ze ach i ochro nie za byt-

ków, ale ma te sa me ce le, jak ka& de mu-

zeum. Nam ta ki sta tus od po wia da,

po nie wa& po sia da nie pla ców ki mu ze -

al nej jest dla uczel ni bar dzo ko rzyst ne

i wp"y wa na jej po ten cja" na uko wy. Mo-

&e my na przy k"ad po zy ski wa% gran ty

i re ali zo wa% pro jek ty zwi# za ne z ba da-

nia mi nad daw ny mi or ga na mi $l# ski mi.

Mój na st!p ca na sta no wi sku rek to ra,

pro fe sor Eu ge niusz Kna pik przy zna" mi

ko lej ne po miesz cze nia, aku rat opusz-

czo ne przez bi blio te k! (po nie wa& wy-

bu do wa no no w# cz!$% szko "y) i mo g"a
po wsta% sta "a eks po zy cja. Ta ki by"
po cz# tek.

– Muzeum wy %o ni %o si# z pa na ba-

da' i zgro ma dzo nych eks po na tów.

Trud no by %o prze kszta% ci( ta kie pry-

wat ne zbio ry w in sty tu cj# o cha rak-

te rze mu ze al nym?

– Trud no $ci nie by "o w zna cze niu

me ry to rycz nym, na to miast szyb ko oka-

za "o si!, &e bra ku je miej sca. Kie dy za-

czy na li $my, mie li $my dwa ma "e po-

miesz cze nia eks po zy cyj ne oraz mo je

biu ro ja ko kie row ni ka ka te dry i ma ga-

zyn w bu dyn ku na uli cy Sza fran ka. Kie-

dy mu zeum roz po cz! "o dzia "al no$%,
za cz! li si! zg"a sza% pro bosz czo wie i in -

ne oso by, któ re mia "y eks po na ty do prze-

ka za nia. Trze ba by "o za adap to wa% ko-

ry tarz, któ ry w daw nej bi blio te ce by"
ci# giem ko mu ni ka cyj nym, a któ ry obec-

nie rów nie& jest prze strze ni# eks po zy-

cyj n# W mi! dzy cza sie prze j! li $my bar-

dzo wie le eks po na tów, nie tyl ko ze

'l# ska. Muzeum spe cja li zu je si! w or-

ga no lo gii $l# skiej, eks po na ty g"ów nie

po cho dz# z Gór ne go oraz Dol ne go 'l# -
ska, ale ma my tak &e in stru men ty

na przy k"ad z po "u dnio wo -wschod niej

Pol ski. Obec nie ne go cju je my prze j! cie
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sie dem na sto wiecz ne go in stru men tu

spod Klucz bor ka, ale nie ma my gdzie go

eks po no wa! ze wzgl" du na brak miej -

sca. Ilo#! eks po na tów ci$ gle wzra sta,

a eks po zy cja po win na by! „dro% na” dla

zwie dza j$ cych. Przy cho dzi bar dzo du -

%o lu dzi, któ rzy mu sz$ si" w mu zeum

swo bod nie po ru sza!. Mo %e my przyj mo-

wa! mak sy mal nie dwu dzie sto pi" cio-

oso bo we gru py, ina czej ro bi si" t&ok.

– Muzeum to tak !e dzia "al no#$ na -

uko wa. Na czym po le ga ten ob szar

dzia "al no #ci?

– Wi$ %e si" on z dzia &al no #ci$ mo jej

ka te dry. Trzy la ta te mu wy st$ pi &em

o grant ba daw czy na stwo rze nie na st"p-

nej in sty tu cji, Ar chi wum Or ga no lo-

gicz ne go, któ ra ma wy ra' nie cel na uko-

wy i gro ma dzi wszyst ko, co do ty czy

or ga nów #l$ skich. Zbie ra my do ku men-

ty, ar chi wa lia, nu ty mu zy ki ko #ciel nej,

do ku men ty %y cia mu zycz ne go zwi$ za-

ne go z or ga na mi. Po cz$t kiem by &y zno-

wu mo je pry wat ne zbio ry, któ re po wsta-

wa &y po nad czter dzie #ci lat i za wie ra &y
tak %e do ku men ty, któ re gro ma dzi& mój

oj ciec. By& on me lo ma nem, cho dzi&
na kon cer ty, za cho wy wa& pro gra my,

zbie ra& wy cin ki pra so we. W zbio rach,

któ re prze ka za &em uczel ni s$ uni ka to-

we pro gra my kon cer tów or ga no wych

z lat pi"! dzie si$ tych, tak %e pro gra my

przed wo jen ne. Wte dy to by &a rzad-

ko#!, ale po woj nie uczel nia or ga ni zo-

wa &a po ran ki mu zy ki or ga no wej, na któ-

re ja ko ch&o pak cho dzi &em z oj cem.

W ko #cio &ach kon cer ty or ga no we od by-

wa &y si" bar dzo rzad ko, ze wzgl" dów

ide olo gicz nych dzia &al no#! mu zycz na

w ko #cio &ach by &a bar dzo ogra ni cza na.

Sta &e kon cer ty by &y je dy nie w ko #cie le

#w. Bar ba ry w By to miu, gdzie or ga ni -

st$ by& Ot ton Ba ron. Cho dzi li #my z oj-

cem na te kon cer ty a ich pro gra my s$
dzi# w zbio rach na sze go ar chi wum. 

Dzia &al no#! ba daw cza po le ga przede

wszyst kim na opra co wy wa niu zbio rów

i pu bli ko wa niu za rów no prac ba daw-

czych jak i ma te ria &ów po kon fe ren cyj-

nych. Zor ga ni zo wa &em pi"! kon fe ren cji

na uko wych pt. „Or ga ny na (l$ sku”,

szó sta by &a po #wi" co na fis har mo nii.

Ich efek tem s$ ksi$% ki i ar ty ku &y po #wi"-
co ne or ga nom na (l$ sku. Po za tym

pra cow ni cy mo jej ka te dry rów nie% s$ za-

an ga %o wa ni w pra c" na uko w$ zwi$ za-

n$ z mu zeum i na ucza niem gry or ga no-

wej. Sta ra my si" pod cho dzi! do

pro ble ma ty ki or ga nów i mu zy ki or ga no-

wej w spo sób in te gral ny. Zaj mu je my si"
wi"c za rów no hi sto ri$, w tym ba da nia-

mi 'ró d&o wy mi, pro ble ma ty k$ kon ser-

wa tor sk$, kon struk cj$, jak i za gad nie nia-

mi na ucza nia i ar ty stycz ne go wy mia ru

mu zy ki or ga no wej.

– A miesz ka% cy &l' ska? Ma j' #wia-

do mo#$ or ga no we go dzie dzic twa swo-

je go re gio nu?

– My #l", %e co raz wi"k sz$. Bar dzo

si" z te go cie sz" i ob ser wu j" co raz

wi"k sze za in te re so wa nie mu zeum nie

tyl ko przez miesz ka) ców na sze go re-

gio nu. Na przy k&ad w ostat nich trzech

la tach po ja wi &o si" wie lu s&u cha czy

Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku. S$ to
du %e gru py, in te re su j$ si" or ga na mi

i od kry wa j$ ich pi"k no, hi sto ri" i skom-

pli ko wa n$ kon struk cj", nad to s&u cha-

j$ mu zy ki or ga no wej i prze ko nu j$ si"
o tym, %e or ga ny s$ wa% n$ cz" #ci$ dzie-

dzic twa zie mi, na któ rej %y j$. Opro wa-

dza nie cz" sto roz po czy nam od py ta nia

o zna jo mo#! in stru men tów mu zycz-

nych. Oka zu je si", %e #wia do mo#! ist-

nie nia np. in stru men tów or kie stro-

wych jest bar dzo ma &a, na to miast

o or ga nach ka% dy co# ju% wie,

a na pew no je s&y sza& i wi dzia&, cho!-
by w ko #cie le, do któ re go ucz"sz cza

w nie dzie l". Wie lu zwie dza j$ cych ko-

ja rzy np. or ga ny w Oli wie, Ka mie niu

Po mor skim, From bor ku. W #wia do mo-

#ci spo &ecz nej or ga ny s$ wi"c bar dzo

moc no ugrun to wa ne. Do pie ro w mu ze-

um od kry wa j$, %e w tych or ga nach jest

tak du %o cz" #ci, %e jest to tak bar dzo

skom pli ko wa na ma szy na, któ ra do te -

go ma a% tak d&u g$ hi sto ri": dwa dzie-

#cia trzy wie ki.... Eks po nu je my w mu-

zeum tak %e ma te ria &y po moc ni cze

w po sta ci plansz, któ re mo %e nie s$
obiek ta mi mu ze al ny mi, ale wy ja #nia-

j$, ilu stru j$ za sa dy funk cjo no wa nia

me cha ni zmów or ga nów, uka zu j$ ich

prze krój, bu do w" itp. To bar dzo po ma-

ga w zro zu mie niu eks po zy cji, któ rych

s$ cz" #ci$. Ma my du %y dzia& iko no gra-

ficz ny, w któ rym znaj du j$ si" wy do by-

te z ar chi wów ry sun ki, pla ny oraz fo-

to gra fie. Ce lem ar chi wum jest rów nie%
oca le nie od za po mnie nia my #li o or ga-

nach, czy li wszyst kie go te go, co to wa-

rzy szy pro jek to wa niu i re flek sji o tym

in stru men cie. Zwró ci &em si" do or gan-

mi strzów, %e by swój do ro bek w po sta-

ci do ku men ta cji, pro jek tów, prze ka zy-

wa li do mu zeum, gdzie zo sta nie on

za cho wa ny i opra co wa ny. By wa &y
przy pad ki, %e po #mier ci or gan mi strza

czy li kwi da cji fir my ro dzi na wy rzu ci-

&a wszyst ko lub te% do ku men ta cja ule -

g&a roz pro sze niu. Ce lem mu zeum i ar-

chi wum jest za bez pie cze nie dla

po tom nych ta kich w&a #nie do ku men tów

a na wet ca &ych ze spo &ów akt, sta no wi$-
cych spu #ci zn" or gan mi strza. Jest to

tym wa% niej sze, %e do lat sie dem dzie-

si$ tych na Gór nym (l$ sku nie pro wa-

dzo no %ad nych ba da) na te mat or ga-

nów, uwa %a j$c ten ob szar ba daw czy

za wro gi ide olo gicz nie (do ro bek Ko-

#cio &a), nad to na le %$ cy w wi"k szo #ci

do do rob ku daw ne go pa) stwa nie-

miec kie go. Stra ty dla na uki i kul tu ry

#l$ skiej by &y ogrom ne. Or ga ny przez

pierw sze trzy dzie #ci lat po woj nie nie

sta no wi &y przed mio tu ba da), a brak

ochro ny praw nej do pro wa dzi& wie le

z nich do uni ce stwie nia. Nie by &o rów-

nie% re flek sji na uko wej nad mu zy k$ or-

ga no w$ i mu zy k$ ko #ciel n$, in te gral-

nie z ni$ zwi$ za n$.
– Chcia "em spy ta$ o to w dal szej

cz( #ci, ale sko ro pan przy wo "a" ten te-

mat, to po roz ma wiaj my chwi l( o tych

war to #ciach, któ re nie sie mu zy ka or-

ga no wa. Or ga ny s' cz( #ci' dzie dzic t-

wa chrze #ci ja% skiej Eu ro py. Dzie-

dzic twa, któ re dzi siaj co raz cz( #ciej

jest ata ko wa ne.

– Wi dzi my to i my #l", %e przy po mi-

na nie te go dzie dzic twa jest tak %e cz" #ci$
mi sji Ka te dry Or ga nów i Mu zy ki Ko-

#ciel nej. Przy zna je my si" do te go, %e
wy ra sta my z tra dy cji chrze #ci ja) skiej

i pie l" gnu je my ten ob szar kul tu ry, któ-

ry moc no kszta& tu je oso bo wo#! cz&o wie-

ka... Mu zy ka or ga no wa, nio s$ ca war to-

#ci sa kral ne, zwi$ za na jest

z pod sta wo wym wy mia rem cz&o wie ka,

z je go re la cj$ do Bo ga, sen sem %y cia

i chrze #ci ja) sk$ wi zj$ #wia ta. W tym

mie #ci si" tak %e chrze #ci ja) ska kul tu ra,

któ rej cz" #ci$ jest mu zy ka sa kral na. Dla-

te go trzy la ta te mu otwo rzy li #my ko lej-

ny kie ru nek – Mu zy ka Ko !ciel na, %e by

kszta& ci! fa chow ców w tej dzie dzi nie.

Jest to po trzeb ne z wie lu wzgl" dów. Or-
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ga ni sta, zw!asz cza w mniej szym "ro do-
wi sku, jest cz# sto je dy nym za wo do wym
mu zy kiem, któ ry mo $e ani mo wa% i two-
rzy% kul tu r# mu zycz n& i po przez ni& bu-
do wa% trwa !e war to "ci. Ko "ció! w swej
mi sji wy cho waw czej, któ ra jest cz# "ci&
ewan ge li za cji, rów nie$ do strze ga ko-
niecz no"% opar cia si# na lu dziach kom-
pe tent nych, po tra fi& cych two rzy% wy so-
k& kul tu r# mu zycz n& i dba j& cych
o pi#k no li tur gii. Idea po wo !a nia ta kie-
go kie run ku spo tka !a si# z po par ciem
ów cze sne go me tro po li ty, ksi# dza ar cy-
bi sku pa Da mia na Zi mo nia.

– Wró! my do kon tek sty "l# skie go.
Czy to, $e tu ist nie je je dy ne w kra ju
i jed no z nie licz nych w Eu ro pie ta kie
mu zeum wy ni ka z fak tu, $e %l#sk jest
pod tym wzgl& dem wy j#t ko wy na tle
in nych re gio nów Sta re go Kon ty nen-
tu? Czy ist nia' tu ja ki" szcze gól ny
ruch, dzia 'a li s'aw ni bu dow ni czo wie
or ga nów?

– Tak, na pew no. 'l&sk jest szcze gól-
nym re gio nem, w któ rym spo ty ka !y si#
naj wa$ niej sze pr& dy eu ro pej skie go bu-
dow nic twa or ga no we go. Jest kon glo me-
ra tem kul tur, któ re si# prze ni ka !y, swo-
istym „szma rag dem”. Uka zu je my to
tak $e w na szych eks po zy cjach, w któ-
rych od naj dzie my do ro bek trzech ob sza-
rów, tym sa mym trzech na ro dów: Pol-
ski, Czech i Nie miec. Nurt nie miec ki by!
naj sil niej szy, bo wia do mo, $e 'l&sk
przez sie dem set lat do Pol ski nie na le-
$a!, a bu dow nic two or ga no we na tych
te re nach, za rów no w cza sach Habs-
bur gów jak i po woj nach "l& skich by !o
tu na naj wy$ szym po zio mie. Mó wi
o tym m.in. eks po zy cja sta !a pt. Dzie-
dzic two utra co ne, uka zu j& ca ar chi wal-
ne fo to gra fie cen nych or ga nów daw nych
wie ków, znisz czo nych nie ste ty pod-
czas woj ny i za raz po niej. Wro c!aw by!
w osiem na stym wie ku jed nym z naj-
wi#k szych o"rod ków bu do wy or ga nów
w Eu ro pie, o czym po woj nie za po mnia-
no. Dzi" przy po mi na my, $e to dzie dzic-
two by !o po rów ny wal ne z dzie dzic twem
Sak so nii, Tu ryn gii, a tak $e Fran cji
i Pó! noc nej Eu ro py, gdzie by !y wiel kie
o"rod ki bu do wy or ga nów. 'l&sk by! jed-
nym z ta kich cen trów eu ro pej skie go bu-
dow nic twa or ga no we go. 

– Wro c'aw obec nie przy go to wu je
si& do od bu do wy s'yn nych or ga nów
mi strza En gle ra w ko "cie le "w. El$ bie-
ty. Na czym po le ga ta ka pra ca?

– Idea od bu do wy spa lo nych w 1976
ro ku or ga nów ko "cio !a "w. El$ bie ty
na ro dzi !a si# bar dzo daw no, jed nak
uni ka to wo"% obec ne go pro jek tu po le ga
na stwo rze niu re pli ki daw ne go in stru-
men tu w for mie ory gi nal nej, czy li ta kie-
go, ja ki zbu do wa! w 1761 ro ku Mi cha-
el En gler. Mo im za da niem by !o m.in.
opra co wa nie oce ny bo ga tej do ku men-
ta cji ar chi wal nej ist nie j& cej na te mat in-
stru men tu a tak $e stwo rze nie za !o $e(
tech no lo gicz nych bu do wy je go re pli ki.

Ze spó!, któ rym kie ru je dr Bog dan Ta-
bisz, pra cu je ju$ pra wie sie dem lat.
Przed si# wzi# cie ma ogrom ne zna cze nie
dla eu ro pej skie go dzie dzic twa kul tu ro-
we go, jest za da niem nie zwy kle trud nym
i kosz tow nym, ale ufa my, $e za ko( czy
si# po wo dze niem.

– Stwo rze nie re pli ki or ga nów hi s-
to rycz nych po sia da za tem swo j# spe-
cy fi k&. A jak wy gl# da pro jek to wa nie
i bu do wa nie no wych in stru men tów,
ta kich jak na przy k'ad: od da ne
w ubie g'ym ro ku or ga ny w Fil har mo-
nii %l# skiej zbu do wa ne we d'ug pa na
pro jek tu?

– Do "wiad cze nie jest cie ka we, ka$-
dy in stru ment pro jek tu je si# ina czej,
ka$ dy prze zna czo ny jest do in ne go
wn# trza. Stwo rze nie idei or ga nów
do sa li kon cer to wej, do wspó! pra cy
z or kie str& jest pa sjo nu j& ce, po nie wa$
ma j& one zu pe! nie in n& funk cj# ni$ te
w ko "cie le. Opra co wa !em wi#c za !o $e-
nia brzmie nio we i wst#p ne za !o $e nia
tech nicz ne, któ re umo$ li wia j& re ali za-
cj# bar dzo sze ro kich za da( ar ty stycz-
nych, od wy ko ny wa nia re ci ta li po
akom pa nia ment so li stom, chó rom i gr#
z or kie str& sym fo nicz n& i ka me ral n&.
Pro jekt zre ali zo wa !a fir ma Karl Schu-
ke z Ber li na, któ ra wy gra !a prze targ.
Mu sz# do da%, $e po mi mo trud no "ci,
zwi& za nych z k!o po ta mi bu dow la ny mi
i szko da mi gór ni czy mi, dzie !o do pro-
wa dzo no do szcz# "li we go ko( ca i 28
mar ca 2014 ro ku mo g!em po raz pierw-
szy or ga ny za pre zen to wa% pu blicz no-
"ci. Po ja wi! si# na 'l& sku zna ko mi ty in-
stru ment, któ ry wpi su je si# od t&d
w je go bo ga t& kul tu r# mu zycz n&.
Pod ko niec lu te go 2016 ro ku przy b#-
dzie nam ko lej ny wspa nia !y in stru ment,
tym ra zem w Aka de mii Mu zycz nej. Po-
zy tyw ny wy nik prze tar gu umo$ li wi!
pod pi sa nie umo wy ze s!o we( sk& fir m&
„Skrabl”, któ ra zbu du je 24-g!o so we or-
ga ny w hi sto rycz nej Au li im. Bo le s!a-
wa Sza bel skie go. Or ga ny rów nie$ za-

pro jek to wa !em pod k& tem mu zy ki ka-
me ral nej, ale tak $e dy dak ty ki i in ter pre-
ta cji sze ro kie go ob sza ru mu zy ki wcze -
sno ro man tycz nej. Ufam, $e i w tym
wy pad ku po wsta nie in stru ment o naj-
wy$ szych wa lo rach ar ty stycz nych
i tech nicz nych. 

– Czy bu du je si& dzi siaj tak $e in-
stru men ty ka me ral ne, ta kie jak po zy-
tyw czy re ga'?

– Tak. Po zy ty wy s& dzi" po trzeb ne
do wy ko ny wa nia mu zy ki ka me ral nej
i mu zy ki ora to ryj no -kan ta to wej, dla te-
go obok du $ych or ga nów w ko "cio !ach
bu du je si# ró$ ne go ty pu ma !e prze no "ne
po zy ty wy i por ta ty wy. In stru men ty ta-
kie to wa rzy sz& ze spo !o wi, kie dy mu zy-
ka wy ko ny wa na jest w pre zbi te rium.
W cza sach Ba cha kan ta ty, ora to ria czy
mu zy k# wo kal n& wy ko ny wa no z du $y-
mi or ga na mi, a ze spó! znaj do wa! si#
na chó rze. Dzi", kie dy wi#k szo"% te go
ty pu mu zy ki wy ko nu je si# w wer sji kon-
cer to wej, w pre zbi te rium, po trzeb ny
jest ma !y in stru ment wspó! pra cu j& cy
z ze spo !em ka me ral nym. Cz# sto na po-
zy ty wie gra dy ry gent, któ ry re ali zu je
bas so con ti nuo. Bu do wa ta kich prze no -
"nych or ga nów nie jest pro sta, wi#c bu-
du j& je w Pol sce nie licz ni or gan mi strzo-
wie. Cie ka wy po zy tyw zbu do wa !a m. in.
pa ni Mar ta Ko gut, któ ra pra cu je w mu-
zeum i pierw szy swój in stru ment zbu-
do wa !a w ra mach pra cy dy plo mo wej.
Po tem od by !a kil ku let ni& prak ty k# w fir-
mie Karl Schu ke w Ber li nie, gdzie tak-
$e zbu do wa !a por ta tyw, wzo ro wa ny
na in stru men tach "re dnio wiecz nych.
Trzy po zy ty wy zbu do wa! ju$ pan Sta-
ni s!aw Piel czyk, tak $e ab sol went i pra-
cow nik na szej uczel ni. Je den z nich to-
wa rzy szy wie lu ze spo !om mu zy ki
daw nej w Pol sce, w kon cer tach i na gra-
niach mu zy ki daw nej. 'wiet ny po zy tyw
zbu do wa! in ny "l& ski or gan mistrz – pan
Hen ryk Ho ber z Ole sna, za" pierw szy
na Gór nym 'l& sku po zy tyw zbu do wa!
dla na szej uczel ni – oko !o 2000 ro ku za-
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s!u "o ny or gan mistrz ka to wic ki – pan
Mie czy s!aw Klo now ski. In stru ment ten
s!u "y kon cer tom, dy dak ty ce oraz ba da-
niom, tym bar dziej "e stro jo ny jest
w stro ju hi sto rycz nym, da j# cym zu pe!-
nie in ny ni" wspó! cze sne in stru men ty
efekt brzmie nio wy. Obok s!u" bie mu zy-
ce kon cer to wej po zy ty wy mo g# pe! ni$
funk cj% or ga nów akom pa niu j# cych
w pre zbi te rium kan to ro wi lub scho li
pod czas li tur gii. 

– Za py tam te raz o kon tekst ope ro-

wy, w któ rym te! or ga ny si" prze cie!
po ja wia j#. Mam na my $li przy po mi-

na ne od cza su do cza su po my s%y
prze nie sie nia Ope ry &l# skiej z By to-

mia do Ka to wic. Ten po gl#d nie wy-

da je mi si" zbyt for tun ny, o wie le lep-

sz# ide# by% by stwo rze nie ope ry

ka me ral nej, zw%asz cza !e ostat ni mi

cza sy przy by wa $rod ków na roz wój

in fra struk tu ry kul tu ry.

– Po wiem tak: ten pierw szy po mys!
nie jest naj lep szy. Hi sto rycz nie ope ra by-
tom ska jest bu dyn kiem o wie le le piej
przy sto so wa nym ni" te atr w Ka to wi cach.
Jed nak fu zja dwóch bu dyn ków w jed nej
in sty tu cji by !a do bra. Ja ko dziec ko
z mo j# ma m# cho dzi !em na ope r% w Ka-
to wi cach, to by! za wsze po nie dzia !ek.
W nie dzie l% wy sta wia no ope ry w By to-
miu, a po tem w po nie dzia !ek w Ka to wi-
cach. Nie ste ty by tom ski bu dy nek ope-
ro wy zo sta! znie kszta! co ny po przez
prze bu do wy. A prze cie" po wsta! z my-
&l# o ope rach Ri char da Wa gne ra! Po tem
ze wzgl% dów prze ciw po "a ro wych zli k-
wi do wa no skrzy nie re zo nan so we pod es-
tra d#, co z pew no &ci# przy czy ni !o si%
do zmia ny aku sty ki. Ta hi sto ria zo sta !a
chy ba opi sa na, o ile pa mi% tam, przez Ta-
de usza Ki jon k%, by !e go kie row ni ka li te-
rac kie go ope ry. My &l%, "e na le "y zo sta-
wi$ ta ki uk!ad, w któ rym jed na in sty tu cja
funk cjo nu je na dwóch sce nach. A je "e li
nie ma prze szkód w po ro zu mie niu z Te -

atrem 'l# skim, to niech to tak funk cjo-
nu je na dal. Na to miast dru gie py ta nie,
o ope r% ka me ral n#... Kie dy by !em pro-
rek to rem, (rek to rem by! pro fe sor Jan
Win cen ty Ha wel), roz bu do wy wa li &my
bu dy nek przy uli cy Kra si( skie go, w któ-
rym jest sa la te atral na na ok. sto osób.
Mo im ma rze niem by !o stwo rze nie tam
ope ry ka me ral nej. Z ró" nych po wo-
dów do te go nie do sz!o, cze go bar dzo "a-
!u j%. W pó) niej szych la tach pró bo wa li -
&my za ch% ci$ &ro do wi sko do re ali za cji
ta kie go po my s!u – wów czas ju" in ten-
syw nie wpro wa dza li &my hi sto rycz n#
prak ty k% wy ko naw cz#. Ku pi li &my pierw-
szy kla we syn – ko pi% in stru men tu ba ro-
ko we go, za mó wi li &my po zy tyw, pro wa-
dzi !em wy k!a dy z daw nej prak ty ki
wy ko naw czej, wresz cie za trud ni li &my
wy bit ne go mu zy ka zaj mu j# ce go si%
mu zy k# daw n# – Mar ka To po row skie-
go. Nie by !o jed nak po my s!u na ope r%
ka me ral n#... Od by !o si% co praw da kil-
ka przed sta wie(, nie po wsta! jed nak
sta !y ze spó!, któ ry móg! by dzia !a$
na wzór np. War szaw skiej Ope ry Ka me-
ral nej. Mo im ma rze niem by !o stwo rze-

nie ope ry ka me ral nej w ty pie ba ro ko-
wym, z ma !ym ze spo !em na sce nie czy
w pro sce nium, ale wy da je si%, "e kszta!-
ce nie – zw!asz cza &pie wa ków, by !o
wów czas moc no osa dzo ne w tra dy cji ro-
man tycz nej. Pó) niej do ko na no pew-
nych zmian w pro ce sie kszta! ce nia
i w dzia !al no &ci kon cer to wej – np.
przy wy ko ny wa niu dzie! Ha en dla czy
Per go les sie go ko rzy sta no z akom pa-
nia men tu kla we sy no we go, pod czas gdy
wcze &niej akom pa nio wa no sta r# mu zy-
k% g!ów nie na for te pia nie. Sa ma sce na
sta !a si% z cza sem sce n# dy dak tycz n#,
wy ko rzy sty wa n# w!a &ci wie g!ów nie
przez kie ru nek jaz zu. Ale py ta nie jest za-
sad ne... bo ope ra ka me ral na to ol brzy-
mi re per tu ar i zu pe! nie in na es te ty ka, ni"
wiel ka ope ra ro man tycz na.

– W $wia do mo $ci miesz ka' ców

&l# ska jest pan nie ro ze rwal nie zwi#-
za ny z mu zy k# or ga no w#, któ ry in-

stru ment po or ga nach jest pa nu naj-

bli! szy?

– For te pian. Od dzie ci( stwa uczy !em
si% gry for te pia no wej, szko !% &red ni#
(im. M. Kar !o wi cza w Ka to wi cach)
uko( czy !em w kla sie g!ów ne go for te pia-
nu, u prof. Wan dy Uszok, a pó) niej, ju"
na stu diach, trzy la ta stu dio wa !em for-
te pian pod kie run kiem prof. Jó ze fa
Stom pla. Nie uko( czy !em go, gdy" po-
&wi% ci !em si% teo rii i grze or ga no wej.
For te pia nu jed nak nie zdra dzi !em,
a po la tach wró ci !em do czyn ne go gra-
nia, wy st% pu j#c ja ko pia ni sta, za rów no
ja ko so li sta jak i akom pa nia tor. Od po-
nad 15 lat wy st% pu j% ze &pie wacz k#, pa-
ni# prof. El" bie t# Grodz k# -*o pu szy( sk#,
wi%c na kon cer tach gram na for te pia nie,
a w ko &cio !ach na or ga nach. Du "o te"
$wi cz% na for te pia nie, co po zwa la mi
utrzy my wa$ do br# kon dy cj% tech nicz n#
i for m%, któ ra wy ma ga sta !ej pra cy.
For te pian jest – mo im zda niem – nie-
zb%d ny do do brej gry or ga no wej, dla te-
go umie j%t no &ci gry for te pia no wej wy-
ma gam tak "e od mo ich stu den tów.

– Dzi" ku j" bar dzo za roz mo w".

!
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W 1865 ro ku król pru ski Wil -

helm I Bia !o bro dy, na zam ku Ba -

bels berg w bran den bur skim Pocz -

da mie pod pi sa! „akt uro dze nia”

mia sta Ka to wi ce. Ich przyj "cie

na "wiat przy po mi na !o przed wcze sny

i nie chcia ny po !óg. Ci# $ar n% i osa mot -

nio n% mat k% by !a in du stria li za cja

a oj cem sa mo lub ny i bez wzgl#d -

ny – gryn der ski ka pi ta lizm. W ro li

aku sze rów wy st% pi li: Wil helm Grund -

mann i je go zi#& Ri chard Holt ze – lu -

dzie za ufa nia pru skie go jun kra Fran -

za Winc kle ra, pa na na oko licz nych

w!o "ciach.

Wmie !cie, któ re de fac to wci"#
mia $o wy gl"d tyl ko nie co lep szy

od wiej skie go graj do $a, bra ko wa $o
miej skich in sty tu cji, w ja kich bez -
bron ny wcze !niak no wych po li tycz -
nych po rz"d ków móg$ by wzra sta%
zdro wo i szcz& !li wie. Na star cie li czy -

$o 4815 dusz. W$a dze mu ni cy pal ne nie
mia $y da chu nad g$o w" a na miej sce ze -
bra' wy bie ra $y cia sne k" ty do mo wych
pie le szy al bo sa le re stau ra cyj ne. Fan -
ta stów, oszu stów, ka rie ro wi czów, ale
te# lu dzi zdol nych, am bit nych i pra co -
wi tych wi" za $a ze so b" my!l two rze nia
no wej, bur #u azyj nej wspól no ty. W po -
!piesz nie „skle co nej ko $y sce” za k$a da -
li par tie po li tycz ne i or ga ni za cje to wa -
rzy skie. Spie ra li si& i do ga dy wa li
mi& dzy so b" snu j"c wi zj& wy my !la -
nych do mów, obiek tów u#y tecz no !ci
pu blicz nej, ulic i skle pów. Na pierw -
szych kar tach kro nik dzi! s$aw nych
w !wie cie in du strial nych aglo me ra cji,
za wsze wy st& pu je ja ka! kry ta s$o m"
cha ta. Pod jej strze ch" ro dzi li si& ju -
trzej si ro bot ni cy, rze mie!l ni cy a cza sem
i tro ch& za baw ni don ki szo ci. Wczo raj -
si jun krzy – po sia da cze w$a sno !ci
ziem skich aspi ro wa li do kr& gu ma gna -
tów prze my s$o wych. 

Ich Ka to wi ce sta wa $y si& jed n" z racz -
ku j" cych osad, wzno szo nych z dnia
na dzie', na pr&d ce i bez po my s$u na da -
le k" przy sz$o!%. Przez po nad 100 lat nie
po tra fi $y si& upo ra% z praw dzi wie miej -
skim za go spo da ro wa niem in fra struk -
tu ry i prze strze ni. Po dob ne k$o po ty
mia $y in ne !wia to wej s$a wy cen tra wiel -
kie go prze my s$u ta kie jak: Es sen i Gel -
sen kir chen w Niem czech, Man che ster
i Bir ming ham na wy spach bry tyj skich,
Tasz kent w Uz be ki sta nie, Orsk w Ro sji
czy Do nieck al bo Dnie pro pie trowsk
na Ukra inie. 

W 1865 ro ku do nad gra nicz ne go k" -
ta, wci !ni& te go po mi& dzy Ro sj& i Au stri&,
Pru sa cy si& jesz cze nie gar n& li. Na wet
ze zna le zie niem kan dy da ta na sta no wi -
sko bur mi strza nie by $o $a two. Ra da
miej ska wy bra $a go do pie ro po dzie wi& -
ciu mie si" cach po szu ki wa'. Gdy zo sta$
za trud nio ny, przez ko lej ne 7 mie si& cy
kom ple to wa no sk$ad oso bo wy ma gi stra -
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Pó! noc na i wschod nia pie rze ja Ryn ku. W g!" bi wi docz na syl wet ka pierw sze go ra tu sza
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tu. Bra ko wa !o fa chow ców, lu dzi kom -
pe tent nych i do "wiad czo nych. Pierw sze
po sie dze nie za rz# du in au gu ru j# ce dzie -
je ka to wic kiej ma gi stra tu ry od by !o si$
na po cz#t ku stycz nia 1867 ro ku.

W gra ni cach ad mi ni stra cyj nych no we -
go mia sta zna la z!y si$ daw ne Ka to wi ce
wie" i Ka to wi ce dwór. By !y tu trzy jun -
kier skie fol war ki. Naj wa% niej szy to
Kar bo wa (re jon obec nych ulic Fran cu -
skiej i Dam ro ta) a tak %e dwo rek i je den
tar tak. Fol war ki two rzy !y jed no do mi -
nium, na le %# ce do w!a "ci cie li Ka to wic.
Bry nów i Za !$ ska Ha! da kró lew skim roz -
po rz# dze niem zo sta !y wy !# czo ne z ich
ob sza ru. 

Ju% w chwi li nada nia praw miej skich,
spo !ecz no"& Ka to wic by !a zde cy do wa -
nie mniej licz na od ota cza j# cej j# w!o -
"cia' skiej lud no "ci Bry no wa, Bo gu cic,
Szo pie nic, Za !$ %a i D$ bu. Miesz ka !o tam
kil ka na "cie ty si$ cy osób. Trzy ra zy licz -
niej sze pod miej skie wio ski, od wie -
ków na tu ral nie in te gro wa ne tra dy cj#
ro dzin n# i re li gij n#, nie "piesz nie prze ista -
cza !y si$ w ro bot ni cze przed mie "cia. Cia -
snym kor do nem opa sy wa !y en kla w$
co raz bo gat szych lo ka li, mu ro wa nych
do mów, wil li, stop nio wo mo der ni zo wa -
nych ulic i ko lo ro wych wi tryn skle po -
wych, osten ta cyj nie eks po nu j# c# za -
mo% no"& je go miesz ka' ców. Ka to wic cy
Niem cy z ja kim" klau stro fo bicz nym
za pa mi$ ta niem, na zy wa li to mia sto „ba -
stio nem w mo rzu s!o wia' skie go %y -
wio !u”. 

Ad mi ni stra cyj ne i han dlo we funk cje
ro dz# ce go si$ "ród mie "cia pe! ni !y obiek -
ty lo ko wa ne wo kó! tar go wi ska stop nio -
wo prze kszta! ca ne go w ma !o mia stecz -
ko wy ry nek, ma low ni czo usy tu owa ny
w po bli %u roz le wi ska Ra wy zwa ne go
Sta wem Hut ni czym. In ne za kwa te ro wa -

no w po bli %u dwor ca ko le jo we go, w s# -
siedz twie sie dzi by w!adz miej skich
w oko li cy skrzy %o wa nia obec nej Sta wo -
wej z 3. Ma ja a tak %e opo dal Za rz# du
Dóbr Dwor skich przy daw nej uli cy
Zam ko wej. W la tach in au gu ru j# cej ma -
gi stra tu ry, ko ci mi !ba mi po raz pierw szy
wy bru ko wa no uli ce dzi" no sz# ce na zw$:
Pocz to wa, 3 Ma ja, M!y' ska i "w. Ja na.
Wte dy zbu do wa no wia dukt nad dzi siej -
sz# uli c# Mi ko !ow sk#. Za Die bla zro dzi -
!y si$ pierw sze po my s!y bu do wy miej -
skie go ra tu sza i gim na zjum. 

Hu ty, ko pal nie i fa bry ki wci ska !y si$
nie mal do cen trum miej sco wo "ci: pra -
wie na skraj jar marcz ne go pla cu,
na dzia! ki przy obec nej uli cy Sta wo wej
i wy %ej obok Kor fan te go. Ko mi ny dy -
mi !y na po !u dnie od to ru ko lei %e la znych
gdzie kosz tem przed mie "cia Rol ne go,
roz ra sta !o si$ przed mie "cie Fa brycz ne.
Na pó! noc nym brze gu Ra wy, obec nie
po wy %ej uli cy Cho rzow skiej ster cza !y
szy by gór ni cze naj star szych ko pal'.
Za !$ skie Przed mie "cie w za chod niej
cz$ "ci mia stecz ka, nad Ra w# i Osie kiem,
by !o en kla w# pru skich fa mi lo ków, kwa -
te ru j# cych m$% czyzn, ko bie ty i dzie ci za -
trud nio ne w po bli skich hu tach i ko pal -
ni. Po 1869 ro ku ko lo ni$ prze ci$ !y
to ro wi ska bocz nic ko le jo wych do hut
„Ba il don” i „Mar ta”.

Na prze ciw le g!ym kra' cu mia sta
funk cj$ sy pial ni i sa lo nu miej sco wych
elit pe! ni !y po se sje u zbie gu dzi siej szej
Fran cu skiej z War szaw sk#. Tu taj sta !y
dwie wi$k szej uro dy wil le. Jed na na le -
%a !a do Her ma na Ros se, dy rek to ra hu -
ty „Ja kub” a dru ga do le ka rza Ri char da
Holt ze go. Zwra ca !y uwa g$ wy szu ka n#
ar chi tek tu r#. Tak jak sto j# cy w po bli %u
zbór ewan ge lic ki, ota cza! je – na dwor -
sk# mo d!$ pie l$ gno wa ny ogród. Kom -

for tem i ran g# zbli %a !y si$ do Ma rien ho -
fu, na prze ciw nym brze gu Ra wy, któ ry
by! re zy den cj# Winc kle rów.

Za bu do wa sta no wi !a kon tra punkt dla
s# sia du j# cych z ni#, kry tych s!o m# cha -
!up zaj mu j# cych par ce le po obu stro nach
dzi siej szej uli cy Sta ro wiej skiej. 

Z!o to usty wy drwi grosz

Po czet tu tej szych bur mi strzów otwie -
ra Lo uis Die bel. By! m$% czy zn# "red -

nie go wzro stu o twa rzy ru mia nej i okr# -
g!ej. Mia! uj mu j# c# po wierz chow no"&.
Pi$k nie prze ma wia! i ko cha! pie ni# dze.
Spra wia! wra %e nie zdy scy pli no wa ne go
pru skie go urz$d ni ka. Ka to wi cza nie przy -
j$ li go jak fa chow ca z nie po szla ko wa n#
kar to te k#. Na sa lo no wych ka na pach
u Grund man na i Ros se go, pa nie z to wa -
rzy stwa nie "mia !o za py ty wa !y czy no wy
bur mistrz jest po tom kiem s!aw ne go szty -
cha rza Elia sza Die bla z Lu be ki. Re ko -
men do wa !y go w!a dze re jen cji opol -
skiej a tak %e by wa !y w "wie cie R. Holt ze,
wte dy cz!o nek lo %y ma so' skiej w Tar -
now skich Gó rach i miesz ka niec Ka to wic
od 1851 r. 

Na bur mi strzow skim fo te lu Die bel za -
siad! 14 ma ja 1866 r. Mia! wte dy 38 lat.
Wcze "niej, z po dob nych obo wi#z ków,
wy wi# zy wa! si$ w Krap ko wi cach
na Opolsz czy( nie. Po la tach wy sz!o
na jaw, %e by! tam po dej rze wa ny o ja kie"
ma chloj ki. Po zy tyw na opi nia re jen cyj -
nych no ta bli by !a po my! k# a mo %e fal -
sy fi ka tem. Nad Ra w# k!ad! pod wa li ny
pru skiej ad mi ni stra cji. W!o da rzy! tu
przez czte ry la ta i kil ka mie si$ cy. Rów -
no cze "nie z Die blem przy by! do Ka to -
wic je go zna jo mek Karl Bönisch, z za -

Dwo rzec ko le jo wy w Ka to wi cach, ko niec XIX wie ku
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wo du mistrz mu rar ski a w ma gi stra cie
wie lo let ni skarb nik. 

Die bel sta! na cze le za rz" du mia sta.
Je go za st#p c" zo sta! wspo mnia ny ju$
Her man Ros se. Izra eli tów re pre zen to -
wa li dr Adolf Gold ste in, je den z naj star -
szych ka to wic kich le ka rzy, Sa mu lel
Min zer, ku piec i Karl Som mer, w!a %ci -
ciel ku& ni a rze mie%l ni ków cie %la
Schna bel.

Funk cj# prze wod ni cz" ce go 22. oso bo -
wej pierw szej Ra dy Mia sta, w któ rej pra -
wie po !o wa rad nych re pre zen to wa !a %ro -
do wi sko $y dow skie, po wie rzo no
Ri char do wi Holt ze. Przez ko lej ne ka den -
cje, pe! ni! j" a$ do %mier ci w 1891 r. Z wy -
kszta! ce nia by! le ka rzem. Z wy gl" du
ma !o mia stecz ko wym in te li gen tem w bi -
no klach. No si! buj n" bro d# i w" sy. Na za -
ko' cze nie pierw szej pi# cio lat ki pod su mo -
wa! dzia !al no%( sa mo rz" du; pal cem
po ka za! naj licz niej sz" gru p# ka to li ków
przy spa rza j" cych mia stu przy s!o wio we
gro sze i po chwa li! li czeb nie po dob n" gro -
ma d# $y dow skich p!at ni ków ja ko przo -
du j" cych w uisz cza niu po dat ku. 

W 1869 r. Holt ze za in sta lo wa! lo $#
ma so' sk" o na zwie „Zum Licht im
Osten” („Ku %wia t!u na Wscho dzie”).
Sku pia !a pro mi nen tów ale tak $e znacz -
n" licz b# rze mie%l ni ków, in $y nie rów,
kup ców, le ka rzy i urz#d ni ków. By !a jed -
nym z ogniw ogól no nie miec kiej or ga -
ni za cji wol no mu lar skiej. Wspie ra !a
ini cja ty wy pa' stwa zmie rza j" ce
do wzbo ga ca nia kul tu ry na ro do wej.
Wil hel mi' sk" ma so ne ri# izo lo wa !a
od jej ide owych bra ci z in nych kra jów.
Przy na le$ no%( do niej no bi li to wa !a
a dla tu zów bur $u azyj nej eli ty by !a
wr#cz obo wi"z kiem. Pierw szy ka to wic -
ki bur mistrz nie jest wy mie nia ny w spi -
sach cz!on ków miej sco we go warsz ta -
tu sztu ki kró lew skiej. 

W tym cza sie Lo uisa Die bla osnu !a
s!a wa uta len to wa ne go ora to ra. A$
przed ob li cze kró la Prus do tar! z su pli -
k" i w pi#k nej mo wie upro si! mo nar ch#
aby ze zwo li! na po wo !a nie w Ka to wi -
cach s" du re jo no we go i bu do w# so lid -
ne go wi# zie nia. Od 1866 ro ku Ka to wi -
ce znaj do wa !y si# pod ju rys dyk cj"
De pu ta cji S" do wej dla My s!o wic i oko -
li cy. Kra so mów cze wy st" pie nie mia !o
miej sce 7 li sto pa da 1869 ro ku, na pe ro -
nie tu tej sze go dwor ca ko lei $e la znych.
Król Wil helm I, za rz" dzi! krót k" prze -
rw# w po dró $y na po lo wa nie w pszczy' -
skich la sach aby wy s!u cha( man da ta riu -
szy ma gi stra tu i ra dy mia sta. Die bel
wy ko rzy sta! oka zj# dla wr# cze nia pe ty -
cji. W!ad ca, tak by! wzru szo ny po wi tal -
n" prze mo w" ka to wic kie go bur mi strza,
$e ju$ po kil ku chwi lach obie ca! po par -
cie. Po tem wszyst ko sz!o jak z p!at ka.
W na st#p nym ro ku mi ni ster spra wie dli -
wo %ci wy da! od po wied nie za rz" dze nie
a 1 stycz nia 1872 Ka to wi ce mia !y ju$
swe go pierw sze go ar bi tra w bi re cie,
z !a' cu chem i pru skim or !em na pier si. 

Od tej po ry do Die bla przy lgn"! przy -
do mek „z!o to usty” a w nie spe! na rok
pó& niej tak $e „wy drwi grosz, de frau -
dant i afe rzy sta”.

Rad ni pra co wa li w sze %ciu ko mi sjach:
szkol nej, bu dow la nej, le kar skiej, do spraw
ubo gich oraz re wi zyj nej. Ka to wi ce by !y
po dzie lo ne na 4 okr# gi, któ rych przed Ra -
d" re pre zen to wa li na czel ni cy. 

Na ma gi strac kich eta tach, bur mistrz
za trud nia! czte rech kan ce li stów, trzech
ka sje rów, po bor c# po dat ków, czte rech
sier $an tów po li cji i czte rech noc nych
stró $ów. Uli ce mia sta i dro gi za ro gat -
ka mi pa tro lo wa! $an darm na ko niu. 

Do )y dów Die bel od no si! si# z $ycz -
li wo %ci". Wie lu za sia da !o w ra dzie miej -
skiej i w !a wach s" do wych. Ich g!o sy mia -
!y zna cz" cy wp!yw na dzia !al no%(
ma gi stra tu. In we sto wa li w bu do w# do -
mów, otwie ra li fa bry ki, za k!a da li warsz -
ta ty rze mie%l ni cze, skle py i re stau ra cje.
W tam tych la tach obok ist nie j" cej ju$ sy -
na go gi wy bu do wa li !a& ni# ry tu al n"
i cmen tarz przy obec nej uli cy Ko ziel skiej.
Jed nym z czo !o wych przed sta wi cie li te -
go %ro do wi ska by! ku piec i ka mie nicz nik,
Ema nu el Im mer wahr, cz!o nek ko le gium
gmi ny sy na go gal nej. To u nie go w!a %nie
Die bel wy na j"! miesz ka nie i w tym do -
mu przy obec nej uli cy 3. Ma ja pod nu -
me rem 32, urz" dzi! biu ra pierw sze go
w mie %cie ma gi stra tu. Tam znaj do wa! si#
mu ni cy pal ny skar biec a dwie po se sje da -
lej, przy Sta wo wej – izba wi# zien na, po -
tocz nie zwa na ko z". 

W 1965 r. zbu rzo no ka mie ni c# Im mer -
wah ra. Dzi% po zo sta! po niej pu sty pla -
cyk przed g!ów nym wej %ciem do „Ga -
le rii Ka to wic kiej”.

Die bel roz po cz"! pra c# w na der
skrom nych wa run kach. Ja ko suk ce sor
swe go po przed ni ka – ka to wic kie go so! -
ty sa Lo uisa Trol la, prze j"! pu sty ka !a -
marz i moc no pod nisz czo n" sza f# na do -
ku men ty. 

Lu dzie, warsz ta ty i uli ce

W1869 ro ku w Ka to wi cach za trzy -
ma! si# Lu cjan Ma li now ski.

W „Li stach et no gra ficz nych z po dró $y

po Gór nym Szl" sku” po zo sta wi! opis
mia stecz ka nad Ra w".

„Tu, za raz na wst# pie, wi da(, jak sta -
re po rz"d ki ust# pu j" no wym. Bu dyn ki
no we i pi#k ne wy py cha j" niz kie, drew -
nia ne, za pad ni# te cha ty. Sta ran ny bruk
za st# pu je sta re b!o to chro ni" ce si#
w bocz ne uli ce; i... po wiedz my praw d#,
$y wio! nie miec ki, ze swo j" kul tur Kohl -
sau er -jung -frau en,, szyl da mi na spo -
sób ber li' ski, roz po %cie ra si# kosz tem za -
co fa nych ch!op ków pol skich.

Prze mó wi !em po pol sku do ja kiej% sta -
rusz ki. Z ra do %ci" przy sta n# !a i po cz# -
!a mnie ob ja %nia(: $e mia sto do pie ro si#
za k!a da, nie d!u go sta re cha ty z czar ne -
mi da cha mi ust" pi" miej sca pi#k nym do -
mom. Bab ka wy sz!a na uli c#, za wo !a(
swe go urwi sa wnu ka, i za cz# !a go !a ja(
po nie miec ku, cho( ch!o pak do brze
umia! po pol sku. Przy po mnia !y mi si#
na sze da my i ich fran cuz czy zna.”

W nie spe! na sied mio ty si#cz nym mia -
stecz ku nad Ra w" nie bra k!o lu dzi $y -
j" cych po eu ro pej sku. Ro bert Ol len dorf
mia! w!a sny bi cykl – hit tam tych dni.
Ka to wi cza nie mie li to wa rzy stwo %pie -
wa cze, a od 1868 – Oby wa tel ski Zwi" -
zek Strze lec ki czy li Brac two Kur ko we.
Tam do mi no wa li Niem cy, lan su j" cy
ide# nie miec kie go zjed no cze nia na ro -
do we go. M!o dzie$ ro bot ni cza i ch!op -
ska zrze sza !a si# w Zwi"z ku Cze lad ni -
ków, pro wa dz" cym te$ do kszta! ca nie
za wo do we. Od 1869 ro bot ni cy i rze -
mie%l ni cy sku pia li si# w „Kó! ku Ka to -
lic kim” otwar tym, tak dla Niem ców jak
i dla Po la ków – co bu dzi !o oba wy
Holt ze go. 

Wy j"t ko wym miej scem by! dwo rzec
ko lei $e la znej z re stau ra cj", bu fe tem
i po cze kal nia mi kla sy I, II oraz III. Prze -
ci#t nie na do b#, prze miesz cza !o si#
t# dy po nad 1200 osób. Ka to wic ki ter -
mi nal mie %ci! si# w neo kla sy cy stycz -
nym gma chu. Je go ele wa cj# zdo bi !y po -
sta cie gór ni ka i hut ni ka. To tu taj
ko le ja rze za in sta lo wa li pierw szy w mie -
%cie te le graf, któ rym utrzy my wa no
!"cz no%( z Wro c!a wiem i Ber li nem.
W 1865 po dob ny uru cho mio no na po -
czcie. Roz mów ni ca te le fo nicz na sta n# -
!a 30 lat pó& niej. Po dró$ ni a nie rzad ko
i miej sco wi, na ciast ko lub ka nap k#
do her ba ty, przy je$ d$a li na wet z dal -
szych oko lic aby czas ja ki% sp# dzi(
na ogl" da niu barw ne go i eg zo tycz ne go
t!u mu na pe ro nach. Pro wa dzi !y st"d
szla ki ko le jo we do au striac kiej Ga li cji
i ro syj skiej Kon gre sów ki. Prócz pol -
skich ch!o pów i wie %nia czek w stro jach
re gio nal nych, do Ka to wic przy by wa li
ro syj scy )y dzi z Ukra iny, Or mia nie
a tak $e Ru mu ni i Chor wa ci. Ro sja nie
sta no wi li wte dy gru p# naj licz niej sz". 

1865 ro ku, ksi" $# pszczy' ski Jan
Hen ryk XI, na dwor ny !ow czy pru skie -
go kró la Wil hel ma I, w oko li cach dzi siej -
sze go wzgó rza Wan dy, nad stru g" o na -
zwie Du pi na (obec nie: Mlecz na)
ufun do wa! Zwie rzy niec Pszczy' ski
(„Ples si sche Tier gar ten”) – pierw szy
na *l" sku! Wpu %ci! do nie go 4 $u bry
z Bia !o wie $y. 

Frie drich Wil helm Grund mann (1804-1887)
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Po upad ku po wsta nia stycz nio we go,
bra cia Abra ham i Jó zef Gold ste ino wie
prze nie !li si" z Kró le stwa Pol skie go
do Ka to wic. W oko li cy dzi siej sze go
pla cu Wol no !ci uru cho mi li tar tak pa ro -
wy, za opa try wa ny w drew no im por to wa -
ne z da le kiej Ukra iny. 

Ist nia #y tu wte dy: trzy ko pal nie, czte -
ry hu ty, cyn kow nie i kil ka in nych przed -
si" biorstw za trud nia j$ cych po nad 500 ro -
bot ni ków, w tym tak %e ko bie ty i dzie ci.
Pra co wa #o w nich oko #o 50 warsz ta tów
rze mie!l ni czych, w!ród nich dzie si"&
pie kar' i osiem rze( ni. 

W tym cza sie, przy obec nej uli cy
Dam ro ta, otwar to za k#ad im pre gna cji
drew na na le %$ cy do spó# ki („Lau ter bach
u. Co.”) przez )l$ za ków by# na zy wa ny
„szwe low ni$”. W la tach 70. je go je dy -
nym w#a !ci cie lem zo sta# che mik i przed -
si" bior ca Ju lius Rütgers. Ka to wic ki od -
dzia# ko ope ru j$ cy z miej sco w$ ga zow ni$
Krem skie go, by# jed nym z 77 po dob nych
ja kie Rütgers po sia da# na te re nie Nie -
miec. 

Od 1866 r. czyn ny by# tu tak %e m#yn
pa ro wy Fa ige go oraz bro war Froh #i cha.
W na st"p nym ro ku, na ro gu obec nej 3.
Ma ja i Wa wel skiej, %y dow ski ku piec
Da wid Czwi klit zer za #o %y# pierw sz$ fa -
bry k" my d#a o na zwie „Sa vo na”. By #o
tak %e kil ka obe r%y, czte ry ho te le, la za -
ret, ap te ka, lo kal ny urz$d pocz to wy
a na wet ksi" gar nia, któ r$ ja ko pierw sz$
w tym mie !cie za #o %y# Al bert Lit t -
mann. Ko lej n$ ksi$% ni c" w 1869 ro ku
otwo rzy# Ru dolf Wer ner. Re da go wa #a
i kol por to wa #a pierw sz$ ka to wic k$ ga -
ze t" o ty tu le: „Der Al l ge me ine An ze iger
fur den Obe rschle sien In du strie be zirk”.
W tym sa mym ro ku za de biu to wa# Got -
t fryd Si win na, naj pierw ksi" garz i wy -
daw ca „Kat to wit zer Ze itung” a po la -
tach w#a !ci ciel po t"% ne go kon cer nu
pra so we go.

Je sie ni$ 1869 ro ku ks. Ru dolf Lu bec -
ki, w drew nia nym ko !ció# ku przy daw -
nej dro dze do Za #" %a – tam gdzie dzi siaj
znaj du je si" gmach Fil har mo nii – or ga -
ni zo wa# spo tka nia Kó# ka Ka to lic kie -
go, jed ne go z naj star szych na )l$ sku.
W!ród ani ma to rów pol skiej fe raj ny zna -
le( li si" ka to lic cy na uczy cie le ze szko -
#y lu do wej przy uli cy M#y' skiej: Urba' -
czyk, Czech i Ku czer. Wzo ro wa #o si"
na „ka sy nie”, do pie ro co za #o %o nym
w Kró lew skiej Hu cie przez Ka ro la
Miar k" i Ju liu sza Li go nia. Sku pia #o
Po la ków i Niem ców. By #y to naj star sze
sto wa rzy sze nia pro wa dz$ ce pro gra mo -
w$ dzia #al no!& na rzecz za cho wa nia
pol sko !ci. 

Ku li sy „z!o dzie jo we go man ka”

Jed nym z naj bar dziej am bit nych pro -
jek tów eli ty kul tu ral nej ów cze snych

Ka to wic by #a bu do wa gma chu gim na -
zjum. Ini cja ty w" po pie ra# Holt ze, ku piec
Sa lo mon Ham mer w imie niu !ro do wi -
ska %y dow skie go, a tak %e ks. Schmidt,
ku ra tus Ko !cio #a ka to lic kie go w Ka to -

wi cach. Sto sow n$ uchwa #" ra da miej ska
pod j" #a w sierp niu 1869. Po my!l ny ob -
rót spra wy wzi" #y do pie ro la tem na st"p -
ne go ro ku, lecz wte dy na gle od kry to, %e
w miej skim skarb cu bra ku je kil ku na stu
ty si" cy ta la rów. Nie mo% na by #o w$t pi&,
%e pie ni$ dze znik n" #y wraz z bur mi -
strzem Die blem. Co kry #o si" za ku li sa -
mi skan da lu – ciem nej pla my na ho no -
rze mia sta i ae ro pa gu? 

Dr Zdzi s#aw Je dy nak, ar chi wi sta i hi -
sto ryk, szcze gó #o wo ba da j$ cy po %ó# k#e
ak ta wiel kiej o!wia to wej in we sty cji
tam tych cza sów usta li#, %e bur mistrz
Die bel na po sie dze niu ra dy miej skiej
po raz ostat ni by# obec ny 8 wrze -
!nia 1870 ro ku.

„Wów czas to po da no do wia do mo -
!ci – pi sze dr Je dy nak – %e ma gi strat
otrzy mu je z Pru skiej Cen tral nej Ziem -
skiej Spó# ki Ak cyj nej (Preus si sche Cen -
tral Bo den Cre dit Ak tien Ge sel l schaft)
w Ber li nie, za po !red nic twem Pro win -
cjo nal nej Ka sy Za po mo go wej (Pro vin -
zial Hil fskas se) kwo t" 15 000 tal. prze -
zna czo n$ na sp#a t" d#u gu mia sta z ty tu #u
kwo ty po bra nej przez cz#on ka ma gi stra -
tu Ham me ra (Ter min sp#a ty up#y wa# 1
pa( dzier ni ka), a resz t" na po kry cie
kosz tów bu do wy gim na zjum dla ka sy
po wia to wej i 1000 tal. na kosz ty wo jen -
ne. Po %ycz ka mia #a by& zwró co na w ci$ -
gu 6 mie si" cy.” 

Ko lej ne po sie dze nie ra dy miej skiej
od by #o si" 3 pa( dzier ni ka 1870 ro ku.
Z je go pro to ko #ów wy ni ka, %e wcze !niej
od Die bla za %$ da no wy ja !nie', bo rad -
ni z wi ce bur mi strzem Ros se na cze le
roz pa try wa li ju% wnio sek o zwol nie nie
z obo wi$z ków sze fa ma gi stra tu. On sam
by# nie obec ny. W pi sem nym od wo #a niu
„za zna czy#, %e ust$ pi, ale pod wa run -
kiem, %e je !li nie stwier dzi si" %ad nych
uchy bie' fi nan so wych, to ma do sta& od -
szko do wa nie wy so ko !ci 860 ta la rów.”
Nie obec ny i nie uspra wie dli wio ny
na tym po sie dze niu by# te% skarb nik
Bönisch, któ ry zda niem dr. Je dy na ka
ma cza# pal ce w mal wer sa cji. Je go prze -
kr" ty wy sz#y na jaw do pie ro w 1882 ro -

ku, kie dy z#a ma ny ci"% k$ cho ro b$
prze ka za# swo je agen dy no we mu skarb -
ni ko wi. 

Tym cza sem w bu d%e cie stra szy #a
wiel ka dziu ra po 15 ty si$ cach ta la rów. 

Ma gi strac cy urz"d ni cy i miej scy raj -
co wie nie mo gli d#u %ej w$t pi&, %e Die -
bel po pe# ni# nad u%y cie. Do je go na zwi -
ska i afe ry przy lgn" #o iro nicz ne
okre !le nie: Die bel’scher de fekt – z#o dzie -
jo we man ko. Li sty go' cze ro ze s#a no
do za gra nicz nych cza so pism w Eu ro pie
i Ame ry ce.

Za pew ne na prze #o mie wrze !nia i pa( -
dzier ni ka 1870 ro ku, na kil ka dni
przed roz strzy ga j$ cym po sie dze niem
ra dy miej skiej, Die bel za gra bi# ta la ry,
zde po no wa ne w ma gi strac kim sej fie.
Spa ko wa# wa liz ki i ci cha czem, noc -
nym po ci$ giem via Wro c#aw, a po tem
okr" tem z Bre my prze szwar co wa# si"
za oce an. 

Nie ca #e dwa mie si$ ce pó( niej, dzi" ki
li stom go' czym pu bli ko wa nym w „New
York Ti mes”, po li cjan ci ze sta nu Ma ry -
land, za trzy ma li de frau dan ta na dwor cu
ko le jo wym w Bal ti mo ore. Pod czas re -
wi zji w je go wa liz kach, prócz pie ni" dzy
zna le zio no kil ka z#o tych ze gar ków,
kosz tow n$ bi %u te ri" i d#u gi szty let ja kim
wal cz$ szkoc cy gó ra le. Po da wa# si"
za miesz ka' ca Fi la del fii. Wy st" po wa#
pod na zwi skiem Du ling. Ze zna wa#, %e
chcia# ku pi& wiej skie go spo dar stwo
i pra co wa& na far mie. 

Do kon su la nie miec kie go Dres se la
w Bal ti mo re, ka to wic cy raj cy wy s#a -
li te le gram z pro! b$ o zwrot #u pu pi -
sz$c, %e „bied na gmi na” po trze bu je
pie ni" dzy. Na ty dzie' przed Bo %ym
Na ro dze niem 1870 ro ku, Die bla eks -
tra do wa no i mia# by& od sta wio ny
do Ka to wic. 

Tra fi# do aresz tu i tu taj, jak przy pusz -
cza j$ re kon struk to rzy je go bio gra fii,
mia# sta n$& przed s$ dem. Nie ma jed -
nak ar chi wa liów ani re la cji, któ re by
to po twier dzi #y. Wia do mo na to miast,
%e do ko' ca ro ku 1871 Ka to wi ce nie
mia #y jesz cze s" dziów ani w#a sne go s$ -
du re jo no we go a tym cza so wo za trzy -
ma nych osa dza no w pro wi zo rycz nie
zmo der ni zo wa nej staj ni. Znaj do wa #a
si" na miej scu dzi siej szej „Ga le rii”
han dlo wej przy obec nym pla cu Szew -
czy ka.

Bur mistrz wy drwi grosz prze szed#
do wci$% ani mo wa nej le gen dy. W li sto -
pa dzie 2014 ro ku „. z#o to Die bla” sta #o
si" mo ty wem prze wod nim hi sto rycz no -
-mu ze al nej za ba wy zor ga ni zo wa nej
pod egi d$ w#adz miej skich Ka to wic
a za in spi ro wa nej przez ko me di" kry mi -
nal n$ Mar ty Obuch „Szaj ba na pe ro -
nie 5”. Dwa la ta wcze !niej, spek ta klem
„Po wrót do Lu be ki” Ma rian Swo rze'
wpro wa dzi# Die bla na sce n" ka to wic kie -
go Te atru )l$ skie go. 

!

Zdj! cia po cho dz" z pu bli ka cji: Georg Hof f -

mann „Hi sto ria Mia sta Ka to wi ce”, Mu zeum #l" -
skie, Ka to wi ce 2003. 

Ri chard Holt ze (1824-1891)



20

– Wy obra !a pan so bie, !e w dzi siej -
szych cza sach mo g"o by po wsta# mia sto
od ze ra, jak to mia "o miej sce w po cz$t -
kach in du stria li za cji? 

– Jest to mo! li we, ale mia sto po wsta je,

je "li za ist nie j# tak zwa ne czyn ni ki mia sto -

twór cze, któ re s# przy czy n# te go, !e po -

wsta je struk tu ra miej ska. W dzi siej szych

cza sach mu sia$ by to by% przede wszyst -

kim czyn nik go spo dar czy – zresz t# tak za -

wsze by $o. Kie dy" to by$ te! czyn nik

obron ny, po $o !e nie na wa! nym szla ku han -

dlo wym al bo po trze ba stwo rze nia sie dzi -

by w$a dzy. Obec nie mo !e to by% po trze -

ba utwo rze nia na przy k$ad o"rod ka na uko -

we go czy uczel nia ne go, tak !e
ko mu ni ka cyj ne go. Dzi siaj w$a "ci wie

wszyst kie te ele men ty mia sto twór cze zo -

sta $y wy ko rzy sta ne w ist nie j# cych mia -

stach hi sto rycz nych i nie ma po trze by two -

rze nia no wych miast za rów no w Pol sce jak

i w Eu ro pie. Ob ser wu je my na wet prze ciw -

ny trend – zmniej sza si& ilo"% miesz ka' -
ców o"rod ków miej skich. Kie dy w na szym

re gio nie usta $y daw ne czyn ni ki mia sto -

twór cze, ja ki mi by $y bu do wa ko pal' i ca -

$e go zwi# za ne go z ni mi prze my s$u, to mia -

sta za cz& $y si& kur czy%. Na na szym te re nie

ostat nim zbu do wa nym od pod staw mia -

stem by $y Ty chy. Mia $o ono by% za ple czem

dla no wo po wsta j# cych ko pal', gdzie

osie dla li by si& ich no wi pra cow ni cy.

Wów czas ta kie mia sto – sy pial nia by $o po -

trzeb ne. Zmia na po li ty ki go spo dar czej

spra wi $a, !e Ty chy szyb ko sta $y si& mia -

stem sa mo dziel nym, wy po sa !o nym we

wszyst kie nie zb&d ne ele men ty jak szkol -

nic two i in ne us$u gi. Wcze "niej, ja ko no -

we mia sto po wsta wa $a Gdy nia, co wy ni -

ka $o z ko niecz no "ci bu do wa nia w$a sne go

por tu w od ro dzo nej Pol sce. 

– By" w naj now szej hi sto rii %l$ ska mo -
ment, kie dy sca la no w jed no wiel kie mia -
sto oko licz ne mniej sze miej sco wo &ci,
na wet wsie. Po la tach wie le z nich upo -
mnia "o si' o swo j$ nie za le! no&# i na st$ -
pi" po wrót do wcze &niej szej sy tu acji. 

– Przy k$a dem jest Ru da (l# ska, któ ra po -

wsta $a przez sca le nie ad mi ni stra cyj ne

mniej szych osad i osie dli. In nym przy k$a -

dem jest Ra dzion ków w$# czo ny po woj nie

do By to mia. Po nie wa! wi&k szo"% je go

miesz ka' ców czu $o si& po krzyw dzo nych

ta k# de cy zj#, zo sta$ od nie go w la tach

90. od dzie lo ny i sta$ si& po now nie sa mo -

dziel n# gmi n#. 
Jest na to miast in ny pro blem, o któ rym

war to po wie dzie%. Otó! w wy ni ku pro ce -

su two rze nia si& miast na Gór nym (l# sku

po wsta $a wiel ka, spe cy ficz na ko nur ba cja,

dla któ rej cha rak te ry stycz ne jest s# sia do -

wa nie ze so b# du !ych miast i brak jed ne -

go do mi nu j# ce go o"rod ka. W Pol sce

i na "wie cie znacz nie wi& cej jest aglo me -

ra cji – jak cho cia! by Kra ków, Wro c$aw,

War sza wa czy Po zna' z do mi nu j# cym

o"rod kiem, wo kó$ któ re go sku pio ne s#
po mniej sze mia sta sa te li tar ne, pod po rz#d -

ko wa ne o"rod ko wi cen tral ne mu. 

Ko nur ba cja gór no "l# ska jest spe cy ficz -

nym two rem, mo! na po wie dzie% zlep kiem

miast "red niej wiel ko "ci, cha rak te ry stycz -

nym dla daw nych, XVIII i XIX -wiecz nych

ob sza rów prze my s$o wych, któ rych jest

jesz cze tro ch&, tak !e w Eu ro pie. Za tem na -

szym pro ble mem nie jest two rze nie no -

wych miast, ale do pro wa dze nie do po wsta -

nia z owej ko nur ba cji ta kiej struk tu ry

ad mi ni stra cyj no -go spo dar czo – prze strzen -

nej, któ ra by $a by jed no "ci#. Od lat po li ty -

cy mó wi# o po trze bie po wsta nia ka to wic -

kie go ze spo $u me tro po li tal ne go ja ko sil nej

struk tu ry. Na ra zie s# to jed nak wy $#cz nie

lek ko na szki co wa ne pla ny, któ re w grun -

cie rze czy nie funk cjo nu j#. Nie ma cze go"
ta kie go jak jed no li ty za rz#d tej ko nur ba -

cji – do ty czy to wszyst kich spraw: spo $ecz -

nych, po li tycz nych, go spo dar czych, tak !e

Z prof. WST dr. in!. arch. ANDRZEJEM GRZYBOWSKIM

architektem i urbanist#, rektorem Wy!szej Szko$y Technicznej 
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prze strzen nych. S! wi"c jed nost ki miej skie

z oko #o trzy stu ty si! ca mi miesz ka$ ców al -

bo mniej sze i ka% da z nich rz! dzi si" sa -

ma. Jest to ana chro nizm, bo my, po przez

ta k! struk tu r" prze gry wa my wo bec in nych

du %ych miast. Nie zor ga ni zo wa na gru pa

&red niej wiel ko &ci miast lub mniej szych,

jak 'wi" to ch#o wi ce, Sie mia no wi ce, B" -
dzin, nie za wal czy o wi"k sze &rod ki czy

szcze gól ne prze pi sy pra wa. To jest nasz re -

gio nal ny pro blem. Do pó ki s! ta kie od dziel -

ne mia sta – Ka to wi ce czy cho cia% by Gli -

wi ce z pre ten sja mi do li de ro wa nia,

z po zy cji po li ty ków w cen trum, osob no nie

zna czy my zbyt wie le. 

– Na wet w me diach cen tral nych nie

ist nie j! po szcze gól ne mia sta, mó wi si"
o #l! sku. Rze czy dzie j! si" w Po zna niu,

War sza wie i … na #l! sku. 

– Pa mi" tam, jak z ze spo #em ko le gów

urba ni stów i ar chi tek tów wal czy li &my

o prze bieg au to stra dy A -4. W War sza wie

zo ba czy #em ze zdzi wie niem, %e na ma pie

s! du %e kó# ka czer wo ne – to du %e mia sta,

wy ra( ne pla my, a tu gdzie my je ste &my s!
kó #ecz ka, jest ich du %o, ale s! od dziel ne.

Z po zy cji dro go wców za rz! dza j! cych

pol ski mi dro ga mi by li &my i chy ba da lej je -

ste &my, dziw nym two rem, któ ry nie ma

wspól ne go g#o su. W ten spo sób tra ci my

wie le szans w spra wach istot nych. 

– Czy te ma $e i %red nie %l! skie mia sta

nie tra c! jesz cze wi" cej po przez na sze

my %le nie o prze bie gu au to stra dy, ob $o -

&o nej z oby dwu stron dro gi ekra na mi,

spo za któ rych ju& nic nie wi da'. Czy to

po ma ga w roz wo ju tych miejsc? Omi -

ja ne – zni ka j!, na wet z na szej %wia do -

mo %ci. 

– Tu mam uczu cia am bi wa lent ne. Au -

to stra dy i dro gi szyb kie go ru chu s! dla nas

nie zb"d ne, mo% na po wie dzie) s! cy wi li -

za cyj nym b#o go s#a wie$ stwem, da j! kom -

fort prze miesz cza nia si", ale, z dru giej stro -

ny, te au to stra dy tn! struk tu ry hi sto rycz ne,

kra jo braz, któ ry ma swo je war to &ci. Na -

wet ten spe cy ficz ny, gór no &l! ski kra jo braz,

cho) nie wszyst kim si" po do ba, ma swój

kli mat, do któ re go je ste &my przy wi! za ni.

No we tra sy dro go we s! to cz" sto bo le sne

ope ra cje na war to &ciach kul tu ro wych re -

gio nu. Ma so wo bu du je si" ekra ny aku -

stycz ne, ale one s! te% ekra na mi wi zu al -

ny mi za s#a nia j! cy mi wszyst ko to, co

po za ni mi. Two rz! si" tu ne le na po -

wierzch ni te re nu, któ re unie mo% li wia j!
per cep cj" te go co po za dro g!. Szko da, %e
szyb ko&) prze no sze nia si" i u#a twie nia do -

jaz du od by wa si" kosz tem te go, co mo gli -

by &my na zwa) kon tem pla cj! kra jo bra zu.

Cz" sto te% zda rza si", %e ekra ny mon to wa -

ne s! na wy rost i nie chc! ich ci któ rzy na -

gle zni ka j! za ekra na mi.

– Czy ob ser wu je pan ten den cj" po -

wro tu do miast? Jesz cze nie tak daw no

te mu spo ro osób – miesz ka( ców miast

ch"t nie wy pro wa dza $o si" do przy s$o -

wio we go dom ku pod la sem, by le jak

naj da lej od ru chli we go cen trum. Dzi%
chy ba ma my do czy nie nia z pro ce sem

od wrot nym. W mia stach po wsta je co -

raz wi" cej osie dli miesz ka nio wych, nie -

gdy siej sze miesz czu chy po wra ca j!.
– To nie jest tyl ko na sza, lo kal na ten den -

cja, ale ten den cja eu ro pej ska i &wia to wa. Po -

mys# miesz ka nia po za mia stem przy szed#

do nas z Ame ry ki. To Ame ry ka nie miesz -

ka j! na bar dzo roz le g#ych przed mie &ciach,

w mi lio nach w#a snych, wol no  sto j! cych do -

mów. Skut ku je to roz le wa niem si" aglo me -

ra cji z wy spo wy mi cen tra mi, któ re s#u %!
biz ne so wi, kul tu rze i re pre zen ta cyj nym

obiek tom. W ostat nim dwu dzie sto le ciu

i u nas, zw#asz cza w War sza wie, ró% ne wa% -
ne oso by, tak zwa ni ce le bry ci, za cz" li ku -

po wa) do my na obrze %ach mia sta, bo tam

by #o pi"k nie, bez ha #a su, s! ogro dy, zie le$
i tak da lej. Po ja kim& cza sie za cz" li wra ca)
z tych przed mie&), bo oka za #o si", %e s! k#o -

po ty ko mu ni ka cyj ne. Aby do sta) si" do cen -

trum tra ci li wie le cza su i wszyst ko za czy -

na #o nie mie) sen su. Oka za #o si", %e le piej

wró ci) do &ród mie&), a naj le piej do cen -

trum, %e by by) bli sko swo ich spraw.

Miesz ka j!c po za cen trum nie mo% na by #o
pro wa dzi) %y cia to wa rzy skie go, ale by #o to

te% nie wy god ne cho cia% by ze wzgl" du

na dzie ci i ko niecz no&) do wo %e nia ich

do szkó#. Oka za #o si", %e mi mo ame ry ka -

ni za cji %y cia, miesz ka nie w mie &cie ma

swo je za le ty. Ob ser wu je my za tem re ne sans

%y cia w mie &cie. Ja to wiem, bo je stem

miesz czu chem, sam miesz kam w cen -

trum Ka to wic i ni gdy nie chcia #em si" st!d
wy pro wa dzi). Nie prze szka dza mi ruch

i gwar ulicz ny. 

– Za cho dzi jesz cze jed na zmia na, je %li
cho dzi o cen tra miast i ich hi sto rycz n!, jak

w przy pad ku Ka to wic, za bu do w". Daw -

niej za miesz ki wa na by $a przez lu dzi o ni -

skich do cho dach, dzi siaj, po re no wa cji

i mo der ni za cji wie lu ka mie nic wpro wa -

dza j! si" do nich lu dzie znacz nie bar dziej

za mo& ni, le piej sy tu owa ni. Miesz ka nie

w ka mie ni cy, na przy k$ad se ce syj nej czy

mo der ni stycz nej, sta je si" mod ne. Z dru -

giej stro ny w mia stach bu du je si" luk su -

so we osie dla, a cen tra pu sto sze j!. 
– W przy pad ku Ka to wic, mam wra %e -

nie, %e bra ku je po my s#u na przy sz#o&) mia -

sta. Obym si" my li#, bo w grun cie rze czy

cho dzi o wszyst kie wi"k sze mia sta Gór ne -

go 'l! ska. Brak idei, któ ra jest bar dzo po -

trzeb na, bo gór nic two i prze mys# ci"% ki

prze %y wa j! schy #ek, a te mia sta po wsta #y
w opar ciu o ist nie j! ce ko pal nie, hu ty

i prze mys# ci"% ki. To by# ten %y wio# mia -

sto twór czy, ale dzi& to roz dzia# za mkni" -
ty. Za tem trze ba wy my &le) co& in ne go. Pra -

c" w ko pal niach i ci"% kim prze my &le
za st" pu je za trud nie nie w sek to rze us#ug,

tak %e w szkol nic twie. Roz wi ja j! si" wy% -
sze uczel nie a Uni wer sy tet 'l! ski sta# si"
naj wi"k szym pra co daw c! Ka to wic. Po -

wsta j! in ne wy% sze uczel nie, ale ge ne ral -

nie brak kon cep tu na da le ko si"% n! przy -

sz#o&) ca #ej ko nur ba cji. Jesz cze w ubie g#ym

wie ku, &ród mie &cia wie lu &l! skich miast zo -

sta #y spau pe ry zo wa ne przez brak w#a &ci -

cie li sta rych ka mie nic. Ich stan dard by# ni -

ski bo bra ko wa #o &rod ków na re mon ty,

wi"c za cz" li ucie ka) z nich lu dzie le piej sy -

tu owa ni, a zo sta wa li naj bied niej si. Bo gat -

si ucie kli po za mia sta. Tak dzia #o si"
w wie lu mia stach w Eu ro pie. Na gle, kie -

dy mo% li we sta #o si" zdo by cie &rod ków

na re wa lo ry za cje cen trów, na przy k#ad

w Kra ko wie, oka za #o si", %e naj dro% sze

miesz ka nia s! w cen trum mia sta. To sa mo

dzie je si" we Wro c#a wiu czy w War sza wie.

W Ka to wi cach i in nych mia stach ko nur -

ba cji po ja wi #y si" ozna ki po wro tu do cen -

trów. Nie dzie je si" to jesz cze na tak du -

%! ska l", ale chcie li by &my, by ta sy tu acja

si" zmie ni #a. Cen tra, któ re ma j! swój kli -

mat, do br! hi sto rycz n! ar chi tek tu r", s! za -

byt ko we, po win ny znów zo sta) za miesz -

ka #e przez lu dzi ma j! cych pie ni! dze, %e by

roz wi ja #o si" %y cie kul tu ral ne i to wa rzy -

skie. Wy ma ga to &wia do mej, wie lo let niej

po li ty ki de cy den tów i w#adz mia sta. Li kwi -

da cja prze my s#u przy czy ni #a si" tak %e
do za nie dba nia osie dli ro bot ni czych b" d! -
cych cz" &ci! spe cy ficz nej kul tu ry i re gio -

nal ne go kra jo bra zu. Lu dzie zwal nia ni

z za my ka nych za k#a dów pra cy po zo sta wa li

w swo ich daw nych, sub stan dar to wych

miesz ka niach, bo na in ne nie by #o ju% ich

sta). Nie któ re z osie dli ro bot ni czych, te naj -

war to &ciow sze ma j! szan s" – jak Ni ki szo -

wiec, któ ry po wo li sta je si" miej scem ar -

ty stów i twór ców zwi! za nych ze 'l! skiem.

Bar dzo cz" sto te dzia #a nia in spi ro wa ne s!
przez m#o dych lu dzi któ rzy od kry wa j!
'l!sk w od mien ny spo sób. 

Po trzeb nych jest sze reg po my s#ów

na przy sz#o&) te go mia sta i re gio nu.

Chcia# bym, %e by to by# re gion no wo cze -

snych tech no lo gii, %e by za do mo wi# si" no -

wo cze sny prze mys# ma szy no wy i elek tro -

nicz ny na naj wy% szym po zio mie

&wia to wym. Oczy wi &cie, #a two po wie -

dzie), trud niej to zro bi), bo do te go po -

trzeb ne jest ogrom ne za ple cze or ga ni za cyj -

ne, na uko we i pie ni! dze. Trze ba te% mie)
ta kich li de rów, któ rzy b" d! kon se kwent -

nie d! %y) do te go ce lu, a nie w spo sób ak -

cyj ny przed ko lej ny mi wy bo ra mi sa mo rz! -
do wy mi. Mu si to by) po li ty ka ob li czo na

na dzie si" cio le cia. Naj wa% niej sza jest jed -

nak &wia do mo&) li de rów lo kal nych. To jest

tak %e pro blem s#a bo &ci na szych elit i ich

&wia do mo &ci pra cy dla re gio nu. 

– Ob ser wu je my jesz cze in ne zja wi -

sko – po s$u &" si" przy k$a dem ka to wic -

kie go osie dla Ty si!c le cie, któ re zo sta $o
za pro jek to wa ne od po cz!t ku do ko( ca,

co dzi% ma sw! nie zby wal n! war to%' ar -

chi tek to nicz n!, a od lat jest „ob le pia ne”

do%' przy pad ko wy mi blo ka mi miesz kal -

ny mi, jak by z in nej baj ki. Ja kie jest pa -

na zda nie na ten te mat?

– Jest to trud ny te mat. Do tkn" #a pa ni

do&) dra% li we go pro ble mu dla &ro do wi ska

ar chi tek tów i urba ni stów. Dys ku tu je my,

na ile mo der ni stycz na idea urba ni stycz na

czy ar chi tek to nicz na po win na by) usza -

no wa na, bo jest war to &ci! prze strzen n!
i osie dla ta kie jak Ty si!c le cie na le %y za -

cho wa) w ich pier wot nym kszta# cie – mó -

wi my o la tach sze&) dzie si! tych i sie -

dem dzie si! tych mi nio ne go wie ku. Czy

na le %y spe try fi ko wa) t" prze strze$? Ja

mam spoj rze nie bar dziej li be ral ne. Uwa -

%am, %e ta ki twór jak mia sto czy du %a
dziel ni ca – Ty si!c le cie to po nad 40 ty si" -
cy miesz ka$ ców, to &red niej wiel ko &ci

mia sto, – trud no jest pod po rz!d ko wa) je
ca# ko wi cie idei urba ni stycz nej z po #o -

wy XX. wie ku. Mia sto i je go dziel ni ce s!
%y wy mi two ra mi, mu sz! si" zmie nia).
Zmie nia j! si" cza sy, po trze by, mo% li wo -

&ci, wo bec te go ta kie du %e osie dla te% mu -

sz! si" zmie nia). Chcie li by &my by od by -

wa #o si" to w spo sób har mo nij ny,

z po sza no wa niem te go, co po wsta #o wcze -

&niej. Trze ba te% pa mi" ta), %e te osie dla po -

wsta wa #y w cza sach, kie dy nie li czo no si"
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kom plet nie z war to !ci" ryn ko w" grun tu,
te ren nie mia# war to !ci, by# wspól ny,
a w#a !ci cie lem by #o abs trak cyj ne pa$ stwo.
Nie funk cjo no wa #o pra wo w#a sno !ci, któ -
re dzi! jest jed nym z naj wa% niej szych ja -
kie de cy du j" o prze bu do wie miast. I jest
ono cz& sto w ko li zji z my !le niem o #a dzie
prze strzen nym, z ra cjo nal n" urba ni sty k",
pla no wa n" na dzie si& cio le cia. In te re sy po -
szcze gól nych grup biz ne so wych, w#a !ci -
cie li, tak %e grup po li tycz nych, któ re za ra -
bia j" na da nym te re nie, nie id" cz& sto
w pa rze z my !le niem o #a dzie prze strzen -
nym w da nym miej scu. Za tem nie wi dz&
mo% li wo !ci, by osie dle Ty si"c le cia ca# ko -
wi cie ochro ni', ale na le %y bra' pod uwa -
g& i usza no wa' je go naj istot niej sze ce chy:
wol no sto j" ce bu dyn ki w!ród zie le ni
osie dlo wej czy za sa d& funk cjo no wa nia
uk#a du ko mu ni ka cji, ale nie bój my si& te -
go, %e po ja wia j" si& no we obiek ty. Roz -
ra sta j" si& zw#asz cza us#u gi han dlo we, któ -
re w chwi li po wsta wa nia osie dla by #y co
naj mniej skrom ne. Do brze by by #o jed nak,
gdy by kto! nad tym pa no wa#, %e by nie do -
cho dzi #o do anar chi za cji prze strze ni. 

– To ro la ar chi tek ta miej skie go.

– Chc& zwró ci' pa ni uwa g& na to, %e Ka -
to wi ce nie ma j" swo je go ar chi tek ta czy
urba ni sty miej skie go, któ ry pa no wa# by
nad %y wio #o wy mi po my s#a mi, pro po no wa#
no we ce le i mia# wi zj& mia sta wy bie ga j" -
c" w przy sz#o!'. Ka% de mia sto po win no
mie' plan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go, nie jest to do ku ment „!wi& ty”, te%
mu si si& zmie nia', ale wie le miast nie ma
ta kich pla nów. Wte dy ró% ne in te re sy gru -
po we i pie ni" dze cz& sto bio r" gó r&. 

– Jed nak !e sa mo rz" dom za le !y
na przy ci" ga niu in we sto rów, zda rza

si#, !e za ka! d" ce n#.
– S" tu dwie stro ny: z jed nej sku tecz no!'

w przy ci" ga niu in we sto rów, za ch& ca nie
i u#a twia nie im roz po cz& cia i pro wa dze nia
in we sty cji, co skut ku je two rze niem no wych
miejsc pra cy, z dru giej – dba #o!' o prze strze$
miej sk". W tym wszyst kim po trzeb ny jest

roz s" dek i ch&' kom pro mi su, a przede
wszyst kim, po sia da nie do brej kon cep cji
prze strzen ne go za go spo da ro wa nia mia sta
i jej kon se kwent na re ali za cja przez wie le lat.

– Od lat sta $ym ele men tem kra jo bra -

zu miej skie go s" ró! no rod ne mar ke -

ty – mniej sze i wi#k sze, któ re anek tu -

j" naj cz# %ciej prze strze& mia sta

w spo sób ka ry god ny, oszpe ca j" j",

wpro wa dza j" ob ce ele men ty do je go

struk tu ry. Wszel kie tzw. ga le rie han dlo -

we sta j" si# praw dzi wy mi cen tra mi. Jak

wi da' in we sto rzy nie przej mu j" si#
stro n" wi zu al n" tych obiek tów. Czy jest

jesz cze szan sa na to, by ar chi tek ci mie li

co% do po wie dze nia w tej spra wie?

– Ta kie dzia #a nia za le %" tak %e od w#o -
da rzy miast, któ rzy po win ni mie' swo ich
do brych do rad ców. Ci do rad cy po win ni im
pod po wia da' jak za cho wa' cen ne ele men -
ty mia sta, jak po go dzi' je go do bre funk -
cjo no wa nie z za ra bia niem pie ni& dzy przez
in we sto rów i p#y n" cy mi z te go ko rzy !cia -
mi dla mia sta. Do rad cy po win ni two rzy'
ar gu men ty do dys ku sji z in we sto ra mi. 

– Na rze ka j"c na nie do stat ki te go ty -

pu obiek tów trze ba jed nak przy zna', !e
w sa mych Ka to wi cach i na (l" sku, po -

wsta $o w ostat nim cza sie wie le ar chi tek -

to nicz nie in te re su j" cych obiek tów, na -

wet no mi no wa nych do pre sti !o wych

na gród eu ro pej skich czy %wia to wych. 

– Przy zna j&, ma my na miej scu bar dzo
do brych ar chi tek tów, ale ma my te% do bre
re ali za cje ar chi tek tów spo za Gór ne go
(l" ska. Spo !ród kil ku re ali za cji z na sze -
go re gio nu no mi no wa nych ostat nio
do mi& dzy na ro do wej na gro dy Mie sa van
Der Ro he, chcia# bym wy mie ni' je dy nie
dwa wa% ne dla kul tu ry re gio nu obiek ty
zbu do wa ne w Ka to wi cach. S" to: no we
Mu zeum (l" skie pro jek tu spó# ki au striac -
kich ar chi tek tów Rie gler & Rie we i sa la
NO SPR To ma sza Ko nio ra i wspó# pra cu -
j" ce go z nim ja po$ skie go aku sty ka, ju%
w tej chwi li oce nia na ja ko jed na z naj lep -
szych sal kon cer to wych na !wie cie.

Od wie lu lat, a w#a !ci wie od ko$ -
ca XVIII wie ku, przy je% d%a j" tu i re ali zu -
j" swo je pro jek ty wy bit ni ar chi tek ci z in -
nych, cza sem od le g#ych re gio nów. Na sze
mia sta in ten syw nie roz wi ja #y si&, tu by #y pie -
ni" dze i po wsta #o wie le bar dzo cie ka wych
obiek tów. Dzia #o si& tak na po cz"t ku XX.
wie ku kie dy po wsta wa #y w Ka to wi cach ta -
kie dziel ni ce jak Gi szo wiec i Ni ki szo wiec
a w (wier kla$ cu „(l" ski Wer sal”. Tak %e
w mi& dzy woj niu po obu stro nach gra ni cy
dzia #a li wy bit ni ar chi tek ci, %e wspo mn& tyl -
ko Do mi ni ku sa Bo he ma, Han sa Po elt zi ga,
Eri cha Men del soh na czy Bru no Tau ta
po stro nie nie miec kiej. Po pol skiej stro nie
two rzy li ar chi tek tu r&: Ta de usz Mi chej da,
Ka rol Schay er, Ta de usz Ko z#ow ski, Lu cjan
Si kor ski, Sta ni s#aw Ta be$ ski i wie lu in nych
wy bit nych pro jek tan tów. Rów nie% po woj -
nie dzia #a li tu i wspó# cze !nie pra cu j" zna -
ko mi ci ar chi tek ci. Na to miast znacz nie go -
rzej jest z urba ni sty k". Po rów nu j& t& sy tu acj&
do cia sta z ro dzyn ka mi – ro dzyn ki to
wspa nia #e, war to !cio we, na !wia to wym
po zio mie obiek ty, na to miast ca #a struk tu ra
urba ni stycz na wo kó# nie przy sta je
do nich – jest jak za ka lec. Dla cze go tak si&
dzie je? Od po wied) na to py ta nie wy ma ga -
#a by d#u gie go wy k#a du. 

– O do bre przy k$a dy nie trud no – cho -

cia! by kwar ta$ z mo der ni stycz n" ar chi -

tek tu r". Na to miast w ryn ku Ka to wic

ma my po je dyn cze war to %cio we obiek -

ty, któ re w !a den spo sób nie two rz"
spój nej ca $o %ci z za pro po no wa n" prze -

bu do w". 
– W cza sie kie dy po wsta wa #a ka to wic -

ka mo der na pa no wa no nad prze strze ni",
nad uk#a dem urba ni stycz nym. Na to miast
to, co sta #o si& w ostat nich dwu dzie stu pi& -
ciu la tach po ka zu je, %e brak sa mo rz" dow -
com do brych do rad ców lub nie ch&t nie ich
s#u cha j". W efek cie te go za rz" dza nie prze -
strze ni" po zo sta wia wie le do %y cze nia. Jest
to w tej chwi li po wszech ne zja wi sko
w wie lu pol skich mia stach. Szko da. 
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Udr!czony

"wiat?

• Kry zy sy i pan de mie

Od
wie lu lat, ba, na wet stu le ci,

ko lej ne po ko le nia zma ga j#
z kry zy sa mi i ich ró$ no ra ki mi od mia -

na mi. Kry zys to zja wi sko i jed no cze -

"nie pro ces o uni wer sal nym, po -

wszech nym, cha rak te rze. Mó wi my

bo wiem o kry zy sach fi nan so wych

czy sze rzej eko no micz nych, po li tycz -

nych, mi li tar nych, eko lo gicz nych,

spo %ecz nych, zwi# za nych z eks pan -

sj# nie któ rych cho rób, za gro $e niem

epi de mi# czy na wet pan de mi#. Go -

r#cz ka krwo tocz na i eks pan sja wi ru -

sa Ebo la wAfry ce Za chod niej jest tu -

taj do brym te go przy k%a dem. Kry zys

no to wa ny jest w spo %ecz no "ciach lo -

kal nych, zbio ro wo "ciach re gio nal -

nych, w ska li po szcze gól nych kon -

ty nen tów i wresz cie w wy mia rze glo -

bal nym. Kry zy sem do tkni! te s# tak

fun da men tal ne gru py i in sty tu cje

ta kie jak kla sa po li tycz na, ro dzi -

na czy ma% $e& stwo. Nie omi ja on

tak $e in sty tu cji i po szcze gól nych

dys cy plin na uko wych, by tyl ko

wspo mnie' o kry zy sie so cjo lo gii

czy, sze rzej na uk hu ma ni stycz nych

i spo %ecz nych. Kry zys nas wszech -

ogar nia cho cia$ to wa rzy sz# mu nie -

mal za wsze prze ciw dzia %a nia spo -

%ecz ne, sa mo rzut ne, $y wio %o we czy

w ko& cu zor ga ni zo wa ne i le piej lub

go rzej za pla no wa ne.

• Kry zy so wa smu ta

M
o$ na za tem bez cie nia prze sa -

dy stwier dzi', $e $y je my

w spo %e cze& stwach sta %e go kry zy su,

któ ry mo dy fi ku je ich funk cjo no -

wa nie a rzad ko, na szcz! "cie, je uni -

ce stwia. Kry zys spo %ecz nie zo sta%
oswo jo ny cho' nie któ re je go kon se -

kwen cje po zo sta n# na sta %e w zbio -

ro wej, prze sz%ej i ak tu al nej, pa mi! -
ci. Z ca %# pew no "ci# na kar tach

wszyst kich pod r!cz ni ków hi sto rii

za go "ci% naj wi!k szy w mi nio nym

stu le ciu kry zys go spo dar czy

za ini cjo wa ny kra chem na gie% dzie

no wo jor skiej w pa( dzier ni ku 1929

ro ku. Ob j#% on swo im za si! giem nie

tyl ko Sta ny Zjed no czo ne, ale

wszyst kie nie mal pa& stwa "wia ta,

mi! dzy wo jen nej Pol ski nie omi ja j#c.

Kil ka, czy na wet kil ka na "cie, lat

trwa %a od bu do wa ryn ków pra cy,

za ufa nia do in sty tu cji fi nan so wych,

w tym ban ków i gie% dy, re sty tu cja

do brych prak tyk w pa& stwo wych

i pry wat nych przed si! bior stwach. 

• Kry zys i fran ko bior cy

W
ie lu ba da czy i ana li ty ków do -

szu ku je si! da le ko id# cych,

struk tu ral nych, po do bie&stw mi! -
dzy kry zy sem z 1929 ro ku, a tymi

zja wi ska mi i pro ce sa mi ma j# cy mi

po cz#t ko wo miej sce w Sta nach Zjed -

no czo nych nie mal osiem dzie si#t lat

pó( niej. Sym bo licz nym i po ru sza j# -
cym ak tem te go no we go kry zy su glo -

bal ne go by% upa dek czwar te go co

do wiel ko "ci ban ku in we sty cyj ne go

USA – Leh man Bro thers. Skut ki te -

go zda rze nia mia %y glo bal ny cha rak -

ter i do tkn! %y rów nie$ kre dy to bior -

ców w RP, zw%asz cza tych, któ rzy

za ci# gn! li kre dy ty hi po tecz ne w wa -

lu tach ob cych, g%ów nie we fran kach

szwaj car skich. 

• Ten nie zno !ny Ca me ron

Od
wie lu lat ko men to wa ny jest

rów nie$ kry zys w Unii Eu ro -

pej skiej z wa$ n# de kla ra cj# pre mie -

ra Wiel kiej Bry ta nii Da vi da Ca me ro -

na, $e je go kraj opu "ci UE je "li ta

or ga ni za cja nie prze pro wa dzi ra dy kal -

nych re form in sty tu cjo nal nych, fi nan -

so wych czy praw nych. Po ru sza j# cy

jest kry zys sy ryj ski, wy nisz cza j# cy

kraj, stwa rza j# cy jed no cze "nie mo$ -
li wo "ci eks pan sji ra dy kal nych dzia -

%a czy i bo jow ni ków is lam skich, usi -

%u j# cych bu do wa' no we struk tu ry

pa& stwo we na te ry to rium Sy rii i Ira -

ku. Od lat g%! bo kie za in te re so wa nie

bu dzi kry zys ko re a& ski i zdu mie wa

bez kar no"' rz# dz# cej na pó% no cy

pó% wy spu dy na stii Ki mów i woj sko -

wej ka ma ry li. Rów nie$ w trans for -

ma cyj nej Pol sce kry zys w s%u$ bie

zdro wia czy – to utes pro por tions
gard!es – kry zys smo le& ski s# przed -

mio tem wie lu po li tycz nych spo rów,

pi kiet i mar szów. 

• Wen ty lo wa ny kry zys

J
ak wi!c wi da' kry zy sy ma j# wie -

lo wy mia ro wy cha rak ter i za si!g.

Jed ne z nich wp%y wa j# na lo sy sys -

te mu "wia to we go, in ne ma j# re gio -

nal ny czy lo kal ny cha rak ter, a jesz -

cze in ne – do ko nu j# si! na da le kich

mar gi ne sach sys te mu. Kry zys, na sta -

%e ju$ wpi sa ny w sys tem "wia to wy

i wszyst kie je go ele men ty struk tu ral -

ne, mo $e mie' nie tyl ko wie lo wy mia -

ro we ob li cze, ale ode gra' ko rzyst n#
ro l!, cho' by wen ty lu bez pie cze& stwa,

gdy by na chwi l! wró ci' do kon cep -

cji kon flik tu Le wi sa A. Co se ra.

We dle te go zna ko mi te go so cjo lo ga

kry zys oczysz cza at mos fe r!, roz %a do -

wu je agre sj! spo %ecz n# i przy no si'
mo $e chwi lo we cho' by uko je nie

spo %ecz ne. Z jed nej stro ny kry zys mo -

$e ruj no wa' pa& stwo, spo %e cze& -
stwo, a przy k%ad Ira ku jest tu taj

po ru sza j# cy, z dru giej za" od gry wa

ro l! po zy tyw n#. Wiel ki kry zys naf -

to wy, któ ry roz po cz#% si! w 1973 ro -

ku, zmu si% wie le pa&stw i in sty tu cji

do po szu ki wa nia al ter na tyw nych

(ró de% ener gii, wy mu si% dy stans wo -

bec nie któ rych pa&stw OPEC i uzmy -

s%o wi% nie bez pie cze& stwa uza le$ nie -

nia ener ge tycz ne go. Kry zy sy pe% ni#
te$ ro l! ka tark tycz n# i kom pen sa cyj -

n#, pro wa dz#c cza sa mi do dzia %a&
o po jed naw czym i kon cy lia cyj nym

cha rak te rze. Okr# g%y Stó% w Pol -

sce, je go dy na mi ka i ak to rzy,

przy wszel kich za strze $e niach, po ka -

zu j# jak akt trud nej roz mo wy bu do -

wa' mo $e no w# ja ko"' po li tycz n#
oraz spo %ecz n# w pa& stwie po gr# $o -

nym przez la ta w kry zy sie. 

!
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Andrzej Stasiuk s!usznie pisze w swej najnowszej ksi"#ce Wschód, #e „wn$trza domów wiejskich czy w ma!ych

miasteczkach nigdy nie oddziela!y od reszty %wiata tak jak domy w prawdziwych miastach”. Opisy gospodarstw chocia#by

w powie%ciach Wies!awa My%liwskiego potwierdzaj" bezpo%redni zwi"zek domostw z ich najbli#szym otoczeniem. Ma

si$ wr$cz wra#enie, #e przyroda wrasta w przedsionek, izb$, kuchni$. Mury za% s!u#" g!ównie wytyczeniu swojskiej

przestrzeni, w której dokonuj" si$ sprawy wyj$te spod zbiorowego do%wiadczenia i zarezerwowane najbli#szym.

Obmurowanie akcentuje tak#e zwi"zek cz!owieka z ziemi", %wiadczy z daleka o tym, kto jest w!a%cicielem gruntu.

Dom i ziemia na wsi s" zatem jedno%ci". Zupe!nie inaczej rzecz ma si$ w mie%cie.

Miasto. The Wall
Zwie lo krot nio na sa mot no%&

Gdyspoj rzy my na ja k! kol wiek wspó" -
cze sn! me tro po li#, to do strze $e -

my w niej przede wszyst kim d!$ no%& lu dzi
do ukry wa nia si# w pry wat nych i pu blicz nych
„klat kach” o co raz wy my%l niej szych kszta" tach,
co raz wi#k szych ga ba ry tach, po "o $o nych
na co raz wy$ szych kon dy gna cjach. Kwin te sen -
cj! mia sta jest wi#c na gro ma dze nie wie lo ra kich
form za mkni# cia, od ci# cie si# od te go, co na ze -
wn!trz, co nie mo je, a w kon se kwen cji zwie -
lo krot nio na sa mot no!". By wa na wet, $e sta je -
my si# %wiad ka mi osa mot nie nia owych
be to no wo -szkla nych bok sów, gdy ich okna
okry wa czer' pu sto sta nu (cza sa mi przez dzie -
si# cio le cia, jak np. w przy pad ku kom plek su
po za k"a dach Me tal pla stu w Cho rzo wie czy bu -
dyn ku po (l! skim In sty tu cie Na uko wym
w Ka to wi cach). 

Mul ti pli ka cja wy izo lo wa nia jest pa ra dok sal -
nie naj wy ra) niej do strze gal na w t"u mie. Pa mi# -
tam, jak pod czas ostat niej wi zy ty w War sza wie
prze cho dzi "am w go dzi nach po ran nych pod -
ziem nym przej %ciem. Ude rzy "a mnie wów czas
wy j!t ko wa me cha nicz no%& ru chów, uni fi ka cja
mi mi ki i swe go ro dza ju au to ma tyzm po zba wio -
ny prze $y& do pro wa dzo ne wr#cz do ry tu al nej
per fek cji. Po ja wi "o si# na wet przez chwi l#
w mo ich my %lach sko ja rze nie z mar szem m"ot -

ków z fil mu The Wall z mu zy k! an giel skie go
ze spo "u Pink Floyd (oczy wi %cie z po mi ni# ciem
fa szy stow skiej wy mo wy te go frag men tu fil mu).
Ci wszy scy za kra wa to wa ni war sza wia cy, z tecz -
ka mi w r# ku lub pod pa ch!, ze s"u chaw ka mi
w uszach lub na nich, wy stu ku j! cy rów ny rytm
ob ca sa mi przy po mi na li tak bar dzo pro dukt ma -
so wej kul tu ry i efekt szkol nej stan da ry za cji.
Za ow! miej sk! ma sk! skry wa ne by "y jed nak
ja kie% praw dzi we hi sto rie, wspo mnie nia, od czu -
cia, pra gnie nia, któ rych no ta be ne do brze by -
"o by po s"u cha&. Ten po zor nie ujed no li co ny t"um,
wci %ni# ty w je den uni form * dla jed nych
przy cia sny, dla in nych zbyt ob szer ny * by"
w rze czy wi sto %ci zbio ro wo %ci! osób sa mot nych.
Lu dzi, któ rych mia sto okra d"o z na tu ral no %ci,
za bra "o od wa g# by cia so b!, zmu si "o do wcie -
le nia si# w kre acj# miesz ka' ca me tro po lii. 

Nie ustan ne the atrum

Inie jest to przy tyk pod ad re sem na szej sto -
li cy. Ta kie jest ka$ de mia sto * swo j! for m!

na rzu ca rytm i styl $y cia. Jest prze strze ni! stwo -
rzo n! do od gry wa nia nie ustan ne go the atrum.
Cz"o wiek sta je si# tu taj mi mo wol nym ak to rem.
Sprzy ja te mu by cie sta le wy sta wio nym na pu -
blicz ny wi dok * na uli cy, w urz# dach, ko %cio -
"ach, szko "ach, skle pach, in sty tu cjach kul tu ry,
ka wiar niach, ban kach itd. Wsz# dzie je ste %my

ob ser wo wa ni, dla te go gra my ko go%, ko go in -
ni chc! wi dzie&. We wszyst kich tych miej scach
je ste %my cia #em miej skim, odar tym z in dy wi -
du al no %ci. By za cho wa& wi#c rów no wa g#
po mi# dzy ja pu blicz nym a ja praw dzi wym, d! -
$y my do za my ka nia si#, se pa ro wa nia, ukry wa -
nia przed wszyst ko wi dz! cym okiem mia sta.
Cz"o wiek nie jest bo wiem w sta nie wy trzy ma&
te go spo "ecz ne go pod gl! dac twa bez psy chicz -
ne go wen ty lu bez pie cze' stwa. Nie mo $e ca -
"y czas gra& i stro i& si#. Kie dy% mu si wyj%&
na an trakt. 

To tal na urba ni za cja %wia ta 

jest nie mo# li wa

Wbrew po zo rom na wet sa ma miej ska tkan -
ka nie po tra fi d"u go utrzy ma& swe go de -

co rum, dla te go im da lej od cen trum, tym bar -
dziej za cho wu je si# „jak ch"op, któ ry wra ca j!c
do wsi ro dzin nej, roz dzie wa si# po dro dze
z miej skiej swej ele gan cji, za mie nia j!c si#
po wo li, w mia r# zbli $a nia si# do wsi, w ob dar -
tu sa wiej skie go” (Bru no Schulz Skle py cy na -
mo no we). Ta schul zow ska me ta fo ra uzmy s"a -
wia, i$ cz"o wiek nie mo $e nada& miej skiej for my
ca "ej ziem skiej prze strze ni, gdy$ w rze czy wi -
sto %ci o wie le le piej czu je si# w kra jo bra zie na -
tu ral nym czy wiej skim, gdzie wid no kr!g da je
po czu cie "!cz no %ci nie ba z zie mi!, spraw do -
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cze snych z wiecz ny mi, sko! czo ne go z nie sko! -
czo no "ci#. To tal n# urba ni za cj$ "wia ta unie mo% -
li wia rów nie% sa ma na tu ra rze czy, któ re sta le d# -
%# do cha osu, pod le ga j#c zja wi sku en tro pii.

Wszel kie za" po rz#d ko wa nie ma te rii ma ogra -

ni czo ny w prze strze ni i krót ko trwa &y sens. 

Ku mu la cja i roz pro sze nie ener gii 
urba ni stycz nej 

M
ia sto zbu do wa ne jest za tem na po do bie! -
stwo skut ków de to na cji bom by. Naj wi$k -

sze znisz cze nia s# za wsze w miej scu eks plo -

zji, im da lej od nie go, tym skut ki s#
&a god niej sze i co raz mniej za uwa %al ne. Po dob -

nie ener gia urba ni stycz na nie ja ko ku mu lu je si$
w cen trum, "ród mie "ciu i ota cza j# cych je

dziel ni cach i stop nio wo za ni ka w mia r$ zbli -

%a nia si$ do przed mie"' i obrze %y mia sta, a%
do ca& ko wi te go za nik ni$ cia w prze strze ni po -

za miej skiej. Od no si si$ wr$cz wra %e nie, %e je -

dy nie na ty le wy star czy &o po ten cja &u urba ni -

sty, by zor ga ni zo wa' ja ko ta ki po rz# dek

"ród miej ski. Im bli %ej op&ot ków bo wiem,

tym wi$k sza do wol no"', a ro l$ pla ni sty przej -

mu je przy ro da. Ta ki stan rze czy su ge ru je

tak %e zm$ cze nie sa mej tkan ki miej skiej w&a -

sn# g$ sto "ci# i in ten syw no "ci#. Wy mu sza to

na niej pew ne roz lu( nie nie na obrze %ach,

po ma ga j# ce jej nie stra ci' swej to% sa mo "ci jak

ów schul zow ski ch&op, któ ry, chc#c po zo sta'
so b#, gdy tyl ko nie mu sia& ju% utrzy my wa' si$
w ro li miej skie go go "cia, czym pr$ dzej zrzu -

ci& od "wi$t ne ubra nie i po wró ci& do te go, kim

by& na praw d$. 
Cz&o wiek nie jest wi$c w swej isto cie ho mo

urba nus. W ra ju nie by &o ulic, do mów, p&o tów,

pla nów, map. By &a na tu ra ze swo j# wol no "ci#
i nie okie& zna niem, dla te go cz&o wiek jest o wie -

le bar dziej ho mo na tu ra lis. Z te go te% po wo -

du w&a "nie w "ro do wi sku przy rod ni czym od -

zy sku je utra co n# w mie "cie rów no wa g$
psy chicz n#, po wra ca do sa me go sie bie i rów -

no cze "nie otwie ra si$ na in nych, od kry wa

na no wo wspól no t$ lu dzi, któ r# me tro po lia za -

mie ni &a w ano ni mo wy i osa mot nio ny t&um.

To po gra fia, któ ra roz pa la wy obra! ni"

C
e ch# mia sta jest tak %e to, %e wci# ga ono

w „la bi rynt ob cych miesz ka!, gan ków,

nie spo dzia nych wyj"' na ob ce po dwó rza”

(Skle py…). Po ci# gni$ ci ta jem ni c# i uro kiem

tych za ka mar ków mo %e my &a two za po mnie'
o ce lu na szej w$ drów ki. Po ry wa nas to po gra -

fia, któ rej za wi &o "ci, zw&asz cza gdy po zna -

je my j# po raz pierw szy, wy da j# si$ nam po -

dob ne do me an drów ludz kiej psy chi ki,

dla te go pe& ni eks cy ta cji da je my si$ po nie"'
no gom, po dob nie jak w my "lach pusz cza my

wo dze fan ta zji. Zresz t# sam Zyg munt Freud

uwa %a&, %e mia sto jest ob ra zem ludz kiej

psy che, a od kry wa nie je go hi sto rii przy po mi -

na zst$ po wa nie do pod "wia do mo "ci i re kon -

stru owa nie za pi sa nych w niej wspo mnie!
i prze %y'.

Mia sto zbu do wa ne na po do bie! stwo la bi ryn -

tu lu bi zwo dzi', my li', do star cza' wci#% no -

wych sche ma tów prze strzen nych, cho cia% ro -

zum i pa mi$' wy da j# si$ pod po wia da' in ne,

pew ne, wy 'wi czo ne, oswo jo ne ob ra zy. No c#
w „(…) pó& "wie tle zwie lo krot nia j# si$, pl# cz#
i wy mie nia j# jed ne z dru gi mi uli ce. Otwie ra -

j# si$ w g&$ bi mia sta (…) uli ce po dwój ne, uli -

ce so bo wtó ry, uli ce k&am li we i zwod ne. Ocza -

ro wa na i zmy lo na wy obra( nia wy twa rza

z&ud ne pla ny mia sta, rze ko mo daw no zna ne

i wia do me, w któ rych te uli ce ma j# swo je miej -

sce i na zw$, a noc w nie wy czer pa nej swej p&od -

no "ci nie ma nic lep sze go do ro bo ty, jak do star -

cza' wci#% no wych i uro jo nych kon fi gu ra cji”

(Skle py…). 

P#od no$% no cy

M
o %e z te go po wo du me tro po lie o%y wa j#
wie czo rem i t$t ni# %y ciem przez ca &# noc?

Mo %e ten w&a "nie czas jest naj lep szy na do -

"wiad cze nie mia sta ja ko %y we go or ga ni zmu?

Mo %e t&u my g&ów nie m&o dych lu dzi, któ re p&y -

n# przez ka to wic kie cen trum, szcze gól nie

w let nie mie si# ce, przy ci# ga ne s# i pod nie ca -

ne ow# nie wy czer pa n# plen no "ci# uli czek, dep -

ta ków, alei, za u& ków, prze cznic, per spek tyw,

któ re otwie ra j# i za my ka j# si$, ro dz#c sko ja -

rze nia z ero tycz ny mi do zna nia mi? Pa mi$ tam

zw&asz cza je den ta ki wie czór, w któ ry wy da -

wa &o mi si$, %e do Ka to wic zje cha &a m&o dzie%
stu denc ka i li ce al na z ca &e go wo je wódz twa.

Wy pe& nia li ka% d# wol n# prze strze! i po ja wia li

si$ zni k#d, two rz#c co" w ro dza ju wspól ne go

ulicz ne go cia !a. 

Zu pe& nie ina czej funk cjo nu j# ma &e mia -

stecz ka, któ re ra czej wy ci sza j# si$ wraz z na -

sta niem go dzin noc nych. I je "li m&o dzi i star -

si te% za sia da j# tam w ka wiar nia nych ni szach,

by snu' d&u gie roz mo wy przy pa pie ro so wym

dym ku i lamp ce wi na, to s# to ra czej im pre zy

zde cy do wa nie bar dziej ka me ral ne, a dzi$ ki te -

mu bar dziej na stro jo we. Du %e mia sto, a me tro -

po lia szcze gól nie, jest g&o "ne i ja skra we,

a przez to agre syw ne i pro wo ka cyj ne. 

Zmien no$% mia sta, któ ra nie po zwa la 
na z&y cie si" z nim

P
rze bie g&o"' mia sta ja ko o%y wio ne go two -

ru jest tak zmy"l na, %e po tra fi ono zmy li'
na wet wie lo let nie go miesz ka! ca. Wy star czy re -

mont prze czni cy, wy ty cze nie ob jaz du, obej "cia,

ogro dze nie pla cu, wy ko pa nie do &u, zbu rze nie

do mu, po sta wie nie no we go obiek tu, zmia na

szyl du, by ode bra' pew no"' ru chów, za bu rzy'
au to ma tyzm wy bo ru w&a "ci wej "cie% ki, zro dzi'
w#t pli wo "ci, wy tr# ci' z przy zwy cza je! i sche -

ma tów. 

Od mien ne jest do "wiad cze nie miesz ka! ców

wsi, któ rzy w naj g&$b szych ciem no "ciach roz -

po zna j# ele men ty oto cze nia i dro g$ do do mu.

My l# si$ tyl ko wte dy, gdy s# pi ja ni. A i to nie

za wsze. Wie le po dob nych opi sów mo% na zna -

le(' w pro zie Wie s&a wa My "liw skie go. Ta do -

sko na &a orien ta cja w prze strze ni wy ni ka na de

wszyst ko ze z%y cia si$ cz&o wie ka z zie mi#. Lek -

tu ra po wie "ci po dwój ne go lau re ata Ni ke po zwa -

la wr$cz wy snu' wnio sek, %e zro sn#' si$
mo% na tyl ko z zie mi#, na tu r#, czy li de fac to
wsi#. W mie "cie je dy nie miesz ka si", co su ge -

ru je zresz t# ju% sa ma na zwa. 

Ow szem, mo% na je po ko cha', przy zwy cza -

i' do nie go, ale je go im ma nent n# ce ch# jest

ewo lu cja, fluk tu acja, me ta mor fo za, a za tem ni -

gdy nie b$ dzie nam da ne %y' w tym sa mym
mie "cie. Trwa j#c w nim, je ste "my ska za ni

na ci# g&e zmia ny oto cze nia, a jak %e cz$ sto i ad -

re su, cho' fi zycz nie tkwi my w tej sa mej ka mie -

ni cy czy wil li. Przez me tro po lie i mia stecz ka

sta le prze cho dz# po cho dy hi sto rii, prze je% d%a -

j# urba ni stycz ne wal ce, wgry za j# si$ w ich tkan -

k$ skle pi ka rze, ban kow cy, fry zje rzy, re stau ra -

to rzy, re kla mo daw cy, któ rzy zmie nia j# wy strój

ulic, fa sad i wi tryn. 

Po mi" dzy przy zwy cza je niem a ob co $ci'

Ta
per ma nent na ru chli wo"', sym bo licz nie

wy obra %a na przez no men omen ruch

ulicz ny, nie po zwa la na ta kie z%y cie si$, ja kie

jest mo% li we w przy pad ku wsi. Za gnie% d%e nie

si$ w miej scu wy ma ga bo wiem je go sta &o "ci,

trwa &o "ci pew nych cech. Sam pro ces za do ma -

wia nia si$ pe try fi ku je w nas pier wot ne wra %e -

nie, kra jo braz pierw szy, a sko ro ten mo %e
w jed nej chwi li zo sta' zde for mo wa ny ad mi ni -

stra cyj n# de cy zj#, to trud no mó wi' o praw dzi -

wym oswo je niu. B$ dzie to za wsze ba lan so wa -

nie na kra w$ dzi, po mi$ dzy przy zwy cza je niem

a ob co "ci#.
Je "li kto" mi mo wszyst ko twier dzi, %e

przy wi# za& si$ do mia sta, to w rze czy wi sto -

"ci nie "wia do mie ko mu ni ku je, %e z%y& si$
z kra jo bra zem pier wot nym, któ ry wy wo &a&
w nim uczu cie sil nie &# cz# ce go z okre "lo nym

miej scem. I ten w&a "nie pierw szy ob raz, ja ki

za pi sa& si$ na kli szy je go ser ca, b$ dzie ca &e %y -

cie wy wo &y wa& w nim t$ sk no t$. Ale czy

zdo &a go od na le(' na ma pie po la tach, gdy

znik n# uli ce m&o do "ci, za sy pa ne zo sta n# pla -

ce za baw, za be to no wa ne skwe ry i za pa nu je no -

wa mo da?

Wiel ko miej ski po zór

C
e ch# w&a sn# mia sta jest tak %e fa sa do -

wo"', sztucz no"', uda wa nie, imi ta cja.

Do sko na le za ob ser wo wa& to Bru no Schulz

w Skle pach cy na mo no wych: „(…) ca &a sce ne -

ria wy da je si$ chwi la mi fo to gra fi# z ilu stro wa -

nej ga ze ty, tak sza re, tak p&a skie s# do my, lu -

dzie i po jaz dy. Ta rze czy wi sto"' jest cien ka jak

pa pier i wszyst ki mi szpa ra mi zdra dza sw# imi -

ta tyw no"'. Chwi la mi ma si$ wra %e nie, %e tyl -

ko na ma &ym skraw ku przed na mi uk&a da si$
wszyst ko przy k&ad nie w ten po in to wa ny ob raz

bul wa ru wiel ko miej skie go, gdy tym cza sem ju%
na bo kach roz wi# zu je si$ i roz prz$ ga ta za im -

pro wi zo wa na ma ska ra da i, nie zdol na wy -

trwa' w swej ro li, roz pa da si$ za na mi w gips

i pa ku &y (…)”. 

Owa ilu zo rycz no"' i tan det no"' po wsta je

za na szym udzia &em i przy zwo le niem. Zga -

dza my si$ na wiel ko miej ski po zór, bo uwa -

%a my go but nie za cy wi li za cyj ne osi# gni$ cie.

„(…) sta' nas (…) na praw dzi w# wiel ko miej -

sk# roz pu st$” (Skle py…). Jest to roz pu sta

na po kaz dla s# sia dów. Niech wie dz#, %e nas

sta'! Jest te% w niej co" z bu do wa nia mi tu

miesz cza! skie go sty lu %y cia, zresz t# nie -

zwy kle dwu li co we go. 

Pa pier mâché

I
n n# kwe sti# jest, i% wy pa da, aby mia sto by -

&o no wo cze sne, a na wet roz pa sa ne w swym

mo der ni zmie. Gdy nie jest w sta nie wy two rzy'
te go efek tu w spo sób au ten tycz ny i na tu ral ny,

pro du ku je imi ta cj$, pa pier mâché, fo to mon ta%
z wy cin ków skra dzio nych z ga zet ilu stru j# cych

in ne mia sta. Nie wiem dla cze go, ale ta kie wra -

%e nie ro bi# na mnie Ka to wi ce, a do k&ad niej ich

cen trum, któ re obec nie przy po mi na ja ki" %ar to -

bli wy ko la% Wi s&a wy Szym bor skiej. Wy czu wa

si$ wszak %e de spe ra cj$ pla ni stów i w&adz, by

utwo rzy' "wia to w# me tro po li$. Jed nak nie tyl -

ko nie czu je si$ tu taj at mos fe ry %ad ne go z za -

chod nio eu ro pej skich miast, ale bra ku je na wet

dy na mi ki i roz ma chu Po zna nia czy War sza wy.

Oczy wi "cie kto" mo %e by' od mien ne go zda nia,

jed nak z gu sta mi si$ nie dys ku tu je. Ato, co ma -

my te raz, nie tra fia w mój gust.

Sta% si" za k#ad ni kiem mia sta

Na
ko niec war to jesz cze wspo mnie' o cz$ -
sto nie do strze ga nym nie bez pie cze! -

stwie, ja kie drze mie w sa mej isto cie mia sta.

Otó% stop nio wo i nie po strze %e nie mo %e ono za -
d#u mia$, czy li se pa ro wa' od "wia ta po za miej -

skie go, od my "le nia in ne go ni% miesz cza! skie,

mo %e zbu do wa' mur, za któ rym sta nie my si$
za k&ad ni ka mi, jak bo ha te ro wie po wie "ci Al ber -

ta Ca mu sa (D#u ma) czy Joségo Sa ra ma go

(Mia sto %lep ców). Apew no "ci, %e wy le czy my

si$ z te go cho ro bli we go sta nu, nie ma %ad nej.

D%u ma bo wiem ni gdy nie umie ra i nie zni ka!

!
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PIÓROPUSZ KRÓLA HENRYKA 

W parku nad rzek! która fantazje nasze
Zabiera do morza i dalej do wymy"lonej
Krainy
Przemkn!# mi pomi$dzy drzewami jakby
Polowanie czy wojna mia#y si$ rozpocz!%
Na nowo
Panache Henryka króla z Béarn.

Wiatr wygrywa# w ga#$ziach cich! melodi$
Z dawna zapomnian! jak list do Micha#a
Z Montaigne
Nieczynna fontanna i dziwny obelisk
Milcz! dyskretnie zwi!zane tajemnic!
Przez wieki
Sprzysi$&enie sekretne.

Teraz daleki Pary& odrzuca ko#dr$
Z mg#y i li"cie tkwi! na swoich miejscach
Nieporuszone
Przysi$gam jednak na ca#! Gaskoni$
'e przemkn!#, jakby spieszy# na polowanie
Czy na wojn$
Panache Henryka króla z Béarn.

st.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 
2012-2014 

NIEPOTRZEBNY WIERSZ   

Postanowi#em tego wiersza nie napisa%
Pró&nia by#aby jego adresatem
D#ugo b#!dzi# po katakumbach my"li
A& postanowi#em go odes#a% tam sk!d
Przyszed#

Mia# w sobie smutek pochmurnego
Poranka i gorycz oczekiwania 
Jego tonacja by#a do"% ciemna
Ugina# si$ pod nadmiarem upartych
Przydawek 

Niepotrzebny, zagubiony w czasie
Zbyt osobisty by go zrozumiano
Surowy bez wdzi$ku i natarczywy 
Niby niechciane dziecko pchaj!ce si$
Na "wiat

Postanowi#em go nie pisa% lecz powiedzie%
Przy okazji, której zapewne nie b$dzie
By zabrzmia# niczym ostanie s#owo
I znikn!# bez "ladu jak niepotrzebna
Rzecz.

St.Germain En-Laye – Górki Wilekie, 
2012-2014
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Z cyklu: St. Germain-En-Laye

ZBYT KRÓTKO 

Paryski b#$kit i zachodni wiatr,
Wi$cej nic. Mo&e troch$ historii;
Ludzie ta(cz! jak li"cie 
Na ulicach miasta jak inne
W tej okolicy.

Wiatr igra naszym losem.
Obcy tu i obcy wsz$dzie
Niczym krople deszczu znad oceanu
Ulice nios! echo naszych kroków
A& nad rzek$.

Miasto w cieniu miasta to
Cz#owiek w cieniu cz#owieka
Musz! si$ dzieli% rzek! i b#$kitem
Wspartym o wystyg#e kominy
Przesz#o"ci.

Wokó# drzemi! zielone jaszczury
Wzgórz zm$czone up#ywem czasu.
Nie musz! docieka%, co by#o kiedy";
Wiedz!, a nam to oboj$tne. Jeste"my
Tu zbyt krótko.

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 
2012-2014 

NAD KIELISZKIEM 

Nadchodzi pora, kiedy krzes#a staj! si$ wa&ne.
Tak&e stoliki. Zapada szaro"%. Nadci!ga rozmowa.

Wiele prze&yli"my, nie o wszystkim si$ mówi
Nad kieliszkiem z kropl! krwi czy mi$towym likierem.

Z oceanu wieczoru wynurza si$ nawa wiekowego
Ko"cio#a. Zapomniany "wi$ty opowiada…

Gwiazdy spomi$dzy ob#oków to oczy
Jesiennego nieba, uwa&ne i odleg#e

Nasz czas odp#ywa za horyzont niczym &aglowiec
W poszukiwaniu nowego l!du

Tu i teraz jeste"my, cho% kiedy" i gdzie" byli"my,
W$drowcy szlaków domniemanych

Opuszczone miasta z wyludnionymi dworcami
Utraci#y aur$ t$sknoty i oczekiwania

Daty na l"ni!cych opakowaniach wydarze(
Dawno si$ zatar#y. Mówmy zatem

Pora zaraz przeminie, krzes#a nie b$d! ju& wa&ne
zostaniemy z milczeniem w brudnej popielniczce.
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RUE DES URSULINES  

Ciche kroki, skrzypi!ca brama – zbyt ma"o
By przerwa# sen historii.
Pa"ac zapatrzony w rzek$, niczym la coquine
W zwierciad"o.
Ogrody i parki jak antykwariaty 
nic nie znacz!cych wydarze%
i wyblak"ych znakomitych &ywotów.
Wst!&ka ulicy mi$dzy domami,
Zguba elegantki z dawnych czasów.

Dzi' targ wzywa wielkim g"osem:
Do ryb, serów i mi$s rozmaitych.
Owoce milcz!, spogl!daj!c na niebo
W górze, nad domami szykuj!cymi si$ 
Do obiadu. 

W cichej uliczce bar z lad! d"ug!
Jak lista pretensji i b"yszcz!c!
Jak Kana" La Manche w ksi$&ycow! noc.
Angielskie piwo to wyzwanie rzucone
Dziejom; na najwy&szej pó"ce butelka
Starej whisky czeka na kogo', kto odnowi
Auld Alliance.

Kolacja z kozim serem – obraz Braque’a
Roz"o&ony na stole  i plama czerwonego wina,
A potem sen ca"kiem prywatny
O spotkaniu w odleg"ym kraju, 
Który opu'ci"em &eby posmakowa#
Rue des Ursulines.

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014

PARYSKIE OSSARIUM  

Pomi$dzy placem i ulic! pouk"adane
Wed"ug dzielnic marzenia pokole%

Osobno czaszki, osobno piszczele, 
Oddzielnie przyziemne marzenia

Oddzielnie wznios"e, niczym echo
Kaza% ksi$dza Bossueta

Serowarzy i hrabiowie
Obserwuj! ciekawskich

Handlarze win i adwokaci,
Pouk"adani w równe pryzmy

Lekkoduchy i kurtyzany
Nas"uchuj! wie'ci z powierzchni.

Na górze ceny gruntów wci!& ros"y;
Podziemny Pary& zrozumia"

Potrzeb$ likwidowania cmentarzy.
Wszyscy, którzy oddali swe ko'ci

Otrzymali nagrod$ – poczucie blisko'ci,
Którego nie zaznali za &ycia.  

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014 

Markowi
JAK CO DNIA 

Dalekie miasta i odleg"e kraje
To cel w$drówki szarych chmur
Pod ich dachem wypowiadamy
Nie ca"kiem pobo&ne &yczenia.

Tak wi$c teraz mieszkasz tu
Za bram! tak solidn! i wysok!,
(e nie s"ycha# gdy staro'#
Dzwoni jak co dnia.

Chodzimy jeszcze szybkim krokiem
G"o'nej s"uchamy muzyki, a tamta
Stuka w okiennice jak poirytowany 
S!siad z mieszkania obok.

Za murem gdzie nieczytelnie
Zapisano nasze &yciorysy 
Pa)dziernikowy witra& ulicy
S!cz!cy 'wiat"o po kropli.

Wygodna kanapa i stó" pod oknem
To wci!& zbyt ma"o by zaczyna#
Na nowo podobnie jak biurko
Przy oknie na kamienist! drog$. 

– Co dalej? – pytasz. Chyba nic wielkiego
Jaki' kufelek &ycia z pian! mg"y 
Przedwieczornej na stole lampa
Ta co j! przywioz"e' i mo&e s"owa okruch.

Dni w sepii zdj$# minionych gdzie'
Si$ zapodzia"y krawat koszula i zapas
Sznurówek wci!& to niezbyt wiele
Ale musi jak co dnia wystarczy#. 

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014 

NA PRZYSTANKACH I NA STACJACH  

Dziwny p"omie% ko"ysze si$ noc!
Ciemn! jak przesz"o'# ch"odn! 
Niczym g"os odrzuconej mi"o'ci
P"omie% bez ciep"a nie rozja'niaj!cy
Niczego - zapatrzony w siebie.
Na stacjach kolei losu wyczekujemy
Nienazwanej przysz"o'ci licz!c poci!gi
Niespe"nionych obietnic. 
Wierzymy, &e to jedynie przepustka
Do jesieni. 

Po&ó"k"e skrawki zapomnianych uczu#
Wiatr roznosi po ogrodach i parkach.
Stoimy na przystankach zdarze%
Podnosz!c ko"nierze i otulaj!c si$ 
Szalami niepami$ci.
Niczym zakl$cie powtarzamy s"owa
Jak dawniej jak tamtej jesieni
Nie dociekaj!c co naprawd$ znacz!
Nie wierzymy, &e to przepustka
Do wieczno'ci.

St.Germain-En-Laye – Górki Wilekie, 2012-2014
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2. Ce cy lia
Tak

wi!c do wy sta wy po zo sta "o mu pi!# dzie si$t trzy

dni. Te raz na praw d! za cz! "o si! od li cza nie. Kie -

dy pa r! dni te mu za dzwo ni "a Pa ni Ce cy lia z Ga le rii z in for -

ma cj$, %e z po wo dów or ga ni za cyj nych mu sz$ zmie ni# ter -

min, ucie szy" si!, %e b! dzie móg" przed wer ni sa %em jesz cze

gdzie& wy je cha#. „Ale wy sta w! ro bi my wcze &niej, do k"ad -

nie za dwa mie si$ ce”, zni we czy "a na dzie je Ar tu ra „i przy -

da "o by si! tro ch! no wych prac, bo zd$ %y li &my z re mon tem

trze ciej Sa li.” Przy po mnia" so bie do&# wy dat ny biust Ce -

cy lii i jej twarz zna czo n$ b"$ ka j$ cym si! u&mie chem. Za -

wsze lek ko si! u&mie cha "a, co, jak do wie dzia" si!, by "o wy -

wo "a ne skur czem ner wu po licz ka. Kom pli ko wa "o to nie co

nor mal n$ roz mo w!, cho# po pew nym cza sie mo% na by "o si!
przy zwy cza i#. Ce cy lia mia "a ok. 35 lat, ciem ne w"o sy i zgrab -

ne no gi. W Ga le rii pra co wa "a od daw na, w"a &ci wie móg" po -

wie dzie#, %e nie zna j$c jej, zna" do&# do brze. Na %y ciu Ce -

cy lii za wa %y "o nie zwy k"e wy da rze nie i to ono po zo sta wi "o
na jej twa rzy &lad w po sta ci nie zni ka j$ ce go u&mie chu, na -

zna cza j$c na za wsze po zo rem we so "o &ci. 

Pew ne go let nie go po po "u dnia wy sz"a z do mu w na stro -

ju lek kie go pod eks cy to wa nia, cie ka wo &ci i nie po ko ju. T!
mie szan k! od czu# spo wo do wa "a per spek ty wa bli skie go

spo tka nia, Ce cy lia bo wiem umó wi "a si! z po zna nym nie -

daw no m!% czy zn$. Mia "a jesz cze spo ro cza su, po sta no -

wi "a wi!c przej&# si!. By "a go dzi na 18 i mi ja j$c bra m!
miej skie go par ku, Ce cy lia nie przy pusz cza "a, %e wy da rze -

nia te go ko' cz$ ce go si! dnia przy bio r$ tak nie zwy k"y ob -

rót. Usia d"a na "aw ce i, ob ser wu j$c spod zmru %o nych po -

wiek lek ko ko "y sa ne wia trem czub ki drzew, przy po mi na -

"a so bie nie daw ne oko licz no &ci po zna nia J.J.

By "o ca" ko wi cie przy pad ko we. Kie dy, za my &lo na jak zwy -

kle, we sz"a na jezd ni! przy czer wo nym &wie tle, us"y sza "a pisk

ha mul ców, po czu "a ostre szarp ni! cie do ty "u, a sa mo chód do -

s"ow nie otar" si! o ni$. 
– Na mi "o&# bo sk$, nie ch%e pa ni uwa %a! – m! ski g"os i moc -

ny u&cisk przy wo "a "y j$ do rze czy wi sto &ci. – Tak bar dzo pa -

ni si! spie szy?

– Nie… – b$k n! "a prze stra szo na i po pa trzy "a na m!% czy -

zn!. Pro mie' s"o' ca prze ci$" skra wek je go ucha, prze &wie -

tli" ma" %o wi n! i kie dy prze su n! "a si! nie co, by s"o' ce prze -

sta "o j$ ra zi#, do strze g"a dwa b"! kit ne punk ty ja kie go&
nie zwy k"e go je zio ra oso bli wo &ci, w któ re wpa da si! za zwy -

czaj g"! bo ko. Pa trzy "a w (re ni ce oczu nie zna ne go so bie cz"o -

wie ka i po my &la "a o wy spie Kor fu, na któ rej by "a rok te -

mu, po my &la "a o pocz tów ce z b"! kit nym nie bem, któ r$
do sta "a wczo raj od ko le %an ki, a tak %e o ob ra zie, któ ry kie -

dy& zro bi" na niej du %e wra %e nie. Przed sta wia" frag ment nie -

ba, oczy wi &cie b"! kit ne go, a na nim "ad ne, bia "e ob "ocz ki.

Na zy wa" si! Prze kle! stwo, na ma lo wa" go René Ma grit te i,

cho# wy czu wa "a pro wo ka cj! w nim za war t$, nie mo g"a ob -

ra zu do ko' ca zro zu mie#, a mo %e nie chcia "a; co& pod po -

wia da "o jej, ja kie& mgli ste i nie ja sne prze czu cie, %e po win -

na go lu bi#. Tak cza sem by wa z ob ra za mi, my &la "a.

Na rzu ca j$ swo j$ obec no&#, od k"a da j$ si! w na szej g"o wie,

nie po ko j$ nas i do ma ga j$ si! na szych oczu. To Prze kle! -
stwo tkwi "o w niej, przy wo "y wa "a go w chwi lach nie pew -

no &ci. Je go pro sto ta iry to wa "a j$, a rów no cze &nie fa scy no -

wa "a.

– Do brze si! pa ni czu je? – m!% czy zna po chy li" si!
nad Ce cy li$, jak by chcia" zaj rze# do jej &rod ka.

– Tak… dzi! ku j!. Nie za uwa %y "am sa mo cho du.

– Zda rza si!, trze ba uwa %a# – b"! kit w oczach nie zna jo -

me go po ciem nia", ale na dal przy ku wa" uwa g! Ce cy lii. – Mo -

%e od pro wa dz! pa ni$ ka wa "ek?

– Na praw d! nie trze ba… ju% do brze.

– Si$d( my na chwi l!.
Usie dli na "aw ce, Ce cy lia czu "a jesz cze mi!k ko&# w no -

gach, ale ju% och"o n! "a. 

– Bar dzo pa nu dzi! ku j! – po pa trzy "a z uwa g$ na m!% czy -

zn!, któ ry zno wu przy s"o ni" jej s"o' ce. Wy da "o jej si!, %e sk$d&
go zna. – Czy my si!… zna my?

– Nie, ale pa ni po zwo li: J.J.

Ce cy lia mia "a wra %e nie, %e ju% gdzie& wi dzia "a t! twarz. 

– Ce cy lia C. – od po wie dzia "a.

– Mo %e wy pi je my ka w!? Tu w po bli %u jest bi stro z nie -

z"ym espres so.

– Nie ste ty, spie sz! si!. Chy ba ju% je stem spó( nio na.

Ale…

– Ale mo %e in nym ra zem? – wpad" jej w s"o wo J.J.

– Mo %e…

– Mo %e ju tro o 19?

– Ju tro nie mo g!, a w czwar tek? – b"! kit oczu nie zna jo -

me go usta li" za ni$ dzie' spo tka nia.

– )wiet nie. W par ku pod po mni kiem mar sza" ka o 19?

– Tak… o 19. Do wi dze nia. – Ce cy lia wsta "a i po bie g"a
do tram wa ju, tym ra zem uwa %a j$c na przej &ciu dla pie szych. 

Te raz, ma j$c jesz cze tro ch! cza su, wspo mi na "a tam t$ roz -

mo w!. Ci$ gle mia "a nie od par te wra %e nie, %e ju% gdzie& wi -

dzia "a J.J. Nie po tra fi "a umiej sco wi# ani twa rzy, ani oko -

licz no &ci; tym bar dziej po wi$ za# ich. Ale nie mo g"a si!
my li# – mia "a do sko na "$ pa mi!# do twa rzy. Nie pa so wa"
jej tyl ko b"! kit oczu nie zna jo me go; by" zbyt in ten syw ny,

po ch"a nia" nie mal bez resz ty, by" nad na tu ral nie moc -

ny. I pi!k ny. I to by "o oczy wi &cie naj bar dziej eks cy tu j$ ce.

– Dzie' do bry. Bar dzo si! cie sz!. – J.J. po ja wi" si! nie spo -

dzia nie, przy s"o ni" za cho dz$ ce s"o' ce i wy j$" zza ple ców bu -

kiet ró%. – Pro sz!, to dla pa ni.

– Dzi! ku j!, na praw d! nie trze ba by "o… – Ce cy lia zmie -

sza "a si!; nie do sta "a od ni ko go kwia tów ju% ca "e wie ki. M!% -28
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czyzn, z któ ry mi si! spo ty ka "a, trak to wa "a ja ko ca" ko wi cie

prze lot ne zna jo mo #ci, ko$ cz% ce si! za zwy czaj po wyj #ciu

z "ó& ka; cza sem po dwóch, trzech spo tka niach. Przy zwy cza -

i"a si! do te go sta nu rze czy i nie prze szka dza" jej brak kwia -

tów w wa zo nie. 

Po szli do let nie go ogród ka po bli skiej ka wiar ni. Sie dzie li

przy ka wie, je dli lo dy; naj pierw Ce cy lia opo wia da "a zdaw -

ko wo czym si! zaj mu je, na st!p nie z umiar ko wa nym za in -

te re so wa niem s"u cha "a co ro bi J.J. Nie wie dzia "a dla cze go,

ale nie uwie rzy "a mu, &e jest in for ma ty kiem; za prz% ta "o j%
spoj rze nie je go b"! kit nych oczu, któ re wraz z sza rze j% cym

dniem zmie nia "o od cie$, sta wa "o si! co raz g"!b sze i g"!b -

sze. Ca "y czas my #la "a, &e jed nak zna t! twarz. Zro bi "o si!
ciem no, kie dy Ce cy lia da "a do zro zu mie nia, &e chce wra -

ca' do do mu.

– Mo g! pa ni% od pro wa dzi'? – „Ry tu a"o wi sta je si! za -

do#'”, po my #la "a Ce cy lia i od rze k"a z uda wa nym wa ha -

niem – tak, chod( my. – J.J. po do ba" jej si! i w"a #ci wie nie

mia "a nic prze ciw ko te mu, &e by sp! dzi li ra zem noc. Wra -

ca li przez park, o tej po rze ju& ciem ny. Na "aw ce, któ r% mi -

ja li, ob #ci ski wa "a si! pa ra. Po za tym by "o pu sto, co raz bar -

dziej pu sto i Ce cy lii zro bi "o si! tro ch! nie swo jo. J.J. szed"
obok niej i nie od zy wa" si!. „Móg" by tro ch! to ko wa'”, po -

my #la "a Ce cy lia. I wte dy za uwa &y "a, &e id% nie zna n% jej dro -

g%, park sta wa" si! co raz bar dziej ob cy. Kon tu ry drzew ciem -

no ry so wa "y si! na g"! bo ko gra na to wym nie bie. G"u cho

ode zwa" si! noc ny ptak. Pod sto pa mi chrz! #ci" &wir alej ki

od mie rza j%c ich re gu lar ne kro ki i ten d(wi!k po ru szy" ja -

k%# cz!#' w cie le Ce cy lii. Naj pierw raz, po tem dru gi; a&
wresz cie ka& dy krok by" ka ska d% szar pi% c% jej ner wy. Ten

marsz sta wa" si! oso bli wy, te raz j% na praw d! prze stra szy".
Roz gl%d n! "a si! raz i dru gi, jak by ocze ku j%c po mo cy. J.J.

na gle za trzy ma" si!.
– Mo &e tu taj? – ode zwa" si!. G"os mia" lek ko za chryp ni! -

ty, a b"! kit je go oczu zmie ni" si! w ko lor gra na to we go, wie -

czor ne go nie ba.

– Co tu taj? – I w tym mo men cie Ce cy lia przy po mnia "a so -

bie. Po zna "a go. Mrok wy do by" kon tra sty tej twa rzy, uwy -

dat nia j%c za ra zem cha rak te ry stycz ne ry sy. Ce cy lia gwa" tow -

nie od wró ci "a si! i za cz! "a ucie ka'. Ciem ne drze wa za st% pi "y
jej dro g!. J. J. do go ni" j%, szarp n%" gwa" tow nie i wy dy sza"
w twarz

– Nie wy wi niesz si!. O nie, to nie ta kie pro ste. My #la "a#,
&e mo& na bez kar nie drwi' z ob ra zów? )e mo &esz #mia' si!
ze mnie? Wiesz, co zro bi "em tam tej ko bie cie? – J.J. u#miech -

n%" si! krzy wym gry ma sem.

Ce cy lia utkn! "a w nie re al nej prze strze ni, za wie szo na po -

mi! dzy wspo mnie niem i nie bez piecz n% te ra( niej szo #ci%. Wi -

dzia "a bar dzo do k"ad nie tam ten ob raz, w"a #ci wie ci%g ko mik -

so wych ob raz ków, któ ry kie dy# roz ba wi" j% tan det n%
opo wie #ci%; ko mik su ogl% da ne go w po cze kal ni u den ty sty.

Te raz sa ma tkwi "a za mkni! ta w je go ka drach, któ re przed -

sta wia "y ciem ny park, ucie ka j% c% ko bie t! i go ni% ce go j% m!& -
czy zn! o prze ni kli wych, ja rz% co b"! kit nych oczach. Wte dy

szcze gól nie roz ba wi" j% ob ra zek przed sta wia j% cy zbli &e nie

twa rzy m!& czy zny, jej moc ne ry sy, kwa dra to wy pod bró dek,

b"ysk nie bie skich oczu i tekst w dym ku: „Nie mam nic do stra -

ce nia, do pad n! ci!!” Ce cy lia nie pa mi! ta "a, jak tam ta hi sto -

ria si! sko$ czy "a; roz ba wio na od"o &y "a ko miks, bo zo sta "a
po pro szo na do ga bi ne tu. Za to te raz spra wy przy bra "y nie -

bez piecz ny ob rót; nie chcia "a po no si' ja kich kol wiek kon se -

kwen cji, tym bar dziej z r! ki ko mik so we go bo ha te ra.

U#miech n! "a si! do nie go wy mu szo nym gry ma sem.

– Daj spo kój. Prze cie& nie zro bisz mi krzyw dy, praw da?

Ko mik so wa twarz st! &a "a, oczy za #wie ci "y pi!k nym b"! -
ki tem.

– A dla cze go nie? Prze cie& za s"u &y "a# so bie, Ce cy lio C.

Chcia "a krzyk n%', ale g"os st! &a" jej w gar dle a u#miech za -

mar" na ustach. Pa trzy "a prze ra &o na, jak J.J. wy ci% ga z kie -

sze ni ja ki# przed miot, za uwa &y "a b"ysk ostrza. M!& czy zna

przy "o &y" nó& do swo jej g"o wy w oko li cach pra we go ucha i po -

wo li, bar dzo po wo li roz ci na" skó r!; przez po li czek i usta a&
do le we go ucha. Nie po ja wi "a si! krew, twarz znie kszta" ci -

"a si!, jak by zmi! "a, jej gór na cz!#' od chy li "a si! do ty "u, zwi -

sa j%c ni czym roz ci! ta, gu mo wa pi" ka. W #rod ku by "a pu sta. 

Kie dy Ce cy lia ock n! "a si!, by "a sa ma. Sie dzia "a na "aw -

ce, obok niej le &a" bu kiet ró&. W par ku by "o pu sto, gdzie#
w od da li od zy wa" si! g"os noc ne go pta ka. Jesz cze oszo "o -

mio na, szyb kim kro kiem po sz"a w stro n! bra my. Wresz cie

zna la z"a si! w do mu, zrzu ci "a z sie bie ubra nie i wzi! "a prysz -

nic. Go r% ca wo da d"u go zmy wa "a z niej wie czor ny strach;

je go b"! kit, gra nat i czer$. Owi ni! ta w k% pie lo wy r!cz nik prze -

tar "a za pa ro wa ne lu stro. Pa trzy "a w twarz u#mie cha j% cej si!
do niej Ce cy lii C. Po jej po licz kach sp"y n! "y "zy, chwi l! za -

trzy ma "y si! w k% ci kach wy krzy wio nych lek kim gry ma sem

u#miech ni! tych ust i Ce cy lia, na dal prze stra szo na, nie wie -

dzia "a, czy #mie j%c si! p"a cze, czy ro ni%c "zy #mie je si!.
!
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3. Miesz ka nie
Ar tur sta! przed bar dzo du "ych roz mia rów p!ót nem,

któ re wy pe! nia !o cz#$% pra cow ni. Znaj do wa !a si#
na ko& cu miesz ka nia za my ka j'c am fi la d# trzech po koi. Swe -
go cza su prze szkli! cz#$% po chy !e go stro pu, co oczy wi $cie
da wa !o $wia t!o, ale w zi mie wy ch!a dza !o moc no po miesz -
cze nie. Cza sa mi zda rza !o mu si# ma lo wa% w we! nia nych r# -
ka wicz kach z ob ci# ty mi ko& ca mi pal ców. Pra cow nia by !a
du "a, jej wy so ko$% po zwo li !a na skon stru owa nie bie gn' cej
wo kó! trzech $cian nie wy so kiej an tre so li, któ r' za pe! nia !y
ob ra zy. Czwar ta $cia na, po chy !a i prze szklo na, po ka zy wa -
!a nie bo i sie dz' ce na da chu go !# bie.

To miesz ka nie na ostat nim pi# trze sta rej ka mie ni cy "y -
!o na gro ma dze niem przed mio tów: brzyd kich, ni ja kich, ale
i pi#k nych. Wszyst kie by !y "y ciem Ar tu ra, wszyst kie
w ja ki$ spo sób je ilu stro wa !y, wszyst kie je do pe! nia !y. Wie -
lo let nia z ni mi ko eg zy sten cja wy two rzy !a czu !' ni% wspól -
no ty, za le" no $ci i za "y !o $ci. By! przy zwy cza jo ny do rze -
czy nie przy dat nych nie mal w rów nym stop niu, jak do tych,
bez któ rych "y cia nie móg! so bie wy obra zi%; cho%, oczy -
wi $cie, dziw nym mo "e si# wy da% przy rów na nie afek tu
do wy szczer bio ne go, po skle ja ne go kub ka, któ re go ju" daw -
no nie u"y wa!, z XIX -wiecz n' rze( b' przed sta wia j' c' chi& -
sk' kur ty za n#. Al bo fa scy na cja pa r' zu "y tych bu tów, nie
no szo nych od wie lu lat, po zba wio nych nie mal ca! ko wi cie
po de szwy; bu tów prze cho wy wa nych w po kle jo nym ta $m'
pu de! ku po dam skich szpil kach, z nie usta j' c' fa scy na cj'
ob ra zem René Ma grit te’a Prze kle! stwo, któ re go du "a, opra -
wio na w no wo cze sn' ra m# re pro duk cja wi sia !a nad sto li -
kiem z te le fo nem, po zwa la j'c Ar tu ro wi w mia r# bez bo le -
$nie prze brn'% przez wie le nud nych roz mów. Miesz ka! od lat
sam, $le dzo ny je dy nie spoj rze niem ko bie ty, któ rej me lan -
cho lij nie wy ra zi ste oczy spo gl' da !y !a god nie z kil ku fo to -
gra fii w ró" nych miej scach miesz ka nia. Na $cia nach wi sia -

!y ob ra zy, w wi"k szo #ci je go przy ja ció!; zdj" cia lu dzi,

z któ rych kil ko ro ju$ umar !o. D!u gi i do#% w& ski ko ry tarz,

roz #wie tlo ny rz" dem ha lo ge no wych lam pek, za my ka !a #cia -

na i drzwi do po ko ju. Ko ry tarz by! pra wie pu sty, je #li nie

li czy% fo te la, nie wiel kie go sto li ka i wie sza ka. Pierw szy po -

kój by! du $y, do#% ja sny, prze stron nie ume blo wa ny; Ar tur

cz" sto za s!a nia! okna ko ta ra mi, w!& cza! lamp k" przy jed -

nym z wy god nych fo te li i za ta pia! si" w lek tu rze. Jed n& #cia -

n" wy pe! nia !a bez resz ty bi blio te ka. Zgro ma dzi! przez la -

ta po ka' ny ksi" go zbiór uzu pe! nia ny ostat nio fil ma mi.

Ku pi! du $y te le wi zor, od twa rzacz dvd i po tra fi!, kie dy mia!
do#% ma lo wa nia, przez wie le go dzin ogl& da% fil my. 

W ten, i w po dob ny spo sób, Ar tur prze ga nia! z te go miesz -

ka nia de mo ny. Przed i w cza sie woj ny na le $a !o do $y dow -

skiej ro dzi ny, po tem do wy so kie go ran g& ube ka, a jesz cze

pó' niej sta !o do#% d!u go pu ste, wy pe! nio ne je dy nie bó lem

i #mier ci&. Ale Ar tur o tym nie wie dzia!. (y! wspo mnie niem

kil ku szcz" #li wych lat, gdy po #lu bie za miesz ka! tu z An n&,
któ rej spoj rze nie za trzy ma !o kil ka wi sz& cych na #cia nach fo -

to gra fii, lecz $y cie za bra !a nie ule czal na cho ro ba.

Teo dor Le skow ski, ka pi tan Urz" du Bez pie cze) stwa, do -

sta! z przy dzia !u za pusz czo ne nie co, lecz du $e miesz ka nie

bli sko cen trum mia sta, bli sko par ku, w !ad nej, za zie le nio -

nej dziel ni cy. By! sam, nie za !o $y! ro dzi ny; ja ko# do tych czas

nie sk!a da !o si". Od bie ra j&c z kwa te run ku klu cze po my #la!,
$e móg! by prze cie$ miesz ka% skrom niej. Ale co tam, miesz -

ka nie bar dzo mu si" spodo ba !o, w ko) cu w!a dza mu si do -

brze si" pre zen to wa%. Wpro wa dzi! si" wi"c szyb ko, po ma -

lo wa! i urz& dzi! trzy po ko je, kuch ni" i !a zien k"; za do mo wi!
si", a po kil ku po pi ja wach w pe! ni do ce ni! prze stron no#%
miesz ka nia. M" czy !y go nie co scho dy, nie s& dzi!, $e wcho -

dze nie na pi& te pi" tro spra wi mu pro ble my. Mia! 35 lat i sie -

dz& cy tryb pra cy naj wy ra' niej nie sprzy ja! do brej kon dy cji.

„Mu sz" co# z tym zro bi%”, my #la! cz" sto przy sta j&c na czwar -

tym pi" trze i spo gl& da j&c przez okr& g!e okno na da chy s& -
sied nich ka mie nic i wie czor ne ju$, za zwy czaj, nie bo.

A po wej #ciu do miesz ka nia, po wy pi ciu szkla necz ki wód -

ki, za sy pia! zm" czo ny. Cza sem tyl ko roz cie ra! przed snem

pra w& d!o), obo la !& od wy mie rza nych w ci& gu pra co wi te -

go dnia, cio sów. 

By! cie p!y, sierp nio wy wie czór. Le skow ski wra ca! do do -

mu. Czu! w so bie si !" i ener gi". Praw do po dob nie cze ka go

awans i we' mie wresz cie za le g!y urlop. Mo $e uda mu si" na -

mó wi% na wspól ny wy jazd t" nie z!& blon dyn k" z Trze cie go

Wy dzia !u. „Chy ba mam u niej szan s"”, my #la! wcho dz&c
po skrzy pi& cych scho dach swo jej ka mie ni cy; tym ra zem nie

za trzy mu j&c si" na czwar tym pi" trze. Tym bar dziej $e sta -

!a tam ko bie ta. Mi n&! j&, ale za wo do wa czuj no#% i po dejrz -

li wo#% ka za !y mu si" od wró ci%:
– Mo g" w czym# po móc? Cze ka pa ni na ko go#?
– Tak, Teo do rze. Cze kam na cie bie.

Le skow ski po pa trzy! uwa$ niej na ko bie t". Nie zna! jej.

– Ale ja pa ni nie znam…

– To nie ma zna cze nia. 

W g!o wie Le skow skie go za pa li !a si" czer wo na lamp ka,

a ser ce moc niej za bi !o. Po wo li wsu n&! r" k" pod ma ry nar k".
„O kur wa!” Ka bu ra by !a pu sta.

– Nie masz bro ni, Teo do rze? – kpi& co za py ta !a nie zna jo -

ma.

– Kim je ste#!?
– Do wiesz si" za chwi l" – ko bie ta u#miech n" !a si" i wy -

j" !a z to reb ki pi sto let Wal ther, przy dzia !o w& w!a sno#% Teo -

do ra. – Wi dzisz, nie ma to jak pew no#% sie bie za spra w& ta -

kie go $e la stwa. S!y sza !am, $e masz !ad ne miesz ka nie. Nie

za pro sisz mnie?– mach n" !a bro ni& w stro n" scho dów.

Le skow ski po szed! przo dem. Sta ra! si" opa no wa%
i my #le% ra cjo nal nie, ale nie móg! zro zu mie% sk&d ta dziw -

ka ma je go pi sto let. A mo $e zo sta wi! swój, a ona ma in -

ne go Wal the ra? Zresz t&, ja kie to ma te raz zna cze nie. Mu -

si co# zro bi%. K& tem oka po pa trzy!, jak ru szy !a za nim

po scho dach. „Mam szan s", je #li szyb ko od wi n" si" tecz -

k&, nie zd& $y strze li%”.

– Nic nie kom bi nuj z t& tecz k&, nie zd& $ysz na wet od wró -

ci% si" – g!os ko bie ty wsu n&! si" w Teo do ra. Po czu! s!a bo#%
w no gach.

– To ja ka# po my! ka, nie ro zu miem…

– Otwie raj Teo do rze.

Le skow ski szu ka! ner wo wo klu czy, wresz cie otwo rzy!
drzwi. Ciem ny przed po kój wy da! mu si" tu ne lem bez wyj -

#cia. 

– Za pal #wia t!o i po !ó$ tecz k" na pod !o dze – po wie dzia -

!a ko bie ta spo koj nym g!o sem. Te raz do pie ro do tar !o do nie -

go, $e jest nie zwy kle opa no wa na, jak by co dzien nie trzy ma -

!a na musz ce ube ków w ich miesz ka niach. Zro bi! co

chcia !a, ko bie ta pod nio s!a tecz k".
– Id' – po wie dzia !a.

Po szli w g!&b miesz ka nia, drzwi do po ko ju by !y otwar te. 

– Sia daj – wska za !a mu fo tel, sa ma na dal sta !a. – Pój d"
do !a zien ki, ale ty si" nie ru szysz, do pó ki nie wró c". Obie -

cu jesz, praw da?

Teo dor prze !kn&! #li n".
– Obie cu j" – po pa trzy! na ni& i za styg! w bez ru chu. Ko -

bie ta pew nym kro kiem wy sz!a z po ko ju dru gi mi drzwia mi.

Po ru sza !a si" pew nie, jak by zna !a roz k!ad miesz ka nia. Le -

skow ski sie dzia! nie po ru szo ny, czu! nie by wa !y ci" $ar cia !a
i za ra zem lek ko#% my #li. „Co ro bi%!?” Chcia! wsta%, ale nie

móg!. Sie dzia! jak ska mie nia !y. Teo dor Le skow ski, ka pi tan

Dru gie go Wy dzia !u Urz" du Bez pie cze) stwa, sil ny m"$ czy -

zna, we w!a snym miesz ka niu, bez ra cjo nal nej przy czy ny,

za spra w& ko bie ty, któ ra wy sz!a z je go bro ni& do !a zien ki,

nie po tra fi! nic zro bi%. Nic, po za my #le niem. My #la! wi"c in -

ten syw nie, ale to tyl ko wzma ga !o je go bez sil no#%. Po kil ku

mi nu tach nie zna jo ma wró ci !a. Usia d!a w fo te lu na prze ciw
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Teo do ra, od!o "y !a pi sto let, za !o "y !a no g# na no g# i po wie -

dzia !a:

– Te raz mo "e my spo koj nie po roz ma wia$, Teo do rze. Mo -

"esz wsta$, pró bo wa$ mnie obez w!ad ni$, ale my %l#, "e le -

piej b# dzie, jak zro bisz her ba t#. I nie ru szysz no "y w kuch -

ni. Kie dy wró cisz, po wiem ci, dla cze go tu je stem.

– My %la !em, "e chcesz do ku men ty z tecz ki… – Le skow -

ski wsta! z fo te la, my%l mia! ja sn&, ale ni cze go nie ro zu mia!.
Po szed! do kuch ni za pa rzy$ her ba t#, nie tkn&! no "y, na wet

nie po my %la! o nich, bo wiem my %la! tyl ko o dziw nej, m!o -

dej ko bie cie sie dz& cej w po ko ju je go du "e go miesz ka nia.

– Nie in te re su j& mnie "ad ne do ku men ty – po wie dzia !a, kie -

dy wró ci! do po ko ju z dwie ma szklan ka mi cien kiej her ba -

ty. – In te re su jesz mnie wy !&cz nie ty i twój brat. Opo wiem

ci hi sto ri# ma !ej "y dów ki Lei i jej ro dzi ny. Miesz ka li tu taj.

'ad nie, praw da? Ten po kój oczy wi %cie wy gl& da! ina czej, tam -

te te"… Ostat ni zaj mo wa li ro dzi ce, a ich dwie cór ki two j&
sy pial ni#.

– Dla cze go mi o tym mó wisz?

– Bo twój brat, Ste fan Le skow ski, wie czo rem czwar te go

sierp nia 1943 ro ku przy pro wa dzi! Niem ców pod bra m# te -

go do mu i po wie dzia!, "e miesz ka j& tu (y dzi. Nie mu sia! te -

go ro bi$, ale chcia!. Niem cy, wrzesz cz&c, kol ba mi wy go ni li

ro dzi n# z do mu, za !a do wa li na ci# "a rów k#. Mu sz# ci mó -

wi$ o ich okru cie) stwie, Teo do rze? 

– Nie…

– A o okru cie) stwie two je go bra ta?

– Nie…

– Tak, Teo do rze. Opo wiem ci, opo wiem ci bez na mi#t -
nie, spo koj nie; tak, "e by% za pa mi# ta! ka" dy szcze gó!. Twój

brat ju" nie "y je, po pe! ni! sa mo bój stwo, praw da? Mam na -

dzie j#, "e za nim umar! my %la! wy !&cz nie o ma !ej Lei

i o tam tej ro dzi nie. Je go ofia ra nie wy rów na "ad nych

krzywd, nie przy wró ci ni ko mu "y cia. Two ja tak "e nie. Bo

kie dy wyj d# po wie sisz si#, nie wy trzy masz sam ze so b&
po tym, co ci opo wiem. Twój brat wska za! to miesz ka nie

ja ko jed no z nie wie lu ostat nich, w któ rym s& (y dzi. *mia!
si#, kie dy Niem cy !a do wa li "y dow sk& ro dzi n# na ci# "a rów -

k#. Twój brat wró ci! tu wcze snym ran kiem. Pew nie przy -

szed! s& dz&c, "e si# ob !o wi. A mo "e wie dzia!, "e w miesz -

ka niu zo sta !a Lea. Oj ciec zd& "y! scho wa$ j& do sza fy. Mia !a
po dwój ne dno, ta ki du "y scho wek na ró" ne rze czy.

Dziew czyn ka by !a mniej sza ni" jej sio stra Ri na; pew nie

dla te go to ona w nim si# zna la z!a… Wiesz ile Lea mia !a
lat? Dzie si#$. Twój brat zna laz! j& %pi& c&. Kie dy go zo ba -

czy !a ucie szy !a si#, bo spo dzie wa !a si# Niem ców. Ale ta

ra do%$ trwa !a krót ko. Wy ci& gn&! j& z sza fy i za cz&! ba wi$
si# ni&, jak du "& lal k&. Ro ze bra!, nie mia !a si !y bro ni$ si#,
krzy cza !a – ale wie dzia !a, "e nikt jej nie po mo "e. Kil ka ra -

zy ude rzy! j& i rzu ci! na !ó" ko. 

Le skow ski s!u cha! prze ra "o ny. „Nie, nie chc#”, za ko !a -

ta !o mu w g!o wie. Zo ba czy! nie na tu ral nie wy kr# co ne, le -

"& ce na traw ni ku, cia !o bra ta, któ ry pi#$ lat te mu wy sko czy!
z szó ste go pi# tra swo je go do mu. Czwar te go sierp nia 1949

ro ku.

– Zgwa! ci! j&; po tem przy wi& za! r# ce i no gi do !ó" ka ja -

ki mi% rze mie nia mi, za kne blo wa! usta i wy szed!. Po pew nym

cza sie wró ci! i zno wu bo le %nie j& roz ry wa!. Wy cho dzi! i wra -

ca!. Za ka" dym ra zem, za ci ska j&c moc niej rze mie nie, sa pa!
nad ma !& Le& nie zwa "a j&c na jej pe! ne prze ra "e nia oczy

i prze pe! nio ne po twor nym bó lem cia !o. Wie czo rem le "a !a
na prze si&k ni# tym krwi& !ó" ku. Kie dy przy szed! ostat ni raz,

ju" nie "y !a. Nie zdzi wi! si# zbyt nio. Sta n&! nad ni&, zdj&!
spodnie i wszed! w ni& po raz ko lej ny. Po tem usiad! na prze -

ciw, wy j&! z kie sze ni z!o t& pa pie ro %ni c# jej oj ca. Za pa li!, sta -

ran nie zdep ta! nie do pa !ek i wy szed! z miesz ka nia, za my ka -

j&c do k!ad nie drzwi.

Ko bie ta sko) czy !a. Si# gn# !a do to reb ki, wy j# !a pacz k# pa -

pie ro sów. By !a pu sta. 

– Mo "esz mnie po cz# sto wa$? – za py ta !a mn&c pa pier

w kul k#, któ r& rzu ci !a w m#" czy zn#.

Le skow ski dr"& cy mi d!o) mi si# gn&! do kie sze ni ma ry nar -

ki. Chwi l# za wa ha! si#.
– Zda je si#, "e nie mam…

– Masz, Teo do rze.

Wy j&! po wo li z!o t& pa pie ro %ni c#. T#, któ r& bar dzo lu bi!,
do sta! j& od bra ta na trzy dzie ste uro dzi ny. Trzy ma! j&
w dr"& cych d!o niach. Ko bie ta wsta !a i ju" w pro gu rzu ci !a
od nie chce nia:

– Teo do rze, prze cie" dzie si# cio let nie dziew czyn ki nie pa -

l& pa pie ro sów. – I wy sz!a z miesz ka nia, za my ka j&c do k!ad -

nie drzwi.

Nie spe! na dwie go dzi ny pó+ niej Teo dor Le skow ski po wie -

si! si# na klam ce po ko ju oj ca ma !ej Lei. 
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KATARZYNA BERETA

Ja, Gustaw
Sztu ka na pod sta wie !y cia i twór czo "ci Gu sta wa Mor cin ka, na pi sa -

na w ra mach sty pen dium Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -

we go, przy zna ne go na II po #o w$ 2014 ro ku.

(frag ment)

AKT I SCE NA 2

Obaj pi sa rze od cho dz%. &wia t#o po now nie skie ro wa ne tyl ko na GU -

STA WA.

GU STAW (wsta je z krze s#a)

Tym cza sem do tak uro bio ne go pi sa rza pod cho dz!,
pod bie ga j!, dzwo ni! i pi sz! "ur na li #ci, ucze ni oraz se -
kre tar ki roz ma itych zwi!z ków twór czych, zbie ra j! cy ma -
te ria$ do swo ich re por ta "y, wy wia dów i roz praw…

W g#$ bi sce ny zo sta je pod "wie tlo ne biur ko, przy któ rym sie dzi BA -

DACZ. Na bla cie kil ka po otwie ra nych ksi% !ek i stos do ku men tów. Na po -

piel nicz ce 'mi pa pie ros, obok stoi lamp ka ga bi ne to wa. BA DACZ ubra -

ny w czar ny golf. Na no sie ma dru cia ne oku la ry. Pi sze na ma szy nie.

BA DACZ (mó wi jak by sam do sie bie)

Imi% i na zwi sko…

GU STAW (ca #% sce n$ stoi ty #em do BA DA CZA)

…Au gu styn Mor ci nek.

BA DACZ Ran ga…

GU STAW …po rucz nik.

BA DACZ Przy dzia$ w woj sku au striac kim…

GU STAW …31. pu$k strzel ców w Cie szy nie.

BA DACZ Przy dzia$ w woj sku pol skim…

GU STAW …73. pu$k pie cho ty w Ka to wi cach.

BA DACZ Rok, mie si!c i dzie& uro dze nia…

GU STAW 1891, sier pie&, 25…
(sam do sie bie)

Po dob no dzie& wcze #niej, na #wi% te go Bar t$o mie ja,
by $o bar dzo par no. Za duch wy ka& cza$ wszyst kich,
zw$asz cza ocze ku j! c! na po ród Ma rian n%. Po po $u dniu
ze rwa$ si% w ko& cu wi cher i roz p% ta $a si% sza lo na bu rza.
Nie bo roz b$y ska $o do pó' nych go dzin wie czor nych. Po -
tem po zo sta$ tyl ko deszcz, któ ry stru ga mi sp$y wa$
z chmur a" do ko& ca mie si! ca, a wiatr przy wia$ ch$od -
ne po wie trze.
Po ra nek w dniu mo ich na ro dzin by$ wi%c desz czo wy
i zim ny. W G$o gów ku i Py sko wi cach od wcze snych go -
dzin ran nych roz sta wia no bu dy jar marcz ne, któ re dzie&
wcze #niej sprz!t ni% to w My s$o wi cach, Ole #nie i Uje' -
dzie. By$ wto rek, czy li dzie& wtó ry. W tra dy cji bi blij nej
( trze ci, a w $a ci& skiej ( dzie& Mar sa. I chy ba ten ostat -
ni naj sil niej za wa "y$ na mo im "y ciu, zw$asz cza pó' niej -
szym ma$ "e& stwie, rów nie" za war tym w dies Mar tis…
(po chwi li)

Za raz… To ozna cza, "e mo je "y cie od uro dze nia by $o na -
zna czo ne przez bo ga woj ny…! No, ale by$ on prze cie"

i pa tro nem wio sny, a ja tak ko cham t% po r% ro ku… Ka" -
da wio sna jest dla mnie naj pi%k niej sza…

BA DACZ Miej sce uro dze nia…

GU STAW mil czy. Nie s#y szy.

BA DACZ (z na ci skiem)

Miej sce uro dze nia…

GU STAW (wy rwa ny z za my "le nia)

…Kar wi na.

BA DACZ Po wiat…

GU STAW …Frysz tat.

BA DACZ Kraj…

GU STAW …)l!sk Cie szy& ski.
(do sie bie)

Mój Bo "e! Zie mia Cie szy& ska! Gdy tyl ko przy mkn% po -
wie ki, wy do by wam z pa mi% ci pa no ra m%, któ r! wi da*
z Ka pli ców ki. Ho ry zont wy pe$ nio ny szczy ta mi…
Skrzycz ne, Ko tarz, Ma li now ska Ska $a, Sta ry Gro&,
Rów ni ca… U ich stóp Sko czów z czer wo ny mi da cha -
mi do mów i dwie ma ko #ciel ny mi wie "a mi. Jed n! bar -
dziej przy sa dzi st!, pó' no ba ro ko w!, któ rej pa tro nu j!
#wi% ci Piotr i Pa we$. Dru g! m$od sz! i bar dziej strze li st!,
na le "! c! do ewan ge li ków. I gdzie nie po je dziesz…
do Bren nej, Ja b$on ko wa, Trzy& ca, Ustro nia czy Kar wi -
ny… wsz% dzie to sa mo spo koj ne prze pla ta nie si% kra jo -
bra zu miej skie go z gór skim, prze ni ka nie si% wznie sie&
i do lin, kr% tych uli czek i dzi ko po ro #ni% tych #cie "ek, to
sa mo ze spo le nie lu dzi i na tu ry, ar chi tek tu ry i przy ro dy.
Tak… tu jest mój kraj…

BA DACZ Re li gia…

GU STAW …rzym sko -ka to lic ka.

BA DACZ Na ro do wo#*…

GU STAW …pol ska.

BA DACZ Uko& czo ne szko $y…

GU STAW …szko $a wy dzia $o wa w Kar wi nie oraz Pry wat ne Se mi- 
narium Na uczy ciel skie M% skie To wa rzy stwa Szko $y Lu -
do wej w Bia $ej.

BA DACZ Stan cy wil ny…

GU STAW …nie wiem, jak go okre #li*, bo w$a #ci wie by $em "o na ty 
i nie by $em… Sko ro stwier dzo no nie wa" no#* zwi!z ku,
to tak, jak bym ni gdy go nie za war$… Kim za tem je stem?
Roz wod ni kiem? Ka wa le rem?
(do sie bie)

Kim w ogó le je stem po tej kl% sce…? Czy je stem jesz cze…,
czy by $em kie dy kol wiek m%" czy zn!?! Ko bie ty wzdy cha -
j! do mo ich li stów, czy li ko cha j! si% w s$o wach, w wy my -
#la nych prze ze mnie #wia tach, ale czy ko cha j! si% we mnie?
Pa r% za pew ne… Ma ry sia, Zo sia, mo "e na wet Zu zan na…
Ale te" nie mam pew no #ci, czy cho dzi $o im o mnie, czy
o fakt, i" by $em na uczy cie lem i je stem pi sa rzem… To do -
brze brzmi: pa ni na uczy cie lo wa, pra wie jak pa ni dok to -
ro wa. W ta kiej mie #ci nie jak Sko czów to no bi li tu j! ce…
Aja, na iw ny!, chcia $em spo tka* bo gi ni% z po ema tu S$o -
wac kie go, chcia $em, by wy sz$a ku mnie z be skidz kich
la sów, by #my mo gli po $! czy* si% na wet za ce n% grze chu,
chcia $em wzdy cha* do niej i czu* p$o mie& spa la j! cy na -
sze du sze… Za miast te go przy sz$a bez li to sna rze czy wi -
sto#*. Pierw sza po ra" ka i za wzi% te po sta no wie nie, "e
wbrew roz s!d ko wi za s$u "% na uzna nie tej, któ ra mn!
wzgar dzi $a ja ko uma za nym ha wie rzem… Lecz uko& cze -
nie se mi na rium to by $o wci!" za ma $o, by j! zdo by*.
Wy bra $em wi%c prag ma ty k% i… zno wu po nio s$em kl% -
sk%… Tym ra zem wrza $o ca $e mia stecz ko, a ja z upo ko -
rzo n! m% sko #ci! od wró ci $em si% od ludz kiej mi $o #ci.
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Mi jam j! dzi siaj jak co", w co nie mam odro bi ny wia ry.

Nie wie rz#, by mo g$a trwa% przez ca $e &y cie, dla te go nie

po tra fi# i nie chc# bu do wa% na niej sa me go sie bie. Zna -

la z$em, jak mi si# wy da je, co" du &o pew niej sze go… Od -

na la z$em w so bie pi sa rza! Gdy zo ba czy $em go po raz pierw -

szy, op# ta $o mnie pra gnie nie pi sa nia, i to pi sa nia pi#k ne go,

g$# bo kie go, m! dre go i szcze re go. Od t!d, za miast go ni%
za pa cho l# cy mi ma rze nia mi nie do wa rzo ne go ro man ty ka,

wo dz# za nos mo ich czy tel ni ków, wy my "lam "wia ty, w któ -

rych sam chcia$ bym &y% al bo od twa rzam te, któ re za ko -

rze ni $y si# we mnie w Kar wi nie, i chy ba spra wiam lu dziom

odro bi n# ra do "ci tym swo im ga w# dze niem…

BA DACZ Zna jo mo"% j# zy ków…

GU STAW …nie miec ki.

BA DACZ Oso bli we umie j#t no "ci…

GU STAW (wy mie nia jak by re cy to wa! wy uczo n" for mu! k#, po czym
gwa! tow nie ury wa)
…pi sarz na ma szy nie, p$y wak, ro we rzy sta, nar ciarz, "pie -

wak, fo to graf, kie row ca sa mo cho du, za pa lo ny tu ry sta…

SCE NA 3

Ga $nie $wia t!o nad BA DA CZEM. Po ja wia si# MER KU RY.

MER KU RY (rzu ca j"c si# na GU STA WA)
Chcia $e" po wie dzie% ho mo pe re gri nus. Ska za ny na wiecz -

n! w# drów k# tu $acz, któ re go nie spo koj na du sza wci!&
szu ka no wych pod niet. Oto two je praw dzi we ja! Nie pa -

nu jesz nad w$a sny mi sto pa mi, umy s$em i ser cem, bo

od dnia two ich na ro dzin dzier &# je w swo jej mo cy! Ja,

we spó$ z bo giem woj ny!

GU STAW (wy ry wa j"c si# MER KU RE MU z u$ci sku)
Niech by i tak by $o! Czy to szko dzi by% tak s$od ko uza le& -
nio nym, gdy wo kó$ ty le pi#k na?! Czy mi z tym 'le, &e zwie -

dzi $em pó$ Eu ro py, a na wet wy je cha $em po za jej gra ni ce? 

Nie &a $u j#! Wsz# dzie szu ka $em tyl ko jed ne go: praw dy

o cz$o wie ku i je go zie mi. M# czy mnie ta z$o &o no"% ludz -

kiej na tu ry, jej sk$on no"% do by cia okrut n! i mi $o sier n!
za ra zem. Szu kam miej sca nie ska &o ne go tym roz dwo je -

niem. Szu kam lu dzi pi#k nych od po cz!t ku do ko( ca!

MER KU RY Po zwól za tem, &e wy po mn# ci jesz cze jed no. Z roz ba- 

wie niem s$u cha $em two ich roz wa &a( o tym, jak za wio -

d$e" si# na Ero sie. Chcesz po zna% praw d#? To nie &a den

twój oso bi sty wy bór, nie sa mo dziel na de cy zja. To mat -

ka i sio stra wy rzu ci $y ko bie ty z two je go &y cia!

Tak! Nie uciek niesz przed tym, na wet gdy przyj miesz sty -

pen dium w Bra zy lii, gdy za szy jesz si# w naj dal szym za -

k!t ku "wia ta. To one uczy ni $y z cie bie ka le k#!

GU STAW Do"% te go! Milcz! Je "li rze czy wi "cie masz ra cj# i jestem

po cz# "ci ma min syn kiem, to czy grze chem by $o czci% i ko -

cha% nie &y j! c! ju& mat k#?! Nie po zwo l# jej i Te re ski mie -

sza% do mo je go m# skie go "wia ta! Gdy by nie one, pew -

no by mnie ju& nie by $o w"ród &y wych! Za mkn! $em

pi sto let na klucz przed so b! sa mym, bo mia $em je

obie…! Mu sia $em &y% dla nich! Beze mnie zgi n# $y by!

By $em im, a Te re sce na dal je stem, wi nien opie k#.
W ko( cu je stem m#& czy zn!! G$o w! ro dzi ny w za st#p -

stwie oj ca, któ re go na wet nie pa mi# tam.

(po chwi li)
Gdy by nie one, za sn!$ bym na wie ki nad mo j! wy s$u &o -

n! Eri c!, zdol ny je dy nie do wkr# ca nia w ni! ko lej nych

kar tek i do od pa la nia pa pie ro sa od pa pie ro sa. Ko mu wi#c
prze szka dza mo ja sa mot no"%?! Chy ba tyl ko bez z#b nym

de wot kom, przy po mi na j! cym ch$od n! i pod st#p n! to piel

mor sk!, w któ rej g$# bi nie czai si# "mier%. Ko gó& uniesz -

cz# "li wiam?! Za st# py pa nien, któ re ch#t nie wi dzia $y by

si# u bo ku pi sa rza? Ale kim one by $y by u te go bo ku?!

Czy ta ro la na pew no dla nich jest na pi sa na?

Nie! Na zbyt szyb ko po ja wi $a by si# za zdro"%, ten pio $un,

któ ry tru je smak naj wspa nial szej na wet po tra wy! Za cz# -
$y by si# wy rzu ty, k$ót nie, ci che dni i ca $y ten ko bie cy re -

per tu ar, któ ry czy ni mi ma$ &e( stwo tak ob mier z $ym…!

(obie ga sce n# jak by w sza le% stwie)
Nie! )ad na &o na nie znie sie dru giej nie wia sty pod swym

da chem! B# dzie ska ka% ry wal ce do gar d$a tak d$u go, a&
któ ra" z nich si# pod da. Li te ra tu r# w &y ciu m#& czy zny

mo &e za ak cep to wa% tyl ko ko bie ta z nim spo krew nio na:

mat ka, sio stra, bab ka, ciot ka…! Dla te go tak do brze by -

$o mi w jed nym do mu z ma m! i Te re sk!…
No, mo &e cza sa mi wie czo rem, gdy ju& za sn# li wszy scy

do mow ni cy, kot mru cza$ mi u stóp, a no wa my"l nie chcia -

$a si# po ja wi%…, wte dy t# sk ni $em za do ty kiem ko bie cej

d$o ni, któ ra od gar n# $a by z mo je go czo $a t# chmu r# utrud -

nia j! c! mi my "le nie i jed nym krót kim: „Pra cu jesz?” po -

mo g$a wró ci% na w$a "ci we "cie& ki…

MER KU RY Czy& wy, lu dzie, nie na zy wa cie te go ego izmem? Mi $o "ci! 
w$a sn!, za my ka j! c! was na dru g! oso b#? To, co mó wisz,

to je den wiel ki mo no log skrzyw dzo ne go! Aco ze zra nio -

ny mi przez cie bie?...

GU STAW Tak… Jest w tym wie le ra cji… Ta go rycz za tru wa szcz#- 
"cie, ja kie da je mi pi sa nie…

Cza sa mi na wet my "l#, &e mo &e by i któ ra wy trzy ma $a go -

dzi ny mil cz! ce go sie dze nia nad kart k!, grze ba nia

w ksi!& kach i sa mot nych spa ce rów, ale chy ba sa ma mu -

sia $a by by% pi sar k! i to tak do br! i szla chet n! jak pa ni

Zo fia. Sko ro za" nie spo tka $em ta kiej du szy, to po có& in -

nym ma mi% ser ca i oczy? Czy& nie jest to mi mo wszyst -

ko uczci we po sta wie nie spra wy z mo jej stro ny?...

Po za tym lu bi# ko bie ty smut ne i przy mglo ne, ta kie, któ -

re trze ba od czy ty wa%. One roz bu dza j! mo j! wy obra' ni#.
Lu bi# po szu ki wa% w nich tej ta jem ni cy, któ ra pie cz# tu -

je im usta i przy ga sza blask oczu. Gdy j! jed nak od naj -

du j#, sa ma oso ba prze sta je mnie in try go wa%, a za czy nam

o niej my "le% jak o bo ha ter ce po wie "ci. To chy ba te& dys -

kwa li fi ku je mnie ja ko m# &a i ko chan ka…?

MER KU RY Ra czej tak!…

GU STAW (po chwi li)
Wiesz, kie dy zro zu mia $em, &e mu sz# by% sam? Gdy roz -

$o &y $em na oto ma nie 30 eg zem pla rzy mo jej pierw szej

ksi!& ki. Ni by nic ta kie go… No wel ki i ty le! Ale to by $y
mo je dzie ci, no si $y mo je na zwi sko, a w "rod ku na ka& -
dej stro nie by $y od ci ski mo ich pal ców. To by $a cz!st ka

mnie! )a den wy rok s! du ni gdy nie unie wa& ni te go, &e
w mo jej g$o wie da $em po cz! tek tym no wym "wia tom!

Ju& na za wsze b# d# wpi sa ny w ka& d! li nij k#. Kry ty cy,

re cen zen ci i ko le dzy mo g! drwi% ze mnie, szar ga%
i plu ga wi% mo je imi#. W tam tej in tym nej chwi li by $em

jed nak tyl ko ja i mo ja li te ra tu ra… Czu $em si# szcz# "li -
wy jak ni gdy w &y ciu i wie dzia $em, &e to do pie ro po cz! -
tek. Wte dy zro zu mia $em, &e nie bra ku je mi ni cze go ani

ni ko go…

MER KU RY Czy li jed nak cier pisz?...

GU STAW Któ& nie cier pi?! Po ka& mi cz$o wie ka wol ne go od te go 

uczu cia!

(po chwi li)
Gdy ziar no mi $o "ci we mnie umar $o, zro zu mia $em, &e to

nie ko niec, a je dy nie pe wien etap. Grze ba $em wi#c w zie -

mi, ora $em j! swy mi my "la mi, s$o wa mi do by wa ny mi z za -

ka mar ków ser ca, ko pa $em w$a sny tu nel do wol no -

"ci… I oto jest! Wi dz#. Kwiat, któ ry wy rós$ z tam tej

znisz czo nej $u pi ny. Wi dz# mo je &y cie na no wo na pi sa -

ne! Jest barw ne, pro mien ne, ja sne i nie ma ju& tam tej gra -

do wej chmu ry za ciem nia j! cej mi sens ist nie nia, pod któ -

r! chcia $em so bie przy $o &y% pi sto let do skro ni * ja,

po rucz nik, cz$o wiek ho no ru! Nie ma ju& te go "mie chu

wo kó$, któ ry by$ jak roz &a rzo ne w# gle na cie le! Te raz jest

ja sno"%, b$# kit czy ste go nie ba, jest "wie &o"% po ran ka, któ -

ry kry je w so bie wszyst kie nie wia do me dnia! Jest mi $e
pod nie ce nie przy go d!...
(po chwi li)
Z tru dem wy dr! &y $em w so bie tu nel i te raz czu j# s$od -

kie zm# cze nie jak po ca $o dzien nej gór skiej w# drów ce…

Czu j# te&, &e ju tro mo g# za cz!% ko lej n! po wie"%!...

!
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Po mys! na no wy film, jak si" wy da -
je, od wie lu lat in te re so wa! re #y se -

ra. Wy ra zi sty bo ha ter, po gma twa ne lo -
sy ro dzin ne osa dzo ne w re aliach
pol sko -nie miec kie go po gra ni cza, trud -
na dro ga do ka rie ry oraz, w ko$ cu, suk -
ces i ol brzy mia po pu lar no%& – wszyst -
ko to da je szan s" na stwo rze nie
fa scy nu j' cej, a do te go – bar dzo %l' skiej
hi sto rii, w któ rej star si wi dzo wie od naj -
d' naj pew niej ob ra zy z w!a snych wspo -
mnie$ i po sta& ido la pi! kar skich sta dio -
nów ery wcze sne go Gier ka.

Uro dzo ny w 1943 ro ku Jan Ba na% to
po sta& ty po wa dla wie lu gór no %l' skich
#y cio ry sów, któ re nie do cze ka !y si" do -
t'd na le# ne go miej sca w ki nie fa bu lar -
nym. Uro dzo ny w Ber li nie, syn #o! nie -
rza nie miec kiej ar mii i (l' zacz ki

z Ka to wic, przez d!u gi czas u#y wa!
nie miec kie go na zwi ska. Ja ko He inz -
-Die ter Ba nas kszta! ci! si" na tech ni ka
gór ni cze go. Spor to we szli fy zdo by wa!
w klu bach pi! kar skich Mi ko !o wa i Ka -
to wic, sk'd w ro ku 1962 tra fi! do Po lo -
nii w By to miu. Naj cz" %ciej roz sta wia ny
by! ja ko pra wo skrzy d!o wy. Je go ka rie -
ra roz wi ja !a si" szyb ko, ale – do cza su.
Kie dy w po !o wie lat sze%& dzie si' tych by -
tom scy pi! ka rze wy je cha li do Skan dy na -
wii, Ba na% po sta no wi! za na mo w' oj ca
po zo sta& na Za cho dzie, co od bi !o si" spo -
rym %ro do wi sko wym skan da lem. Po byt
w Niem czech przy niós! jed nak roz cza -
ro wa nia, i po ro ku pi! karz po wró ci!
na (l'sk. Dzi" ki po mo cy ów cze sne go
wo je wo dy Je rze go Zi"t ka wró ci! do spor -
tu, do !' czy! do ze spo !u Gór ni ka Za brze,

gdzie przy czy ni! si" do naj wi"k szych
suk ce sów klu bu, a z cza sem zo sta! po -
wo !a ny do re pre zen ta cji na ro do wej.
Nie ste ty, w!a dza ni gdy nie wy ba czy !a mu
uciecz ki z so cja li stycz ne go kra ju,
i do ko$ ca ka rie ry obo wi' zy wa! go za -
kaz udzia !u w me czach z re pre zen ta cj'
RFN. W prak ty ce ozna cza !o to m.in. brak
zgo dy na udzia! w Igrzy skach w ro -
ku 1972 i w Mi strzo stwach (wia ta
w ro ku 1974.

Bo ha ter „Gwiazd” jest dzi% dla mi !o -
%ni ków fut bo lu po sta ci' nie mal le gen -
dar n'; je go spor to wa ka rie ra przy pa d!a
na la ta sze%& dzie si' te i sie dem dzie si' -
te. Po wo !y wa ny przez kil ka lat do kie -
ro wa ne go przez Ka zi mie rza Gór skie go
ze spo !u re pre zen ta cji Pol ski, naj moc niej
chy ba za pi sa! si" w pa mi" ci ki bi ców
w ro ku 1973, kie dy na Sta dio nie (l' -
skim strze li! bram k", któ ra za pew ni !a
prze wa g" pod czas me czu z An gli'.
W lo kal nym ko lo ry cie za pi sa! si" te# ja -
ko ulu bie niec ko biet, ale mo #e bar -
dziej – ja ko w!a %ci ciel czer wo ne go
for da mu stan ga, obiek tu wes tchnie$
mi !o %ni ków mo to ry za cji, jed ne go z za -
le d wie kil ku ta kich aut je# d#' cych
wów czas po dro gach nad Wi s!' w cza -
sach, gdy stan dar dem by !y mo skwi cze,
tra ban ty i za po ro# ce. Co oczy wi ste, zdo -
by cie ta kie go sa mo cho du by !o dla pol -
skie go pi! ka rza wca le nie !a twe. Za -
rob ki otrzy my wa ne w klu bie pi! kar skim,
na wet je %li ob fi cie wspo ma ga ne fik cyj -
ny mi eta ta mi do !o wy mi w ko pal ni,
die ty do da wa ne do spo ra dycz nych wy -
jaz dów za gra nicz nych, a na wet pre mie
za wy gra ne me cze nie mo g!y wy star -
czy& na za kup luk su so we go wo zu: jak
przy zna wa! kil ka lat te mu Ba na%, nie -
zb"d na oka zy wa !a si" ope ra tyw no%&
przy wy wo #e niu za gra ni c" krysz ta !ów
i wód ki, któ re po sprze da #y za si la !y
port fe le za wod ni ków.

Ma j'c tak barw ny ma te ria!, z in te re -
su j' cym t!em oby cza jo wym cza sów
PRL, Ki da wa -B!o$ ski pod j'! si" re ali -
za cji fil mu, któ re go ak cja to czy& si" b" -
dzie przez trzy de ka dy: od uro dzin bo -
ha te ra do zwy ci" skie go dla Po la ków
me czu „na wo dzie”, ro ze gra ne go w Mo -
na chium z Bra zy li', w ra mach Mi -
strzostw (wia ta w 1974 ro ku. Przed si" -
wzi" cie jest trud ne, je go hi sto rycz ny
wy miar wy ma ga stwo rze nia lub za adap -
to wa nia wie lu obiek tów zdj" cio wych.
Za sce no gra fi" od po wia da El wi ra Plu -
ta (m.in. „Pit bull”, „Bez ta jem nic”), au -
to rem zdj"& jest Mi cha! En glert („Bi let
na ksi" #yc”, „Pa ni z przed szko la”).
Pro du cen ta mi ob ra zu s' Film Po int
Gro up oraz Te le wi zja Pol ska S.A.
przy do fi nan so wa niu otrzy ma ne mu
z Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej.
W ob sa dzie zna le) li si" m.in. gra j' cy
Ba na sia Ma te usz Ko %ciu kie wicz, oraz
wcie la j' cy si" w ro le ro dzi ców pi! ka rza
Mag da le na Cie lec ka i Pa we! De l'g.
W dal szych ro lach wy st' pi li Eryk Lu -
bos, Ro bert Ta lar czyk, Woj ciech Me -
cwal dow ski i Ma rian Dzi" dziel.
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W swo ich fil mach Jan Ki da wa -B!o" ski wie lo krot nie po dej mo wa! #l$ skie

te ma ty, naj bar dziej chy ba spek ta ku lar nie w „Ska za nym na blu esa” – bio -

gra ficz nej po wie #ci o Ry szar dzie Rie dlu. Obec nie re %y ser pra cu je nad fil mem

„Gwiaz dy”, któ re go bo ha te rem jest Jan Ba na#, za s!u %o ny pi! karz by tom skiej

Po lo nii i za brza" skie go Gór ni ka.
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Jak mó wi! na kon fe ren cji pra so wej

Ki da wa -B!o" ski, film nie ma by# bio -

gra fi$ pre zen to wa n$ z per spek ty wy

czte rech de kad, ja kie mi n% !y od suk ce -

sów na bo iskach, lecz &y w$, emo cjo nal -

n$ opo wie 'ci$ o pa sji, m!o do 'ci i prze -

zwy ci% &a niu trud no 'ci lo su. B% dzie to

te& na pew no film o skom pli ko wa nych

re la cjach sy na z oj cem. Za an ga &o wa nie

Ko 'ciu kie wi cza, zna ne go z ról w fil -

mach „Mat ka Te re sa od ko tów”,

„Wszyst ko co ko cham”, „W imi%…”,

po zwa la spo dzie wa# si% kre acji bun tow -

ni ka !ap czy wie chwy ta j$ ce go &y cie

i gra j$ ce go z nim va ba nque. Co praw -

da, ak tor wy st% pu je obec nie tak &e w po -

'wi% co nym 'w. Fran cisz ko wi fil mie

bio gra ficz nym re &y se ro wa nym przez

Li lia n% Ca va ni, osiem dzie si% cio dwu let -

ni$ ne stor k% w!o skich re &y se rek (au tor -

k% g!o 'ne go i skan da li zu j$ ce go przed la -

ty „Noc ne go por tie ra”), ale pra ca

przy tej mi% dzy na ro do wej pro duk cji do -

wo dzi przede wszyst kim co raz wy& -
szych no to wa" Ko 'ciu kie wi cza.

Jak pod kre 'la II kie row nik pro duk cji

od po wie dzial ny za wy szu ki wa nie

obiek tów zdj% cio wych Adam (u ka -

szek, film jest zde cy do wa nie „'l$ ski”.

Eki pa pra co wa !a do t$d w )wi% to ch!o -

wi cach, Ru dzie )l$ skiej, na przej 'ciu

gra nicz nym w Cha !up kach, ale przede

wszyst kim w Za brzu, gdzie re ali zo wa -

no sce ny m.in. na osie dlu Zand ka,

w ki nie Ro ma, przed ha l$ Miej skie go

O'rod ka Spor tu i Re kre acji, a tak &e
przy uli cy Dwor co wej. *ycz li we przy -

j% cie i po moc or ga ni za cyj na w!adz

mia sta, któ r$ pod kre 'la fil mo wiec,

'wiad czy nie zbi cie o 'wia do mo 'ci sa -

mo rz$ dów lo kal nych na te mat wy so kich

wa lo rów pro mo cyj nych i edu ka cyj -

nych, ja kie !$ cz$ si% z po wsta wa niem

ob ra zów te go ro dza ju. W przy pad ku

„Gwiazd” gwa ran tem zro zu mie nia spe -

cy fi ki re gio nu jest do dat ko wo oso ba re -

&y se ra, któ ry uro dzi! si% w Cho rzo wie,

by !o to 12 lu te go 1953 ro ku, i pierw sze

la ta &y cia sp% dzi! tam &e, miesz ka j$c
przy uli cy Tru cha na. 

Po uko" cze niu stu diów w !ódz kiej

szko le fil mo wej za de biu to wa! ob ra -

zem „Trzy sto py nad zie mi$” (1984),

któ ry od ra zu wy ró& nio no dru g$ na gro -

d$ w sek cji M!o de go Ki na na fe sti wa -

lu w Gda" sku. Utrzy ma na w umow nej,

ma gicz nej to na cji opo wie'# by !a hi sto -

ri$ ze )l$ ska ro dem: w jed nej z ko pal"
stu dent usu ni% ty z uczel ni za brak wy -

ni ków, d$ &y do opa no wa nia sztu ki le -

wi ta cji. W tle prze wi ja si% pej za& re gio -

nu z pó+ nej epo ki pro pa gan dy suk ce su,

a emo cjo nal ne i uczu cio we pe ry pe tie

bo ha te ra prze pla ta ne s$ ko pal nia nym

straj kiem, sce na mi z &y cia ho te lu ro bot -

ni cze go i mo ty wem gór ni czej ka ta -

stro fy.

Miej scem ak cji ko lej ne go fil mu by -

!a Wiel ko pol ska. „M% skie spra wy”

(1988) od wo !y wa !y si% do tra dy cji po -

wsta nia z 1918 r., gdy kil ku na sto let ni

ch!op cy sta j$ do wal ki z Niem ca mi, tar -

ga ni trud no 'ci$ do ko ny wa nych wy bo -

rów i 'cie ra niem si% ró& nych po staw

na sy tu acj% po li tycz n$. Udzia! w ru chu

na ro do wo -spo !ecz nym jest dla nich

wa& ny w wy mia rze oso bi stym, ja ko

prze pust ka do do ro s!o 'ci. 

Zu pe! nie in ny by! „Wi rus” (1996), zre -

ali zo wa na w mi% dzy na ro do wej ko pro -

duk cji pró ba zmie rze nia si% z ki nem ga -

tun ko wym. Utrzy ma na w kli ma cie

thril le ra hi sto ria in for ma ty ka wspó! -
pra cu j$ ce go z po li cj$, by roz wi k!a#
spra w% nie bez piecz ne go ter ro ry sty, gro -

&$ ce go blo ka d$ kra jo wych sys te mów

ban ko wych i ko mu ni ka cyj nych, za po -

wia da !a si% na do bre ki no ak cji. Mi mo

jed nak za an ga &o wa nia do g!ów nej ro li

bar dzo wów czas po pu lar ne go Ce za re -

go Pa zu ry, ty tu! nie sta! si% fre kwen cyj -

nym suk ce sem. Po dob nie zresz t$ jak

o czte ry la ta wcze 'niej szy „Pa mi%t nik

zna le zio ny w gar bie”, roz gry wa j$ ca

si% na prze strze ni pó! wie cza ro dzin na sa -

ga przed sta wia j$ ca burz li we i zmien ne

lo sy ro dzi ny mio ta nej od 1939 ro ku &y -

cio wy mi w% drów ka mi na po gra ni czu

pol sko -nie miec kim. I cho# te ma ty ka by -

!a wa& na, i ma !o roz po zna na w ki ne ma -

to gra fii fa bu lar nej, opi sa ne lo sy Po la ków

wcie la nych nie gdy' do We hr mach tu,

a po tem kil ka krot nie szu ka j$ cych swo -

jej praw dzi wej oj czy zny, nie sta !y si%
pre tek stem do zna cz$ cej pu blicz nej

de ba ty.

Oba wy mie nio ne ty tu !y wy pro du ko -

wa !a na le &$ ca do re &y se ra fir ma Gam -

bit Pro duc tions, ale do pie ro w 2005 ro -

ku zna cz$ cy suk ces ryn ko wy od niós!
ko lej ny ty tu! tej mar ki – „Ska za ny

na blu esa”, przej mu j$ ca pa sj$ i !a dun -

kiem emo cjo nal nym opo wie'# o &y ciu

wo ka li sty D!e mu Ry szar da Rie dla. Mu -

zy ka kul to we go ze spo !u, bra wu ro wa

kre acja ak tor ska To ma sza Ko ta, 'wiet -

nie po pro wa dzo ne ro le dru go pla no we,

ale przede wszyst kim od s!o ni% cie nie -

zna nych ele men tów bio gra fii mu zy ka,

któ re go m!o de &y cie prze rwa! nar ko ty -

ko wy na !óg, uczy ni !y ze „Ska za ne -

go…” prze bój se zo nu, utrzy mu j$c go

do tej po ry po 'ród naj cz% 'ciej przy po -

mi na nych ob ra zów. Dla m!o dej pu -

blicz no 'ci oraz mi !o 'ni ków blu esa ja ko

ga tun ku mu zy ki, hi sto ria pro ste go ch!o -

pa ka z ro bot ni cze go mia sta, któ ry po -

'wi% ca wszyst ko dla oso bi stej pa sji, oka -

za !a si% mo &e nie g!o sem po ko le nia, ale

z pew no 'ci$ istot nym punk tem od nie -

sie nia dla tych, któ rzy pra gn$ wy rwa#
si% z ano ni mo we go oto cze nia wspó! cze -

sno 'ci. Spo sób, w ja ki Kot od da! in dy -

wi du al ne ce chy Rie dla by! wy j$t ko wy,

tym bar dziej i& sam Ki da wa -B!o" ski jest

krew nym Ry szar da, i przez kil ka lat wy -

cho wy wa! si% z du &o m!od szym od sie -

bie wo ka li st$.
Przez pol skie ki na bio gra fia tra gicz ne -

go blu esma na prze to czy !a si% z trium fem.

Od by !o si% kil ka efek tow nych pre mier,

na film przy sz!y t!u my, ale – co naj wa& -
niej sze – ob raz Ki da wy -B!o" skie go od -

no wi! na )l$ sku dys ku sj% o re gio nal nych

wa lo rach kul tu ry, w$t kach, któ re na le -

&a !o by roz wi n$# ka me r$, a tak &e o kul -

ty wo wa niu 'wia do mo 'ci i war to 'ci „ma -

!ych oj czyzn”. Do wo dem te go jest

cho cia& by prze nie sie nie fil mu w ro -

ku 2014, a wi%c w de ka d% po pre mie rze,

na de ski Te atru )l$ skie go, gdzie Ro bert

Ta lar czyk i Ar ka diusz Ja ku bik umie 'ci li

hi sto ri% w cy klu „)l$sk 'wi% ty, )l$sk

prze kl% ty”, spo ty ka j$c si% z go r$ c$ re ak -

cj$ wi dow ni.

Fil mem o Rie dlu Jan Ki da wa -B!o" -
ski po twier dzi! swo j$ wie lo ga tun ko w$
spraw no'# re &y ser sk$. Cho cia& w do -

rob ku ma pra c% przy re ali za cji kil ku

se ria li te le wi zyj nych, wy ra+ nie kon ty -

nu uje wi docz ne ju& od de biu tu za mi !o -

wa nie do tro pie nia w$t ków hi sto rycz -

nych. Wi da# to w „Ró &ycz ce” (2010),

hi sto rii bio gra ficz nej za in spi ro wa nej po -

sta ci$ Paw !a Ja sie ni cy, w któ rej re alia

&y cia i two rze nia w cza sach PRL uka -

za ne s$ w po !$ cze niu z nie bez pie cze" -
stwem i po ku s$ pod da nia si% in wi gi la -

cji ko mu ni stycz nej w!a dzy. Mi mo

nie wpro wa dze nia na zwi ska pi sa rza

do fil mu, zbie& no'# z oso b$ li te ra ta wy -

wo !a !a za pal czy we i emo cjo nal ne pro -

te sty ro dzi ny au to ra „Roz wa &a" o woj -

nie do mo wej”, do wo dz$c jed nak, &e
re &y ser od wa& nie si% ga po wspó! cze sne

i nie wy ja 'nio ne do ko" ca przez hi sto -

ry ków w$t ki.

Dwa la ta te mu po wsta! po ru sza j$ cy

te ma ty k% pol sko -&y dow sk$ psy cho lo -

gicz ny film „W ukry ciu”, opo wia da j$ -
cy hi sto ri% de struk cyj nej re la cji Po lki

do *y dów ki ukry wa nej we w!a snym

miesz ka niu w ostat nich mie si$ cach

woj ny. Obec nie re &y ser mó wi o pla nach

wy re &y se ro wa nia se ria lu o pol skim

okr% cie pod wod nym Orze!, któ ry za to -

n$! w nie zna nych oko licz no 'ciach wraz

z ca !$ za !o g$ pod czas II woj ny 'wia to -

wej. Je go nie zlo ka li zo wa ne go do t$d
wra ku do dzi' po szu ku j$ mi !o 'ni cy

pod wod nych eks plo ra cji, a ar chi wi 'ci

gro ma dz$ roz pro szo n$ po 'wie cie do -

ku men ta cj%.
Na pla nie fil mu o Ja nie Ba na siu trwa

w!a 'nie prze rwa zdj% cio wa. Do tej po -

ry na kr% co no po !o w% ma te ria !u. Ko lej -

ne sce ny b% d$ re ali zo wa ne wio sn$,
za' pre mie ra pla no wa na jest pó+ n$ je -

sie ni$. Naj bar dziej od po wied nim dla

niej miej scem by! by re mon to wa ny

obec nie sta dion Gór ni ka. Na pierw szym

po ka zie b% dzie za pew ne obec ny sam

bo ha ter, któ ry po la tach sp% dzo nych

za gra ni c$, tre nu je obec nie ze spo !y
m!o dych tramp ka rzy na )l$ sku. By#
mo &e sta nie si% dla nich &y w$ le gen d$.
Jak za po wia da re &y ser, ty tu! fil mu na -

wi$ zu je nie tyl ko do gwiaz dor skie go

blich tru, ja kim cie szy li si% przed la ty za -

wod ni cy re pre zen ta cji, ale te& do ma -

rze", ku któ rym przez ca !e &y cie po d$ -
&a! bo ha ter. Czy film oka &e si%
wy da rze niem na mia r% opo wie 'ci o Ry -

szar dzie Rie dlu? Miej my na dziej, &e tak.

!
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Z kompozytorem i kontrabasist! ALEKSANDREM GABRYSIEM 
rozmawia MAGDALENA DZIADEK

Szwajcarskie Bestiarium 
i inne utwory

– Dawno pana nie by!o w Katowicach.

Co s!ycha"?
– Gram, spo ty kam si", dzia #am...

W grud niu mia #em spo sob no$% po now nych
wy st" pów pod ba tu t! He in za Hol li ge ra,
m.in. w je go kom po zy cji RE CI CAN TO,

za$ wraz z mo im zu ry skim ze spo #em pre -
-art so lo ists wy st" po wa #em w Ba zy lei, Lu -
cer nie, Lo zan nie, Ber nie i Zu ry chu z ca# -
kiem no wym, za mó wio nym przez nas
re per tu arem. Pra wy ko na #em osiem no wych
kom po zy cji m#o dych, ale ju& wie lo krot nie

na gra dza nych na kon kur sach kom po zy tor -
skich au to rów z Tur cji, Ar me nii, Gru zji,
Azer bej d&a nu, Szwaj ca rii, Ser bii, Ma ce -
do nii, itd. 

W ostat nich mie si! cach bra #em rów nie&
udzia# w kil ku wy bit nych  no wo cze snych
spek ta klach ope ro wych. Wy mie ni" tu
przede wszyst kim IQ En no Pop pe, gdzie
mia #em rów nie& sce nicz ne za da nia (tro ch"
ak tor stwa i $piew %wier% to no wy na sce nie,
dwa kon tra ba sy i gi ta ra!) – naj pierw na fe -
sti wa lu w Schwet zin gen, a po tem
na MärzMu sik w Ber li nie wraz z Klang -
fo rum Wien.  Cie ka wym  do $wiad cze niem
by #o wy ko na nie we wrze $niu w Lil le
ope ry ucznia Wi tol da Sza lon ka To shio Ho -
so ka wa’y pt. Mat su ka ze z ze spo #em Mu -
sik Fa brik z Köln, z nie sa mo wi t! so pra nist -
k! -ak tor k! Bar ba r! Han ni gan w ty tu #o wej
ro li.  Z mo im ba zy lej skim ze spo #em En -
sem ble Pho enix wy ko ny wa #em w tam tej -
szym te atrze w tym se zo nie ope r" pt.
Föhn (ty tu# ozna cza cie p#y szwaj car ski
wiatr hal ny).  Du &! przy jem no $ci! by# wy -
st"p w pa ry skiej Sal le Pley el – tej sa mej,
w któ rej gry wa# Cho pin! – pod czas „Le Fe -
sti val d’Au tom ne à Pa ris” 2014 w kla sycz -
nym re per tu arze wspó# cze snym (Wol -
fgang Rihm i Lu igi No no).  Dzie #a No no
wy ko nu j" ze szcze gól nym upodo ba niem,
m. in. trzy krot nie gra #em Pro me teo pod -
czas Sal zbur ger Fe st spie le w ko $cie le
Kol le gien kir che w Sal zbur gu wspól nie
z Klang fo rum Wien.  Ostat nio wy st! pi #em
rów nie& na fe sti wa lu Gia cin to Scel sie go
w Ba zy lei z utwo ra mi so lo te go w#o skie -
go ge niu sza i mi sty ka, jak i w du ecie Dha -

ra na wraz z le gen dar nym Ro ha nem de Sa -
ram’em, za gra #em tak &e w du ecie
z 91-let ni! s#yn n! i czyn n! wci!& $pie wacz -
k! z Rzy mu Mi chi ko Hi ray ama – on gi$
przy ja ció# k! ksi" cia d’Ay ala Va lva -Scel -
sie go, w ra mach cy klu Can ti di Ca pri cor -
no.  Wiel kim i wa& nym tak &e dla mnie
prze &y ciem jest wy ko ny wa nie dzie# Geo -
r ga Frie dri cha Ha asa, nad zwy czaj nie p#od -
ne go wi zjo ne ra spek tra li zmu, przez la ta
zwi! za ne go z Mu si ka ka de mie Ba sel, a dzi$
pro fe so ra Co lum bia Uni ver si ty.

– Pa# skie wy li cze nie przy pra wia o za -

wrót g!o wy: wspa nia !e miej sca, wspa nia -

!e na zwi ska, two rz$ ce ka non mu zy ki

awan gar do wej. Co praw da, z de fi ni cji

mu zy ka awan gar do wa nie jest  ka no -

nicz na, ale prze cie% z !a two &ci$ roz ró% -
nia my w niej prze ci't nia ków i wiel ko -

&ci. Z ty mi ostat ni mi jest pan za pan

brat… Oba wiam si', %e nie by !o by to

mo% li we w Pol sce?

– Wy mie nia j!c wszyst kie te wy bit ne na -
zwi ska i dzie #a po raz ko lej ny uzmy s#a -
wiam so bie dla cze go je stem „tam” a nie
„tu”:  mo je po trze by po znaw cze, roz wo -
jo we, w tym tak &e kom po zy tor skie z pew -
no $ci! znaj du j! tam od po wied ni! ilo$% po -
&y wek.  Wspó# pra ca z In ter na tio na le
Ge sel l schaft für Neue Mu sik w Ber nie
owo cu je od kil ku ju& lat no wy mi kom po -
zy cja mi mo je go au tor stwa. Ostat nio
po wsta #y  Fu ga my sti ca, Car ril -

lo_N13¿ – Eine trans gra dia le Mu sik -In -

stal la tion/Per for man ce, we wspó# pra cy
z Bien na le Bern, Be stia rium na róg
i skrzyp ce, Be stia rium – For tu ne Squ are

Trio Trip Sin fAct na skrzyp ce, róg, kon tra -
bas, or kie str" sym fo nicz n! i li ve -elec tro -
nics, me tA tem – in te rak tyw ny stra gan
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d!wi" ko wy po d#ug Dan te go Ali ghie ri
i Mi kro gra mów Ro ber ta Wal se ra – ak cja
mu zycz no -ple ne ro wa dla czte rech per for -
me rów, na in stru men ty sa mo gra j$ ce, kon -
tra bas, lu po fon i elek tro ni k", wy ko ny wa -
ny przez nas w Bern i Ba sel – to nie któ re
z tro pów wi$ %$ cych mnie ze sto li c$ Szwaj -
ca rii.

– Co to jest lu po fon? 
– To obój ba so wy.  Obój, po dob nie jak

fa got, prze %y wa j$ dzi& re ne sans no wych
wy na laz ków w po sta ci swych na st"p -
ców:  lu po fo nu i kon tra for te.  To cu da tech -
ni ki, z nie zwy kle kla row nym, moc nym
i bo ga tym brzmie niem, re zul tat do &wiad -
cze' i wnio sków ge nial nych bu dow ni -
czych, któ rzy ten z#o %o ny me cha nizm
stwo rzy li kil ka le d wie lat te mu.  Brak tyl -
ko li te ra tu ry na te no we in stru men ty, je ste -
&my za tem &wiad ka mi na ro dzin no we go
roz dzia #u w hi sto rii mu zy ki.

– Spodziewam si!, "e wymienione
przez pana przed chwil# autorskie
kompozycje nie trafi$y do szuflady?

– Na szcz" &cie nie, i to jest ko lej ny po -
wód, dla któ re go za chwy ci #em si" Szwaj -
ca ri$ – to do praw dy wy ma rzo ny te ren dla
ko go&, kto pra gnie dzie li( si" z pu blicz no -
&ci$ nie ty po wy mi  pro jek ta mi, wy ma ga -
j$ cy mi np. wyj &cia w ple ner, po za sa l" kon -
cer to w$. W mi nio nym ro ku mia #em dwa
pra wy ko na nia:  Wal ser Co de – Sce na rio

for Vio lin -Play er oraz trzy go dzin n$ in te -
rak tyw n$ ak cj" mu zycz n$ na otwar tych
pla cach w ser cu Ber na i Ba zy lei pt.:  me -

tA tem.  Pa r" mie si" cy wcze &niej od by #o si"
tak %e pra wy ko na nie, a po tem kil ka wy ko -
na' (w Cze chach i Szwaj ca rii) mo je go naj -
wi"k sze go ob sa do wo utwo ru:  BE STIA -

RIUM For tu ne Squ are Trio Trip

Sin fAct dla troj ga so li stów, or kie stry sym -
fo nicz nej i elek tro ni ki.  Utwór ten, w któ -
rym prze pro wa dza my ró% ne eks pe ry men -
ty z prze twa rza niem d!wi" ku i na gra' li ve
oraz te stu je my na sce nie w#a sno r"cz nie
skon stru owa ne in stru men ty jest wer sj$
wcze &niej sze go du etu na skrzyp ce, wal tor -
ni", g#o sy i pod r"cz n$ elek tro ni k", któ ry
by# wy ko ny wa ny w Lu cer nie, Ka to wi cach,
By to miu, Bruk se li, Lon dy nie, Bu da pesz -
cie, No vim Sa dzie, Ber li nie i licz nych mia -
stach szwaj car skich.

– Po ru sza j#c si! w ob sza rze twór czo -
%ci mul ti me dial nej z ko niecz no %ci pra -
cu je pan w ze spo le, dzie l#c ro le kom po -
zy to ra i wy ko naw cy – o ile mo" na tu
w ogó le mó wi& o „po dziel no %ci”...

– Oczy wi &cie, tu za sa d$ jest ko mu ni ka -
cja, pra ca z ze spo #em. Je &li cho dzi o ten
kr$g mo ich dzia #a', du %o sa tys fak cji przy -
nio s#y mi ak cje mul ti me dial ne  Car ril -

lo_N13¿, wspó# two rzo ne w kwin te cie
z wy na laz c$, re %y se rem, i dwo ma mu zy -
ka mi plus dwóch in %y nie rów i za ple cze ze
stro ny fe sti wa lu Bien na le Bern. W ci$ gu
sze &ciu ty go dni wy bu do wa li &my na prze -
stron nym stry chu w cen trum sto li cy mu -
zycz n$ ma szy n" ze ste la %em z pi" ciu ton
drew na i „wdmu cha nym” w to na pom po -
wa nym ba lo nem lot ni czym, przez któ re -
go „&lu z"” pu blicz no&( mo g#a do nas
wcho dzi(.  By# to mu zycz ny in te rak tyw -
ny spek takl trwa j$ cy non stop 169 go -
dzin, 13 ra zy 13, a wi"c je den ty dzie' i jed -
n$ go dzi n". Mie li &my w#a sny rytm
dzia #a nia, w#a sny j" zyk, lo %" po &rod ku sce -
ny, a na wi$ zy wa li &my do idei mu zy ki mi -

kro to no wej Ju lia na Car ril lo i Iva na Wy -
schne grad sky’ego.

In nym spo so bem no wej ko mu ni ka cji
z pu blicz no &ci$ by# „stra gan mu zycz ny”
z w#a sno r"cz nie zbu do wa ny mi przez nas
in stru men ta mi, za pra sza j$ cy mi pu blicz no&(
do d!wi" ko we go wcho dze nia w struk tu -
r" na sze go nie usta j$ ce go brzmie nia.  Ni -
czym la bo ran ci wpro wa dza li &my w na sz$
wy sta w" gra j$ cych obiek tów przy pad ko -
w$ pu blicz no&( na Münster platz w Ber nie
i The odor skirch platz w Ba zy lei. Oprócz in -
stru men tów i pla nu dra ma tycz ne go ak cji
przy go to wa #em tak %e trzy go dzin n$ &cie% -
k" d!wi" ko w$, któ ra prze pro wa dza #a nas
przez mu zycz nie wi dzia n$ ak cj" Bo skiej

Ko me dii Dan te go.  Ma te ria# vi deo do ku -
men tu j$ cy te dzia #a nia uka %e si" wkrót ce
w in ter ne cie.

– Pol sk! opusz cza$ pan ja ko po cz#t -
ku j# cy kom po zy tor i doj rza $y so li sta -
-kon tra ba si sta. Czy jest pan na dal
wier ny swe mu in stru men to wi?

– Oczy wi &cie. Mia #em ostat nio spo ro za -
da' so li stycz nych,  na przy k#ad wy ko na -
nie ar cy trud ne go THE RAPS Ian ni sa Xe -
na ki sa w ra mach kon cer tu por tre to we go
te go kom po zy to ra na za pro sze nie En -
sem ble Mo dern z Frank fur tu nad Me nem
w wiel kiej sa li Ra dia WDR w Ko lo nii,
oraz  na za pro sze nie IGNM w Ber nie. Do -
ko na #em tak %e ob ro to w$ ka me r$ re je stra -
cji mu zy ki to wa rzy sz$ cej nie me mu na gra -
niu vi deo wy st" pu dy ry gen ta, w ra mach
pro jek tu Jan ni ka Gi ge ra „Ga brys und
Hen ne ber ger – Trans for ma tion”. Wy ko nu -
j" rów nie% cz" sto utwo ry na pi sa ne spe cjal -
nie z my &l$ o mnie ja ko kon tra ba si &cie, np.
w ra mach pro jek tów ze spo #o wych Tho ma -
sa Kes sle ra (wraz z Col le gium No vum
Zürich – gram tam wy so kie wie lo d! wi" -
ki fla %o le to we, spe cjal ne wi bra cje), Jun -
ghae Lee, Mi che la Ro tha, Al fre da Knüse -
la, Hel mu ta Oeh rin ga i wie lu in nych. To
do wód na to, %e so li stycz ny kon tra bas po -
ci$ ga wspó# cze snych twór ców, g#ów nie po -
przez ma syw no&( swej wi bra cji we wszyst -
kich re je strach i rów nie% ja ko in stru ment
har mo nicz ny – ma cz" sto wio d$ c$ ro l"
w ze spo le.  Tak si" dzie je w utwo rach pi -
sa nych od lat dla pre -art so lo ists. Za sia da -
#em w ju ry or ga ni zo wa ne go przez ten
ze spó# kon kur su kom po zy tor skie go. Otrzy -
ma li &my od je go uczest ni ków wie le ory -
gi nal nych i sa mo dziel nych pro po zy cji,
&wie %ych po my s#ów mu zy ki z „prze bo jo -
w$” ro l$ kon tra ba su.  Co ro ku ma my
w ra mach kon kur sów za strzyk no wej
kom po zy tor skiej ener gii ze Wscho du – kra -
jów nie zrze szo nych w EU, od by li &my te%
kil ka krot nie po dró %e kon cer to we w tam -
te re jo ny – Ar me nia, Azer bej d%an, Gru zja,
jak i ca #e Ba# ka ny, od S#o we nii, Chor wa -
cji, Ser bii, Bo &ni i Her ce go wi ny po Czar -
no gó r" i Ma ce do ni".  Po dró %e te sta no wi$
obu stron n$ wy mia n" do brej twór czej ener -
gii – miej sco wi cie sz$ si" nie zwy kle gosz -
cz$c nasz ze spó#.

–  Chcia$abym, "eby pan na koniec
krótko opisa$ dla nas kulturaln# stron!
Bazylei. Czy s# tam widoczni Polacy?

– Ba zy lea,  miej sce nad zwy czaj nie za -
sob ne w kul tu r", to zbio ry sztu ki sta rej i no -
wej, po dzi wia nej przez ko lek cjo ne rów
i s#yn ne np. po przez swo je tar gi sztu ki ART
BA SEL, &ci$ ga j$ ce do mia sta co ro ku naj -
zna mie nit sze oraz naj dro% sze ga le rie z ca -

#e go &wia ta. Zresz t$ i na co dzie' nie spo -
sób wr"cz ogar n$( pro po zy cji i eks po zy -
cji w ga le riach, fun da cjach, na sce nach mu -
zycz nych, te atrach, w mu ze ach i sce nach
nie za le% nych:  to nie prze bra ne ma ga zy ny
sztu ki, np. Paul Sa cher Sti ftung, w któ re -
go cy klu kon cer to wym wy st$ pi" w kwiet -
niu, Fon da tion Bey eler, dzia #a nia Schau -
la ger, pro jek ty Kun sthal le, Haus der
Elek tro ni schen Künste, Ga re du Nord –
Bahn hof für Neue Mu sik, Im pri me rie Ba -
sel, The ater Ba sel, gru py un der gro un do -
we KLAP P FON i PLAT T FON, czy sa ma
Aka de mia Mu zycz na, b" d$ ca moc nym sil -
ni kiem na p" do wym kul tu ry mia sta.  Pul -
su j$ wy ra zi &cie fe sti wa le mu zycz ne;  wa% -
ny jest Fe sti val Rümlin gen – ro dzaj
„pre -fe sti wa lu”, wy naj du j$ ce go „dia men -
ty” przy sz#ej kul tu ry, na zwi ska kom po zy -
tor skie jesz cze nie zna ne, a któ re b" d$ g#o -
&ne za 5–10 lat na naj wi"k szych
&wia to wych sce nach;  tu do nio s#a ro la war -
sza wian ki Syl wii )y ty' skiej, per ku sist ki,
per for mer ki, im pro wi za tor ki, kom po zy tor -
ki i na uczy ciel ki, któ ra od po nad dwóch de -
kad na da je ton wie lu no wa tor skim dzia #a -
niom ar ty stycz nym w Szwaj ca rii.  Nie
tyl ko sa ma two rzy i edu ku je, ale rów nie%
re ali zu je zna ko mi te se rie „pro mu si ca
no va”, np.  cykl ad re so wa ny do dzie ci „Ga -
re des En fants”. W tak po t"% nym i g" stym
od tre &ci kul tu ro wych ty glu jak Ba zy -
lea – mia sto wi$ %$ ce trzy o&cien ne pa' stwa
(sym bo lem jest po #o %o ne obok je dy ne
na &wie cie trój na ro do we lot ni sko Ba sel -
-Mul ho use -Fre iburg) trud no mó wi( o ja -
kim& wy ró% nia j$ cym si" miej scu pol skiej
kul tu ry mu zycz nej. Jest ona sk#a do w$
glo bal ne go na gro ma dze nia twór ców, któ -
rym et no lo dzy przy da li dzi& traf n$ na zw"
„trans na ro do wych”. 

Nie jest chy ba nie skrom no &ci$ przy zna -
nie so bie miej sca w owym sze ro kim nur -
cie:  &wia dec twem po zo sta je CD Ro bert

Wal ser in der schwe izer Mu sik, gdzie po -
miesz czo no mój utwór  Da ich ein Kna -

be war, a tak %e sze reg pra wy ko na'
mo jej mu zy ki, ja kie mia #y miej sce
w Szwaj ca rii. Kil ka krot nie udzie la #em wy -
wia dów dla tu tej sze go ra dia i te le wi zji;
wszyst ko to &wiad czy za pew ne o otwar -
to &ci Szwaj ca rów i ich ch#on no &ci dla no -
wa tor skich tren dów, o sta ran nym wy #a py -
wa niu bod! ców kul tu ro wych, p#y n$ cych
ze wsz$d, tak %e z Pol ski. To w Ba zy lei mia -
#em spo sob no&( spo tka nia si" ze Zbi gnie -
wem Kar kow skim, któ re go od lat po dzi -
wia #em z da la, a tu w#a &nie mia #em oka zj"
pra wy ko na( je go utwór, za przy ja! ni( si"
i otrzy ma( utwór -de dy ka cj" na kon tra bas
so lo i elek tro ni k".  Po ro zu mie nie to trwa -
#o i owo co wa #o do ko' ca %y cia te go wy -
bit ne go twór cy „osob ne go”, za miesz ka -
#e go w To kio, ucznia Xe na ki sa, któ ry
od wie dzi# Ka to wi ce i mój dom krót ko
przed &mier ci$.  

Do dam rów nie% ju% tyl ko na mar gi ne -
sie, %e mia #em kil ka krot nie swój udzia#
w „eks por cie” Szwaj ca rów do Pol ski,
do Ka to wic, Kra ko wa i War sza wy, we
wspó# pra cy m. in. z Fun da cj$ Pro He lve -
tia.  *mie tan ka szwaj car skich mu zy ków
gra #a tu mu zy k" swe go kra ju, a tak %e nie -
miec k$ i mo je utwo ry. 

– Dzi! ku j! za roz mo w!.  

!
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A
d res To wa rzy stwa Mu zycz ne go im.

Ka ro la Szy ma now skie go sku pia j! -
ce go uwa g" na oso bie i twór czo #ci dru gie -

go po Fry de ry ku Cho pi nie naj wi"k sze go

kom po zy to ra pol skie go wska zu je na Za -

ko pa ne. To tam znaj du je si" Mu zeum

Ka ro la Szy ma now skie go w Wil li „At -

ma” a ona jest ofi cjal n! sie dzi b! To wa rzy -

stwa. Zmia ny, ja kich do ko na no w Wil li

od 2012 ro ku moc no jed nak zmie ni $y sy -

tu acj". Wpraw dzie To wa rzy stwo na dal

utrzy mu je na mo cy umo wy kon tak ty

z Mu zeum Na ro do wym w Kra ko wie, go -

spo da rzem obiek tu w Za ko pa nem, lecz re -

mont „At my” spo wo do wa$ sze reg nie ko -

rzyst nych zmian we wza jem nych re la cjach:

To wa rzy stwo zo sta $o po zba wio ne swo je -

go biu ra usy tu owa ne go w wil li, a prze cho -

wy wa ne w nim ar chi wa lia prze ka za ne

zo sta $y do Bi blio te ki Uni wer sy te tu War -

szaw skie go, z „At my” wy pro wa dzo no

b" d! cy w$a sno #ci! To wa rzy stwa for te -

pian mar ki Bösen dor fer i za st! pio no go za -

ku pio nym przez Mu zeum Na ro do we in -

stru men tem mar ki Schim mel, co

w oczy wi sty spo sób wp$y n" $o na ogra ni -

cze nie wy st" pów re no mo wa nych pia ni stów

za pra sza nych przez To wa rzy stwo do „At -

my”. Wo l! oni gra% na bez po rów na nia lep -

szym Bösen dor fe rze umiesz czo nym

w pi"k nej Ga le rii sym pa ty zu j! ce go z To -

wa rzy stwem Ry szar da Or skie go. Do daj my,

&e za ko pia' czy cy w ni czym nie wy ró& nia -

j! si" za in te re so wa niem Szy ma now skim,

na któ re ten ze wszech miar za s$u gu je, zwa -

&yw szy na de kla ro wa n! przez nie go

przy ró& nych oka zjach, no i uwiecz nio n!
w kom po zy cjach mi $o#% do Pod ha la i je -

go sto li cy. O ni k$ym za in te re so wa niu zda -

je si" #wiad czy% zni ko me po par cie dzia -

$a' na rzecz po pu la ry za cji je go po sta ci

i do rob ku ze stro ny w$adz miej skich Za -

ko pa ne go i mi zer na licz ba cz$on ków To -

wa rzy stwa je go imie nia. Do#% wspo mnie%,
&e od wie lu lat w za rz! dzie To wa rzy stwa

nie ma jed ne go za ko pia' czy ka, a na od by -

tym w grud niu mi nio ne go ro ku Wal nym

Zje( dzie nie po ja wi$ si" &a den z nich.

W pre zy dium za rz! du zna le( li si" po now -

nie zwi! za ni z ka to wic k! Aka de mi! Mu -

zycz n! prof. Jo an na Do ma' ska (pre zes),

prof. Eu ge niusz Kna pik, dr Ar ka diusz

Ku bi ca (wi ce pre ze si) oraz war sza wia cy

prof. S$a wo mir Czar nec ki i skrzy pek

Kwar te tu „Pri ma Vi sta” Jó zef Ko li nek. Je -

&e li sy tu acj" t" trak to wa% ja ko do wód spo -

$ecz nej ak tyw no #ci lub jej bra ku, to ju& dru -

gie go fak tu tj. wy eks po no wa nia Ka to wic

ja ko miej sca kil ku szcze gól nie wa& nych

wy da rze' mu zycz nych o za si" gu mi" -
dzy na ro do wym nie mo& na lek ce wa &y%. To

tu taj w li sto pa dzie 2012 ro ku od by$ si"
I Mi" dzy na ro do wy Kon kurs Kom po zytor -

ski im. Ka ro la Szy ma now skie go, na któ ry

na p$y n" $o 176 par ty tur z ca $e go #wia ta,

a w 2014 ro ku I Mi" dzy na ro do wy Kon kurs

Kwar te tów Smycz ko wych im. te go kom -

Ka to wi ce Ka ro lo wi

Szy ma now skie mu
KA ROL RA FA) BU LA

Afisz kon cer tu fi na !o we go „Czte ro g!o su”
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Fo to gra fia z od r"cz n# de dy ka cj# K. Szy ma now skie go dla chó ru „Ogni wo” na pa mi#t k" wy ko na -

nia „Sta bat Ma ter” w Ka to wi cach. 
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po zy to ra. Tu te! w ubie g"ym ro ku upa mi#t -
nio no po byt Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach 3 la ta przed $mier ci% kom -
po zy to ra cy klem kon cer tów z re pli k% kon -
cer tu z 1934 ro ku, w cza sie któ re go
pod dy rek cj% Je rze go Mak sy miu ka wy ko -
na no „Sta bat Ma ter” uwa !a ne za naj -
wspa nial sze dzie "o Szy ma now skie go,
a w po zo sta "ych kon cer tach za pre zen to wa -
no dzie "a je go wy bit nych spad ko bier -
ców – Bo le s"a wa Sza bel skie go, Hen ry ka
Mi ko "a ja Gó rec kie go i Eu ge niu sza Kna pi -
ka. Wszyst kich trzech cie sz% cych si# $wia -
to w% s"a w% kom po zy to rów "% czy pro fe so -
ro wa nie w Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Szy ma now skie go. 

Wp"yw na prze su ni# cie dzia "a& ar ty -
stycz nych zwi% za nych z wiel kim pol skim
twór c% z Za ko pa ne go do Ka to wic ma j% bez
w%t pie nia nie po rów ny wal nie ko rzyst niej -
sze wa run ki, ja ki mi po szczy ci' mo g% si#
Ka to wi ce ze wspa nia "%  no w% sie dzi b% Na -
ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie -
go Ra dia (tu pra wy ko na no wy ró! nio -
ne I na gro d% na wspo mnia nym Kon kur sie
Kom po zy tor skim dzie "o hisz pa& skie go
kom po zy to ra Osca ra Pra do sa Sil le ro),
Aka de mi% Mu zycz n% z jej za ple czem
pi#k n% sa l% kon cer to w%, w któ rej raz
za ra zem roz brzmie wa mu zy ka Ka ro la
Szy ma now skie go, sa l% ka me ral n%, w któ -
rej prze bie ga" wspo mnia ny Kon kurs Kwar -
te tów, naj wy! szej kla sy for te pia na mi itp.).
Jak !e ogra ni czo ne jest w po rów na niu
z tym po le dzia "a nia w mie $cie, w któ rym
spo sob no$' do wy ko ny wa nia wiel kich
dzie" Szy ma now skie go da j% je dy nie wn# -
trza ko $cio "ów, a wy ko rzy sty wa ne dla
kon cer tów so li stycz nych i ka me ral nych po -
miesz cze nia „At my”, Ga le rii R. Or skie go,
Te atru Wit ka ce go, czy Mu zeum Et no gra -
ficz ne go s% w sta nie po mie $ci' wiel ce ogra -
ni czo n% licz b# s"u cha czy. Cie szy oczy wi -
$cie fakt, !e kie ru j% ce ty mi kul tu ral ny mi
pla ców ka mi oso by wy ka zu j% wie le sym -
pa tii dla To wa rzy stwa or ga ni zu j% ce go tam
kon cer ty, jak i to, !e s% one do ce nia ne przez
re no mo wa nych ar ty stów i me lo ma nów za -
miesz ku j% cych, b%d( przy pad ko wo prze -
by wa j% cych w Za ko pa nem. Do pó ki jed nak
w Za ko pa nem nie po wsta nie sa la kon cer -
to wa z praw dzi we go zda rze nia, do pó ki nie
zmie ni si# sto su nek w"adz i miesz ka& ców
mia sta do je go Wiel kie go Oby wa te la trze -
ba b# dzie po go dzi' si# z tym, !e cen trum
kul tu Ka ro la Szy ma now skie go b# dzie,
bo ju! si# nim sta "a, sto li ca Gór ne go
)l% ska. To tu jest uczel nia i s% szko "y $red -
nie je go imie nia, tu od by wa j% si# kon ku -
ren cyj ne dla lip co wych Dni Mu zy ki
w Za ko pa nem Wie czo ry z Mu zy k% Ka ro -
la Szy ma now skie go i kom po zy to rów je -
mu wspó" cze snych, tu obok mi# dzy na ro -
do wych kon kur sów kom po zy tor skich
– ko lej ny pla no wa ny jest w bie !% cym ro -
ku – kon ty nu owa ne b# d% – po I Mi# dzy -
na ro do wym Kon kur sie Kwar te tów Smycz -
ko wych na st#p ne mi# dzy na ro do we
kon kur sy wy ko naw cze, tu dzie "a Szy ma -
now skie go ma j% bo wiem swych sta "ych
wiel bi cie li. Wszyst ko wska zu je na to, !e
za in te re so wa nie oso b% i twór czo $ci% wiel -
kie go pol skie go kom po zy to ra za ta cza'
b# dzie tu co raz szer sze kr# gi. Pra gnie te -
go $ro do wi sko mu zycz ne, sprzy ja j% te mu
w"a dze mia sta i spon so ru j% ce dzia "al no$'
na je go rzecz fir my.

!

Pre zes KSSE Piotr Wo ja czek wr! cza dy plo my lau re atom Mi! dzy na ro do we go Kon kur su Kwar te tów
Smycz ko wych. 

Dr Mar cin Kru pa (ów cze sny wi ce pre zy dent Ka to wic) wr! cza dy plo my lau re atom Mi! dzy na ro do we -
go Kon kur su Kwar te tów Smycz ko wych.

Mu zeum Ka ro la Szy ma now skie go w Wil li „At ma” w Za ko pa nem, stan sprzed 2012 r.
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Na uka po sz!a w las – zwy k!o si" mó wi#,
gdy edu ka cja nie przy no si ocze ki wa -

nych efek tów. Ale mo $e na le $a !o by upo -
wszech ni# in ne po wie dzon ko: na uka wy cho -
dzi z la su. Zdzi wie nie? Pew nie tak, ale ci,
któ rzy cho# raz uczest ni czy li w któ rej% z co -
raz licz niej szych ple ne ro wych im prez or ga -
ni zo wa nych przez La sy Pa& stwo we wie dz',

$e „lu dzie la su” nie tyl ko dba j' o kon dy cj"
na szych drze wo sta nów, ale i sta ra j' si"
wp!y wa# na %wia do mo%# eko lo gicz n' spo -
!e cze& stwa.

Te mu ce lo wi s!u $' nie tyl ko oko licz no -
%cio we pik ni ki – z oka zji ogól no pol skich jak
i le %nych %wi't czy ju bi le uszy, ale i, a w!a -
%ci wie przede wszyst kim, sze ro ko za kro jo -

na ak cja edu ka cyj na pro wa dzo na, rzec
mo$ na: na co dzie&, w%ród dzie ci i m!o dzie -
$y, w my %l za !o $e nia, $e czym sko rup ka
za m!o du na si'k nie… itd. Od ra zu do da# te$
trze ba, $e edu ka cja le %na to nie ja ki% ka prys
czy prze lot na za chcian ka co nie któ rych
am bit nych nad le %ni czych, ale przed si" -
wzi" cie re ali zo wa ne w ca !ym kra ju i ma j' -
ce umo co wa nie praw ne w za !o $e niach Po -
li ty ki Le %nej Pa& stwa (1997) i Za rz' dze niu
nr 57 Dy rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pa& -
stwo wych (2003). Tak wi"c, nie jest to zja -
wi sko $y wio !o we – od cza su do cza su,
a edu ka to rzy le %ni nie s' przy pad ko wy mi
lud( mi, któ rzy aku rat edu ku j', bo zd' $y li
wcze %niej upo ra# si" z obo wi'z ka mi z za -
kre su ochro ny, ho dow li czy in nej dzie dzi -
ny go spo dar ki le %nej. Ba, edu ka to rzy ma j'
ju$ na wet swo je ogól no pol skie sto wa rzy sze -
nie. A brzmi' ce ni czym kl' twa sta re po wie -
dzon ko: „oby% cu dze dzie ci uczy!” in ter pre -
tu j' li tyl ko w ka te go riach opty mi stycz nych,
ja ko do dat ko wy bo dziec do te go nie w't pli -
we go wy zwa nia – nie rzad ko bar dzo sa tys -
fak cjo nu j' ce go, gdy do strze ga si" na twa -
rzach dzie ci za fa scy no wa nie opo wie %cia mi
o le sie.

!ubr z re kla my, "y ra fa z la su…

A$e po trze ba edu ka cji przy rod ni czej ist -
nie je nie trze ba chy ba o tym ni ko go

prze ko ny wa#. Ma j' cym w't pli wo %ci po da -
j" przy k!a dy z $y cia wzi" te: wi dok spre pa -
ro wa ne go bor su ka w ga blo cie za ska ku je
dzie ci, nie wie dz' kto zacz, nie któ re ko ja -
rz' go ze skunk sem, zna nym z ba jek di sney -
ow skich, nie któ rzy zga du j', $e to szop, ale
bor suk? Nie, ta kie go nie zna j'. Py ta nie o naj -
wi"k sze zwie rz" w pol skich la sach te$ jest
za trud ne. A gdy dla u!a twie nia po da je si",
$e na li ter k" „$”, to pa da od po wied(: $y ra -
fa (sic!). Gdy wresz cie edu ka tor „ujaw nia”,
$e to o $u bra cho dzi !o, dzie ci krzy cz': tak,
zna my z te le wi zji, z re kla my pi wa…

Ucznio wie z „pod sta wó wek” nie s!y -
sze li te$ o da nie lu, a na py ta nie o naj wi"k -
sze go ko ta w na szych knie jach dzie ci od po -
wia da j': ty grys, bo ry% wie lu ch!op com
i dziew cz" tom nie jest zna ny. To nie od osob -
nio ne sy tu acje z ja ki mi sty ka j' si" le %ni -
cy – edu ka to rzy. Sam te go by !em %wiad -
kiem, nie jed no krot nie.

Oczy wi %cie zda rza j' si" i im po nu j' ce
przy k!a dy wie dzy, gdy np. ucze& pierw szej
kla sy pi"k nie wy mie nia na zwy kil ku ga tun -
ków ro dzi mych drzew le %nych, dzie l'c je
jesz cze na igla ste i li %cia ste. Al bo przed szko -
la cy wie dz' cy, $e u re ni fe rów, któ ry mi
w grud niu przy by wa do nas Mi ko !aj, w od -
ró$ nie niu od na szych je le ni czy sa ren, nie
tyl ko „pa no wie”, ale i „pa nie” ma j' g!o wy
przy ozdo bio ne po ro $em. Ale to ra czej za -
s!u ga ro dzi ców, $e wpa ja j' swo im mi lu si& -
skim wie dz" przy rod ni cz'. Czy li, nie za s!u -
ga szkó!, bo w pod r"cz ni kach szkol nych
trud no zna le(# le %ne tre %ci. Je %li wi"c, ro -
dzi ce nie za dba j', to do pie ro na wy ciecz ce
do nad le %nic twa, dzie ci sty ka j' si" z praw -
dzi wym (a nie tyl ko ob raz ko wym z pod r"cz -
ni ka) la sem i wi dz' $y we b'd( spre pa ro wa -
ne eks po na ty ro dzi mej fau ny i flo ry.
A do dat ko wo, pod czas za j"# z le %ni kiem, za -
ch" ca j' do zg!" bia nia wie dzy or ga ni zo wa -
ne prze ze& kon kur sy – ele ment ry wa li za cji
po ma ga sku pi# uwa g" bar dziej ni$ sam wy -
k!ad.

Ro dzi si" wi"c py ta nie: czy le %ni cy wy -
r" cza j' w ten spo sób na uczy cie li? Na pew -
no im du $o po ma ga j', uczu la j'c m!o de umy -

Pszczo !y miod ne wzbu dza j" za in te re so wa nie za rów no naj m!od szych jak i do ro s!ych, a nad le #ni czy
Ta de usz Nor man ch$t nie wpro wa dza w taj ni ki ich %y cia. Tu, przy ulu po ka zo wym i ta bli cy mul ti me -
dial nej pod czas „Eko son gu” w Ka to wi cach – Pa new ni kach.

Pierw szy raz, oko w oko z bor su kiem… Co praw da, tyl ko spre pa ro wa nym i w ga blo cie Le #nej Sa li
Edu ka cyj nej Nadl. Ka to wi ce, ale jed nak…

Na uka
wy cho dzi z la su

Tekst i zdj" cia: 
JE RZY MA CHU RA

By nie my li# skunk sa z bor su kiem, czy li…
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s!y na zja wi ska, któ re w szkol nych sa lach

s" po mi ja ne, lub oma wia ne le d wie w nie -

wiel kim stop niu. 

Vi val di w le sie,
czy li przy k!ad z Ka to wic

D
o brym przy k!a dem le #nej edu ka cji jest

Nad le #nic two Ka to wi ce – ob cho dz" ce

w tym ro ku 70-le cie dzia !al no #ci. Do brym

z ró$ nym wzgl% dów. Ju$ sa me uwa run ko wa -

nia geo gra ficz no -ad mi ni stra cyj ne pre ten du -

j" t% jed nost k% La sów Pa& stwo wych do po -

ka za nia jej ja ko przy k!ad. Bo prze cie$
szu ka' ta kie go dru gie go nad le #nic twa,

na któ re go ob sza rze funk cjo no wa !o by osiem

du $ych miast (Cho rzów, Ka to wi ce, My s!o -

wi ce, Ru da (l" ska, Sie mia no wi ce, (wi% to -

ch!o wi ce, Ty chy i Za brze) oraz sze#' mniej -

szych miast i gmin (Bie ru&, Che!m (l" ski,

Gie ra! to wi ce, Imie lin, L% dzi ny, Mi ko !ów).

Ta kie sil ne skon cen tro wa nie lud no #ci i prze -

my s!u nie po zo sta je obo j%t ne dla trwa !o #ci

la su, a zja wi sko wzmo $o nej an tro po pre sji

przy czy nia si% do ró$ nych form de ge ne ra -

cji i prze kszta! ce& zbio ro wisk le #nych. Za -

ra zem jed nak w!a #nie te re ny Nad le #nic twa

Ka to wi ce s" nie zwy kle od po wied nie dla pro -

wa dze nia za j%' z za kre su edu ka cji le #nej. Bo

funk cjo nu je tu kil ka set przed szko li, szkó!
pod sta wo wych, gim na zjal nych i #red nich

oraz szkó! wy$ szych, bo no tu je si% tu

wzmo $o ny ruch tu ry stycz ny, bo la sy tu ro -

sn" ce s" do st%p ne ze wzgl% du na roz bu do -

wa n" sie' dróg le #nych i lo kal nych, bo wie -

le tu par kin gów, miejsc bi wa ko wa nia

i o#rod ków wy po czyn ko wych. I wresz cie:

la sy Nad le #nic twa Ka to wi ce cha rak te ry zu -

j" si% bo gac twem przy rod ni czym wy ni ka j" -
cym ze zró$ ni co wa nia geo mor fo lo gicz ne go

te re nu. Do da j"c do te go dwa re zer wa ty

przy ro dy (Las Murc kow ski i Ocho jec),

wie le po mni ków przy ro dy, kil ka u$yt ków

eko lo gicz nych i ze spo !ów przy rod ni czo -kra -

jo bra zo wych (m. in. Uro czy sko Bu czy na,

)ró d!a K!od ni cy czy Do li na Jam ny) oraz

„Le #ne Po go to wie” czy li schro ni sko dla dzi -

kich zwie rz"t – mo$ na mó wi' o wy ma rzo -

nej wr%cz ba zie edu ka cyj nej. 

Ale i tak, nie ko niec to jesz cze atrak cji,

ja kie cze ka j" na od wie dza j" cych Nad le #nic -

two Ka to wi ce. Bo w bez po #red nim s" -
siedz twie sie dzi by le #ni ków, od 2007 r. spa -

ce ro wa' tam mo$ na po Le #nej (cie$ ce

Edu ka cyj nej, z eks po zy cj" drzew i krze wów,

krze wi nek i by lin cha rak te ry stycz nych dla

te re nów (l" ska. Wzd!u$ #cie$ ki, któ ra

przy sto so wa na jest dla osób po ru sza j" -
cych si% na wóz kach in wa lidz kich, jest rów -

nie$ eks po zy cja #ro do wisk wod no -b!ot -

nych z cha rak te ry stycz ny mi dla wil got nych

!% gów i ol sów ro #li na mi. Ro sn" tam tak $e
ro #li ny mio do daj ne, a i jest pa sie ka z ulem

po ka zo wym, któ ry – nie tyl ko u dzie -

ci – wzbu dza o$y wio ne za in te re so wa nie. To,

rzec mo$ na, „oczko w g!o wie” nad le #ni cze -

go Nad le #nic twa Ka to wi ce – Ta de usza
Nor ma na, pszcze la rza co si% zo wie, któ re -

go ta pa sja tak po ch!o n% !a, $e uczest ni czy

w kon fe ren cjach i se mi na riach, tak $e mi% -
dzy na ro do wych, po #wi% co nych $y ciu i ho -

dow li pszczó!. Nic wi%c dziw ne go, $e nad -

le #ni czy, w mia r% wol ne go od in nych

obo wi"z ków cza su, wspo ma ga edu ka to rów,

zaj mu j" co przy bli $a j"c t% te ma ty k% od -

wie dza j" cym sto isko Nad le #nic twa, pod czas

ró$ nych im prez ple ne ro wych. 

Jest jesz cze i in nym ma gnes przy ci" ga -

j" cy mi !o #ni ków przy ro dy do sie dzi by

Nad le #nic twa. To Le #na Sa la Edu ka cyj na,

gdzie za in sta lo wa no no wo cze sny sys tem

mul ti me dial ny ty pu „#wia t!o i d*wi%k”, dzi% -
ki cze mu mo$ na do sko na le wczu' si% w at -

mos fe r% la su i po zna' taj ni ki ota cza j" cej nas

przy ro dy, jed no cze #nie po dzi wia j"c „le -

#ne pre zen ta cje” ob ra zu j" ce wio sn%, la to, je -

sie& i zi m%. Pre zen to wa ne s" tam ró$ ne sce -

na riu sze – dla dzie ci, w gwa rze #l" skiej,

a tak $e przy mu zy ce po wa$ nej.

– Cza row ne d!wi" ki kon cer tu skrzyp co -

we go „Czte ry Po ry Ro ku” An to nio Vi val die -

go czy do sko na le uchwy co ny, ucho dz# cy

za je den z naj pi"k niej szych w mu zy ce „Po -

ra nek” z I su ity Pe er Gynt Edwar da Grie -

ga, ubar wio ne opo wie $ci# o le sie i je go

miesz ka% cach wpro wa dza j# go $ci w nie zwy -

k&y $wiat przy ro dy Gór ne go 'l# ska – wy -

ja #nia po my s!o daw ca, za st%p ca nad le #ni cze -

go Bo le s!aw Bo brzyk. – Kto us&y szy

i zo ba czy ten spek takl uzna, (e nie tyl ko przy -

ro da jest do sko na &a, ale (e Vi val di i Grieg

ge nial nie opi sa li mu zy k# ota cza j# cy nas

$wiat. Spek ta kle ubar wio ne d!wi" ka mi na -

tu ry – ule wa mi, wi chu ra mi i bu rza mi, z wy -

&a nia j# cy mi si" z ciem no $ci le $ny mi zwie -

rz" ta mi,  bu du j# w wy obra! ni ka( de go

z nas nie zwy k&e sko ja rze nia. Za my s&em

stwo rze nia tej pre zen ta cji by &a ch") po ka -

za nia jak nie zwy k&a jest mu zy ka, w ja ki do -

sko na &y spo sób jej twór cy po przez ogrom -

n# in wen cj" me lo dycz n# od da li li ryzm

i sub tel n# na stro jo wo$) la su. Nie ma chy -

ba w kra ju po dob ne go przy k&a du ta kie go

uka za nia $wia ta przy ro dy. 

Bo le s!aw Bo brzyk opra co wa! i re $y se ro -

wa! spek ta kle, do bie ra! d*wi% ki przy ro dy,

wy my #li! jak w cie ka wy spo sób zgra' mu -

zy k% z o#wie tle niem, do pra co wy wa! zgod -

no#' tek su i me lo dii w ak cen tach i fra zo wa -

niu. Sce na riusz, po dob nie jak w przy pad ku

spek ta kli dla dzie ci i spek ta kli #l" skich, na -

pi sa !a je go $o na Mag da le na Bo brzyk
– z za wo du le karz, do sko na le ro zu mie j" ca

pra wa rz" dz" ce przy ro d". Bez jej za an ga -

Przed szko la ki po zna j# ga tun ki drzew i ch"t nie chc# prze ko na) si" czy to praw da, (e np. przy tu la -

j#c si" do brzo zy uspo ka ja my si"…

Las kry je w so bie wie le ta jem nic, to te( wy k&a du le $ni ka, in (y nie ra S&a wo mi ra Fo ryst ka dzie ci s&u -

cha j# z wiel k# uwa g# – tu w Pa wi lo nie Dy dak tycz nym ZOO w Cho rzo wie.
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!o wa nia nie uda "o by si# za ko$ czy% te go
dzie "a – od po wied nie do sto so wa nie tem pa
i ryt mu opo wie &ci do pre zen to wa nych ob -
ra zów i mu zy ki to wiel kie wy zwa nie – wy -
ma ga wy czu cia i wra! li wo &ci. W na gra niach
uczest ni czy li te! dzien ni ka rze i ak to rzy, u!y -
cza j'c swych g"o sów, a w opro gra mo wa niu
sys te mu pre zen ta cyj ne go Le szek Ce piel,
któ ry od po cz't ku two rzy" elek tro ni k#
do sys te mu ste ru j' ce go na g"o &nie niem
i o&wie tle niem. Z my &l' o ob co kra jow cach
przy go to wa no rów nie! „Czte ry Po ry Ro -
ku”  w wer sjach an giel skiej i nie miec kiej,
z któ rej nie jed no krot nie ko rzy sta j' uczest -
ni cy ró! nych mi# dzy na ro do wych kon fe ren -
cji, a tak !e stu den ci – ob co kra jow cy. Ale to
nie ko niec twór czej pra cy ka to wic kich le -
&ni ków, bo B. Bo brzyk wspól nie z in !y nie -
rem nad zo ru Grze go rzem Skur cza kiem na -
dal pra cu j' nad udo sko na la niem eks po zy cji
i do sto so wa niem do po trzeb go &ci LSE. Po -
ja wia j' si# ró! ne no we po my s"y, ale nie
uprze dzaj my fak tów…

Co mó wi! licz by?

Od wie dzi ny w Le &nej Sa li Edu ka cyj nej
s' bez p"at ne, co cz# sto za ska ku je od -

wie dza j' cych, a o sa tys fak cji z ta kich od -
wie dzin niech &wiad cz' licz ne wpi sy dzi#k -
czyn ne w ksi# dze pa mi't ko wej. Z ro ku
na rok licz ba go &ci po wi#k sza si#. Jak wy -
ni ka z da nych przed sta wio nych nam przez
spe cja li st# ds. ad mi ni stra cji i edu ka cji przy -
rod ni czo -le &nej S"a wo mi ra Fo ryst ka,
w 2013 ro ku zor ga ni zo wa no 270 za j#%
w LSE, w któ rych uczest ni czy "o ok. 7
tys. 100 osób, w tym 2 tys. 100 przed szko -
la ków, 3 tys. uczniów ze szkó" pod sta wo -
wych, 1,5 tys. – z gim na zjów, 250 – m"o -
dzie! po nad gim na zjal na i 250 – stu den tów
i osób do ro s"ych. Ale prze cie! Le &na Sa la

Edu ka cyj na, cho% nie w't pli wie to wiel ka
atrak cja, jest tyl ko jed nym z ele men tów po -
li ty ki edu ka cyj nej Nad le &nic twa. Bo prze -
cie! s' te! lek cje te re no we i wy ciecz ki, spo -
tka nia z le &ni kiem w szko "ach i in nych
pla ców kach (do my kul tu ry, mu zea, urz# dy
gmin ne itp.), or ga ni zo wa ne s' tak !e wy sta -
wy edu ka cyj ne. I we wszyst kich tych za j# -
ciach uczest ni czy "o w 2013 ro ku, oko "o 24
tys. 450 osób. Ta licz ba mo !e im po no wa%,
ale prze cie! i na tym nie ko niec. Bo, jak ju!
wcze &niej wspo mnia "em, ka to wic cy le &ni -
cy uczest ni cz', or ga ni zu j'c swo je sta no wi -
sko edu ka cyj ne, w ró! ne go ro dza ju im pre -
zach ple ne ro wych (np. „Wiel ka Ma jów ka”,
„Eko song”, „(wi# to G"o gów”). I we dle sza -
cun ko wych da nych, w oma wia nym ro ku,
w ta kich fe sty nach z ka to wic ki mi le &ni ka -
mi ze tkn# "o si# ok. 20 tys. osób. Wst#p ne

da ne za mi nio ny co do pie ro rok s' jesz cze
bar dziej im po nu j' ce.

Wszyst ko to le &ni cy czy ni' bez p"at nie,
cho% zda j' so bie spra w# z te go, !e w dzi -
siej szych cza sach to ewe ne ment. I !e, s' ta -
cy, któ rzy twier dz', !e je &li co& nie ma kon -
kret nej ce ny, gdy jest za dar mo, to wzbu dza
po dej rze nie co do swej war to &ci. Ale w La -
sach Pa$ stwo wych nie ma j' ta kich dy le ma -
tów, bo po dzi# ko wa nia i sa tys fak cja uczest -
ni ków za j#% edu ka cyj nych to naj lep sza
za p"a ta za „bi let wst# pu”.

„Gdy dzie ci na uczy my ko cha% przy ro d#,
b# d' ko cha% i lu dzi…” – us"y sza "em od jed -
ne go z edu ka to rów. Pi#k ne to s"o wa, a mnie
sk"a nia j' ce do jesz cze jed nej re flek sji: mo -
!e by tak do to cz' cej si# (pra wie per ma nent -
nie) dys ku sji o mo de lu pol skiej o&wia ty za -
pro si% i le &ni ków…? !

70 lat mi n# "o…
W tym ro ku le &ni cy z Nad le &nic twa Ka to wi ce ob cho dz' 70-le cie dzia "al no &ci. Cho%

w 1945 ro ku nie po wsta "o nad le &nic two o ta kiej na zwie, to jed nak utwo rzo ne wte dy trzy
nad le &nic twa: Pa new niki, Murc ki i Imie lin, sta no wi'  dzi& trzy cz# &ci sk"a do we Nadl. Ka -
to wi ce.

Ró! na by "a prze sz"o&% tych la sów. Kie dy& sta no wi "y one w"a sno&%: Ja na Hen ry -
ka XV Ksi# cia Pszczy$ skie go, hra bie go Thie le -Winc le ra, hra bie go Ho enc kel von Don -
ner smar ka, spó" ki ak cyj nej „Wi rek”, „Skar bo fer mu”, spó" ki ak cyj nej „Gi sche”, spó" ki
ak cyj nej „Go du la”, fir my „(l' zak”, „Spó" ki Brac kiej”, mia sta Ka to wi ce, Grun fel da i Wol -
ma na, „Spól no ty In te re sów Gór ni czo -Hut ni czych”, spó" ki ak cyj nej „Za k"a dy Ho hen loe”
i spó" ki ak cyj nej Ko pal$ i Hut. Co cie ka we, Ksi' !e Pszczy$ ski jesz cze w 1937 r. zrzek"
si# 56 proc. po wierzch ni swych dóbr (ok. 21 tys. 602 ha la sów) w za mian za… za le g"o -
&ci po dat ko we.

Cie ka wa te! prze sz"o&% wi' !e si# z lo ka li za cj', jak i sa my mi bu dyn ka mi sta no wi' cy -
mi sie dzi b# Nad le &nic twa. Wcze &niej na le !a "y one do za rz' du Hu ty „Ida”. Pó) niej re -
zy do wa" tu go spo darz ob wo du la sów ksi' !# cych Nad le &nic twa Em ma nu el se ge, le &ni czy
Adolf Krem min (st'd na zwa miej sca ja ko „Kry mi nów ka”). 

Nad le &nic two Ka to wi ce w obec nym kszta" cie po wsta "o 1 stycz nia 1974 ro ku z po "' -
cze nia wcze &niej wy mie nio nych trzech nad le &nictw, ma j'c dzi& w za rz' dzie po wierzch -
ni# 14 tys. 400 ha. 

Czu cho wie i mo ji to
T"u ma cz# do pol skiej Wi ki pe dii ar ty -

ku" po $wi# co ny Chu jom, czy li ple mie -
niu Ma jów za miesz ku j! ce mu Gwa te ma -
l# i Mek syk. Na zw# t# nada li hisz pa% scy
kon kwi sta do rzy i zgod nie z re gu "a mi j# -
zy ka hisz pa% skie go wy ma wia si# j!
[czuh]. U&y wa nie w pi $mie hisz pa% -
skie go za pi su bu dzi jed nak co naj mniej
nie po wa& ne sko ja rze nia, zw"asz cza
w zda niach ta kich, jak: „Sza co wa na licz -
ba Chu jów w Los An ge les zbli &o na jest
do lud no $ci San Se ba stián Co atán” lub
te& „Bli sko czte ry ty si! ce miesz ka% -
ców Nen tón po s"u gu je si# chu jem”. Czy
mo& na za tem spo lsz czy' t# na zw#, tak
jak spo lsz czo no na zwy in nych ple mion
in dia% skich? Ja k! for m# po win no przy -
bra' spo lsz cze nie: czuh (dla j# zy ka)
i Czu ho wie czy mo &e czuch i Czu cho wie?
Jak po wi nien brzmie' przy miot nik:
chu ja! ski czy czu (c) ha! ski?

To fakt, !e je &li przyj mie my na zw#
w po sta ci ory gi nal nej, ob cej: Chuj (pol -
ska for ma brzmia "a by Chu jo wie), to

z pew no &ci' u!yt kow ni cy pol sz czy zny b# -
d' j' od czy ty wa% na spo sób pol ski, a nie
hisz pa$ ski, bo do ta kie go spo so bu wy ma -
wia nia je ste &my przy zwy cza je ni. W do -
dat ku ple mi# to nie jest u nas zna ne tak
do brze, jak ple mio na In dian Ame ry ki Pó" -
noc nej, al bo nie jest zna ne wca le. Wie my
wpraw dzie, !e w wy ra zach po cho dz' cych
z hisz pa$ skie go, li te r# j ma my od czy ty -
wa% ja ko h, por. jun ta [hun ta], mo ji to [mo -
hi to], Ju an [hu an], pu sty nia Mo ja ve [mo -
ha ve], ale nie s' to wy ra zy cz# sto
spo ty ka ne. U!y wa nie na zwy ple mie nia
w for mie ory gi nal nej by "o by za tem nie -
zr#cz ne i oby tyl ko ta kie! Nie ste ty na zwa
w"a sna, któ ra jest ko ja rzo na z okre &le niem
wul gar nym, mo !e te! de pre cjo no wa%, po -
ni !a%, o&mie sza% oso by, któ re s' ni' na -
zy wa ne. Opra co wa nie en cy klo pe dycz ne
nie po win no by% po wo dem ta kich ocen. 

Mo im zda niem po wy! sze ar gu men ty
prze ma wia j' do sta tecz nie za przy j# ciem
pro po no wa nej przez Pa na for my spo lsz czo -
nej, nie ma po nad to prze szkód, by j'
wpro wa dzi%, po nie wa! za rów no w hi sto -
rii na sze go j# zy ka, jak i wspó" cze &nie
mo !e my wska za% licz ne przy k"a dy za po -

!y cze$ do sto so wa nych for m' za pi su
do pra wi de" pol skiej fo ne ty ki, jak cho% by
daw niej sze cu kier (niem. Zuc ker), szko !a
("ac. scho la), ró" (fr. ro uge), biu ro (fr. bu -
re au), sejf (ang. sa fe), wspó" cze &niej sze
d"in sy (ang. je ans), czip sy (ang. chips), di -
zajn (ang. de sign), po tocz ne mejl (ang. ma -
il) itd. Tak !e wspo mnia ne przez Pa na
szcze py in dia$ skie ma j' w pol sz czy) nie na -
zwy spo lsz czo ne (w na wia sach po da j#
for my ory gi nal ne): Ko man czo wie al bo
Ko man cze (Co man che), Cze je no wie al bo
Cze je ni (Chey en ne), Apa cze (Apa che),
Na wa ho wie (Na va jo) i in.

Je &li idzie o wy bór mi# dzy li te ra mi h
i ch, to war to wzi'% za przy k"ad for my b# -
d' ce ju! w u!y ciu, ta kie jak Na wa ho, Mo -
ha ve czy ma ri hu ana (ory gi nal nie: Na va -
jo, Mo ja ve, ma ri ju ana). Tak !e na zwa
na po ju mo ji to by wa ju! za pi sy wa na ja ko
mo hi to, a rze czow nik jun ta (czy ta ny [hun -
ta]) przyj mie te! kie dy& by% mo !e (jak w li -
tew skim) fo ne tycz n' pi sow ni#. 

Osta tecz nie wi#c mo! na po le ci% za pis
Czu ho wie dla na zwy ple mie nia, a czuh dla
j# zy ka. J# zyk mo! na by te! okre &li% ja ko
czu ha# ski, bo ra czej nie czu how ski – ten
ostat ni przy miot nik ma czy tel niej sze od nie -
sie nia do ple mie nia. Z punk tu wi dze nia s"o -
wo twór cze go obie for my przy miot ni ków
s' po praw ne.

KA TA RZY NA WY RWAS
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ar na wa! do bie ga ko" ca.

Kie dy b# dzie cie Pa" stwo

czy ta$ ten fe lie ton, za -

pew ne trwa$ b# dzie ju%
Wiel ki Post. Czy aby na pew no &ro -

da Po piel co wa za ko" czy czas sza -

le"stw i prze bie ra nek? Kar na wa!, je -

'li do brze si# przyj rze$, to w na szym

%y ciu spo !ecz nym, a tym sa mym

w me diach, trwa nie ustan nie. Nie -

mal co dzie" wi docz ne s( ob ja wy ja -

kie go' sza le" stwa, a i prze bie ra nek

nie bra ku je. Tro ch# bra ku je w nim

we so !o 'ci, %e o na stro ju bez tro ski

szam pa" skiej nie wspo mn#, na to miast

spo ro wi da$ nie na wi 'ci, cza sem za -

ja d!ej. Za cznij my jed nak od sza le"stw,

al bo wiem s( one wi do wi sko we, a jak

wia do mo, bez ele men tu wi do wi sko -

wo 'ci %a den kar na wa! obej'$ si# nie

mo %e. Gdy by si# gn($ do hi sto rii, to

we nec ki kar na wa! w nie tak bar dzo

za mierz ch!ej prze sz!o 'ci ko" czy! si#
za zwy czaj ja k(' po rz(d n( eg ze ku cj(,
po nie wa%, jak mó wi przy s!o wie po -

pu lar ne w nie któ rych kr# gach, %e by

si# za ba wi$, trze ba ko go' za bi$. W na -

szym kar na wa le eg ze ku cje wy gl( da -

j( nie co ina czej; s( odro bi n# mniej

krwa we, cho$ nie mniej okrut ne. Ich

do dat ko w( atrak cj# sta no wi fakt, i%
s( wy ko ny wa ne nie tyl ko na %y j( -
cych, ale tak %e na dro gich b(d) nie -

ko niecz nie dro gich nie obec nych. Jak

to mo% li we? Tak, jak mo% li we jest

wszyst ko w In ter ne cie. Rzecz w tym,

%e od cza su do cza su ten czy in ny

nie wy %y ty za wo do wo dzien ni karz

na tym czy in nym por ta lu spo !ecz no -

'cio wym u%y wa so bie bez opa mi# ta -

nia na ja kiej' zna nej po sta ci na sze go

pu blicz ne go, obec ne go lub mi nio ne -

go %y cia, t!u ma cz(c (lub nie), %e tzw.

ma in stre amo wi me dia, to n( ce w po -

li tycz nej po praw no 'ci, ta kich re we -

la cji nie pu bli ku j(. Ostat nio przed -

mio tem ta kich in ter ne to wych eg ze ku cji

by! z %y j( cych Je rzy Owsiak, a z cza -

sów mi nio nych Cze s!aw Mi !osz. Tyl -

ko pa trze$, jak we zm( pod ob cas

zmar !e go nie daw no Ta de usza Kon -

wic kie go. Co do me diów ma in stre -

amo wych, to wi#k szo'$ z nich ma

pa skud ny zwy czaj od da wa nia g!o su

tak %e kry ty ko wa nym, co jest oczy -

wi 'cie prze %yt kiem i czy stym za wra -

ca niem g!o wy, do brym dla ja kich'
tam Rzy mian, któ rzy cier pie$ mu sie li

na nad miar wol ne go cza su, sko ro

prze zna cza li go na wy s!u chi wa nie

tak %e dru giej stro ny. W „sie ci” jest to

ab so lut nie zby tecz ne i na ru sza !o by

obo wi( zu j( c( tu za sa d# zwi# z!o 'ci.

Na to miast po praw no'$ po li tycz na by -

wa cza sem ta m( dla po spo li te go cham -

stwa, ale je 'li w „sie ci” wszyst ko jest

po spo li te, to o có% cho dzi?

Pó! bie dy, je 'li ska za" ca mi s( po li -

ty cy, bo wiem po win ni cha rak te ry zo -

wa$ si# skó r( do rów nu j( c( gru bo -

'ci( sta re mu no so ro% co wi. Nie któ rzy

ma j( cie" sz(? Co za szko da. Go rzej,

%e cz# sto by wa j( to ar ty 'ci, któ rych

nie ko niecz nie mu si my ak cep to wa$,
ale po win ni 'my pa mi# ta$, i% cien -

ko'$ ich skó ry za zwy czaj znacz nie

od bie ga od stan dar dów. I nie jest ta -

kie wa% ne, %e to pór za st( pio ny zo sta!
przez ob cas. Na wet je 'li jest on wir -

tu al ny, ma jed nak spo r( si !# uni ce -

stwia j( c(. 
In nym prze ja wem kar na wa !o we go

sza le" stwa jest ok!a da nie si#, po wie -

lu in nych ak ce so riach, tecz ka mi,

przod ka mi z trum na mi w!(cz nie, Lwo -

wem. Na czym to po le ga? Kto' pi -

sze, nie ko niecz nie na wet w In ter ne -

cie, i% z utra t( te go prze uro cze go

mia sta na le %a !o by si#, w ka% dym ra -

zie w ma te rial nym sen sie po go dzi$.
Re ak cja jest na tych mia sto wa – sprzy -

ja ów osob nik neo ban de row com

i w ogó le je 'li jest dzien ni ka rzem, to

co naj wy %ej pol sko j# zycz nym. Kto

in ny dla od mia ny pi sze, i% Lwów jest

i b# dzie za wsze pol skim mia stem.

Spra wa jest ja sna – to tzw. troll op!a -

ca ny przez FSB. Kto', kto bio r(c
pod uwa g# nie co me ta fi zycz n( sy tu -

acj# te go mia sta, po dob nie jak i Wil -

na, uzna! by praw dzi wo'$ obu tych

twier dze", zo sta! by nie chyb nie uzna -

ny za po my le" ca.

A te raz prze bie ran ki. Ja ko dziec ko

fa wo ry zo wa !em naj pierw pi ra ta, po -

tem Zor ro, a w dal szej ko lej no 'ci

musz kie te ra. Z re wol we row cem ra -

czej nie wy sz!o ze wzgl# du na oku la -

ry. Po tem mnie za cz# to prze bie ra$,
nie spe cjal nie py ta j(c o zgo d#, ale to

ju% in na hi sto ria. Na to miast dzi siej -

sze prze bie ran ki ró% nych osób, a na -

wet wi#k szych grup, to do praw dy fe -

no men za s!u gu j( cy na g!#b sz( ana li z#
so cjo lo gicz n(, któ rej za pew ne kie -

dy' si# do cze ka j(. Dzi' ra czej od nio -

s# si# do tych naj bar dziej spek ta ku -

lar nych. Za cznij my mo %e od ki bo li,

któ rzy jesz cze je sie ni( prze bie ra li si#
za wy traw nych te atro ma nów. By !o
na co po pa trze$ – ta ka prze mia na!

Ale na tym nie ko niec. Sta dio no wa

chu li ga ne ria prze bra !a si# na st#p nie

w ko stiu my Kon ra dów, Kor dia nów,

kon fe de ra tów bar skich i nie wiem

ju% ko go i wy ru szy !a mo %e nie ca! -
kiem do oko pów &wi# tej Trój cy, ale

w tam tym kie run ku. Prze bra nia po li -

ty ków by !y rów nie pa rad ne. Nie któ -

rzy, po prze bie ra ni za me ne li, dla lep -

sze go efek tu za cz# li na wet po s!u gi wa$
si# 'ro do wi sko wym j# zy kiem. Naj -

za baw niej si jed nak by li ci prze bra ni

za Eu ro pej czy ków. Bar dzo szyb ko

roz po zna no ich po za 'cian ko wym ak -

cen cie, ale mi mo to za ba wy by !o co

nie mia ra, jak na kar na wa! przy sta !o.

Pan to fla rze prze bie ra li si# i za pew ne

prze bie ra$ b# d( za ma cho, ja ko %e
po czci we la ty no skie ma chi smo po -

no$ za wsze si# spraw dza, zw!asz cza

gdy po li tyk nie po tra fi z sie bie wy -

du si$ %ad ne go sen sow ne go pro gra -

mu. Nie ste ty, do prze bie ra nek do !( -
czy li tak %e nie któ rzy przed sta wi cie le

'wia ta na uki, przy oble ka j(c si# w ko -

stiu my eks per tów ob cych so bie dzie -

dzin. Efek ty nie s( zbyt bu du j( ce

i nie zmie ni te go ani fakt, %e za gra -

ni c( tak %e od cza su do cza su to si#
zda rza, ani te% k!o po ty, któ rych na ro -

bi! so bie pe wien nie ek spert od szcze -

pio nek, któ ry z nie zno 'n( lek ko 'ci(
i przed wcze snym trium fem og!o si!
w In ter ne cie, i% jed no z naj wi#k szych

osi( gni#$ me dy cy ny, to zwy k!y hum -

bug. To jed nak nie ko niec za ob ser -

wo wa nych przez mnie prze bie ra nek.

Jed n( z za baw niej szych jest po mys!
nie któ rych ar ty stów roc ko wych, by

prze bie ra$ si# za eks per tów od po li -

ty ki i au to ry te ty mo ral ne.

A tak swo j( dro g(, to za dzi wia j( ce,

jak wie le z tych mo ich Gó rek (za -

rów no Wiel kich, jak i Ma !ych – bo s(
ta kie, i ta kie – o czym nie wszy scy

mu sz( wie dzie$) wi da$. Oczy wi 'cie

pod wa run kiem, %e cz!o wiek si# do -

brze ro zej rzy i uwa% nie pa trzy. Tak

wi#c pa trz(c na ten nie usta j( cy ko ro -

wód, nie zbyt, jak wspo mnia !em, ra -

do sny, ale barw ny wszyst ki mi od cie -

nia mi g!u po ty i ma !o 'ci, za sta na wiam

si#, jak wy gl( da$ b# dzie Po pie lec te -

go kar na wa !u, bo pr# dzej czy pó) niej

mu si on na dej'$, i z cze go po wsta nie

po pió!, któ rym po sy pa ne zo sta n( nasze

g!o wy. Oby nie z na szych ma rze"
o po my'l nej przy sz!o 'ci. 

!

K

"

Z mo ich Gó rek

WITOLD*TURANT

"
Walka

karnawa!u
z…

karnawa!em
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„Drob na” 

ró" ni ca zda#…
Jak

wy gl! da ty po wa not ka w ma $ej

lo kal nej ga ze cie np. o otwar ciu

wy re mon to wa nej dro gi w gmi nie? Naj -

cz% &ciej tak: Dzi! od by "o si# uro czy ste
otwar cie wy re mon to wa nej dro gi nr …
na od cin ku... Mo der ni za cja po nad czte -
ro ki lo me tro we go od cin ka kosz to wa -
"a 4.626.615 z". Na uro czy ste otwar cie
przy by li…

Kto przy by$ i prze ci na$ wst% g%, to aku -

rat naj mniej wa" ne… Ale oto po ja wia si%
py ta nie, przed któ rym sta je ka" dy cho'
odro bi n% uwa" niej szy czy tel nik: du !o to
czy ma "o? Przy kwo tach id! cych w mi lio -

ny z$o tych prze sta je dzia $a' na sze na tu ral -

ne do &wiad cze nie po zwa la j! ce za sto so wa'
pro ste po rów na nia. Gdy by tak prze pro wa -

dzi' son da" i za py ta' „na co – Two im zda -
niem – id$ naj wi#k sze pie ni$ dze z bu d%e -
tu Two je go mia sta”, co od po wie dzia $a by

zde cy do wa na wi%k szo&' lu dzi? Ja oso bi -

&cie (na ab so lut nie nie re pre zen ta tyw nej

prób ce swo ich s! sia dów) uzy ska $em ta kie

oto od po wie dzi: re mon ty dróg, bu do wa no -

we go ba se nu (na któ ry cze ka li &my od lat),

wy wóz &mie ci przez ca $y rok, wy mia na ka -

na li za cji (prze cie" ca $e mia sto przez trzy

la ta by $o roz ko pa ne)…

Nikt nie wska za" pra wi d"o wej od po -
wie dzi. Tym cza sem w pra wie ka" dej

gmi nie naj wi%k sz! po zy cj! w wy dat -

kach jest za wsze i wsz% dzie O(WIA TA.

Oczy wi &cie, cho dzi o to wszyst ko, co

pod tym po j% ciem si% kry je: od p$ac na -

uczy cie li po przez ra chun ki za ener gi% i za -

kup po mo cy na uko wych a" po re mon ty

szkó$. W zna ko mi tej wi%k szo &ci gmin to

oko $o 40 pro cent wy dat ków. Spo ro jest ta -

kich, w któ rych o&wia ta po ch$a nia po $o -

w% wy da wa nych pie ni% dzy. Re kor dzi st!
w ska li kra ju jest Mied) na w na szym wo -

je wódz twie, prze zna cza j! ca na o&wia t%
gru bo po nad po $o w% swo ich wy dat ków.

Roz ma wia my za tem dzi siaj o na praw d%
wiel kich pie ni! dzach. Ba, naj wi%k szych…

To pie ni! dze bu dz! ce bar dzo du "e kon -

tro wer sje, cza sem spo $ecz ne emo cje,

a cza sem fa l% wza jem nych oskar "e#
i prze rzu ca nia si% na wet de ma go gicz ny -

mi cz% sto ar gu men ta mi.

Tym cza sem sed no pro ble mu wca le nie

tkwi w sa mej tyl ko wy so ko &ci wy dat ków.

A na wet nie przede wszyst kim. W ko# cu

edu ka cja to chy ba naj bar dziej po wszech -

na us$u ga &wiad czo na nam wszyst kim

z pie ni% dzy nas wszyst kich. Ka" dy z nas

w pew nym wie ku tra fia do szko $y i sp% -
dza w niej spo ro lat. To mu si kosz to wa'.
Pro blem po le ga przede wszyst kim na tym,

kto za co od po wia da, kto o czym de cy du -

je i… last but not le ast, kto za to p$a ci.

Przy po mnij my rzecz za pew ne oczy wi -

st! a" do bó lu dla ka" de go sa mo rz! dow -

ca, ale ju" chy ba nie dla ka" de go oby wa -

te la – sk!d po cho dz! pie ni! dze na

utrzy ma nie pol skiej o&wia ty? W 1996 ro -

ku pro wa dze nie szkó$ ad mi ni stra cja rz! -
do wa prze ka za $a sa mo rz! dom. Od te go

cza su z bu d"e tu Pa# stwa co ro ku na kon -

to ka" dej gmi ny i ka" de go po wia tu wp$y -

wa tzw. sub wen cja o&wia to wa. To w$a &nie

ma by' pod sta wo we )ró d$o fi nan so wa nia.

A wszyst ko to we dle  za sa dy, "e je &li
Pa# stwo prze ka zu je ja kie& za da nie sa mo -

rz! dom, to – zgod nie z pra wem – mu si za -

pew ni' ich fi nan so wa nie. Z for mal ne go

punk tu wi dze nia, Pa# stwo te go wy mo gu

do pe$ ni $o… 

Zer k nij my za tem na wy bra ne prze ze

mnie zu pe$ nie lo so wo da ne za – rów nie"
lo so wo wy bra ny – 2012 rok:

Ka to wi ce: sub wen cja o&wia to wa – 265,7

mln z$, wy dat ki na o&wia t% – 433,1 mln z$;
Za brze: sub wen cja o&wia to wa – 160,2

mln z$, wy dat ki na o&wia t% – 234,4 mln z$;
By tom: sub wen cja o&wia to wa – 153,6

mln z$, wy dat ki na o&wia t% – 234,9 mln z$;
Ra dzion ków: sub wen cja o&wia to -

wa – 8,7 mln z$, wy dat ki na o&wia t% – 16,3

mln z$;
Mied) na: sub wen cja o&wia to wa – 16,0

mln z$, wy dat ki na o&wia t% – 26,7 mln z$;
…i tak mo" na w nie sko# czo no&'.

Wid mo „ro ku ba zo we go” 
kr# !y nad o$wia t#…

D
ia be$, jak zwy kle tkwi w szcze gó $ach.

Tym ra zem ten „szcze gó$” po cho dzi

sprzed mniej wi% cej dwu dzie stu lat, a od -

ci ska si% pi%t nem do dzi& i d$u go jesz cze

b% dzie si% od ci ska$. 
In sty tut Ba da# nad Go spo dar k! Ryn ko -

w! w jed nym ze swo ich ra por tów stwier -

dzi$ wprost, "e „w"a dze cen tral ne, któ re
od ro ku 1991 wie dzia "y o za mia rze prze -
ka za nia szkó" pod sta wo wych, dra stycz nie
zmniej szy "y in we sty cje in fra struk tu ral ne.

/…/ W 1996 r. wi#k szo!& gmin otrzy ma "a
bu dyn ki wy ma ga j$ ce g"# bo kiej mo der ni -
za cji i zna cz$ cych na k"a dów in we sty cyj -
nych”.

Dra stycz ne ogra ni cze nie na k$a dów

na o&wia t% w la tach po prze dza j! cych prze -

ka za nie szkó$ za owo co wa $o ar gu men tem,

"e prze cie" „prze ka zu je my wam ty le pie -
ni! dzy, ile sa mi ostat nio wy da wa li "my”.
Ten w$a &nie „szcze gó$” nie któ rzy do sad nie

okre &la j! mia nem oszu stwa (ta kie oskar "e -

nia pa da j! cz% sto z ust w$adz lo kal nych),

in ni twier dz!, "e ta ka by $a smut na ko niecz -

no&'. – Pa# stwo wte dy bu do wa $o do pie ro

go spo dar k% ryn ko w! i po wo li wy cho dzi -

$o z wiel kiej za pa &ci go spo dar czej

lat 80. I te raz, gdy sa mo rz! dy g$o &no wo -

$a j!, "e sub wen cja o&wia to wa nie wy star -

cza na utrzy ma nie szkó$, Mi ni ster Edu ka -

cji mo "e ze spo ko jem wy ja &nia', i"
„za da nia o!wia to we fi nan so wa ne s$ z do -
cho dów jed no stek sa mo rz$ du te ry to rial ne -
go. Jed nym z do cho dów sa mo rz$ dów te ry -
to rial nych jest cz#!& o!wia to wa sub wen cji
ogól nej. Wy so ko!& cz# !ci o!wia to wej sub -
wen cji ogól nej dla wszyst kich jed no stek sa -
mo rz$ du te ry to rial ne go usta la co rocz nie
usta wa bu d%e to wa. Kwo t# usta la si# w wy -
so ko !ci nie mniej szej ni% przy j# ta w usta -
wie bu d%e to wej w ro ku ba zo wym”.

I tak oto po ja wia si% ma gicz ne okre &le -

nie „kwo ta przy j% ta w ro ku ba zo wym”...

Wy star czy $o, "e w owym ro ku ba zo wym

wspo mnia na kwo ta by $a "a $o &nie ni ska.

Gdy by dzi& na niej po prze sta', wi%k szo&'
szkol nych bu dyn ków ju" by si% pew nie za -

wa li $a.

I jesz cze jed no wy ja &nie nie dla tych, któ -

rzy nie mu sz! prze cie" orien to wa' si%
w do&' skom pli ko wa nym sys te mie praw -

nym funk cjo no wa nia sa mo rz! du lo kal ne -

go. Wy ja &nij my to na przy k$a dzie, np. wy -

da wa nie do wo dów oso bi stych czy

pro wa dze nie akt sta nu cy wil ne go to tzw.

za da nia zle co ne. Pra wo ja sno mó wi, "e jest

to obo wi! zek Pa# stwa, ale nikt o zdro wych

zmy s$ach prze cie" nie za "! da, "e by w tym

ce lu bu do wa' i or ga ni zo wa' osob ne urz% -
dy. Na co dzie# zaj mu j! si% tym gmi ny, ale

Pa# stwo MA OBO WI* ZEK po kry' zwi! -
za ne z tym kosz ty. Wy bu cha j! na tym tle

wci!" spo ry, ale w osta tecz no &ci mo" na do -

cho dzi' swo ich ra cji na dro dze s! do wej.

Nie któ re sa mo rz! dy id! na t% woj n%. In ne

cza sem gro "!, "e ogra ni cz! pra c% cho' by

USC do ta kie go mi ni mum, na któ re wy star -

cza pie ni% dzy od Pa# stwa. W przy pad ku

o&wia ty sy tu acja jest dia me tral nie in na.

Edu ka cj% pu blicz n! w usta wie za li czo no

do „za da# w$a snych” gmi ny. W ta kiej kon -

struk cji praw nej od ra zu otwie ra si% furt -

ka w po sta ci ta kich oto t$u ma cze#: „w obo -
wi$ zu j$ cym sys te mie praw nym nie ma
prze pi su, z któ re go wy ni ka "o by, i% bu d%et
pa' stwa gwa ran tu je w ra mach sub wen cji
!rod ki na po kry cie wszyst kich wy dat ków
na re ali za cj# za da' o!wia to wych”. Ju" ta -

kie ro zu mo wa nie po wo du je od ruch zgrzy -

ta nia z% ba mi przez sa mo rz! dow ców, ale

trud no si% dzi wi' ich w&cie k$o &ci, gdy

w ko lej nych wy ja &nie niach mi ni ster stwa

czy ta j! np., "e lo kal ne w$a dze ma j! cho' -
by ta kie kom pe ten cje, jak „do ko ny wa nie
ana li zy pod k$ tem ra cjo na li za cji wy po sa -
%e nia szkó" i pla có wek oraz bie %$ cych
op"at, re mon tów i in we sty cji”. Jak to ro -

KRZYSZTOF 
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zu mie!? Ja ko su ge sti" roz rzut no #ci sa mo -

rz$ dów i nie ra cjo nal ne go wy po sa %a nia

szkó& czy pro wa dze nia re mon tów?

Do te go do sz&o no we zja wi sko, o któ rym

chy ba wie dz$ wszy scy – ni% de mo gra ficz -

ny. Ale ju% chy ba nie wszy scy wie dz$, %e
sub wen cja o#wia to wa na li cza na jest m. in.

w za le% no #ci od licz by uczniów w da nej

gmi nie. A ta ma le je. Licz ba na uczy cie li nie

ma le je, a przy naj mniej nie w ta kim tem -

pie. Znów ro sn$ wy dat ki sa mo rz$ dów. Pró -

by li kwi da cji lub &$ cze nia szkó& naj cz" #ciej

owo cu j$ awan tu ra mi i pro te sta mi ro dzi ców

i sa mych na uczy cie li (zresz t$ na wet zro -

zu mia &y mi, bo ro dzi ce nie chc$ po sy &a!
dzie ci do szko &y bar dziej od da lo nej od do -

mu, a na uczy cie le mar twi$ si" o swo je

miej sca pra cy).

Bar dzo cz" sto po ja wia j$ si" wte dy (cza -

sa mi po pu li stycz ne, a cza sa mi wy ni ka j$ ce

z nie wie dzy) po stu la ty, %e by za miast li kwi -

do wa! szko &y czy ogra ni cza! licz b" na uczy -

cie li, pod nie#! kom fort na ucza nia. „Prze -

cie! to sa me ko rzy "ci – dzie ci le piej si# uczy

w ma $ej kla sie”. Tyl ko %e kosz tu je to ty le

sa mo, a – jak ju% na pi sa &em – sub wen cja za -

le %y od licz by uczniów… I do cho dzi do zu -

pe& nych ab sur dów, jak cho! by ta ki, %e
sub wen cja o#wia to wa prze sta je wy star -

cza! na wet na p&a ce na uczy cie li. Ka% dy wójt

czy bur mistrz dr%y, gdy me dia za czy na j$ do -

no si! o ja kim# ko lej nym pro te #cie na -

uczy ciel skich zwi$z ków i o tym, %e zwi$z -

kow cy za sia da j$ z mi ni strem do ne go cja cji

p&a co wych. Z do #wiad cze nia ju% wie dz$, %e
nie d&u go po ja wi si" ko mu ni kat o pod pi sa -

niu po ro zu mie nia np. o 7-pro cen to wej

pod wy% ce od no we go ro ku. Bo mo %e znów

si" oka za!, %e sub wen cja w owym no wym

ro ku wzro #nie np. o 3 pro cent… Sa mo rz$ -
dow cy twar do st$ pa j$ cy po zie mi wie dz$,
%e nie re al ne s$ ma rze nia o sub wen cji, któ -

ra po kry je kosz ty utrzy ma nia o#wia ty. Ale

po ja wia si" wte dy wo &a nie o tzw. stan da ry -

za cj": niech wresz cie Pa' stwo usta li przy -

naj mniej mi ni mum te go, co sub wen cja

po win na po kry wa!. Tyl ko %e zgo da na ni$,
to co# po dob ne go jak os&a wio ny ko szyk

#wiad cze' gwa ran to wa nych w ochro nie

zdro wia. Otwo rzy &a by drzwi mo% li wo #ci

do cho dze nia na le% nych rosz cze' na dro dze

s$ do wej.

Or ga ni za cje sa mo rz$ do we ape lu j$, pu -

bli ku j$ ko lej ne do ku men ty i sta no wi ska.

Dla przy k&a du jed no z wie lu ta kich zda',
ze sta no wi ska (l$ skie go Zwi$z ku Gmin

i Po wia tów jesz cze z za mierz ch&ych cza -

sów 2007 ro ku: Nie po kój bu dzi od su wa -

nie po stu la tów sa mo rz% du lo kal ne go do -

ty cz% cych po wi% za nia wiel ko "ci sub wen cji

z licz b% na uczy cie li w po szcze gól nych

stop niach awan su za wo do we go, co unie -

mo! li wia wy li cze nie skut ków fi nan so wych

mi ni ste rial nych pod wy !ek wy na gro dze -

nia za sad ni cze go na uczy cie li.

A w od po wie dzi ad mi ni stra cja cen tral -

na po tra fi po pe& nia! „drob ne” (de li kat nie

mó wi$c) nie zr"cz no #ci i przy po mnie! sa -

mo rz$ dom, %e ma j$ prze cie% „licz ne”

kom pe ten cje, jak cho! by „usta la nie wy -

so ko "ci wy na gro dze& na uczy ciel skich

na po zio mie wy! szym ni! prze wi dzia ny

w Kar cie Na uczy cie la”. Dzi wi cie si", %e
sa mo rz$ dow cy, wzru sze ni  ta k$ do bro ci$
„ludz kie go pa na”, ów nie takt na zy wa j$ do -

sad nie bez czel no #ci$?

W tej grze, w spo rze: w&a dze lo kal -

ne – w&a dze cen tral ne po ja wia si" trze ci

pod miot, któ ry ma swo je w&a sne (zresz t$
w pe& ni zro zu mia &e z je go punk tu wi dze -

nia) in te re sy. To na uczy cie le i ich zwi$z -

ki za wo do we. Oni nie pa l$ opon przed Sej -

mem. Za to nie zwy kle umie j"t nie

pod trzy mu j$ mit wy j$t ko wo po krzyw -

dzo nej gru py za wo do wej. Na uczy ciel skie

zwi$z ki wy ko rzy stu j$ zresz t$ ar gu men ty

obu stron spo ru o fi nan so wa nie o#wia ty. Sa -

mo rz$ dow cy pod no sz$ alarm, %e sub wen -

cja o#wia to wa jest dra stycz nie ma &a?

Zwi$z kow cy na tych miast pod chwy tu j$,
%e oto prze cie% sa mo rz$ dow cy sa mi przy -

zna j$, i% na o#wia t" jest za ma &o pie ni" dzy!

Mi ni ster twier dzi, %e sub wen cja wca le

nie mu si po kry wa! wszyst kich wy dat -

ków? Ten ar gu ment zwi$z ki rów nie% pod -

chwy c$, przy po mi na j$c, %e sa mo rz$ dy

po win ny do k&a da! ze swo ich bu d%e tów…

Tym cza sem od kil ku ju% lat (co naj -

mniej) na uczy cie le wca le nie s$ tak 

bied ni, jak to si" wie lu z nas wy da je. Mi -
ni mal ne wy na gro dze nie za sad ni cze na -

uczy cie la wy no si od 2.265,– z& (dla sta %y -

sty) do 3.109,– z& (dla na uczy cie la

dy plo mo wa ne go). Jesz cze raz pod kre#l -
my – to mi ni mal na p&a ca za sad ni cza.

(red nia jest o wie le wy% sza. W nie naj bo -

gat szym By to miu pra wie po &o wa na uczy -

cie li za ra bia ok. 5 tys. z& mie si"cz nie.

W pol skich re aliach jest to chy ba w mia -

r" god na p&a ca? Gdy bym sam chcia& upra -

wia! odro bi n" de ma go gii, przy to czy& bym

sta ty sty ki kra jo we, z któ rych wy ni ka, %e
w prze li cze niu na g&o w" pra cow ni ka za -

trud nio ne go w edu ka cji na wy na gro dze nia

idzie po nad 70 tys. z& rocz nie.

Kar ta Na uczy cie la – ko!" nie zgo dy

To
ona gwa ran tu je sta tus quo. Po -

wszech nie kry ty ko wa na przez

wszyst kich po za sa my mi za in te re so wa ny -

mi, co jest ra czej oczy wi ste. Kry ty cy

pod kre #la j$ m.in.:

– ni skie pen sum go dzin (to chy ba je dy -

na gru pa za wo do wa, któ ra sa mo kszta& ce -

nie si" wli cza w wy miar cza su pra cy);

– naj d&u% sze z mo% li wych urlo py;

– p&at ne rocz ne urlo py dla po ra to wa nia

zdro wia;

– prak tycz n$ nie mo% li wo#! zwol nie nia

z pra cy na uczy cie la mia no wa ne go;

– stop nie awan su za wo do we go (któ re

w za &o %e niach mia &y by! mo ty wa cj$,
a bar dzo szyb ko prze kszta& ci &y si" w for -

mal no#! za le% n$ prak tycz nie tyl ko od sta -

%u pra cy);

– i wresz cie naj wi"k szy chy ba dzi wo -

l$g z 2009 ro ku, kie dy sa mo rz$ dy sta n" -
&y oko w oko z ko lej ny mi mi lio na mi

do wy da nia – w my#l za sa dy, %e je #li #red -

nia p&a ca na uczy cie li w gmi nie czy po wie -

cie jest ni% sza ni% #red nia kra jo wa, to… ona

nie mo %e by! ni% sza! To na praw d" nie jest

%art. Do p&a ty wy rów naw cze wstrz$ sn" &y
bu d%e ta mi nie któ rych gmin. Stwo rzo no

sys tem, po wszech nie na zy wa ny – w nie -

ofi cjal nych roz mo wach – do dat kiem

„za nie pra co wa nie”. Zno wu tyl ko dla

przy k&a du: w pierw szym ro ku obo wi$z ku

do p&at wy rów naw czych w Ryb ni ku wy p&a -

co no do dat ko we 6 mln z&, w Biel sku-Bia -

&ej – 4 mln z&.

Nie czas i miej sce tu taj na szcze gó &o we

roz trz$ sa nie po szcze gól nych punk tów

Kar ty Na uczy cie la. Któ re z jej za pi sów

po pro stu chro ni$ spe cy fi k" te go szcze gól -

ne go jed nak za wo du, a któ re s$ spad kiem

po cza sach daw no mi nio nych (prze ciw ni -

cy Kar ty za wsze b" d$ pod kre #la!, %e
uchwa lo no j$ w stycz niu 1982 ro ku,

w mro ku sta nu wo jen ne go, by za skar bi!
so bie przy chyl no#! na uczy cie li)? To te mat

na ca& kiem in ne opo wia da nie…

Chcia &em tyl ko uka za! Czy tel ni kom

pew n$ ska l" pro ble mu, co# jak by rz$d
wiel ko #ci, z któ rych nie wie le osób zda je

so bie spra w". Po my#l my o tym, gdy prze -

czy ta my w ja kiej# ga ze cie, %e bu d%et na -

sze go mia sta si" gn$& ja kiej# tam re kor do -

wej kwo ty dzi" ki prze my #la nej, do brej

pra cy lo kal nych w&adz. I tak na wszyst ko

po za szko &a mi pój dzie tyl ko tro ch" wi" cej

ni% po &o wa z tych re kor do wych kwot…

Gwo li spra wie dli wo #ci trze ba przy -

zna!, %e do ko nu j$ si" mi ni mal ne zmia ny:

trosz k" ogra ni czo no ostat nio ko rzy sta nie

z rocz nych urlo pów zdro wot nych, trosz -

k" zmie nio no za sa dy ob li cza nia do dat ku

wy rów naw cze go (ale tyl ko za sa dy, do da -

tek na dal obo wi$ zu je), ure al nio no wy miar

cza su pra cy tzw. na uczy cie li „nie ta bli co -

wych”. Da &o to nie któ rym gmi nom i mia -

stom te kil ka mi lio nów z&o tych oszcz"d -

no #ci. Ale nikt nie od wa %y& si" na ru szy!
isto ty sys te mu. Dla cze go? Mo im zda -

niem od po wied) jest ba nal nie pro sta. Wg

ostat nich da nych, do któ rych uda &o mi si"
do trze!, w tzw. edu ka cji za trud nio nych

jest 589.770 osób. Je #li do li czy! do te go

ro dzi ny, to jest to ju% gru pa, któ ra w zna -

cz$ cy spo sób mo %e wp&y n$! na wy nik ka% -
dych wy bo rów…

Ka# dy ar ty ku$ 
po wi nien mie" po in t%…

M
o j$ po in t$ jest wo &a nie o re alizm

i uczci wo#!. Pa' stwo nie za cznie na -

gle wy p&a ca! sub wen cji o#wia to wej dwa

ra zy wy% szej ni% do tych czas. Sa mo rz$ dy

nie b" d$ w imi" #wi" te go spo ko ju utrzy -

my wa! pu sto sze j$ cych szkó&.
Wyj #ciem mi ni mum – ta kim uczci -

wym – by &o by jed nak wresz cie okre #le nie

pew ne go mi ni mum czy li owe go stan dar -

du. *e by by &o wia do mo, kto za co ma obo -

wi$ zek za p&a ci!. Ta kie „no we otwar cie”,

przy wza jem nej szcze ro #ci. Po wiedz my so -

bie wresz cie uczci wie praw d" – to chy ba

nie jest zbyt ide ali stycz ne ma rze nie?

!

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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W pol skich mia stach uby -
wa drzew. Prze gry wa j! z in -
we sty cja mi, bu dow nic twem,
nie do sta tecz n! ochro n!, za -
bój cz! pie l" gna cj!. Zni ka j!
ma so wo z prze strze ni miast
i z pol skie go kra jo bra zu.
Zni ka j! te# z na szej emo cjo -
nal nej wy obra$ ni, któ ra to -
wa rzy szy %a im od wie ków.
Dzi& nie ota cza my drzew wy -
star cza j! cym sza cun kiem,
po dzi wem dla ich pi"k na,
po #yt ku, hi sto rycz ne go &wia -
dec twa czy kul tu ro we go bo -
gac twa. Nie ro zu mie my
do ko' ca ich do bro czyn ne go
wp%y wu na stan &ro do wi ska,
kli mat i na sze zdro wie. 

Trak tu je my je jak drew no,
a nie #y wy or ga nizm. Tnie my.
Pie l" gnu je my nie od po wie dzial -
nie. Sa dzi my by le jak. (le do -
bie ra my ga tun ki do na sa dze'
w sie dli sku miej skim. To
wszyst ko dzie je si" na oczach
lo kal nych sa mo rz! dów, od po -
wie dzial nych usta wo wo za ich
kon dy cj" i ochro n". 

U
sta w! o ochro nie przy ro dy

z dnia 16 kwiet nia 2004

ro ku (rozdz. 4 „Ochro na te re -

nów zie le ni i za drze wie"”)

uchwa lo no z lu ka mi praw ny mi.

Usta wo daw ca po wie rzy# w niej

pie cz! nad drze wa mi miej ski -

mi, wraz z ich wy cin k$ i spe -

cja li stycz n$ pie l! gna cj$, wy -

#$cz nie sa mo rz$ dom. Udzia# kon ser wa to ra

przy ro dy w tej zie lo nej mi sji uzna# za zb!d -

ny!!! 

Szyb ko oka za #o si!, %e ta usta wa i sa -

mo rz$ dy, &le s#u %$ drze wo sta nom. Nie do -

pra co wa na (ce lo wo czy z nie do ucze nia!)

uru cho mi #a po wszech ne zja wi sko ich

nisz cze nia, a na wet u'mier ca nia. Po przez

ma so we wy ci na nie z pol skie go kra jo bra -

zu drzew przy dro% nych i og#a wia nie ich

w mia stach. 

Na na szych oczach roz po cz! #o si!
oka le cza nie drzew pi #a mi spa li no wy mi,

któ re am pu to wa #y ich zdro we ga #! zie,

ko na ry, a by wa #o i ca #e ko ro ny. Mi mo

pro te stów eks per tów, den dro lo gów, przy -

rod ni ków i po za rz$ do wych or ga ni za cji

eko lo gicz nych. Ko niecz no'( ma so wych

za bie gów pie l! gna cyj nych drzew t#u ma -

czo no wte dy po trze b$ po pra wie nia ich

sta ty ki czy li bez pie cze" stwa dla oto cze -

nia, szyb sze go wzro stu i ta" szej pie l! -
gna cji. W prak ty ce by# to dla drze wo sta -

nów wy rok 'mier ci na ra ty, od ro czo nej

w cza sie. Og#o wio ne drze wa usy cha #y

lub... ro s#y da lej ka le kie, two rz$c po nu -

ry kra jo braz znisz cze nia i kl! ski eko lo -

gicz nej. I szyb ko nada wa #y si! do usu -

ni! cia!

Przy ci na no wi!c drze wa cho re i zdro -

we. Z urz! do w$ zgo d$ lub bez niej. Wy -

star czy #o, %e blo ko wa #y miej sca pod in -

we sty cje, bu dow nic two miesz ka nio we

czy us#u gi. Ce na za wy cin k! nie by #a zbyt

wy so ka. Ka ra za 'ci! te bez praw nie drze -

wo, w za le% no 'ci od je go ga tun ku, si! ga -

#a naj wy %ej kil ku set z#o tych. Ale ju%
war to'( ryn ko wa te go drew na ro s#a nie -

rzad ko do kil ku ty si! cy z#o tych. In te res

drzew ny, kosz tem ochro ny przy ro dy,

roz kr! ca# si! na ca #e go. Pró bo wa no ten

pro ce der ukró ci(.
Przed czte re ma la ty do usta wy o ochro -

nie przy ro dy wpro wa dzo no za ostrzo ne

prze pi sy, do ty cz$ ce wy cin ki drzew, ich za -

bie gów pie l! gna cyj nych oraz wy so ko 'ci

kar za nisz cze nie drze wo sta nów. Nie

do ko" ca wy eli mi no wa #y one za bój cz$ dla

drzew pie l! gna cj!. Da lej jest ona na gan -

nym zja wi skiem m.in. w Cho rzo wie.

W Cho rzo wie

M
o% na je zo ba czy( przy uli -

cy Krzy wej. W stycz niu

te go ro ku przed blo ka mi

Wspól no ty Miesz ka nio wej,

w bez piecz nej od nich od le g#o -

'ci, ob cio sa no nie to po le, lecz

ca #y rz$d zdro wych klo nów

i klo nów ja wo rów.

Ten przy k#ad szcze gól nie

szo ku je. Tym ra zem miej scem

ko lej nej ma sa kry cho rzow skich

drzew jest bez po 'red nie s$ -
siedz two wy j$t ko we go par ku

przy osie dlu Ró %an ka. Ro sn$
w nim naj do rod niej sze w mie -

'cie, wie ko we kasz ta ny, o któ -

re dba #y po ko le nia cho rzo wian.

Ro sn$ w miej scu o wiel kim

zna cze niu kul tu ro wym, upa -

mi!t nia j$ cym %y dow sk$ spo -

#ecz no'( przed wo jen ne go Cho -

rzo wa. 

Tu% obok stra sz$ upior ne ki -

ku ty po zdro wych klo nach.

Pod r!cz ni ko wy, %y wy przy -

k#ad rze zi, a nie pie l! gna cji,

drzew. Tym ra zem z ra %$ cym

z#a ma niem pra wa!!! 

Mó wi ono a% na zbyt ja sno, %e
za bie gi pie l! gna cyj ne w ob r! bie

ko ro ny drze wa na te re nach zie -

le ni lub za drze wio nych mo g$
obej mo wa( wy #$cz nie usu wa nie

ga #! zi ob umar #ych, nad #a ma -

nych lub wcho dz$ cych w ko li -

zj! z obiek ta mi bu dow la ny mi

czy urz$ dze nia mi tech nicz ny mi. Kszta# to -

wa nie ko ro ny jest do pusz czal ne tyl ko

w przy pad ku drze wa, któ re go wiek nie

prze kra cza 10 lat. Pod czas te go za bie gu

mu si zo sta( utrzy ma ny for mo wa ny kszta#t
ko ro ny drze wa. 

Usu ni! cie drzew lub krze wów li cz$ cych

po wy %ej 10 lat (przed zmia na mi by #o to 5

lat), wy ma ga ze zwo le nia, na wet je 'li s$ to
sa mo siej ki lub drze wa i krze wy ob umar -

#e. Na za bie gi pie l! gna cyj no – sa ni tar ne

ze zwo le nie nie jest wy ma ga ne, ale za kres

ich wy ko ny wa nia mu si by( 'ci 'le, zgod -

nie z pra wem, okre 'lo ny. 

Wy ra& niej za pi sa( te go pra wa nie mo% -
na. Py ta my wi!c pre zy den ta Cho rzo wa,

kto i czy okre 'li# za kres wy ko ny wa nia ci!(
pie l! gna cyj nych na klo nach i klo nach ja -

wo rach przy uli cy Krzy wej?

Ochro na drzew w mia stach, ich trwa nie

w do brej kon dy cji wy ma ga szcze gól nej

dba #o 'ci. To do bro wspól ne. Nie zby wal -

ne jak po wie trze i wo da. Drze wo mu si ro -

sn$( d#u go i zdro wo, by do star cza( nam

tlen, da wa( cie", os#a nia( przed za nie -

Po zwól my ro sn$( drze wom!

Rze! cho rzow skich klo nów przy uli cy Krzy wej trwa "a kil ka go dzin... 
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czysz cze nia mi, upa !em, ha !a sem, le czy"
na sze stre sy.

Zdro wych drzew w naj bar dziej za nie -

czysz czo nych pol skich mia stach, po trze -

ba jak naj wi# cej. A jest ich co raz mniej....

Na do da tek $y j% co raz kró cej. Cho cia$ pa -

ra dok sal nie, pol skie tra dy cje ochro ny

przy ro dy i po ten cja! na uko wy w tej dzie -

dzi nie ma my im po nu j% ce. Nie bra ku je nam

eko lo gów, przy rod ni ków, den dro lo gów,

bo ta ni ków, ar chi tek tów i urba ni stów, do -

sko na le przy go to wa nych do kszta! to wa -

nia i dba !o &ci o za so by zie lo ne miast. Jed -

nak nikt ich naj cz# &ciej o opi nie czy

ra dy nie py ta. To nie do ucze ni urz#d ni cy

i pi la rze de cy du j% o kon dy cji i trwa niu

drzew w mia stach.

Po twier dzi !a to w ubie g!ym ro ku Naj -

wy$ sza Izba Kon tro li. Jej in spek to rzy

spraw dzi li w kil ku wo je wódz twach czy

pol skie mia sta chro ni% swo je drze wa? Od -

po wied' nie po zo sta wia w%t pli wo &ci.

In wen ta ry zo wa nie w Pol sce te re nów

zie lo nych nie jest wy ma ga ne. Dla te go

prze gry wa j% z in we sty cja mi! Sa mo rz% dy

miast od po wie dzial ne m.in. za drze wa

na swo im te re nie, nie bar dzo wie dz% ile ich

ro &nie i jak je na le $y chro ni"? Urz#d ni cy

nie po sia da j% pe! nej wie dzy, do ty cz% cej

praw dzi wej war to &ci, spo so bów pie l# -
gno wa nia i sku tecz nej ochro ny drze wo sta -

nów. Ich los od da j% w r# ce przy pad ko wych

firm, któ re wy gry wa j% prze tar gi na za mó -

wie nia pu blicz ne, nie dla te go, $e s%
spraw dzo ny mi pro fe sjo na li sta mi, ale ze

wzgl# du na za ofe ro wa n% naj ni$ sz% ce n#
za wy ko na nie us!u gi pie l# gna cyj nej czy

den dro lo gicz nej na te re nach zie lo nych.

In spek to rzy Naj wy$ szej Izby Kon tro li

do ce ni li rów no cze &nie oby wa tel skie po -

sta wy miesz ka( ców, bro ni% cych drzew

i zni ka j% cych zie lo nych po !a ci w swo im

oto cze niu. Wska za li te$ na zmia n# po sta -

wy in we sto rów bu dow la nych za bie ga j% -
cych o tzw. zie lo ne cer ty fi ka ty. Miesz ka -

nia w oto cze niu zie le ni sprze da j% si#
le piej, na wet je &li wi# cej kosz tu j%.

To wci%$ za ma !o, by drze wa w mia -

stach by !y bez piecz ne. Obec nie par la men -

ta rzy &ci pra cu j% nad pro jek tem usta wy

o zmia nie usta wy o sa mo rz% dzie gmin nym

oraz zmia nie nie któ rych in nych ustaw.

Pro jekt ten za wie ra pro po zy cje zmian

do usta wy o ochro nie przy ro dy z 2004 ro -

ku. W jej cz# &ci do ty cz% cej ochro ny te re -

nów zie le ni i za drze wie(. 

W rytm na tu ry

W
krót ce oka $e si# czy ko lej na re gu la -

cja praw na, przy go to wa na przez

mi ni stra ad mi ni stra cji i cy fry za cji we

wspó! pra cy z re sor tem &ro do wi ska, po -

wstrzy ma przy czy n# ma so wej rze zi drzew

w mia stach? Czy b# dzie my cze ka" na in -

ter wen cj# Unii Eu ro pej skiej, któ ra przy po -

mni nam, $e pie l# gno wa nie drzew po przez

ich og!a wia nie jest przy rod ni czym bar ba -

rzy( stwem! 

W tej kwe stii na ukow cy, den dro lo dzy,

przy rod ni cy s% wy j%t ko wo zgod ni. )ad -

ne drze wa nie po trze bu j% ci#" z punk tu wi -

dze nia ich zdro wot no &ci. Ci# cia na le $y
ogra ni czy" do wy ci na nia ga !# zi su chych

i cho rych. Usuwa" drzewa mo$na tyl ko

w przy pad kach, gdy za gra $a j% zdro wiu lub

mie niu lu dzi b%d' w spo sób ewi dent ny

wcho dz% w ko li zj# z in fra struk tu r% miej -

sk%. Po ka$ dej &ci# tej ga !# zi po zo sta je ra -

na, w któ r% naj cz# &ciej wda je si# in fek cja.

Drze wo zdro we po tra fi z ni% wal czy".
Ca !e oka le czo ne ju$ nie! )y je kró cej lub

usy cha. Og!o wio ne drze wa, któ re sta !y si#
nie chlub nym sym bo lem pol skie go kra jo -

bra zu, bar dziej za gra $a j% bez pie cze( stwu

oto cze nia ni$ te ro sn% ce bez zb#d nych ci#"
pie l# gna cyj nych. Wbrew mi tom, ma j%
za bu rzo n% sta ty k# czy li prze su ni# ty punkt

ci#$ ko &ci.

Prze sta( my fi nan so wa" z na szych

po dat ków pro ce der og!a wia nia drzew. Po -

zwól my im ro sn%" w rytm na tu ry, a nie pi -

!y spa li no wej.

JO LAN TA KAR MA* SKA

O te kasz ta ny w par ku na Ró !an ce dba "y po ko le nia 
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Gdy by Ar ka diusz Go la nie po cho dzi!
z Ru dy "l# skiej i nie miesz ka! w Za brzu,

czy by! by ta kim sa mym fo to gra fem? Z pew -
no $ci#, by! by rów nie zna ko mi tym ar ty st#, ja -
kim jest obec nie, ale za pew ne in nym. Bo Go -
la jest jak bo ha te ro wie je go ob ra zów, jest
cz% $ci# swo ich czar no -bia !ych fo to re por ta -
&y, jest „cz!o wie kiem z w% gla”. "wiat Gór -
ne go "l# ska jest od za wsze je go $wia tem naj -
bli& szym, z któ re go uczy ni! wiel ki te ma t
swo jej twór czo $ci. Kie dy po ka zu je swo je fo -
to gra fie, za wsze two rz# ce su ge styw ne cy kle,
pro wa dzi ogl# da j# ce go za r% k%: od sy tu acji
do sy tu acji, od oso bi stej re flek sji po zdy stan -
so wa ne ob ra zy. On jest w $rod ku zda rze', ale
nie w chwi li naj wi%k sze go dzia nia si%, ale
chwi l% przed lub chwi l% po. Bo tyl ko te sy -
tu acje s# (ró d!em je go fa scy na cji lud( mi. Nie
ma w je go zdj% ciach re la cji, sen sa cji, do cie -
ka nia i dr# &e nia te ma tu. B% d#c w $rod ku zda -
rze nia apa rat kie ru je na oko li ce, po bo cza,
na epi zo dy na pierw szy rzut oka ma !o istot -
ne. Lecz kie dy to wszyst ko do da do sie bie,
je $li po szcze gól ne ob ra zy utwo rz# okre $lo -
n# se kwen cj%, po wsta je ca !o$), ja kiej po stron -
ni ob ser wa to rzy je go dzia !a nia z pew no $ci#
by si% nie spo dzie wa li. Fo to gra fu j#c co dzien -
no$), zwy k!o$), na wet ba nal no$), wy !u -
sku je z niej nie by wa !y !a du nek emo cjo nal -
ny. Ob ra zy po zor nie uspo ko jo ne, wy ci szo ne,
nie rzad ko zie j# ce pust k#, opo wia da j# o cz!o -
wie ku – naj cz% $ciej o ta kim, któ re go nie za -
uwa &a my, obo j%t nie mi ja my na uli cy czy pa -
trzy my na nie go z po li to wa niem. 
"wiat "l# ska, je go ulic, po dwó rek, fa mi -

lo ków, któ re s# nie od !#cz nym ele men tem kra -
jo bra zu pe ry fe rii wiel kich miast, ale te&
ci# gle jesz cze wy st% pu j# w ro li g!ów nej
kra jo bra zu zwy czaj nych miast i mia ste czek
obok ko pal nia nych szy bów i gór ni ków
z czar ny mi ob wód ka mi wo kó! oczu lub raz
w ro ku ob cho dz# cych w stro jach ga lo wych
swo je Bar bór ko we $wi% to, jest ob sza rem,
po któ rym z wiel kim znaw stwem i prze ni kli -
wo $ci# po ru sza si% Ar ka diusz Go la. 

Fo to re por ta &e te go ar ty sty obiek ty wu to nie
tyl ko mi strzow skie – za rów no w sfe rze ob ra -
zu i warsz ta tu – do ku men tal ne za pi sy. Je go
dzie !a wy ra sta j# po nad to, co ogl# da my u naj -
wi%k szych fo to re por te rów w dzie jach fo to gra -
fii re por ta &o wej na "l# sku, na pra cach któ rych
uczy! si%, po zna j#c taj ni ki tech ni ki i sztu ki two -
rze nia ob ra zów nie zwy k!ych. Dzi$ Ar ka -
diusz Go la jest fo to gra fem osob nym, roz po -
zna wal nym. Swój "l#sk opi su je naj cz% $ciej
po przez fo to gra fi% czar no -bia !#, ale nie na spo -
sób czar no -bia !y. Kie dy u&y wa ko lo ru, po wsta -
j# ma lar skie ob ra zy – nie istot ne, czy wi dzi -
my na nich sce n% przy go to wa' do pro ce sji
Bo &e go Cia !a, czy fe dru j# ce go gór ni ka. Wte -
dy Ar ka diusz Go la sta je si% ma la rzem. I w!a -
$nie ta ce cha wy ró& nia go spo $ród gro na wie -
lu $wiet nych fo to gra fów na "l# sku. Lecz
nie za le& nie od te go, czy w czer ni i bie li, czy
w ko lo rze, po wsta j# fo to gra fie, któ re mo& na
ana li zo wa) jak ob ra zy ma lar skie. 

St#d ju& nie da le ko by !o Ar ka diu szo wi
Go li do wzi% cia udzia !u w pew nym pla stycz -
nym eks pe ry men cie – swo im naj now szym
cy klem fo to gra fii, za ty tu !o wa nym „Dziew -
czy na z dy wa nem”, od po wie dzia! na po sta -
wio ny przed nim, przez ku ra to ra wy sta wy,
pro blem, któ ry brzmia!: de Chi ri co i je go ob -
raz z 1914 ro ku pt. „Ta jem ni ca i me lan cho -
lia uli cy”. Go la za pro po no wa! kil ka na $cie fo -
to gra fii, któ ry roz po czy na „Dziew czy na
z dy wa nem”, a ko' czy ch!o piec bie gn# cy
za to cz# c# si% opo n# – ni czym dziew czyn -
ka z kó! kiem z ob ra zu de Chi ri co. Z jed nej
stro ny id# ca zde cy do wa nym kro kiem
przed sie bie z prze rzu co nym przez ra mi% dy -
wa nem dziew czy na, ma j# ca wy ra( nie
do spe! nie nia ja kie$ za da nie. Na no gach ma
ubra ne bia !e skar pet ki, wo kó! pust ka wcze -
sne go ran ka. To sy tu acja bu do wa nia o! ta rza
z oka zji $wi% ta Bo &e go Cia !a – zdra dza Ar -
ka diusz Go la. Ten mo ment oka za! si% dla nie -
go klu czo wy, bo za wie ra ta jem ni c%, nie okre -
$lo no$), a za ra zem kon kret dzia !a nia po sta ci,
cho cia& ukry ty dla ob ser wa to ra. Od $wi%t no$)

na rzu ca si% po przez … biel skar pe tek, tak nie
pa su j# cych do in nych, co dzien nych, po -
rz#d ko wych za j%), jak cho cia& by trze pa nie
dy wa nu. A po za tym po ra dnia – jesz cze sza -
ry $wit, wi%c mu si wy da rzy) si% co$ nie zwy -
k!e go. Oczy wi $cie – trze ba przy go to wa) o! -
tarz. Ale bez opo wie dzia nej aneg do ty przez
au to ra nie do ko' ca wie my o co cho dzi. Ana -
li zu j#c de tal po de ta lu wy czu wa my za le d wie
emo cje i na pi% cie nie zwy k!ej sy tu acji. Go -
la po mi strzow sku po tra fi bu do wa) we -
wn%trz ne na pi% cia w ob ra zie, a po przez je -
go kon struk cj% for mal n#, sku pi) uwa g%
od bior cy na tym, co dla tej fo to gra fii naj wa& -
niej sze. Po dob nie jest z ch!op cem bie gn# cym
za opo n# – pu sta bocz na $cia na do mu, któ -
rej zwie' cze nie da chu two rzy trój k#t, wzmoc -
nio ny dru gim, na ry so wa nym, jak by po wta -
rza j# cym krzy wi zn% da chu trój k# tem,
po wo du je, &e sku pia my wzrok na tym, co
dzie je si% u do !u zdj% cia. Ni by nic ta kie -
go – ch!o piec to cz# cy przed so b# opo n% i star -
szy m%& czy zna przy gl# da j# cy si% przy pad -
kiem tej sy tu acji. A jak ma si% do tych
fo to gra fii ob raz de Chi ri co? Geo me trycz ne
za bu do wa nia, wy kre $lo ny jak od li nij ki cie'
rzu ca ny przez prze my ka j# ce pu st# uli c# po -
sta cie. Dziew czyn ka z kó! kiem – re al na
po sta), cho) bar dziej przy po mi na j# ca w!a -
sny cie' i dru ga po sta) – rzu ca j# ca wy !#cz -
nie cie', roz $wie tlo ne s!o' ce uli cy. Nie ana -
li zu j#c do g!%b nie sym bo li za war tych
w ob ra zie de Chi ri co, a tyl ko sku pia j#c si%
na at mos fe rze te go ob ra zu !a two do strzec pa -
ra le l% sy tu acji w dzie le de Chi ri co i Ar ka diu -
sza Go li. Nie zwy k!e jest to, &e ob ra zy Go li
nie po wsta !y ja ko od po wied( na ma lar stwo
de Chi ri co. Zro dzi !y si% w in nym miej scu,
i ca !y wiek pó( niej. Nie star czy miej sca, by
opi sy wa) ko lej ne fo to gra fie z cy klu „Dziew -
czy na z dy wa nem”. Te, tak od le g!e $wia -
ty – de Chi ri co i Ar ka diu sza Go li – na gle sta -
!y si% spój ne, pa ra lel ne. *# czy je
me ta fi zycz ne poj mo wa nie i wi dze nie ota cza -
j# ce go $wia ta, do strze ga nie miej sca ja ko prze -
strze ni nie tyl ko ma j# cej swo je tu i te raz, ale
ja ko oso bi ste do $wiad cze nie ze wszyst ki mi
te go kon se kwen cja mi. I tak, jak po przez ob -
ra zy de Chi ri co opo wia da hi sto ri% swo je go
&y cia, tak Ar ka diusz Go la swo je wy bo ry fil -
tru je po przez we wn%trz n# wra& li wo$), któ -
ra to wa rzy szy mu od za wsze, po przez swój
we wn%trz ny "l#sk. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

Me ta fi zycz ny "l#sk
Ar ka diu sza Go li

Ar ka diusz Go la „Dziew czy na z dy wa nem”. Wer ni sa! 16 stycz nia 2015 ro ku. Cen trum Kul tu ry Ka -
to wi ce. Ku ra tor wy sta wy: Gra !y na Te resz kie wicz. 
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Ar ka diusz Go la – rocz nik 1972. Dok to -
rant In sty tu tu Kre atyw nej Fo to gra fii Uni wer -
sy te tu "l# skie go w Opa wie (Cze chy), fo to -
re por ter pra so wy zwi# za ny z „Dzien ni kiem
Za chod nim”. Cz!o nek Paf. Zaj mu je si% fo -
to gra fi# do ku men tal n#. Re je stru je zmia ny
za cho dz# ce w spo !e cze' stwie na Gór nym
"l# sku po 1989 ro ku. Zdo by! na gro dy
w naj wa& niej szych ogól no pol skich kon -
kur sach fo to gra fii pra so wej (BZ WBK
Press fo to, New sre por ta&, Grand Press Pho -
to, "l# ska Fo to gra fia pra so wa). Dzien ni karz
Ro ku 2003 „Dzien ni ka Za chod nie go”. Zdj% -
cia w zbio rach Mu zeum "l# skie go, Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic, Mu zeum Miej skie go
w Za brzu, Mu zeum Gór nic twa W% glo we -
go w Za brzu, Mu zeum Hi sto rii Fo to gra fii
w Kra ko wie, Mu zeum Ume ni w O!o mu' -
cu oraz we Fran cji w re gio nie Nord Pas de
Ca la is (pro jekt „Gór ni cy $wia ta”). Au tor al -
bu mów: „Lu dzie z w% gla”, „Nie mu sz% wra -
ca)…”, „Sta ny gra nicz ne”. Wy sta wy w kra -
ju i zagra ni c# (Czwe chy, Fran cja, Niem cy,
Bel gi, S!o wa cja). 
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Por tret To nu sia Ja ku bi ka z ko tem, 1921,

olej/p!ót no

Por tret He le ny Ja ku bik w po ma ra" czo wym

za wo ju, 1921, olej/p!ót no

Por tre ty zbio ro we To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go w No wym S# czu, 1920-1922, olej/tek tu ra

Bia !a da ma – por tret He le ny Ja ku bik, 1918, olej/p!ót no M
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Bo le s!aw Bar bac ki by! zna ko mi tym ma -
la rzem, ale mo" na go na zwa# ar ty st$ to -

tal nym – ko cha! i upra wia! sztu k% nie mal we
wszyst kich jej od mia nach. Za ra "a! swo j$ pa -
sj$ zna jo mych, przy ja ció!, ro dzi n%… No wy
S$cz, któ re mu po &wi% ci! "y cie, gdzie two rzy!,
dzia !a! i pra co wa!, sta! si% dzi% ki nie mu jed -
nym z ja &niej szych punk tów na kul tu ral nej
ma pie przed wo jen nej Pol ski. 

Ar ty sta uro dzi! si% w No wym S$ czu 10
pa' dzier ni ka 1891 r. Od dziec ka prze ja wia!
za dzi wia j$ ce zdol no &ci pla stycz ne. Ulu -
bio n$ za ba w$ pi% cio let nie go Bol ka by !o szki -
co wa nie o!ów kiem na pa pie rze. B% d$c
uczniem gim na zjum po bie ra! do dat ko we lek -
cje ry sun ku u zna ne go s$ dec kie go pej za "y -
sty An to nie go Lu dwi ka Brosz kie wi cza
(1872–1936), któ re go ta trza( skie wi do ki nie -
zmien nie od ty lu ju" lat za chwy ca j$. Ma -
j$c 15 lat ze szkol nym ko le g$ Ro mu al dem
Mos so czym za !o "y! pa trio tycz ne Ko !o Fi la -
rec kie, któ re gro ma dzi !o uczniów gim na zjum
i za cel sta wia !o so bie przy swa ja nie ró wie -
"ni kom war to "ci pa trio tycz nych. W tym
cza sie po wsta !y je go pierw sze ob ra zy olej -
ne na p!ót nie, któ rych te ma ty ka uka zy wa !a
kla sycz ne wzor ce na ro do wych zry -
wów – „Ostat ni Rzy mia nie”, „Po wrót Le gio -
nów”, „Ery nie”.

W la tach 1910–1916 Bo le s!aw Bar bac ki
stu dio wa! ma lar stwo w kra kow skiej Aka de -
mii Sztuk Pi%k nych, m.in. w pra cow ni wiel -
kie go Teo do ra Axen to wi cza, któ ry za li cza!
go do swo ich ulu bio nych uczniów i w ka" -
dym se me strze, jak to mia! w zwy cza ju, wy -
ró" nia! go I na gro d$. Rów no le gle stu dio wa!
na Uni wer sy te cie Ja giel lo( skim, po cz$t ko -
wo na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym, a na st%p nie
prze niós! si% na Wy dzia! Pra wa, któ ry uko( -
czy! w 1916 r. Po wy bu chu I woj ny &wia to -
wej wy je cha! na kil ka mie si% cy z oj cem i ro -
dzi n$ do Ischlu w Ty ro lu. Ma lo wa! al pej skie
wi do ki i por tre ty oraz po zna wa! zbio ry ma -
lar stwa w Mo na chium i Sal zbur gu. 

Rok 1916 by! prze !o mo wy dla ka rie ry ar -
ty stycz nej Bar bac kie go. Mi mo uko( czo -
nych stu diów praw ni czych po sta no wi! po -
&wi% ci# si% ca! ko wi cie sztu ce. Pod j% cie tej
de cy zji u!a twi !a mu pierw sza pu blicz na wy -
sta wa, zor ga ni zo wa na przez kra kow skie go
ma la rza Eu ge niu sza Gro sa w no wo s$ dec kim
od dzia le Czer wo ne go Krzy "a. Pra ce m!o de -
go ar ty sty spo tka !y si% z en tu zja stycz nym
przy j% ciem. Po sy pa !y si% za mó wie nia na por -
tre ty. Obok ma lar stwa Bar bac ki wiel k$ mi -
!o &ci$ da rzy! te atr. W 1918 ro ku zor ga ni zo -
wa! w No wym S$ czu To wa rzy stwo
Dra ma tycz ne, w któ rym by! ak to rem, re "y -
se rem, sce no gra fem, cha rak te ry za to rem i in -
struk to rem a" do wy bu chu II woj ny &wia to -
wej. W 1920 r. roz po cz$! rów nie" pra c%
w cha rak te rze na uczy cie la ry sun ku w gim -
na zjum "e( skim. Od pa' dzier ni ka 1924 r.
do czerw ca ro ku 1925 prze by wa! w Pa ry "u
ko piu j$c dzie !a kla sycz ne go ma lar stwa
w Luw rze. Za !o "y! w No wym S$ czu szko -
!% za wo do w$ dla ubo gich dziew cz$t a tak "e
Wy twór ni% Prze my s!o w$ To wa rzy stwa Szko -
!y Lu do wej, gdzie ab sol went ki mo g!y pod -
j$# pra c%. Bar bac ki by! nie tyl ko wiel kim ar -
ty st$, ale i w naj lep szym te go s!o wa
zna cze niu spo !ecz ni kiem. Zna! wszyst kie pro -
ble my miesz ka( ców mia sta i sta ra! si% je roz -
wi$ zy wa#. W 1932 r. zo sta! wy bra ny
pre ze sem no wo s$ dec kie go To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go So kó!, w któ rym dzia !a!
od 1919 ro ku. Po wy bu chu II woj ny &wia to -
wej i wkro cze niu Niem ców do No we go
S$ cza Bar bac ki po zo sta! w mie &cie, mi mo
usil nych pró&b przy ja ció! o to, aby si% ukry!.
Uwa "a!, "e mu si za bez pie czy# bi blio te k% So -
ko !a oraz wy po sa "e nie To wa rzy stwa Dra ma -

tycz ne go. 20 stycz nia 1941 r. zo sta! po raz
pierw szy aresz to wa ny przez ge sta po i po mie -
si$ cu bru tal nych prze s!u cha( wy pusz czo ny.
Na dal nie chcia! wy je cha#. 2 lip ca 1941 r. zo -
sta! po now nie osa dzo ny w aresz cie. W hi tle -
row skim wi% zie niu po raz ostat ni wy pe! ni!
mi sj% ar ty sty – na prze my co nym pa pie rze na -
ry so wa! oko !o 30 por tre tów wspó! wi%' -
niów. 21 sierp nia 1941 r. hi tle row cy roz strze -
la li go wraz z gru p$ 45 pol skich wi%' niów
w Bie go ni cach pod No wym S$ czem.

Du "o miej sca po &wi% ci !em bio gra fii mi -
strza Bar bac kie go, ko rzy sta j$c z ma te ria !ów
Mu zeum Okr% go we go w No wym S$ czu, bo
to bo ha ter ski twór ca, ce nio ny i da rzo ny
wiel k$ es ty m$ je dy nie w ro dzin nym mie &cie
i ci$ gle nie mo "e do sta# si% na na le" ne mu
miej sce w pan te onie wiel kich lu mi na rzy
pol skiej sztu ki. By# mo "e za szko dzi! mu fakt,
"e ni gdy nie uleg! wp!y wom awan gar do wych
do ko na( mi% dzy woj nia i ca! ko wi cie si% od -
ci na! od wszel kie go ro dza ju ma lar skich no -
wi nek. Naj wy "ej ce ni! per fek cyj ny warsz tat.
Mam na dzie j%, "e w cza sach wszech ogar nia -
j$ ce go cha osu, tak "e w sztu kach pla stycz -
nych, te go ty pu mi strzo stwo zo sta nie na le -
"y cie do ce nio ne. 

14 stycz nia w so sno wiec kim Mu zeum od -
by! si% wer ni sa" „Bo le s!aw Bar bac ki (1891–
1941). Por tre ty ze zbio rów Mu zeum Okr% -
go we go w No wym S$ czu”.

Jak za wsze pro po nu j% krót ki spa cer po sa -
lach wy sta wo wych Pa !a cu Scho ena. Wszyst -
kie dzie !a Bo le s!a wa Bar bac kie go za chwy -
ca j$ do sko na !o &ci$, do nie któ rych trze ba
wra ca# wie lo krot nie. Po sta ci z ob ra zów nie
od ra zu bo wiem zdra dza j$ ta jem ni ce swo je -
go "y cia… Ar ty sta nie upi%k sza! mo de li, ale
da rzy! ogrom nym sza cun kiem i sym pa ti$.
Wni kli wie ob ser wo wa! i ca !$ praw d% o nich
od naj dy wa! w oczach – one nam dzi siaj mó -
wi$ nie mal wszyst ko. Jest w nich ra do&#, nie -
pew no&#, uczci wo&#, smu tek, na dzie ja…

Cho# spor tre to wa nych osób daw no ju"
nie ma, to jed nak "y j$ na p!ót nach Bar bac kie -
go i bacz nie nas ob ser wu j$. Ma larz nie za &mie -
ca! t!a prze ga da n$ sym bo li k$ i by# mo "e to za -
de cy do wa !o, "e s$ nam bli scy. Po wej &ciu
na wy sta w% wzrok przy ci$ ga du "ych
roz mia rów ob raz „Pa( stwo Ury go wie”
z 1923 r., ca li w zie le ni !$ ki, ona smut na, on

nie pew ny. Ty le si% prze cie" wy da rzy !o w ostat -
nim cza sie w Pol sce i w ich "y ciu… Obok sie -
bie dwa por tre ty Bo le s!a wa Ko ba ka i Sta ni -
s!a wy Ko ba ki z 1926 r. – on ni czym
u Mau ry ce go Got tlie ba, za du ma, god no&#, m$ -
dro&#, ona z kwia ta mi i sza lem, któ ry nie okry -
wa ra mion, ale je dy nie zdo bi i te
oczy – po pro stu pi%k ne. Naj sym pa tycz niej -
szy na wy sta wie jest nie w$t pli wie „To nu& Ja -
ku bik z ko tem” (1921 r.) – bo ha ter ob ra zu to
chmur ny i dum ny, bro( Bo "e nie dur ny,
gim na zja li sta. Za chwy ca j$ licz ne por tre ty
dzie ci. Z „Au to por tre tu” na ma lo wa ne go w la -
tach 1909–1910 spo gl$ da na nas pe !en god -
no &ci i po wa gi m!o dzie niec w dru cia nych oku -
la rach, tro ch% za ro zu mia !y, ale bu dz$ cy
sym pa ti%. Wzru sza smut na twarz ko bie ty
na ob ra zie za ty tu !o wa nym „Osie ro co na”
(1921 r.), „Bab cia” (1921 r.) jest ko bie t$
po przej &ciach o nie uf nym spoj rze niu, to
twar da a nie sen ty men tal na ba bu nia. Obok sie -
bie dwa do sko na !e por tre ty in". Fran cisz ka Ja -
ku bi ka, je den na prze my s!o wym tle w pe li sie
przy kry wa j$ cej mun dur a dru gi… i&cie Cze -
cho wow ski. Naj ra do &niej szy na wy sta wie
jest „Por tret He le ny Ja ku bik” (1918 r.), ostre,
od wa" ne ko lo ry – czer wie( i biel. Naj cie kaw -
sze s$ nie w$t pli wie por tre ty zbio ro we To wa -
rzy stwa Dra ma tycz ne go w No wym S$ czu
(1920–1922) – sta !y si% do sko na !ym po mni -
kiem hi sto rii mia sta. S$ i dwa por tre ty Jó ze -
fa Pi! sud skie go. Nie wiem, czy by! wów czas
ta ki por tre ci sta, któ ry nie ma lo wa! Mar sza! -
ka? Trud no nie po dzi wia# „Por tre tu Ro mu al -
da Mos so cze go w stro ju Me fi sta” (1917 r.)
– to mu sia !a by# zna ko mi ta ak tor ska kre acja.
Jesz cze jed ne go dzie !a nie mo g% po mi n$# –
„Por tre tu He le ny Ja ku bik w po ma ra( czo wym
za wo ju” (1921 r.). Oczy, oczy i jesz cze raz
oczy… Wresz cie „Por tret Ada ma hra bie go De -
le ve aux” (1937 r.) – do ro dzin nej ga le rii za -
mó wie nie wy ko na ne bez za rzu tu!

Ciesz my si% z pi%k nej eks po zy cji pre zen -
to wa nej w so sno wiec kim Mu zeum. War to do -
da#, "e pod czas wer ni sa "u zo sta !a pod pi sa na
umo wa o wspó! pra cy po mi% dzy Mu zeum
Okr% go wym w No wym S$ czu i Mu zeum
w So snow cu, b% d$ one sys te ma tycz nie wy mie -
nia# si% swo imi skar ba mi ku za do wo le niu
zwie dza j$ cych…

WI TOLD KO CI) SKI
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De sign wkra cza

w mia sto
D

e sign jesz cze kil ka lat te mu ko ja rzy! nam

si" tyl ko i wy !#cz nie z pi"k ny mi przed -

mio ta mi u$yt ko wy mi. Dzi% co raz cz" %ciej po -

j" cie to u$y wa ne jest w sto sun ku do do brze

za pro jek to wa nej prze strze ni pu blicz nej. Co -

raz po wszech niej sze sta je si" bo wiem w!# -
cza nie pro jek tan tów w pro ces kre owa nia no -

wych, jak i prze obra $a nia ju$ ist nie j# cych

prze strze ni miej skich: pla ców, ulic, skwe rów,

pla ców za baw, obiek tów u$y tecz no %ci pu -

blicz nej czy wr"cz ca !ych kwar ta !ów dziel -

nic. Nic dziw ne go. Do brze za pro jek to wa na

prze strze& po pra wia ja ko%' $y cia w mie %cie:

sta je si" przy ja zna i bez piecz na, sprzy ja in -

te gra cji i bu do wa niu po czu cia to$ sa mo %ci

miej sca, przy ci# ga tu ry stów i in we sto rów.

O ile jed nak w pa& stwach Eu ro py Za chod -

niej pro ces ten jest stan dar do w# pro ce du r#,
o ty le w Pol sce znaj du je my si" na po cz#t ku

tej dro gi. Mi mo to przy k!a dy sku tecz ne go

wy ko rzy sta nia de si gnu w kszta! to wa niu

miej skich prze strze ni zda rza j# si" i u nas. Co

cie ka we, gros do brych prak tyk znaj du je si"
w wo je wódz twie %l# skim.

Z my !l" o od bior cach

D
e sign w kszta! to wa niu tkan ki miej skiej

wy ko rzy sty wa ny jest ju$ od kil ku dzie -

si" ciu lat. Wy star czy spoj rze' na Ko pen ha -

g", któ ra ucho dzi za jed no z naj przy ja( niej -

szych miast dla cz!o wie ka. Tyl ko w ci# gu

mi nio ne go dwu dzie sto le cia pro jek tan ci ca! -
ko wi cie prze obra zi li w sto li cy Da nii kil ka -

na %cie miej skich pla ców, pe! ni# cych funk cj"
par kin gów, w t"t ni# ce $y ciem cen tra ak tyw -

no %ci miesz ka& ców. Wy god ne me ble miej -

skie, sto ja ki dla ro we rów, chod ni ki przy sto -

so wa ne do osób w ka$ dym wie ku, to tyl ko

nie któ re z wpro wa dzo nych udo god nie&.

Tak $e Ber lin, dzi" ki wpro wa dze niu no wa tor -

skich roz wi# za& pro jek to wych w za nie dba -

nych dziel ni cach po prze my s!o wych, zy ska!
no wo cze sne i przy ja zne prze strze nie. No wa

za bu do wa przy na brze $u Spre wy w miej scu

daw ne go por tu, czy dziel ni ca Kreu zberg, któ -

r# pro jek tan ci za mie ni li w mek k" prze my s!u
kre atyw ne go, ada ptu j#c daw ne ma ga zy ny

i ha le na no wo cze sne miej sca pra cy, to tyl -

ko nie wiel ki wy ci nek prze pro jek to wa nych

ob sza rów.

Jak to mo$ li we, $e de sign oka za! si" tak

sku tecz ny w przy wra ca niu do $y cia ob -

umar !ych kwar ta !ów miast?

– Szu ka j#c od po wie dzi na to py ta nie na -

le $y uzmy s!o wi' so bie, $e de sign w kon tek -

%cie prze strze ni miej skich, na le $y ro zu mie',
ja ko na rz" dzie s!u $# ce roz wi# zy wa niu ró$ -
ne go ro dza ju pro ble mów u$yt kow ni ków

da ne go miej sca (np. ko mu ni ka cyj nych czy

spo !ecz nych). Tyl ko w ta kim sen sie mo $e on

ode gra' klu czo w# ro l" w two rze niu przy ja -

znych cz!o wie ko wi prze strze ni pu blicz -

nych – mó wi dr Zo fia Osli slo, pro jek tant ka,

wy k!a dow czy ni Aka de mii Sztuk Pi"k nych

w Ka to wi cach, au tor ka roz pra wy „No wi )l# -
za cy. Mia sto/di zajn/to$ sa mo%'”. – Do za pro -

jek to wa nia przy ja znej miesz ka& com prze -

strze ni po trze ba cza sem kil ku pro jek tan tów

o ró$ nych spe cjal no %ciach. Za nim za cznie -

my pro jek to wa' – war to za py ta' lu dzi, cze -

go chc# i o czym ma rz#. Na le $y prze ana li -

zo wa', w ja ki spo sób miesz ka& cy do tych czas

ko rzy sta j# z da ne go frag men tu mia sta, trze -

ba wzi#' pod uwa g" po trze by osób w ró$ nym

wie ku, o ró$ nym sta tu sie ma te rial nym. Prze -

strze& pu blicz na jest bo wiem otwar ta dla

wszyst kich. Na st"p nie przy st" pu je my do pro -

jek tu sa mej prze strze ni – tu wspó! pra co wa'
b" dzie ar chi tekt z urba ni st# i pro jek tan tem

ma !ej ar chi tek tu ry (np. me bli miej skich). Ta -

kie kom plek so we dzia !a nie da je wi"k sz#
gwa ran cj", $e przy szli u$yt kow ni cy prze strze -

ni pu blicz nej j# po lu bi#, b" d# si" w niej do -

brze czu' i ch"t nie z niej ko rzy sta' – prze -

ko nu je dr Zo fia Osli slo

– Za sa da do st"p no %ci wy da je si" klu czo -

wa. Pro jek to wa na prze strze&, !aw ki, me ble

miej skie, sys te my ko mu ni ka cji i in for ma cji

po win ny od po wia da' po trze bom jak naj szer -

szej gru py u$yt kow ni ków – nie tyl ko m!o -

dym, sil nym, zdro wym, ale tak $e oso bom

nie do wi dz# cym, o ogra ni czo nej spraw no %ci,

oso bom star szym, ro dzi com pcha j# cym

wóz ki z dzie' mi, czy po dró$ nym z wa liz ka -

mi. Pro jek tan ci mu sz# pa mi" ta' te$ o tym,

by si" ga' po ma te ria !y przy ja zne %ro do wi sku,

trwa !e, od por ne na wan da lizm i czyn ni ki at -

mos fe rycz ne – do da je Lu bo mi ra Tro jan,

ko or dy na tor ka In sty tu tu Pro jek to wa nia dla

Wszyst kich z Zam ku Cie szyn. 

W pro ce sie pro jek to wym war to wzi#'
pod uwa g" rów nie$ za sa dy wpro wa dzo ne

przez du& skie go ar chi tek ta Ja na Geh la.

Na pod sta wie ob ser wa cji ludz kich za cho wa&,
opto wa! za pro jek to wa niem prze strze ni

na tzw. ludz k# ska l". W je go za my %le opty -

mal ne by !y by nie wy so kie bu dyn ki i nie

za sze ro kie uli ce (po zba wio ne ru chu sa mo -

cho do we go, a umo$ li wia j# ce ruch ro we ro -

wy), po któ rych mo$ na si" po ru sza' z pr"d -

ko %ci# 5 km/h (pr"d ko%' z ja k# cz!o wiek

po ru sza si" na pie cho t"). 
– Je go zda niem do brze za pro jek to wa na

prze strze& po win na uwzgl"d nia' ce chy ludz -

kie go cia !a i na sze zmy s!y. Na le $y wi"c ogra -

ni czy' ilo%' pro du ko wa nych spa lin, do mi nan -

t# po win ny by' ob sza ry wy pe! nio ne zie le ni#,
któ re umo$ li wia j# sp" dza nie wol ne go cza su

w ogród kach, ka wiar niach, pla cach za baw

w po czu ciu bez pie cze& stwa – mó wi Lu bo -

mi ra Tro jan.

De sign dla wszyst kich

T
y le teo rii. Jak jed nak wy gl# da wdra $a nie

za sad do bre go pro jek to wa nia w prak ty -

ce? Na na szym %l# skim po dwór ku (i to do -

s!ow nie!) zna le(' mo$ na wie le przy k!a dów

prze strze ni miej skich, przy pro jek to wa niu

któ rych de sign ode gra! klu czo w# ro l".
In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce – Mia sto

Ogro dów od kil ku lat pro wa dzi pro jekt

„Plac na glanc”, w któ rym wy bra na w dro -

dze kon kur su wspól no ta miesz ka nio wa

wspó! pra cu je z ar chi tek ta mi nad prze obra $e -

niem w!a sne go „pla cu”. O tym, $e mo$ na

zmie ni' prze strze& i do sto so wa' j# do po trzeb

osób, któ re w niej $y j#, prze ko na li si" ju$
m.in. miesz ka& cy ka to wic kich ka mie nic

przy uli cy Lom py i Kre dy to wej. Ich pla ce za -

mie ni !y si" w kwit n# ce ogro dy, sta j#c si" ide -

al ny mi miej sca mi do wy po czyn ku. In nym

przy k!a dem uda nej wspó! pra cy de si gne rów

z u$yt kow ni ka mi miej sca jest Park Ma tej ki

w Ja worz nie. Ar chi tekt ki Ma ria Skot nic ka

i Agniesz ka Cza chow ska z MS De sign Pra -

cow nia Pro jek to wa, za nim przy st# pi !y do re -

ali za cji pro jek tu mo der ni za cji par ku, za py -

ta !y je go naj m!od szych u$yt kow ni ków

– uczniów po bli skiej szko !y pod sta wo wej

o to, co im prze szka dza i cze go bra ku je w par -

ku, a co jest god ne pod kre %le nia. 

– Nad kart k# pa pie ru nie od gad nie my bo -

wiem „po trzeb miej sca”. Tyl ko lo kal ni u$yt -

kow ni cy tak na praw d" wie dz# o da nym te -

re nie naj wi" cej i tyl ko oni po tra fi#
zdia gno zo wa' wa dy i za le ty ist nie j# cej prze -

strze ni – wy ja %nia Ma ria Skot nic ka, ar chi tekt

*U KASZ 

KAR KOSZ KA 

Prze bu do wa ny skwer wraz z za go spo da ro wa niem te re nu wo kó! ko "cio !a
"w. Jac ka w By to miu.

Sys tem in for ma cji wi zu al nej dla por tu lot ni cze go w Ka to wi cach -Py rzo -
wi cach
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z MS De sign Pra cow nia Pro jek -

to wa.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych

kon sul ta cji spo !ecz nych po wsta!
no wa tor ki pro jekt mo der ni za cji

zie le" ca,, Mój jest ten ka wa !ek

par ku...”.

– W pierw szej ko lej no #ci po -

wsta !y bez piecz ne chod ni ki,

skwer wzbo ga ci! si$ o no we na -

sa dze nia kwia to we, !aw ki i ko sze

na #mie ci. Za pro jek to wa ne zo sta -

!y rów nie% kur ty ny – prze pie rze -

nia w po sta ci ga bio nów (for ma

ogro dze nia) wy pe! nio nych na -

tu ral ny mi ma te ria !a mi. Za dba -

!y #my rów nie% o to, aby ka% dy,

nie za le% nie od wie ku zna laz!
w par ku miej sce dla sie bie. Jest wi$c stre fa

dla dzie ci m!od szych, star szych, ele men ty si -

!ow ni dla wszyst kich oraz miej sca do od po -

czyn ku – opo wia da Ma ria Skot nic ka.

Re ali za cja na gro dzo na zo sta !a ty tu !em

„&l' ska Rzecz 2012” w ka te go rii us!u ga,

przy zna wa nym przez Za mek Cie szyn. 

Do st!p no"# i funk cjo nal no"#

D
e sign swo je za sto so wa nie znaj du je rów -

nie% w re wi ta li za cji du %ych prze strze ni

pu blicz nych. Jed n' z cie kaw szych te go ty -

pu re ali za cji by! pro jekt prze bu do wy skwe -

ru wraz z za go spo da ro wa niem te re nu wo kó!
ko #cio !a #w. Jac ka w By to miu au tor stwa Me -

du sa Gro up, no mi no wa ny do pre sti %o wej Na -

gro dy Unii Eu ro pej skiej dla Wspó! cze snej

Ar chi tek tu ry – Mies van der Ro he

Award 2015. Wo kó! neo ro ma" skiej #wi' ty -

ni po wsta! pro sty w for mie, prze szklo ny bu -

dy nek prze zna czo ny na warsz ta ty mu zycz -

no -te atral ne z sa l' prób. Aby nie za s!a nia!
bry !y ko #cio !a, zo sta! cz$ #cio wo „wko pa ny”

w zie mi$. Wy sta j' cy uko #ny dach po ra sta tra -

wa. Nie zwy kle wi do wi skowo, wy gl' da rów -

nie% ogród ró %a" co wy, w któ rym pro jek tan -

ci umie #ci li 20 #wietl nych kul ró% nej

wiel ko #ci. Na wi' zu j' one do le gen dy, we d!ug

któ rej #w. Jac ko wi w trak cie mo dli twy ró %a" -
co wej roz sy pa !y si$ pa cior ki ró %a" ca i wpa -

d!y do p!y n' ce go nie opo dal (ró de! ka. Wier -

ni jesz cze d!u go po tym in cy den cie

znaj do wa li „per !y #w. Jac ka”, czy li nie -

wiel kie ja sne ka mycz ki, z któ rych wy ko ny -

wa no pa cior ki ró %a" ca. Ilo#) umiesz czo nych

w ogro dzie kul te% nie jest przy pad ko -

wa – sym bo li zu je dwa dzie #cia ta jem nic ró -

%a" ca. Te ren wzbo ga co ny zo sta! rów nie%
w ele men ty ma !ej ar chi tek tu ry (m.in. wy !o -

%o ne drew nem po de sty -sie dzi ska), dzi$ ki cze -

mu miej sce jest ch$t nie od wie dza ne przez

miesz ka" ców. Pro jekt Me du sa Gro up to

przy k!ad har mo nij ne go po !' cze nia no wo cze -

sno #ci z tra dy cj' i to% sa mo #ci' miej sca.

Z uzna niem miesz ka" ców i eks per tów

spo tka! si$ rów nie% pro jekt za go -

spo da ro wa nia wschod nie go na -

brze %a Pa pro can w Ty chach, au -

tor stwa pra cow ni RS+ Ro bert

Ski tek. Ty ska re ali za cja, po dob -

nie jak by tom ski pro jekt, wy ró% -
nio na zo sta !a no mi na cj' do Na -

gro dy Mies van swe Ro he

Award 2015. W ra mach przed si$ -
wzi$ cia stwo rzo no wi do wi sko w'
pro me na d$ z!o %o n' z prze pla ta -

j' cych si$ pod ró% nym k' tem

uk!a dów de sek. Dzi$ ki te mu

two rz' one po d!u% ne sie dzi ska

z wi do kiem na je zio ro. Po wsta -

!a te% no wa pla %a i si !ow nia

pod chmur k'.

– Pod czas pra cy nad na brze %em wy ko rzy -

sta li #my na rz$ dzia i za sa dy zwi' za ne z pro -

jek to wa niem od kom po zy cji ca !e go za !o %e -

nia po de tal. Sku pi li #my si$ na stwo rze niu

atrak cyj nej i przy ja znej prze strze ni sta ra j'c
si$ w pe! ni wy ko rzy sta) wa lo ry miej sca,

w któ rym przy sz!o nam pra co wa), pra gn'c
je jesz cze bar dziej wy eks po no wa). Sta ra li -

#my si$ by) w tym kon se kwent ni: za sa da ta

obo wi' zu je od ska li kom po zy cji pro me na -

dy (zmie nia j' ce si$ wi do ki pod czas prze cho -

dze nia wi j' c' si$ i zmie nia j' c' po ziom pro -

me na d'), po do bra ny ma te ria! (od czu wa ny

do ty kiem czy za pa chem) – wy ja #nia Ro bert

Ski tek, ar chi tekt i za !o %y ciel pra cow ni RS+

Ro bert Ski tek.

Nad zwy czaj ory gi nal nie pre zen tu j' si$
rów nie% no we obiek ty na te re nie daw nej ko -

pal ni Ka to wi ce – sie dzi ba Na ro do wej Or kie -

stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia, Mu zeum

&l' skie i Cen trum Kon gre so we – sta no wi' -
ce ka to wic k' Stre f$ Kul tu ry.

– Jest to przy k!ad ca !o #cio we go my #le nia

o funk cji i kon tek #cie frag men tu mia sta, a nie

tyl ko o po szcze gól nych bu dyn kach, czy

pla cach. Ja ko u%yt kow ni cy b$ dzie my spraw -

dza) czy pro jekt rze czy wi #cie spe! nia swo -

j' funk cj$ – mó wi Lu bo mi ra Tro jan. 

Ar ty stycz ne pro jek to wa nie

C
za sem dzia !a nia pro jek tan tów ma j' cha -

rak ter ar ty stycz ny, mi mo to nie s' po zba -

wio ne funk cjo nal no #ci i do st$p no #ci.

– Przy k!a dem ta kiej re ali za cji jest ak cja

„S!od kie Ka to” au tor stwa Ma tyl dy Sa !a jew -

skiej. Ar tyst ka za pro jek to wa !a tym cza so we

miej skie sie dzi ska, któ re se zo no wo zmie ni -

!y ob li cze ul. Ma riac kiej i oko lic Ron da, ocie -

pla j'c tym sa mym wi ze ru nek tych miejsc. Po -

dob ny efekt przy niós! pro jekt „Su per o gród”

Ka ta rzy ny Jen dro# ki -Go ik, zre ali zo wa ny

Mia sto Ogro dów. Miesz ka" com Su per jed -

nost ki zo sta !y roz da ne kwia ty, któ re mo gli

za in sta lo wa) na swo ich bal ko nach. Po pra wi -

!o to wi ze ru nek naj wi$k sze go blo ku w mie -

#cie, a tak %e zbli %y !o do sie bie

miesz ka" ców, któ rzy dzi$ ki pro -

jek to wi mie li oka zj$ si$ spo tka)
na zor ga ni zo wa nym dla nich fe -

sty nie – mó wi dr Zo fia Osli slo.

Wi zu al nie do st!p ne

D
e sign w prze strze ni pu blicz -

nej to nie tyl ko obiek ty, me -

ble miej skie, ale rów nie% ko mu -

ni ka cja wi zu al na i in for ma cja

kie run ko wa. W wo je wódz twie

#l' skim mo %e my si$ po chwa li)
kil ko ma in te re su j' cy mi przy k!a -

da mi do brze za pro jek to wa nych

sys te mów ko mu ni ka cyj nych. Jed -

nym z nich jest sys tem in for ma -

cji wi zu al nej dla por tu lot ni cze go w Ka to wi -

cach -Py rzo wi cach, któ ry w 2008 ro ku zo sta!
wy ró% nio ny ty tu !em „&l' ska Rzecz”. Wspó! -
au tor k' na gro dzo ne go pro jek tu jest dr Ju sty -

na Ku char czyk, któ ra wraz z ze spo !em

stwo rzy !a rów nie% sys te my in for ma cji wi zu -

al nej dla ka to wic kiej ASP, Uni wer sy te tu

Eko no micz ne go w Ka to wi cach, bu dyn ku

NO SPR i kom plek su Eu ro Cen trum. 

– Pro jek tu j'c sys tem ko mu ni ka cji wi zu -

al nej zwra cam przede wszyst kim uwa g$
na to, %e by by! czy tel ny i zro zu mia !y, od -

po wia da! na ro% ne po trze by od bior ców

i do cie ra! do nich z ak tu al n' in for ma cj' ro% -
ny mi ka na !a mi w spo sób wi zu al nie spój ny.

Li czy si$ oczy wi #cie rów nie% ja ko#) – gra -

fi ka i ma te ria!, z któ re go ele men ty sys te -

mu s' two rzo ne. Bar dzo lu bi$ re ali zo wa)
pro jek ty uwzgl$d nia j' ce cha rak ter in sty tu -

cji lub miej sca. Cz$ sto naj lep szym roz wi' -
za niem jest ta kie, któ re nie przy t!a cza nas

wi zu al nie, nie ata ku je, a umo% li wia sko rzy -

sta nie w mo men cie, kie dy te go po trze bu -

je my i co naj wa% niej sze in for mu je nas

o tym, cze go szu ka my – mó wi dr Ju sty na

Ku char czyk, pro jek tant ka, wy k!a dow czy -

ni Aka de mii Sztuk Pi$k nych w Ka to wi cach

w Pra cow ni Pro jek to wa nia Sys te mów In -

for ma cji Wi zu al nej oraz Ko mu ni ka cji Spo -

!ecz nej.

Nie ste ty w Pol sce pro jek to wa nie in for ma -

cji wi zu al nej w prze strze ni pu blicz nej

wci'% jest jed n' z naj bar dziej za nie dba nych

dzie dzin gra fi ki u%yt ko wej. – W na szym kra -

ju wie le in sty tu cji i firm wy cho dzi z za !o -

%e nia, %e ma j' pil niej sze wy dat ki, ni% two -

rze nie sys te mów ko mu ni ka cji wi zu al nej.

Pod mio ty od po wie dzial ne za te go ty pu

pro jek ty cz$ sto nie zda j' so bie spra wy, %e
ta ki sys tem to wa% ne ogni wo !' cz' ce ich in -

sty tu cje z klien tem – u%yt kow ni kiem. Nie

s' #wia do mi te go, %e brak lub nie sta ran nie

przy go to wa na in for ma cja jest wi zy tów k' in -

sty tu cji, #wiad czy o za rz' dza niu, ja ko #ci

#wiad czo nych us!ug i na sta wie niu do od -

bior cy – wy ja #nia dr Ju sty na Ku char czyk.

De sign za zna cza swo j' obec -

no#) w prze strze niach miej skich

na ró% ne spo so by. Za ka% dym ra -

zem ma je den cel: s!u %y) jak naj -

le piej u%yt kow ni kom miej sca.

W wo je wódz twie #l' skim wy ko -

rzy sty wa nie de si gnu w pro jek to -

wa niu prze strze ni pu blicz nej po -

wo li sta je si$ po pu lar nym

tren dem. To do bry pro gno styk

na przy sz!o#). Co raz cz$ #ciej

bo wiem to w!a #nie de sign sta je

si$ istot nym wy znacz ni kiem in -

no wa cyj no #ci no wo cze snych

o#rod ków miej skich.

!

Pro jekt mo der ni za cji Par ku Ma tej ki w Ja worz nie.

Sys tem in for ma cji wi zu al nej w oto cze niu bu dyn ku NO SPR.
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Nie czuj!, "wiadomie,
takiego obci#$enia...

Rozmowa z artyst# grafikiem Józefem Michalskim 

– Kr! "y po Do mach Kul tu ry Ka to wic
wy sta wa dzie# pol sko -fran cu skie go gra -
fi ka Józ ka Mi chal skie go. Znam go, stu -
dio wa li $my na tej sa mej uczel ni w ma #ym
od st% pie cza su... Uzna #em to, za wy star -
cza j! cy po wód, by z to b! Józ ku po roz ma -
wia& przez in ter net. 

– Z gó ry za po wia dam, $e do Sky pe’a, ja
si! ab so lut nie nie na da j!. Po dzi wiam
wszyst kich, któ rzy po tra fi# w jed nej chwi li
po zbie ra% swo je my "li i do rze czy sk&ad nie
mó wi%… 

– Za #a pa #e$ si% u nas jesz cze na stan wo -
jen ny, nim wy by #e$, ist nia #e$ i two rzy #e$
w tych sa mych wa run kach jak wszy scy.
Jak od na la z#e$ si% w wol nym $wie cie.

– W Pol sce nie mal au to ma tycz nie wsze -
d&em do "ro do wi ska za wo do we go, nie za -
ist nia &em ja ko „ar ty sta” ale po pro stu ja ko
pla styk. 'e by za cz#% no we $y cie we Fran -
cji, wy pa da &o mie% po cz#t ko wo sta &y do -
chód. Za cz# &em wi!c ja ko gra fik w agen cji
re kla mo wej i od sze d&em po pi! ciu la tach
prak ty ki ja ko ob la ta ny ilu stra tor. Nie bez

zna cze nia by &y w Pol sce 3 la ta li ceum pla -
stycz ne go, 6 lat ASP i wy nie sio na st#d, nie -
mal wszech stron na zna jo mo"% tech nik pla -
stycz nych. To by &a zna ko mi ta szko &a.

Wspo mi nam dys ku sj! w agen cji, na te mat
wcho dz# cych do przed si! biorstw kom pu te -
rów. Wte dy nie "mia &o te$ we sz&y do agen -
cji Ma cin to she, te raz Ap ple. Za sta na wia &em
si! wte dy czy mnie, sta ru cha, w za wo dzie
gra fi ka i ilu stra to ra te ma szyn ki nie wy pr#
za nim do chra pi! si! eme ry tu ry. G&o "no
dzie li &em si! swo imi w#t pli wo "cia mi. Po -
wie dzia &em: Zo ba czy cie, za dzie si!" lat, ka# -
dy z nas b! dzie mia$ na sto le kom pu ter i b! -
dzie my ra zem w sie ci. Za chi cho ta no
i zmie nio no te mat.

Kie dy od cho dzi &em, agen cja li czy &a 18 pra -
cow ni ków. W ci# gu ko lej nych dzie si! ciu lat,
dwa ra zy prze cho dzi &a z r#k do r#k a licz b!
za trud nio nych, zre du ko wa no do trzech. Dy -
rek tor, za st!p ca do spraw han dlo wych i se -
kre tar ka. Wszy scy pra cu j# cy w ci# gu gra ficz -
nym wy pa dli. Gra fi cy pra cu j# cy od t#d ja ko
wol ni strzel cy na swo ich kom pu te rach, za -
st# pi li wszyst kich po zo sta &ych. 

– Ja rów nie" przy pad kiem opa no wa #em
to me dium, my $l%, "e bez te go by# bym
ubo" szy i sa mot niej szy. Aczy ja ko pla sty -
cy je ste $cie sto wa rzy sze ni?

– Jest tu co" co przy po mi na ZPAP – „la
Ma ison des Ar ti stes” sto wa rzy sze nie utwo -
rzo ne w 1952 ro ku, z ini cja ty wy ar ty stów,
z po mo c# praw n#, so cjal n#, in for ma cj#
i z nie za le$ nym od dzia &em ka sy ubez pie cze -
nio wej sys te mu po wszech ne go, ja ko od dziel -
ne biu ro, przy pi! te pó( niej. Kie dy sta ra &em
si! o przy j! cie w 1991 r., obo wi# zy wa& jesz -
cze mi ni mal ny trzy let ni okres do rob ku ar -
ty stycz ne go tj. pra cy i sprze da $y. Dzi"
mo$ na si! sta ra% ju$ od pierw szej sprze da -
nej pra cy. Do sta ra) o przy j! cie na le $y przed -
sta wi% pra ce, wy sta wy, za mó wie nia, ra chun -
ki ksi! go we, kon trak ty, ko re spon den cj!,
stro n! in ter ne to w#, itp. MdA za pew nia
ubez pie cze nia i urlo py cho ro bo we, po bie -
ra sk&ad ki ubez pie cze nio we w sys te mie
po wszech nych ubez pie cze), tj. jak dla ko -
go" pra cu j# ce go na eta cie. Nie pa mi! tam mi -
ni mal nej kwo ty, od któ rej ob li cza ne s#
sk&ad ki. Mak sy mal na to 37 350 * rocz nie.
Do cho dy po wy $ej nie s# bra ne pod uwa g!.
Cie ka wost ka: ma la rze i ilu stra to rzy pra cu -
j# cy g&ów nie dla wy daw nictw s# przyj mo -
wa ni do rów no le g&e go sto wa rzy sze nia,
AGES SA, ja ko au to rzy, wspól nie z pi sa rza -
mi i t&u ma cza mi dzie& li te ra tu ry.

– A to in te re su j! ce... bocz ne wej $cie
do li te ra tów.

– Tu nikt ni ko go nie py ta o dy plom. Li -
czy si! do ro bek, tecz ka z pra ca mi, pre zen -
ta cja kom pu te ro wa al bo stro na in ter ne to wa,
nie mniej do brze jest si! po wo &a% na prze by -
te stu dia, zw&asz cza wo bec osób nie zna j# -
cych si! na rze czy. Przy na le$ no"% do MdA
te$ sta no wi ja k#" r! koj mi! ale na przy k&ad,
po wo &y wa nie si! na przy na le$ no"% do ja kie -
go" zwi#z ku twór cze go za gra ni c#, nie
mia &o wte dy naj mniej sze go sen su. To si!
na pew no zmie ni &o. Tak wi!c sy tu acja ar ty -
sty we Fran cji jest dzi" po rów ny wal na
do pol skiej. 

– Tak, w tym za kre sie.
– Eg zy sten cjal ne w#t pli wo "ci ar ty stów

roz strzy gn#& w swo im cza sie De gas: Po co
ma lu je my ob ra zy, jak nie po to #e by je sprze -
da wa"? Ca &e szcz! "cie, $e to De gas si! tak
wy ra zi&. Ka$ de mu in ne mu cz&o wie ko wi
wy tkni! to by skraj ny opor tu nizm. Po trze ba
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es te tycz na jest w ludz kiej na tu rze, nie
wspo mi na j!c o sno bi zmie. Na wet na sza
swoj ska kul tu ra lu do wa na tym wy ro s"a.

– Jak !y je si" w re gio nie tak „ob ma lo -
wa nym” i na s# czo nym pla stycz ny mi pe -
re gry na cja mi. Mnie tak !e, ude rzy $o
w Pro wan sji owo in ne %wia t$o, chy ba nie
ule g$em ha lu cy na cji, czy to bie nie ci# !y
dep ta nie po pra wie ist nie j# cych %la dach
im pre sjo ni stów?

– In ne #wia t"o, na pew no. Miesz ka li #my
po cz!t ko wo 5 lat w oko li cy Ge ne wy i ka$ -
dy zjazd na po "u dnie, by" prze kra cza niem
gra ni cy, po za któ r! nie bo i #wia t"o by "o in -
ne. By "y te$ do my, z za mkni% ty mi okien ni -
ca mi. Miej sco wo #ci za miej sco wo #cia mi,
w któ rych $y we go du cha. Prze je$ d$a li -
#my przez nie, nie we w"a #ci wej po rze, jak
lu na ty cy. Oko "o po "u dnia, kie dy s"o& ce
wy da je si% by' pro sto nad g"o w!, wi dok ko -
pu" ki na wie $y ka pli cy w Re il lan ne, prze -
no si mnie przez chwi l% do Afry ki. Ale to
ulot ne wra $e nie. W #rod ku dnia, na g"e
otwar cie okien nic mo $e by' au ten tycz nie bo -
le sne ale tu tej si s! nor mal ni, ta kich sen sa -
cji uni ka j!. Nie któ rzy na wet przy zna j!, $e
(le zno sz! upa "y. Ho len drzy, na przy k"ad,
przy je$ d$a j! cy na wa ka cje w #rod ku la ta,
kie dy w ko& cu de cy du j! osie dli' si% tu taj,
z re gu "y, jak ptasz ki, w le cie od la tu j!
na pó" noc. Wie lu ma la rzy ma lu je tu taj ja -
skra wo ko lo ro we kno ty i na zy wa si% to pe" -
nym s"o& ca, sza lo nym, ma lar stwem pro wan -
sal skim. Ni ko mu z nich #ru ba nie od bi "a,
po pro stu ko mer cja... Van Gogh, a tym bar -
dziej im pre sjo ni #ci nie ma j! z tym nic
wspól ne go. Dep ta nie po #la dach jest au ten -
tycz ne, kie dy mi ja si% mo ty wy, któ re nam
przy po mi na j!, $e w po dob nym miej scu
roz siad" si% kto# w cie niu ze szta lu g! i je -
go p"ót no wi dzie li #my w mu zeum. Ale tu -
taj mo$ na so bie nie tyl ko przy po mnie'
im pre sjo ni stów, cz% sto wy star czy od je cha'
gdzie# w bok, by w #rod ku Pro wan sji zo ba -
czy' np. „Co ro ta” al bo „Co ur be ta”.

– Cie ka wym by $o by raz jesz cze roz po -
czy na& w$a sn# twór czo%& w po dob nych
oko licz no %ciach... cho& bo j" si", !e ta za -
wi dzia na tam i zro dzo na wcze %niej, mo -
g$a by wp$y wa& ob ci# !a j# co. 

– W#ród po zbie ra nych czy nie po zbie ra -
nych my #li Co lu cha jest jed na okle pa na, któ -
r! war to jed nak przy to czy': Kie dy ar ty sta
mó wi, !e nie da no mu szan sy, po wi nien po -
li czy" ile ra zy ta szan sa fa ty go wa #a si$ nie -
po trzeb nie. Zy ga, (Du dzik) mó wi!c o swo -
jej pra cy, po wie dzia" mi kie dy# to sa mo, ale
in ny mi s"o wa mi: W ma lar stwie, tak jak w !y -
ciu, trze ba umie" wy ko rzy sta" nada rza j% ce
si$ przy pad ki. Nie ste ty, nie zd! $y". Obaj mie -
li ra cj%, w twór czo #ci ma to wiel kie zna cze -
nie, ale mnie oso bi #cie, mniej in te re su je co
mi wy cho dzi spod p%dz la. In te re su je mnie

du $o bar dziej, czy to, co wy cho dzi, od po -
wia da mo jej, po wiedz my, wi zji i nie by "o -
by to naj gor sze, gdy by ta wi zja nie by "a ta -
ka kon wen cjo nal na. Mo $e dla te go tu taj,
miej scu scho dzo nym przez ta kie zna ko mi -
to #ci, nie czu j%, przy naj mniej #wia do mie, ta -
kie go ob ci! $e nia. Roz wa $% spra w% z punk -
tu wi dze nia pro fe so ra Li be ta, o któ rym ci
kie dy# chy ba wspo mnia "em. Dla przy po -
mnie nia: Li bet uwa $a, $e nie ma my wol nej
wo li, bo in te lek tu al ny od biór re ak cji na ja -
ki# bo dziec ze wn%trz ny na st% pu je z opó( -
nie niem i to co si% pó( niej dzie je jest tyl ko
kon sta ta cj! w"a snej re ak cji a tak $e pró b! jej
uspra wie dli wie nia. Jest to do #wiad czal nie
do wie dzio ne. Szcz% #li wi s! wi%c ci, u któ -
rych spon ta nicz na re ak cja (u ar ty sty w po -
sta ci kre ski czy pla my) zga dza si% z owym
post prze my #le niem.

Dla cze go ma lu j% g"ów nie akwa re l!? Tak
si% sk"a da "o, $e pra cow ni% po za do mem dzie -
li "em d"u go z gra fi ka mi i akwa re la by "a tech -
ni k!, któ ra nie mo g"a wzbu dza' ja kich kol -
wiek nie ch% ci. Go dze nie z pra c! za rob ko w!,
skut ko wa "o zry wa mi, st!d kil ka tyl ko wy -
staw: w Lyonie, Ce re ste, St. Etien ne, Ma -
no sque, Ma ne i te go ro ku, w Ka to wi cach.

– Ma no sque zna ne z nie gdy% in te re su -
j# cych fe sti wa li jaz zo wych... Przed chwi -
l# s$y sza $em o po wo dziach w Ita lii a prze -
cie! je ste %cie bar dzo bli scy geo gra ficz nie
wi"c py tam jak u was, bo tu nie bo wy gl# -
da po god nie.

– Z Bo $ej wo li r! bie raz po le wi cy, raz
po pra wi cy, a my w #rod ku tyl ko li czy my
ilu nie szcz% #ni ków wo da za bra "a. Ja ko#
szcz% #li wie miesz ka my i co ro ku nie -
odmien nie, al bo na za chód od nas, tj. ca "y
ob szar mi% dzy Ro da nem, Ma sy wem Cen -
tral nym i pod nó $em Pi re ne jów, al bo

na wschód od nas, po cz!w szy do To ulo nu
a$ do Ni cei i pew nie jesz cze da lej do Ita lii,
gdzie cia sne do li ny scho dz! do mo rza.
Mo $e nas chro ni pa smo Lu be ron, któ re sta -
je w po przek cie p"ym wia trom od po "u dnia,
od mo rza. Kie dy wie je od po "u dnia, pra wie
za wsze le je a jak nie le je, to opa da na nas
kurz z Sa ha ry. 

– Do %wiad czy $em ta kiej !ó$ tej mg$y
w Ka irze, któ ra unie ru cha mia cam co de -
ry i chrz" %ci w po tra wach... czy rów nie!
w kuch ni pro wan sal skiej?

– Z da&, któ re z tym ku rzem przy wia "o fi -
gu ru je m. in. ku skus. Tu taj ma my pra wie
wszyst ko, na wet ma #lan k% z arab ski mi
mo ty wa mi na opa ko wa niu. )wie $e go twa -
ro gu tu nie u#wiad czysz jak i ogór ków ki -
szo nych, któ re sa mi ro bi my w tym ro ku
po raz pierw szy i nie wiem czy si% uda "y.
W"a #nie spraw dzi li #my. W s"o jach, pó" lo -
dów ki zaj mo wa "y od ko& ca la ta i te raz po ze -
bra niu si% na od wa g%, otwie ra my... je den,
dru gi, trze ci, wszyst kie tra fia j! do ku b"a. Mo -
$e ja ki# fran cu ski urok... W Pol sce, miesz -
ka j!c na Ban ko wej, po sta no wi li #my za ki -
si' ka pu st%. Zna la z"em becz k%,
wy po $y czy li #my szat kow ni c% i dep ta "o si%
jak trze ba, zgod nie ze sztu k! ki sze nia.
Zwie( li #my becz k% do piw ni cy i po nie d"u -
gim cza sie s! sia dom za cz% "a prze szka dza'.
Do na szej piw ni cy nie da "o si% po dej#'.

W do mu upra wia na jest kuch nia pol sko -
-fran cu sko -#l! ska a po nie wa$ dziad ko wie
prze by wa li rów nie$ w Niem czech, nie ob -
cy mi jest na wet kar to fel sa lad. Mo j! oso -
bi st!, nie po dzie la n! przez $o n% spe cjal no -
#ci! s! fran cu skie se ry i one mi si% naj le piej
uda j!. Fran cu zi lu bi! bie sia do wa' i ka$ dy
klub, ka$ de sto wa rzy sze nie, jest ich kil ka -
dzie si!t w Re il lan ne (1700 miesz ka& ców)
or ga ni zu je przy naj mniej raz w ro ku wspól -
ny obiad. Kró lu je ka ta lo& ska pa el la, cho'
li sta pro wan sal skich spe cjal no #ci, da&, se -
rów, win, ró$ nych na pit ków, itd. itp. to po -
nad 160 po zy cji! 

Miesz kam w Pro wan sji ju$ po nad 25 lat
i przy zna j%, $e nie wie le t% kuch ni% znam i za -
czn% i to se rio jesz cze w tym ro ku, od tru fli.

Gry wa "em w bry d$a w bry d$o wym klu -
bie, do pó ki nie za wie szo no je go dzia "al no -
#ci. Gry wa" w nim tak $e pe wien ch"o pek roz -
tro pek, ma j! cy ko "o nas ma "! win ni c%.
Ro bi z niej wi no na w"a sny u$y tek. Pó" $ar -
tem, pó" se rio, ofia ro wa li #my mu bu tel k% wi -
na pi sa ne go pa ty kiem. Pó( niej, kie dy po zna -
"em go bli $ej, po kil ku spo tka niach,
za py ta "em jak zna laz" na sze wi no A, stoi tam
jesz cze w szop ce przy win ni cy. To jest te raz
rocz nik 1990! 1990 to naj lep szy rocz nik dla
wszyst kich fran cu skich win i na ryn ku ju$
go nie ma.

!

Je an Jau rès Vie il le rue

Cie nie

Rue et ar bres



56

Czas up!y n"!. Dwa s!o wa. Pro ste zda nie
oznaj mu j" ce. A prze cie# w za le# no $ci

od sy tu acji mo #e by% od czy ty wa ne roz ma -
icie. Ze zgro z", bo nie od wra cal nie si& co$
strasz li we go sta !o. Ze smut kiem – prze mi -
ja nie si& do ko na !o. Z ulg" – sko' czy! si& ja -
ki$ kosz mar. Na wet z eu fo ri" – hor ror za -
fun do wa ny nam przez pi! ka rzy r&cz nych
mia! w ostat nich se kun dach me czu hap py
end. W dwóch s!o wach od kry% mo# na po -
emat. An na Choj nac ka, zna ko mi ta fo to graf -
ka przez wi&k sz" cz&$% swo je go #y cia
zwi" za na z Ka to wi ca mi, tym krót kim zda -
niem pod pi sa !a jed no ze swo ich zdj&%
z cy klu Z!om. Na ku pie #e la stwa wi dzi my
ze gar bez wska zó wek. Ty tu! jest wi&c do -
s!ow ny. Ale w kon tek $cie zdj& cia mo# na go
in ter pre to wa% ja ko przy k!ad czar ne go hu -
mo ru – „O chro no me trze, któ ry za wsze od -
mie rza !e$ go dzi ny za wol no al bo za szyb -
ko, wi dzisz, i na cie bie przy sz!a kry ska!”
Jed nak s!o wa „czas up!y n"!” s" tak #e pod -
su mo wa niem pra cy i dzie !a fo to gra fa.
Utrwa lo na przez nie go w mo men cie na ci -
$ni& cia mi gaw ki chwi la mi n& !a, $wiat si&
zmie ni!, czas bie gnie da lej, cho% na pa pie -
rze zo sta! za trzy ma ny. Nie dzi wi& si& wi&c,
#e ten pod pis pod kon kret n" fo to gra fi& wy -
bra !a Zo fia Szo ta na ty tu! ca !ej wy sta wy do -
rob ku An ny Choj nac kiej w Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic.

Uro dzo na w 1914 ro ku w So snow cu Ania
ze wzgl& du na pra c& oj ca in #y nie ra ju#
w dzie ci' stwie zwie dzi !a ka wa! $wia ta.
Chcia !a stu dio wa% sztu ki pi&k ne, by% mo -
#e dzie dzi cz"c to za in te re so wa nie po bab -
ci, ma lar ce. Ro dzi ce wo le li, #e by zdo by !a
prak tycz niej szy za wód, po s!a li j" wi&c
do szko !y han dlo wej. Wszyst kie pla ny
i ca !e #y cie od mie ni !a woj na. War to w tym
miej scu wspo mnie%, #e oko !o 130 prac fo -
to gra ficz nych jej bra ta zna la z!o si& w zbio -

rach Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go
w War sza wie, co $wiad czy o tym, #e fo to -
gra fo wa nie nie by !o w jej do mu ni czym nie -
zwy k!ym. Spo tka nie Choj nac kiej z Al fre -
dem Li goc kim osta tecz nie wp!y n& !o na jej
wy bór #y cio wej dro gi. Przy sz!a mi strzy ni
obiek ty wu fo to gra fo wa !a „wszyst ko”. Ro -
bi !a zdj& cia re kla mo we, utrwa la !a na fil -
mach (l"sk do dru ko wa nych ju# od lat
sze$% dzie si" tych al bu mów, zaj mo wa !a si&
por tre ta mi, pej za #em, fo to re por ter k".

Fo to gra fo wa !a mia sto, czy mo #e ra czej
zmia ny za cho dz" ce w kra jo bra zie miej skim,
re je stro wa !a obiek ty prze my s!o we. Pa ra dok -
sal nie te ma ty re ali zo wa ne nie ja ko na za mó -
wie nie w!a dzy na wet dzi$ nie wy da j" si& na -
tr&t n" pro pa gan d" suk ce su, czy apo lo gi"
„je dy nie s!usz ne go ustro ju”, po nie wa#
Choj nac ka po ka zy wa !a mia sta i za k!a dy
prze my s!o we po swo je mu. Ow szem, do ku -
men to wa !a bu do w& „Ze ni tu”, czy sta no wi" -
ce go dzi$ wi zy tów k& Ka to wic „Spodka”,
po ja wia !y si& na jej zdj& ciach b& d" ce du m"
tam tych cza sów neo ny, ale za wsze prze ma -
wia !y do wi dza ze wzgl& du na kom po zy cj&,
sta ran ne ka dro wa nie, wresz cie swo iste
„efek ty spe cjal ne” – ar tyst ka lu bi !a fo to gra -
fo wa% no c" al bo w cza sie desz czu. Wiel kie
obiek ty prze my s!o we w obiek ty wie Choj -
nac kiej cz& sto prze mie nia !y si& w gra fi ki.
Cza sem re zy gno wa !a z uj&% ca !ych obiek -
tów, na przy k!ad ko pal nia nych wie# wy ci" -
go wych na rzecz de ta li, i te frag men ty tech -
nicz nych urz" dze', kon struk cji, bu dyn ków
za mie nia !y zdj& cia w abs trak cyj ne ob ra zy.
Przy oka zji „por tre to wa nia” miejsc pra cy
„wiel ko prze my s!o wej kla sy ro bot ni czej” ar -
tyst ka od kry !a znisz czo n" przez prze mys!
przy ro d&. W tam tych cza sach nie wie le
wie dzia no (a jesz cze mniej mó wio no)
o eko lo gii, s" dz& wi&c, #e Choj nac kiej nie
cho dzi !o o do ku men to wa nie znisz cze nia

W obiek ty wie
Wiel kiej Da my

$ro do wi ska przez in du strial n" dzia !al no$%,
ra czej zna la z!a w tym ksi& #y co wym kra jo -
bra zie in spi ra cj& do two rze nia ar ty stycz nych
ob ra zów. Sp& ka na zie mia prze ma wia fak -
tu r" i na zdj& ciu sta je si& cie ka w" gra fi k".
Wspo mnia !em ju#, #e two rzy !a z prze my -
s!o wych de ta li struk tu ra li stycz ne abs trak -
cje, ale w jej pra cach mo# na od na le)% tak -
#e od nie sie nia do sur re ali zmu, a tak #e
na wi" za nia do sym bo li zmu. 

Z cza sem za cz& !a swo je zdj& cia !" czy%
w cy kle, bo to po zwa la !o na stwo rze nie no -
we go mo de lu ob raz ko wej nar ra cji. Naj bar -
dziej zna nym (i roz po zna wal nym) jest
Z!om, po ka zy wa ny tak #e pod ty tu !em No -

wy wspa nia !y "wiat. Sk!ad ni ce z!o mu fo to -
gra fo wa ne przez Choj nac k" u$wia da mia j"
wi dzo wi, #e czas mi ja, #e przed mio ty – zda -
wa !o by si& nie znisz czal ne, zw!asz cza w po -
rów na niu z cza sem trwa nia ludz kie go #y -
cia – tak #e ma j" swój kres. A# #al, #e
se ce syj na fi gu ra za ko' czy swo je ist nie nie
w hut ni czym pie cu, po dob nie jak ów ze gar,
któ re go „czas up!y n"!”, bo przy sz!e po ko -
le nia ar che olo gów nie do wie dz" si& w ja -
kim oto cze niu #y li ich przod ko wie w dru -
giej po !o wie XX wie ku. My $l&, #e
po dob nych z!o mo wisk ju# nie ma, !a twiej
tam dzi$ zna le)% skra dzio ny prze wód z ko -
le jo wej trak cji al bo me ta lo w" po kry w&
stu dzien ki ka na li za cyj nej. Na fo to gra fiach
Choj nac kiej cz& sto po ja wia j" si& lu dzie. S"
obec ni tak #e w cy klu Z!om. Na zdj& ciu
Ostat nia po dró# we wra ku au to bu su sie dzi
nie m!o da pa ra, któ rej stro je wska zu j" na to,
#e s" przed sta wi cie la mi tak zwa nych „wy -
klu czo nych”. Ta nia sym bo li ka? Li te ra tu ra?
Mo #e, cho cia# dla mnie to ob raz przej mu -
j" cy, za wie ra j" cy w so bie bez s!ów hi sto -
ri& za rów no po jaz du, z któ re go zo sta!
szkie let, jak i tej pa ry.

Nie uda !o si& Choj nac kiej zo sta% ma lar -
k", za j& !a si& in n", dzi$ tak #e za li cza n"
do sztu ki dzie dzi n". Ale zo sta !a przy ja ció! -
k" $l" skich pla sty ków. Mo# na to wno si%
z fak tu, #e da li si& jej fo to gra fo wa%, za pra -
sza li do swo ich pra cow ni. Tak po wsta! cykl
przy go to wa ny na kon kurs war szaw skie go
ZA IKS w 1962 ro ku, za ty tu !o wa ny W"ród

pla sty ków "l$ skich. Uzu pe! nio ny zo sta!
pó) niej szy mi por tre ta mi wy ko ny wa ny mi
jesz cze na po cz"t ku lat sie dem dzie si" tych.
Mo# na tu zo ba czy% twór ców, któ rzy
na trwa !e wpi sa li si& do hi sto rii sztu ki $l" -
skiej. Do !#yc ki, Po mor ski, Rak, Dut kie wicz,
Ma li na, Sub er lak… Ty lu mi strzów, któ rzy
ode szli. In nym „te ma tem ma lar skim” by!
za !o #y ciel Gru py Ja now skiej, ma larz nie -
pro fe sjo nal ny Teo fil Ociep ka, fo to gra fo wa -
ny w$ród swo ich okul ty stycz nych ob ra zów.

Roz pi sa !em si& o te ma tach, cy klach, nie -
któ rych zdj& ciach, ale to za le d wie cz"st ka
te go, co mo# na zo ba czy% na du #ej re tro spek -
tyw nej wy sta wie przy go to wa nej w Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic przez ku ra tor k& eks po zy -
cji Zo fi& Szo t&. Nie jest to pierw sza pre zen -
ta cja prac Choj nac kiej w tej pla ców ce, wy -
sta wia !a tam bo wiem swo je fo to gra fie
jesz cze za #y cia, my $l& jed nak, #e tak sze -
ro kie go prze gl" du jej dzie !a jesz cze nie by -
!o. Za ch& cam go r" co do obej rze nia tych
wspa nia !ych zdj&% prze ma wia j" cych do wy -
obra) ni, pa mi& ci, emo cji. Do brze si& sta !o,
#e ka to wic ka pla ców ka przy po mnia !a bo ga -
ty do ro bek An ny Choj nac kiej, jed nej
z – obok Zo fii Ry det i Ha li ny Idziak – trzech
Wiel kich Dam $l" skiej fo to gra fii.

!

BOG DAN
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An na Choj nac ka – portret
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Czas up!yn"!

Z!OM – ostatni autobus

Z!OM – czas up"yn#"

W$ród plastyków $l#skich – Z. Lachur

Zniszczenia przyrody PRZEMYS!

Katowice

Muzeum Historii Katowic
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Z profesor HELEN! SYNOWIEC
rozmawia DANUTA KRZY"YK

Wokó# ucznia,
szko#y i regionu…

– Rocz ni ce sta j! si" oka zj!
do pew nych pod su mo wa#. Nie -
daw no ob cho dzi $a pa ni pro fe sor
ju bi le usz 40-le cia swo jej pra cy na -
uko wej i dy dak tycz nej. Ja kie re flek -
sje, my %li i emo cje to wa rzy szy $y pa -
ni w tym cza sie?

– Ta kie rocz ni ce sk#a nia j$
do wspo mnie% po cz$t ków dro gi za -
wo do wej (,, jak to si& wszyst ko za -
cz& #o?”), ko lej nych jej eta pów i wy -

da rze%. Wspo mi na niu za' to wa rzy -
szy uczu cie wdzi&cz no 'ci wo bec
osób, któ re w te wy da rze nia si&
wpi sa #y: tych naj bli( szych (ro dzi -
ców, ro dze% stwa), mo ich prze wod -
ni ków na uko wych, zwierzch ni ków,
ko le (a nek, ko le gów, wspó# pra cow -
ni ków oraz po ko le nia stu den -
tów – zw#asz cza ma gi stran tów i dok -
to ran tów. Z per spek ty wy czter dzie stu
lat pró bo wa #am rów nie( oce ni) mój

wy bór dy dak tycz no -na uko wych
'cie (ek, spoj rze) na w#a sn$ po sta w&
jak by z lo tu pta ka i szcze rze so bie
od po wie dzie), co mi si& uda #o wy -
ko na) le piej, a co oka za #o si& mniej
uda ne. Ten bi lans wy pad# nie *le. 

– Ja kie zna cze nie w &y ciu na uko -
wym pa ni pro fe sor mia $o i na dal ma
miej sce za trud nie nia – Ka te dra
Dy dak ty ki J" zy ka i Li te ra tu ry Pol -
skiej?

– Mo (e trud no w to uwie rzy), ale
od wcze snych lat szkol nych ma rzy #am
o tym, (e by zo sta) na uczy ciel k$
i uczy) j& zy ka pol skie go (,, by) pa ni$
od pol skie go”). Gdy przed po nad 40
la ty pan prof. Edward Po la% ski za trud -
ni# mnie – ab sol went k& po lo ni sty ki 
+ w Za k#a dzie Me to dy ki Li te ra tu ry
i J& zy ka Pol skie go (pó* niej Ka te dry
Dy dak ty ki J& zy ka i Li te ra tu ry Pol -
skiej), mo je pla ny za cz& #y si& spe# nia)
w dwój na sób: uczy #am w ka to wic kim
li ceum j& zy ka pol skie go w ra mach go -
dzin zle co nych i rów no le gle, b& d$c
pra cow ni kiem Ka te dry, przy go to wy -
wa #am stu den tów fi lo lo gii pol skiej
(i na dal to czy ni&) do za wo du na uczy -
cie la po lo ni sty. Tak za cz& #a si& mo ja
przy go da z dy dak ty k$. Za trud nie nie
w Ka te drze z wie lo let ni mi, obec nie
bli sko 60-let ni mi tra dy cja mi, po czy -
tu j& so bie za wy ró( nie nie i za ra zem
za wiel kie zo bo wi$ za nie. 

Mam 'wia do mo'), (e kon ty nu -
uj& dzia #al no') za po cz$t ko wa n$
przez dr Ja ni n& "la bo w$ (wspó# twór -
czy ni& 'l$ skiej po lo ni sty ki na WSP
w Ka to wi cach), prof. Mie czy s#a w&
Mi te r& -Do bro wol sk$, dr. Ja na Co fa -
li ka i dr Ire n& Ta ba kow sk$. W swo -
ich ba da niach sku pi #am si& od po -
cz$t ku + za in spi ro wa na pu bli ka cja mi
prof. E. Po la% skie go, Ma rii Za r& bi -
ny i in nych + na za gad nie niach do -
ty cz$ cych roz wo ju j& zy ko we go dzie -
ci i m#o dzie (y oraz po szu ki wa niach
sku tecz nych form kszta# ce nia j& zy -
ka uczniów. Dzi& ki pra cy w Ka te -
drze, ale te( we wspó# pra cy z In sty -
tu tem J& zy ka Pol skie go U,,
wy kry sta li zo wa #y si& mo je za in te re -
so wa nia na uko we. Prak ty ka szkol na
spla ta si& w nich z ró( ny mi dzie dzi -
na mi j& zy ko znaw stwa, m.in. so cjo -
lin gwi sty k$, dia lek to lo gi$, lek sy -
ko lo gi$, kul tu r$ j& zy ka. Bli ski
kon takt ze 'ro do wi skiem szkol nym
po zwa la mi,, wy #a py wa)” i opi sy wa)
zja wi ska j& zy ko we, któ re ujaw nia j$
si& naj sil niej w mo wie m#o de go po -
ko le nia, a s$ prze ja wem do ko nu j$ -
cych si& prze mian spo #ecz nych, kul -
tu ro wych i oby cza jo wych. Co
wi& cej, wy ni ki swo ich ba da%
nad pol sz czy zn$ uczniów mo g#am
i na dal mo g& spo (yt ko wa) w pu bli -
ka cjach dy dak tycz nych oraz wspó# -

Fo
t. 

Lu
 cy

 na
 S

a d
zi

 ko
w

 sk
a



59

au tor skich pod r!cz ni kach szkol -

nych, a tak "e upo wszech nia# je

w$ród po lo ni stów.

Uwa "am jed nak – i to ju" mo ja

ogól niej sza re flek sja – "e w ko lej nych

re for mach sys te mu o$wia ty co raz

mniej s% bra ne pod uwa g! (wbrew de -

kla ra cjom) po trze by i trud no $ci j! zy -

ko we uczniów, usta lo ne w to ku ba da&
dia gno stycz nych, co raz rza dziej te"
twór cy do ku men tów mi ni ste rial nych

li cz% si! z uwa run ko wa nia mi roz wo -

jo wy mi dzie ci.

– Nad mie ni !a pa ni pro fe sor, "e
na swo jej dro dze za wo do wej spo -
tka !a oso by, któ rym du "o za wdzi# -
cza. Ja k$ ro l# ode gra !y one w pa ni
for ma cji na uko wo -dy dak tycz nej?

– Jesz cze w la tach stu diów po lo ni -

stycz nych w Uni wer sy te cie 'l% skim

(1968–1973) mia (am szcz! $cie po -

zna# wie lu wy k(a dow ców, któ rzy

im po no wa li nam – stu den tom – nie

tyl ko eru dy cj%, ale i po sta w% "y cio -

w%, nie zwy k(% rze tel no $ci%, uczci wo -

$ci% i od wa g%. By li dla nas au to ry te -

ta mi. Spo $ród li te ra tu ro znaw ców

mam "y wo w pa mi! ci pro fe so rów:

Zbi gnie wa Je rze go No wa ka, Sta ni -

s(a wa Za bie row skie go i Mie czy s(a -

w! Mi te r! -Do bro wol sk%, a spo $ród

j! zy ko znaw ców ) prof. Ire n! Ba je -

ro w%. W(a $nie pod jej kie run kiem pi -

sa (am pra c! ma gi ster sk%. Uczy (a
nas – ma gi stran tów – du "ej sa mo -

dziel no $ci my $le nia i od po wie dzial -

no $ci. Pod pa try wa (am umie j!t no$#
pro wa dze nia przez ni% za j!# me to d%
pro ble mo w%, a po tem – pra cu j%c
ju" na uczel ni – sta ra (am si! to wy -

ko rzy sta# na swo ich za j! ciach. Pa ni

prof. Ba je ro wa sta no wi (a dla mnie

au to ry tet mo ral ny – by (a bez kom pro -

mi so wa w d% "e niu do praw dy,

skrom na, otwar ta i bar dzo od wa" na

(co ujaw ni (a zw(asz cza w okre sie sta -

nu wo jen ne go). 

W roz wi ja niu mo ich $l% sko znaw -

czych za in te re so wa& ba daw czych

wiel k% ro l! ode gra (a prof. Ali na Ko -

wal ska, nie stru dzo na ba dacz ka prze -

sz(o $ci pol sz czy zny $l% skiej, kon -

sul tant ka i re cen zent ka mo ich

pu bli ka cji. A w dzie dzi nie dy dak ty -

ki j! zy ka oj czy ste go i li te ra tu ry wie -

le za wdzi! czam dr I. Ta ba kow skiej,

dr. J. Co fa li ko wi i prof. (wów czas

dok to ro wi) Ja no wi Po la kow skie mu.

Oni ja ko pierw si wpro wa dza li mnie

w pro ble my na ucza nia j! zy ka pol -

skie go, a tak "e spra wi li, "e mo ja

wie dza teo re tycz na z j! zy ko znaw stwa

i li te ra tu ro znaw stwa sta (a si! bar dziej

funk cjo nal na. Ka" da roz mo wa z ni -

mi by (a au ten tycz nym spo tka niem, bo

nie tyl ko ch!t nie dzie li li si! swo imi

do $wiad cze nia mi i roz le g(% wie dz%,
ale po tra fi li uwa" nie ws(u chi wa# si!

w pro ble my ,,$wie "o upie czo nej”

po lo nist ki. 

Mi mo up(y wu lat i wie lu zmian

w o$wia cie ich ra dy s% wci%" ak tu al -

ne, sku pia li bo wiem uwa g! na oso bie

ucznia i je go wie lo stron nym roz wo -

ju. Z ko lei mój warsz tat na uko wo -ba -

daw czy kszta( to wa( si! dzi! ki prof.

E. Po la& skie mu. Przez wie le lat by(
mo im zwierzch ni kiem, z oj cow sk%
wr!cz tro sk% to wa rzy szy( mo im na -

uko wym zma ga niom, od dok to ra tu

po pro fe su r! uni wer sy tec k%. Uczy (am

si! te" od nie go, jak by# wy ro zu mia -

(% dla stu den tów i uwzgl!d nia# ich

ró" ne zda rze nia lo so we. My $l!, "e
moi na uczy cie le uni wer sy tec cy mie li

du "y wp(yw na to, ja kim ja je stem

dzi$ na uczy cie lem; nie raz za sta na -

wiam si! nad tym, ile w mo ich re ak -

cjach, za cho wa niach, de cy zjach, a na -

wet w mo im sty lu pro wa dze nia za j!#,
po zo sta (o z mo ich mi strzów.

– Pa mi# ta pa ni pro fe sor swo je
pierw sze ar ty ku !y? Ja k$ dro g#
prze sz!a pa ni – ja ko na uko wiec
i na uczy ciel aka de mic ki – od po -
cz$t ku swo jej pra cy a" do chwi li
obec nej?

– Oczy wi $cie, do brze pa mi! tam

pierw sze mo je tek sty, a na wet oko licz -

no $ci, w ja kich je pi sa (am. Wszak

trze ba si! by (o zmie rzy# i z ma te ria -

(em ba daw czym, i z nie (a twym sty lem

na uko wym (zw(asz cza prze zwy ci! "y#
ma nie r! emo cjo nal no $ci wy po wie dzi,

tzw. ,,achów” i ,,ochów” – jak "ar to -

bli wie ma wia( prof. Po la& ski, pierw -

szy czy tel nik i nie stru dzo ny ad iu sta -

tor mo ich ar ty ku (ów). Pierw sze mo je

ar ty ku (y mia (y na chy le nie dy dak -

tycz ne, a ich pod sta w% by (y wy pra co -

wa nia uczniow skie, an kie ty, na gra nia

wy po wie dzi dzie ci! cych. Po wo li od -

kry wa (am ,,bia (e pla my”, czy li nie zba -

da ne ob sza ry roz wo ju j! zy ko we go

dzie ci i m(o dzie "y. 

Przez ja ki$ czas mo j% pa sj% by (y ba -

da nia i opis lek sy ki zwi% za nej z ce cha -

mi oso bo wo $ci w j! zy ku przed szko -

la ków i uczniów. Ob ser wo wa (am

wi!c i neo lo gi zmy dzie ci! ce (np.

mów li wy „ga da tli wy”, bo j%cz ka „bo -

ja* li wa dziew czyn ka”, ma zu$ „p(acz -

li we dziec ko”), i ko lo kwia li zmy w j! -
zy ku m(o dzie "y (np. obi bok, le wus,

kre atu ra), i wy ra "e nia dia lek tal ne

(np. bit ny ko kot „ch(o piec sk(on ny

do bój ki”, zg(ob ny sy nek „psot nik”).

W dal szych ba da niach oka za (o si!, "e
wa" ne dla spraw ne go po s(u gi wa nia

si! pol sz czy zn% jest ro zu mie nie zna -

cze& s(ów i zwi%z ków fra ze olo gicz -

nych oraz $wia do mo$# zró" ni co wa nia

od mian j! zy ka pol skie go. Wspól nie

z ko le "an k%, dr Bo "e n% Cz%st k% -Szy -

mon, pro wa dzi (am przez kil ka lat

ba da nia nad j! zy kiem uczniów $l% -

skich. Ich efek tem by( cykl ar ty ku (ów

i zbio ry #wi cze&. Rów no le gle in te re -

so wa (a mnie edu ka cja re gio nal na,

m.in. $l% skie cza so pi sma szkol ne

okre su mi! dzy wo jen ne go. Nie tra ci -

(am z oczu nad rz!d ne go ce lu mo jej

dzia (al no $ci, tj. kszta( ce nia j! zy ko we -

go w szko le, dla te go w ba da niach ze -

spo (o wych spo ro uwa gi po $wi! ca (am

pod r!cz ni kom szkol nym, a tak "e kul -

tu rze j! zy ka we wspó( cze snej szko le.

– Po roz ma wiaj my o pra cy dy dak -
tycz nej, o pra cy ze stu den ta mi...

– Czu j!, "e bez kon tak tu ze stu den -

ta mi by (a bym o co$ ubo" sza. Roz mo -

wy ze stu den ta mi, na wet je $li ujaw -

nia j% oni wte dy bra ki w swo jej wie dzy

lub nie po rad no$# w for mu (o wa niu

my $li, zmu sza j% mnie do za sta no wie -

nia si!, jak dzi$ sku tecz nie uczy#
o pol sz czy* nie, jak kszta( ci# pi!k ne

i po praw ne mó wie nie i pi sa nie m(o -

dych lu dzi, któ rzy ma j% by# na uczy -

cie la mi j! zy ka pol skie go, a przede

wszyst kim, jak za in te re so wa# pro ble -

ma mi j! zy ko wy mi (za wsze by (o to za -

da nie trud ne!) i jak sk(o ni# ich do po -

g(! bia nia wie dzy.

– Czy uda !o si# pa ni zna le%& na to
re cep t#?

– Nie do ko& ca, ale suk ces jest ju"
wte dy, gdy stu den ci sa mi za czy na j%
for mu (o wa# pro ble my i py ta nia j! zy -

ko we, dzie li# si! w%t pli wo $cia mi,

al bo po pro stu dzi wi# si! nie lo gicz no -

$ciom w j! zy ku, od kry wa# me cha ni -

zmy nie po ro zu mie& j! zy ko wych itp.

Mo ich stu den tów po pro stu lu bi!. I lu -

bi! uczy#. Mo "e do te go ucze nia

pod cho dz! na zbyt emo cjo nal nie i mo -

"e (a tak przy naj mniej wy da je si! m(o -

dym lu dziom) je stem zbyt wy ma ga -

j% ca, rów nie" wo bec j! zy ka ich

wy po wie dzi. ,,Przy pa ni to trze ba

uwa "a#, jak si! mó wi” – za uwa "a j%
w roz mo wie.

Trud no mnie jed nak po s% dza# o pu -

ryzm j! zy ko wy, co wi! cej – przy zna -

j! si! do swo ich w%t pli wo $ci gra ma -

tycz nych i kry tycz nie od no sz! si!
do nie któ rych re gu( or to gra ficz nych

(zw(asz cza do nie kon se kwen cji w ob -

r! bie umow nej za sa dy pi sow ni).

W nie ofi cjal nej roz mo wie ze stu -

den ta mi po tra fi! wej$# w kon wen cj!
j! zy ka m(o dzie "o we go, np. w ce -

lach "ar to bli wych; a na za j! ciach

dbam o to, by stu den ci si! ,,na umie -

li”, wi!c ,,wy o$lam” trud ne kwe stie,

ter mi ny eg za mi nów s% ,,do cze sne”,

czy li do okre $lo ne go cza su mo" na je

zda wa#; zda rza mi si! pro si# ,,wy so -

ko pien nych” stu den tów lub stu dent -

ki, by si! gn! li po ksi%" k! z naj wy" -
sze go re ga (u. Owe "ar ty s(ow ne

sprzy ja j% o"y wie niu za j!#, skró ce niu

dy stan su, oczy wi $cie w zdro wo roz -

s%d ko wych gra ni cach.
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– Jest pa ni pro fe sor miesz kan k!
"l! ska, od uro dze nia zwi! za n! z t!
zie mi!. Ja ki wp#yw na dro g$ na uko -

w! pa ni pro fe sor oraz po dej mo wa -

ne te ma ty ba daw cze mia# re gion,

z któ re go pa ni po cho dzi?

– Uro dzi !am si" i wy cho wa !am

w #l$ skiej ro dzi nie, od dzie ci% stwa

mó wi !am gwa r$ i po zna wa !am #l$ skie

tra dy cje. Ale ro dzi ce, cho& by li lud' -
mi pro sty mi, dba li o to, by #my (ja

i mo je ro dze% stwo) rów no le gle po -

zna wa li pol sz czy zn" ogól n$, dla te go

w szko le nie mia !am k!o po tu z wy po -

wia da niem si" ,,czy sto po pol sku”.

Tra fi !am te( na ta kich na uczy cie li,

któ rzy mie li przy chyl ny sto su nek

do gwa ry i by li (ycz li wi dla uczniów.

Ob ser wo wa !am jed nak k!o po ty mo -

ich ró wie #ni ków w prze sta wia niu

si" z gwa ry na j" zyk ogól ny. Nie

przy pusz cza !am, (e po la tach b" d" si"
przy gl$ da& ba daw czo te mu pro ble -

mo wi. Z mo im #ro do wi skiem je -

stem zwi$ za na do dzi# – miesz kam

w mo jej ro dzin nej miej sco wo #ci

w Che! mie )l$ skim, w kon tak tach ro -

dzin no -s$ siedz kich i lo kal nych mó -

wi" gwa r$ i oczy wi #cie z !a two #ci$
„prze !$ czam si"” na pol sz czy zn"
ogól n$, je #li wy ma ga te go sy tu acja.

B" d$c j" zy ko znaw c$ i dy dak ty kiem,

dys po nu j" ugrun to wa n$ wie dz$ o ce -

chach, prze sz!o #ci, zró( ni co wa niu

i funk cjach dia lek tu #l$ skie go oraz in -

nych pol skich dia lek tów. 

Nie w$t pli wie do #wiad cze nia j" zy -

ko wo -kul tu ro we, tj. czyn na zna jo -

mo#& kul tu ry i gwa ry re gio nu, s$ mi

bar dzo po moc ne w or ga ni zo wa niu

i pro wa dze niu pra cy ba daw czej, gdy(
z mo imi in for ma to ra mi (roz mów ca -

mi) po ro zu mie wam si" tym sa mym

ko dem; nie ma wi"c mi" dzy na mi ba -

rie ry „swój” – „ob cy”. Jesz cze pod -

czas stu diów prof. W!a dy s!aw Lu ba#
za an ga (o wa! mnie i ko le (an k" Bo (e -

n" Cz$st k" do na gry wa nia tek stów

do ba da% nad j" zy kiem miesz ka% ców

Ka to wic (uka za! si" po tem dwu cz" -
#cio wy zbiór tek stów mó wio nych).

Po zna !am wów czas so cjo lin gwi stycz -

n$ me to d" opi su j" zy ka i wi"k sz$ wa -

g" za cz" !am przy wi$ zy wa& do uwa -

run ko wa% zró( ni co wa nia wy po wie dzi

miesz ka% ców )l$ ska. 

Pod czas stu diów, gdy mia !am kon -

takt z ko le (an ka mi z in nych cz" #ci re -

gio nu (spod Ryb ni ka, z Ru dy )l$ skiej,

Za brza), prze ko na !am si", (e ich

gwa ra jest nie co in na od mo jej, (e s$
ró( ni ce s!ow ni ko we, fo ne tycz ne.

W taj ni ki dia lek to lo gicz ne wpro wa -

dzi !y nas wów czas pa nie: dr Anie la

Przy by cin i prof. (wów czas dok tor)

Ali na Ko wal ska. Zdo by ta wie dza

po g!" bia na przez dal sze la ta oka za !a
si" bar dzo przy dat na w mo ich pra cach

na uko wo -ba daw czych. Jak ju( wspo -

mnia !am, tak (e zna jo mo#& z au top sji

pro ble mów j" zy ko wych uczniów

w #ro do wi sku gwa ro wym sta !a si" dla

mnie mo ty wa cj$ do pod j" cia ba da%
nad ich spraw no #ci$ j" zy ko w$, któ -

re mia !y kon se kwen cje dy dak tycz ne. 

Od lat zaj mu j" si" kszta! ce niem

kom pe ten cji j" zy ko wej: gwa ro wej

i ogól no pol skiej dzie ci #l$ skich, pod -

kre #la j$c przy tym war to#& od mia ny

dia lek tal nej ja ko swo iste go bo gac twa

i d$ ($c do te go, aby oba wa rian ty pol -

sz czy zny by !y przez uczniów wy ko -

rzy sty wa ne sto sow nie do uwa run -

ko wa% spo !ecz nych i sy tu acyj nych.

Do dam, (e – po nie wa( znam tra dy cje

dy dak tycz ne i hi sto ri" ba da% gwa ro -

znaw czych na )l$ sku – czu j" si"
upo wa( nio na do te go, by prze ciw sta -

wia& si" ste reo ty po wym po gl$ dom, i(
gwa ra by !a trak to wa na ja ko gor sza od -

mia na j" zy ka oraz kry tycz nie oce nia&
nie któ re ma te ria !y edu ka cyj ne opra -

co wa ne przez nie pro fe sjo nal nych au -

to rów. Sta ram si" po pu la ry zo wa&
wie dz" na te mat dia lek tu #l$ skie go nie

tyl ko w szko le, ale rów nie( w szer -

szych kr" gach spo !ecz nych. 

– Spo gl! da j!c z per spek ty wy

lat – któ re z prac ba daw czych uwa -

%a pa ni za naj wa% niej sze w %y ciu za -

wo do wym?

– Mo je pra ce ba daw cze – za rów -

no in dy wi du al ne, jak i ze spo !o we –

miesz cz$ si" w kil ku ob szer nych kr" -
gach: wo kó! ucznia, szko !y i re gio -

nu. Wy ni ka to z pro fi lu Ka te dry,

w któ rej pra cu j", oraz z po czu cia

wi" zi z zie mi$, z któ rej si" wy wo dz"
i sta ram si" jej s!u (y&. Pra ce

nad spraw no #ci$ j" zy ko w$ dzie ci

#l$ skich uzmy s!o wi !y po lo ni stom

ro l" gwa ry (nie tyl ko #l$ skiej) w edu -

ka cji, a to wa rzy sz$ ce im ma te ria !y
dy dak tycz ne – cho& z tru dem to ro -

wa !y so bie dro g" do szkó! – mia !y
wspie ra& na uczy cie li w pra cy nad j" -
zy kiem uczniów. Wspó! au tor ski Ma -
!y s!ow nik gwa ry Gór ne go "l# ska
uka za! lek sy kal ne bo gac two #l$sz -

czy zny i je go we wn"trz ne zró( ni co -

wa nie, a ba da nia te re no we nad j" zy -

kiem miesz ka% ców zie mi

pszczy% skiej, Ka to wic i Sta rej Wsi

ko !o Wi la mo wic sta !y si" pod sta w$
roz dzia !ów prac mo no gra ficz nych

o tych miej sco wo #ciach i od zwier -

cie dli !y spe cy fi k" j" zy ko w$ po gra -

ni cza #l$ sko -ma !o pol skie go i ma !o -

pol sko -#l$ skie go. Prak ty ce szkol nej

s!u (y dy dak tycz ny nurt mo ich ba da%,
za wsze opar ty na teo re tycz nych, j" -
zy ko znaw czych i kul tu ro wych, pod -

sta wach.

– Jest pa ni cz#on kiem wie lu gre -

miów na uko wych. Co ozna cza dla

pa ni pra ca w tych ze spo #ach?

– Za rów no Ko mi sja do Oce ny Pod -

r"cz ni ków Szkol nych PAU, jak i Ra -

da J" zy ka Pol skie go ma j$ cha rak ter

opi nio twór czy i opi nio daw czy. Przy -

go to wy wa ne w ra mach tych gre -

miów eks per ty zy, m.in. o sta nie pol -

sz czy zny w szko le, o j" zy ku

pod r"cz ni ków, o do ku men tach mi ni -

ste rial nych, np. o Pod sta wie pro gra -
mo wej j$ zy ka pol skie go, stwa rza j$
mo( li wo#&, przy naj mniej cz" #cio we -

go, od dzia !y wa nia na de cy zje in sty -

tu cjo nal ne. I cho& je go sku tecz no#&
jest ró( na, to ju( sam fakt upo mi na -

nia si" o ko niecz ne zmia ny, np. wy -

eli mi no wa nie ,,te sto ma nii” ze szkó!,
pod nie sie nie ran gi j" zy ka oj czy ste go

i wie dzy o nim oraz ko mu ni ka tyw no -

#ci j" zy ka pod r"cz ni ków, jest czym#
wa( nym.

– Mi n$ #o 40 lat pra cy na uko wej

i dy dak tycz nej. Czy uwa %a pa ni, %e
zre ali zo wa #a wszyst kie swo je pla ny

ba daw cze?

– Wie le za mie rze% ba daw czych

i wy daw ni czych jesz cze cze ka... Naj -

pil niej sze z nich to wspó! au tor skie

opra co wa nie i wy da nie dru giej, gwa -

ro wo -ogól no pol skiej, cz" #ci Ma !e -
go s!ow ni ka gwa ry Gór ne go "l# ska.

War to te( po ty lu la tach pra cy po my -

#le& o na pi sa niu pod r"cz ni ka aka de -

mic kie go dy dak ty ki j" zy ka oj czy -

ste go. 

– Cze go za tem mo% na %y czy& na -

uczy cie lo wi aka de mic kie mu, na -

ukow co wi, któ ry ma za so b! 40 lat

ak tyw nej pra cy?

– Na uczy cie lo wi – by nie wpad!
w ru ty n", ale by! ak tyw ny i po szu ki -

wa! no wych spo so bów zmo ty wo -

wa nia stu den tów, by po zna wa li bo -

gac two j" zy ka i sztu k" ucze nia

o j" zy ku w szko le. A ba da czo wi – by

od kry wa! no we pro ble my ba daw -

cze, a wy ni ki je go prac s!u (y !y o#wia -

cie i re gio no wi.

!

Prof. He le na Sy no wiec – j" zy ko -

znaw ca. Uro dzi !a si" w Che! mie )l$ -
skim. Jest pra cow ni kiem Ka te dry

Dy dak ty ki J" zy ka i Li te ra tu ry Pol skiej

Uni wer sy te tu )l$ skie go. Jej za in te re -

so wa nia ba daw cze kon cen tru j$ si"
wo kó! pro ble mów spraw no #ci j" zy ko -

wej dzie ci i m!o dzie (y, kszta! ce nia j" -
zy ko we go w szko le, kul tu ry j" zy ka.

Wa( nym ob sza rem jej ba da% s$ za gad -

nie nia #l$ sko znaw cze. W ubie g!ym ro -

ku #wi" to wa !a ju bi le usz czter dzie sto -

le cia pra cy na uko wo -dy dak tycz nej. 

Dr hab. Da nu ta Krzy %yk – ad iunkt

w Ka te drze Dy dak ty ki J" zy ka i Li te -

ra tu ry Pol skiej Uni wer sy te tu )l$ -
skie go.
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Ma mo, nie p!acz, nie.

Nie bios Prze czy sta Kró lo wo,

Ty za wsze wspie raj mnie.

Zdro wa" Ma rio.

(Mo dli twa zna le zio na na "cia nie 

ge sta pow skiej ce li w Za ko pa nem, 

wy ko rzy sta na przez 

H.M. Gó rec kie go w Sym fo nii 

pie "ni #a !o snych)

So -la vie di -le -jo… Ma lio

(Da vid Bo wie: War sza wa)

Ju! si" zmierz cha

Z
wi! zek mi" dzy Gó rec kim i Kro -

nos Qu ar tet mia# w so bie uj mu -

j! c! wy j!t ko wo$%. Raz jesz cze Har -

ring ton: „[…] po raz pierw szy

pra co wa li $my z Hen ry kiem w Niem -

czech na po cz!t ku ro ku 1989. Pra -

wy ko na li $my Ju# si$ zmierz cha

w Min ne apo lis, za nim móg# to us#y -

sze%. Pa mi" tam in ten syw no$% te go

do $wiad cze nia, z pu blicz no $ci! sie -

dz! c! bar dzo bli sko nas i wiel ki mi

kon tra sta mi dy na micz ny mi. Ale do -

pie ro pró by z Hen ry kiem – prze cze -

sa li $my z nim ka& d! nu t", a on za -

gra# nam ca #y utwór na for te pia nie 

– u$wia do mi #y nam, &e zna le' li $my

si" w obec no $ci oso bo wo $ci po t"& -
nej, dla któ rej ogrom ne kon tra sty by -

#y spo so bem &y cia. Zda wa #o si", &e
sku pi #y si" w jed nej oso bie wy mia -

ry pó' nych kwar te tów Beetho ve na

i Schu ber ta, su ro wa mu zy ka pol -

skich gór, ci" te ryt my Bar to ka, g#" -
bo ka wie dza p#y n! ca z mo dli twy

oraz nie ustra szo ne za ufa nie w je go

w#a sny d'wi"k mu zycz ny. Re la cje

z Hen ry kiem wkrót ce sta #y si" jed -

n! z naj bar dziej nas for mu j! cych,

oso bi stych, bez cen nych zna jo mo -

$ci”. 

Gó rec ki by# i po zo sta je fe no me -

nem. Pi sa# o nim in ny wy bit ny $l! ski

mu zyk i uczo ny Ju lian Gem bal ski:

„Gó rec ki – kom po zy tor, Gó rec -

ki – cz#o wiek czy nu, nie spo koj ny po -

szu ki wacz Praw dy o $wie cie i so bie

sa mym, Gó rec ki – $wia dek wia ry

i s#u &eb nik Pi"k na. A przez t" s#u& b"
Pi"k nu i Do bru, po moc nik w dro dze

do Zba wie nia, na któ rej mu zy ka jest

jed nym z naj wi"k szych przy ja ció#.
A przy tym Gó rec ki – cz#o wiek

gwa# tow ny, szcze ry a& do bó lu,

a przez to au ten tycz ny i swoj ski

w swym poj mo wa niu $wia ta. Nasz,

bli ski, bo ga ty ta len tem i s#a by zdro -

wiem, #a god ny swym kwar te tem Ju#
si$ zmierz cha i bun tow ni czy swo im

Scon tri”. 

Górecki na li!cie przebojów

W
pa' dzier ni ku 1992 ro ku uka za -

#a si" wy da na przez Elek tr"
No ne such p#y ta z je go III Sym fo ni%
(Sym fo nia pie "ni #a !o snych). Dy ry -

go wa# Da vid Zin man, a kar ko #om ne

dla nie zna j! cej j" zy ka pol skie go

Ame ry kan ki tek sty cha ry zma tycz nie

i bra wu ro wo wy $pie wa #a Dawn

Upshaw. Trze cim z nich – przy po -

mnij my – jest &a #ob na pie$( z okre -

su po wsta( $l! skich po cho dz! ca

z zie mi opol skiej. Wspó# twór ca ame -

ry ka( skie go ze spo #u Tal king He ads

Da vid Byr ne za py ta ny w jed nym

z ple bi scy tów pi sma „Rol ling Sto ne”

o to, cze go s#u cha# naj ch"t niej w mi -

ja j! cym ro ku, wska za# w#a $nie na t"
p#y t". W su per la ty wach wy po wia da#
si" o tym al bu mie tak &e Da vid Bo wie

(w#a $ci wie Da vid Ro bert Jo nes)… To

spra wi #o, &e za cz" li jej po szu ki wa%
licz ni bar dzo mi #o $ni cy twór czo $ci

obu ar ty stów. Po pu lar no $ci III Sym -

fo nii po móg# tak &e kon cert, któ ry od -

by# si" trzy la ta wcze $niej w ko $cie -

le $w. Ma gnu sa w Brunsz wi ku

(1 wrze $nia 1989 ro ku) pod czas nie -

miec kich ob cho dów 50. rocz ni cy

wy bu chu II woj ny $wia to wej. 

Wpraw dzie ju& je sie ni! 1989 ro ku

wy so ko, bo na 3. miej sce naj le piej

sprze da j! cych si" w An glii p#yt,

wspi!# si" Ni gel Ken ne dy ze swo j!
eks pre syj n! in ter pre ta cj! Czte rech pór

ro ku An to nia Vi val die go i nie ba -

wem trium fy za cz" li $wi" ci% José

Car re ras, Pláci do Do min go i Lu cia -

Za"o#yciel Kronos Quartet David Harrington w opublikowanym na

stronach pierwszego numeru „Scontri” – czasopisma naukowego

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – we

wspomnieniu o Henryku Miko"aju Góreckim napisa" m.in. „Quasi Una
Fantasia pojawi"a si$ w roku 1990. Jak#e nieopisanym wk"adem w nasz%
muzyk% by" ten utwór i nadal jest. Nigdy nie zapomn$ pewnego letniego

koncertu plenerowego na rynku europejskiego miasta: kiedy dotarli!my

do ko&cowych akordów, zacz$"y bi' ko!cielne dzwony. By" to moment

czystej !wi$to!ci, bez wzgl$du na to, jak% religi$ wyznajesz czy te# jakiej

nie wyznajesz. Wszyscy zamarli…”

Momenty czystej

$wi"to$ci...
JACEK

KUREK

(Bowie, Hadyna, Górecki, )l!sk)
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no Pa va rot ti, jed nak suk ces Gó rec kie -
go mia! od r"b ne #ró d!a. Grze gorz
Brzo zo wicz i Fi lip $o bo dzi% ski
z ksi&' ce Sto p!yt, któ re wstrz" sn# !y
$wia tem pi sa li: „Nie od ma wia j&c
skrzyp ko wi ani te no rom ta len tu,
war to pod kre (li) du '& ro l" pro mo cji
i mar ke tin gu. Naj pierw wy kre owa no
Ken ne dy’ego na bun tow ni ka w sty -
lu punk (do daj my, 'e wy pra co wa ne
ju' wte dy me to dy i za bie gi b!y sko -
tli wy – miesz ka j& cy w Kra ko -
wie – an giel ski wir tu oz do dzi siaj
kon se kwent nie i z po wo dze niem
sto su je na sce nie – J.K.), a po tem
przed sta wio no wspól ny kon cert
trzech g!o sów ja ko naj wi"k sze mu -
zycz ne wy da rze nie w mu zy ce w ogó -
le. Fe no men p!y ty z mu zy k& Gó rec -
kie go za sa dza! si" na trzech
od mien nych za !o 'e niach. Po pierw -
sze, by !a to kom po zy cja z kr" gu
mu zy ki wspó! cze snej, a przy tym nie -
zna na prze ci"t ne mu od bior cy.
Po wtó re, ani au tor, ani wy ko naw cy
sym fo nii nie zo sta li pod da ni ak cji
pro mo cyj nej, gdzie eks po no wa no
by ich wy j&t ko wo(). Po trze cie
wresz cie, sam utwór Gó rec kie go
wp!y n&! na po ja wie nie si" no we go
tren du w mu zy ce po pu lar nej”. 

Al bum w ci& gu dwóch lat sprze da!
si" w licz bie 800 ty si" cy eg zem pla -
rzy. Nie ba wem prze kro czy !a ona
mi lion. Nie któ rzy za cz" li 'ar to wa),
'e Gó rec ki (ci ga si" z Ma don n&.
Wzro s!o tak 'e za in te re so wa nie utwo -
rem w Pol sce. Po raz pierw szy jed -
nak wy ko na no sym fo ni" po za Pol sk&
we fran cu skim Roy an, w kwiet -
niu 1977 ro ku (po wsta !a je sie ni&
i na po cz&t ku zi my ro ku po przed nie -
go), cho) bez osza !a mia j& ce go roz -
g!o su. Je den z klu czo wych twór ców
nur tu drum’n’bass Gol die (w!a(c.
Clif ford Pri ce) na swo jej dru giej
p!y cie Sa turn Re turn (1998) umie (ci!
trwa j& cy go dzi n" utwór Mo ther za -
in spi ro wa ny w!a (nie t& sym fo ni&.
Gru pa Lamb na gra !a na de biu tanc -
kim al bu mie w ro ku 1997 de li kat n&
kom po zy cj" Gó rec ki, wy da n& tak 'e
na sin glu. Do daj my, 'e frag ment
Sym fo nii pie $ni %a !o snych wy ko -
rzy sta no w fil mach Ba squ iat – Ta niec

ze $mier ci" (1996), Z!o dzie je (2007)
i Wiel kie pi#k no (2013), Fe no me nem
sta !o si" wkro cze nie Gó rec kie go
w (wiat mu zy ki po pu lar nej. 

Owo prze ni ka nie dwóch (wia tów:
mu zy ki pop i kla sy ki si" ga przy naj -
mniej po !o wy lat sze() dzie si& tych
i dzia !a tak 'e we dle wek to ra skie ro -
wa ne go w dru g& stro n". Nie wni ka -
j&c w t" ostat ni& kwe sti" war t& osob -

ne go po trak to wa nia, do() po wie -
dzie), 'e nie d!u go przed (mier ci&
Woj ciech Ki lar w roz mo wie z jed -
nym z dzien ni ka rzy ku je go nie ma -
!e mu za sko cze niu przy zna!, 'e zwró -
ci !y uwa g" kom po zy to ra nie któ re
roz wi& za nia ryt micz ne w hip -ho -
pie. W!a (nie do s!u cha nia ta kiej mu -
zy ki (zw!asz cza w sa mo cho dzie)
bez pre ten sjo nal nie przy zna! si" twór -
ca Si wej mg!y. Do daj my, 'e sam Ki -
lar zy ska! s!a w" w sze ro ko po j" tej
po pkul tu rze, je (li przy po mnie) so bie
cho cia' by ogrom ny suk ces (cie' ki
d#wi" ko wej do hol ly wo odz kie go
fil mu Fran ci sa For da Cop po li Dra -

ku la a tak 'e roz licz ne wcze (niej sze
i pó# niej sze do ko na nia na po lu mu -
zy ki fil mo wej. 

Helokanie

Wspo mnia ny Da vid Bo wie ba!
si" la ta nia sa mo lo tem. Po dob -

no ja ki( we wn"trz ny g!os mó wi!
mu, 'e je 'e li po wstrzy ma si"
przed tym do ro ku 1976, to po tem ju'
spo koj nie b" dzie móg! wej() do sa -
mo lo tu. Tym cza sem w czerw cu 1973
ro ku i w kwiet niu 1976 ro ku zna laz!
si" na krót ko i pry wat nie w War sza -
wie. Gdy w pol skiej sto li cy wy sia da!
z eks pre su trans sy be ryj skie go ja d& -
ce go z Mo skwy do Lon dy nu, mia!
czas je dy nie na krót ki spa cer. Fa scy -
no wa !o go to mia sto z je go dra ma -
tycz n& hi sto ri& (nie któ rzy ob co kra -
jow cy im pu to wa li War sza wie
t!u ma cze nie jej na zwy ja ko: mia sto,
któ re „wi dzia !o woj n"” – „war -saw”)
i smut n& wspó! cze sno (ci&, sza re
i zdo mi no wa ne przez so cre ali stycz -
n& ar chi tek tu r". Pod czas tej dru giej
krót kiej wi zy ty z Dwor ca Gda% skie -
go po szed! w stro n" pla cu Ko mu ny
Pa ry skiej, czy li dzi siej sze go pla cu
Wil so na. W jed nej z ksi" gar% us!y sza!
pol sk& mu zy k" lu do w& i ku pi! kil ka

p!yt, w(ród któ rych zna la z!y si" na -
gra nia Ze spo !u Pie (ni i Ta% ca „*l&sk”.
Ju' mie si&c pó# niej w stu dio znaj du -
j& cym si" w pod pa ry skim pa !a cu
Châte au D’Héro uvil le za czy na! na -
gra nia do al bu mu Low (ko% czy! je
w Mo na chium i Ber li nie). P!y ta oka -
za !a si" jed n& z naj wy bit niej szych
w do rob ku ar ty sty i roz po czy na !a tzw.
try lo gi" ber li% sk& (Low, „He ro es”,
Lod ger). Zna laz! si" na niej za in spi -
ro wa ny po by tem w Pol sce i mu zy k&
ze spo !u „*l&sk” prze sz!o sze (cio -
mi nu to wy utwór War sza wa.
W Châte au D’Héro uvil le miesz ka li
on gi( Fry de ryk Cho pin i Geo r ge
Sand. Bo wie, któ ry na gry wa! tam ju'
w 1973 ro ku, oczy wi (cie o tym wie -
dzia!. W s!yn nym stu dio po wsta !o
zresz t& wie le p!yt, m.in. Hon ky

Châte au i Go od bye Yel low Brick

Ro ad El to na Joh na. A pra co wa li tam
tak 'e Pink Floyd, Cat Ste vens i wie -
lu in nych.

Pod czas na gry wa nia i ja ko wspó! -
au tor wspó! pra co wa! wte dy z Bo -
wiem Brian Eno, któ ry mia! nie ba -
ga tel ny wp!yw na osta tecz ny re zul tat
te go przed si" wzi" cia. W utwo rze
War sza wa li nie wo kal ne zo sta !y
bez po (red nio za in spi ro wa ne pie -
(ni& He lo ka nie w wy ko na niu „*l& -
ska”. „He lo ka nie” to (piew ne na wo -
!y wa nie po wszech ne w(ród gó ra li
(„he lo ka)” – na wo !y wa) si" w gó -
rach, ale te' (pie wa)). Na *l& sku
Cie szy% skim dzie ci pa s& ce kro wy
(pie wa j&c „he -elo”, na wi& zy wa !y
z ro dzi ca mi kon takt g!o so wy, tym
sa mym ich uspo ka ja j&c, 'e s&
na swo im miej scu i nic z!e go si" nie
dzie je... No i kro wy, gdy im si" (pie -
wa !o, da wa !y – jak wte dy wie rzo -
no – lep sze mle ko. Zgod nie ze s!o -
wa mi An drze ja Jar czew skie go
he lo ka nie wy ma ga moc ne go g!o su.
Nie szep tu, ale i nie krzy ku. Nie wy -
ma ga za( szcze gól nej mo du la cji
g!o su ani je go uszla chet nie nia. Trze -
ba (pie wa) nie ska 'o nym g!o sem
bia !ym – bez nad da nej in ter pre ta -
cji – nie skr" po wa nie i na tu ral nie. Co
jed nak na tu ral ne dla pa ste rzy – sta -
no wi wy zwa nie na wet dla pro fe sjo -
nal ne go wy ko naw cy… Pie(% He lo -

ka nie by !a jed nym ze szczy to wych
osi& gni") za fa scy no wa ne go *l& -
skiem Cie szy% skim (wszak stam t&d
po cho dzi!) Sta ni s!a wa Ha dy -
ny – twór cy Ze spo !u Pie (ni i Ta% ca
„*l&sk”. Nie za po mi na j& o tym
stra' ni cy je go pa mi" ci. Na ko sz" ci% -
skiej !a wecz ce Ha dy na sie dzi obok
otwar tych nut He lo ka nia, na na grob -
ku ar ty sty w Wi (le na pi sa no za(:
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„A !wier ki b" d# na dal !pie wa $y
Two je he lo ka nie”, na co zwró ci$
uwa g" w jed nym z ar ty ku $ów wspo -
mnia ny An drzej Jar czew ski.

Da vid Bo wie ory gi nal ny tekst za -
st# pi$ j" zy kiem wy ima gi no wa nym.
S$o wo „Ma ry jo”, brzmi tu: „Ma -
lio”. Jed nak trud no mie% w#t pli wo -
!ci, gdzie znaj du j# si" je go &ró d$a
i z czym si" ko ja rzy. Wznio s$a pie!'
o uj mu j# cej me lo dii i g$" bo kiej bar -
wie, w któ rej s$y cha% i Ha dy n",
i Gó rec kie go, i na wet Bo gu ro dzi c!,
i ten je dy nie pi"k ny pa tos, za ty tu $o -
wa na jest – jak wspo mnia no – War -

sza wa. Bo wie tak o tym mó wi$
w roz mo wie z Wie s$a wem We is -
sem: „Chcia $em, by s$u cha j#c «War -
sza wy», wi dzia $o si" wspa nia $y cie',
ja ki rzu ca $o to mia sto, cie' któ ry pew -
ne go dnia mia$ si" sta% je go rze czy -
wi sto !ci# […]. Pró bo wa $em wy ra zi%
w tym utwo rze uczu cia, ja kie to wa -
rzy sz# lu dziom, gdy pra gn# wol no -
!ci, czu j# jej za pach, le (#c w tra wie,
ale nie mo g#c jej osi# gn#%, nie mo -
g#c po ni# si" gn#%…”

Do spor tre to wa nia sto li cy Pol ski
po s$u (y $a Bo wie mu mu zy ka ze spo -
$u „)l#sk”, in spi ro wa na folk lo rem be -
skidz kim, tym sa mym, któ ry wy -
brzmie wa tak (e w wie lu utwo rach
Gó rec kie go, ko cha j# ce go gó ry
i miesz ka j# ce go w doj rza $ym okre sie
(y cia u stóp Tatr. W War sza wie spla -
ta j# si" nu ty, na stro je, !cie( ki, naj roz -
ma it sze pol skie dro gi i cza sy… Ale
nie tyl ko one. Ha dy na uro dzi$ si"
w miej sco wo !ci Kar p"t na, dzi! b" d# -
cej cz" !ci# Trzy' ca. Po cho dz# cy
z Bri xton (cz"!% Lon dy nu) An glik
Da vid Jo nes, zna ny ja ko Bo wie,
na szla ku mi" dzy ZSRR a An gli# do -
!wiad czy$, wy da wa% by si" mo -
g$o – w prze lo cie, pol skiej kul tu ry
i au ry, ale jed nak w mu zy ce od na laz$
jej isto t", bar w" traf n# i praw dzi w#…
A sta $o si" to dzi" ki te mu „ko tur no -
we mu”... „)l# sko wi”, dzi" ki Ha dy -
nie. Bo wie skrom nie przy zna wa$,
(e je go utwór to nie wier ny por tret
mia sta, a ra czej pró ba opi sa nia wa( -
nej war to !ci i zna cz# ce go sym bo lu,
do daj my – ze wszech miar uda na.

Utwór Da vi da Bo wie go i Bria na
Eno War sza wa, któ ry ty le za wdzi" -
cza Ha dy nie i „)l# sko wi”, sta$ si" &ró -
d$em roz licz nych in spi ra cji w !wie -
cie za chod niej mu zy ki roc ko wej.
Pi sa $a o tym w pierw szym nu me rze
pi sma „Li zard” Agniesz ka Wil czy' -
ska, zwra ca j#c uwa g" na to, (e wy -
ko rzy sta no utwór w fil mie z 1981 ro -
ku My, dzie ci z dwor ca ZOO. W ro ku
wy da nia p$y ty Low po wsta$ w An glii

ze spó$ War saw Pakt. To spra wi $o, (e
in na gru pa o na zwie War saw (bez po -
!red nio za czerp ni" tej z utwo ru Bo -
wie go) zmie ni $a na zw" na Joy Di vi -
sion (to z ko lei by $o na wi# za nie
do mrocz nych lo sów wi"& nia rek hi -
tle row skie go obo zu Au schwitz -Bir -
ke nau zmu sza nych przez opraw ców
do sek su al nej ule g$o !ci). Zdu mie wa -
j# ce in spi ra cje… 

…kiedy milcz! d"wi#ki

Gó rec ki uro dzi$ si" w grud -
niu 1933 ro ku na zie mi ryb nic -

kiej, w Czer ni cy. By$ uczniem Bo -
le s$a wa Sza bel skie go. Ten ostat ni
z ko lei, or ga ni sta ka te dry w P$oc ku,
zna laz$ si" na )l# sku za raz po stu -
diach u Ka ro la Szy ma now skie go,
pa tro na Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach, naj star szej – co wy mow -
ne – wy( szej uczel ni na Gór nym )l# -
sku, któ rej wszak po cz#t ki wi# (# si"
z po wsta $ym w 1929 ro ku Pa' -
stwo wym Kon ser wa to rium Mu zycz -
nym za $o (o nym przez Wi tol da Frie -
man na. W lu tym 1945 ro ku
Kon ser wa to rium wzno wi $o dzia $al -
no!%, a 1 wrze !nia te go( ro ku prze -
mia no wa ne zo sta $o na Pa' stwo w#
Wy( sz# Szko $" Mu zycz n#, któ ra
w 1979 ro ku zmie ni $a sta tus i sta $a
si" Aka de mi# Mu zycz n#. Jej rek to -
rem (1975–1979), a po tem pierw -
szym dok to rem ho no ris cau sa

(2004) by$ Hen ryk Mi ko $aj Gó rec -
ki. A po zo sta j#c w pew nej bli sko !ci
zie mi ryb nic kiej, trze ba wspo mnie%
uro dzo ne go w ro ku 1940 w Gnoj ni -
ku na Za ol ziu ab sol wen ta Pa' stwo -
wej Wy( szej Szko $y Mu zycz nej im.
Bar ci Sza fran ków w Ryb ni ku jazz -
ma na Ada ma Ma ko wi cza, tak (e
stu den ta ka to wic kiej uczel ni mu -
zycz nej, pierw szej ma j# cej Wy dzia$
Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej. Wy -
da$ on ca $# kon ste la cj" gwiazd,
w!ród któ rych s# m.in. Zbi gniew Ja -
ku bek, S$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 i Adam Bu -
czek. Brat Ada ma, Piotr, ab sol went
Aka de mii A.D. 1986 za $o (y$ w Ka -
na dzie w 1991 ro ku for ma cj" Pen -
de rec ki String Qu ar tet. To ju( jed nak
opo wie!% na zu pe$ nie in n# oka zj".

Za mknij my tych kil ka my !li jesz -
cze jed nym cy ta tem z wy po wie dzi
Ju lia na Gem bal skie go o Hen ry ka
Mi ko $a ju Gó rec kim: „Po (e gna $em go
li tur gi# po grze bo w# w Ka to wic kiej
Ka te drze, mu zycz n# wi" zi#, któ ra nie
ma po cz#t ku ani ko' ca, któ ra trwa
po przez d&wi" ki, p$y n# ce od na -
szych zbo la $ych serc do !wia t$o !ci
Nie ba. On tam cze ka na spo tka nie
z na mi, je (e li za s$u (y my so bie
na Nie bo. On na pew no na nie so bie
za s$u (y$. Dla te go nie umar$ ca $y,
a trwa nie prze kszta$ ci$ w mu zy -
k". I w mo dli tw", któ ra mo (e nas $# -
czy% z nim na wet wte dy, kie dy mil -
cz# d&wi" ki”. 

Fa scy nu j# ce, jak wie le mo (e wy -
da rzy% si" mi" dzy… jed n# i dru g#
sta cj#… No ta be ne utwór Sta tion to

Sta tion sta$ si" punk tem wyj !cia
do al bu mu Low, te go sa me go, z któ -
re go po cho dzi War sza wa. Fa scy nu -
j# ce, gdy zrz# dze nie lo su, szcz" !li -
wy przy pa dek, zmie ni na za wsze
rze czy wi sto!%. Ile po trze ba wra( li -
wo !ci, od wa gi, by ta kich po dar ków
nie prze oczy%. Ta wra( li wo!%, mu -
zycz na „!wia t$o czu $o!%”, otwar to!%
i nie za spo ko jo ny g$ód po zna wa nia to
atry bu ty, dzi" ki któ rym mo (e po -
wsta% dzie $o wiel kie, dzi" ki któ rym
mo g# prze ni ka% si" mu zycz ne !wia -
ty, krzy (o wa% do !wiad cze nia, w ko' -
cu mu zycz ne ga tun ki, a gra ni ce ich
mo g# sta wa% si" p$yn ne, prze kra czal -
ne i za pra sza j# ce. Wie lo krot nie twór -
cy udo wad nia li, (e czas i prze strze',
(e ró( ne po ko le nia, ró( ne for my
kre acji, kom po zy cji spo ty ka j# si"
w mu zy ce b" d# cej swo istym espe -
ran to. Nie ma za tem (ad nej prze szko -
dy, by !l# ski, be skidz ki folk lor, by
d&wi" ki mu zy ki po wa( nej wy -
brzmie wa $y w roc ko wych za chod -
nio eu ro pej skich utwo rach, by mu zy -
ka kla sycz na w splo cie z mu zy k#
po pu lar n# kre owa $a zu pe$ nie no we
!wia ty i od kry wa $a nie zna ne wcze -
!niej !cie( ki. Pi"k n# bo wiem i kunsz -
tow n# sztu k# jest mu zycz na in kru sta -
cja, a uro da jej ma moc pro wa dze nia
wprost do praw dy...

!
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Bohaterowie
naszego kina
Wdaw nych fil mach z okre su PRL prze wa -

a li ste reo ty po wi bo ha te ro wie ple bej scy,
w tym oczy wi cie gór ni cy i hut ni cy. Tam te fil -
my trak to wa y Gór no l za ków prze wa nie
z pro tek cjo nal n wy szo ci. 

Szu ka jc Pstrow skie go

Zna mien ne s „Sta lo we ser ca” Sta ni sa wa
Urba no wi cza z 1948 roku (wg sce na riu sza

Gu sta wa Mor cin ka), gdzie po trak to wa no Gór -
no l za ków ja ko po czci wych gór ni ków i hut -
ni ków, któ rzy uczest ni cz wpraw dzie w ru chu
opo ru pod czas II woj ny wia to wej, lecz
za przy wód c ma j dzia a cza ko mu ni stycz ne -
go z War sza wy. 

Z ko lei w fil mach o te ma ty ce wspó cze snej
przez wie le dzie si cio le ci PRL do mi no wa a
kon wen cja pro duk cyj nia ka, a w fil mach te le -
wi zyj nych do lat osiem dzie si tych XX wie ku,
czy li do kre su ko mu ni zmu. Ja ko dzie o cha rak -
te ry stycz ne mo na przy wo a film Ja na Ryb -
kow skie go „Au to bus od je da 6.20” z 1954 r.
Je go za mie rze niem by a pre zen ta cja awan su
spo ecz ne go ko biet w Pol sce ko mu ni stycz nej.
To hi sto ria mo dej fry zjer ki z Pol ski cen tral nej,
któ ra od cho dzi od lek ce wa  ce go j m a i wy -
je da na Gór ny lsk, by zo sta przo dow ni -
c pra cy w hu cie. Z jej per spek ty wy to kra ina

awan su (z po r ki or ga ni za to ra spo ecz nej
prze mia ny, czy li par tii ko mu ni stycz nej). 

Do pie ro po la tach Ste fan Szlach tycz w fil -
mie te le wi zyj nym „Kto da wi cej co ja”
(z 1977 r.) o Win cen tym Pstrow skim pró bo wa
po wie dzie wi cej praw dy o je go lo sie, a za -
ra zem o mo de lo wej kre acji przo dow ni ka pra -
cy ja ko so cre ali stycz ne go bo ha te ra.

Ze zmia na mi ki na l skie go w cza sie zmie -
nia li si oczy wi cie je go bo ha te ro wie. W la -
tach sze dzie si tych XX wie ku po ja wi y si
na ekra nie na wi za nia do po wsta l skich, jak
w „Ro dzi nie Mil car ków” Jó ze fa Wy szo mir -
skie go i w „Pi ciu” Paw a Ko mo row skie go,
a tak e nie mia e sy gna y po li fo nicz no ci
kul tu ro wej Gór ne go l ska. W po wsta czej
„Ro dzi nie Mil car ków” cór ka pol skie go gór -
ni ka wy cho dzi za nie miec kie go szty ga ra,
lecz zo sta je za to po t pio na przez ro dzi n. Film
za uwa a, e po dzia y na ro do we prze bie ga y
przez ro dzi ny, lecz osta tecz nie zmie rza do po -
praw ne go po li tycz nie fi na u. Bo szty gar – Nie -
miec usi u je za to pi przy zna n Pol sce ko pal -
ni, co wy gl da o na ekra nie zde cy do wa nie
nie wia ry god nie. Z tam te go cza su naj le piej bro -
ni si film „Pi ciu” Paw a Ko mo row skie go sy -
gna li zu j cy lo sy Gór no l za ków wcie lo nych
do We hr mach tu, co wte dy, w 1964 r., by o no -
wo ci. 

Jed nak a den z bo ha te rów ki na l skie go
tam te go cza su nie za do mo wi si w ma so wej
wy obra ni (z wy jt kiem te le wi zyj ne go l za -
ka – Gu stli ka z se ria lu „Czte rej pan cer ni
i pies”). Nie za do mo wi li si w niej tak e in y -
nie ro wie i tech no kra ci cza su Go mu ki i Gier -
ka (jak np. mo dy dy rek tor ko pal ni w fil mie gór -
ni czym „Go r ca li nia” Wan dy Ja ku bow skiej
z 1965 r.). 

W lu dycz nej to na cji

Zmia n przy nio sy fil my Ka zi mie rza Kut -
za „Sól zie mi czar nej” i „Per a w ko ro nie”

(z prze o mu lat sze dzie si tych i sie dem dzie -
si tych XX wie ku), któ re ja ko pierw sze mia -
y in n, gór no l sk per spek ty w wi dze nia. Bo -
ha te ro wie ple bej scy Kut za by li au ten tycz ni,
za ko rze nie ni w zna nych au to ro wi pej za ach
z dzie ci stwa. Do pie ro te fil my wpro wa dzi y
uda nie bo ha te ra pro le ta riac kie go w to na cji lu -
dycz no -ro man tycz nej, szcze gól nie po wsta -
ca Ga brie la Ba si st w „So li zie mi czar nej”,
a po tem gór ni ka Ja sia w „Per le w ko ro nie”, co
mia o ran g prze o mo w. Po tem by li Ha bry -
ko wie i in ni. 

Z kon wen cji opo wie ci so wi zdrzal skiej,
a tak e z lu dycz nej po wie ci Ja no scha („Cho -
lo nek, czy li do bry Pan Bóg z gli ny”), sko rzy -
sta Ja nusz Ki da wa w kon struk cji Fran ci ka Bu -
y (z wy ra zi st kre acj An drze ja Gra bar czy ka
w ro li ty tu o wej), któ ry – ja ko bez ro bot -
ny – znaj du je miej sce w gru pie po dwór ko wych
elw rów w okre sie wiel kie go kry zy su go spo dar -
cze go. Z pew no ci Fran cik Bu a to je den z naj -
bar dziej za pa mi ta nych bo ha te rów daw niej sze -
go, lu dycz ne go ki na l skie go. Do suk ce su
przy czy ni o si je go za ko rze nie nie w gór no l -
skiej mi to lo gii. 

Bo ha te ro wie Kut za i Ki da wy by li po nad to
za ko rze nie ni w ja kiej mie rze w ko mik so wych
„Przy go dach bez ro bot ne go Fronc ka” dru ko wa -
nych na a mach „Po lo nii” Woj cie cha Kor fan -
te go w la tach trzy dzie stych XX w. Obaj re y -
se rzy mo gli je za pa mi ta z dzie ci stwa.
Po la tach Ki da wa pra gn sko rzy sta raz jesz -
cze z po wo dze nia Fran ci ka Bu y w ko me dii
wspó cze snej „Ko me dian ci z wczo raj szej uli -
cy” (1986), ale ju bez po wo dze nia. 

Nie co wcze niej po sta ci re zo lut ne go bo -
ha te ra lu do we go po su o no si we wspo -
mnia nej kre acji Gu stli ka w se ria lu „Czte rej pan -
cer ni i pies” zre ali zo wa nym przez Kon ra da
Na c kie go (21 od cin ków w la tach 1965–
1969). Jed nak po pu lar no Gu stlik za wdzi cza
naj wi cej wy ra zi stej kre acji Fran cisz ka Piecz -
ki, ak to ra po cho dz ce go z Go do wa na Gór nym
l sku, a nie gb sze mu za ko rze nie niu w gór -
no l skiej tra dy cji.

Z ko lei pró b po ka za nia wspó cze sne go
Gór ne go l ska pod j Jan Ki da wa -Bo ski
w me ta fo rycz nych „Trzech sto pach nad zie mi”
(1984) o mo dych lu dziach w gór ni czym prze -
bra niu w la tach sie dem dzie si tych XX w.
Osob ne miej sce zaj mu je „Ma gnat” Fi li pa Ba -
jo na z hi sto ri nie miec kie go ro du ary sto kra tycz -
ne go (ty tu o w kre acj Ja na No wic kie go). 

Se ria lo we kon ty nu acje

Na to miast ste reo ty po w wi zj Gór ne go
l ska i je go bo ha te rów pod trzy my wa y

ko lej ne se ria le te le wi zyj ne, po czy na jc od se -
ria lu hi sto rycz ne go „Bli sko, co raz bli ej”
(pierw sza emi sja w 1983 r.). Za mie rze niem re -
y se ra Zbi gnie wa Chmie lew skie go i sce na rzy -
sty Al bi na Sie kier skie go by o po ka za nie dro -
gi Gór no l za ków do Pol ski po przez lo sy
ro dzi ny Pa ster ni ków, po czw szy od po o -
wy XIX wie ku a do 1945 r. Nie by o w se ria -
lu zro zu mie nia po li fo nicz no ci re gio nu. Nie -
mniej ogl da no go, bo po raz pierw szy dzie je
l skie po ka za no w te le wi zji w tak znacz nym

Ju nie górnicy, ale bogowie. W tytuach najgoniejszych filmów lskich z
ostatniego czasu pojawiaj si bogowie. Myl o filmach „Jeste Bogiem” Leszka
Dawida i „Bogowie” ukasza Palkowskiego. Skania to do refleksji nad
ewolucj bohatera naszego kina.

Tomasz Kot w roli Riedla w „Skazanym na bluesa” Jana Kidawy-Boskiego.

JAN F. LE WAN DOW SKI 
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roz mia rze. W pa mi ci za pi sa a si kre acja Fran -
cisz ka Piecz ki w ro li Fran cisz ka Pa ster ni ka, pa -
triar chy ro du. 

Po dob nie ste reo ty po w wi zj hi sto rii l skiej
pre zen to wa a „Ro dzi na Kan de rów” (z 1988 r.)
w re y se rii Chmie lew skie go i na pod sta wie sce -
na riu sza Sie kier skie go, o cza sach po II woj nie
wia to wej. Z for mu y sa gi ro dzin nej pró bo wa
sko rzy sta tak e Ja nusz Ki da wa w se ria lu
„Bud nio ko wie i in ni” w 1986 r. 

Z ko lei fe no me nem te le wi zji III Rze czy po -
spo li tej sta a si ko me dio wa „wi ta woj na”
Mar ci na Bie lec kie go i Da riu sza Go cza a z jak
naj bar dziej ste reo ty po wy mi bo ha te ra mi gór no -
l ski mi. Zde rza nie men tal no ci Ha ny sa i Go -
ro la by o suk ce sem, lecz oku pio nym ra  cym
in fan tyl n wi zj gór no l sko ci. To „wi ta woj -
na” wpro wa dzi a ko lej ne go lu dycz ne go bo ha -
te ra l skie go, czy li ste reo ty po we go Ber ci ka
w in ter pre ta cji Krzysz to fa Han ke go. Z re gu y se -
ria le te le wi zyj ne kre owa y bo ha te rów znad
Ra wy w kon wen cji lu dycz nej, po wie la jc prze -
wa nie daw niej sze kli sze l skie go pro stacz ka.

Odej cie Ben ka

Tym cza sem no we ki no l skie na prze o mie
stu le ci po szu ki wa o ju no wych bo ha te rów.

Zno wu sce ne ria Gór ne go l ska oka za a si dla
ki na po ci ga j ca (po dob nie jak w la tach sie -
dem dzie si tych XX stu le cia). Jed nak au to rzy
no we go po ko le nia nie zwra ca li si ku prze szo -
ci. Bo ha te ro wie no we go ki na l skie go to bo -
ha te ro wie za to pie ni w no wej gór no l skiej
re al no ci, czy li bo ha te ro wie okre su ka pi ta li -
stycz nej trans for ma cji.

Pierw sze stwo na le y si Mi cha o wi Ro -
sie, któ ry w te le wi zyj nym „Go r cym czwart -
ku” z 1994 r. ro ze gra ak cj wród had i fa mi -
lo ków, któ re by y ju za zna cze niem l ska

post in du strial ne go. Na to miast w pó niej szym
fil mie „Co son ko wi dzia o” Ro sa por tre to wa
zwy czaj nych bo ha te rów na tle zwy ke go y -
cia mia sta, zmie rza jc w stro n uni wer sal nej
przy po wie ci. Za nim po szo wie lu fil mow ców
opo wia da j cych w po prze my so wej sce no gra -
fii naj roz ma it sze hi sto rie. 

Jak cho by Ma ciej Pie przy ca, któ ry w „Drza -
zgach” (2008) opo wia da po pro stu o mo dych
lu dziach szu ka j cych swe go miej sca w re aliach
Gór ne go l ska, ale by naj mniej nie w ko pal -
ni (nie czyn na ko pal nia po ja wia si na ekra nie
w ro li za byt ku). Mo dzi z „Drzazg” Pie przy -
cy czy mu zy cy z Pak to fo ni ki w „Je ste Bo -
giem” Da wi da, nie wie le ma j wspól ne go
z daw ny mi bo ha te ra mi Kut za i Ki da wy. 

Jesz cze gór ni cy po ja wi li si oczy wi cie
w se ria lu o ka ta stro fach gór ni czych, a tak e
w fa bu lar nej „Lau rze” Ra do sa wa Du na szew -
skie go (z 2010 ro ku), b d cej od pry skiem te -
go pa ra do ku men tal ne go se ria lu. Nie mniej
mo na po wie dzie, e tak na praw d ostat nim
fil mo wym gór ni kiem by „Be nek” Ro ber ta
Gli skie go z 2007 r. (lecz ze znacz nie pó niej -
sz pre mie r). 

By o zna mien ne, e trzy dzie sto let ni gór nik
Be nek po sta na wia odej z ko pal ni i roz po cz
no we y cie. W ko cu znaj dzie si , by wy rwa
si z przy pi sa ne go przez tra dy cj lo su. To nie -
co ba nio wa bal la da o kim, kto zmie nia swo -
je y cie, o prze wrot no ci lo su i suk ce sie.
W re kla mach na zwa no bo ha te ra „l skim
For re stem Gum pem”, co by o na wi za niem
do ame ry ka skie go bo ha te ra, któ re mu wszyst -
ko uda je si przy pad ko wo. Znacz nie go rzej po -
wio do si o nie gór ni ka z „Ewy” Ada ma Si -
ko ry i In g ma ra Vil lqi sta, któ ra znaj du je pra c
sprz tacz ki w agen cji to wa rzy skiej, a po tem zo -
sta je pro sty tut k. 

No wi bo go wie

Jesz cze in nych, no wych bo ha te rów wpro wa -
dzi nie co wcze niej Lech Ma jew ski „Wo -

jacz kiem” i „An ge lu sem”, a w po o wie no wej
de ka dy Jan Ki da wa -Bo ski opo wie dzia bio -
gra fi bun tow ni ka Ry szar da Rie dla w „Ska za -
nym na blu esa”. Dzie o Ma jew skie go o po ecie
Wo jacz ku z Mi ko o wa by o dra ma tem nie po -
kor ne go ar ty sty, lecz i kre acj wia ta ska nia -
j ce go do bun tu. Na to miast za sad ni cze par tie
„An ge lu sa” roz gry wa y si w la tach sta li -
now skich, gdy dla gru py ar ty stów o ro do wo -
dzie ple bej skim, ale ze skon no cia mi do okul -
ty zmu, sta o si oczy wi ste, e wy pe nia si
pro roc two o rz dach be stii. 

Naj bar dziej in te re su j ce, e fil my Ma jew -
skie go i Ki da wy -Bo skie go to por tre ty ar ty -
stów, po cho dz cych wpraw dzie z tra dy cyj nej,
ple bej skiej spo ecz no ci, ale prze kra cza j -
cych jej gra ni ce. Ni gdy wcze niej nie zda rzy -
o si, e by fil my z ak cj osa dzo n na Gór nym
l sku opo wia da y o ar ty stach, a do te go
jesz cze zbun to wa nych. Na grun cie ki na l skie -

go fil my o ar ty stach by y no wo ci. Zmia n
mo na okre li ja ko re wo lu cyj n, a tym bar -
dziej e zna la za kon ty nu acj. 

W fil mie „Je ste Bo giem” Lesz ka Da wi da
(2012) bo ha te ra mi s mo dzi ze l skie go blo -
ko wi ska, któ rzy za ka da j gru p mu zycz n
(hi pho po w) „Pak to fo ni ka”. To bun tow ni cy, po -
dob nie jak w fil mach Ma jew skie go i Ki da wy -
-Bo skie go, ty le e z po ko le nia ka pi ta li stycz -
nej trans for ma cji. Wy ra sta j cy z jej bez a du
i cha osu, po szu ku j cy nie co nie udol nie miej sca
w tym „no wym, wspa nia ym wie cie”. Nie po -
szu ku j go ani w ko pal ni, ani w hu cie, gdzie pra -
co wa li ich oj co wie. To mo dzi no we go l ska,
bun tow ni cy no we go cza su.

A te raz zmia n bo ha te ra na sze go ki na pod -
trzy mu j naj now si „Bo go wie” u ka sza Pal -
kow skie go z 2014 r. Ty tu o wy mi bo ga mi s kar -
dio chi rur dzy ze Zbi gnie wem Re li g na cze le,
a przede wszyst kim sam Re li ga w fe no me nal -
nej in ter pre ta cji To ma sza Ko ta (za gra przed la -
ty Rie dla w „Ska za nym na blu esa”). Zna mien -
ne, e w opo wie ci o ka rie rze Re li gi,
roz gry wa j cej si gów nie w la tach osiem dzie -
si tych XX w., czy li w okre sie PRL, nie wie -
le w grun cie rze czy prze my so we go l ska. Jest
to tak e kon se kwen cj wy bo ru bo ha te ra z kr -
gu me dycz ne go, na uko we go.

Wpraw dzie film Pal kow skie go po su gu je si
for m „bo go wie”, lecz prze cie sku pia si zde -
cy do wa nie na sa mym Re li dze. Za to mno ga for -
ma „bo go wie” wy da je si do bra dla okre le -
nia no wych bo ha te rów ki na w gór no l skiej
sce ne rii. Ju nie gór ni cy, ale bo go wie. To no -
wi bo ha te ro wie l skie go ki na: zbun to wa ni ar -
ty ci i me dy cy, czy li bo go wie, któ rzy nie bo -
j si no wo ci i zmia ny, na wet je li po no sz
kl sk. Nie zmier nie cie ka wa i za sta na wia j ca
zmia na. Czy znaj dzie ko lej ne kon ty nu acje?



„Grzesz ny y wot Fran cisz ka Bu y” Ja nu sza Ki da wy „Sól zie mi czar nej” Ka zi mie rza Kut za
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I pi sa na przez Te re s Chy li sk i sta no wi -

ca nie ja ko cig dal szy mo no gra fii Ka ro -
la Szy ma now skie go tej e au tor ki, któ r
po prze dzi a edy cja li stów ze bra nych
kom po zy to ra. Ksi k, któ ra uka za a si
w wy daw nic twie Mu si ca Ia gel lo ni ca,
pre zen to wa no po raz pierw szy 9 grud -
nia 2014 w In sty tu cie Mu zy ko lo gii UJ
pod czas uro czy sto ci wr cze nia Te re sie
Chy li skiej na gro dy Plus ra tio qu am
vis. Pod ty tu ksi ki to zda nie wy j te z li -
stu Sta ni sa wy Szy ma now skiej: „Pro -
wa dzi am in ten syw ne y cie i bar dzo mo -
je y cie lu bi am”. Mam na dzie j, e
zda nie to od no si si rów nie do ka to wic -
kiej przy go dy ar tyst ki. Na pod sta wie
ksi ki nie mo na si nie ste ty o tym prze -
ko na, gdy bra ku je od no nych do ku men -
tów. Po da je na to miast Chy li ska li st
uczniów Sta ni sa wy, na któ rej fi gu ru je
m.in. Ka rol Stry ja. Otó i ma my za cz tek
no we go wt ku „Szy ma now scy a lsk”...

Kar na wa w „Si le sii”

Od wiecz ny zwy czaj mu zy ków na ka zu -
je wi ta no wy rok ope ret k. Za sto so wa li
si do nie go mu zy cy In sty tu cji „Si le sia”,
pro po nu jc pu blicz no ci prze krój ope ret -
ki Ja na Straus sa Ba ron cy ga ski, uzu pe -
nio nej kil ko ma po pi so wy mi aria mi z Ze -
msty nie to pe rza. Z punk tu wi dze nia
hi sto rii te atru ope ro we go ta ki za bieg nie
jest ni czym no wym: wy bra ne frag men ty
prze no si li z jed nej ope ry do dru giej ju
Ha en del, czy Che ru bi ni, z tym e wy po -
sa a li je obo wiz ko wo w no we tek sty, pa -
su j ce do ak cji no we go utwo ru (w ten spo -
sób po wsta wa y tzw. kon tra fak tu ry).
W XIX wie ku – wie ku ope ro we go wir tu -
ozo stwa – pie wa cy bez pro ble mu w cza -
li do spek ta kli „ob ce” utwo ry z ich ory -
gi nal ny mi tek sta mi, ja ko swo je nu me ry
po pi so we. Czy by o to ze szko d dla ko -
he ren cji wi do wi ska – o to si nikt nie
trosz czy, nie po to prze cie cho dzi o si
do ope ry, by po zna ko lej n ba nal n hi -
sto ryj k… Nie po to tak e od wie dzi li 11
stycz nia Sa l Kon cer to w ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej sta li by wal cy kon -
cer tów „Si le sii”. W Straus sow skiej ska -
dan ce wy st pi li: An na No wo rzyn (so -
pran), An na Bo ruc ka (mez zo so pran),
Ka ro li na Wie czo rek (so pran ko lo ra tu ro -
wy), To masz Urba niak (te nor), Adam
Wo niak (ba ry ton) i La ri sa Cza ban (akom -
pa nia ment for te pia no wy, kie row nic two ar -
ty stycz ne pro jek tu). Za brzmia y naj bar -
dziej oka za e arie i an sam ble z Ba ro na…,
cz cio wo w wer sji kon cer to wej, cz cio -
wo za z „za mar ko wa n” ak cj sce nicz -
n, oraz wspo mnia ne frag men ty Ze msty
nie to pe rza, któ re wy ko na a Ka ro li na
Wie czo rek, im po nu jc ko lo ra tu ra mi rów -
nie przy le ga j cy mi i opy wo wy mi, jak jej
pik na „sy re nia” suk nia. Ar ty ci roz sta li
si z pu blicz no ci pro po nu jc jej wspól -
ne wy ko na nie syn nych ku ple tów Wiel ka
sa wa, to art. Nu co no je jesz cze w ocze -
ki wa niu w ko lej ce w szat ni – jak za wsze
strasz nie du giej. Czy by pro jek tant no -
wej sa li w Aka de mii s dzi, i nie b dzie
w niej ni gdy kom ple tów? 

MAG DA LE NA DZIA DEK

fe sti wa lu. Jest ona za ty tu o wa na „Sza bel -
ski Gó rec ki Kna pik mistrz i ucze” i za -
wie ra kwar te ty smycz ko we wy mie nio -
nych twór ców, po wsta e w do
znacz nych od st pach cza so wych, zresz -
t w in nej ko lej no ci, ni by su ge ro wa a
przy na le no po ko le nio wa kom po zy -
to rów. II Kwar tet smycz ko wy Bo le sa wa
Sza bel skie go to utwór z 1956 ro ku, sty -
li stycz nie na le  cy do sze ro ko ro zu mia -
ne go neo kla sy cy zmu. Pi pie ni kur -
piow skich Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go
to in stru men tal na wer sja tych e pie ni
na chór, któ re skom po no wa on w 1999
ro ku ja ko hommáge dla Ka ro la Szy ma -
now skie go (wer sja utwo ru na kwar tet
smycz ko wy zo sta a na gra na po raz pierw -
szy). Pra wy ko na ny nie gdy przez Kwar -
tet l ski i pó niej wie lo krot nie przez nich
pre zen to wa ny 

Kwar tet smycz ko wy Eu ge niu sza Kna -
pi ka po wsta w 1980 ro ku i jest sty li stycz -
nie od le gy o ca e wia ty za rów no
od „swoj skie go” neo kla sy cy zmu Sza -
bel skie go, jak i wy su bli mo wa ne go, „nie -
ziem skie go” neo folk lo ry zmu Gó rec kie go.
Mie ci si w po ety ce „no wo ro man tycz -
nej”, ku szc piew ny mi me lo dia mi
i brzmie nio wy mi efek ta mi. „Zmie nia y si
sty le i tech ni ki mu zycz ne, cza sem gwa -
tow nie” – pi sze Mar cin Trze siok w bo -
okle cie. „Ale na wy szym pi trze co  -
czy wszyst kich tych kom po zy to rów –
sil na eks pre syj no, kon tra sto wo (nie -
rzad ko si ga j ca do ko rze ni lu do wych),
rze tel no rze mio sa, sza cu nek dla tra dy -
cji, y wio o wo”. Nie a two jest za wrze
w kil ku zda niach fe no men „l skiej szko -
y kom po zy tor skiej” (bo chy ba o to cho -
dzi o mu zy kom, przy wo u j cych w ty tu -
le py ty ka te go rie mi strza i uczniów).
Zda niem Trz sio ka, owym mi strzem
móg by by Szy ma now ski. Sko ja rze nie
nie ja ko au to ma tycz ne, nie przy pad kiem
prze cie ka to wic ka uczel nia mu zycz na no -
si imi Ka ro la z At my. By on i jest obec -
ny w niej du chem. Je go sio stra, Sta ni sa -
wa Kor win Szy ma now ska za ist nia a
i du chem, i cia em, przyj mu jc tu
przed woj n po sa d w kla sie pie wu
l skie go Kon ser wa to rium Mu zycz ne go.
Wspo mi nam o tym, gdy wa nie uka za -
a si wspa nia a mo no gra fia ar tyst ki, na -

wi to Szko y w „Kar o wi czu”

11 grud nia w ka to wic kiej Pa stwo wej
Szko le Mu zycz nej im. M. Kar o wi cza od -
by o si do rocz ne wi to Szko y. W je -
go ra mach przy go to wa no uro czy sty kon -
cert pe da go gów, ab sol wen tów i uczniów,
wy pe nio ny w ca o ci mu zy k An drze ja
Pa nuf ni ka, któ ry w po przed nich dwu na -
stu mie si cach mia swój rok – Rok An -
drze ja Pa nuf ni ka (z oka zji 100-le cia uro -
dzin). Po  czo no za tem wi to szko y ze
wi tem no wej mu zy ki pol skiej, zgod nie
z tra dy cj pla ców ki, udzie la j c w swym
pro gra mie ar ty stycz nym i edu ka cyj nym
wie le miej sca mu zy ce wspó cze snej.
Obec nie mo e my ju mó wi o tym, e
szko a ma ta ki wa nie, in dy wi du al ny pro -
fil, co do rzad kie w pol skiej rze czy wi -
sto ci i osi gal ne je dy nie w opar ciu
o utrzy my wa ny przez la ta bar dzo wy so -
ki po ziom na ucza nia. Nie tyl ko o umie -
jt no ci zresz t tu cho dzi – wy ko ny wa -
nie mu zy ki XX i XXI wie ku, to prze cie 
– na dal – ro dzaj wta jem ni cze nia. Aby
przez nie przej, trze ba umie, chcie 
– i wie rzy. Z twór czo ci An drze ja Pa -
nuf ni ka po ka za no trzy po zy cje z udzia -
em chó ru i/ lub or kie stry: szkol na or kie -
stra wy ko na a pod dy rek cj Woj cie cha
S kó la Su it sta ro pol sk z 1950 ro ku,
przy go to wa ny przez Jo an n Mar ci no wicz
ze spó wo kal ny szko y II stop nia (wspo -
ma ga ny przez kil ku pe da go gów in stru -
men ta li stów) wy ko na pod jej dy rek cj
Pi pol skich pie ni wiej skich z 1940 ro -
ku, a chór szko y I stop nia za pre zen to wa
pod t sa m dy rek cj zna n pie War -
szaw skie dzie ci z cy klu Pie ni wal ki
pod ziem nej (1943–1944). Z mu zy ki ka -
me ral nej wy bra no: Trio for te pia no we
z 1934 ro ku (gra li Da riusz Zboch, Jan Go -
rol, Woj ciech Skow ro ski), frag men ty
for te pia no we go Kr gu kwin to we go
z 1947 ro ku (Szcze pan Ko czal, Jo an na
Pisz cze lok, Ma te usz Ka wa) oraz III
i IV cz Su ity pol skiej „Hom ma ge à
Cho pin” na so pran i for te pian z ro -
ku 1949 (Ma rze na Mi chal czyk, Bo gu sa -
wa Cie sier ska). Styl i tech ni ka pre zen to -
wa nych utwo rów, po cho dz cych
z wcze sne go, neo kla sycz ne go okre su
twór czo ci Pa nuf ni ka, zo sta y uczniom
i go ciom przy bli o ne przez pro wa dz -
ce kon cert Te re s Mi cha lik i An n Sta -
chu r -Bo gu saw sk. Oma wia ny kon cert
by jed nym z ostat nich ak cen tów Ro ku
Pa nuf ni ka 2014 i na pew no nie ostat nim
po my sem „Kar o wi cza”, je li idzie
o pro mo wa nie mu zy ki wspó cze snej.

Py ta na Otwar cie

Mu zy cy Kwar te tu l skie go za dba li
o to, by ich wy stp na NO SPR -owskim
Fe sti wa lu Otwar cia móg na du ej po zo -
sta w pa mi ci su cha czy. Ju la tem bie -
 ce go ro ku przy go to wa li py t za wie ra -
j c utwo ry prze wi dzia ne do wy ko na nia
na kon cer cie in au gu ru j cym se ri kon cer -
tów ka me ral nych w no wej sie dzi bie or -
kie stry (2 pa dzier ni ka 2014). Py ta, na -
gra na pod pa tro na tem NO SPR -u, ra dio wej
„Dwój ki” oraz Pol skie go Ra dia Ka to wi -
ce, uka za a si jesz cze w cza sie trwa nia
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Zo sta wi lad
Spa ce ru jc uli ca mi Ni ki szow ca,  spo ty ka my w wie lu miej scach na -

zw Sto wa rzy sze nie Ra zem dla  Ni ki szow ca. Po wsta e w 2008 r.
jest or ga ni za cj  non - pro fit, sku pia j c oso by ró nych pro fe sji, za -
uro czo ne tym skraw kiem Ka to wic.  Czon ko wie Sto wa rzy sze nia pra -
cu j ja ko wo lon ta riu sze, przy ak cep ta cji spo ecz nej.

Mi sj Sto wa rzy sze nia jest pro mo cja osie dla, po pra wa ja ko ci y -
cia, za cho wa nie tra dy cji i kul tu ry miej sca. Chce my po móc w prze -
kszta ce niu  Ni ki szow ca  z osa dy gór ni czej ery in du strial nej w atrak -
cj tu ry stycz n  l ska XXI wie ku. 

Na nasz do ro bek ska da si m.in. utwo rze nie   tra sy spa ce ro wej
po osie dlu oraz szla ku ro we ro we go, a tak e  re no wa cja po mni ka
z 1835 ro ku, je dy nej pa mit ki po pierw szym wa ci cie lu ja now skiej
ko pal ni. Co ro ku po rzd ku je my  prze strze nie pu blicz ne, dba my
o zie le  Ni ki szow ca, opie ku je my si za byt ka mi.  Na Skwe rze Gru -
py Ja now skiej, po ja wi si nie zwy kle barw ny mu ral na wi zu j cy
do ob ra zów Er wi na Sów ki. 

Efek tem tro ski o po pra w ja ko ci y cia jest te do pro wa dze nie
do za mon to wa nia ban ko ma tu, który ua twia y cie miesz ka com
a tak e od wie dza j cym to miej sce oraz mo ni to rin gu da j ce go po -
czu cie wik sze go bez pie cze stwa. 

D y my do uka zy wa nia i przy bli a nia hi sto rii dziel ni cy, przy ka -
dem jest  Miej sce Pa mi ci gór ni ków po le gych w ko pal ni Gie -
sche – Wie czo rek i obe lisk de dy ko wa ny miesz ka com Ja no wa,
którzy zginli w la tach 1914-1918.

Po nad to or ga ni zu je my, pro pa gu je my i wspó uczest ni czy my w wy -
da rze niach kul tu ral nych Ni ki szow ca.

Sprzy mie rze ców znaj du je my w Urz dzie Mia sta Ka to wi ce, in sty -
tu cjach miej skich i fir mach. Wspie ra j na sze po czy na nia tak e oso -
by pry wat ne, szko y, ad mi ni stra cje bu dyn ków oraz pa ra fia w. An ny.

Za pra szam do Ni ki szow ca, go cin nie wszyst kich po dej mie my.
EL BIE TA ZA CHER

Znaki i twarze 
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Ry nek, Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa – ple ner Gru py Ja now skiej i wy sta wa
sta rych sa mo cho dów.

Ka mie nie pól gór ni czych przy eks po zy cji ko lej ki Bal kan.

Skwer Zil l man nów, od no wio ny po mnik ogro do wy z 1835 r. z pol sk in skryp -
cj, je dy na pa mit ka po or dy na cie hr. A. Mie ro szew skim, pierw szym wa ci -
cie lu ja now skiej ko pal ni.
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Przy wa go ni kach ko lej ki Bal kan usta wio no ta bli ce in for ma cyj ne. 

Mu ral in spi ro wa ny ob ra za mi Er wi na Sów ki.
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Wi cej o na szym Sto wa rzy sze niu na
www.ra zem dla ni ki szow ca.eu  
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XXX PRZE GLD ZE SPO ÓW
KO LD NICZ NYCH „HE RO DY”

Odtrzy dzie stu lat Le win Brze ski w wo je wódz twie opol -
skim jest sto li c ze spo ów ko ld ni czych, któ re przy -

je da j do Miej sko -Gmin ne go Do mu Kul tu ry aby ry wa li zo -
wa przez dwa dni o Ber o He ro da. W do tych cza so wych
edy cjach im pre zy wzi o udzia po nad 520 ze spo ów
i bli sko 11 ty si cy ko ld ni ków z ró nych miej sco wo ci i kr -
gów kul tu ro wych re gio nu. Ju bi le uszo we pre zen ta cje oce nia -
o ju ry w ska dzie: prof. dr hab. Te re sa Smo li ska – Ka te dra
Kul tu ro znaw stwa i Folk lo ry sty ki Uni wer sy te tu Opol skie go,
El bie ta Ofi cjal ska – ku stosz Mu zeum Wsi Opol skiej
i prof. dr hab. Re mi giusz Po piech – Ka te dra Mu zy ki Ko -
ciel nej i Wy cho wa nia Mu zycz ne go UO. W ka te go rii do ro -
sych zwy ci y Ze spó Te atral ny „Fa ska” z Pio trów ki (wie lo -
krot ny lau re at He ro dów), ko lej ne miej sca na po dium za j y:
Te atr Tra dy cja z Ze spo u Szkó Me cha nicz nych w Gub czy -
cach oraz Ze spó Ko ld ni czy LR z Le wi na Brze skie go. Wród
ze spo ów dzie ci cych naj lep sze by y Dia bel skie Anio ki z PSP
w M ko szy cach, ko lej ne miej sca za j y Je mio ki z Je miel ni -
cy, Ko l dzio ki z PSP w Ka ko wie i Ko o Te atral ne PG w Ko -
lo now skim. Ber a He ro da i na gro dy wr cza li lau re atom:
Grze gorz Sa wic ki czo nek Za rz du Wo je wódz twa Opol skie -
go oraz Ar tur Ko ta ra bur mistrz Le wi na Brze skie go w asy cie
ju ro rów i spon so rów. Z oka zji ju bi le uszu ty tu a mi ko ld ni -
ków 30-le cia uho no ro wa no za su o ne oso by i fir my, wspie -
ra j ce im pre z m.in.: mar sza ka wo je wódz twa, Da nu t
Ba jak (pre zes Opol skie go Zwiz ku Rol ni ków), An drze ja Grab -
ne go, Lesz ka For na la, Te re s Smo li sk, Ta de usza Mon -
kie wi cza, Bank Spó dziel czy Grod ków -o siów, RSP Wy dro -
wi ce, Ha li n Lew czak, Ada ma Cie pi cha a, Zdzi sa wa
Bar tosz ka, Nad le nic two Opo le, Bar ba r Wi niar sk i Edwar -
da Po dol skie go. Prze gld Ze spo ów Ko ld ni czych na le y
do naj star szych cy klicz nych im prez kul tu ral nych w re gio nie.
Od wie lu lat or ga ni za cj „He ro dów” spraw nie kie ru je Ta de -
usz Ta dla dy rek tor MGDK w Le wi nie Brze skim.

jw
Ire ne usz Za jc z ze spo u „Fa ska” lau re at na gro dy ak tor skiej za ro l

„Czar ow ni cy”

Zwy ciz ca „He ro dów” w ka te go rii do ro sych ze spó „Fa ska” 
z Pio trów ki

Ze spó ko ld ni czy  „L -R” zdo by II miej sce dla go spo da rzy im pre zy
Le wi na Brze skie go

Ze spó „Tra dy cja” z Tech ni kum Me cha nicz ne go w Gub czy cach,
wie lo krot ny lau re at im pre zy

Od lewej: Grzegorz Sawicki, czonek ZWO
i burmistrz Artur Kotara wrczaj laureatom Bero Heroda
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Ma ria Da niel ska, pre zes Sto wa rzy sze nia „Ko lo nia

Mo cic kie go” ubo le wa we wst pie, e z po wo du
ogra ni czo nych rod ków fi nan so wych au to rzy mu sie li
zre zy gno wa z za miesz cze nia w ksi ce cz ci ma te -
ria ów uzy ska nych w cza sie roz mów i do stp nych do -
ku men tów. I za pew ne ma susz no, bo ju to, co si
w pu bli ka cji zna la zo, po ka zu je, e to nie wiel kie,
wy bu do wa ne w 1928 ro ku osie dle, jest przy ka dem fa -
scy nu j cej hi sto rii, ta kiej na mia r Ni ki szow ca i Gi -
szow ca – miejsc star szych od za  skiej ko lo nii
o w grun cie rze czy nie wie le lat. Miesz ka cy, któ rzy za -
czy na li two rzy t dzi skon so li do wa n spo ecz no,
przy by wa li tu z ró nych stron. M. in. z nie miec kiej cz -
ci Gór ne go l ska, ale te z Za ol zia za anek to wa ne -
go przez Cze cho so wa cj. By li zwo len ni cy sa na cji, ale
i „kor fan cia rze”. Mi dzy woj nie, la ta oku pa cji, PRL, cza -
sy naj now sze. Bar dzo cie ka wa lek tu ra, z bar dzo bo ga -
tym ma te ria em ilu stra cyj nym. 

Ja cek Ku rek, An na Pion tek: 85 lat na po gra ni -
czu… Z dzie jów Ko lo nii im. Pre zy den ta Igna ce go Mo -
cic kie go w Ka to wi cach (1928-2013). Wyd. Sto wa -
rzy sze nie „Ko lo nia Mo cic kie go”, Ka to wi ce 2013,
s. 88.

Mu ze al ne pu bli ka cje te go ro dza ju ce chu je du e
zró ni co wa nie te ma tycz ne. Tak wic w cho rzow skich
Ze szy tach wród ar ty ku ów znaj dzie my m.in. tekst
o sta li ni za cji i so wie ty za cji wo je wódz twa sta li no -
grodz kie go, dwa ma te ria y zwi za ne z ki nem pre zen -
tu j ce Cho rzów na ekra nie i w fil mie do ku men tal nym,
wspo mnie nie pierw sze go ty tu u mi strzow skie go „Ru -
chu” Wiel kie Haj du ki oraz szkic o „Dra pa czu
chmur” – wspa nia ym przy ka dzie cho rzow skie go
mo der ni zmu. Z in nych te ma tów – Pa ra fia Ewan ge lic -
ko -Au gs bur ska w Cho rzo wie w la tach 2007-2012,
wo jen ne lo sy l skich uchod ców i tu ry sty ka na Gór -
nym l sku w po o wie XIX wie ku. S w tej edy cji Ze -
szy tów tak e re cen zje ksi ek, jest i kro ni ka, w któ rej
spra woz da nie z dzia al no ci Mu zeum w ro ku 2012.
W dzia le In me mo riam wspo mnie nia o oso bach zwi -
za nych z mia stem, któ re ode szy w la tach 2012-2013.
W tym cza sie po e gna li my m.in. po et k Bar ba r
Dzie ka sk, ak to ra Te atru Roz ryw ki Ja cen te go J -
dru si ka i bram ka rza cho rzow skie go „Ru chu” Je rze go
Wy rob ka.

Ze szy ty cho rzow skie. Tom 14. [Red. Ja cek Ku rek].
Wyd. Mu zeum w Cho rzo wie, Cho rzów 2013, s. 312.

Po mys na pi sa nia tej ksi ki zro dzi si w cza sie prac
Ko mi te tu Ob cho dów Ju bi le uszu 100-le cia Uro dzin Ks.
Bpa Jó ze fa Kur pa sa. W za o e niu mia a to by krót -
ka bro szu ra za wie ra j ca bio gra fi ju bi la ta, jed nak
w mia r gro ma dze nia ma te ria ów za kres pu bli ka cji
znacz nie si roz sze rzy. Po za syl wet k bi sku pa zna la -
za si w niej krót ka hi sto ria miej sco wo ci z któ rej po -
cho dzi, dzie je pa ra fii z uwzgld nie niem y cia lo kal -
ne go Ko cio a, re la cja z ju bi le uszo wych ob cho dów oraz
ca e mnó stwo do ku men tów a przede wszyst kim zdj
oraz re pro duk cji ar chi wal nych map, pocz tó wek itp. Jed -
nak gów n cz pra cy sta no wi roz dzia po wi co ny
y ciu i pra cy bi sku pa po moc ni cze go die ce zji ka to wic -
kiej. In te re su j ce s te pre zen to wa ne w ksi ce do -
ku men ty, z któ rych cz po ka zu je, jak pa niow ski dusz -
pa sterz by in wi gi lo wa ny przez su by (np. ste no gram
z je go ka za nia, spo rz dzo ny dla te go, e w ko cie le by -
a „za aku sty ka”, przez co na gra nie zo sta o znie kszta -
co ne).

Ma riusz Dme trec ki, Jó zef ur: Pa nio wy w 100-
le cie uro dzin Bi sku pa Jó ze fa Kur pa sa. Wyd. To wa -
rzy stwo Hi sto rycz ne w Mi ko o wie, Mi ko ów 2013,
s. 326.

Mia em oka zj zwie dze nia wy sta wy w Bi blio te ce
l skiej po wi co nej do ku men tom (gów nie dru kom
ulot nym wa nie) zwi za nym z I woj n wia to w.
By em pod wra e niem ich wie lo ci i ró no rod no ci
za ra zem, bo po ka za no ma te ria y pro pa gan do we, urz -
do we ob wiesz cze nia, nie le gal ne ga zet ki, ulot ki, pocz -
tów ki, na wet „wo jen ne” mo dli tew ni ki i piew ni ki.
Ale za pre zen to wa no na tej eks po zy cji ma te ria y to
za le d wie cz te go, co si w zbio rach na szej ksi ni -
cy znaj du je, o czym prze ko na em si stu diu jc wy da -
ny z oka zji stu le cia wy bu chu Wiel kiej Woj ny ka ta log.
Ukad te go wy daw nic twa jest chro no lo gicz ny (wic
przej rzy sty), a na opis ka de go do ku men tu ska da j
si: ty tu, in ci pit, ozna cze nie od po wie dzial no ci, nad -
pis, in for ma cja o tre ci, ad res wy daw ni czy i opis fi -
zycz ny. Po nad to w pu bli ka cji zna la zy si in dek sy:
osób, or ga ni za cji i in sty tu cji, miej sco wo ci, wresz -
cie – dru kar ni i wy daw nictw. Ka ta log zi lu stro wa no re -
pro duk cja mi dru ków.

Bar ba ra Ma resz, Ma te usz ci ko: Wiel ka Woj -
na na so wa. Dru ki ulot ne z lat 1914-1918 w zbio rach
Bi blio te ki l skiej. Wyd. Bi blio te ka l ska, Ka to wi -
ce 2014, s. 328.

Pod ko niec ro ku 2013 w Cen trum Sce no gra fii Pol -
skiej otwar ta zo sta a w ra mach II Fe sti wa lu No wej
Sce no gra fii wy sta wa prac mo dych sce no gra fów
z sied miu pol skich uczel ni ar ty stycz nych. Te mu wy -
da rze niu to wa rzy szy a ni niej sza pu bli ka cja zo o na
z dwu cz ci. Pierw sza z nich to za pis roz mów ze sce -
no gra fa mi, któ rzy jed no cze nie w szko ach wy szych
„ucz” stu den tów za in te re so wa nych t dzie dzi n. Roz -
mów cy re pre zen tu j uczel nie z Gda ska, Ka to wic,
Kra ko wa, o dzi, War sza wy, Wro ca wia i Po zna nia.
Na pyt ce CD zna la zy si zdj cia ma kiet de ko ra cji
i pro jek ty ko stiu mów wy ko na ne przez stu den tów
z wy mie nio nych wy ej orod ków. S wród nich pra -
ce li cen cjac kie i dy plo mo we. Sce no gra fie te atral ne
jak i fil mo we. By em na wy sta wie, z uwa g te prze -
gld n em ma te ria ilu stra cyj ny utrwa lo ny na pyt ce.
Wiem, e wy bra no pra ce naj lep sze, ale jest ich ty le, i
s dz, e w przy szo ci Cen trum Sce no gra fii Pol skiej
nie za brak nie no wych eks po na tów. 

7 wy mia rów sce no gra fii. Wyd. Mu zeum l skie,
Cen trum Sce no gra fii Pol skiej – Od dzia Mu zeum
l skie go, Ka to wi ce 2013, s. 54 plus pyt ka CD ze
zdj cia mi.

Ar ty sta uro dzi si w miej sco wo ci Za wadz kie
na Opolsz czy nie, Li ceum Pla stycz ne uko czy
w Biel sku -Bia ej, dy plom z rze by zro bi w kra kow -
skiej Aka de mii Sztuk Pla stycz nych pod kie run kiem
zna ko mi te go Jac ka Pu ge ta. Po tem zwi za si na sta -
e z Wro ca wiem. Szyb ko, po za upra wia niem wa snej
twór czo ci, za j si dzia al no ci kon ser wa tor sk i re -
kon struk cyj n i te mu wa nie po wi co na jest oma wia -
na pu bli ka cja. Za su gi Ko cha w dzie dzi nie ra to wa nia
za byt ków na Dol nym l sku s ogrom ne. Po za pra ca -
mi kon ser wa tor ski mi i re kon struk cyj ny mi ar ty sta wy -
ko ny wa tak e (m.in. dla pa ra fii) ko pie bez cen nych
dzie, któ rych ory gi na y tra fi y do mu ze ów. Im po nu je
za kres wy ko ny wa nych przez Ko cha prac. Zaj mo wa
si dzie a mi sztu ki, któ re po wsta wa y od re dnio wie -
cza do wie ku XIX, któ rych fo to gra fie mo e my po dzi -
wia w ka ta lo gu b d cym nie tyl ko re je stra cj do ko -
na, ale i ho dem zo o nym wspa nia e mu ar ty cie.

Ge rard Koch. Dzia al no kon ser wa tor ska, re -
kon struk cje, ko pie oraz re ali za cje ar ty stycz ne. Tekst:
Ro mu ald No wak. Wyd. Nie miec kie To wa rzy stwo
Spo ecz no -Kul tu ral ne we Wro ca wiu, Wro caw 2013,
s. 76.
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om za wie ra ma te ria y z mi -
dzy na ro do wej kon fe ren cji na -
uko wej zor ga ni zo wa nej przez

ka to wic ki IPN i Mu zeum w Gli wi cach.
W kon fe ren cji oprócz ba da czy kra jo -
wych, wy wo dz cych si z ró nych
orod ków, udzia wzi li rów nie na -
ukow cy z Nie miec oraz – co jest pew -
ne go ro dza ju no vum – au to rzy z kr gu
an glo sa skie go. Cho do mi nu j cy gos
na le a do hi sto ry ków, swo j obec -
no za zna czy li tak e ger ma ni ci, kul -
tu ro znaw cy czy fil mo znaw ca. Jak nad -
mie ni re dak tor to mu, wyj cie po za
par ty ku lar ny krg pol skich hi sto ry -
ków, do mi nu j cych, co oczy wi ste, po -
ród pi sz cych o Gór nym l sku, by o
jed nym z gów nych ce lów or ga ni za to -
rów. Spoj rze nie na gór no l skie dzie je
z ró no rod nych punk tów wi dze nia to
nie tyl ko na uko wa cie ka wost ka. Efek -
tem ta kie go geo gra ficz ne go i in ter dy -
scy pli nar ne go po sze rze nia ram jest
nie rzad ko cie ka wy (tak e me to do lo gicz -
nie) ob raz prze szo ci re gio nu.

go l ska. Ro do wi ty mi Gór no l za ka -
mi by li co praw da wi ce wo je wo do wie 
Je rzy Zi tek i Ar ka Bo ek, ale to by y
ra czej wy jt ki od re gu y. Sy nem Gór -
ne go l ska by na to miast pry mas Pol -
ski Au gust Hlond. Z te go re gio nu
po cho dzi rów nie bi skup Sta ni saw
Adam ski. Gór no l skie ko rze nie mia -
o jesz cze dwóch in nych bi sku pów
die ce zjal nych oraz dwóch z pi ciu ad -
mi ni stra to rów apo stol skich na no wych
zie miach za chod nich Pol ski. W kon klu -
zji Bjork pod kre li, e wa sne do -
wiad cze nie ka to lic kich hie rar chów
oraz rzesz kle ru pa ra fial ne go po zwo li -
o im zna le j zyk, któ ry umo li wia
prze pro wa dze nie pro ce su two rze nia
z „Niem ców” z cza sów woj ny po wo jen -
nych „Po la ków”.

In nym wa nym za gad nie niem po ru -
szo nym w to mie jest pa mi i po li ty ka
pa mi ci. Bo gu saw Tracz, pra cow nik
na uko wy w od dzia le IPN w Ka to wi -
cach, zmie rzy si z le gen d wo je wo dy
Je rze go Zit ka. Hi sto ryk przy zna je, e
Zi tek do dzi po zo sta je naj bar dziej roz -
po zna wal nym gór no l skim pro mi nen -
tem z cza sów PRL. W re gio nie przez
wie lu jest wrcz ota cza ny swo istym
kul tem. Je go imi no sz uli ce, pla ce,
szko y, wy sze uczel nie czy szpi ta le.
W oce nie Tra cza tzw. wie dza po tocz na
o y ciu i pu blicz nej dzia al no ci Zit -
ka ogra ni cza si do stwier dze nie, e by
„do brym go spo da rzem”, e gdy by nie
on, nie by o by Wo je wódz kie go Par ku
Kul tu ry i Roz ryw ki, Sta dio nu l skie -
go czy „Spodka” oraz mnó stwa in nych
in we sty cji. W prze ko na niu hi sto ry ka
bra ku je jed nak gb szej re flek sji nad po -
li tycz ny mi uwa run ko wa nia mi ka rie ry
ge ne ra a -wo je wo dy oraz je go rze czy wi -
sty mi do ko na nia mi.

Nie wt pli wie si  Zit ka by a swo ista
„du go wiecz no”. Na sta no wi sku wi ce -
wo je wo dy, a na stp nie prze wod ni cz ce -
go Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na -
ro do wej i wo je wo dy ka to wic kie go za sia -
da rów no 30 lat. Umie jt nie kre owa si
te na prag ma ty ka, czo wie ka czy nu,
a nie biu ro kra t czy ide olo ga. Nie mo -
na mu rów nie od mó wi umie jt no ci
kre owa nia i wy ko rzy sty wa nia spo ecz -
nej po pu lar no ci. W spo tka niach z tzw.
zwy ky mi lud mi cht nie po su gi wa si
gwa r, co spra wi o, e mó wio no o nim
„swój chop” czy po pro stu „nasz Jorg”.
W bu do wa niu Zit ko wej le gen dy pa ra -
dok sal nie po mo ga je go dy mi sja w 1975
ro ku. W spo ecz nej pa mi ci wo je wo da
uto sa mia ny by z okre sem wzgld nej
pro spe ri ty: „Z per spek ty wy kry zy su lat
osiem dzie si tych – pod kre li Tracz
– la ta rz dów Zit ka ja wi y si ja ko epo -
ka przy so wio wym mle kiem i mio dem
py n ca”.

To tyl ko trzy wy bra ne tek sty spo ród
osiem na stu ar ty ku ów ska da j cych si
na ten wa ny i in te re su j cy tom.

KRZYSZ TOF TAR KA
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Re flek sja z per spek ty wy ba da cza
pro ce sów spo ecz nych zde cy do wa nie
gó ru je nad wy da rze nio wo ci i hi sto -
ri po li tycz n. Ta ostat nia sta a si
jed nie pre tek stem, punk tem wyj cia
do po ka za nia, jak wy da rze nia po li -
tycz ne wpy wa y na do ko nu j ce si
prze mia ny na ro do wo cio we oraz spo -
ecz ne na Gór nym l sku, po czw szy
od ko ca XIX wie ku a po cza sy
wspó cze sne.

Mo ty wem prze wod nim to mu, prze wi -
ja j cym si po przez nie mal wszyst kie
tek sty, jest spra wa na cjo na li za cji
(una ro do wie nia) miesz ka ców Gór ne -
go l ska. Nie tyl ko na prze o mie
XIX i XX stu le cia, ale jesz cze przez na -
stp ne dzie si cio le cia Gór no l za cy
by li gru p na ro do wo cio wo la bil n,
a tak e w swej trud no po li czal nej cz -
ci in dy fe rent n na ro do wo cio wo. Gdy
w 1945 ro ku zmie ni a si sy tu acja po -
li tycz na, na ich to sa mo oraz po sta -
w nie wt pli wie wpy wa o dzie dzic two
du go trwa e go pa no wa nia nie miec kie -
go oraz przy naj mniej cz cio wa j zy -
ko wa i kul tu ro wa ger ma ni za cja. 

Grze gorz Strau chold pod kre li, e
dla ko mu ni stów przej mu j cych wa dz
nad Wi s l za cy miesz ka j cy na
„od zy ska nej” cz ci Gór ne go l ska
by li gru p rów no cze nie „po  da n”
i „nie ko cha n”. Sta li si po  da ni ja ko
„Po la cy” oraz ja ko kla so wo po praw ni ro -
bot ni cy wiel ko prze my so wi. Z dru giej
stro ny ja ko do tych cza so wych oby wa te li
nie miec kich do po wszech nie uwa a no
ich za „Niem ców”. Oni sa mi cz sto wa -
ha li si mi dzy nie miec ko ci, pol sko ci
a l sko ci. 

Do „oczysz cze nia” tzw. Ziem Od zy -
ska nych z „na lo tu nie miec kie go” mia -
y si przy czy ni ma so we wy sie dle nia
lud no ci nie miec kiej. Na to miast prze -
pro wa dza ne na sze ro k ska l „od niem -
cza nie” oraz (re) po lo ni za cja su y
mia y ujed no li ce niu pod wzgl dem na -
ro do wym l za ków -Po la ków z przy by -
sza mi z Kre sów Wschod nich czy z cen -
tral nej Pol ski. l za cy nie jed no krot nie
bo le nie od czu li to na wa snej skó rze,
gdy ci ga no ich za po sia da nie ma kat ki
z nie miec kim na pi sem czy roz mo wy
pro wa dzo ne w tym j zy ku, na wet
w czte rech cia nach wa sne go miesz ka -
nia. W szyb ko zmie nia j cej si sy tu acji
po li tycz nej tra dy cyj na re li gij no l -
skich ro bot ni ków czy cho pów spra wi -
a, e wa dze uzna y ich za ha mul co -
wych so cja li zmu.

Bry tyj ski hi sto ryk Ja mes Bjork, wska -
zu jc na zna cz c ro l Ko cio a ka to -
lic kie go w (re) po lo ni za cji Gór ne go l -
ska po II woj nie wia to wej, za uwa y,
e w prze ci wie stwie do hie rar chii
ko ciel nej nie wie lu przed sta wi cie li no -
wych wadz pa stwo wych mia o
wie dz na te mat Gór ne go l ska
z pierw szej r ki. a den z 20 mi ni -
strów w Tym cza so wym Rz dzie Jed no -
ci Na ro do wej nie po cho dzi z Gór ne -

T

Gór ny lsk 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. S. Ro sen baum. IPN Od dzia
w Ka to wi cach, Mu zeum w Gli wi cach, Ka to -
wi ce -Gli wi ce, 2014, ss. 390.
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usta chy Ryl ski de biu to wa
dzi ki swe mu dyp ty ko wi po -
wie cio we mu Stan kie wicz. Po -

wrót (1984). Mia wte dy czter dzie ci lat,
wic jak na de biut li te rac ki to sto sun -
ko wo pó no. Czy tel nik za tem ju
od pierw szej po wie ci ob cu je ze wia -
tem two rzo nym przez m czy zn do -
wiad czo ne go przez y cie, w pe ni
ukszta to wa ne go, któ ry jak sam zresz -
t za uwa a: „Du o bar dziej in te re su j
mnie zmierz chy ni wi ty” (roz mo wa
Ka ta rzy ny Ja now skiej z Ryl skim w pro -
gra mie Ha la od lo tów, wy emi to wa nym
w TVP Kul tu ra 27 li sto pa da 2014 ro ku). 

To, co zda je si in te re so wa pi sa rza naj -
bar dziej to ludz kie lo sy – ich prze mi ja -
nie i nie prze wi dy wal no. Osa mot nie nie
czo wie ka, je go sto su nek do in nych, jak
i do sa me go sie bie. Je go wal ka z wa sny -
mi sa bo cia mi, l ka mi, a przede wszyst -
kim z sa mym so b.

Sza ra lot ka (2014) to zbiór dzie wi -
ciu opo wia da – trzech no wych i sze -
ciu wcze niej pu bli ko wa nych. Opo wia -
da, w któ rych gów nym skad ni kiem
bu dul co wym wia ta jest zmierzch. 

Upa dek, sa mot no i pik no na tu ry
– oto so wa, któ re ci sn mi si na usta,
kie dy my l o Sza rej lot ce. Przed czy -
tel ni kiem dzie wi opo wia da, z po zo -
ru od mien nych, lecz za ra zem tak bar -
dzo so bie bli skich. 

Eu sta chy Ryl ski kreu je ludz kie hi sto -
rie, któ re wspó ist nie j na pasz czy nie
dwóch wia tów: re al ne go i oni rycz ne -
go. Cza sa mi trud no jest je od sie bie od -
dzie li, od na le znaj du j c si mi dzy
ni mi gra ni c, gdy jest ona bar dzo
pyn na. 

W opo wia da niu ty tu o wym – Sza ra
lot ka  czy tel nik po zna je hi sto ri ro du
Sko de, któ re go ostat ni y j cy przed sta -
wi ciel prze mie nia si w u ra wia. W opo -
wia da niu Dziew czyn ka z ho te lu Excel -
sior gów ny bo ha ter spo ty ka si z dwu -
na sto let ni In te, któ ra zda je si by je -
dy nie wy two rem je go wy obra ni. To nie
fa bu a opo wia da jest tu jed nak naj wa -
niej sza. Sta je si ona je dy nie tem,
pre tek stem do zwró ce nia uwa gi na to,
co naj wa niej sze, a mia no wi cie na bo -
ha te rów i ich od osob nie nie.

Bo ha te rów opo wia da Sza rej lot ki nie
mo na jed no znacz nie okre li czy te
ska te go ry zo wa. S to po sta ci, któ re tak
sa mo jak i wiat, w któ rym y j, ba lan -
su j na kra w dzi praw dy i fik cji. Kim
tak na praw d jest Mo ni ka z opo wia da -
nia Jak Gra nit i czy cho pak, któ re go
sta ra a si „ra to wa” na praw d to wa rzy -
szy jej pod czas po by tu w nad mor skim
pen sjo na cie?
wiat, w któ rym zna le li si bo ha te -

ro wie opo wia da, przy po mi na wiat
zna ny z twór czo ci Al ber ta Ca mus.
Te ma ty, któ re po ru sza Ryl ski, s sil nie
zwi za ne z eg zy sten cja li zmem – czo -
wie kiem i je go ro l i miej scem w wie -
cie. Au tor przed sta wia czy tel ni ko wi
lo sy jed no stek z po zo ru wol nych, po dej -
mu j cych de cy zje, któ re za le ne s je -

te do ko ca opo wie dzia ne czy wy ja -
nio ne. S jak y cie ka de go z nas – za -
sta na wia j ce, nie ma j ce jed no znacz -
nych, go to wych od po wie dzi.

Dla cze go zmierzch ist nie nia? Lo sy
bo ha te rów, z któ ry mi za po zna je si
czy tel nik, zmie rza j tyl ko w jed nym kie -
run ku. Jest to kie ru nek, któ ry do pro wa -
dza ich do ko ca dro gi, któ r so bie
ob ra li w y ciu. Na jej kra cu nie ma nic
in ne go, jak tyl ko mier. Ksi ka ta nie
na le y do a twych i przy jem nych, nie
mo na jej po pro stu czy ta. Wy ma ga za -
sta no wie nia, po wi ce nia al bo te
po pro stu wy ci sze nia. 

W jed nym z wy wia dów, Ryl ski
py ta ny o ka te go ri szcz cia w swej
twór czo ci, od po wie dzia: „W mo jej
twór czo ci po ja wia si du o za do wo le
i przy jem no ci. (…) Nie ma tam szcz -
cia, po nie wa ja nie wie rz w szcz -
cie” (roz mo wa Ka ta rzy ny Ja now skiej
z Ryl skim w pro gra mie Ha la od lo tów,
wy emi to wa nym w TVP Kul tu ra 27 li -
sto pa da 2014 ro ku).

PAU LI NA JA NO TA
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dy nie od nich sa mych. S to in dy wi du -
al no ci, któ re ca ko wi cie de cy du j
o wa snym lo sie i s za nie go w pe ni
od po wie dzial ne. Jed nost ki po zo sta wio -
ne ca ko wi cie so bie sa mym. 

Sa mot no, to ona zda je si spla ta
lo sy wszyst kich bo ha te rów opo wia da.
Sa mot no, któ ra cz sto do pro wa dza
ich do upad ku, od któ re go nie ma
uciecz ki.

Bo ha ter ka opo wia da nia Re zo no nans
 No emi  jest pik n ko bie t, któ ra
swym za cho wa niem i nie mal e ka dym
ru chem ku si ofi ce rów sta le j ob ser wu -
j cych. W mo men cie, w któ rym jej dom
znaj du je si na li nii ostrza u i No emi ma
mo li wo oca le nia sa mej sie bie, po st -
pu je ca ko wi cie ina czej. Swym po st -
po wa niem ska zu je si na pew n mier,
któ ra sta je si dla niej pew ne go ro dza -
ju wy ba wie niem. 

Bo ha te ro wie opo wia da s po sta -
cia mi, z któ ry mi czy tel nik czu je si
zwi za ny, s mu bli skie. Ich lo sy nie s
mu obo jt ne, gdy ich nie pew no,
zwt pie nie, strach i prze ra e nie nie
jest mu ob ce. Zna emo cje czy te sta -
ny, w któ re Ryl ski odzie wa swe po sta -
cie, gdy sam mu si si z ni mi mie rzy
w co dzien nym y ciu. 
wiad kiem zmierz chu ist nie nia bo ha -

te rów sta je si na tu ra, któ ra zda je si by
obo jt na na ich lo sy. Jest ich ob ser wa -
to rem, lecz nie to wa rzy szem. Jest pik -
na i dum na, a przy tym zim na i nie czu -
a. Jej czas bie gnie ina czej, z da la
od ludz kich hi sto rii i dra ma tów, „(…)
w ma je sta cie le ni wych rzek, g bo -
kich nie do stp nych je zior, mo no to nii
rów nin, me ta licz nej zie le ni ugo rów,
olch i brze zin na ba gnach, któ rym wia -
try nie po zwo li y wsko czy w gó r,
i da le kich ho ry zon tach po za my ka nych
cia na mi wier ko wych i so sno wych
la sów” (s. 31).

Na tu ra rów nie jest bo ha te rem opo -
wia da Sza rej lot ki. W Wy spie wraz
z kon tro wer syj nym ksi dzem Kon stan -
tym, któ ry to zo sta od de le go wa ny
na wy sp za swe skan da licz ne za cho -
wa nie, na tu ra y je wa snym, bru tal nym
ryt mem. Obo jt na na ludz kie ist nie nie
sta ra si opa no wa jak naj wi cej prze -
strze ni, któ r mo ga by wa da. 

Sza ra lot ka pre zen tu je ob raz lu dzi za -
gu bio nych, cz sto y j cych prze szo -
ci, z któ r nie po tra fi si roz li czy,
lub te, o któ rej nie po tra fi za po -
mnie. Lu dzi, któ rzy wci cze go po -
szu ku j, któ rzy wci mu sz si z czym
mie rzy – naj cz ciej z sa my mi so b. 

Eu sta chy Ryl ski bu du je hi sto rie za po -
moc n prze ni kli we go, wy ra fi no wa ne -
go i bar dzo ob ra zo we go j zy ka. Cza sa -
mi s to do kad ne, wy czer pu j ce opi sy,
a w in nym miej scu wrcz krót kie (lecz
bar dzo do sad ne), jak by wy rwa ne z kon -
tek stu zda nia, dzi ki któ rym czy tel nik
po tra fi wy obra zi so bie o wie le wi cej. 

Au tor nie pre zen tu je nam jed nak
pro stych hi sto rii ze szcz li wym za ko -
cze niem. Nie s one jed no znacz ne ani

E

Eu sta chy Ryl ski: Sza ra lot ka. War sza -
wa 2014, ss. 384.
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Grze gorz Kie lar: Skra jem.
Tar no gór skie Cen trum Kul tu ry,
Tar now skie Gó ry, 2014, ss. 54.

swo jej dru giej ksi ce
po etyc kiej za ty tu o -
wa nej Skra jem, opu -

bli ko wa nej w 2014 ro ku przez
Tar no gór skie Cen trum Kul tu ry,
Grze gorz Kie lar ujaw nia wa sne
po etyc kie cre do od ra zu
w pierw szym wier szu. Roz po -
czy na j cy zbio rek utwór Ina czej
za wie ra do istot ne de kla ra cje
otwar cia si na ba na co dzien ne -
go y cia oraz sku pie nie na je go
zwy kym prze mi ja niu. 

„mo e wi cej o chwi li
mniej 

o trwa niu... i nie wcho dzi
raz za ra zem

w za wia ty tyl ko za j si 
ba na em”

– pi sze po eta. I przy j cie ta -
kiej przy ziem nej per spek ty wy
po zwa la au to ro wi do prze kor -
nie za kpi w ko lej nym wier szu
Cze ka de ko z wie ko we go to po -
su po etyc kie go o „du szy któ ra
z cia a ule cia a”. Bo wiem tyl ko
w tym kon tek cie zro zu mie
mo na roz wa a nia au to ra o „du -
szy zbyt pyt ko i nie fa cho wo
umo co wa nej... któ ra cze ka
na oka zj aby go opu ci”. Czy
pod miot li rycz ny wie rzy jesz cze
w du sz i jej w drów k w za -
wia ty, trud no wy wnio sko wa
z pe ne go iro nii wier sza. Pew -
nym jest je dy nie wia do mo jej
ist nie nia in ter tek stu al ne go,
do cze go Kie lar wia do mie na -
wi zu je, ko czc tekst prze kor -
n pu en t:

„tej no cy pe nej skarg
po zwo li e by usia do

na ra mie niu
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Po rzd ko wa nie wol no ci – 25 lat
l ska w me diach. Red. Ma rek
u czak, Alek san dra Pe the. Wy -
daw nic two Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach, Ka to wi -
ce, 2014, ss. 121.

ra ca, na któ r ska da
si dzie wi ar ty ku -
ów po wi co nych re -

pre zen ta cjom l ska w me diach
na prze o mie ostat nich dwu dzie -
stu pi ciu lat, jest mo im zda niem
pu bli ka cj, o któ rej my li si
na du go po jej prze czy ta niu. Co
praw da, o ile za mys twór ców
jest za sad ny (po nu ry wi ze ru nek
l ska wy ma ga we ry fi ka cji), to
da le ka je stem od stwier dze nia,
by tom „upo rzd ko wa” l sk
rze czy wi sto. Praw do po dob -
nie wy ni ka to z nie a twe go
przed mio tu dys ku sji, ja kim s
me dia lub ze zo o no ci i wie lo -
aspek to wo ci re gio nu.

Ba da cze su ge ru j po dzia me -
diów na dwie ka te go rie. Pierw sz
sta no wi me dia lo kal ne, za an ga -
o wa ne w kon flik ty tu tej szych
spo ecz no ci i kwe stie zwi za ne
z miesz ka ca mi re gio nu. Dru g
s ogól no pol skie rod ki prze ka -
zu, przed sta wia j ce wy da rze nia
na l sku w spo sób po bie ny
i po zba wio ny re flek sji nad ob ser -
wo wa ny mi zja wi ska mi. Re la -
tyw nie nie wie le miej sca po wi -
co no por ta lom in ter ne to wym,
któ rych prze cie po wsta o tak
wie le ostat ni mi la ty. Je dy nym
ar ty ku em od wo u j cym si
do obec no ci l ska w in ter ne cie
jest tekst na pi sa ny przez Do ro t
Ko niecz n iAn n Lo s -Jon czyk.

Ksi ce to wa rzy szy susz na
te za o od po wie dzial no ci spo -

o wi cie wy pu ci
jak la taw ca Ma este ro
ko niec sznur ka trzy ma
w gar ci
na wszel ki wy pa dek”.
Zgod nie z enun cja cja mi po ety

bli sze je go ko szu li jest cia o ni
by ty trans cen dent ne. Ta kie po -
dej cie do ma te rii wia ta po pro -
wa dzi o je go pió ro w stro n
wier szy fu ne ral nych, w któ rych
wi cej roz ka du so ma tycz ne go
ni me ta fi zycz ne go. Po ra a j c
brzy do t zej cia z te go wia ta
uka za po eta w szo ku j cym
wier szu Mrzyk trup ni ce i zy zu
tu cioch. Stop nio wa ludz ka re -
ifi ka cja z mu cha mi i pa j kiem
w tle jak by na ma lo wa na pdz -
lem, a nie opi sa na so wa mi,
na du go po zo sta je w pa mi ci.
Przy czym na wet i w tym moc -
no fi zy kal nym li ry ku po eta nie
za po mi na o kon tek cie sa kral -
nym re pre zen to wa nym przez
„wi ty ob ra zek na cia nie”.
Ale tak do ko ca nie wia do mo,
ile wia ry w tych wer sach zo sta -
o za war tych, a ile sar ka stycz nej
re flek sji o mar no ci y cia.

I gdy by szu ka ja kich po -
etyc kich po wi no wactw dla
twór czo ci Kie la ra, to w pierw -
szym rz dzie bli ska by a by mu
ze swo im eg zy sten cjal nym nie -
po ko jem Wi sa wa Szym bor ska,
na co wska zy wa by mo gy
wier sze o ko cie. A jest ich w to -
mi ku Skra jem kil ka. Przy czym
kot dla Kie la ra jest po tro sze fi -
lo zo fem, a po cz ci po et,
po zba wio nym ego istycz ne go
nar cy zmu. Ty le e au tor jak by
ce lo wo my lc la dy, od wo u je
si tak e bez po red nio do twór -
czo ci jed ne go z ame ry ka -
skich po etów bit ni ków. Po eta
jest mu bli ski po przez opis prze -
y klo szar dów, do na trt ny
ero tyzm i chwi la mi try wial n
fra z. Ale to za le d wie li te rac kie
od nie sie nia, b d ce pró b do pa -
so wa nia wa snych wier szy
do tra dy cji. 

Ana li zu jc do kad niej tek sty
Kie la ra ze zbio ru Skra jem, mo -
na do strzec, e bli ska jest mu ró -
e wi czew ska po ety ka wier szo -
wej wy li czan ki czy nie ry mo wa -
ne go sup ka. Acz kol wiek na -
dal – po dob nie jak w de biu tanc -
kim zbio rze wier szy – cht nie
si ga po j zy ko we kal ki, ob na -
a jc lin gwi stycz ne pa ra dok sy
zna cze nio we, cho by ta kie
w wier szu Sze dzie sit dzie -
wi: 

„dzi siaj noc ma nie dba le
po sta wio ny

ko nierz i sto sow ne
pe no moc nic twa

sta nie jak zwy kle
na wy so ko ci za da nia”.
Nie ob ca jest mu tak e t sk no -

ta za wier szem po rzd ku j cym ry -
ma mi wiat, po  czo na z na iw n
wia r w moc spraw cz po ezji. I tej
wia ry po wi nien si trzy ma.

RY SZARD BED NAR CZYK 

czy wa j cej na me diach za kom -
pe tent ne trak to wa nie ma te ria u
i sza cun ku wo bec od bior cy. Ba -
da cze zgod nie przy zna j, i nie
mo na od mó wi pro fe sjo na li -
zmu l skim me diom. Re ali zu -
j za rów no mi sj pu blicz n, jak
i uka zu j wie lo wy mia ro wy
por tret re gio nu. Wi da to
na przy ka dzie Ra dia Ka to wi ce,
o któ rym pi sze An na Mu sia lik -
-Chmiel. In sty tu cja kul to wa,
któ r wraz z bie giem lat sta o si
Ra dio Ka to wi ce jest obec nie
fe no me nem wie lo ro do wi sko -
wym o du ym zna cze niu dla
spo ecz no ci. Z pew no ci re -
gion mo e si po szczy ci tak e
zna ko mi ty mi cza so pi sma mi kul -
tu ral ny mi. Ty tu y jak „Fa -Art”
czy „Opcje”, któ re ba da Ka ta -
rzy na Zda no wicz -Cy ga niak, cie -
sz si re no m ogól no pol sk,
a ich re dak to rzy jak i wspó pra -
cow ni cy, jak za uwa a au tor ka, to
gów nie l za cy.

W dys ku sji o me diach nie mo -
go za brak n „okna na wiat”,
któ rym jest te le wi zja. Ewe ne -
men tem na ska l Pol ski jest
wszak pierw sza te le no we la w j -
zy ku l skim (au tor ka Alek san dra
Fu da la -Ba ra ska mó wi o „gwa -
rze”) – So bo ta w Byt ko wie, co
wiad czy o pew nej wi zjo ner -
skiej, lecz tak e afir mu j cej tra -
dy cj per spek ty wie re gio nal nych
dzien ni ka rzy i in sty tu cji. Pu bli cy -
ci wia do mi swo jej ro li w y ciu
od bior ców nie jed no krot nie spe -
nia li, i wci spe nia j, istot ne,
zwasz cza w sy tu acjach kon flik -
to wych, ro le me dia to rów i mo de -
ra to rów pu blicz nej de ba ty. Pi sze
o tym Se ba stian Mu sio, któ re -
go pra ca sta no wi war to cio wy
dro go wskaz do dal szych ba da
kom pa ra ty stycz nych. Po dej mu -
je on pró b po rów na nia re la cji
me diów do ty cz cych trans for ma -
cji prze my so we go kra jo bra zu
l ska. War to w tym miej scu
wspo mnie o in nym in te re su j -
cym mo men cie w zbio rze, któ -
rym jest ana li za wi ze run ku l -
ska do ko na na przez Ja ku ba
Par ne sa. Pi sze on o znie kszta co -
nym ob ra zie re gio nu w me diach
ogól no pol skich. Za uwa a tak e
trud no ci w dzien ni kar skim trak -
to wa niu l ska, któ ry ju na po -
zio mie no men kla tu ry spra wia
ko men ta to rom trud no, gdy
cz sto bd nie uto sa mia j go oni
z ca ym ob sza rem wo je wódz twa
l skie go.

Au to rzy z ogro mu mo li wych
te ma tów wy bra li te naj istot niej -
sze dla ob ra zu l ska. Cz
z nich to stu dium przy pad ku,
cz  ana li zy me cha ni zmów
rz dz cych rod ka mi prze ka zu.
Wszyst kie sta no wi punkt
wyj cia do szer sze go opi su pro -
ble mu trud nych za le no ci
mi dzy me dia mi a spe cy fi k
l skich pro ble mów go spo dar -
czych, spo ecz nych i kul tu ro -
wych.

EWA WY L EK

W
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Re na ta Kleszcz -Szczyr ba: „Wi -
tra e w ciem no ci”, czy li o przed -
wcze snej mier ci dziec ka. Ksi ka
nio s ca wia to. Ksi gar nia w.
Jac ka, Ka to wi ce, 2014, ss. 348.
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ie jest a two si gn
po ksi k, któ ra po dej -
mu je tak bo le sny te mat.

Jesz cze trud niej sze jest zna le zie -
nie sów po cie sze nia dla ro dzi ców,
któ rych do tkn a ta wiel ka i nie -
po we to wa na stra ta. Praw dzi wym
dra ma tem jest jed nak by cie ta k
ma m i ta kim ta t, któ rych los (?),
Bóg (?) do wiad czy przed wcze -
sn mier ci dziec ka. Z uczu cia -
mi to wa rzy sz cy mi tym tra gicz -
nym sy tu acjom mie rzy si Re na -
ta Kleszcz -Szczyr ba, dok tor psy -
cho lo gii i au tor ka ksi ki „Wi tra -
e w ciem no ci”, czy li o przed -
wcze snej mier ci dziec ka.

Pod ty tu tej pu bli ka cji brzmi
Ksi ka nio s ca wia to. To wia -
to wpa da j ce przez wi tra nie wi -
docz ny w ciem no ci, b d cy ale -
go ri dzie ci, któ re nie zd y y do -
cze ka wia ta. „Ka dy, ko mu
kie dy kol wiek uda o si do strzec
pik no wi tra y w ciem no ci wie,
e mo li we jest to tyl ko i wy cz -
nie wte dy, gdy stoi si na ze wntrz
roz wie tlo ne go w swym wn trzu
bu dyn ku. Wów czas wia to roz -
wie tla j ce wn trze da je wi tra om
swo isty blask ist nie nia, i ci, któ -
rzy sto j na ze wntrz mo g je zo -
ba czy... I cho ni gdy ten wi dok
nie do rów na te mu, któ ry da j
pro mie nie so ca, to i tak naj wa -
niej sze wy da je si by to, e
ciem no nie jest w sta nie ca ko -
wi cie po zba wi mo li wo ci za -
uwa e nia wi tra u. Trze ba tyl ko

roz wie tli bu dy nek, wyj na ze -
wntrz, pa trze i wi dzie…” – wy -
ja nia we wst pie au tor ka.

Ksi ka Re na ty Kleszcz -
-Szczyr by nie sie wia to na dwa
spo so by. Pierw szy wy ni ka z jej
du cho wych i re li gij nych prze my -
le, któ rym po wi ci a w ksi -
ce bar dzo du o miej sca. Dru gi
jest ci le zwi za ny z psy cho lo -
gicz n wie dz au tor ki, jest zbio -
rem fak tów i prze my le zro dzo -
nych na ba zie jej za wo do wych
za in te re so wa skon cen tro wa -
nych wo kó psy cho lo gicz nej
pro ble ma ty ki a o by oraz z do -
wiad cze, zdo by tych m.in.
w Za ka dzie Psy cho lo gii Zdro -
wia i Ja ko ci y cia Uni wer sy te -
tu l skie go w Ka to wi cach. Mó -
wi o tym, w ja ki spo sób pró bo -
wa upo ra si z przed wcze sn
mier ci dziec ka, jak po e gna
si z nim i zna le po cie sze nie. 

W ksi ce znaj dzie my hi sto rie
lu dzi, któ rzy mu sie li zmie rzy si
z a o b. Ich emo cje by wa j
ró ne, po dob nie jak spo so by
upo ra nia si z ni mi. In ne te
w ta kich sy tu acjach s re ak cje
m czyzn, a in ne ko biet. Wo kó
nich kr ci si bli ski – cho w tym
tra gicz nym mo men cie ich y cia
ob cy – wiat ro dzi ny i przy ja ció,
któ rzy dzi ki tej ksi ce ma j
szan s zro zu mie ciem ny szlak,
ja kim id osa mot nie ni ro dzi ce.

In nym pro ble mem omó wio -
nym w „Wi tra ach ciem no ci”,
wy kra cza j cym znacz nie po za
pro blem ro dzi ców, któ rzy stra ci li
dziec ko, jest udzia po st pu tech -
no lo gicz ne go w pro ce sie po -
wo a nia no we go y cia. Dzi ki
nie mu mo li we jest pod gl da nie
czo wie ka nie mal od chwi li po -
cz cia. Jed nak zdo by cze me dy -
cy ny po ka za ne zo sta y przez
au tor k nie tyl ko w po zy tyw nym
kon tek cie. Jej zda niem, co raz
wik szy wpyw czo wie ka na na -
tu r skut ku je cza sem po zba wio -
n hu ma ni tar nych war to ci kon -
tro l uro dzin, a na wet wy bo rem
pci dziec ka, któ re ma si na ro -
dzi. Brak ety ki w tej bo daj
naj wa niej szej ro li czo wie ka, ja -
k jest ro dzi ciel stwo, prze ciw sta -
wio ny zo sta cier pie niu tych ro -
dzin, któ rym nie da ne jest po -
czu ra do ci ro dzi ciel stwa bd
któ rzy stra ci li po tom stwo. 

Ze wzgl du na trud ny te mat
nie jest to ksi ka dla ka de go.
Nie ka dy te zgo dzi si z do
ra dy kal ny mi po gl da mi au tor ki
na spra wy znaj du j ce si na po -
gra ni czu me dy cy ny i wia ry. Jest
to jed nak z pew no ci po zy cja
ocze ki wa na przez ro dzi ców, któ -
rych do ty cz omó wio ne w niej
za gad nie nia. O tym, jak po -
trzeb ne s „Wi tra e w ciem no -
ci” prze ko na am si, prze szu -
ku jc stro ny in ter ne to we por ta li
i blo gów, cz sto nie zwy kle przej -
mu j cych, pro wa dzo nych przez
ro dzi ców, któ rzy utra ci li dziec -
ko. Im wa nie, z ca ym prze ko -
na niem, po le cam „Wi tra e…”.

AD RIA NA 
URGACZ -KU NIAK

Ba ej Adam czyk: Har cer -
skie zbli e nia. Cz III. Har cer -
stwo lat 1945-1950 w aspek cie
uwa run ko wa spo ecz nych i po -
li tycz nych. Huf ce ry du tow skie
i wo dzi saw skie. Ry du to wy 2014,
ss. 106, nlb.
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ju trze cia cz Har -
cer skich zbli e, opra -
co wa nia hm. Ba e ja

Adam czy ka, opo wia da j ce go
o dzie jach har cer stwa ry du tow -
skie go i wo dzi saw skie go.
Otrzy mu je my w ten spo sób
ko lej ny frag ment hi sto rii har -
cer stwa, spi sa ny r k wy traw -
ne go znaw cy i pra co wi te go
kro ni ka rza. Au tor zwi za ny ze
skau to w su b „ca ym y -
ciem”, sam jest naj cen niej szym
wiad kiem tej hi sto rii. Moc no
wro ni ty w swo je ro do wi -
sko, wia dom war to ci do ku -
men tów, fo to gra fii, wspo mnie,
kre li so wa rze tel ne i kon kret -
ne, cho ca o nie jest wol na
od emo cji.

Wy bit na znaw czy ni za gad -
nie nia dr hab. Jo an na Ja nu szew -
ska -Jur kie wicz w po so wiu na -
pi sa a: „Wiel kim wa lo rem tej
ksi ki jest osa dze nie w lo kal -
nych re aliach, au ten tyzm wy po -
wie dzi przy wo y wa nych wiad -
ków hi sto rii, j zyk bli ski te mu,
któ rym mó wi si tu na co dzie.
To nie hi sto ria opi sa na w myl
z gó ry py n cych wy tycz nych,
a mo do po ko le nia po wo jen -
ne go wi dzia na przez pry zmat ze -
bra nych z wiel k su mien no ci
i z pie ty zmem re kon stru owa -
nych prze y, wzru sze, emo cji,

opo wie dzia na na tle wy da rze 
co dzien nych i tych nie zwy -
kych, cza sem dra ma tycz nych”
(s. 106).

I tak przed ocza mi czy tel ni -
ka prze wi ja j si ko lej no na -
dzie je zwi za ne z za ko cze -
niem woj ny, rok 1945 i od ro -
dze nie har cer stwa, szu ka nie no -
wych form pra cy w trud nych
po wo jen nych wa run kach. Prze -
y wa my pe ne za pa u la -
ta 1946—1947 w huf cach wo -
dzi saw skich, a po tem ju
wkrót ce wi dzi my ma ni pu lo wa -
nie har cer stwem, prze kszta ca -
nie go w or ga ni za cj pio nier sk,
tym bo le niej sze, e le d wo
z wiel kim tru dem pod nie sio no
si ze spu sto sze wo jen nych,
zre kon stru owa no ka dr, a ju
„no we wy tycz ne” za cz y swe
nisz cz ce dzia a nie. Pik nie zo -
sta a po ka za na po sta dh. In no -
cen te go Li bu ry, pro te stu j ce go
z wiel k god no ci, smu tek sta -
rej ka dry in struk tor skiej i roz -
cza ro wa nie mo dzie y. Au tor
okre la to dra ma tycz nie „umie -
ra niem har cer stwa” i jest w tym
wiel ki ból.

W przy to czo nym wier szu
Wik to ra Bu gla Dru na jest ta ka
zwrot ka, któ r tu taj na le y przy -
wo a:

„Pew ne go ra zu wie czo rem,
Gdy za po n o ogni sko,
Nad szed nasz dru y no wy,
Smut no po chy li si ni sko.
Na kraj ce mia czer a o by,
W oczach za ga so mu 

m stwo
Kto spy ta szep tem  Kto 

umar?
Po wie dzia krót ko 

 Har cer stwo” (s. 64).
T cz opra co wa nia za -

my ka in te re su j ca re flek sja
o b. ks. Fran cisz ku Blach nic -
kim, du chow nym o dra ma tycz -
nym y cio ry sie, któ ry wy pe -
nia po su g wi ka re go w ro -
ku 1953 w Ry du to wach. Ka -
pan w mo do ci sam by har ce -
rzem i do brze zna me to dy k
pra cy skau to wej, wy ko rzy sta
to te raz przy two rze niu przy ko -
ciel nych grup dzie ci co -mo -
dzie o wych, co wy pe ni o pust -
k, któ ra po wsta a po li kwi da -
cji ZHP. Ta kie by y po czt ki
Ru chu wia to -y cie i tzw.
„Oaz”, któ re mi mo wie lu szy -
kan z Ry du tów roz prze strze ni -
y si na ca  Pol sk. 

Na tym za my ka si opra co wa -
nie. Dru g cz ksi ki wy pe -
nia j wspo mnie nia, utwo ry wier -
szo wa ne i bio gra my. Dzi ki nim
ca o jest y wa i sta no wi barw -
n, roz pi sa n na wie le go sów
opo wie, o spo rych wa lo rach
czy tel ni czych. Te raz cze ka my
na cig dal szy har cer skiej w -
drów ki przez dzie je, a do chwi li
obec nej, by mo na by o stwier -
dzi, i har cer stwo wo dzi saw -
sko -ry du tow skie do cze ka o si
swej mo no gra fii. 

KRY STY NA 
HE SKA -KWA NIE WICZ

To
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Wpa dzier ni ku 2014 r. do bie ga
ko ca re ali za cja pro jek tu Bi -

blio te ka+ – mo der ni za cja i do po sa -
e nie za byt ko we go bu dyn ku Bi blio -
te ki Miej skiej w Cie szy nie (w ra mach
Pro gra mu Wie lo let nie go Kul tu ra+
Prio ry tet Bi blio te ka+ In fra struk tu ra
bi blio tek) ze rod ków Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
oraz gmi ny Cie szyn. Pra ce bu dow -
la no -re mon to we prze bie ga y w XIX -
-wiecz nej ka mie ni cy, zna nej ja ko
tzw. Dom Nie miec ki, w któ rej
przed stu la ty oprócz Czy tel ni Nie -
miec kiej mia y swo je sie dzi by in ne
cie szy skie or ga ni za cje i sto wa -
rzy sze nia, za w piw ni cach mie ci -
a si le gen dar na lo a ma so ska.

Ta naj wik sza wów czas (omio -
kon dy gna cyj na) ka mie ni ca zo sta a
za adap to wa na na po trze by Bi blio -
te ki Miej skiej w 1946 r. Na szym
gów nym ce lem by a li kwi da cja
ba rier ar chi tek to nicz nych utrud -
nia j cych spe cjal nym gru pom
uyt kow ni ków – oso bom nie pe no -
spraw nym, star szym czy scho ro wa -
nym – ko rzy sta nie ze zbio rów bi -
blio tecz nych i ofer ty kul tu ral nej
in sty tu cji, czy li: bu do wa win dy
oso bo wej, pod jaz dów i do sto so -
wa nie to a let do po trzeb osób
na wóz kach in wa lidz kich. Spo r
cz rod ków prze zna czo no na ter -
mo mo der ni za cj obiek tu (bu do w
ko tow ni ga zo wej, wy mia n cen tral -
ne go ogrze wa nia, sty lo wych okien
bu dyn ku, in sta la cj kli ma ty za cji
oraz ocie ple nie stry chu). Dzi ki
te mu za rów no bi blio te ka rze, jak
i czy tel ni cy mo g pra co wa w kom -
for to wych wa run kach. Bu dow la no -
-re mon to w cz pro jek tu zwie -
czy o przy wró ce nie hi sto rycz nych
i es te tycz nych wa lo rów obiek tu
(re no wa cja za byt ko wych stiu ków
i sztu ka te rii, par kie tów, ory gi nal -
nych, sty lo wych drzwi oraz pra ce
tyn kar skie i ma lar skie). 

Ko lej nym eta pem by o wy po sa -
e nie po miesz cze bi blio tecz nych
w me ble i sprzt oraz wpro wa dze -
nie spój nej iden ty fi ka cji wi zu al -
nej. Po kon sul ta cjach z ze spo em
pro jek to wym, ar chi tek ta mi wntrz,
uyt kow ni ka mi i pra cow ni ka mi in -
sty tu cji zde cy do wa no, e wy strój
cie szy skiej bi blio te ki b dzie mia
no wo cze sn aran a cj. W ten spo -
sób po wsta a zu pe nie no wa prze -
strze, b d ca po  cze niem tra dy cyj nej wy po -
y czal ni zbio rów z me dia te k. Na wy po sa e nie
zo y y si m.in.: me ta lo we re ga y, no wo cze sne
la dy bi blio tecz ne, biur ka dla pra cow ni ków,
czy tel ni ków i uyt kow ni ków czy tel ni in ter ne to -
wych, er go no micz ne krze sa, ory gi nal ne
drze wa -pó ki na au dio bo oki, sto y i sprzt au dio -
wi zu al ny do sa li kon fe ren cyj nej, sprzt kom pu -
te ro wy, ta bli ce in for ma cyj ne, kie run kow ska zy
i no we roz dzie la cze do ksi go zbio rów.

Wa run kiem uzy ska nia do fi nan so wa nia by o
przy go to wa nie no wej ofer ty edu ka cyj no -kul tu -
ral nej skie ro wa nej do dzie ci, mo dzie y i se nio -
rów. Cie szy ska bi blio te ka od lat mo e szczy ci
si wie lo ma osi gni cia mi w upo wszech nia niu
czy tel nic twa wród naj mod szych, o czym wiad -
cz – oprócz fre kwen cji dzie ci cej pu blicz no ci,
uzna nia ro dzi ców i na uczy cie li – me dal i trzy sta -
tu et ki zdo by te w kon kur sach na naj le piej prze -
pro wa dzo n kam pa ni spo ecz n „Ca a Pol ska
czy ta dzie ciom” (2009–2012). Tak e pro po zy -
cje skie ro wa ne do do ro sych (m.in.: kur sy kom -
pu te ro we dla se nio rów, spo tka nia au tor skie,
kon fe ren cje te ma tycz ne) zy ska y apro ba t lo kal -
nej spo ecz no ci i uzna nie Sto wa rzy sze nia Bi -
blio te ka rzy Pol skich – II miej sce w ogól no pol -
skim kon kur sie Mistrz Pro mo cji Czy tel nic twa

w 2011 r. Zmia ny w do tych cza so wej ofer cie obej -
mu j przede wszyst kim in ten sy fi ka cj edu ka cji
me dial nej, nie zbd nej w cza sach spo e cze stwa
in for ma cyj ne go.

No we pro po zy cje kie ru je my przede wszyst -
kim do mo dzie y, ja ko gru py naj mniej ak tyw -
nej pod wzgl dem czy tel nic twa i uczest nic twa
w kul tu rze. W 2010 r. mo dzie do lat 19 sta no -
wi a 18,05% ogó u czy tel ni ków za re je stro wa nych
w bi blio te ce, a w ko lej nych la tach licz ba ta 
ma la a (2011 – 16,9%, 2012 – 16,7%,
2013 – 16,2%). Jak wy ni ka z ob ser wa cji bi blio -
te ka rzy, gów nym po wo dem wi zyt na sto lat -
ków w bi blio te ce jest ko niecz no wy po y cze -
nia obo wiz ko wej lek tu ry bd sko rzy sta nia
z go to wych ze sta wie bi blio gra ficz nych. Ze
wzgl du na brak od po wied nie go miej sca prze -
zna czo ne go dla tej gru py uyt kow ni ków i sprz -
tu mul ti me dial ne go ofer ta dla mo dzie y by a naj -
sab szym punk tem cie szy skiej bi blio te ki.

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu uru cho mio na zo -
sta a pra cow nia mul ti me dial na YOUR me -
di@TWO JE me dia (YM@TM)  – no wa prze -
strze bi blio tecz na, któ rej go spo da rzem jest
mo dzie. Na wspól nej po wierzch ni zgro ma dzi -
li my ksi ki i cy fro we urz dze nia: apa ra ty, ka -
me ry, ta ble ty, te le wi zor 3D, a tak e 12 kom pu -

te rów z do ty ko wy mi ekra na mi
i z opro gra mo wa niem do ob rób ki
dwi ku oraz ob ra zu. Opie ku na mi
mo dzie y (tzw. men to ra mi)
w YM@TM s in struk to rzy oraz
prze szko le ni bi blio te ka rze. Sys -
tem or ga ni za cji YM@TM za ka da
dzia a nie me cha ni zmów me ry to kra -
tycz nych – ka dy mo dy uyt kow -
nik po na by ciu od po wied nich kom -
pe ten cji b dzie móg sta si
eks per tem -prze wod ni kiem (Ju nior
Men tor), ucz cym mniej za awan -
so wa nych ko le gów. Czon kiem
YM@TM mo e by ka dy, kto po -
sia da ak tyw n kar t bi blio tecz n.
Za o e niem przed si wzi cia jest
przy ci gni cie mo dych lu dzi do bi -
blio te ki mo li wo cia mi roz ryw ki.
Osta tecz nym ce lem ma by kszta -
to wa nie po staw oraz spo ecz nej
i oby wa tel skiej od po wie dzial no ci
mo dzie y.

Dla te go od li sto pa da ubie ge go
ro ku w YM@TM po ja wi a si
(oprócz bie  ce go udo stp nia nia
mo dzie y me diów) no wa ofer ta
edu ka cji me dial nej i czy tel ni czej,
zgod na z pro po zy cja mi skie ro wa -
ny mi do se nio rów. Uyt kow ni cy bi -
blio te ki ko rzy sta j z kur su fo to gra -
fii cy fro wej pn. FO TO me dia, któ ry
obej mu je m. in. na uk ob su gi apa -
ra tu fo to gra ficz ne go i pod sta wy ob -
rób ki cy fro wej zdj. Pod ko -
niec 2014 r. od by y si bez pat ne
pi lo ta o we warsz ta ty pro gra mo -
wa nia w j zy ku Scratch z udzia em
uczniów cie szy skich gim na zjów.
Za j cia po pro wa dzi li czon ko wie
Fun da cji Co der Do jo. Dzi ki wspó -
pra cy z Al ter na tyw n Szko  Pod -
sta wo w cie szy ska bi blio te ka
zo sta a be ne fi cjen tem ogól no pol -
skie go pro gra mu Mi strzo wie Ko -
do wa nia – pro jek tu edu ka cyj ne go
upo wszech nia j ce go na uk pro -
gra mo wa nia w szko ach. Mo dzi lu -
dzie cz sto trak tu j YM@TM ja ko
go cin n przy sta – or ga ni zu j tu
tur nie je po pu lar nej gry kom pu te ro -
wej. Se nio rzy na to miast sys te ma -
tycz nie ko rzy sta j z po rad do ty cz -
cych ob su gi no wych me diów,
któ rych udzie la j nie tyl ko pra cow -
ni cy bi blio te ki, ale przede wszyst -
kim mo dzi czon ko wie spo ecz no -
ci YM@TM.

W 2015 r. pla nu je my wpro wa -
dze nie no wych pro po zy cji z za kre -

su edu ka cji me dial nej dla wszyst kich grup wie -
ko wych, m.in. warsz ta ty fil mo we VI DE Ome dia,
cy klicz ne za j cia z ko do wa nia w j zy ku Scratch
i dla po czt ku j cych dys k do ke jów oraz warsz -
ta ty TRA VEL me dia dla osób po szu ku j cych ta -
nich spo so bów po dró o wa nia.

Wie rzy my, e re ali za cja za da nia przy czy ni si
do ra dy kal ne go pod nie sie nia stan dar du Bi blio -
te ki Miej skiej w Cie szy nie. No wo cze sne, funk -
cjo nal ne i es te tycz ne wy po sa e nie wpy nie
na pod wy sze nie kom for tu oraz na ja ko i po -
sze rze nie za kre su usug. Na to miast zwik sze nie
wy dat ków na za kup no wo ci wy daw ni czych
(w tym au dio bo oków) oraz za pew nie nie bez pat -
ne go do st pu do pu bli ka cji na plat for mie IBUK
Li bra przy czy ni si do wzro stu czy tel nic twa. 

Pra gnie my, by cie szy ska bi blio te ka sta a si
od po wia da j cym wspó cze snym stan dar dom,
wie lo funk cyj nym cen trum in for ma cyj nym, z bo -
ga t ofer t edu ka cji czy tel ni czej i me dial nej. In -
sty tu cj dzia a j c dla wszyst kich miesz ka -
ców – otwar t na am bi cje i umy sy lu dzi
mo dych, b d c jed no cze nie prze wod ni kiem
osób star szych w wie cie no wych me diów.

IZA BE LA KU LA 
dy rek tor Bi blio te ki Miej skiej w Cie szy nie

Z YCIA
BIBLIOTEK

Biblioteka Miejska w Cieszynie

Zabytkowa siedziba
w nowej odsonie
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Neo re ne san so wa ka mie ni ca z 1898 r. – sie dzi ba Bi blio te ki Miej skiej w Cie szy nie
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i niej sza pu bli ka cja obej mu je
swym za si giem trzy gmi ny po -
wia tu klucz bor skie go, któ re le -

 w do li nie Sto bra wy. To Klucz bork, La -
so wi ce Wiel kie oraz Wo czyn – czy tam we
wst pie bar dzo atrak cyj nej edy tor sko
ksi ki „W do li nie Sto bra wy. Hi sto ria. Lu -
dzie. Zda rze nia” na pi sa nej przez Mi le n
Za tyl n przy wspó udzia le Ka zi mie rza Ste -
fa czy ka (au to ra pik nych ry sun ków),
wy da nej w ro ku 2014 w Klucz bor ku
przez Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
Dzia a nia „Do li na Sto bra wy”.

Roz dzia pierw szy przy no si wia do mo -
ci ogól ne o zie mi klucz bor skiej, dru gi,
trze ci i czwar ty na to miast po wi co ne s
miej sco wo ciom wy mie nio nych wy ej
gmin; roz dzia pi ty to wy kaz nazw miej -
sco wych do li ny Sto bra wy, a je go uzu pe -
nie niem s mniej lub bar dziej przy bli o -
ne da ty po wsta nia wszyst kich opi sa nych
w ksi ce miej sco wo ci, ich stan li czeb -
ny, opis drew nia ne go szla ku ko ció ków
na te re nie do li ny Sto bra wy oraz dzie je
Klucz bor ka w skró cie. Pra c wie czy
szcze gó o wa bi blio gra fia.

Mnie, j zy ko znaw c, naj bar dziej za in -
te re so wa y nazwy po szcze gól nych miej -
sco wo ci – z Klucz bor kiem na cze le.
Pa mi tam, e w pierw szych la tach po wo -
jen nych sy sza o si jesz cze wa rian tyw ne,
wy ra nie spo lo ni zo wa ne brzmie nie Klucz -
bo rek, wy wo u j ce ety mo lo gicz nie fa szy -
we sko ja rze nia z klu czem i bor kiem (syn -
na sce na z „Rej su” Mar ka Pi wow skie go),
ale Ko mi sja Urz du Ra dy Mi ni strów de -
cy du j ca o po sta ciach na zew ni czych
na ob sza rach, któ re zna la zy si w ro -
ku 1945 w gra ni cach Pol ski, opo wie -
dzia a si osta tecz nie za wa rian tem Klucz -
bork, dzi ju po wszech nie utrwa lo nym.
Uczy ni a tak w imi kon se kwen cji mor -
fo lo gicz nej w re la cjach na zew ni czych
nie miec ko -pol skich: sko ro sub sty tu ta mi
form Ma rien burg („Za mek Ma ryi”), Frau -
en burg („Za mek Na szej Pa ni”) s Mal bork
i From bork, to niech od po wied ni kiem pry -
mar ne go brzmie nia Kreu zburg („Gród
Krzy ow ców”) b dzie Klucz bork.

W pol skich wa rian tach Mal bork, Klucz -
bork do szo po nad to do roz po dob nie nia
(dy sy mi la cji) jed na ko wych go sek pier wo -
wzo ru na zew ni cze go r – r (Ma Rien buRg,
KReu zbuRg) na l – r (tak jak np. pol ski -
mi od po wied ni ka mi prze j tych z nie -
miec kie go wy ra zów Vor werk, Rot gies ser
czy Bar bier s fol wark, lu dwi sarz i bal -
wierz (wy par ty przez po cho dz ce go z j -
zy ka fran cu skie go fry zje ra).

Fo ne tycz ne prze kszta ce nia na szej na -
zwy do sko na le od da j hi sto rycz ne za pi sy:
Cru ce borch 1252, Crucz burch 1257, Klu -
zbork, Kru ci bo rek XVII w., Klucz bo rek,
Klucz bork 1883.

Z nazw miej sco wo ci gmi ny Klucz bork
war to te przy wo a Li go ty – Dol n,
Gór n i Za mec k (z gmi ny Wo czyn – Li -
go t Wo czy sk), by uwia do mi so bie,
e wraz z in ny mi Li go ta mi i Lgo ta mi s
one l ski mi od po wied ni ka mi zna cze -
nio wy mi ogól no pol skich Wól, Wó lek
i Wo lic.

Wo la ozna cza a cza so we uwol nie nie
osad ni ków za ka da j cych no w miej sco -
wo od czyn szów i ro bo ci zny, je li by a

st pu j tam wy cz nie Lho ty, co wska zu -
je, e te dwa ob sza ry – l ski i cze -
ski – s ze so b j zy ko wo i kul tu ro wo
zwi za ne.

Z pod klucz bor skich ow ko wic po cho -
dzi i tam jest po cho wa ny ks. Jan Dzier -
on (Dzier o), wy bit ny znaw ca pszczó,
w ro ku 1872 wy ró nio ny ty tu em dok to -
ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Mo na -
chij skie go, rok pó niej eks ko mu ni ko wa -
ny za kwe stio no wa nie do gma tu
o nie omyl no ci pa pie a. Au to rzy „W do -
li nie Sto bra wy” susz nie wi  na zw
ow ko wi ce z ow czy mi i o wiec twem (Lof -
f ko witz 1253), in for mu jc po nad to o in -
nych za pi sach: Ir schot nin, Ren go czin,
Vlo scha, Dit t mars dorf, a od r. 1936 – Bie -
nen dorf „wie pszczó” (wy ra ne na wi -
za nie do dzia al no ci wia to wej sa wy
pszcze la rza).

Po gar dli wym okre le niem ora cza, cho -
pa by w sta ro polsz czy nie smard (od cza -
sow ni ka mier dzie). Z for m t zwi za -
ne s ety mo lo gicz nie po o o ne bli sko
Klucz bor ka Smar dy, wzmian ko wa ne ju
w dru giej po o wie XII wie ku. 

Do ota cza j cych la sów al bo do lu dzi za -
miesz ku j cych te le ne ob sza ry na wi zu -
j La so wi ce Ma e i Du e oraz La sko wi -
ce – zna cze nio wo od po wia da j ce,
oczy wi cie, La so wi com i La sko wi com
in nych re jo nów.

Kie dy za czy tam o Chu do bie na le  cej
do gmi ny La so wi ce Wiel kie i ety mo lo gicz -
nie zna cz cej ty le, co „chu da, nie uro dzaj -
na zie mia”, to na tych miast ko ja rz j ze
zna nym dol no l skim uzdro wi skiem Ku -
do w, któ ra te si naj pierw na zy wa a Chu -
do ba. Wtór ne na go so we „k”, sil niej sze ar -
ty ku la cyj nie, bo zwar te, a nie szcze li no we
jak „ch”, po ja wi o si w sub sty tu cie nie -
miec kim, a wspo mnia na wy ej Ko mi sja
Urz du Ra dy Mi ni strów po sta no wi a je
po ro ku 1945 utrzy ma (cho po ja wia y si
i wa rian ty ty pu Chu do bo wi ce!).

Bry ni cy z gmi ny Wo czyn trud no nie
sko ja rzy z na zw rzecz n Bry ni ca. Oczy -
wi sty jest tu taj ety mo lo gicz ny zwi zek
z pra so wia skim pniem brn je – „bo to”
(por. te na zw miej sco w Bren na).

Ty po w na zw su eb n s tak e wi nia -
ry (Ma e i Wiel kie) – pier wot ne okre le nie
lu dzi -ho dow ców wi (por. Pie ka ry, Mie -
da ry – „pro du cen ci mie du, pón. mio du”,
Psa ry, Wi nia ry, Bo brow ni ki, My dl ni ki,
a giew ni ki – „pro du cen ci a gwi – po jem -
ni ków na py ny”, Skot ni ki – od skot „by -
do”, Szczyt ni ki – „pro du cen ci szczy -
tów – tarcz”, er ni ki – z dawn.
erd ni ki – „pro du cen ci er dzi”).

Pra wa miej skie otrzy ma ju w ro -
ku 1216 Wo czyn. Ale e nie miec ki osad -
ca na zy wa si Kun zo Wil rych, by to naj -
pierw Kun zen stadt, a po tem Kon stadt.
Na zwa pol ska po ja wi a si do pie ro w la -
tach 1783 i 1845: Wal czyn, Wa czyn – od na -
zwi ska Wa cza, Wa ek. Osta tecz nie po woj -
nie przy j to wa riant Wo czyn – z „a”
zw o nym do brzmie nia „o”.

Au to rom i wy daw com gra tu lu j am bit -
ne go do ko na nia, ja kim jest nie wt pli wie
przy wo a ne opra co wa nie. Po le cam je
wic z pe nym prze ko na niem czy tel ni kom
„l ska”.



ona za strze o na dla pa na wsi, al bo cz sto
te i od dzie si ci ny ko ciel nej. To uwol -
nie nie zwa no w do ku men tach lo ka cyj nych
li ber tas – po pol sku wo la. Pierw sze
wia do mo ci o Wo lach po cho dz z lat
1254, 1257 i 1262, co po zwa la na po  cze -
nie ich w pier wot nym okre sie z osad nic -
twem na pra wie pol skim. Po wsta wa nie
Wól, Wó lek, Wo lic na bra o jed nak ma so -
we go cha rak te ru do pie ro w XV, a szcze -
gól nie w XVI wie ku i prze ci gn o si
w cza sy no wo yt ne, nie tra cc wie le
na in ten syw no ci, bo ma my ich – sa mo -
dziel nych i z przy daw ka mi okre la j cy -
mi – pond 1500.

To sa mo zna cze nie co wo la ma lgo ta,
czy li „ule nie ci a ru osad ni kom” (ten sam
rdze co w wy ra zie ulga). Na wi zu j
do niej l skie Lgo ty, Li go ty, naj licz niej
wy st pu j ce na zie mi opol skiej, spo ra dycz -
nie tra fia j ce si te w przy le gych do l -
ska po wia tach Wiel ko - i Ma o pol ski.
W su mie jest ich 75 – na l sku 59, w Ma -
o pol sce 10, w Wiel ko pol sce 6. Tak jak
na l sku nie ma Wól w Cze chach. Wy -
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Dum ne, mu zycz ne Ka to wi ce
Prze czy ta am nie daw no w „Ga ze cie Wy -

bor czej” (31 stycz nia – 1 lu te go 2015) zda -
nie wy po wie dzia ne przez Krze si mi ra Db -
skie go w roz mo wie z An n S. D bow sk:
„Mie sic te mu mia em kon cert w saw nym
Au di to rio Na cio nal w Ma dry cie. Po Ka to -
wi cach czu em si w nim jak w okr go wym
do mu kul tu ry. Bo aze ria, pro sz pana…”.
I to nie ko niec sów za chwy tu te go dy ry gen -
ta i kom po zy to ra nad ka to wic kim NO SPR.
Za chwy ca j si l ski mi sa la mi kon cer to -
wy mi naj zna ko mit si ar ty ci – przy wo u j nie
tyl ko t owia n ju mi dzy na ro do w sa w,
ale tak e sa l „Sym fo nia” Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach – dzie o te go sa me -
go ar chi tek ta To ma sza Ko nio ra. Pi szc
o NO SPR przy wo u j na zwi sko ja po skie -
go aku sty ka Yasu hi s To yo t, przy po mi na -
j, e bu do wa obiek tu trwa a znacz nie
kró cej ani e li jej per fek cyj ne „stro je -
nie”. I jesz cze w kon tek cie te go mi strza
dwi ku po ja wia si na zwi sko Kry stia na Zi -
mer ma na, któ ry lob bo wa w spra wie bu do -
wy no wej sie dzi by NO SPR. Wszy scy zgod -
nie mó wi, e to jed na z naj lep szych
w wie cie sal kon cer to wych. Zna ko mi ty pro -
gram z udzia em wy bit nych wy ko naw ców
mu zy ki ró ne go ga tun ku gwa ran tu je tej in -
sty tu cji po wo dze nie – tak wród ar ty stów jak
i me lo ma nów. NO SPR sta si ka to wic k
Mek k dla tych, któ rzy chc si na wa sne
oczy i uszy prze ko na o nie zwy ko ci te go
miej sca.

W tej e sa mej wspo mnia nej „Ga ze cie
Wy bor czej” jest jesz cze tekst ana li zu j cy
naj lep sze sa le kon cer to we w Pol sce. Ka to -
wi ce wio d zde cy do wa ny prym w tym
wzgl dzie – nie za po mnia no o od da nej
w mi nio nym ro ku po trwa j cej kil ka lat mo -
der ni za cji i roz bu do wie Fil har mo nii l -
skiej. To jesz cze jed na wi sien ka na pol skim
mu zycz nym tor cie. A do te go jesz cze doj -
dzie nie ba wem sa la w bu du j cym si Mi -
dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym.
Na do brym po zio mie wy bu do wa no sa l
kon cer to w przy Szko le Mu zycz nej w So -
snow cu, a tak e D bro wa Gór ni cza od zy -
ska a po re mon cie Pa a cu Kul tu ry sa l te -
atral no -kon cer to w. o ry te wzbo ga ci y
si o swo je mu zycz ne cen trum.

O tym, e lsk mu zy k stoi wia do mo
od dzie si cio le ci. So l te go zja wi ska s jed -
nak od bior cy mu zy ki. O sta ych by wal ców
nie mu sz nie po ko i si mu zycz ne in sty tu -
cje, tak e bi le ty zo sta j wy prze da ne na du -
go przed kon cer tem wiel kich ar ty stów. S
wród tych wier nych me lo ma nów ta cy,
o ja kich wspo mi na a nie daw no w roz mo -
wie ze mn Agniesz ka My nar czyk – sze fo -
wa pro mo cji Fil har mo nii l skiej – kil ka -
dzie sit lat na jed nym fo te lu! O wier no
tych by wal ców nie trze ba si nie po ko i.
Nie po kój do ty czy mo e mo de go po ko le -
nia, któ re wie dzy o mu zy ce i po trze by by -
wa nia na kon cer tach nie wy nie sie ze szko -
y pod sta wo wej czy gim na zjum. Nie wie le
jest sko ru pek, któ re mu zy k pro po no wa n
przez NO SPR czy Fil har mo ni l sk nie
na sik n. Na wet cz sto nie wie dz dla cze -
go. O nich trze ba po wal czy. Przy zwy cza -
je nie, po trze ba po zna nia i po zy tyw ny sno -
bizm s naj sku tecz niej szy mi rod ka mi
do za pe nia nia tych do pra co wa nych
pod ka dym wzgl dem sal. Kie dy przed la -
ty edu ka cj mu zycz n za czy na o si
przy Ple bi scy to wej 3 (daw na sie dzi ba
WO SPR – dzi NO SPR) nie spo sób omi ja
te no we ad re sy. Przy zwy cza je nie i po trze -
ba by cia, nic wi cej. 

WIE SA WA KO NO PEL SKA Je
dn
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W ga le rii Foy er Te atru l skie go od by a si
wy sta wa ma lar stwa Ewy Ku ter nak -Ma dej ab -
sol went ki a obec nie pra cow ni ka dy dak tycz ne go
kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych, pro fe so -
ra sztuk pla stycz nych, uczest nicz ki wie lu wy -
staw in dy wi du al nych i zbio ro wych, uho no ro wa -
nej przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go me da lem ho no ro wym Za su o ny
Kul tu rze „Glo ria Ar tis”. 

 Rów nie so sno wiec ka Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na za pra sza do zwie dze nia wy sta wy
„Pik no Zie mi Gor lic kiej”. 

 W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So -
snow cu od by o si spo tka nie au tor skie z u ka -

szem Or bi tow skim au to rem ksi ki „Za pi ski
no so ro ca”, lau re atem licz nych na gród li te rac -
kich, no mi no wa nym za ksi k „Szcz li wa zie -
mia” do Na gro dy Li te rac kiej Ni ke.

W kon cer cie „Kar na wa z Piaz zo l” zor ga -
ni zo wa nym przez In sty tu cj Pro mo cji i Upo -
wszech nia na Mu zy ki „Si le sia” w MDK „Ko -
szut ka”, wy st pi li: Ma rek An dry sek – akor de on,
Ma rek No sal – gi ta ra, Ka zi mierz Skow ro -
nek – skrzyp ce, Piotr Ko pi ski – for te pian, Alek -
san der Ma za nek – kon tra bas.

 Kon cer to w wer sj ope ret ki Jo han na
Straus sa „Ba ron cy ga ski” wy ko na li pod czas
kon cer tu w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach

Pla kat z Te atru l skie go na wy sta wie
w Mi ni ster stwie Kul tu ry

i Dzie dzic twa Na ro do we go

Pla ka ty ze zbio rów Mu zeum Pla ka tu w War -
sza wie, ze Sta re go Te atru w Kra ko wie oraz
Te atru l skie go zo sta n po ka za ne na wy sta -
wie w prze strze ni mi ni ster stwa. Wród wy -
bra nych 40 prac znaj du j si m.in. hi sto rycz -
na pra ca Sta ni sa wa Wy spia skie go z 1899
ro ku, pla ka ty ta kich twór ców pol skiej szko y
pla ka tu jak Hen ryk To ma szew ski, Wal de mar
wie rzy czy An drzej P gow ski, po wspó cze -
sne pro po zy cje Grze go rza La szu ka czy stu dia
Ho me work. Na wy sta wie m.in. pre zen to wa ny
b dzie pla kat do „mier ci na gru szy” au tor -
stwa Da nie la Mro za do sztu ki re ali zo wa nej
w Te atrze l skim w Ka to wi cach (1970).

Wer ni sa „40/250” od by si 29 stycz -
nia 2015 r. Wy sta wa w gma chu MKiDN b dzie
pre zen to wa na do ko ca grud nia 2015. 

Pasz port Po li ty ki
dla Ja ku ba Woy na row skie go

Ja kub Woy na row ski wy ka dow ca na stu -
diach dok to ranc kich ASP w Ka to wi cach zo sta
lau re atem w ka te go rii Sztu ki wi zu al ne za „ory -
gi nal ne  cze nie ba da nad hi sto ri sztu ki i kul -
tu ry z ar ty stycz n prak ty k”. 

13 stycz nia w Te atrze Wiel kim – Ope rze
Na ro do wej w War sza wie mia a miej sce uro -
czy sta ga la wr cze nia Pasz por tów Po li ty ki.
Pasz por ty Po li ty ki przy zna no w pi ciu gów -
nych ka te go riach: Film, Mu zy ka po pu lar na,
Li te ra tu ra, Mu zy ka po wa na, Te atr i Sztu ki
wi zu al ne.

Ja kub Woy na row ski uro dzi si w 1982 r.
w Sta lo wej Wo li. Stu dio wa w Aka de mii Sztuk
Pik nych w Kra ko wie na Wy dzia le Gra fi ki
oraz w Mi dzy wy dzia o wej Pra cow ni In ter -
me diów. Pro wa dzi za j cia na ma cie rzy stej
uczel ni oraz na stu diach trze cie go stop -
nia – ro do wi sko wych stu diach dok to ranc kich
w Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka to wi cach. To

ar ty sta wszech stron ny: ry sow nik, gra fik, twór -
ca ko mik sów, art bo oków, atla sów, fil mów, in -
sta la cji, ini cja tor dzia a w prze strze ni pu blicz -
nej, ku ra tor wy staw, au tor ese jów. Ce ch
cha rak te ry stycz n je go twór czo ci jest  cze nie
teo re tycz nej re flek sji z dzia a nia mi z za kre su
sztuk wi zu al nych. Ja kub Woy na row ski zwró -
ci na sie bie uwa g pro jek tem ar ty stycz nym
pol skiej eks po zy cji na Bien na le Ar chi tek tu ry
w We ne cji (po wsta we wspó pra cy z ze spo em
ku ra tor skim z In sty tu tu Ar chi tek tu ry), gdzie
pod lu p wzi sym bo li k bal da chi mu na grob -
ka Jó ze fa Pi sud skie go. 

Ja po skie mi li ta ria po kon ser wa cji

Ja po skie mi li ta ria, po cho dz ce z XVIII
i XIX wie ku – zbro je i bro siecz na oraz drze -
wo ry ty z po czt ku ubie ge go stu le cia, przed -
sta wia j ce sce ny z woj ny chi sko -ja po skiej
i epi zo dy re dnio wiecz nej le gen dy o He ike – to
jed ne z naj cie kaw szych i naj cen niej szych za -
byt ków, ja kie w swo ich zbio rach po sia da Mu -
zeum w Gli wi cach. W zwiz ku z pla no wa n
w przy szym ro ku wy sta w cz wschod niej
ko lek cji – o naj wik szej war to ci hi sto rycz nej
i ar ty stycz nej – pod da na zo sta a grun tow nej
kon ser wa cji. Pro jekt by re ali zo wa ny przez ca -
y 2014 rok i za ko czy si w stycz niu 2015 ro -
ku. Pra ce do fi nan so wa no ze rod ków Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza

W lu tym mo na ogl da wy sta w gra fi -
ki – mi strza Ja na Szma tlo cha za ty tu o wa n „Jan
Szma tloch. Gra fo te ka”. Po nad to Mu zeum za pra -
sza do obej rze nia wy sta wy „Hut nic two w Pol -
sce” oraz „Kon ser wa cja -ra tu nek dla za byt ków.
Pre zen ta cja zbio rów Dzia u Et no gra fii”.

Wród sta ych pro po zy cji Mu zeum jest wy -
sta wa nu mi zma tycz na: „Z dzie jów pie ni dza.
Pol ska – lsk”. Na to miast w cy klu wy ka dów
„Gra ni ce hi sto rii – Hi sto ria bez gra nic” b dzie
mo na wzi udzia w wy ka dzie „Dan dys
w War sza wie. Pol ska w twór czo ci za chod nich
mu zy ków”, któ ry po pro wa dzi dr Ja cek Ku rek. 

Gli wic ki bie der me ier
w Pa a cu Mie ro szew skich

Bie der me ie row skie me ble ze zbio rów Mu -
zeum w Gli wi cach  zo ba czy mo na w Pa a cu
Mie ro szew skich – jed nym z Od dzia ów  Mu -
zeum Za g bia w B dzi nie. Owal ny stó, krze -
sa i ka na pa for ni ro wa ne ja snym drew nem,
uni ka to wa ko y ska dzie ci ca po cho dz ca
z oko o 1820 ro ku o za okr glo nym dnie, fo tel
do czy ta nia z wy god nym sie dzi skiem zwa ny
usza kiem, ni ciak – ma y sto li czek z szu fla d
na ozdob nej pod po rze w kszta cie li ry… Wi zy -
ta w sa lo nie za cne go pa na Me ie ra prze no si
zwie dza j cych w wiat kul tu ry miesz cza skiej,
w któ rym  ce nio no szcz cie ro dzin ne, bez pie -
cze stwo i do sta tek. Me ble po zo sta n w Pa a -
cu Mie ro szew skich przez naj bli sze 3 la ta.

Na zwa sty lu bie der me ier wy wo dzi si
od dwóch sów: „bie der” – czy li „za cny”, ale
rów nie i w in nym, pe jo ra tyw nym zna cze -
niu – „zwy czaj ny”, na wet „za cian ko wy” oraz
„Me ier” – po pu lar ne go w kra jach nie miec ko -
j zycz nych na zwi ska. Twór ca mi te go okre le -
nia by o dwóch Niem ców, któ rzy wspól nieFo
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zor ga ni zo wa ne go przez IPiUM „Si le sia” An na No wo -
czyn – so pran, Ka ro li na Wie czo rek – so pran, An na
Bo ruc ka – mez zo so pran, To masz Urba niak – te nor,
Adam Wo niak – ba ry ton. 

 Ty tu pro fe so ra ho no ro we go Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach otrzy ma prof. Ka zi -
mierz Za rast.

 Do 26 kwiet nia w Mu zeum Miej skim w Za brzu
mo na ogl da wy sta wa pt. „Gór no l za cy w pol -
skiej i nie miec kiej re pre zen ta cji na ro do wej w pi ce
no nej – wczo raj i dzi. Sport i po li ty ka na Gór nym
l sku w XX wie ku.” 

 W Stu dio Kon cer to wym Pol skie go Ra dia Ka to -
wi ce kon cer to wa li lau re aci Mi dzy na ro do we go Kon -

kur su Mu zycz ne go im. Mi cha a Spi sa ka w D bro -
wie Gór ni czej: Iza be la Ber dy – obój, Mag da le na Woj -
cie chow ska – wio lon cze la, Ka ta rzy na Ma kow -
ska – for te pian i Mi cha Gaj da – akor de on.

W Mu zeum Miej skim w Ty chach otwar ta zo sta -
a wy sta wa „Ty chy oczy wi ste i nie oczy wi ste”, któ -
rej pa tro no wa mie sicz nik „lsk” (wi cej o wy sta -
wie w naj bli szym wy da niu). 

 Ma lar stwo Wie sa wa Ochma na – wia to wej sa -
wy te no ra, so li sty no wo jor skiej Me tro po li tan Ope -
ra ale tak e i twór cy ob ra zów, go ci o w Staj -
niach Ksi  cych w Pszczy nie. 

W ga le rii Art. No va2 ZPAP w Ka to wi cach go ci -
a wy sta wa „12345678”.

 W In sty tu cie Mi ko ow skim otwar to wy sta w
ma lar stwa Mo ni ki ló sar czyk – ab sol went ki ASP
w Kra ko wie w pra cow ni Ja na Szan cen ba cha, za ty tu -
o wa n „Pu gi la res przy jem no ci”. 

 Mia sto Ka to wi ce oraz Zwi zek Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków Okrg l ski za pra sza y do Ga le -
rii Ka to wi ce na wy sta w zbio ro w fo to gra fii „Ka to -
wi ce w obiek ty wie 2014”.

 Na wy sta w „6 x Bo tor” za pra sza a Miej ska
Ga le ria Sztu ki „Obok” w Ty chach. 

 Dzia Te atral no-Fil mo wy Mu zeum Hi sto rii Ka -
to wic za pra sza na XV spo tka nie z cy klu „Przy ja cie -
le Bar ba ry i Sta ni sa wa” oraz wy sta w Mo ni ki Hart -
man „Tran cen den cje”. 
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stwo rzy li po sta We ilan da Got tlie ba Bie der -
me ie ra, rze ko me go au to ra po ema tów za miesz -
cza nych w cza so pi mie „Flie gen de Blätter”
w la tach 1855-1857. Bie der me ier, czy li „Za -
cny Pan Me ier” uosa bia ów cze sne go prze -
cit ne go, zu bo a e go po woj nach przed sta wi -

cie la nie miec kie go
miesz cza stwa, ale
wci pa c ce go so -
lid nie po dat ki i pie -
l gnu j ce go y cie
ro dzin ne.

Okre le nie sty lu
Bie der me ier po -
wsta o wic w za sa -
dzie nie co pó niej
i od no si si do ma -
lar stwa, li te ra tu ry,
mu zy ki, a tak e ar -
chi tek tu ry wntrz,
mo dy na okre lo ne
ubio ry w kra jach

Eu ro py rod ko wej w la tach 1815-1848. Mo -
na przy j, e w wy stro ju wntrz miesz kal -
nych styl na zwa ny bie der me ie row skim by
schy ko w, bar dzo skrom n fa z nur tu kla sy cy -
zu j ce go, je go znacz nym uprosz cze niem z do -
da niem wt ków ro man tycz nych oraz sen ty -
men tal nych. Kor pu sy me bli by y wy ko ny wa ne
z ta nie go drew na, na stp nie po kry wa ne for ni -
ra mi ze szla chet niej szych i bar dziej de ko ra -
cyj nych ga tun ków. Me ble by y lej sze, wy -
god niej sze i ta sze a ich de ko ra cja bar dzo
oszczd na, sto so wa no je dy nie skrom ne in tar sje.
Jed nym z ulu bio nych me bli w tym cza sie by
sto j cy nie mal w ka dym ga bi ne cie bie der me -
ie row skim se kre ta rzyk z opusz czo nym bla tem.
Do Pa a cu Mie ro szew skich tra fi rów nie me -
bel zwa ny eta e r, czy li re ga o otwar tych pó -
kach, o pik nych eso wa tych kszta tach, na któ -
rym ów cze ni do mow ni cy pre zen to wa li
bi be lo ty, por ce la n i szko. War to tak e wspo -
mnie o wy jt ko wym eks po na cie, ja kim jest
for te pian -pi ra mi da. To je den z nie wie lu za cho -
wa nych for te pia nów te go ty pu w Eu ro pie. 

Fo to gra ficz nie w Chwa o wi cach

Dom Kul tu ry w Ryb ni ku -Chwa o wi cach za -
pra sza na dwie wy sta wy fo to gra fii kra kow skich
fo to gra fów: „Po dró ni” Ar tu ra Ry chlic kie go
w Ga le rii Fo to gra fii De Ka oraz „Re muh” Ada -
ma Gry czy skie go w Ga le rii Dru gie go Pla nu.

Ar tur Ry chlic ki to kra kow ski fo to graf, pe da -
gog, fi lo zof, twór ca au tor skich warsz ta tów fo -

to gra fii. Swo je pra ce pre zen to wa w Pol sce,
Wiel kiej Bry ta nii, Da nii, gdzie pro wa dzi rów -
nie warsz ta ty fo to gra ficz ne. Wspó pra co wa
w pro jek tach ar ty stycz nych m.in. z Ri char dem
De mar co oraz An drea Cu su ma no. Spe cja li zu je
si w fo to gra fii ana lo go wej (tech ni ki sre bro -
we) oraz tech ni kach szla chet nych (m.in. gu ma
chro mia no wa). Na za j ciach warsz ta to wych
pro wa dzi rów nie wy ka dy z hi sto rii fo to gra fii,
sztu ki oraz z za gad nie zwi za nych z es te ty k.  

Adam Gry czy ski jest pe da go giem, ar ty st -
-fo to gra fi kiem, ani ma to rem kul tu ry, re dak to -
rem. Uro dzo ny w 1957 r. w Kra ko wie. Uko -
czy pe da go gi k i wy szy kurs fo to gra ficz ny
na Uni wer sy te cie Ja giel lo skim. Od 1983 ro ku
jest kie row ni kiem dzia u fo to gra ficz no -fil mo -
we go w No wo huc kim Cen trum Kul tu ry. Jest
czon kiem Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków – Okrg
wi to krzy ski, Kra -
kow skie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go
oraz Spo ecz ne go
Ko mi te tu Od no wy
Za byt ków Kra ko wa.
Na swo im kon cie ma
kil ka dzie sit wa -
snych wy staw in dy -
wi du al nych pre zen to -
wa nych w Pol sce
i zagra ni c. W Ama -
tor skim Klu bie Fil -
mo wym „No wa Hu -
ta” zre ali zo wa czte ry
fil my, m.in. „Re muh”.  Pod je go re dak cj uka -
zu j si ksi ki z se rii „Czas za trzy ma ny”, al -
bu my i bro szu ry.  

The Wall. Art w Me dio la nie

Wy sta wa The Wall. Art Fa ce To Fa ce With
Bor ders po dej mu je te mat gra nic w sztu kach
wi zu al nych w uj ciu spo ecz no -po li tycz nym,
eko no micz nym, hi sto rycz nym i eg zy sten cjal -
nym. Ty tu na wi zu je do Mu ru Ber li skie go,
b d ce go przez kil ka de kad klu czo wym punk -
tem za gra nicz nej po li ty ki kra jów po obu stro -
nach „e la znej kur ty ny”, a dzi sta no wi ce go
po pu lar ny na Za cho dzie Eu ro py wzór „Ost -al -
gicz nej” pa mit ki z po dró y. Z dru giej za
stro ny, od no si si do pop -kul tu ry i le gen dar ne -
go al bu mu gru py Pink Floyd. Ber li ski Mur
przez la ta zim nej woj ny ucie le nia sta  kon -
struk cj po li ty ki za gra nicz nej wie lu kra jów,
swo je go i ob ce go, przy ja cie la i wro ga, wol ne -
go i uci nio ne go. 

No we gra ni ce i ich pla no wa nie po wsta j
w opar ciu o dzie dzic two kul tu ro we czy re li gij -
ne, ba zu jc naj cz ciej na wy obra e niu sta e go
kon flik tu, np. kon cep cja star cia cy wi li za cji Sa -
mu ela Hun ting to na po stu lo wa na w po li ty ce
USA lub od na wia ne my li o zmierz chu Za -
cho du. Nie któ re s symp to mem l ku przed no -
wym In nym, b d cym ra czej re zul ta tem ko lo -
nial ne go dzie dzic twa, skut ku j cym wzro stem
po pu li stycz nych wy po wie dzi kse no fo bicz nych,
a po re stryk cje dla nie le gal nych imi gran tów. 

Wy sta wie to wa rzy szy pu bli ka cja z tek sta mi
pi sa rzy i teo re ty ków sztu ki oraz do ku men ta cj
prac. W ko lej nych od so nach wy sta wa b dzie
si po wik sza o dzie a ar ty stów po ka zu j -
cych za gad nie nie gra nic w glo ka li za cyj nym
uj ciu da ne go miej sca.

Wy sta wa jest wspó or ga ni zo wa na przez
Fun da cj Ima go Mun di i CSW Kro ni ka w By -
to miu. Pro jekt po wsta dzi ki wspar ciu Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
i Kon su la tu Ge ne ral ne go Rze czy po spo li tej
Pol skiej w Me dio la nie. Ku ra to rem wy sta wy
jest Sta ni saw Ruk sza. 

W stu le cie uro dzin Ka ro la Stry ji

2 lu te go 2015 ro ku mi n a set na rocz ni ca
uro dzin prof. Ka ro la Stry ji (1915-1998), spo -
ród dy rek to rów Fil har mo nii l skiej uwa a -
ne go za naj bar dziej dla niej za su o ne go.
25 stycz nia 2002 ro ku fil har mo nicz n sa l
kon cer to w na zwa no Je go imie niem. W bez -
pre ce den so wej 37-let niej ka den cji kie row ni ka
ar ty stycz ne go i dy rek to ra zbu do wa prof. Ka -
ro la Stry ja mar k Fil har mo nii l skiej ja ko
jed nej z naj lep szych w kra ju i Eu ro pie. W 1973
ro ku utwo rzy pro fe sjo nal ny fil har mo nicz ny
chór, a w 1981 r. dzi siej sz l sk Or kie str
Ka me ral n. By ce nio nym pro mo to rem no -
wych utwo rów Bo le sa wa Sza bel skie go, Woj -
cie cha Ki la ra, Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go
i in nych kom po zy to rów. Po zor ga ni zo wa niu
dwóch kra jo wych, w ro ku 1979 za ini cjo wa
Mi dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów im.
Grze go rza Fi tel ber ga w Ka to wi cach i pro wa -
dzi ko lej ne a do mier ci. Dzie si ty od b dzie
si w 2017 ro ku. Od szes na stu lat na prze o mie
stycz nia i lu te go wy ra zem pa mi ci o Pro fe so -
rze s kon cer ty „Ka rol Stry ja in Me mo riam”. 

Pro gra mem kon cer tów wy cho wa nek Pro fe -
so ra, Mi ro saw Ja cek Basz czyk tra dy cyj nie ju
na wi zu je do idei Ka ro la Stry ji pre zen to wa nia
naj wik szych mu zycz nych do ko na kla sy ki
wia to wej i pol skiej oraz dzie na szych cza sów.

W tym ro ku by y to utwo ry Hec to ra Ber lio -
za i Ka ro la Szy ma now skie go oraz za przy ja -
nio ne go z Fil har mo ni l sk Pio tra Mos sa.
So li st kon cer tu by wy bit ny skrzy pek Ro man
La soc ki. 

Set na rocz ni ca uro dzin Pro fe so ra by a tak e
oka zj do przy go to wa nia przez Fil har mo ni
l sk wy sta wy, na któ ra zo y y si fo to gra fie
przed sta wia j ce oso b i dzia al no Ka ro la
Stry ji w su bie mu zy ki. Po za plan sza mi z bar -
dziej i mniej zna ny mi fo to gra fia mi Pro fe so ra
i przy wo u j cy mi nie któ re z pra so wych do nie -
sie i re la cji, pre zen to wa ne s oso bi ste pa mit -
ki po Mi strzu – par ty tu ry z je go no tat ka mi
i uwa ga mi, Krzy Wiel ki Or de ru Od ro dze nia
Pol ski – dru gie po Or de rze Or a Bia e go naj -
wy sze pol skie pa stwo we od zna cze nie cy -
wil ne, ja kim od zna czo ny zo sta w 1995 ro ku. 
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Mistrz grec kie go nie ba
Jó ze fa Ho ar da (22 III 1957 – 19 I 2015)

po cho wa li my 22 stycz nia na cmen ta rzu
we Wo sie ni cy nie opo dal Owi ci mia.
W licz nym gro nie przy ja ció i zna jo mych
ze l ska i Ma o pol ski by li ro dzi ce ar ty -
sty. Ksidz spie szy si z ce re mo nia em, jak -
by zmar y by jesz cze nie mow la kiem bez
y cio ry su, a nie za su o nym twór c, pro -
fe so rem.

Tym cza sem Jó zek od 30 lat by jed nym
z naj bar dziej roz po zna wal nych be skidz -
kich ar ty stów. Po raz pierw szy usy sza -
em o nim w War sza wie. By a po o wa
lat 80. Ko mu na trzy ma a si jesz cze moc -
no. Po szli my z Tad kiem Mo car skim
na obiad do Do mu Li te ra tów. Za chwi -
l przy by tam tak e Ta de usz Ki jon ka.
Gdy do wie dzia si, e miesz kam w Biel -
sku -Bia ej, od ra zu za py ta o Jó ze fa Ho -
ar da. To kto mo dy, zdol ny. By o mi
wstyd. On ju go zna, ja jesz cze nie. Za -
le go ci nad ro bi em po pa ru la tach,
gdy wró ci em do dzien ni kar stwa. Po czt -
ko wo spo ty ka em go gów nie na wer ni -
sa ach; pó niej tak e na uczel ni czy
na wód ce. 

Aga ta Smal cerz po wia da, e  czy
sym bo li k z eks pre sj. Wy da wa o mi si,
e je go nie któ re ob ra zy, pe ne dra pie -
nych ogni stych form, oscy lo wa y w kie -
run ku abs trak cji, cho za pew ne ni gdy nie
na ma lo wa abs trak cyj ne go ob ra zu.
Wszyst ko dla nie go mia o bo wiem istot -
ne zna cze nie, na wet bar wy, któ re wy bie -
ra, a któ re przy po mi na y mu ulu bio ne
grec kie nie bo i wy spy. Nic dziw ne go tak -
e w tym, e du y cykl dzie ma lar skich
po wi ci Umber to Eco. W oko li cach
Ape ni nów i Pe lo po ne zu bi y ró da je -
go twór czych mo cy. 

My l, e z tam tych ró de czer pa si -
 y cia. Spod ciem ne go ka pe lu sza z sze -
ro kim ron dem spo gl da y do bre oczy
i cie py umiech. Do brze utrzy ma na bro -
da do pe nia a wi ze ru nek pro fe so ra – m -
dr ca, prze wod ni ka po wie cie sztu ki.
Zna cz ca po stu ra do da wa a aka de mic -
kiej po wa gi. Chy ba tak te po strze ga go
b d stu den ci cie szy skiej uczel ni ar ty -
stycz nej, dla któ rych by du cho wym
dro go wska zem. Je go ucznio wie wspo mi -
na j, e by ema na cj do bra, cho nie za -
wsze ro zu mie li, co do nich mó wi w cza -
sie aka de mic kiej ko rek ty. – Praw dzi wy
Izra eli ta, w któ rym nie by o pod st -
pu – bi blij n fra z okre li go in ny
biel ski pro fe sor Er nest Za wa da. 

O ta kich lu dziach jak on mó wi si, e
y j pe ni y cia. Do ko ca. Jesz cze kil -
ka dni przed mier ci snu pla ny, dzwo -
ni do wie lu lu dzi i py ta o zdro wie, uma -
wia na spo tka nia, wy sta wy, za mar -
twia si cho ro ba mi ko le gów. Za dba
o nas na wet po mier ci – e by my si za -
nad to mier ci nie mar twi li. Wy pi li my
w dro dze na je go po grzeb fla szecz k bel -
we der skiej mio du li, któ r zo sta wi Er ne -
sto wi po swo im ostat nim biel skim wer -
ni sa u w ze szym ro ku. Wie dzia co do -
bre. Mia wiet ny gust. 

JAN PI CHE TA

W ran kin gu pol skich ga le rii Pio tra Sa rzy -
skie go z ty go dni ka „Po li ty ka” Ga le ria Biel ska BWA
za j a 12 miej sce, o szcze bel wy ej ni w r. 2013. 

 Te atro log Mag da le na Le gend oraz kom -
po zy tor i mu zyk Krzysz tof Ma cie jow ski zo sta li
lau re ata mi „Ika rów 2014”, na gród pre zy den ta
Biel ska -Bia ej za szcze gól ne osi gni cia w ro ku
mi nio nym (w pierw szym przy pad ku) i za do tych -
cza so wy do ro bek kul tu ral ny (w dru gim). 

 9 stycz nia w ga le rii ATH otwar to wy sta w
gra fi ki prof. U Ry szar da Pie le sza „Mo je gó ry”. 

 18 stycz nia na sce nie Te atru Ko me dii Ku -
by Abra ha mo wi cza za pre zen to wa no mo no dram

Pio tra Bu ki „Po cze kal nia” w re. Jo an ny Zdra -
dy, w któ rym wy st pi a mat ka au to ra, cze cho -
wi czan ka Gra y na Bu ko wa. 

 23 stycz nia w biel skim klu bie Ru de Boy
kon cer to wa z oka zji 20 rocz ni cy ist nie nia ze spó
Aku rat. 

 Od 15 stycz nia do 10 lu te go w DK Wók -
nia rzy wy sta wia swój „Pej za abs trak cyj ny” ar -
ty sta po cho dz cy z Ko nia ko wa prof. dr hab. Er -
nest Za wa da. 

 29 stycz nia w DK im. Wik to rii Ku bisz
otwar to wy sta w twór czo ci zmar e go w 2013 r. fil -
mow ca, ma la rza i fo to gra fi ka Fran cisz ka Dzi dy. 

Pre zen ta cje
Ka len da rza Be skidz kie go

Wy da wa ny przez To wa rzy stwo Przy ja -
ció Biel ska -Bia ej i Pod be ski dzia Ka -
len darz Be skidz ki uka za si w tym ro ku
po raz 49. W stycz niu od by y si trzy pro -
mo cje rocz ni ka, po  czo ne z lo kal ny mi wy -
da rze nia mi kul tu ral ny mi. W Sta rym Zam -
ku w yw cu go ciem spo tka nia by m.in.
ob cho dz cy 50. rocz ni c pra cy ar ty stycz -
nej folk lo ry sta, mu zyk i mu zy ko log Jan
Brod ka, nb. oj ciec syn nej pio sen kar ki Mo -
ni ki. W ki nie Be skid w Szczyr ku gosz czo -
no zna ne go w Kar pa tach i Ape ni nach
mu zy ku j ce go gó ra la z Kraw co we go
Wier chu Szy mo na Krecz me ra oraz ar ty -
stycz ny klan Wal cza ków – rze bia rzy
i mu zy ków z Pod ma gu ry. Bi blio te ka Miej -
ska w Ustro niu go ci a na to miast gów nie
bo ha te rów Ka len da rza Be skidz kie -
go – skrzy pacz k Jo an n Fran cisz kow sk
i jej ma m Kry sty n Fu czik. Ta ostat nia za -
pre zen to wa a m.in. pio sen ki z naj now szej
py ty „Olnie nie” z wa sny mi kom po zy cja -
mi do tek stów Ju liu sza W tro by i Mie czy -
sa wa Stanc li ka. Ju liusz W tro ba przy po -
mo cy cie pe go go su ak tor ki Kry sty ny
Prysz czyk pre zen to wa tak e wier sze ze
swe go no we go, 35. ju to mu „Tur ku cie
spod lad ki” ilu stro wa ne go ry sun ka mi An -
drze ja Cze czo ta. Wy st pi li te wiet ni
miej sco wi mu zy cy Ma ciej Ro sen berg
i Mar cin Cie lar oraz ustro scy twór cy ga -
lan te rii – Be ata i An drzej Mal co wie, któ -
rzy z ko ci wo u wy cza ro wu j nie zwy kle
zgrab ne bi be lo ty, od grze by ków przez
bre lo ki po y ki do bu tów. 

Trzy wy sta wy dwóch ar ty stek

Bielsz czan ka Ka ri na Czer nek pre zen -
tu je w lu tym w Ga le rii Biel skiej BWA
dwie wy sta wy. O pierw szej z nich „Szep -
tem wi dze nie” dy rek tor ka pla ców ki Aga -
ta Smal cerz po wia da, e uwo dzi nie -
zwy k tech ni k i sub tel n gr z wi -
dzem. Ob ra zy wy ma ga j uwa ne go pa -
trze nia, wy do by wa nia z wzo rzy stych
tka nin niu an sów, kszta tów przy po mi na -
j cych za rys ko bie ce go cia a. Na ma lo wa -
ne bie l syl wet ki, za le d wie su ge ru j ce
pod pa trzo ny gest lub po z, wy ra a j za -
chwyt au tor ki nad ulot nym pik nem.

Dru ga eks po zy cja no si ty tu „Ukry te
zwie rza ki” i pre zen tu je ilu stra cje do jej au -
tor skiej ksi ki dla dzie ci. W BWA mo -
na po nad to ogl da na wy sta wie pt. „Ro -
sa rium” pra ce fo to gra ficz ne o cha rak te -
rze in ter me dial nym au tor stwa prof. zw.
UMCS w Lu bli nie Ire ny Na wrot, któ ra
okre la swo je dzie a ja ko „naj praw dziw -
sze zmy le nia”. Lu bli nian ka jest mi -
strzy ni fo to gra fii in sce ni zo wa nej. Wy sta -
wy trwa b d do 11 mar ca 2015 r. 

Dzie Ju da izmu

17 stycz nia na sta rym cmen ta rzu y dow -
skim w Cie szy nie od so ni to ta bli c pa mit -
ko w po wi co n po nad 80 oso bom za mor -
do wa nym przez hi tle row ców w la -
tach 1944-45. Prze wod ni cz ca Gmi ny
Wy zna nio wej y dow skiej w Biel sku -Bia -
ej Do ro ta Wie wió ra uzna a od two rze nie
skra dzio nej przed la ty ta bli cy pa mit ko wej
za cen n ini cja ty w cie szy skich wadz.
Bur mistrz Cie szy na Ry szard Ma cu ra stwier -
dzi, e cie szy nia cy od da j cze i sza cu -
nek nie tyl ko y dom po mor do wa nym
w cza sie oku pa cji, ale rów nie tym, któ rzy
two rzy li Cie szyn i sta no wi li o kul tu rze mia -
sta. Te go dnia w Do mu Na ro do wym otwar -
to wy sta w pn. „Zna ne po sta cie y dów l -
ska Cie szy skie go”. Od by si te kon cert
„Py ta nia o sens” Gan gu Mar ce la. To
wszyst ko w ra mach XVIII Ogól no pol -
skie go Dnia Ju da izmu, któ ry za ini cjo wa
Epi sko pat Pol ski. Pol ska by a dru gim
po Wo szech kra jem na wie cie, w któ rym
za cz to or ga ni zo wa Dni Ju da izmu. 

Ka ri na Czer nek, „ów” z cy klu „Ukry te zwie -
rza ki”, 2013, tech ni ka wa sna
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 Za gra li: Te atr from Po land – Ra e ni Pio -
ru nem; Klub Ru ra – Mes, No vi ka oraz Mr. Lex;
Fil har mo nia Cz sto chow ska – Za ko po wer; Klub
Mu zycz ny „Kli ma ty” – l ska Gru pa Blu eso wa;
plac Bie ga skie go – Va rius Manx, Aga ta Dziar -
ma gow ska.

Wy sta wy: Kon duk to row nia – Camp ist Ma -
ine Kampf Pau li ny Penc; Ga le ria „Wej ciów -
ka” – Ka mil Bar ty zel; OPK „Gau de Ma -
ter” – ma lar stwo Jac ka Pa u chy.

W OPK „Gau de Ma ter” Szop ka No wo rocz -
na Zbi sa wa Ja ni kow skie go.

 Spo tka nie z Woj cie chem Pra mow skim
w Ga le rii ART -FO TO w ROK -u w cy klu Fo to -
gra fia od pod staw do pro fe sjo na li zmu.

 Ko lek cjo ner ska opo wie o akor de onach
Ro ma na Kry sta, ani ma to ra kul tu ry, i je go o ny
Gra y ny o; pod czas wer ni sa u w OPK „Gau -
de Ma ter” wy st pi akor de oni sta Pa we Ja nas.

 W CPM -ie po wsta a pierw sza w re gio nie
czy tel nia ko mik sów z ini cja ty wy gra fi ka Mar ci -
na Ko zier kie wi cza; or ga ni zo wa ne s tak e
warsz ta ty ko mik so we i opo wie ci o ko mik -
sach…

Mu niek w Mu zeum

Nie mal od po czt ku ro ku szkol ne go w Ga bi -
ne cie Wy bit nych Cz sto cho wian w Ra tu szu
(Mu zeum Cz sto chow skim) mo na od wie dza
wy sta w Mu niek sto ry (ku ra tor ka Ka ta rzy -
na Ozi mek), by po raz ko lej ny prze po wie dzie
so bie bio gra fi cho pa ka z Ostat nie go Gro sza.
Pierw szy ze spó po wsta w sta nie wo jen nym
i two rzy li go: Da rek Za jc, Ja ro saw Wosz czy -
na, Ja nusz Ja nek Kno row ski i Ja cek Wu dec ki.
Pó niej de biut na stud niów ce w IV LO im.
H. Sien kie wi cza 4 lu te go 1982, za ko czo nej
o 22.00, po ma tu rze wy jazd do War sza wy,
a po tem jesz cze da lej. Tak mo na by stre ci bio -
gra fi cho pa ka, któ ry jed nak raz po raz po wra -
ca do „mia sta wi tej wie y”.

„Ga bi net Mu ka” to brzmi chy ba zbyt po -
wa nie, dla te go sal ki wy sty li zo wa no
na rock’n’rol lo w knaj p. W ta kiej sce no gra -
fii cht nie po ja wia si sam bo ha ter, ze szo rocz -
ny zwy ciz ca ple bi scy tu „Czo wiek 25-le cia”
zor ga ni zo wa ne go przez lo kal ne wy da nie „Ga -
ze ty Wy bor czej”. 8 li sto pa da roz po cz w Ra -
tu szu pro mo cj py ty Pry mi tyw. Re edy cja, któ -
ra uka za a si 20 lat po pre mie rze, by po tem
za gra kon cert w Te atrze from Po land. Ostat -
nio wspól nie z przy ja ció mi i fa na mi obej rza
tu do ku men tal ny film o so bie i T. Lo ve u ka -
sza Wy l a ka mier lesz czom (1993), a w lu -
tym za po wia da spo tka nie po  czo ne z emi sj fil -
mu Ka mi la Brzó ski Nie na wi dz rock’n’rol la
(2005).

Eks po na ty i ma te ria y zgro ma dzo ne na wy -
sta wie po cho dz z ar chi wum Mu ka oraz je go
przy ja ció, m. in. Jac ka Ko nia liw czy skie go,
ba si sty ze spo u Sham boo oraz Szwa gier ko la -
ska. Pa mit ki ota cza j zwie dza j cych, s
na cia nach, na ko lum nach, zwi sa j z su fi tu. To
zdj cia, r ko pi sy, pla ka ty, iden ty fi ka to ry, ka se -
ty, py ty, in stru men ty, pa ecz ka per ku si sty,
a tak e ksi ki o ze spo le (np. opu bli ko wa na pra -
ca ma gi ster ska Stasz czy ka), ma gne to fo ny jed -
no ka se to we i, oczy wi cie, ciem ne oku la ry.
Przede wszyst kim jed nak s tu wzru sza j ce do -
ku men ty z y cia ro dzin ne go Mu ka: zdj cia
z ro dzi ca mi, z o n Mar t i dzie mi – Ma ry si
i Jan kiem, wia dec twa szkol ne, laur ka na ry so -
wa na przez sy na… Ca o uzu pe nia j te le dy -
ski na ekra nie i mu zy ka z go ni ków.

Pik no e rom skie go

O pik nej ksi ce, swo jej ko lek cji dzie
Ste fa na e rom skie go, ale tak e ich po przed nich
wa ci cie lach i wy daw nic twach z prze szo ci
opo wia da 22 grud nia w OPK „Gau de Ma ter”
Ju liusz S tow ski, zna ny hi sto ryk Cz sto cho wy.

Spo tka nie za ty tu o wa ne e rom skie mu na uro -
dzi ny wpi sy wa o si w ob cho dzo n w pa dzier -
ni ku 2014 r. 150. rocz ni c uro dzin au to ra Sy zy fo -
wych prac i by o ko lej nym z cy klu Ko lek cjo ner skie

ra ry ta sy. Ju liusz S tow ski pod kre la tro sk au -
to ra o sza t gra ficz n ksi ek, ale rów nie opo -
wia da o po dej mo wa nych przez e rom skie go
dzia a niach obro ny przed nie uczci wy mi wy -
daw ca mi, czy li o tzw. mar kach ochron nych, przy -
go to wy wa nych m.in. przez Ka zi mie rza Mo dzia -
now skie go (do Su kow skie go) czy Edwar da
Oku nia (do Du my o het ma nie). Po ka zy wa te
pik ne wy da nia Po pio ów przy go to wa ne w dru -
kar ni Ja ku ba Mort ko wi cza w 1928 r. z 16 akwa -
re la mi Mi cha a Bo ru ci skie go i ry sun ka mi
Ed mun da Bar to miej czy ka, Po wie o uda ym
Wal gie rzu (1906) opra co wa n przez Ja na Sta ni -
saw skie go i Fran cisz ka Woj ta l, Pusz cz jo do -
w z gra fi ka mi m.in. Wa dy sa wa Sko czy la sa,
Roz dzio bi nas kru ki, wro ny (1905) z pra ca mi Sta -
ni sa wa Ja now skie go, Echa le ne (1905) z gra -
fi ka mi Ja na Bu kow skie go i chro mo ty pi Jac ka
Mal czew skie go, Wier n rze k z ilu stra cja mi
An ny Za wadz kiej, a tak e po wo jen ne Sy zy fo we
pra ce, któ re dla Czy tel ni ka opra co wa a gra ficz -
nie Mo ni ka e rom ska.

S tow ski w swo jej pa sji bi blio fil skiej kon -
ty nu uje za in te re so wa nia dziad ka z Ra do mia. Po -
sia da tak e zbiór do ty cz cy po wsta nia stycz nio -
we go, dru ki so cja li stycz ne oraz ko lek cj ksi ek
dla dzie ci wy da nych do 1939 ro ku, w czym
wspie ra go o na Ma go rza ta.

wi tecz na at mos fe ra

Jak prze du y wi tecz n at mos fe r, na któ -
r cze ka si ca y rok? Na szcz cie, zgod nie
z pol skim oby cza jem jesz cze w stycz niu mo -
na cie szy si pik ny mi de ko ra cja mi, szop ka -
mi. Wa nym wy da rze niem jest rów nie or ga -
ni zo wa ny od kil ku lat Or szak Trzech Kró li.
Oczy wi cie, gów ny szlak wi tecz ny w Cz -
sto cho wie pro wa dzi Ale ja mi na Ja sn Gó r.

Jesz cze przed wi ta mi to wa nie tu taj od -
by wa y si VIII Tar gi Bo o na ro dze nio we
Gwiazd ko wa Ale ja, a wród sto isk z przy sma -
ka mi (mio dy, oscyp ki, re gio nal ne po tra wy) oraz
pre zen ta mi wi tecz ny mi po ja wi y si He ro dy
z D bro wy Zie lo nej, czy li He rod, Anio, Dia -
be, yd, Tu rek i mier. Dzia a a te Pocz ta w.
Mi ko a ja, któ ra ba lo ny z y cze nia mi wy sy a -
a pro sto do nie ba, a u har ce rzy ZHP mo na by -
o otrzy ma wia to be tle jem skie. Po za tym li -
cy to wa no bomb ki z au to gra fa mi zna nych
osób – Mu ka Stasz czy ka, Ma rii Se we ryn,
Grze go rza Ma ec kie go, Ka ta rzy ny Skrzy nec kiej,
a na wet w. Mi ko a ja.

W stycz niu Ale ja mi prze szed Or szak Trzech
Kró li, od by wa j cy si pod pa tro na tem ar cy bi -
sku pa Wa ca wa De py. M dr ca mi ze Wscho du
zo sta li w tym ro ku rek to rzy cz sto chow skich
uczel ni: dr hab. in. Zyg munt Bk (rek tor
Aka de mii im. Ja na Du go sza), prof. dr hab. Zyg -
munt Nit kie wicz (pro rek tor Po li tech ni ki Cz -
sto chow skiej) oraz ks. dr An drzej Przy byl ski
(rek tor Wy sze go Se mi na rium Du chow ne go Ar -
chi die ce zji Cz sto chow skiej).

A na Ja snej Gó rze wci mo na ogl da szop -
k pod ha sem: „Na wró cie si i wierz cie
w Ewan ge li”, przy go to wa n pod kie run kiem
o. Bro ni sa wa Kra szew skie go. Tym ra zem za -
wi sy tu lu stra i ró no ko lo ro we ze ga ry – sym -
bo le wa ni ta tyw ne, by za ch ci od wie dza j cych
do za sta no wie nia si nad so b i nad upy wa j -
cym cza sem. W Wie czer ni ku na to miast ju
po raz siód my wy sta wio no 40 cho inek przy stro -
jo nych przez dzie ci wa sno rcz nie wy ko na ny -
mi ozdo ba mi.

Je
dn

ym
 z

da
ni

em

Jaz zo we ryt my Cz sto cho wy
Zwiz ki na sze go mia sta z jaz zem ma j do

du g hi sto ri. Przed la ty Ta de usz Ehr hardt -
-Or gie lew ski za o y ze spó Fi ve O’Clock Or -
che stra (1969), a po la tach za ini cjo wa fe sti -
wal Hot Jazz Spring. Obec nie po ja wi a si
na dzie ja na ko lej ne wa ne jaz zo we wy da rze -
nie. OPK „Gau de Ma ter”, któ re go dy rek to -
rem od mar ca ze sze go ro ku jest Ta de usz Pier -
siak, oraz Fil har mo nia Cz sto chow ska
za pro po no wa y fe sti wal JAZ Z to cho wa,
nad któ rym opie k spra wo wa b dzie ze spó
Tie Bre ak, w 2014 ro ku wi tu j cy 35-le cie
ist nie nia. Zgod nie z za po wie dzia mi, co ro ku
in ny mu zyk gru py b dzie dy rek to rem fe sti wa -
lu. Wpraw dzie im pre za ofi cjal nie ru szy do -
pie ro w 2015, ale pierw sze kon cer ty ma my ju
za so b.

W li sto pa dzie w OPK „Gau de Ma ter” za -
gra a pol sko -fran cu sko -ame ry ka ska gru pa
Ma gic Hands kie ro wa na przez jed ne go z za -
o y cie li Tie Bre aku, Krzysz to fa Maj chrza ka.
Po tem w ra mach Ars Ca me ra lis wy st pi a an -
giel ska gru pa Go GO Pen gu in, w grud niu
(znów w OPK „Gau de Ma ter”) New Bo ne,
kie dy w ska dzie z Ar kiem Sko li kiem, a na fi -
na od by si w Fil har mo nii kon cert ju bi le -
uszo wy Tie Bre ak. Pod ko niec stycz nia za po -
wia da ny jest na to miast wy stp Ar tur
Dut kie wicz Trio z utwo ra mi z naj now szej py -
ty Pra na.

Ostat ni raz Tie Bre ak za gra w Cz sto cho -
wie w mar cu 2013 ro ku, tak e z oka zji ju bi -
le uszu, cho nie co spó nio ne go. Zwie lo -
krot nio ne wi to wa nie wy ni ka z hi sto rii
gru py. Cze saw k (per ku sja), Ja nusz „Yani -
na” Iwa ski (gi ta ra), Krzysz tof Maj chrzak
(bas) za cz li gra od 1977, ale ze spo em Tie
Bre ak zo sta li do pie ro je sie ni 1979, gdy ów -
cze sny me na der, Ma rek Gór niak, zgo si ze -
spó na Jazz Ju niors’80. Po tem na st pi y
zmia ny w ska dzie oso bo wym, re per tu arze,
mu zycz nych in spi ra cjach – free, funk, mu zy -
ka wia ta, rock. Jed no cze nie czon ko wie ze -
spo u wspó two rzy li in ne for ma cje mu zycz -
ne, m. in. Free Co ope ra tion, Young Po wer,
Voo Voo, Uni ver sal Su per ses sion czy Woo Boo
Doo.

Na kon cer cie 28 grud nia Tie Bre ak wy st -
pi w ska dzie: Ja nusz „Yani na” Iwa ski (gi -
ta ra, wo kal), An to ni „Ziut” Gra lak (trb ki,
tu ba, wo kal), Mar cin Po spie szal ski (kon tra -
bas, gi ta ra ba so wa, wo kal), Ma te usz Po spie -
szal ski (sak so fo ny, wo kal), Frank Par ker (per -
ku sja). Oprócz zna nych prze bo jów (a z oka zji
ju bi le uszu przy go to wa no box za wie ra j cy
wszyst kie wy da ne kr ki) mu zy cy za pre zen -
to wa li te kom po zy cje z przy go to wy wa nej py -
ty, któ rej pre mie ra za po wia da na jest w lu tym
br. Na ju bi le uszu nie mo go za brak n go ci;
za gra li: Zbi gniew „Uhu ru” Bry siak (in -
stru men ty per ku syj ne), Wo dzi mierz Ki nior -
ski (sak so fo ny), Alek san der Ko rec ki (sak so -
fo ny), Sta ni saw Soy ka (wo kal), ale rów nie
Dzie ci Tie Bre aku: Ce cy lia i Ma ry sia Gra -
lak, Zu zan na Iwa ska, Szcze pan, Mi ko aj, Ni -
ko dem, Ma rek i u kasz Po spie szal scy (Po -
spie szal scy w pro jek cie San ta Bar ba ra).
W chór kach wy st pi te Ku ba Soy ka, a aku -
sty k zaj mo wa si An tek Soy ka.

Czte ro go dzin ny kon cert po pro wa dzi Piotr
Metz, dzien ni karz ra dio wej Trój ki, i by o to
praw dzi we wi to mu zy ki. O sce no gra fi za -
dba Ja ro saw Ko zia ra, a o efek ty mul ti me -
dial ne Do ro ta Ja bo ska -Gra lak. Hi sto ri ze -
spo u przy po mi na a tak e wy sta wa fo to gra fii
Ane ty Za lej skiej i Ada ma Krau ze go.

Te wszyst kie wy da rze nia upo wszech ni y ju
na zw JAZ Z to cho wa. Po zo sta je wic mie na -
dzie j, e or ga ni za to rom star czy za pa u,
a ko lej ne im pre zy b d rów nie uda ne.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Opol ski piew ca Lwo wa
Ile wy po wie dzia no sów o Lwo wie z unie -

sie niem, mi o ci i no stal gi, ile ra zy sa wio -
no w stro fach wier szy i pro z, któ zdo a po -
li czy? I cho daw ne go Le opo lis ju nie ma,
to ge nius lo ci wci trwa i urze ka no we po ko -
le nia. Za rów no tych, co po tar ga ni wi chra mi
dzie jów po zo sta li w miej scu uro dze nia jak i go -
ci z od da li, któ rzy nie zna li ob li cza ma gicz -
ne go mia sta, ale kie dy przy je cha li do i uj rze -
li – po ko cha li od pierw sze go spoj rze nia. Tak
by o z mo dym hi sto ry kiem z Opo la, któ ry przy -
god nie tra fi do Lwo wa (jesz cze w cza sach ra -
dziec kich w 1977 r.) i prze sko czy mur cmen -
ta rza na y cza ko wie, wy ru sza jc na spo tka nie
z cie nia mi wiel kich po sta ci pol skiej kul tu ry, na -
uki i sztu ki. Lwów by mia stem wy jt ko wym
w bio gra fii Sta ni sa wa Sa wo mi ra Ni cie ji,
da wa na tchnie nie i ska nia do po dej mo wa -
nia na uko wych wy zwa. W za mian pi sarz od -
wdzi czy si hoj nie, oca li pa mi o przed wo -
jen nym Lwo wie i je go miesz ka cach, ska da jc
cier pli wie roz bi ty wi tra z okru chów wspo -
mnie, po ó kych zdj i ar chi wa liów. Sprzy -
ja a mu For tu na, zd y za pi sa wia dec two
od cho dz cej dia spo ry i za skar bi so bie przy -
ja wie lu lwo wian. Nie za po mnia ny Je rzy
Ja nic ki (1928–2007) wy bit ny twór ca ra dio wy,
fil mo wy i te le wi zyj ny, uho no ro wa opo la ni -
na mia nem naj mod sze go dziec ka mia sta Lwo -
wa i prze ka za na je go r ce, w szta fe cie po ko -
le, te sta ment kre so wej pa mi ci. Rok wcze niej
roz gos i uzna nie prof. Ni cie ji przy nio sa
ksi ka – „Cmen tarz y cza kow ski we Lwo -
wie 1786–1986” (Osso li neum, Wro caw 1988).
Trzy edy cje osi gn y re kor do wy na kad wier
mi lio na eg zem pla rzy. Na wro caw skim ryn ku
przed ofi cy n wy daw nic twa usta wia y si
wów czas du gie ko lej ki czy tel ni ków. Wkrót ce
suk ce sem wy daw ni czym oka za si rów nie
„Cmen tarz Obro ców Lwo wa” …ale mi n o
ju po nad wier wie ku od pierw sze go spo tka -
nia Sta ni sa wa Ni cie ji z Je rzym Ja nic kim
w lwow skiej ka wiar ni. Czas za to czy p tl jak
w wer sach Ja ni cju sza: „Jak szyb ko to czy si
ta ob rcz, dzie ci!/Tak sa mo p dzi czas i wa sze
y cie./Upa da ob rcz! I znów si pod ry wa!
A po ry, kie dy mi n, ju nie wró c”. Mo dy hi -
sto ryk po wró ci po la tach do Lwo wa z ty tu em
pro fe so ra i w to dze rek to ra, po wró ci wy pe -
ni te sta ment Mi strza Je rze go, ja ko ku stosz pa -
mi ci po nad dwu stu miast i mia ste czek kre so -
wych, któ re sta le upa mit nia w cy klu „Kre so wa
Atlan ty da”. W sa li lu strza nej Pa a cu Po toc kich
pod ko niec stycz nia. na pre zen ta cj V to mu,
przy by li przed sta wi cie le pol skiej i co god ne
pod kre le nia, ukra i skiej in te li gen cji: kor -
pus dy plo ma tycz ny z Kon su lem Ge ne ral nym RP
Ja ro sa wem Droz dem, pro fe so ro wie Uni wer -
sy te tu Lwow skie go im. Iwa na Fran ki z Mar -
ki ja nem Mal skim (by ym am ba sa do rem Ukra -
iny w Pol sce), dzien ni ka rze, hi sto ry cy, ak to rzy,
na uczy cie le i prze wod ni cy tu ry stycz ni. Wie czór
pro wa dzi a Be ata Kost z -ca re dak to ra na czel -
ne go „Ku rie ra Ga li cyj skie go”, któ ry in for mo -
wa, e ju na kil ka dni przed spo tka niem wzbu -
dzi o ono wiel kie za in te re so wa nie. Aby
po mie ci wszyst kich cht nych, or ga ni za to rzy
mu sie li otwo rzy s sied ni sa l i zor ga ni zo wa
do staw ki. Do chód ze sprze da y to mów „Kre -
so wej Atlan ty dy” (100 hry wien) prze zna czo -
no na po moc ofia rom woj ny na wscho dzie
Ukra iny. Kie dy w za ci szu do mo wej bi blio te ki
po now nie prze gl da em pu bli ka cje prof. S. Ni -
cie ji – nie mo gem si oprze re flek sji, e mam
do czy nie nia z fe no me nem no we go piew cy Le -
opo lis, na wi zu j ce go do naj pik niej szych
kre so wych tra dy cji li te rac kich – Sta ni sa wa Wa -
sy lew skie go (se ria Cu da Pol ski – Lwów),
spo czy wa j ce go na opol skiej Pó w si i Je rze -
go Ja nic kie go (Ni ma jak Lwów), wy ró nio ne -
go dok to ra tem ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
Opol skie go. Prze zna cze nie po wi za o ju
na za wsze lo sy tych pi sa rzy z dzie ja mi dwóch
kre so wych miast – Opo la i Lwo wa.

JA NUSZ WÓJ CIK

 Mu zeum Pia stów l skich w Brze gu przy -
st pi o do re ali za cji mi ni ste rial ne go pro gra mu
„Kul tu ra do stp na”, dzi ki któ re mu b dzie
mo na sko rzy sta z bez pat nych lek cji mu ze al -
nych, na to miast ucznio wie i stu den ci po oka za -
niu le gi ty ma cji b d mo gli zwie dza wszyst kie
wy sta wy za sym bo licz n zo tów k.

 Na za pro sze nie Nie mo dli skie go To wa rzy -
stwa Re gio nal ne go ks. prof. An drzej Ha nich spo -
tka si z czy tel ni ka mi w sa li kon fe ren cyj nej Nie -
mo dli skie go Do mu Kul tu ry, tym ra zem hi sto ryk
Ko cio a za pre zen to wa ksi k pt. „Sma ki pol -
skie i opol skie” za wie ra j c bli sko 2500 ze bra -
nych przez sie bie prze pi sów ku li nar nych.

Mu zeum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu wy da -
o ko lej ny Rocz nik Kul tu ral ny pt. „Pio sen ka”
pod re dak cj Ja na Po pra wy. W ob szer nym wy -
daw nic twie za miesz czo no m.in.: szki ce o pio sen -
kach, in for ma cje o fe sti wa lach i cie ka wych wy -
daw nic twach mu zycz nych, tek sty wier szy

i pio se nek, wspo mnie nia o wy bit nych ar ty stach.
Pu bli ka cja jest do stp na nie od pat nie w wer sji
elek tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej in sty tu cji. 

 W ran kin gu ty go dni ka „Po li ty ka” wród
naj lep szych kra jo wych in sty tu cji wy sta wien ni -
czych zna la za si Ga le ria Sztu ki Wspó cze snej
w Opo lu, in sty tu cj do ce nio no za har mo nij n
dzia al no na rzecz pre zen ta cji lo kal ne go ro -
do wi ska ar ty stycz ne go i wy da rze o za si gu ogól -
no pol skim.

 Przed si bior ca z wo je wódz twa dol no l skie -
go, no wy wa ci ciel biu row ca daw ne go Por ce li -
tu oraz wil li ro do wej Schle gel mil chów w Tu o wi -
cach za mie rza na ba zie tych obiek tów utwo rzy
pry wat ne Mu zeum l skiej Por ce la ny.

 Ro man S kow ski, hi sto ryk i bi blio te karz,
au tor Her ba rza szlach ty l skiej w ra mach l -
skie go Fo rum Kra jo znaw ców opo wia da o bi blio -
te ce hra biów Prósz kow skich na spo tka niu
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Opo lu. 
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na rium Du chow ne go pu blicz no wy su cha a
re fe ra tów przed sta wia j cych re alia na l sku
w cza sie pa no wa nia III Rze szy (re la cje pa -
stwo – Ko ció), a tak e opi su j cych dzia a nia
wo jen ne zwi za ne z ofen sy w wojsk ra dziec -
kich w 1945 r. na l sku Opol skim, w wy ni ku
któ rych do tkli wie ucier pia a lud no cy wil -
na i du cho wie stwo. W se sji uczest ni czy o licz -
ne gro no hi sto ry ków zwi za nych z Uni wer sy -
te tem Opol skim m. in. ks. bp prof. Jan Ko piec,
ks. dr Piotr Gó rec ki, dr Ma riusz Pa tel ski, dr Ad -
ria na Da wid, ks. prof. Jó zef Mi ko a jec, prof. Ma -
rek Ma snyk, prof. Bar ba ra Ku bis, dr An to ni Ma -
ziarz. Na za ko cze nie od by a si dys ku sja
pa ne lo wa z udzia em przed sta wi cie li ro do wi -
ska aka de mic kie go, sa mo rz do we go i mniej szo -
ci nie miec kiej. Ko lej nym wa nym ak cen tem
ob cho dów 70. rocz ni cy Tra ge dii Gór no la -
skiej by o spo tka nie na cmen ta rzu ofiar po wo -
jen ne go obo zu pra cy w am bi no wi cach, gdzie
zo y li kwia ty i za pa li li zni cze: kon sul RFN
w Opo lu Sa bi ne Ha ake, wi ce mar sza ko wie
wo je wódz twa An to ni Ko nop ka i Ro man Ko lek
oraz czo nek za rz du Grze gorz Sa wic ki, a tak -
e licz ni przed sta wi cie le mniej szo ci nie miec -
kiej na cze le z Ber nar dem Ga id prze wod ni cz -
cym Zwiz ku Nie miec kich Sto wa rzy sze
w Pol sce. Dla upa mit nie nia tra gicz nych wy -
da rze ze stycz nia 1945 r. na tra sie z Fol war -
ku do Zim nic Wiel kich od pra wio no na bo e -
stwo Dro gi Krzy o wej. Wier ni, któ rym
prze wod ni czy ks. Kry stian Zia ja, pro boszcz pa -
ra fii Chrzsz czy ce mo dli li si w in ten cji cy wil -
nych ofiar tra gicz nych wy da rze w oko licz nych
wsiach, za po le gych o nie rzy z obu stron a tak -
e o po kój na wie cie. 

Pol sko -nie miec ka or kie stra mo dzie o wa

Wspó pra ca po mi dzy wo je wódz twem opol -
skim i Nad re ni -Pa la ty na tem (RFN) ma ju du -
go let ni tra dy cj, któ ra za owo co wa a wie lo ma
uda ny mi przed si wzi cia mi. Jed nym z przy ka -
dów te go part ner stwa jest trwa j ca ju od 25 lat
wspó pra ca Pa stwo wej Szko y Mu zycz nej
w Opo lu z Wil li gis Gym na sium Ma inz (Mo gun -
cja). Mo dzi pol scy i nie miec cy mu zy cy wspól -
nie wy st pu j na kon cer tach po prze dzo nych
warsz ta ta mi mu zycz ny mi, któ re s oka zj
do wzbo ga ce nia umie jt no ci mu zycz nych
i wza jem ne go po zna nia oraz po pu la ry za cji
mu zy ki pol skich i nie miec kich kom po zy to rów.
Sta ym miej scem tych spo tka w na szym re gio -
nie s Gu cho a zy i Opo le. Mo dzie o wa Or kie -
stra Sym fo nicz na Wil li gis Gym na sium Ma inz
i PSM w Opo lu uczest ni czy y w kon cer cie no -
wo rocz nym, nad któ rym pa tro nat ob j li kon sul
RFN w Opo lu i mar sza ek wo je wódz twa opol -
skie go. W au li kon cer to wej opol skiej szko y
mo dzi mu zy cy za pre zen to wa li cie ka wy pro -
gram zdo mi no wa ny przez zna ne utwo ry mu zy -
ki fil mo wej (Le roy An der son, Ja mes Hor ner,
Bob Low den, Le onard Bern ste in, Men ry Man -
ci ni, Ho ward Sho re). Or kie stry wy st pi y
pod dy rek cj Hu ber ta Pro cho ta (dy ry gent opol -
skiej PSM) i Han ne lo re Swart man z Mo gun cji.

Ma lar stwo Krzysz to fa Buc kie go

W Mu zeum l ska Opol skie go za pre zen to -
wa no wy sta w ma lar stwa Krzysz to fa Buc kie -
go (1936–1983), uzna wa ne go przez kry ty k
za jed ne go z naj wy bit niej szych ar ty stów ja ki
two rzy w Opo lu po 1945 r. Uro dzi si w Pi -
czo wie, tam te sp dzi dzie ci stwo. Po uko -
cze niu ASP w Kra ko wie pra co wa ja ko na uczy -
ciel w opol skim Pa stwo wym Li ceum Sztuk
Pla stycz nych a tak e ja ko do cent w Fi lii Uni -
wer sy te tu l skie go w Cie szy nie, ak tyw nie dzia -
a w Opol skim Okr gu Zwiz ku Pol skich Ar -
ty stów Pla sty ków. W 1974 r. otrzy ma
pre sti o w na gro d im. Ja na Cy bi sa. Ku ra tor dr
Jo an na Fi lip czyk po sta no wi a nada wy sta wie
cha rak ter re tro spek tyw ny, uka zu jc naj wa niej -
sze ak cen ty twór czo ci ar ty sty, przy po mi na jc
jed no cze nie frag men ty je go bio gra fii utrwa lo -
nej na fo to gra fiach, w do ku men tach oraz ar chi -
wal nych na gra niach. Oprócz zna nych ob ra zów
(ze zbio rów pry wat nych, wa snych oraz wie lu
in nych pol skich mu ze ów), po raz pierw szy po -
ka za no nie zna ne pra ce Buc kie go (bli sko 80
wcze snych pó cien, gów nie z cza sów aka de -
mic kich). Mu zeum l ska Opol skie go prze ka -
za a je w da rze wdo wa po ar ty cie. Po zwi ja ne
i prze cho wy wa ne w ru lo nach ule gy wie lu
uszko dze niom. Pu blicz no mo ga po now nie
obej rze te pra ce dzi ki kunsz to wi Pra cow ni
Kon ser wa cji Za byt ków, któ r kie ru je dr Be ata
We wiór ka (zna ko mi ta ma lar ka i kon ser wa tor
sztu ki w jed nej oso bie). War to rów nie pod kre -
li, e oprócz wa lo rów ar ty stycz nych pra ce
Krzysz to fa Buc kie go ma j ce chy do ku men tal -
ne, spor tre to wa on bo wiem zna ne po sta cie opol -
skie go ro do wi ska kul tu ry. Nie jed no krot nie
w spo sób iro nicz ny, gro te sko wy, umiesz czo ne
w okre lo nym kon tek cie. Na ob ra zach od naj -
du je my pi sa rza i my li cie la Ra fa a Urba -
na z Go gów ka (ja ko w. Se ba stia na), opol skie -
go fo to gra fa Ka zi mie rza No wa kow skie go,
ku stosz tu tej sze go mu zeum Ka zi mie r Lej man.
In nych opol skich ar ty stów Buc ki upa mit ni tak -
e w sce nie „Ostat niej Wie cze rzy”.

Wspo mi na li Tra ge di Gór no l sk

Wy dzia Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu Opol skie -
go, In sty tut Hi sto rii Wy dzia u Hi sto rycz no -Pe -
da go gicz ne go UO oraz bur mistrz Prósz ko wa
Ró a Ma lik zor ga ni zo wa li kon fe ren cj po pu -
lar no -na uko w na te mat „Tra ge dii Gór no l -
skiej”. Zgro ma dzo na w au li Wy sze go Se mi -
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 Od 13 stycz nia w Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej im. Gu sta wa Da ni ow skie go w So snow -
cu mo na ogl da wy sta w za ty tu o wa n „Pik -
no zie mi gor lic kiej”. Wer ni sa o wi to wa rzy szy a
pre zen ta cja mul ti me dial na „Zie mia gor lic ka”.

 16 stycz nia dy rek to rzy Mu zeum w So snow -
cu Zbi gniew Stu denc ki i Mu zeum Okr go we go
w No wym S czu Ro bert lu sa rek pod pi sa li
umo w o wspó pra cy. Pierw szym jej efek tem by
wer ni sa „Bo le saw Bar bac ki (1891-1941). Por -
tre ty” ze zbio rów Mu zeum Okr go we go w No -
wym S czu.

 19 stycz nia w Miej skim Klu bie im. Ja na
Kie pu ry w So snow cu w pro gra mie za ty tu o wa -
nym „ZOO z pio sen ka mi Agniesz ki Osiec kiej”
kon cer to wa a Ka ta rzy na Gro niec 

 21 stycz nia z oka zji 152. rocz ni cy Po wsta -
nia Stycz nio we go w sa li kon cer to wej przy Szko -
le Mu zycz nej w So snow cu od by si kon cert
w wy ko na niu Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Stra -
y Gra nicz nej z No we go S cza.

 Od 21 do 22 stycz nia w So sno wiec kim Cen -
trum Sztu ki -Za mek Sie lec ki od by wa y si Dni Fo -
to gra fii pod ha sem „Fo to gra fia ja ko fa scy nu j -
cy do ku ment”.

 We wszyst kie ro dy stycz nia w ki nie MBP
w So snow cu od by wa y si spe cjal ne po ka zy
naj syn niej szych fil mów Wo ody Al le na.

 27 stycz nia w mu zeum „Szty gar ka” w D -
bro wie Gór ni czej z mi o ni ka mi gór skich wy -
praw spo tka si Krzysz tof Wie lic ki, zdo byw ca
Ko ro ny Hi ma la jów. 

Le gen dy Cze la dzi

W 2005 r. uka za a si ksi ka „Wspo mnie -
nie o Sta ni sa wie J drzej ku”. Ta nie wiel ka
pra ca zbio ro wa oca li a od za po mnie nia
czo wie ka, któ re go pa sj by o zbie ra nie le -
gend i opo wie ci o za g biow skich gro dach.
By nie tyl ko piew c i po pu la ry za to rem kul -
tu ry re gio nu, two rzy tak e po ezj, pi sa
frasz ki, dru ko wa w pra sie przed i po wo jen -
nej, m. in. w dzien ni ku „Iskra”, „Ku rie rze Za -
g bia”, „Po gl dach”, „l sku”, „Wia do mo -
ciach Za g bia”, „Ka to li ku”, „Go ciu
Nie dziel nym”… Zgro ma dzo ne hi sto rie
utrwa li w dwóch zbio rach: „Nad Bry ni c
i dwo ma Prze msza mi” oraz „So sno wiec.
Opo wia da nia i le gen dy”. Spod je go pió ra
wy szy tak e m.in. „Po wa ne przy so wia
w mniej po wa nych frasz kach”, opo wie
„O ry ce rzu To ma szu z Siel ca, stra ni ku
czar nych dia men tów”. Jak si jed nak oka zu -
je pa sjo nat i mi o nik Za g bia D brow skie -
go po zo sta wi wie le ma te ria ów, któ re m. in.
wy ko rzy sta o Mu zeum Sa turn w Cze la dzi,
pu bli ku jc ko lej ne dzie o hi sto ry ka -ama to -
ra, tym ra zem jest to „Mia sto Cze lad
w opo wie ciach le gen dar nych i hi sto rycz -
nych”. Pu bli ka cja ska da si z sied miu le gend
i opo wia da zna ko mi cie zi lu stro wa nych
przez Te re s Stroj niak. 22 stycz nia w sie dzi -
bie mu zeum od by a si uro czy sta pro mo cja
ksi ki, w spo tka niu uczest ni czy a o na
zmar e go w 2001 r. za g biow skie go ga w -
dzia rza Mi cha li na Bo row czyk -J drze jek.
Frag men tów cze ladz kich le gend mo na by -
o wy su cha w mi strzow skiej in ter pre ta cji
Da riu sza Wik to ro wi cza. 

We ne cja w B dzi nie

Po nie wa We ne cja w tym ro ku nie za ch -
ca do od wie dzin a ano ma lia po go do we nie
sprzy ja j kar na wa o wym sza le stwom, na -
miast k ma gicz nej za ba wy mo na od na le
w Mu zeum Za g bia w B dzi nie, gdzie za -
go ci y prze pik ne ko stiu my nie tyl ko we -
nec kich dam i do ów au tor stwa Be aty
i Bo e ny Wie lo pol skich. Pre zen ta cja obej -
mu je 36 ko stiu mów za in spi ro wa nych wspó -
cze snym kar na wa em we nec kim, po cho dz -

cych z pi cio krot nie wik szej pry wat nej ko -
lek cji obu au to rek. Jed n z sal wy pe nia
„wiat okiem Ar le ki na. Ko me dia nie -ludz -
ka”, w któ rej au tor ki pre zen tu j swo j wi -
zj po sta ci pier wot nie wy wo dz cej si
z com me dia dell’ar te. Hi sto ria tej ko lek cji
si ga ro ku 1996, kie dy to Be ata i Bo e na
Wie lo pol skie po raz pierw szy uczest ni -
czy y w kar na wa le we nec kim. Wy sta w
mo na po dzi wia do 14 mar ca. 

Sval bard w obiek ty wie An ny Pa sek

Wy sta wa „Sval bard – su biek tyw nie” au -
tor stwa An ny Pa sek, po Kra ko wie i B dzi -
nie za go ci a w D bro wie Gór ni czej na za -
pro sze nie mu zeum „Szty gar ka”. W stycz niu
mo na by o po dzi wia nie zwy ke fo to gra -
fie Ark ty ki, b d ce wspo mnie niem na uko -
wej i ar ty stycz nej dzia al no ci dok to rant ki
w In sty tu cie Geo gra fii i Go spo dar ki Prze -
strzen nej Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go,
An ny Pa sek, któ ra w ra mach mi dzy na ro -
do we go pro gra mu sty pen dial ne go So cra -
tes/Era smus, two rzy a i uczest ni czy a
w y ciu aka de mic kim Cen trum Uni wer sy -
tec kie go na Sval bar dzie (UNIS). Geo graf,
stu dent ka geo lo gii w In sty tu cie Na uk Geo -
lo gicz nych Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go,
po dró nik i fo to graf by a or ga ni za tor k
i wspó or ga ni za tor k wie lu wy praw na uko -
wych i tu ry stycz no -po znaw czych. Od wie -
dzi a m.in. dzi kie za kt ki Nor we gii, Is lan -
dii, Ro sji, In dii, Bhu tan. W 2007 r. nie
po wró ci a z ostat niej swo jej wy pra wy,
wspi nacz ki na Mont Blanc.

Po zdro wie nia z So snow ca

Ta wy sta wa to nie zwy ky kar na wa o wy
pre zent nie tyl ko dla miesz ka ców gro du
nad Prze msz. W So sno wiec kim Cen trum
Sztu ki Za mek Sie lec ki mo na po dzi wia wi -
do ków ki z ko lek cji Paw a Pta ka. Ko lek cjo -
ner za fa scy no wa ny swo im mia stem gro ma -
dzi od 1997 r. wszyst ko, co ilu stru je je go
prze szo i te ra niej szo. Na eks po zy cji
mo na prze le dzi ko lej ne eta py sta le prze -
obra a j ce go si mia sta, przy wo a w pa -
mi ci miej sca zna ne cza sa mi tyl ko z opo -
wie ci, by wa e za po mnia ne, ale jak e
pik ne, oy wio ne prze cha dza j cy mi si
po roz kwie co nych dep ta kach miej sco wy mi
ary sto krat ka mi. Sen ty men tal ne po wro ty
do pej za y sprzed „ka pi tal ne go re mon tu”,
czy li do cza sów kie dy na ka w wpa da o si
do „Sa voyu” a przed za byt ko wym dwor cem
ocze ki wa y do ro ki cho dzc si pod strze -
li st fon tan n, to nie zwy kle mi a i przy jem -
na wy pra wa w cza sie. Mo na si na ni wy -
bra do 22 lu te go.
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Kon cer ty dla ka te dry
Mi n o ju po nad trzy mie si ce od dra -

ma tycz nych wy da rze w no cy 28 na 29 pa -
dzier ni ka ubie ge go ro ku, kie dy to po ar
stra wi dach so sno wiec kiej ka te dry i zda -
wa o si wów czas bez pow rot nie uszko dzi
uni ka to we po li chro mie wy ko na ne przez
Wo dzi mie rza Tet ma je ra i Hen ry ka Uziem -
b. Do wia do mo ci wie lu Po la ków do tar -
o wów czas, e jest to je dy ny w Pol sce ko -
ció w ca o ci wy ma lo wa ny przez tych
kra kow skich twór ców. Kie dy pi sa li my
o tym tu po po a rze, ze wszd roz le ga y si
go sy wiel kie go ubo le wa nia ale tak e za -
po wie dzi wspar cia fi nan so we go, cho
szcze gó o we go sta nu znisz cze nia nikt wte -
dy nie po tra fi oce ni. W ko cu pa dzier -
ni ka, u pro gu nad cho dz cej zi my pierw -
szym nie zbd nym za bie giem by o
za bez pie cze nie uszko dzo ne go nie mal do -
szczt nie da chu przed desz cza mi i nie giem.
Jak in for mu je pro boszcz ka te dry ks. Jan
Ga ik stra ty oka za y si znacz nie wik sze,
oprócz bez cen nych ma lo wi de znisz cze niu
ule gy tak e wi tra e a szko dy po czy nio ne
przez uy t do ga sze nia ognia wo d spo -
wo do wa y nie mal do szczt ne znisz cze nie
sce ny ko ro na cji Ma ryi z tran sep tu. Od bu -
do w ka te dry wspie ra j nie tyl ko miesz ka -
cy mia sta, któ rych stra ta do tkn a naj do -
tkli wiej, to bo wiem naj cen niej szy za by tek
sto li cy Za g bia. Ksidz Ga ik ze wzru sze -
niem mó wi o wspar ciu, któ re py nie za rów -
no od osób pry wat nych (s to cz sto na -
wet nie wiel kie kwo ty), nie po zo sta li
obo jt ni tak e wo da rze mia sta, licz ne
in sty tu cje. 300 tys. z prze ka za o mia -
sto, 100 tys. z mar sza ek wo je wódz twa.
Ogrom n po moc oka za y tak e in ne die ce -
zje, 402 tys. z prze ka za li wier ni ar chi die -
ce zji ka to wic kiej. Nikt nie jest w sta nie po -
da osta tecz nej kwo ty za wszyst kie
pra ce – mó wi ks. J. Ga ik w wy wia dzie za -
miesz czo nym na stro nie in ter ne to wej so -
sno wiec kiej die ce zji. – Koszt od bu do wy da -
chu to nie spe na 2 mi lio ny (1 970 000).
Od no wie nie sa me go skle pie nia na wy gów -
nej (od o ta rza do chó ru) to koszt 4 mi lio -
nów. Oko o mi lio na po cho nie re no wa cja
o ta rza gów ne go. Naj pierw od na wia na b -
dzie ka pli ca Mat ki Bo ej Ró a co wej
(na le wo od o ta rza), gdzie chcia bym roz -
po cz wie czy st ad o ra cj ja ko wy raz
wdzicz no ci za oca le nie Ka te dry.

Miesz ka cy mia sta nie po prze sta li
na jed no ra zo wej zbiór ce. Wci po ja wia -
j si no we ini cja ty wy ra to wa nia za byt ku.
So sno wiec ka ra da Ry ce rzy Ko lum ba jest
or ga ni za to rem kon cer tów cha ry ta tyw nych
na rzecz od bu do wy ka te dry. 21 lu te go o go -
dzi nie 18.00 w sa li kon cer to wej so sno wiec -
kiej Szko y Mu zycz nej wy st pi wo ka li sta
jaz zo wy, pia ni sta i kom po zy tor Sta ni saw
Soj ka, ty dzie pó niej za go ci na tej sce -
nie El bie ta Ada miak, któ rej miej sce w czo -
ów ce twór ców po ezji pie wa nej jest nie -
kwe stio no wa ne. Ce gie ki roz pro wa dza ne
na kon cer ty wspo mo g kon to od bu do wy
ka te dry. Czy po wró ci do pier wot nej wiet -
no ci? Wszy scy g bo ko wie rz, e tak.
Z pew no ci nie sta nie si to jed nak szyb -
ko. mud ne od twa rza nie po li chro mii mo -
e po trwa wie le lat, ale nikt nie ma wt -
pli wo ci, e na le y zro bi wszyst ko, aby to
uni ka to we dzie dzic two hi sto rycz ne i na ro -
do we znów mo go za chwy ca. 

MA RIA SZTU KA
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Po e gna li my
An to nie go Szpyr ca

W ostat ni po nie dzia ek grud nia za sko -
czy a nas smut na wia do mo. Ra no zmar
An to ni Szpyrc, zna ny twór ca lu do wy, au -
tor ob ra zów na szkle, znaw ca folk lo ru i tra -
dy cji gó ra li be skidz kich, a przede wszyst -
kim hi sto rii swo je go ro dzin ne go mia sta, Ja -
bon ko wa. W czwar tek 1 stycz nia ob cho -
dzi by 65. uro dzi ny...

Cho cia miesz ka w W dry ni -Za ol ziu,
uro dzi si w Ja bon ko wie. To wa nie hi -
sto ria te go mia sta i lo sy je go miesz ka ców
sta y si je go y cio w pa sj. Na pi sa
zresz t o tym mie cie kil ka ksi ek. Wie -
dzia em, e je li b d ro bi ar ty ku o Ja -
bon ko wie, wy star czy pod nie su chaw k
te le fo nu i wy kr ci nu mer Ant ka. Po raz
ostat ni na pi sa em o Nim pod ko niec li sto -
pa da w zwiz ku z wy sta w Je go ob ra zów
w cze sko cie szy skiej Ga le rii MOST. Nie
spo tka li my si oso bi cie, An tek nie do tar
na wer ni sa, jak za wsze by za bie ga ny. Pro -
wa dzi w tym cza sie ko lej n ze swo ich licz -
nych pre lek cji. Na wet na myl by mi nie
przy szo, e ju ni gdy si nie spo tka my.
O mier ci Ant ka po in for mo wa li nas Je go
o na i brat. – Po o y si nor mal nie wie -
czo rem, ra no ju si nie obu dzi – po wie -
dzia Wa dy saw Szpyrc, te pla styk. 

W po nie dzia ek 5 stycz nia ko ció pa ra -
fial ny pw. Bo e go Cia a w Ja bon ko wie za -
pe nio ny by do ostat nie go miej sca.
Przed trum n usta wi a si du ga ko lej ka
przy ja ció An to nie go Szpyr ca z obu brze -
gów Ol zy. Przy szli si z Nim po e gna
przed sta wi cie le wadz ro dzin ne go mia sta,
gmin z ca ej pod gór skiej cz ci re gio nu, or -
ga ni za cji spo ecz nych, in sty tu cji kul tu -
ral nych, za rów no pol skich, jak i cze skich. 

– Sta je my tu ja ko wiad ko wie tej uro czy -
sto ci po grze bo wej. A tak e ja ko lu dzie, któ -
rzy z g bi ser ca przy szli po dzi ko wa
mo dli tw p. An to nie mu za to wszyst ko, co
uczy ni dla ka de go z nas, dla swe go
ro dzin ne go mia sta, swo jej zie mi. Chce my
po dzi ko wa Mu za Je go ogrom ne, ko cha -
j ce ser ce, któ re bi o dla wszyst kich
i chcia o oto czy mi o ci ka de go – mó -
wi w ka za niu ks. pro boszcz Ja nusz Ki wak.
Wspo mi na o ostat nim przed wi tecz nym
spo tka niu ze Szpyr cem, pod czas wer ni sa -
u o Le gio nach Pol skich w Ja bon kow -
skiem. – Wte dy do szli my do wnio sku, e
war to by wresz cie wy da ksi k o hi sto -
rii ja bon kow skiej pa ra fii. Mie li my si spo -
tka i po roz ma wia na ten te mat tu
po No wym Ro ku. Nie ste ty, Pan Bóg chcia
ina czej i za bra Ant ka do sie bie... Ale An -
to ni Szpyrc ni gdy na tej zie mi nie zo sta nie
za po mnia ny. Dzi ki swo je mu bo ga te mu
dzie u y b dzie na dal wród nas – pod -
kre li pro boszcz Ki wak.

Na cze le kon duk tu po grze bo we go kro -
czy a trój ka gó ra li w stro jach ze sztan da -
rem Zwiz ku Pod ha lan, przy ja cie le z chó -
ru „Go rol”. Kon dukt by du gi. Kie dy
sa mo chód z trum n skr ca na cmen tarz,
ostat ni uczest ni cy po grze bu mi ja li sta ry
bu dy nek ra tu sza. Nad gro bem za brzmia -
a mo dli twa i pie ni. Pierw sz za pie wa li
chó rzy ci z „Go ro la”, dru g czon ko wie
Bla fu, ulu bio nej ka pe li p. An to nie go
Szpyr ca. 

Na zo o n w wie ej mo gi le trum n spa -
da y gru be pa ty nie gu...

JA CEK SI KO RA

 Rok 2015 Sce na Pol ska Te atru Cie szy skie -
go w Cze skim Cie szy nie otwo rzy a pre mie r spek -
ta klu „Ta jem ni czy ogród” w re y se rii Bog da -
na Ko kot ka. Po wie Fran ces Hodg son Bur nett
za li cza na jest do kla sy ki li te ra tu ry dzie ci cej.

 O tym, jak bli sko ma j do sie bie le  cy po cze -
skiej stro nie gra ni cy Bo gu min oraz pol skie Cha up -
ki, opo wia da wy sta wa pn. „S sie dzi na Od rze”,
przy go to wa na przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ció
Hi sto rii Bo gu mi na oraz sto wa rzy sze nie oby wa -
tel skie „Ma ryka”. Wy sta w o roz dzie lo nych gra -
ni c s sia dach na Od rze mo na od wie dza
do 12 lu te go.

 Czon ko wie Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry -
stycz no -Spor to we go „Be skid l ski” 18 stycz nia
spo tka li si w Ol brach ci cach. W tam tej szym Do -
mu PZKO od by o si do rocz ne ze bra nie czon -
kow skie or ga ni za cji. 

 Pol ska spo ecz no w Re pu bli ce Cze skiej ma
swo je go przed sta wi cie la w Ra dzie Owia ty Po -
lo nij nej przy Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej
RP. Szef re sor tu, Jo an na Klu zik -Rost kow ska,
po wo a a do te go or ga nu do rad cze go mi ni ster stwa
An drze ja Rus sa, pre ze sa Za rz du Gów ne go
Ma cie rzy Szkol nej w RC.

 Stycz nio we spo tka nie Mi dzy ge ne ra cyj ne -
go Uni wer sy te tu Re gio nal ne go Pol skie go Zwiz -
ku Kul tu ral no -Owia to we go, któ re od by o si
15 stycz nia w au li Pol skie go Gim na zjum im. Ju -
liu sza So wac kie go w Cze skim Cie szy nie, po wi -

co ne by o jesz cze wi tom Go do wym i zwi za -
nym z ni mi zwy cza jom lu do wym. Wy kad na ten
te mat wy go si Ro bert Garst ka, pra cow nik Re -
gio nal ne go Orod ka Kul tu ry w Ka to wi cach.

 Je den z naj wy bit niej szych wspó cze snych pia -
ni stów, Ra fa Ble chacz, do  czy do gro na gwiazd
mu zycz ne go fe sti wa lu Maj Janáka (Janákv
máj), któ ry 24 ma ja – 8 czerw ca za go ci w wo je -
wódz twie mo raw sko -l skim.

 W ostat ni nie dzie l grud nia cze sko cie szy -
ski chór mie sza ny „Har fa” za pro si me lo ma nów
do ko cio a ewan ge lic kie go Na Ni wach. Kon cert
ju bi le uszo wy z oka zji 65-le cia dzia al no ci
chó ru oraz 120. rocz ni cy uro dzin za o y cie la ze -
spo u, prof. Ka ro la Ha wicz ki, by po e gna niem
pie wa ków z pu blicz no ci. Za pa da bo wiem de -
cy zja o za wie sze niu dzia al no ci chó ru.

 W Na wsiu spo tka li si 30 stycz nia re kon struk -
to rzy sku pie ni wo kó Mu zeum 4. Pu ku Strzel ców
Pod ha la skich oraz ak to rzy Sce ny Pol skiej Te atru
w Cze skim Cie szy nie, by przy po mnie syn n
Wi gi li ro ku 1914 z udzia em le gio ni stów Jó ze fa Pi -
sud skie go. Przy go to wa li pierw szy etap re kon -
struk cji tych wy da rze, wszyst ko fil mu jc. 

 Po po u dnie na we so o za fun do wa li wi dzom
ze bra nym w pierw sz so bo t stycz nia w Do mu
PZKO w Nyd ku czon ko wie miej sco we go Klu bu
Mo dych. Dzia a j cy przy Ko le PZKO ze spó te -
atral ny, zo o ny z czon ków Klu bu Mo dych, wy -
sta wi sztu k „So lo na trian glu”. 
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Ksi ni ca wzi a na warsz tat Szersz ni ka

W po nie dzia ek 19 stycz nia w sa li kon fe ren -
cyj nej Ksi ni cy Cie szy skiej od by a si pre zen -
ta cja no we go to mu se rii „Bi blio the ca Tes si nen -
sis” za ty tu o wa ne go „Ma lo in vi diam qu am mi -
se ri cor diam. Wy bór pism i do ku men tów do ty cz -
cych Le opol da Ja na Szersz ni ka”. Wzi li w niej
udzia au to rzy edy cji prof. Ja nusz Spy ra i dr Grze -
gorz Chro mik oraz re cen zent to mu prof. Dan
Gaw rec ki. 

– Nie mal przed ro kiem, 20 stycz nia 2014 r.,
otwie ra li my w Ksi ni cy wy sta w po wi co n
ks. Le opol do wi Ja no wi Szersz ni ko wi i je go
epo ce. Dzie pó niej od by o si u nas se mi na rium
na uko we po wi co ne ro li hi sto ry ka na pro win -
cji w okre sie no wo yt nym. W ten spo sób uczci -
li my 200-le cie mier ci ks. Szersz ni ka, na to miast
w ro d b dzie my ob cho dzi li 201. rocz ni c
mier ci cie szy skie go ex -je zu ity. Z tej oka zji od -
da je my w pa stwa r ce ob szer ny, li cz cy po -
nad 600 stron, zbiór za wie ra j cy 87 ró no rod nych
ró de – mó wi pod czas pro mo cji pu bli ka cji
Krzysz tof Sze long, dy rek tor Ksi ni cy Cie szy -
skiej. – Przez sza cu nek dla tej ksi ki nie b dzie -
my jej jed nak po le wa ani wi nem, ani wo -
d – do da.

Za pre zen to wa ny w po nie dzia ek tom obej mu -
je ró da do ty cz ce bio gra fii oraz do rob ku ks. Le -
opol da Ja na Szersz ni ka. Zna la zy si wród nich
ma te ria y o cha rak te rze bio gra ficz nym, w tym m.
in. au to bio gra fia ex -je zu ity, te sta ment, pry wat na
ko re spon den cja oraz pi sma urz do we w gów nej
mie rze od no sz ce si do sta ra ma j cych na ce -
lu za o e nie bi blio te ki i mu zeum. Dru g istot n
cz edy cji zaj mu j po zo sta wio ne przez cie szy -
skie go pre fek ta opra co wa nia na uko we, a tak e
wszel kie go ro dza ju ma te ria y warsz ta to we, no -
tat ki z pro wa dzo nych ob ser wa cji czy pro jek ty pla -
no wa nych ba da.

Mi cha a Fe be ra „On My Own”

„On My Own”, czy li „Na wa sn r k” – tak
na zwa swo j pierw sz so lo w pyt k Mi cha Fe -
ber, li der ha wie rzow skiej ka pe li roc ko wej Apa -
the ia. Py ta EP z czte re ma utwo ra mi po ja wi a
si 15 stycz nia w in ter ne cie, a mo na j zna le
na tak sa mo wie ej stro nie Mi cha a: mi chal fe -
ber.com. 

To ju trze cia py ta, na któ rej po ja wia j si
utwo ry z mu zy k i tek sta mi, jak zwy kle an glo -
j zycz ny mi, miesz ka j ce go w Ol brach ci cach Mi -
cha a Fe be ra. Wcze niej mo gli my ich po su cha
na kon cer tach Apa thei oraz dwóch py tach ha -
wie rzow skiej for ma cji: „Apa the ia” (2006) i „Ele -
va ting Mo ments” (2011). Te raz ob cho dz cy
w tym ro ku 30. uro dzi ny Mi cha sam za siad
w stu dio i na gra swój so lo wy pro jekt, „On My
Own”.

– Cho dzi o pro jekt stu dyj ny, bo na ra zie nie my -
la em o tym, e by wy je cha z ty mi pio sen ka -
mi do klu bów roc ko wych – po wie dzia
Mi cha. – Na gra em t py t zu pe nie sam,
z gi ta r, do gra em te ja kie in stru men ty per ku -
syj ne, kla wi sze. Wspo mo ga mnie tyl ko w jed -
nym utwo rze, „Sim ple mi sun der stan ding”,
go sem No emi Bo cek. Po móg mi te przy na gry -
wa niu i mik so wa niu ma te ria u mój ko le ga 
Tomá pir ka z Cze skie go Cie szy na,
na co dzie aku styk ostraw skie go te atru
Aréna, a kie dy pra co wa te w trzy niec kim stu -
diu na gra nio wym – uci li.

Se mi na rium po zbój nic ku

W Mo stach ko o Ja bon ko wa od by a si w so -
bo t 10 stycz nia do rocz na trzy dnio wa im pre za gó -
ral ska, 37. Bal Go rol ski. Roz po cz o j w pi tek
w Drze wión ce „Na Foj stwiu” se mi na rium po pu -
lar no -na uko we po wi co ne jed ne mu z fe no me -
nów Kar pat – zbój nic twu. 

Wpro wa dze niem w te mat by wer ni sa 27 por -
tre tów le gen dar nych zbój ni ków kar pac kich, na -
ma lo wa nych w na tu ral nej wiel ko ci przez pol -
skich ar ty stów na za mó wie nie Ja na Ku kucz ki,
wa ci cie la ga le rii w Ja sno wi cach, któ ry – jak
po wie dzia – po sta no wi opra co wa pierw sz iko -
no gra fi tej te ma ty ki. Efek tem jest wy da ny
przez nie go al bum „Har na sie, le gen dy zbój nic -
twa kar pac kie go”, któ ry za pre zen to wa uczest ni -
kom pit ko wej im pre zy w Drze wión ce. Jej
or ga ni za to ra mi by li Miej sco we Ko o PZKO
w Mo stach, ze spó „Gó ro le” oraz Go rol ski Cen -
trum In for ma cji Tu ry stycz nej GO TIC. 

Bo ha te ra mi se mi na rium, na któ re zo y y si
wy ka dy Re na ty Put zla cher -Buch ty, prof. Da nie -
la Ka dub ca oraz Bar to mie ja Ko szar ka, by li,
oczy wi cie, zbój ni cy. Ta pierw sza przed sta wi a
syl wet k On drasz ka, sta ra jc si od dzie li praw -
d hi sto rycz n od le gen dy, a tak e po ka za re la -
cje i po do bie stwa za cho dz ce mi dzy l skim
zbój ni kiem On drasz kiem a je go dru hem i za bój -
c, Ju rasz kiem, oraz Ja no si kiem ze so wac kiej
Tier cho wej. Prof. Da niel Ka du biec po ku si si
na to miast o zde fi nio wa nie zna ków zbój ni ka,
okre la jc go ja ko oso b spo ecz nie wy alie no wa -
n, po ru sza j c si w wie cie ma gii i cza rów oraz
dzia a j c pod pasz czy kiem no cy. Ostat ni pro -
ta go ni sta se mi na rium, Bar to miej Ko sza rek z Bu -
ko wi ny Ta trza skiej, za pre zen to wa zbój nic two
w ta cu, po ezji i mu zy ce. 



83

An
egd

oty
HENRYKBZDOK

Ka zi mie rza Moz dzie rza [1918-1997].
wspo mi nam ja ko rze tel ne go gra fi ka

i wiel ce lu bia ne go ko le g, któ ry po tra fi
przyj na ze bra nie by z oka zji wit ob da ro-
wy wa nas swy mi gra fi ka mi wy ko na ny mi
z wiel k sta ran no ci i pre cy zj.

W la tach sie dem dzie si tych po wo e ni „Sy-
re n” przez Jur ka Saj da ka mkn li my na Wal-
ny Zjazd ZPAP do Lu bli na, z przo du obok kie-
row cy Ka zik, z ty u ja i kto kto ju zd y
umkn mej pa mi ci. 

Za trzy ma li my si po raz pierw szy w J drze-
jo wie dla zwie dze nia Mu zeum im. Przy pkow-
skich i uzu pe nie nia za pa sów. Na tyl nym sie-
dze niu – piw ko, na przed nim mar kot ny Ju rek,
e nie mo e i Ka zik pil nu j cy dro gi do ce lu. 

Kiel ce mi n li my nie zau wa al nie, za to
zwie dzi li my ru iny w Szy dow cu a po tem w re -
stau ra cji pró bo wa li my zje obiad. Ko tlet,
„na sta nie” by tyl ko je den, to te so li dar nie od-
mó wi li my je go kon sump cji za do wa la jc si
bi go sem. 

Przed Ka zi mie rzem Dol nym, Ka zik: 
– Ta stój Jur ka... Wy siad, sta n przed szyl-

dem mia sta i o fot k pro si, ma y by i nie do-
brze si z na pi sem kom po no wa, no to pod-
sa dzi go by o trze ba.

Do ro ta Ada miec ma lar ka z By to mia tak
pew n roz mo w o two rze niu z tym mi strzem
drze wo ry tu sztor co we go i twór c wie lu ex li -
bri sów wspo mi na: 

... – „Gra fi ka, to nie jest tak na plu, na ma-
lo wa, ta mnie ry lec le pój dzi, ta ja wszyst ko
od no wa” – Ka ziu – po wie dzia am – a na ma -
luj ob raz.

– „A na ma lu ji”...
Po pa ru dniach spo ty ka Moz dzie rza, a ten: –

„Do rot ka, ta wiesz, ta ma lar stwo te jest
trud ne”...

Ka zio przy je cha do By to mia w 1945 r ra zem
z Ope r Lwow sk, z któ r wspó pra co wa...

W By to miu wród wie lu swo ich by o mu
do brze, pra wie za wsze i wsz dzie cho dzi ze
swo im pie skiem „Fu di”... wi by a ogrom-
na, Fu di wy ko ny wa ró ne sztu ki na ha so po-
da ne przez pa na...

Ka zio pra co wa po no cach... o 2. w no -
cy bu dzi o n: „Ja dzia, ta zrób mi her ba-
ty”... gdy za te le fo no wa am do Nie go o go-
dzi nie 13., usy sza am... „ta co ty mnie
bu dzisz?”

„... o pew nej ko le an ce... „El bie ta, by si
mo ga go a po o y na pa ra pe ci... ja by jej nie
ru szy, nie jest w mo im ty pi”.

Ka zio by skrom nym czo wie kiem, nie
chwa li si swo imi za su ga mi i osi gni cia mi...
cho otrzy ma... Zo t Od zna k ZPAP, Zo ty
Krzy Za su gi dla woj ka to wic kie go, Krzy
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Me dal
„Spra wie dli wy wród Na ro dów wia ta” za ra-
to wa nie swo ich y dow skich Przy ja ció we
Lwo wie, któ rzy dzi ki nie mu prze y li woj n.

Ka zio nie y je ju 17 lat, a przy ró nych oka -
zjach ci gle si go wspo mi na i przy po mi na je -

Pi sze w ka ta lo gu wspo mnia nym w po-
przed niej aneg do cie – Je rzy Mi ciak, za nim
jed nak po zwo l mu kon ty nu owa – wspo mn
o po dob nej hi sto rii w owym cza sie, z me go
y cia w Cho rzo wie. 

Za cz to prze su chi wa sa mot nych m-
czyzn, wic pa do i na mnie, zo sta em we -
zwa ny na Mi li cj. 

Go dzi na ocze ki wa nia na nie wy god nym
krze le w ciem nym ko ry ta rzu, dla „zmik-
cze nia de li kwen ta” – jak si kie dy po tym
chy ba w Szwej ku do czy ta em. 

– Kie dy by li cie ostat ni raz w Za g biu
– za py ta miej sco wy Sher lock Hol mes. – O,
mie sic te mu, spo tka em si z dziew czy n
i ku pi em te bu ty.... 

– Aaaa... spo ty ka cie si z ni jesz cze? 
– Nie, roz sta li my si.... 
I tu chy ba wdep n em - to móg by dla sie-

r an ta mo tyw. 
Ze szli my do piw ni cy, sia dem na fo te lu,

przede mn nu me rek i pstryk... po tem sier -
ant po ci gn waj ch a mnie ob ró ci o pro-
fi lem do apa ra tu. Ta tech ni ka ob ra ca nia po-
dej rza nym, wpro wa dzi a mnie w pe n
po dzi wu za du m – ta kie to pro ste a ge nial-
ne. Po tem mu sia em ubra paszcz, do r ki
da no mi rur k, pod no gi nu mer i pstryk po raz
ko lej ny. 

Po wie dzia no e je stem wol ny, za py ta em
jesz cze kie dy b d go to we zdj cia? 

– Nie dla was... 
Kie dy uj to wam pi ra Za g bia po czu em

si na praw d wol ny, wol ny od po dej rze...
A Mi ciak, tak pi sze da lej:
W tym cza sie mi li cja za czy na a do pie ro ty-

po wa nie spraw cy. Szo jej, jak zwy kle. In ten-
sy fi ka cja ledz twa na ra sta a wraz z po ja wia-
niem si ko lej nych ofiar.

Pew ne go ra zu, w ho lu ka to wic kiej ASP
usy sza em gos na sze go dzie ka na, Sta ni sa-
wa Krzysz ta ow skie go, skie ro wa ny do sto-
j ce go obok stu den ta:

– Pa nie Ogie wa, mia em pa na za po rzd-
ne go czo wie ka a tu sy sz, e za trzy ma a pa -
na mi li cja...

– Ale, pa nie dzie ka nie, ja...
– l jest pan na ty le bez czel ny, e prze-

ry wa, kie dy mó wi star si. Po dob no miesz-
ka pan w ja kiej szo pie i drzwi otwie ra o-
mem.

Achim, jak go na zy wa li my, stra ci miej -
sce w aka de mi ku na sku tek trud ne go cha rak-
te ru i po miesz ki wa gdzie si da o. Z wam-
pi rem ko ja rzy go jed nak mo ga tyl ko
ów cze sna mi li cja.

– Nie wiem, co ja z pa nem mam po-
cz. Co za wstyd dla na szej uczel ni! Po-
roz ma wiam o tym z kie row ni kiem aka de-
mi ka.

– Pa nie dzie ka nie, na zy wam si Zbi gniew
Pie czy ko lan.

– Bar dzo pa na prze pra szam! Dla cze go pan
od ra zu te go nie po wie dzia?

– Bo pan nie po zwo li, pa nie dzie-
ka nie.



go za cho wa nia i po wie dzon ka, by wiet nym
ar ty st, a przy tym nie zwy kle skrom nym,
ycz li wym ko le g i ko lo ro w po sta ci... „ta ko-
le dzy ma j do mnie za ufa ni, od kil ku ka den cji
za sia dam w S dzi Ko le e skim” – mia to so-
bie za wiel ki ho nor. 

By wa na ple ne rach, na jed nym z nich od-
wie dzi ich miej sco wy se kre tarz ów cze snej
par tii, sie dzc przy wspól nym sto le Ka zik po-
wie dzia: „... te raz to rz dz ta kie zgni ki, co
jak wy sy piesz kar to fle z wor ka, to one na wierz-
chu”... zo sta kop ni ty pod sto em, dys kret-
nie przez ko le g... „ta co ty mnie ko piesz, ta
ja praw dy nie mó wi?”...



Wdru giej po o wie lat sze dzie si tych
na l sku i w Za g biu pad strach

na lu dzi w zwiz ku z po ja wie niem si
„wam pi ra z Za g bia”. 
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Uro dzo na w 1977 w Ka to wi -
cach. W 2003 r uzy ska a dy plom
Aka de mii Sztuk Pik nych w Ka -
to wi cach. Od te go ro ku pra cu je
w ma cie rzy stej uczel ni ja ko wy -
ka dow ca ry sun ku i ma lar stwa.
Obec nie dok tor w Ka te drze Pro -
jek to wa nia Gra ficz ne go Aka de mii
Sztuk Pik nych w Ka to wi cach. 

Pra ce pre zen to wa a na wie lu
wy sta wach in dy wi du al nych
w kra ju oraz zbio ro wych w kra ju
i za gra ni c. Sty pen dyst ka
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go w 2007 oraz
w 2009 ro ku. W 2008 ro ku uzy -
ska a sty pen dium Mar sza ka Wo -
je wódz twa l skie go. Wy ró nia -
na i na gra dza na w kon kur sach
m.in.: I na gro da oraz na gro da ho -
no ro wa ZPAP/O Ka to wi ce w kon -
kur sie „Pra ca Ro ku 2007” w 2009
oraz 2011 ro ku uzy ska a wy ró -
nie nie na Ogól no pol skiej Wy sta -
wie Twór czo ci Pe da go gów
Pla sty ki w Rze szo wie, wy ró -
nie nie w Ogól no pol skim Kon -
kur sie Gra ficz nym im. Me id ne ra
w Ole ni cy w 2010 i 2012 ro ku,
na gro da Pre ze sa ZPAP/O Ka to wi -
ce w Kon kur sie Ogól no pol skim
„Pra ca Ro ku 2013”. Czo nek Fyns
Gra fi ske Vrksted. Od omiu lat
zaj mu j si two rze niem cy klu
„Frag men ty wia ta” in spi ro wa ne -
go ar chi tek tu r miej sk i post in -
du strial n Gór ne go l ska.

Re dak cja mie sicz ni ka
„lsk” wkra cza jc 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 sic „Ko lek cj ju bi le -
uszo w”. Skadaj  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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– …dwóch, trzech, cza sem pi ciu. I za wsze za sta na wiam si, skd
wie dz gdzie i kie dy – opo wia da pro fe sor.

– Mo e z In ter ne tu? – pod su n em. 
– Wi dy wa em ich ju przed na sta niem te go wy na laz ku. By li od kd

pa mi tam.
Sie dzie li my w no wo otwar tej osie dlo wej ka wiar ni, któ ra nas za chwy -

ci a. Po pierw sze, jed na z sal prze zna czo na by a dla pa l cych, po dru -
gie, nad ba rem wy wie szo no „RE GU LA MIN KO RZY STA NIA Z KA -
WIAR NI”, któ ry ska da si z jed ne go punk tu: „W lo ka lu za bra nia si
roz mów o po li ty ce”. Wa ci cie lem tej nie zwy kej pla ców ki by pan na -
zy wa ny Do nym. Nie wie my z ja kie go po wo du. Oso bi cie piek roz -
ma ite cia sta, my l, e bar dzo do bre, bo ku po wa y je pa nie z ca e go
na sze go osie dla, któ re te za ma wia y kon kret ne wy pie ki na roz ma ite
uro czy ste oka zje.

Pro fe sor, któ ry jest mo im s sia dem, uczest ni czy, z ra cji te go, e jest
praw dzi wym hu ma ni st w wie lu wy da rze niach kul tu ral nych. ar tu -
je, e to dla te go, i w cza sach je go edu ka cji nie uczo no aser tyw no ci,
przez co nie umie od mó wi, kie dy go gdzie za pra sza j. Te go przed -
po u dnia roz ma wia li my so bie o pew nej spe cjal nej gru pie od bior ców
kul tu ry.

– Zna jo ma, któ ra pra cu je w mu zeum, po in for mo wa a mnie, e per -
so nel na zy wa ich „od ku rza cza mi”, bo kie dy ju ja ka wy sta wa zo sta -
nie otwar ta, do czy sta wy mia ta j wy sta wio ny dla go ci po cz stu -
nek – kon ty nu owa osie dlo wy na uko wiec. – Ro zu miem, e mo g si
do wie dzie o ter mi nie wer ni sa u, pre mie ry, spo tka nia au tor skie go. Ale
w ja ki spo sób tra fia j na nie re kla mo wa ne w me diach kon fe ren cje,
na któ rych pod czas prze rwy te si po da je co do prze k sze nia – nie
poj mu j. W ka dym ra zie za cz em ich tak dla sie bie, pry wat nie stu -
dio wa. I za dzi wi em si. Po tra fi obej rze wy sta w ja kie go eks pe -
ry men tu j ce go pla sty ka, wy su cha no wo cze snej mu zy ki nie do su -
cha nia, do trwa do ko ca bar dzo spe cja li stycz ne go re fe ra tu na uko we -
go, e by tyl ko po tem zy ska pra wo do po dej cia do sto u, na któ rym
s cza sem je dy nie so ne pa lusz ki i kwa ne czer wo ne wi no. Oczy wi -
cie tra fia j im si tak e wy kwint ne ca te rin gi…

– Te po tra wy wy gl da j nie le, ale to wszyst ko che mia – ode zwa
si mój dru gi s siad, biz nes men, któ ry wa nie do nas do bieg. Wa -
nie tak. Bie ga, bo o na go od chu dza. Ob rzu ci t sk nym wzro kiem sto -
j ce na kon tu arze cia sta, za mó wi pi wo z ja kie go ma e go, ale po dob -
no wiet ne go bro wa ru. – Ni by ad ne, sa ma wie o, ko lo ry jak z ob -
raz ka, ale to sa me kon ser wan ty.

– W ka dym ra zie od kry em – pro fe sor kon ty nu owa swój wy wód – e
ci m czy ni na zy wa ni od ku rza cza mi bar dzo so lid nie za pra co wu j
na swój po karm i na pi tek. S wy trwa li i cier pli wi, przez ca y okres mo -
ich ob ser wa cji tyl ko raz by em wiad kiem drob ne go in cy den tu. Otó
je den z te go gro na od bior ców zwró ci si z re kla ma cj do kie row ni -
ka obiek tu, e za bra ko dla nie go za su o nej lamp ki wi na.

– I co? Wy wal czy? – za py ta em.
– e by pan wie dzia.
– Do pla ców ki kul tu ral nej si idzie po co dla du cha – stwier dzi biz -

nes men. – Zdo by em bi let na in au gu ra cyj ny kon cert NO SPR, na któ -
rym „by li wszy scy” i tam po mu zy ce nikt ja ko go ci pa lusz ka mi nie
fa sze ro wa.

Za pa ci li my i ru szy li w kie run ku na sze go blo ku. Po dro dze biz nes -
men wy j z kie sze ni mar chew k (o na oskro ba a) i za cz chru pa. 
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Na uko wy trak tat
o od ku rza czach
JA RO SAW STA RZYK
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